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לאחר שהכנסת ה-21 הושבעה ◆ ליברמן שסירב לכל הצעות הפשרה מצד נתניהו: "מפלגת הליכוד נכנעה לחרדים" 

בחירות 2019 - פרק ב'

 מרן שר התורה שליט"א לתורמי 'שובו'ההבטחה הנדירה וההיסטורית של נשיא הרשת

*4905

שעות 
אחרונות!

*4905 היום!
 מרן שר התורה שליט"א לתורמי 'שובו'ההבטחה הנדירה וההיסטורית של

קדוש  האי  על  ועובדות  סיפורים  צרור 
אסקפלריא  הטהורה,  המנורה  עליון, 
המאירה, קדוש ונורא שמו, הרה"ק רבי 
לרגל  מוגש   – זי"ע  מזויעהל  שלמה 
ורבע  השבעים  קדישא  דהילולא  יומא 

החל ביום ו' כ"ו אייר "יסוד שביסוד"
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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

- - -
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המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
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המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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פרנו // „ו„ פרי„

וו‡ה מ˜וממה
הכנ־ חבר  שפרסם  במיוחד  חריפה  הודעה 
סת יאיר לפיד הותירה כמה וכמה מדוברי הצי־
מענה. בהודעה שפרסם הזכיר  בור החרדי ללא 
לפיד את העובדה כי שני הוריו הם ניצולי שואה 
שאיבדו את רוב משפחתם על אדמת פולין, ול־

מציפורני  האחרון  ברגע  להימלט  הצליחו  בסוף 
הכנסת  לחבר  מפריע  לא  זה  כל  "אבל  הנאצים. 
אייכלר לכנות אותי 'היטלר'", כתב חבר הכנסת 

שהפך את הדמגוגיה לאומנות.

לשעבר  הכנסת  חבר  שערך  בדיקה  לאחר 
שלמה בניזרי התברר כי להודעה של לפיד אמנם 
היתה אחיזה מציאותית, אבל מסתבר כי האחיזה 
הזו אינה שווה רבות. מתברר כי היה זה עיתונאי 
של  צעקותיו  כי  לו  ואמר  לאייכלר  שפנה  חרדי 
האופוזיציה,  הפגנת  במהלך  בכיכר,  לפיד  יאיר 
לא  "מאז  בקול.  כך  שזעק  אחר  מנהיג  הזכירו 
היו מנהיגים שצעקו כל כך חזק בעצרות", טען 
מוסיף  כשהוא  עמו,  הסכים  ואייכלר  העיתונאי 

כי כמובן אין להשוות את יאיר לפיד להיטלר.

האמת  שוב,  מתברר  לפיד  של  במקרה  אז, 
מיוצרת לפי צורכי השעה.

מר־ מזהירות  אחד  אף  פוטר  אינו  זה  אבל 
ומקוממות.  מיותרות  מהשוואות  ולהימנע  בית 
היזהרו  חכמים,  להשוואה.  ניתנת  אינה  השואה 

בדבריכם!

פרנו // ‡ברהם ויסמן

 ימי ניסים
ששת  מלחמת  פרצה  תשכ"ז  אייר  כ"ו  ביום 

הימים. המלחמה שכולה היתה נס אחד גדול. 

כי  הערביות  המדינות  איימו  המלחמה  ערב 
יכבשו את כל ארץ ישראל וימיטו שואה שניה על 
מהעומד  ונורא  איום  פחד  שרר  בארץ  תושביה. 
החל  העתיקה  בעיר  שישב  ירדן  צבא  להתרחש. 
ובכל  החדשה,  בעיר  התושבים  בתי  את  להפגיז 

מקום שררו אימה ופחד. 

והנה ברגע התהפך המצב, ובתוך ששה ימים 
הוכנעו אויבי ישראל. 

במבצע נועז הושמד חיל האוויר של מצרים, 
ואף מתכנני המבצע הודו כי כולו נס אלוקי. 

אך ללא ספק הנס הגדול ביותר היה, שהכו־
תל המערבי שב לידיים יהודיות, לאחר 19 שנים 
אין  בו  רגע  אין  ומאז  יהודים,  בו  דרכו  לא  בהם 

יהודים בכותל המערבי.

// השר ארדן לח"כ הרב ישראל אייכלר על הכאת תלמיד שיח סוד:„בר המערכ

"בכוונתי לעקוב באופן אישי 
ולוודא שהלקחים מהאירוע 

יופקו במלואם"
ח"כ הרב אייכלר: "שום תשובה אינה מספקת עד להשעיית השוטרים 

המעורבים בשטח"

מ‡: יוני טיין

הרב  ח"כ  לפניית  במענה 
של  להשעייתם  אייכלר  ישראל 
מירושלים,  המכים  השוטרים 
השיב השר לביטחון פנים גלעד 
נחשפתי  כמוך  אני  "גם  ארדן: 
הלב,  וקורע  המזעזע  לאירוע 
מו־ בעל  צעיר  נעצר  במהלכו 

בהתאם  ודימם.  שהוכה  גבלות 
משטרת  המידית,  להנחייתי 
האירוע  בבדיקת  החלה  ישראל 

לעומק.
באופן  לעקוב  "בכוונתי 
ושהלקחים  ולוודא  אישי 
במ־ יופקו  הקשה  מהאירוע 
לואם. האירוע נבדק כעת במח־
לקה לחקירות שוטרים, מתוקף 

החל־ הינה  ההחלטה  תפקידה. 
טה משפטית עצמאית של מח"ש 

כגוף חוקר".
בתגובה למענה השר, השיב 
ח"כ הרב אייכלר: "אני מקווה כי 
לבי־ עד  תרפה  ולא  תעקוב  אכן 
אינה  תשובה  שום  העניין.  רור 
השוטרים  להשעיית  עד  מספקת 

המעורבים בשטח".

072-337-1221
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דיווח: נתניהו הציע לעבודה את 
תיק הביטחון או האוצר וסורב

דיווח: נתניהו הציע לעבודה את תיק הביטחון או האוצר ותיקים נוספים וכן את 
גניזת חוקי החסינות וההתגברות ◆ יחימוביץ פרץ ושמולי מתנגדים

מ‡: יוני טיין
פי־ לפני  ספורות  שעות 
ראש  הכנסת:  של  אפשרי  זור 
למפלגת  הציע  נתניהו  הממשלה 
ועוד  האוצר  תיק  את  העבודה 
גניזת  את  וכן  תיקים,  שלושה 
בת־ וההתגברות  החסינות  חוקי 

מורה להצטרפות לממשלה. 
שבשיחה  לאחר  אולם 
המפלגה  כי  לו  הובהר  כולנו  עם 
תיק  ללא  לממשלה  תצטרף  לא 
לתיק  ההצעה  עודכנה  האוצר 
הביטחון בנוסף לסגנות שר הבי־

טחון לטל רוסו. 
מרכז  את  לכנס  שקל  גבאי 
המפלגה כדי לאשר את ההצעה. 
בהתחלה  שקלה  יחימוביץ'  ח"כ 
ופרץ  שמולי  גם  בהצעה.  לתמוך 

התנגדו בתוקף
להסכ־ המרכזי  המוטיב 
להצטרפות  העבודה  מטעם  מה 

פיסקת  ביטול  היא  לממשלה 
בג"ץ  את  שמרגיזה  ההתגברות 
צעדים  בנקיטת  איימו  שאף 
תעבור.  זו  והצעה  במידה  קשים 

כשנשיא בג"ץ לשעבר ברק אמר 
מאושרת  היתה  ההצעה  אם  כי 
מתפ־ פורש  היה  הוא  בתקופתו 

קידות.

mailto:boris0585370344@gmail.com
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ח"כ הרב אייכלר במליאה: "עלילת פניציה" היא 
שקרית בעליל"

אף אחד לא יכול לסגור את המפעל בכוח אבל איש לא יצליח להושיב את שומרי השבת על ספסל הנאשמים" - אמר

מ‡: יוני טיין

במהלך דיון בכנסת חזרו אנשי "יש עתיד" על 
הטענה שפועלים מסכנים בירוחם, יאבדו את פרנס־

תם בגלל כפיה דתית של החרדים.
ואמר:  העלילה  נגד  מחה  אייכלר  הרב  ח"כ 

מפעל  על  לכפות  יכול  לא  ישראל  במדינת  "איש 
עוב־ מעסיק  הוא  בשבת.  לשבות  כ"פניציה"  פרטי 
לצאת  להם  לעזור  בידינו  ואין  שבת"  כ"עבדי  דים 
עם  בביתם  השבת  את  ולעשות  לחירות  מעבדות 

משפחותיהם.
לכ־ בנסיון  חילונית  לכפיה  ועד  מכאן  "אולם 

פות על אנשים לקנות בקבוקים ממפעל כזה, באיומי 
הפסדי  בכשלון  אשמים  השבת  שומרי  כאילו  הסתה 

המפעל, זאת עלילה שפילה. 
אף אחד לא יכול לסגור את המפעל בכוח אבל 
איש לא יצליח להושיב את שומרי השבת על ספסל 

הנאשמים" - אמר.

ח"כ זוהר: 
"על הציבור 

להפסיק 
להצביע 
למפלגות 
הקטנות"

מליאת הכנסת החלה את הדיון 
בהצעת חוק התפזרות הכנסת 

העשרים ואחת, התשע"ט-2019, 
לקריאה שנייה ושלישית של ח"כ 

מיקי זוהר

מ‡: יוני טיין
ואמר:  החוק  את  הציג  זוהר  מיקי  ח"כ 
תק־ מתוך  ברירה  מחוסר  הזה  למצב  נערכנו 
ווה שעדיין יחול שינוי ותימצא הדרך להרכיב 
ממשלה, אבל הדברים לא פשוטים כמו שאתם 
אני  מרוצה,  שאני  לומר  יכול  לא  אני  יודעים. 
נורא מתוסכל ומאוכזב מהסיטואציה שנכפתה 

עלינו.
נו־ לא  אתם  למה  בשמאל  אותנו  שאלו 
ברורה,  והתשובה  ממשלה  להרכיב  לגנץ  תנים 
היו 2.5 מיליון איש בבחירות האחרונות שאמ־
נם הצביעו בפועל בפתק אחד אבל בליבם הם 
הצביעו בשני פתקים ואת הפתק השני בליבם 
ידעו  שהם  למרות  נתניהו.  לבנימין  נתנו  את 
את  רצו  לא  הם  שימוע.  ושיש  ההאשמות  את 
לכן  בוגי.  את  לא  ואפילו  אשכנזי  לפיד  גנץ, 
מהרגע שאתם אומרים תנו לגנץ הזדמנות לה־
נעשה  בוא  אומרים  בעצם  אתם  ממשלה  רכיב 
הונאה ציבורית. אתם אומרים שהמיעוט יקבל 
הרוב,  חשבון  על  ממשלה  להרכיב  הזדמנות 
לשלוט  יכול  לא  המיעוט  ככה.  עובד  לא  זה 
לשלוט  כמיעוט  רגילים  שאתם  למרות  ברוב, 
מתנגדים  אתם  לבג"ץ.  הולכים  כשאתם  ברוב 
שהכוח  מרגישים  אתם  כי  ההתגברות  לפסקת 
עובדת  ככה  יעלם.  הרוב  בנו  לשלוט  שלכם 
נש־ המיעוט  וזכויות  שולט  הרוב   – דמוקרטיה 

מרות.
אותנו  ששלח  שמי  בכך  בטוחים  אנחנו 
שנת־ הראשון  מהשניים,  לאחד  מצפה  לכנסת 
ניהו יצליח להרכיב ממשלה, האופציה השנייה 
לשנות  מהציבור  ולדרוש  לבחירות  ללכת  היא 
את דפוס ההצבעה ולהפסיק להצביע למפלגות 
הוא  היום  כאן  עוברים  שאנחנו  מה  הקטנות. 
אירוע היסטורי מחולל שינוי, ואירוע היסטורי 

מביא לתוצאות היסטוריות."
ה-21  הכנסת  כי  קובעת  החוק  הצעת 
ביום  ייערכו  ה-22  לכנסת  והבחירות  תפוזר 
לספטמבר  ה-17  תשע"ט  אלול  י"ז  שלישי 

.2019
הוכנסו  הכנסת,  התפזרות  חוק  להצעת 
מפלגות.  מימון  לחוק  עקיפים  חקיקה  תיקוני 
בת־ מקילים  תיקונים  ייערכו  ההצעה,  עפ"י 
מי־ לצורך  המפלגות  שנטלו  ההלוואות  נאי 
בתנאי  ההקלות  ה-21.  לכנסת  הבחירות  מון 
ההלוואות יהיו בדחיית החזרי הלוואות, היקף 
הלוואה  נטילת  אפשרות  מתן  הלוואות,  אחוזי 
וכן  בנקאית,  ערבות  כנגד  חדשות  למפלגות 
שלא  למפלגה  הלוואה  נטילת  אפשרות  מתן 
לקחת  האחרונות,  בבחירות  הלוואה  נטלה 
הלוואה ב-10 ימים הקרובים, כאילו ההלוואה 

ניטלה לפני הבחירות.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%94%D7%A7%20%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%94%D7%99%D7%9C%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

צועקים!ילדים אלפי 

שעות אחרונות!

http://bit.ly/2K6z68eshuvu
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להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 

רס
פ

נה
ש

מ
ים

חי

בחסות:

 1,600,000

9401401@gmail.com
ca.1221.org.il

הולכים לבחירות: הצעת החוק לפיזור הכנסת עברה בקריאה שלישית

נתניהו תקף את יו"ר ישראל ביתנו: "ליברמן הוליך שולל את המצביעים 
– עשה בדיוק ההפך ממה שהבטיח, הוא חלק מגוש השמאל". 

ברוב של 74 מול 45 הכריעו חברי הכנסת על הליכה לבחירות חדשות, חודש לאחר שהכנסת ה-21 הושבעה ◆ ליברמן שסירב לכל הצעות הפשרה מצד נתניהו: 
"מפלגת הליכוד נכנעה לחרדים" 

מ‡: יוני טיין

חברי  ש-74  לאחר  סופי  באופן  (ד')  הלילה  פוזרה  ה-21  הכנסת 
כהסת הצביעו בעד החוק לפיזור הכנסת, לעומת 45 שהצביעו נגד. זאת 
לאחר שיו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, סירב להצעות הפשרה במ־

תווה הגיוס מצד ראש הממשלה נתניהו.
לאחר  חודש  הכנסת  את  שפיזרה  הגורלית,  ההצבעה  לפני 
שהושבעה ופחות מחודשיים לאחר הבחירות הקודמות, האשים ליברמן 

בכישלון המגעים להקמת ממשלה את הליכוד ונתניהו.
את  קיבלו  לא  שבליכוד  מכיוון  לבחירות  הולכת  ישראל  "מדינת 

הצעת ישראל ביתנו המקורית", אמר ליברמן רגע לפני שנכנס למליאת 
הכנסת להצביע בעד פיזורה. לדבריו, "מפלגת הליכוד נכנעה בצורה מו־

חלטת לחרדים. לא נהיה שותפים לממשלת הלכה".
מילים  לתקשורת  בהצהרה  אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
קשות נגד ליברמן לאחר אישור החוק: "לפני כמה שבועות הציבור בי־
שראל החליט שאני אהיה ראש ממשלה והליכוד יובילו את ממשלת ימין, 
ליברמן הוליך שולל את המצביעים שלו. כל דרישה שלו שנענתה היה 

מעלה דרישה חדשה".
שהתחייבו  מה  את  עשו  לימין  שניתנו  המנדטים   65 מתוך   60''
לעשות. מפלגה אחת עשתה את ההיפך הגמור. אביגדור ליברמן הוליך 

שולל את המצביעים שלו. לא היתה לו כוונה מהרגע הראשון להצטרף 
לממשלה".

"בשמונה חודשים אביגדור ליברמן גורר את המדינה פעמיים לב־
חירות בגלל גחמות אישיות והניסיון להשיג עוד כמה מנדטים. פשוט לא 
הש־ של  לבו  הוא  מהשמאל,  חלק  הוא  עכשיו  ליברמן  אביגדור  יאומן. 

מאל", תקף נתניהו את ליברמן.
חדשות  בחירות  "קיום  כי:  אמר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן 
כחודש אחרי הבחירות האחרונות, מנוגד לרצון העם ומנוגד לכל הגיון 
בריא. השימוש הציני בחוק הגיוס הוא תירוץ מקומם שנועד להסית נגד 

הציבור החרדי ולגרוף הון פוליטי על גביו".

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

סבסוד לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות לפני תואר

100%
מימון

למכינות

הצטרף לדרך
המהירה לתואר

בוגר מכינה / בעל תעודת בגרות
הצטרף ישירות ללימודי התואר

ההרשמה בעיצומה!

ניהול משאבי אנוש
B.A מערכות בריאות/

מדעי המחשב
B.Sc

עבודה סוציאלית
 B.S.W

תואר יוקרתי
של המכללה האקדמית

 הדסה                           

מלגות קיום 

עוד בתקופת 

המכינה

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202

הדרך החרדית לתואר

הרב יעקב ליצמן: ליברמן הסית 
והשמיץ, ההיסטוריה תשפוט

סגן שר הבריאות ח“כ יעקב ליצמן: נתניהו הפך כל אבן בדרך למניעת בחירות חדשות. 
ליברמן דחה כל ניסיון להידברות והסכמה

מ‡: יוני טיין
כחודש  חדשות  בחירות  קיום 
לר־ מנוגד  האחרונות,  הבחירות  אחרי 

צון העם ומנוגד לכל הגיון בריא.
מדובר בכפיה פוליטית ללא שום 
של  משווע  בזבוז  תוך  אמיתית,  סיבה 
ללכת  שיכולים  מיותרים  מיליארדים 
משא־ תוספת  כמו  חשובים  לדברים 
כל  או  לחינוך  הבריאות,  למערכת  בים 

מטרה אחרת לטובת הציבור.
הוא  הגיוס  בחוק  הציני  השימוש 
הצי־ את  לבלבל  שנועד  מקומם  תירוץ 
בור, במטרה להסית נגד הציבור החרדי 

ולגרוף הון פוליטי על גביו.
ויישאר  תמיד  היה  התורה  לימוד 
ישראל.  בעם  ונעלה  חשוב  ערך  תמיד 
הישיבות  בני  של  מעמדם  שמירת 
היסוד  היה  תמיד  אומנתם  שתורתם 
ולכל  ממשלה  לכל  שלנו  להצטרפות 
נוכל  שלא  אחד  לכל  ברור  קואליציה. 
לומדי  שמגביל  חוק  לשום  להסכים 

תורה בישראל.
לא  כי  הודענו  הדרך  כל  לאורך 
ומ־ גיוס  יעדי  לקביעת  להסכים  נוכל 
לא  הגיוס.  בחוק  ישיבות  לבני  כסות 
ובש־ ביושר  ופעלנו  אחד  אף  הפתענו 

קיפות.
יהדות  על  לכפות  שמנסה  מי 
בני־ בחוק,  ומכסות  גיוס  יעדי  התורה 
שקי־ להוראות  בניגוד  לאמונתנו,  גוד 
בלנו ממועצת גדולי התורה – חותר נגד 
ממשלת ימין ופועל ממניעים פוליטיים 
מסיבות  הממשלה  ראש  את  להפיל 

אחרות.
נתניהו  הממשלה  ראש  עם  יחד 
הפכנו  הליכוד  של  ומתן  המשא  וצוות 
כל אבן בדרך למניעת בחירות חדשות. 

לצערי דחה אביגדור ליברמן כל פשרה 
וכל ניסיון להידברות והסכמה.

הסתה  למסע  יצא  זאת,  במקום 
פרוע ומשמיץ, נגד הציבור החרדי ומ־

נהיגיו, תוך האשמה בדברים שלא היו 
ולא נבראו.

ההיסטוריה תשפוט הובלת מדי־
מיותרת  בחירות  למערכת  ישראל  נת 
והזויה, תוך ניסיון להסית בין האוכלו־
סיות והמגזרים, בניגוד לרצון רוב העם. 

דברי הרב ליצמן.

נשיא אוסטריה מינה 
קנצלר זמני לתקופת 

ממשלת המעבר
ממשלתו של הקנצלר הקודם הופלה בהצבעת אי אמון לאחר 

שמפלגת הימין הקיצוני חברה לאופוזיציה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בממשלתו  האמון  אי  הצבעת  לאחר 
ממשלת  ראש  קורץ,  סבסטיאן  של 
מינה  השבוע,  תחילת  עד  אוסטריה 
אלכסנדר  אוסטריה,  נשיא  אתמול 
לראש  לוגר  הרטוויג  את  בלן,  דר  ואן 
אשר  אוסטריה,  של  הבא  הממשלה 
הק־ הבחירות  תום  ועד  מעתה  יכהן 

רובות.
האוסט־ לקנצלר  היה  קורץ 
העולם  מלחמת  תום  מאז  הראשון  רי 
השניה אשר הודח בהצבעת אי האמון. 
פרישת  לאחר  התאפשרה  הדחתו 
מה  ממשלתו,  הקיצוני  הימין  מפלגת 
שהוביל לברית בין מפלגת הימין הקי־
יחדיו  הצביעו  אשר  לאופוזיציה,  צוני 
ממשלת  והפלת  הפרלמנט  פיזור  על 

קורץ.
מפלגת הימין הקיצוני עזבה את 
שמנהיג  לאחר  קורץ  של  ממשלתו 
שט־ כריסטיאן  היינץ  הקיצוני,  הימין 
ראכה, תועד בסתר מצהיר על נכונותו 

לקבל שוחד, מה שהוביל ללחץ ציבורי על 
שטראכה ולפרישתו מהקואליציה. 
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 ZBRUSH,  MAYA

רוסיה זימנה את שגריר ספרד 
לשיחת נזיפה לאחר שבכיר 

ספרדי כינה את רוסיה "אויבת"
הבכיר הספרדי הגדיר גם את סין כאויבת של ארצו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שגריר ספרד ברוסיה קיבל 
למשרד  לסור  הוראה  אתמול 
מכתב  הגשת  לשם  הרוסי  החוץ 
דברים  בעקבות  זאת  מחאה, 
שאמר שר החוץ הספרדי בגנותה 

בהצהרת  נאמר  כך  רוסיה.  של 
הקרמלין.

הביע  הרוסי  החוץ  משרד 
החוץ  שר  שאמר  דברים  על  זעם 
רו־ את  כינה  במהלכם  הספרדי 
הימים".  משכבר  ''אויבתנו  סיה 

כי  נאמר  החוץ  משרד  בהודעת 
הפ־ בשיתוף  פוגעים  הדברים 
לספרד.  רוסיה  בין  הקיים  עולה 
הבכיר הספרדי התייחס גם לסין, 
של  כאויבת  הגדיר  אותה  שאף 

ספרד.

חיל האוויר של הודו יתקין 
טילים ישראליים במטוסי קרב
רכישת הטילים הישראליים היא כתוצאה מהלקח של הקרב שנערך מול חיל 

האוויר הפקיסטני במהלך השנה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
צפויה  ההודית  הממשלה 
יש־ אוויר-אוויר  טילי  לרכוש 
מול  להתמודד  במטרה  ראליים 
הקרב  מטוסי  שהפגינו  היכולות 
בין  שנערך  בקרב  הפקיסטניים 
צבאות  של  האוויר  חיל  מטוסי 
פברואר  בסוף  ופקיסטן  הודו 

השנה. 
כי  התברר  הקרב  במהלך 
סו־ מדגם  ההודים  הקרב  מטוסי 

עם  להתמודד  הצליחו  לא  חוי 
הקרב  מטוסי  שהפגינו  היכולות 
אף-16,  מדגם  הפקיסטניים 

בגלל  בעיקר 
הרוסי  החימוש 
השתמשו  עמו 
אשר  ההודים, 
כבעל  התברר 
יח־ קצר  טווח 

כך,  בשל  סית. 
צפוי חיל האוויר 
להצטייד  ההודי 

טווח  בעלי  ישראליים  בטילים 
משופרות  ויכולות  יותר  ארוך 

נוספות. 

דיווח: ארה"ב עשויה לגרש 
משטחה טייסי קרב טורקיים 

ארה"ב מתנגדת לעסקת הענק שחתמה טורקיה עם רוסיה, במסגרתה תרכוש 
טורקיה מערכת יירוט מתקדמת מהרוסים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שוקל  האמריקני  הפנטגון 
להפסיק את טיסות הניסויים של 
מטוס  על  טורקיים  קרב  טייסי 
ולהמ־ אף-35  המתקדם  הקרב 
ליץ למשרד הפנים האמריקני על 
הטורקיים  הטייסים  של  גירושם 
ביטלה  ארה"ב  כזכור,  מארה"ב. 
הקרב  מטוסי  מכירת  עסקת  את 
לאחר  לטורקיה,  המתקדמים 
עסקת  על  חתמה  שהאחרונה 
מערכת  לרכישת  רוסיה  עם  ענק 

מה   ,S-400 המתקדמת  היירוט 
מגי־ בארה"ב,  חששות  שמעלה 

המתק־ המטוס  סודות  של  לויים 
דם בידי הרוסים. 

דיווח: ישראל ולבנון הגיעו 
להסכמה בסוגיית הגבול הימי

משרד החוץ הלבנוני מעריך כי ההחלטה תהיה הסופית בעניין וכי לא ייערמו 
מכשולים נוספים בדרך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לבנון נענתה להצעה שהגי־
שה לה ישראל והסכימה להצעה 
שהוכנה  הימי  הגבול  לקביעת 
ברשת  דיווח  לפי  כך  בירושלים. 
שמזוהה  הלבנונית  התקשורת 

מיאדין".  "אל  חיזבאללה,  עם 
באופן  קיבלה  לבנון  הדיווח,  לפי 
הישראלית  ההצעה  את  רשמי 
אשר הועברה ללבנון על ידי מז־
לענייני  האמריקני  המדינה  כיר 
המזרח התיכון דיוויד סאטרפילד 

בארץ  האחרון  ביקורו  במהלך 
הארזים.

כי  בידיעה,  נאמר  עוד 
משרד החוץ הלבנוני מעריך שלא 
לחתימה  בדרך  מכשולים  ייערמו 

הסופית על ההסכם. 

mailto:A052761900@gmail.com
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איראן: הוחלפו מפקדי חיל האוויר
המטרה: להביא למודרניזציה של חיל האוויר האיראני ומערך 

ההגנה האווירית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איראן,  של  העליון  המנהיג 
על  אתמול  הורה  חמינאי,  עלי 
החלפתם של מפקדי חיל האוויר 
מוסאווי,  רחים  עבדול  בסייד 
ההגנה  מטה  למפקד  מונה  אשר 

אל-אנביה,  בחאתם  האווירית 
מונה  אשר  סבאחיפרד  ועלירזא 

למפקד מערך ההגנה האווירית.
המ־ אמר  המינוי  בטקס 
של  מינויים  כי  האיראני  נהיג 
המו־ את  לשפר  נועד  השניים 

ולה־ האיראנית  כנות 
של  למודרניזציה  ביא 
האיראני,  האוויר  חיל 
זאת בהתחשב ברקורד 
שני  של  השניים  ארוך 

המפקדים החדשים. 

תשובת המדינה לבג"ץ:

 רג'וב לא 
יחקר על 

הסתה
"הנזק מהחקירה רב על התועלת" 

◆ רג'וב אמר כי הוא "מתגאה 
בשאהידים"

מ‡: מ. יו„

תשובתה  את  אתמול  הגישה  המדינה   

יו"ר  את  לחקור  לבג"ץ  שהוגשה  לעתירה 

ג'יבריל  הפלסטינית  הכדורגל  התאחדות 

את  מגבה  היא  לפיה  לרצח,  הסתה  על  רג'וב 

את  לחקור  שלא  איו"ש  פרקליט  החלטת 

רג'וב.

לת־ מכון "מבט  ע"י  שהוגשה  בעתירה, 

של  משפחה  וקרובי  הפלסטינית"  קשורת 

טו־ סמ"ר  מזרחי,  זיו  (רב"ט  טרור  קורבנות 

ביקשו העותרים  ז"ל),  מאיר  ודפנה  ינאי  ביה 

לחקור את רג'וב על דברים שאמר באוקטובר 

הפ־ הרשות  של  הרשמית  לטלוויזיה   2015

לגל  ראיון  באותו  התייחס  רג'וב  לסטינית. 

של  גבורה  מעשי  ואמר: "אלו  דאז  הפיגועים 

יחידים, ואני מתגאה בהם, אני מברך את כל 

מת־ אנחנו  לך,  אומר  אני  אותם.  שביצעו  מי 

גאים בה… מי שמתעמת, נאבק, מת כשאהיד, 

היא  כוונתי  ידועה.  זהותו   - נפצע  או  נאסר 

שהלוחם, האסיר והשאהיד הם נכס לכל העם 

הפלסטיני".

בדברי ההסבר לתשובתה ציינה המדינה 

של  להחלטותיו  רחב  פעולה  חופש  ניתן  כי 

את  שבחן  לאחר  מצא,  וזה  איו"ש  פרקליט 

הדברים, שאין לחקור את רג'וב. עוד הסבירה 

המדינה כי הנזק שיגרם בעקבות החקירה רב 

מהתועלת שלה.

לש־ הירש,  מוריס  עו"ד  (במיל')  סא"ל 

וכיום  באיו"ש  הצבאית  התביעה  ראש  עבר 

לתק־ "מבט  של  המשפטית  המחלקה  ראש 

"העמדה  בתגובה:  אמר  פלסטינית",  שורת 

לעמוד  יכולה  אינה  המשפט  לבית  שהוגשה 

שיקול  של  בוטה  הפרה  מהווה  שהיא  משום 

הדעת הנתון לגורמי אכיפת החוק. לא ייתכן 

שבכירי הרש"פ יכולים להסית לרצח ישרא־

תע־ הישראלית  החוק  אכיפת  ומערכת  לים 

לים עין. בעוד המדינה מסכימה שישנן ראיות 

נגד רג'וב, היא מנסה להסתתר מאחורי אמי־

החקי־ מפתיחת  שייגרם  ש'הנזק  סתומה  רה 

שתצמח  מהתועלת  יותר  גדול  רג'וב  נגד  רה 

ממנה'. האם אין תועלת בהעמדה לדין של מי 

שמסית לרצח ישראלים? ובמה יאיימו גורמי 

חבל  הביטחוני?  התיאום  הפסקת  הרש"פ? 

אינם  בישראל  החוק  אכיפת  שגורמי  מאוד 

העברת  באמצעות  הטרור  את  לנצח  חותרים 

מסר פשוט – לא ניתן להסית לרצח ישראלים 

מבלי לשלם על כך מחיר."

שת־ תרצו"  "אם  תנועת  יו"ר  פלג  מתן 

בחיים"  "בוחרים  פורום  את  מלווה  נועתו 

להחלטה:  התייחס  השכולות'  המשפחות  של 

"מציאות בה ארכי-מחבל מקבל חותמת כש־

רות היא הזויה. הגיע הזמן שמי שקרא לרצח 

יהודים יפסיק לשמש בתפקיד כה משמעותי 

להתע־ המערכת  לכלל  קוראים  אנו  ברשות. 

שניתן  משהו  אינו  יהודים  לרצח  קריאה  שת. 

לעבור  עליו על סדר היום".
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דיווח: נשיא ארה"ב ביקש 
מראש ממשלת יפן לארגן 

פגישת פסגה עם מנהיג איראן
המנהיג היפני צפוי לבקר באיראן במהלך השבוע הבא

מ‡ ‡ברהם ויסמן

טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
מפ, פנה בימים האחרונים לראש 
וביקשו  אבה  שינזו  יפן  ממשלת 
מנהיג  ובין  בינו  פגישה  לארגן 

ליצור  במטרה  רוחאני,  איראן 
מו"מ עם האיראנים ברקע ביטול 
לפי  ארה"ב.  בידי  הגרעין  הסכם 
האמ־ "בלומברג"  ברשת  דיווח 

ריקנית, טראמפ פנה לאבה אשר 
אמור לבקר בשבוע הבא באיראן, 

הכלכליים  היחסים  חיזוק  לשם 
בין יפן לאיראן, וביקשו להעלות 
עם  פגישתו  במהלך  הנושא  את 

הנשיא האיראני חסן רוחאני.
עד  מתנגדת  איראן  כידוע, 

כה לכל מו"מ עם האמריקנים. 

פרץ דורש לקיים בחירות ליו"ר 
חדש למפלגה; גבאי מסרב

פרץ טען כי אסף יותר מ-1,000 חתימות כדי לכנס את ועידת המפלגה

מ‡: יוני טיין

ח"כ עמיר פרץ דרש מיו"ר 
מועד  לקבוע  העבודה  מפלגת 
מנת  על  המפלגה  ועידת  לכינוס 
לבחור יו"ר חדש למפלגה - בתוך 

פחות מחודש. 
יותר  אסף  כי  טען  פרץ 
את  לכנס  כדי  חתימות  מ-1,000 

ועידת המפלגה. 
ח"כ  העבודה  מפלגת  יו"ר 

בכוונתו  אין  כי  הודיע  גבאי  אבי 
להיענות לדרישתו של ח"כ עמיר 
פרץ לקיים בחירות ליו"ר מפלגה 

זמני. 
הע־ של  המשפטי  היועץ 
בודה עו"ד עמרי שגב טען בשמו 
הציג  לא  פרץ  ח"כ  כי  גבאי,  של 
את החתימות שאסף וכי דרישתו 
נפלה  כבר  חדש  יו"ר  לבחירות 
המפ־ הנהלת  בישיבת  בהצבעה 

לגה.

מסקנות דו"ח צוות החקירה של שירותי הכבאות קובע:

 השריפה בדירה בצפת נגרמה 
ממשחקי ילדים באש

 בשריפה נספה פעוט בן שלוש

מ‡: מ. יו„

בצפת  בדירה  השריפה   
שבה נספה בסוף השבוע האחרון 
הילד אסף פריזאט ז"ל בן השלוש 
נגרמה ממשחקי ילדים באש. כך 
החקירה  צוות  ממסקנות  עולה 

הכבאות  שירותי  של  המיוחד 
המחוז  מפקד  שמינה  וההצלה 
הצפוני. בראש הצוות עמד טפסר 

משנה אוסקר פוקס.
בשריפה שפרצה נפצעו גם 
בדרגות  נוספים  אדם  בני  כמה 
התרח־ הדליקה  שונות.  פציעה 

בן  בבניין  החמישית  בקומה  שה 
שמונה קומות ברחוב דוד אלעזר 
אל  הגיעו  ההצלה  כוחות  בעיר. 
אסף פריזאט כשהוא במצב קשה. 
מא־ תוך  חולים  לבית  פונה  הוא 
קצר לאחר  זמן  אך  מצי החייאה, 

מכן נקבע מותו.

שריפת קוצים סמוך למבשרת 
ציון; המשטרה פינתה תושבים
תשעה צוותי כיבוי ושני מטוסים הוזעקו ליישוב הסמוך לירושלים בעקבות 
שריפה שהתפשטה בחסות הרוחות העזות ◆ הקו הראשון של בתי המגורים 

פונה מתושבים

 מ‡: מ. יו„

אש  כיבוי  צוותי  תשעה   
ציון  למבשרת  אמש  הוזעקו 
גדו־ קוצים  שריפת  בעקבות 
לוחמי  ביישוב.  אורן  ברחוב  לה 
השריפה  לבלימת  פועלים  האש 
בתי  לעבר  ההתפשטות  ולמניעת 

המגורים.
כי  נמסר  הכבאות  מרשות 
במהירות  התקדמה  השריפה 
בחסות  לבתים  הסמוך  בוואדי 
למקום  באזור.  העזות  הרוחות 
וכו־ כיבוי  מטוס  שני  גם  הוזנקו 
התושבים  את  פינו  משטרה  חות 

בקו הבתים הראשון לשריפה.
האחרונים  בשבועיים 
בעיקר  רבות,  שריפות  פרצו 
לכ־ שהצליחו  ירושלים,  באזור 

מרבית  בהם  רבים,  בתים  לות 
מודיעים.  מבוא  ביישוב  הבתים 
אתמול  גם  פעלו  הכיבוי  כוחות 

במהלך הלילה בשריפה שפרצה 
ליד  חורש  של  הצתה  בעקבות 

פסגת זאב.

צבא טורקיה פתח במבצע 
צבאי נגד הכוחות הכורדים 

בצפון עיראק
טורקיה דיווחה על הרוגים לכוחות הכורדים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טורקיה פתחה אתמול במ־
הכוחות  כנגד  נרחב  צבאי  בצע 
 ,PKK-ה הכורדים,  הצבאיים 
הטורקי  לגבול  סמוך  הממוקמים 
המב־ עיראקי.  הצפון  במרחב 
קרקעיים  כוחות  עם  נפתח  צע 
כשהם  העיראקי  לשטח  שחדרו 
הכוחות  קומנדו.  בכוחות  מלווים 
אווירי  לסיוע  זוכים  הטורקיים 
ומק־ ומסוקים,  קרב  מטוסי  של 
את  להשמיד  כך  באמצעות  ווים 
הכורדים  שהקימו  ההגנה  מערכי 
נערכו  הם  שבה  בתקופה  באזור, 
אפ־ טורקית  קרקעית  לכניסה 

שרית.

שורות  לכתיבת  נכון 
על  הטורקים  מדווחים  אלו, 

כורדים  "טרוריסטים"  תשעה 
שנהרגו. 
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אלוף פיקוד המרכז למשפחות השכולות:

 אין בסיס משפטי להרס בתי 
המסתור

 האלוף הסביר כי לא ניתן להרוס בתי מסתור בהם שהה המחבל שרצח שני 
יהודים באזור התעשייה ברקן ◆ זאת משום שבעלי הבתים לא השתתפו 

בפיגוע

 מ‡: מ. יו„

המרכז  פיקוד  מפקד   
במצב  כי  אמר  פדן  נדב  האלוף 
המשפטי הנוכחי לא ניתן להרוס 
המחבל  הסתתר  שבהם  בתים 
ירי  בפיגוע  יהודים  שני  שרצח 

באזור התעשייה ברקן בשומרון.
המשפ־ במצב  בסיס,  "אין 
של  בתיהם  להריסת  הקיים,  טי 
באופן  השתתפו  שלא  סייענים 
ישיר בפיגוע עצמו", הסביר פדן 

בתשובה לבקשתן של המשפחות 
ולבנגורנד-יח־ חג'בי  השכולות 
המסתור  בתי  את  להרוס  זקאל 

בהם התחבא המחבל כשנמלט.
האלוף  כי  ציין  במכתבו 
סמכותו של מפקד צבאי להורות 
"סמכות  הינה  בית  הריסת  על 
הפע־ הרתעתית.  שהינה  חריגה, 

לתה נעשית לאחר בחינת מכלול 
המעשים  חומרת  ובניהם  שיקולי 
במבנה,  למתגוררים  המיוחסים 
הפגיעה הפוטנציאלית באלו המ־

תגוררים במבנה, עוצמת הראיות 
אם  מעורבותם,  ומידת  הקיימות 
בכלל, של יתר הדיירים בפיגוע".

עוד הוסיף כי "הטיפול במי 
אשראף  למחבל  מסתר  שסיפקו 
ההלי־ במסגרת  ימוצה  נעלאווה 
נגדם  שננקטו  הפליליים  כים 
זאת,  עם  הצבאי.  המשפט  בבית 
אין בסיס, במצב המשפטי הקיים, 
סייענים  של  בתיהם  להריסת 
בפי־ ישיר  באופן  השתתפו  שלא 

גוע עצמו".

תחקיר הפיגוע באריאל: 
חיילים הודחו; מפקדים 

קיבלו הערות
 חיילים שהיו מעורבים באירוע הודחו מלחימה, ולמפקדים נרשמה הערה 

פיקודית ◆ שני הנרצחים, גל קיידאן והרב אחיעד אטינגר הי"ד, צוינו 
לחיוב על תפקודם

 מ‡: מ. יו„
  הרמטכ"ל רב-אלוף אביב 
תחקיר  את  לידיו  קיבל  כוכבי 
אריאל  בכיכר  המשולב  הפיגוע 
שהתרחש  אבישר  גיתי  וצומת 
הרב  נרצחו  ובו  כחודשיים,  לפני 
אחיעד אטינגר והחייל גל קיידאן 

הי"ד, ונפצע לוחם נוסף.
החליט  התחקיר,  לאחר 
אבי  תא"ל  געש,  עוצבת  מפקד 
גיל, על שורת צעדים פיקודיים. 
פי־ הערה  נתן  האוגדה  מפקד 
ולמפקד  הגדוד  למפקד  קודית 
בינתיים  שהשתחרר  הסוללה 
שי־ אופי  ייבחן  כן  כמו  משירות. 
רותו במערך המילואים. נוסף על 
חיילים  כמה  מלחימה  הודחו  כך, 
לא  אשר  באירוע,  המעורבים 

בזירת  מלוחמים  כמצופה  פעלו 
פיגוע.

את  לחיוב  ציין  הרמטכ"ל 
קיידאן  גל  סמ"ר  של  תפקודו 
טרם  במחבל  מאבקו  על  הי"ד 
הרב  של  תפקודו  את  וכן  מותו, 
ניסיונו  על  הי"ד  אטינגר  אחיעד 

לפגוע במחבל.
כשלים  העלה  התחקיר 
למש־ הנוגעים  שונים  מבצעיים 
מעת המבצעית של הכוח, לפעו־
למשימה  בהכנתם  החסרות  לות 
הרמטכ"ל  המפקדים.  ובבקרת 
הצביע על העובדה כי הכוח הת־
נהל בצורה לקויה במהלך האירוע 
המצופה  את  ביצע  ולא  עצמו 

מלוחמים בזירת פיגוע.
ואירו־ זה  אירוע  בעקבות 

לק־ שורת  נלמדה  נוספים  עים 
חים הנוגעים לכשירות הלוחמים 
באוגדת  המבצעי  הקצה  וחדות 
כי  הוחלט  זאת  במסגרת  איו"ש. 
כשירות  לשיפור  פעולות  יינקטו 
הלוחמים ברמה המקצועית והמ־
נטאלית ויבוצעו פעולות נוספות 

לשיפור התשתיות במרחב.
התחקיר  הוצג  כן  כמו 
המתייחס  והמודיעיני  המבצעי 
לאחר  מיד  המחבל,  אחר  למרדף 
שיבח  הרמטכ"ל  הפיגוע.  ביצוע 
במרדף  המעורבים  הגופים  את 
לקחים  יושמו  במסגרתו  אשר 
ממרדפים קודמים ובזכות שיתוף 
כו־ הצליחו  בין-ארגוני  פעולה 
המחבל  את  לאתר  הביטחון  חות 

ולפגוע בו. ליברמן נועד עם יו"ר ועדת 
החוץ של הקונגרס האמריקאי

אנגל ציין כי הוא מתייחס בחומרה לדבריה האנטישמיים של חברת הקונגרס 
אילהן עומאר 

מ‡: יוני טיין

ליברמן  אביגדור  ח"כ 
עם  בכנסת  נועד  ביתנו)  (ישראל 
הקונגרס  של  החוץ  ועדת  יו"ר 
אשר  אנגל,  אליוט  האמריקאי, 
מקיים סדרת פגישות עם בכירים 

בישראל.
חברי  גם  נכחו  בפגישה 
אבידר  ואלי  פורר  עודד  הכנסת 

(ישראל ביתנו).
בתחי־ למארחו  אמר  אנגל 
איש  "אתה  בחיוך:  הפגישה  לת 
הש־ דנו  לא  לכך  מעבר  השעה". 
ניים בענייני המו"מ הקואליציוני, 
ובפ־ באזור,  במצב  והתמקדו 
לאיראן  הקשורות  בסוגיות  רט 

וללבנון.
מתייחס  הוא  כי  ציין  אנגל 
בחומרה לדבריה של חברת הקו־

טענה  אשר  עומאר,  אילהן  נגרס 
יהודים  כי  חודשים  מספר  לפני 
הש־ ארגון  ובמיוחד  אמריקנים, 
לחברי  משלמים  איפא“ק,  דולה 
בעמדה  שינקטו  מנת  על  קונגרס 

פרו-ישראלית.
מתרשם  הוא  כי  אמר  אנגל 
שבישראל מבינים כי דבריה אינם 
המפלגה  עמדות  את  משקפים 

הדמוקרטית בה הוא חבר.
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רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

מוקד הזמנות:

נתניהו בראיון: "האיראנים 
מפתחים טילים שיגיעו 

לעומק אירופה"
בתכנית של "כאן 11" דיבר ראש הממשלה על הרפובליקה האיסלאמית: "אלה 
גורמים אלימים שפועלים במרחב גדול" ◆ על הסנקציות התבטא: "העם מרגיש 

שהמשטר לא יכול לטפל בו"

מ‡: מ. יו„
פרישתה  לאחר  כשנה 
הגרעין  מהסכם  ארה"ב  של 
הרפובלי־ דרשה  איראן,  עם 
מהמעצמות  האסלאמית  קה 
שנותרו בו לפתוח את ההסכם 
שינויים.  בו  ולהכניס  מחדש 
לש־ ארה"ב  החליטה  ברקע, 
למפרץ,  נוספים  כוחות  לוח 
לאחר שנטען כי התקבל מידע 
האיראניים  לפיו  מודיעיני 
פי־ לפועל  להוציא  מתכננים 
מערביות  מטרות  כנגד  גועים 
משמיעים  יום  מדי  ומאז   -
ובמשמרות  במשטר  בכירים 
הצבא  על  איומים  המהפכה 

האמריקני ועל ישראל.
התכ־ במהלך  שלשום, 
התראיין  הפקר",  "שטח  נית 
בנימין  הממשלה  ראש  גם 
סו־ למספר  והתייחס  נתניהו 
גיות בולטות הנוגעות לאיראן 

ולאיומים הנשקפים ממנה.
מע־ שאנחנו  ככל  ש. 
שאנחנו  לנו  נראה  מיקים, 
קריטית,  בנקודה  נמצאים 
לגבי  משמעותי  מאוד  בצומת 
האזור.  ושל  האיראני  העתיד 
לאן אנחנו צריכים לפנות עכ־

שיו?
להיות  צריכים  "אנחנו 
כל הזמן במצב שבו אנחנו מו־
נעים מהמשטר הזה לממש את 
השאיפות שלו. היעד הראשון 
גר־ ארסנל  להשיג  הוא  שלו 
את  לכבוש  הוא  והשני  עיני, 

המזרח התיכון".
לעם  גם  התייחס  נתניהו 
"בניגוד  כי  ואמר  האיראני, 
יש  אחרים,  עריצות  למשטרי 
אינפורמ־ של  חדירה  באיראן 
אני  גבוהה.  יחסית  ברמה  ציה 
למשל  הזמן,  כל  זה  את  רואה 
בהפגנות. כיוון שאין שם סגי־
רה מוחלטת של אמצעי התק־
שזה  יודע  גם  העם  אז  שורת, 
יכול להיות אחרת. אתה רואה 
שלהם  והאמונה  התקווה  את 
שיום אחד הכל ישתנה. אם זה 
באמת ישתנה, אז באמת יהיה 

מזרח תיכון חדש".
שה־ הטרור  פעולות  על 

גורמי  פי  על  איראן  פעילה 
מודיעין, אמר נתניהו כי "הנרי 
קיסינג'ר אמר שאיראן צריכה 
או  מדינה  היא  אם  להחליט 
"היא  נתניהו.  אמר  תנועה", 
קודם כל תנועה, זה ברור. הם 
לכבוש  רוצים  שהם  אומרים 
ולהפיצו  התיכון  המזרח  את 
אלימים,  גורמים  אלה  לעולם. 
שפועלים  ביותר,  תוקפניים 
במרחב גדול מאוד ומערערים 

מדינות שלמות".
להס־ התייחס  נתניהו 
וטען  איראן,  עם  הגרעין  כם 
לדב־ גרוע".  היה  "הוא  כי 
כמות  להם  נתן  "ההסכם  ריו, 
את  בו  לבנות  כסף  של  אדירה 
ולה־ האיראנית  האימפריה 
התיכון.  המזרח  על  שתלט 
את  לעצור  צורך  היה  ובכן, 
חשוב  "דבר  הזה".  ההסכם 
טראמפ  ממשל  שעשה  מאוד 
הלח־ את  מולם  להפעיל  זה 
"זה  הוסיף.  הדרושים",  צים 
ההיסטו־ של  הברור  הלקח 
גם  שמצוידת  תוקפנות  ריה. 
תוקפנות  של  באידיאולוגיה 
בה־ נתקלת  ואינה  וכיבוש 
זה  להתפשט.  דינה  תנגדות, 
מול  עליו  נאבקתי  שאני  דבר 
לפחות  שמח  ואני  העולם  כל 
הממשל  הברית,  שבארצות 
הנוכחי אימץ את התפיסה הזו 

לחלוטין".
בה  מפה  הציג  נתניהו 
מסו־ ולבנון  סוריה  איראן, 
כי  ואמר  שחור,  בצבע  מנות 
היום,  איראן  של  הגודל  "זה 
הגרעין.  הסכם  אחרי  במיוחד 
יבשתי  גשר  לבנות  מנסה  היא 
לאיראן  כפופים  משטרים  של 
עד הים התיכון. המטרה בסוף 
המזרח  כל  את  לכבוש  היא 
התיכון וכמובן שלנו אין מקום 
להגיד  יכול  אני  הזו.  בתפיסה 
היחידה  החיובית  שהתוצאה 
קירב  שהוא  היא  ההסכם  של 

את מדינות ערב לישראל".
המודי־ ברמת  האם  ש. 
ממש  הפעילות  או  למשל,  עין 
פעו־ שיתוף  היום  יש  בשטח, 

לה עם מדינות ערב?

שהייתי  חושב  אתה  "מה 
לא  שהיה,  נניח  לך?  אומר 
לא  ואם  כן,  לך  אומר  הייתי 
לך  אומר  הייתי  לא  גם  היה, 
כן. אתה צריך להניח שהאיום 
מוחשי  מספיק  איום  הוא  הזה 
להת־ גורם  שהוא  ואמיתי 
הרמות,  בכל  כמעט  קרבות, 

כמעט עם כל המדינות".
המק־ הלחץ  מדיניות  ש. 

סימלי עובדת?
"אני חושב שהיא עובדת 
יש  הכלל,  מן  יוצאת  בצורה 
אנחנו  לכך.  אינדיקציות  גם 
המט־ לשער  קורה  מה  רואים 
מה  הריאל.  שער  באיראן,  בע 
שלהם,  הנפט  לתפוקת  קורה 
בתוך  להשקעות  קורה  מה 
האם  עכשיו,  מפולת.  איראן. 
הכ־ את  תמוטט  הזו  המפולת 
המ־ את  או  האיראנית  לכלה 
לך.  להגיד  יכול  לא  אני  שטר, 
שזה  אחד  דבר  יודע  אני  אבל 
בתמונת  ברור,  באופן  עושה 
שהראיתי  הזאת  האימפריה 
שלהם,  התמנון  בזרועות  לך, 
החוסר.  את  רואים  אנחנו 
שלחיז־ פתאום  רואים  אנחנו 
תקציביות,  בעיות  יש  באללה 
אצל הכוחות האיראניים בסו־
התכווצות  רואים  אנחנו  ריה 
הפיתוח  בתקציבי  ויציאה. 
אנחנו  חיזבאללה  של  והנשק 
רואים התכווצות משמעותית, 
הזו  הבעיה  את  רואים  אנחנו 
במקומות  וגם  בעזה  אפילו 
מצט־ הכסף  בעולם.  אחרים 
היכולת  גם  שכך,  וכיוון  מק, 
לממש את התוקפנות הזו מצ־

טמקת".
שם  "יש  נתניהו,  לדברי 
יש  נוראית,  בצורת  פתאום 
לא  הם  שיטפונות,  פתאום 
יכולים לטפל בעם שלהם והוא 
שכולנו  ברור  זה.  את  מרגיש 
איראן  לראות  שמחים  היינו 
את  תשנה  איראן  אם  אחרת. 
המדיניות  שלה,  המדיניות 
עוד  כל  תשתנה.  איראן  כלפי 
רק  ישנם  השתנתה,  לא  היא 
לחץ  לחץ,   - דברים  שלושה 

ועוד לחץ".

עובדי רשות האוכלוסין מאיימים: 
נשבש את הפעילות בנתב"ג

העובדים הודיעו כי יקיימו אסיפות ביום ראשון בנמל התעופה ובמעבר אלנבי, 
דבר שישבש את הפעילות במוקדים העמוסים

מ‡ פ. יוחנן
בר־ הגבול  מעברי  עובדי 
שבמ־ וההגירה  האוכלוסין  שות 
כי  להנהלה  הודיעו  הפנים  שרד 
יקיימו ביום ראשון הקרוב בשעה 
הסברה  אסיפות  בבוקר   10:00
אלנבי  ובמעבר  בנתב"ג  לעובדים 

למשך שעות.
מכך  כתוצאה 
שיבושים  צפויים 
הק־ בכל  ועיכובים 
ויציאה  לכניסה  שור 
נוסעים  של  מהארץ 
אל־ ובמעבר  בנתב"ג 
ראשון  הימים  נבי. 
העמוסים  הם  וחמישי 

ביותר בנתב"ג.
מת־ העובדים  אסיפות 
הסחבת  בשל  לטענתם  קיימות 
הקשור  בכל  ההנהלה  שנוקטת 
השכר  מערכות  ושדרוג  לעדכון 
טו־ מכך  כתוצאה  הממוחשבות. 
מקבלים  לא  שהם  העובדים  ענים 
בתחילת החודש את מלוא שכרם 

אלא מקדמות שכר חלקיות בלבד.
עו־ של  הארצי  הוועד  יו"ר 
שבתוב,  שני  הגבול,  מעברי  בדי 
שמפר־ עובדים  כי "ישנם  אמרה 
נסים משפחות וצריכים להסתדר 
עם 3,000 ש"ח שמשולמים להם 
הלנת  ממש  זו  החודש.  בתחילת 
לא  ממש  שלהנהלה  ונראה  שכר 
בוער לתקן את המצב הזה. 
במשך  רבה  סבלנות  גילינו 
ונראה  ארוכים,  חודשים 
מנ־ פשוט  שבהנהלה  לנו 
עושים  ולא  זה  את  צלים 
לעובדים  לתת  כדי  כלום 

את מה שמגיע להם".

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

מקשיבים 
 לזעקתם

מתגייסים 
להצלתם

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישיהיום!
29-30.05.19

אופנוען נהרג מפגיעת רכב 
ללימודי נהיגה

הנהגת הפוגעת הינה תלמידה שהייתה במהלך שיעור ◆ מותו נקבע במקום

מ‡: מ. יו„
נהרג   30 כבן  אופנוע  רוכב 
אתמול בנתיבי איילון לכיוון צפון 
נהיגה,  ללימודי  רכב  מפגיעת 
חובשי  בו.  נהגה  שתלמידה  בזמן 
רוכב  של  מותו  את  קבעו  מד"א 
התאונה.  בזירת  כבר  האופנוע 
סיפר:  דרעי  אלעד  מד"א  חובש 
"כשהגענו למקום ראינו את רוכב 

האופנוע, גבר כבן 
30, שוכב במרחק 
מהאופנוע  רב 
בי־ נסע.  שעליו 
אך  בדיקות  צענו 
הוא היה ללא סי־
ונאלצנו  חיים  מני 
מותו  את  לקבוע 

בשטח.

נמנע שוד ענק של רכבי ברינקס 
נעצרו שני אנשים שקדחו חורים ברכבים המשוריינים ◆ אחד מהם נעצר בעבר 

בגלל חשדות דומים 

מ‡: מ. יו„
הצלי־ אביב  תל  משטרת 
כספים  לגנוב  ניסיון  לסכל  חה 
כסף  להובלת  מכוניות  ממספר 
החשו־ אחד  ברינקס.  חברת  של 
חשדות  בגלל  בעבר  נעצר  דים 

דומים.
הגיע  שבועות  כמה  לפני 
מרחב  לחוקרי  מודעיני  מידע 
תקוה,  גני  שתושב  כך  על  יפתח, 
שנים  מספר  לפני  נעצר  אשר 
לרכב  החשד  פי  על  פרץ  כאשר 
מודיעין  חברת  של  כסף  להובלת 
אזרחי וגנב על פי החשד 4 מיליון 
של  גניבה  לבצע  מתכוין  ש"ח, 
של  כסף  להובלת  רכבים  מספר 

חברת ברינקס.
קציני הביטחון של ברינקס 
חורים  קדחו  אלמונים  כי  גילו 
משוריינים  רכב  בכלי  מזערים 
של  תורפה  בנקודות  החברה  של 
הערכה,  פי  על  הרכב.  כלי  שריון 
החברה  לחניון  חדרו  האלמונים 

ברחוב יגאל אלון בתל אביב בעת 
בחניית  בחניון  היו  הרכב  שכלי 
לילה או בסופי שבוע וביצעו את 
הקדיחות. המטרה הייתה להכניס 
דלתות  את  לפתוח  פריצה  כלי 
עמוסים  היו  שהם  בעת  הרכבים 

במזומנים.
החלו  אביב  תל  במשטרת 
הוצ־ שוטרים  סמויה.  בחקירה 
השבועות  שלושת  במהלך  בו 
האחרונים במעקבים אחרי רכבי 
בחניון  שחנו  בעת  גם  הברינקס 
זיהו  הבלשים  בלילה.  החברה 

נוסף,  אדם  עם  יחד  החשוד  את 
מדובר  כי  התברר  כך  שאחר 
במומחה לפריצת כספות, כשהם 
לחניון  פעמים  מספר  מגיעים 
מתקדם  ציוד  עם  יחד  ברינקס 
ברכבים  החורים  את  לקדוח  כדי 
הם  החורים  את  כסף.  להובלת 
למנוע  כדי  פלסטי,  בחומר  כיסו 

זיהוי של החור במקרה.
בתחילת השבוע נעצרו שני 
החשודים בשעת מעשה ומעצרם 
של השניים הוארך בבית המשפט 

בתל אביב.

בארץ מעריכים

 ירי הנ"מ לעבר המטוס 
הישראלי - מסר מסוריה

מ‡: מ. יו„

דווח  ימים  עשרה  לפני 
בתוך  בסוריה  שנייה  תקיפה  על 
במ־ תקשורת  כלי  שעות.   24
הגנה  שמערכות  דיווחו  דינה 
בעקבות  הופעלו  מטוסים  נגד 
למרחב  שנכנסו  זרים  עצמים 
ברשת  ישראל.  משטח  האווירי 
בא־ מקורות  ציטטו  אל-מיאדין 
זור אל-קוניטרה שדיווחו על כך 
קוניט־ באזור  פעלו  שהמערכות 

רה, בקרבת הגבול עם ישראל.
הסורי  המעקב  מרכז 
נורו  טילים  כי  שלו  באתר  טען 
ממטוסים ישראליים שחגו בגולן 
ליעדים בדרום מערב סוריה. עוד 
על  יורט  הטילים  אחד  כי  נטען 
טילים  ושני  הנ"מ  מערכות  ידי 

חטיבה  של  בבסיס  נפלו  לפחות 
קוני־ באזור  סוריה  צבא  של   90

טרה.
דיווחה  וחצי  כשבוע  לפני 
כי  הסורית  הידיעות  סוכנות 
יירטו  האווירית  ההגנה  מערכות 
"עצמים מוארים" ששוגרו מאזור 
הלבנוני  החדשות  אתר  ישראל. 

מקורות  מפי  דיווח  "א-נשרה" 
המוארים  "העצמים  סוריים: 
שנצפו הם מל"ט ישראלי שהופל 
לאחר שחדר לשטח סוריה מאזור 
קונייטרה". גורם צבאי סורי אמר 
התח־ שלנו  הנ"מ  "מערכות  כי 
שהגיעו  עוינות  מטרות  אחר  קו 

מכיוון קוניטרה ויירטו אותן".
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פרק ח - היאך ירגיל האדם עצמו במדות נצח הוד יסוד
תקוני הנצח וההוד בכללות

ֵניֶהם ּוְקָצָתם ְמֻיָחִדים  ִפים ִלשְׁ תָּ ַצח ְוַההוֹד, ְקָצָתם ְמשֻׁ ִתּקּוֵני ַהנֵּ ְואּוָלם בְּ

ל ֶאָחד ְלַעְצמוֹ. כָּ

אוֹ  ָממוֹנוֹ  בְּ ִאם  ּוְלַהְחִזיָקם  ַהּתוָֹרה  לוְֹמֵדי  ַע  ְלַסיֵּ ָצִריְך  ִראׁשוָֹנה  ה  ְוִהנֵּ

א  לֹּ שֶׁ ְרצוָֹנם  ל  כָּ ַוֲהָפַקת  ָמזוֹן  ְוַהְזָמַנת  ּמּוׁש  שִׁ ָצְרֵכי  ָלֶהם  ְלַהְזִמין  ַמֲעשֵׂהּו  בְּ

ֵמֵעֶסק  ִיְתַרּפּו  א  לֹּ שֶׁ ְלמּוָדם  תַּ ְלַגּנוֹת  א  לֹּ שֶׁ ֵהר  ּוְלִהזָּ תוָֹרה  ְבֵרי  ִמדִּ לּו  טְּ ִיְתבַּ

ֲעבוָֹדה,  בַּ קּו  ְתַחזְּ יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ַהּטוִֹבים  ַמֲעֵשׂיֶהם  ל  ּוְלַהלֵּ ָדם  ְלַכבְּ א  ֶאלָּ ַהּתוָֹרה, 

הּוא ִחּזּוק ְוַסַעד  ּיוֵֹצא, שֶׁ ּוְלַהְזִמין ָלֶהם ְסָפִרים צֶֹרְך ִעְסָקם ּוֵבית ִמְדָרׁש, ְוָכל כַּ

ַהְמַעט הּוא  ִפי כֹחוֹ  ל ֶאָחד כְּ לּו כָּ י ִמּדוֹת ַהלָּ תֵּ שְׁ לּוי בִּ ל תָּ ְלעוְֹסֵקי ַהּתוָֹרה. ַהכֹּ

גּופוֹ  בְּ ִדּבּור  בְּ ּוְלַהְחִזיק  ַהּתוָֹרה  ד  ְלַכבֵּ ֶזה  בָּ ה  ְרבֶּ יַּ שֶׁ ַמה  ל  כָּ ָבר  דָּ סוֹף  ָרב.  ִאם 

ַרׁש  ְוִנשְׁ ֶנֱאַחז  ל  ַהכֹּ ָבּה,  קּו  ְתַחזְּ יִּ שֶׁ ַהּתוָֹרה  ֶאל  ִרּיוֹת  ַהבְּ ֵלב  ּוְלעוֵֹרר  ּוְבָממוֹנוֹ 

ּה ְותוְֹמֶכיָה. ֵהם ִנְקָרִאים ַמְחִזיִקים בָּ ֵני שֶׁ ה, ִמפְּ י ְסִפירוֹת ֵאלֶּ תֵּ שְׁ בִּ

ים קיט, צט):  ִהלִּ ִדְכִתיב (תְּ ל ָאָדם כְּ ְלמֹד ִמכָּ יִּ ּתוָֹרה שֶׁ עוֹד ָצִריְך ָהעוֵֹסק בַּ

הּוא  ֶמת ֵאֶצל ַרב ֶאָחד, ְוֵכיָון שֶׁ לֶּ תַּ י ֵאין ַהּתוָֹרה ִמשְׁ י", כִּ ְלתִּ ֵדי ִהשְׂכַּ ל ְמַלמְּ "ִמכָּ

יַע ֵאָליו  פִּ שְׁ ָבה ֶאל ֶנַצח ָוהוֹד ִלּמּוֵדי ה' ְוַהמַּ ל זוֶֹכה ִלְהיוֹת ֶמְרכָּ ְלִמיד ַלכֹּ ַנֲעשֶׂה תַּ

ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֶאל  זוֶֹכה  ְולוֵֹמד  יֹשֵׁב  ְהיוֹתוֹ  בִּ ַוֲהֵרי  ְפֶאֶרת.  תִּ ַמְדֵרַגת  בְּ הּוא  ּתוָֹרה 

ׁש. ַמְדֵרָגָתם ַממָּ ֶנַצח ְוהוֹד ְוהּוא בְּ יַע בְּ פִּ שְׁ יַּ שֶׁ

נצח והוד בפרטות

ַצח,  ָרִטי ֶאל ַהנֵּ ַיַחס פְּ ִמין ֵיׁש לוֹ  הּוא ִמן ַהיָּ לוֵֹמד ִמְקָרא שֶׁ ְהיוֹתוֹ  ה בִּ ְוִהנֵּ

ָמָרא  ָרִטי ֶאל ַההוֹד, ְוַהגְּ ִהיא ִמן ַהשְּׂמֹאל ֵיׁש לוֹ ַיַחס פְּ ָנה שֶׁ ּוִבְהיוֹתוֹ לוֵֹמד ִמשְׁ

ֵניֶהם  ּקּון ִלשְׁ תּוב ֲהֵרי ֶזה תִּ ָנה ִמן ַהכָּ שְׁ ִביא ְרָאָיה ְלִדיֵני ַהמִּ מֵּ ל שֶׁ כֹּ לּוָלה בַּ ַהכְּ

ָיַחד. 

כ"ה לחודש 

הורשע חבר בחוליית טרור 
פאיז חאמד חבר בחוליה שביצעה כמה פיגועים ◆ הוא נעצר זמן מה לאחר 

הפיגוע והורשע ברצח, אף על פי שלא ירה בעצמו ◆ הוא אף הורשע בשישה 
ניסיונות רצח נוספים

מ‡: מ. יו„

בית המשפט הצבאי במחנה 
נוסף  חבר  השבוע  הרשיע  עופר 
רוז־ מלאכי  את  שרצחה  בחוליה 
כארבע  לפני  בבנימין  הי"ד  נפלד 
בגרי־ הורשע  חאמד  פאיז  שנים. 
עבירה  תחילה,  בכוונה  מוות  מת 
הישראלי,  בדין  לרצח  המקבילה 

וכן בשישה ניסיונות רצח.
בחוליה  חבר  היה  חאמד 
שביצעה כמה פיגועים. ב-9 ביוני 

החו־ מחברי  שניים  נסעו   ,2015
מועד  מבעוד  שנרכש  ברכב  ליה 
לעבר  וירו  פיגוע  ביצוע  לצורך 
עם  רוזנפלד  מלאכי  נסע  בו  רכב 
חבריו חננאל כהן, יאיר הופר ושי 
מימון. זמן קצר אחרי הרצח נעצ־

רו חברי החוליה.
החוליה  חבר  הוא  חאמד 
הורשע  הוא  שהורשע.  הרביעי 
בע־ ירה  שלא  פי  על  אף  ברצח 
נוסף  במקרה  הורשע  וכן  צמו, 
רכב  לעבר  ירו  חוליה  חברי  שבו 

חברי  שני  ישראליים.  ואמבולנס 
אס־ עבדאללה  נוספים,  חוליה 
הורשעו  חאמד,  ואמג'ד  חאק 
רונז־ ברצח  גם  וחצי  כשנה  לפני 
פלד ובניסיונות רצח חבריו ונגזר 

עליהם מאסר עולם.
המשפט  בית  קבע  כן,  כמו 
של  פיצויים  ישלמו  כי  הצבאי 
מאות אלפי שקלים. על חבר חו־
ליה נוסף הוטלו 2.5 שנות מאסר 
היה  במעשים  חלקו  שכן  בפועל, 

קטן יותר.

מנופאי נפל באתר בנייה - ונהרג; 
מנהל העבודה נאשם ברשלנות

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מנהל העבודה באתר בניית מגדל מים 
באלעד ◆ זאת בגין גרימת מותו ברשלנות של ויטלי אסף ז"ל, שנפל מפתח 

בתקרה שלא גודר ונהרג

מ‡: מ. יו„
פרקליטות מחוז מרכז הגי־
לבית  אישום  כתב  אתמול  שה 
תקווה,  בפתח  השלום  המשפט 
בנייה,  באתר  עבודה  מנהל  נגד 
של  ברשלנות  מותו  גרימת  בגין 

ויטלי אסף ז"ל.
בהכ־ בכיר  מנופאי  אסף, 
שנים  כשלוש  לפני  נהרג  שרתו, 
כתשעה  של  מגובה  שנפל  לאחר 
מים  מגדל  בניית  באתר  מטר 
והותיר  בן 43  היה  אסף,  באלעד. 

אחריו אשה ושלוש בנות.
שהוגש  האישום,  כתב  לפי 
המ־ בניטה,  עינת  עו"ד  ידי  על 
"ולד  חברת  מטעם  שימש  נהל 
ולב־ מים  לבריכות  קבלן  מדרכי 
באתר  עבודה  כמנהל  בע"מ"  ניין 
עי־ אגירה  בריכת  להקמת  בנייה 
רונית למי שתייה באלעד. בבוקר 
יום 4.1.2016 הגיעו לאתר עובדי 
חברת מנופים, ביניהם אסף, לצו־
שנע־ הבריכה  תקרת  הרכבת  רך 
פלטות  הנחת  באמצעות  שתה 

טרומיות.
לשם כך, שהו העובדים על 
כשתעה  של  בגובה  התקרה  גביי 
הרכבת  כדי  תוך  מהקרקע.  מטר 
וחללים  פתחים  נוצרו  התקרה, 
טרומיות,  פלטות  הונחו  לא  בהם 
פתחים אלו לא גודרו מפני סכנת 
בסביבות  יותר,  מאוחר  נפילה. 
והמנהל  אסף  יחד  עלו   ,18:30
לתקרה על מנת לבדוק את תקי־
של  חשמל  כבלי  בין  המרחק  נות 
המנוף לבין כבלי חשמל המצויים 
בטי־ רתמות  ללא   - התקרה  על 

חות.

המנהל  החשיכה,  למרות 
את  אפשר  האישום,  לפי  כך   -
לאף  הודיע  לא  העבודה,  המשך 
לתאורה  דאג  ולא  כך  על  גורם 

נאותה ותקינה.
את  השניים  שסיימו  לאחר 
הגג,  הנאשם על  נותר  הבדיקות, 
בשלב זה הוא הבחין כי אסף המ־
מנע  ולא  התקרה  על  ללכת  שיך 
החל  אסף  במקביל  ממנו.  זאת 
באחד  דרך  התקרה,  על  ללכת 
הפתחים שלא גודרו מפני נפילה 
מטרים  כתשעה  כאמור,  ונפל, 

ארצה.

מת הקרנף הסומטרי האחרון במלזיה
קרנף סומטרי בן 30 מבורניאו היה האחרון מסוגו במלזיה ◆ בעולם נותרו כמה 

עשרות קרנפים מתת המין הקטן ביותר

מ‡ פ. יוחנן

הזכר  הסומטרי  הקרנף 
השבוע  מת  במלזיה  האחרון 
קר־ רק  אחריו  משאיר  כשהוא 
בפני  כעת  הניצב  בזן  אחת  נפית 
הכחדה כמעט ודאית. כך הודיעה 
ואיכות  התרבות  התיירות,  שרת 
באי  סאבה  מדינת  של  הסביבה 
בורניאו. הקרנף הנושא את השם 
בש־ חי  הוא   .30 בגיל  מת  טאם 
מורת טבע באי מאז שנלכד לפני 

כ-11 שנה.

הקטן  הסומטרי,  הקרנף 
בעולם,  הקרנפים  זני  מבין 
לפני  במלזיה  מהטבע  נכחד 
מו־ הערכות  לפי  שנים.  ארבע 
פר־ ל-80   30 בין  נותרו  מחים 
העו־ ברחבי  המין  תת  של  טים 
האינדונזי  בצדו  מרביתם  לם, 
ובורניאו.  סומטרה  האיים  של 
סומט־ קרנף  נקבת  אימאן, 
היא   ,2014 בשנת  שנלכדה  רי 
במל־ החי  היחיד  הפרט  כעת 
זיה, אחרי שנקבה נוספת מתה 

לפני כשנתיים.

הסו־ הקרנף  היה  בעבר 
מזרח  דרום  ברחבי  נפוץ  מטרי 
מהודו.  בחלקים  ואף  אסיה 
בעקבות אובדן בית גידול וציד 
שהפך  מה  למבודד,  המין  הפך 
שלו  ההתרבות  תהליך  את 
האפשרות  ואת  ביותר  לנדיר 
כמה  בתוך  הסופית  שייכחד 
נמנעת.  בלתי  לכמעט  עשורים 
נלקחו במלזיה  האחרון  בעשור 
דגימות די.אן.אי מהקרנף טאם 
לש־ עתידי  ניסיון  לצורך  וזאת 

חזר את הזן.
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חברה ישראלית בעסקת 
ענק של 150 מיליון דולר
המערכת שפיתחה חברת אבטחת סייבר ישראלית 

תשולב במחשבים החדשים של תאגיד HP ◆ "שותפות 
אסטרטגית לטווח ארוך"

מ‡ פ. יוחנן
בשיתוף  פועל   HP חברת 
הישראלית  הסייבר  אבטחת  חברת 
מע־ להשיק  כדי  אינסטיקנט"  "דיפ 
רכת שתמנע מתקפות סייבר מתק־
דמות. שווי העסקה לא נמסר, אולם 
לפי הערכות הוא יגיע ל-150 מיליון 

דולרים במשך כמה שנים. 
במחש־ תשולב  המערכת 

החד־ בים 
מסדרות  שים 
 EliteBook
 Z B o o k - ו
אמורה  והיא 
לפעול גם בזמן 
קישור  שיש 
וגם  לאינטרנט 
חיבור.  כשאין 
 ,HP לדברי 
יום  בכל  כאשר 
יותר  מתגלות 
אלף  מ-350 

חדש,  הגנה  בקו  צורך  יש  נוזקות, 
ובלמי־ מלאכותית  בבינה  שישתמש 
דת מכונה כדי לחזות ולמנוע איומי 

אבטחה. 
מנכ"ל דיּפ אינסטינקט, גיא כספי, 
לאב־  HP עם עובדת  החברה  כי  אמר 
"זהו  ברשת.  מכשירים  מיליוני  של  טחה 
רק הצעד הראשון במה שיהיה שותפות 

אסטרטגית לטווח ארוך עם HP", אמר.

גיליון באר הפרשה
להורדה

בעקבות התייקרות הסיגריות והטבק:

 50% מהצעירים שוקלים להפסיק לעשן
סקר מגלה כי לעליית מחירי הטבק הייתה השפעה רבה על הצרכן הישראלי ◆בכל שנה מתים בעולם 8 

מיליון בני אדם מעישון, וכ-8,000 בישראל לבדה - מהם כ-800 מעישון פסיבי

מ‡ פ. יוחנן
ביש־ הצעירים  מהמעשנים  כ-50% 
לעשן  להפסיק  שוקלים   ,34 גיל  עד  ראל, 
והטבק  הסיגריות  במחירי  הזינוק  בעקבות 
לגלגול, כך עולה מסקר שיזמה האגודה למ־
לחמה בסרטן לרגל היום הבינלאומי לקידום 
את  החושף  סקר   -  2019 בעישון  המאבק 
הצרכן  על  לצעד  שהייתה  הרבה  ההשפעה 
השוואת  כי  מהסקר  עולה  עוד  הישראלי. 
מחיר הטבק לגלגול למחיר סיגריות רגילות, 

על  משפיעה  כבר  לאחרונה,  שהתרחשה 
המעשנים, כך שכ-40.2% מכלל ציבור המ־
עשנים בכל הגילאים כבר שוקלים להפסיק 
לעשן בעקבות עליית מחירי הסיגריות בכלל 

ומחירי הטבק לגלגול בפרט.
"איפסוס",  מכון  ידי  על  נערך  הסקר 
 18 בגילאי  וגברים  נשים   506 בו  והשתתפו 
האוכלו־ של  ומייצג  ארצי  במדגם  ומעלה 
סייה, כשהשאלה המרכזית בו הייתה: "האם 
ומ־ בכלל  הסיגריות  מחירי  עליית  בעקבות 

להפסיק  שקלת  בפרט  לגלגול  הטבק  חירי 
הוחלט  האחרון  פברואר  בחודש  לעשן?". 
לגלגול  טבק  על  המוטל  המס  את  להשוות 
לזה המוטל על סיגריות רגילות. זאת, לאחר 
למלחמה  והאגודה  העישון  למיגור  שהמיזם 
ותו־  - זו  מטרה  למען  לבג"ץ  עתרו  בסרטן 
ההוצאה  את  למעשה  ייקרה  העתירה  צאת 
חישו־ לפי  מעשנים.  אלפי  למאות  הכספית 
 50-25 של  בעלייה  מדובר  ראשוניים,  בים 

שקלים לחפיסת טבק לגלגול (40-30 גרם).

מתיחות בבלקן: 

סרביה בכוננות עליונה בעקבות מבצע של קוסובו
הממשלה בבלגרד העמידה כוחות בכוננות עם תחילת מבצע משטרתי בקרב המיעוט הסרבי ◆ לפי 

הדיווחים, כמה סרבים נפצעו בפעילות שמאיימת להחיות את העימות שהסתיים לפני עשור

מ‡ פ. יוחנן
בכו־ להיות  לכוחותיה  הורתה  סרביה 
ננות מלאה בעקבות מבצע משטרתי בקוסו־
בו השכנה באזור שבו מרוכז המיעוט הסרבי. 
ברובם  נותרו  קוסובו  בצפון  הללו  החלקים 
מחוץ לשליטת הממשל המרכזי בפרישטינה 

והם שומרים על נאמנות לבלגרד.
שו־ עשרות  נעצרו  המבצע  במהלך 
בהברחת  המואשמים  סרבים,  כולל  טרים, 
המשטרה  כי  אמרו  הם  למדינה.  סחורות 
מה־ אחד  וכי  חמושה"  "בהתנגדות  נתקלה 

כי  אמרו  קוסובו  במשטרת  נפצע.  שוטרים 
וציינו  חודשים  כמה  לפני  נפתחה  החקירה 

במ־ אחרים  בחלקים  גם  מתנהל  שהמבצע 
דינה.

הכיר  ווצ'יץ',  אלכסנדר  סרביה,  נשיא 
קוסו־ על  השליטה  את  איבדה  שארצו  בכך 
בו, שהייתה עד לפני כעשור חלק ממנה. עם 
קוסו־ אם  תגיב  בלגרד  כי  הזהיר  הוא  זאת, 
ברשת  שם.  הסרבי  המיעוט  את  תתקוף  בו 
השידור הסרבית דווח כי שני סרבים נפצעו 

במבצע המשטרתי.
קוסו־ של  ניסיון  זאת  רואים  בבלגרד 
בו להשתלט על החלקים הצפוניים במדינה 
הועמדו  זאת  ובעקבות  בסרביה,  הגובלים 
מיוחדים.  סרביים  משטרה  כוחות  בכוננות 

ראש המשרד לענייני קוסובו, מרקו דיוריץ', 
פשטו  היטב  חמושים  שוטרים  כי  אמר 
ליצור  רוצים  "הם  הסרביות.  הרשויות  על 
בקו־ הסרבים  עבור  אפשרית  בלתי  אווירה 

סובו", אמר בריאיון לערוץ הממלכתי.
בשנת  עצמאותה  על  הכריזה  קוסובו 
וזאת  בה,  להכיר  מסרבת  סרביה  אך   ,2008
השנים  בין  שהתנהלה  המלחמה  ברקע 
האלבנים  הבדלנים  לבין  בינה   1998-1999
שהוכרעה לטובתם בסיוע נאט"ו. סרביה מו־
בינלאומיים,  למוסדות  הצטרפותה  את  נעת 
והאיחוד האירופי מתנה את הצטרפותן של 

המדינות בפתרון הסכסוך ביניהן.

ממשלת גרמניה חוזרת בה: לא לפחד 
לחבוש כיפה

אחרי הסערה שעוררו דבריו של הממונה על המאבק באנטישמיות, דובר של מרקל הבהיר: "על המדינה 
לדאוג שלכולם יהיה חופש דת וביטחון ללכת לכל מקום"

מ‡ פ. יוחנן
ממשלת גרמניה חזרה בה מאזהרתה על 
חבישת כיפות, וקראה לתושבים לעטות אתן 
שתתקיים  אנטי-ישראלית  הפגנה  לקראת 
הסערה  בעקבות  זאת  בברלין.  השבוע  בסוף 
באנטיש־ למאבק  הנציב  של  דבריו  שעוררו 

כי  השבוע  בסוף  שאמר  קליין,  פליקס  מיות, 
מקום  בכל  כיפה  לחבוש  ליהודים  בטוח  לא 
המדינה  "על  האנטישמיות.  התחזקות  בשל 
לדאוג שלכולם יש חופש דת, ושכל אחד יכול 
ללכת עם כיפה בבטחה בכל מקום במדינה", 

אמר אתמול דובר הממשלה, סטפן זייברט.

גם קליין הבהיר מחדש את דבריו. "אני 
לחבוש  וגרמניה  ברלין  תושבי  לכל  קורא 
כיפה בשבת הבאה אם יהיו מתקפות חדשות 
בציון  והיהודים  ישראל  נגד  ולבתי-נסבלות 
אל-קודס  עצרת  על  אמר  ירושלים",  יום 

השנתית הנערכת בבירת גרמניה.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf
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אוסטרליה: 

סידני מגבילה את השימוש 
במים בשל הבצורת

מאגרי המים בעיר ריקים אחרי הקיץ החם יותר מאי-פעם באוסטרליה, והעיר 
תטיל קנסות על בתים ועסקים שלא יעמדו בתקנות החדשות

מ‡ פ. יוחנן
סידני הכריזה לראשונה זה 
עשור על הגבלות בשימוש במים 
ממשלת  הקשה.  הבצורת  בשל 
אמרה  וויילס  סאות'  ניו  מדינת 
רבתי  בסידני  המים  מאגרי  כי 
נמצאים בשפל שלא נראה כמותו 
על  וההגבלות  ה-40  שנות  מאז 
צריכת המים בבתים ובבתי עסק 
ייכנסו לתוקף החל משבוע הבא. 
אב  בתי  שגם  היא  "המשמעות 
ברחבי המדינה עושים את שלהם 

בשמירת מים", אמרה השרה לע־
נייני מים, מלינדה פייבי.

תושבים ייקנסו ב-220 דולר 
אוסטרלים ובתי עסק ב-550 דולר 
אם ישאירו ברזים פתוחים או יש־
בגינות  השקיה  במערכות  תמשו 
שסי־ האחרונה  הפעם  שלהם. 
הייתה  השימוש  את  הגבילה  דני 
הגדולות  הערים  כשכל  ב-2009, 
במדינה הצטרפו למהלך בשל בצו־
רת חמורה שנמשכה כעשור בחל־

קים מאוסטרליה.

הקיץ האחרון באוסטרליה, 
לפברואר,  דצמבר  בין  שנמשך 
היה החם ביותר שנמדד אי-פעם. 
הנו־ אחד  הייתה  המים  סוגיית 
בבחירות  ביותר  הבוערים  שאים 
המוני  מוות  בעקבות  האחרונות, 
המר־ הנהרות  באחד  דגים  של 
מדענים  במדינה.  ביותר  כזיים 
הגלוב־ ההתחממות  כי  סבורים 
מזג  בתנאי  להקצנה  תורמת  לית 
שריפות  גם  הכוללים  האוויר, 

יער, שיטפונות ובצורות.

ניו-יורק: צלב צויר במרכז 
היהודי ”קלינטון היל“

המשטרה חוקרת את האירוע

מ‡: יר‡ל לבי‡
המ־  – יורק   ניו  ברוקלין, 
ציירו  בו  אירוע  חוקרת  שטרה 
במרכז  קרס  צלב  ונדלים  מספר 

הקהילתי היהודי  בגרנד אווניו.
עובד גילה את הסמל האנ־
טישמי על דלת הכניסה של המ־
רכז הקהילתי שנמצא בין שדרות 
גרין וגייטס והחוקרים דיווחו על 
השנאה  פשעי  ללשכת  האירוע 

של המשטרה.

שהתקבל  דיווח  פי  על 
מהארגון שמנהל את המקום שמש־
למח־ ומתקן  ילדים,  גן  כמעון,  מש 

נות קיץ, הצוות וההורים היו בהלם 
כשגילו את הסמל מחוץ לבניין.

ב-  בבוקר,  רביעי  ”ביום 
קלינ־ בגבעת   JCC Brooklyn
טון, הגננות וההורים שלנו הזדע־
זעו לגלות צלב קרס מחוץ לבית 
 kings מספר  שלהם“,  הספר 

Bay Y בהודעה במייל.

הרא־ הפעם  הייתה  ”זאת   
 Y / JCC ביי  שקינגס  שונה 
ברוקלין היה היעד לאירוע כזה“, 
”במוב־ בהצהרה.  עוד  נאמר 
להיחשב  יכול  זה  מסוימים,  נים 
כאירוע בודד, אבל זהו חלק מד־
פוס של דברי שנאה ופעולות אנ־
טישמיות במקומות אחרים כנגד 
הקהילה שלנו ברחבי ארה“ב. אנו 
ונגנה  המשמר  על  לעמוד  נמשיך 

כל מעשי בורות או שנאה“.

ערבי תועד מצית מוקדי שריפה באזור 
עיסאוויה – ונמלט עם רכבו מהמקום

לוחמי האש שהוזעקו למקום השתלטו על האירוע ומנעו התפשטות האש

מ‡: יר‡ל לבי‡

נמשך:  ההצתות  טרור 
עי־ תושב  הנראה  ככל  ערבי, 
במצלמות  אמש  תועד  סאוויה, 

שרי־ מוקדי  כמה  מצית  כשהוא 
לציר  סמוך  עיסאוויה,  באזור  פה 

עופרית.
נראה  האבטחה,  במצלמות 
עם  למקום  מגיע  כשהוא  החשוד 

עולה  מוקדים,  כמה  מצית  רכבו, 
מהמקום.  ונמלט  לרכב  בחזרה 
למקום  שהוזעקו  האש  לוחמי 
הת־ ומנעו  האירוע  על  השתלטו 

פשטות האש.

בגלל רוכב אופניים חשמליים: 
תנועת הרכבת הופסקה

בסיטיפס שבים ומדגישים כי רכיבה על אופניים בתחום המסילות אסורה ומסוכנת

מ‡: יר‡ל לבי‡
התנועה  הופסקה  אתמול 
אופניים  רוכב  בשל  הקו  בצפון 
חשמליים, שנסע על פסי הרכבת 
ברכבת  והתנגש  להנחיות  בניגוד 
יקותיאל  ברחוב  שנסעה  הקלה 

אדם.

לאור סיום הטיפול בתאונה 
שבה  המשטרה  אישור  וקבלת 
הרכבת הקלה לפעול כסדרה לכל 

אורך הקו.
ומד־ שבים  בסיטיפס 
אופניים  על  רכיבה  כי  גישים 
ומ־ אסורה  המסילות  בתחום 

סוכנת. "מסילות הרכבת הקלה 
רוכבי  בלבד!  לרכבת  נועדו 
חשמליים,  ואופניים  אופניים 
התנועה,  כללי  על  שמרו  אנא 
המסילות  בתחום  תרכבו  אל 
מבקשים  מפגיעה"  והימנעו 

4905*בסיטיפס.
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישי
29-30.05.19

שתל חדשני לתיקון פגיעות 
סחוס הושתל לראשונה

ד"ר אגר: "הצורך בשתל לשיקום סחוס פגוע הינו צורך אמיתי בעולם 
האורטופדיה. אנו מקווים שהניסוי יצליח, והשתל יהווה פריצת דרך שחיכינו 

לה שנים רבות"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לראשונה  בוצע  השבוע 
השתלה של שתל חדשני המיועד 
במסגרת  סחוס,  פגיעות  לתיקון 
 ,Agili-C השתל   .FDA ניסוי 
הישראלית,  קרטיהיל  חברת  של 
מכא־ שסבל  במטופל  הושתל 
במשך  פעילות  והגבלת  ברך  בי 

תקופה ממושכת.
לשיקום  בשתל  "הצורך 
אמיתי  צורך  הינו  פגוע  סחוס 
בעולם האורטופדיה. אנו מקווים 
יהווה  והשתל  יצליח,  שהניסוי 
שנים  לה  שחיכינו  דרך  פריצת 
והוסיף:  אגר  ד"ר  אמר  רבות", 
חלקה,  בצורה  עברה  "ההשתלה 
בכוונתנו לגיוס מטופלים נוספים 

למחקר".
סטארט- חברת  קרטיהיל, 
בתחום  מתמחה  ישראלית  אפ 
שלה  הדגל  מוצר  האורטופדיה. 
העשוי   ,Agili-C ה  שתל  הוא 
וגורם  טבעי  קרבונט  מקלציום 
לריפוי  וגדילה מחדש של רקמות 

בא־ טופלו  כה  עד  ועצם.  סחוס 
חולים,  מ-400  למעלה  מצעותו 
בעיקר באירופה. החברה נמצאת 
לניסוי  חולים  גיוס  של  בעיצומו 
קליני לצורך קבלת אישור עבור 

והתרופות  המזון  ממנהל  השתל 
האמריקאי (FDA). עד כה גויסו 
בבתי  מטופלים  כ-190  לניסוי 
חולים מובילים בחו"ל, מתוך 250 

מטופלים מתוכננים.
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נעצרה מפעילת מנוף עגורן באתר בנייה 
בת"א ללא רישיון

כשהתבקשה החשודה להזדהות, הציגה לשוטרים תעודת זהות מזויפת

מ‡: יר‡ל לבי‡

משטרת  של  יזומה  פעילות  במהלך 
ישראל בשיתוף משרד העבודה, באתר בניה 
הבחינו  בת״א,  וייצמן-ארלוזרוב  ברחוב 
בחשודה,  העבודה  משרד  ונציגי  השוטרים 
בעלת דרכון רוסי, אשר הפעילה מנוף עגורן 

בגובה רב.
כל  אין  לחשודה  כי  הוברר,  מהרה  עד 
וכי  בישראל  עגורן  מנוף  להפעלת  הסמכה 

הינה תושבת זרה ללא אישור עבודה.
כשהתבקשה החשודה להזדהות, הצי־
גה לשוטרים תעודת זהות מזויפת והתחזתה 
של  בזהותה   שימוש  תוך  כאחרת  בפניהם 

אישה, שהינה בעלת רישיון להפעלת מנוף.
החשודה נעצרה לחקירה ובסיומה נכ־
השלום  משפט  לבית  הובאה  החשודה  לאה. 

בת״א לדיון בהארכת מעצרה .
משטרת ישראל מסרה כי תמשיך לפ־
עול בשיתוף עם יתר גורמי האכיפה, לחשי־
המש־ עבירות  ולגילוי  פליליות  עבירות  פת 

פיעות באופן ישיר על שלומם ובטיחותם של 
האזרחים והעובדים.

יחידת  ידי  על  שמתנהלת  החקירה 
ההונאה של משטרת מחוז ת״א נמשכת .

לא הוציא רישיון מעולם ונהג על משאית 
32 טון

תושב חיפה נעצר באזור חדרה לאחר שניסה להזדהות לאדם אחר ונהג על משאית מבלי 
שהוציא רישיון מעולם

מ‡: יר‡ל לבי‡
אגף  שוטרי  של  אכיפה  פעילות  בעת 
בסמוך  משאית  לבדיקה  נעצרה  התנועה 

לצומת נחל חדרה.
על המשאית במשקל 32 טון נוהג צעיר 
הזדהה  הבדיקה  במהלך  חיפה,  תושב  בן 24 
בע"פ,  פרטים  מסירת  עפ"י  השוטרים  בפני 

אולם מיד הוברר כי הפרטים שמסר שייכים 
לאחיו, והוא מזדהה לאחר תוך שהוא מנסה 

ככל הנראה להכשיל את השוטר.
בוצעה  לשוטרים  שעלה  החשד  עקב 
הוציא  לא  הנהג  כי  ונמצא  מעמיקה,  בדיקה 
רישיון נהיגה מעולם! בנוסף, נמצאה חריגה 

בהובלת המטען שהוביל על המשאית.

כאמור הוא נעצר לחקירה בגין הזדהות 
 32 משאית  על  מורשה  בלתי  ונהיגה  לאחר 
טון, וכן המשאית הושבתה ע"י קצין משטרה 

לאלתר למשך 30 ימים.
בסיום החקירה נשאר במעצר, ובכוונת 
המשטרה מחר להגיש נגדו בבימ"ש כ"א עם 

בקשה למעצר עד תום ההליכים.

מזכיר מחוז סצ׳ואן בסין נפגש עם סגן 
שר הבריאות הרב ליצמן

המזכיר עומד בראש מחוז סצ׳ואן שנמצא במערב סין ואוכלוסייתו מונה כ-87 מיליון איש

מ‡: יר‡ל לבי‡
פנג  בראשות  דרג  רמת  משלחת 
צ׳ינגחוה ( Peng Qinghua), מזכיר מפלגת 
השלטון במחוז סצ׳ואן בסין, נפגשה בכנסת 

עם סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן.
המזכיר עומד בראש מחוז סצ׳ואן שנ־
כ-87  מונה  ואוכלוסייתו  סין  במערב  מצא 

מיליון איש.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן היה מל־
ווה באנשי משרד הבריאות בהם עינב שימ־
רון - ראש אגף הסברה ויחסים בינלאומים, 
ד״ר אשי שלמון מנהל היחב״ל במשרד וחגי 
כלכלי  פעולה  שיתוף  מנהלת  ראש   - דרור 

במשרד. 
 הפגישה הייתה פורה ובין היתר נידונו 
בתחו־ בעיקר  פעולה  שיתופי  של  שורה  בה 
מים של רפואה דיגיטלית, חדשנות ברפואה 

ורפואה בעתות חירום.
כמו כן נידון גם נושא כנס ישראל-סין 

סצ׳ואן  חבל  בירת  ֶצ'ְנְגדּו  בעיר  בעוד כשלושה שבועות.שיתקיים 

נס בנתיבות: 

תינוק הסובל 
מאסטמה ניצל לאחר 

שננעל ברכב
ארבע דקות בלבד מרגע קבלת המקרה - התינוק כבר 

היה בידי הוריו הנרגשים

מ‡: יר‡ל לבי‡
קריאה  התקבלה  אתמול 
בש־ שננעל  שנה  כבן  תינוק  אודות 

גגה ברחוב בר אילן בנתיבות.
מתנדב   - אליאסיאן  אלחנן 
הגיע   - ידידים  של  נתיבות  סניף 
הציוד  ובאמצעות  למקום  במהירות 
הייעודי שברשותו חילץ את התינוק 
לתינוק  לרכב.  נזק  כל  לגרום  מבלי 

שלום.

אף  שהגיע  כונן  חזן,  יצחק 
"מדובר  מספר:  למקום,  הוא 
אשר  מגוריי  משכונת  במשפחה 
מאוד  היו  הם  בטעות.  ננעל  בנם 
בלחץ מכיוון שהתינוק בכה מאוד 
סובל  שהוא  העובדה  בגלל  וגם 
ארבע   ,8:22 בשעה  מאסטמה. 
המק־ קבלת  מרגע  בלבד  דקות 
רה - התינוק כבר היה בידי הוריו 

הנרגשים".

לפני 42 שנה: 
54 חיילים נהרגו 
בהתרסקות מסוק 

 מ‡: יר‡ל לבי‡

 42 לפני  תשל"ז,  באייר  בכ"ג 
האסונות  אחד  בארץ  התרחש  שנה, 
הנ"ד.  אסון   – צה"ל  של  הגדולים 
בבקעת  שהתבצע  תרגיל  במהלך 
הירדן, התרסק מסוק יסעור של חיל 
האוויר הישראלי, ו-54 חיילים (נ"ד) 
נהרגו – מתוכם 44 לוחמים וקצינים 
הצנחנים,  לחטיבת  שייכים  שהיו 
שהש־ אוויר  צוות  אנשי   10 ועוד 

תתפו בטיסה.
מתרגיל  חלק  היתה  הטיסה 

והתר־ הצנחנים,  חטיבת  של  נרחב 
גם  אולם  יריחו.  לעיר  מצפון  חשה 
להמשיך  הוחלט  ההתרסקות  לאחר 
במלחמה  שגם  משום   – התרגיל  את 
זה,  מסוג  אסונות  להתרחש  עלולים 

והלחימה חייבת להימשך.
המ־ התרסק  שעליה  הגבעה 
הנ"ד",  "גבעת  היום  נקראת  סוק 
הנ"ד,  אנדרטת  הוקמה  ובראשה 
נוס־ בערים  הנופלים.  של  לזכרם 
אנדרטות  גנים,  הוקמו  בארץ  פות 
ומוסדות שונים אשר נקראו בשמות 

לזכרם של הנופלים באסון.

בעקבות ביטול הבלעדיות של 
הפארם, התחרות בין הרשתות גוברת
בדיקת המועצה לצרכנות במשרד הכלכלה חושפת: 

פערים של למעלה מ10% במחיר הסל בין רשתות סופר 
פארם ובין הנמצאות באותו מרכז מסחרי

מ‡: יר‡ל לבי‡

המועצה  שערכה  מבדיקה 
נמצא  הכלכלה,  במשרד  לצרכנות 
שקלים  עשרות  של  פערים  יש  כי 
בין  הטואלטיקה  מוצרי  סל  במחיר 
"בי".  רשת  של  לטובתה  הרשתות, 
של  פער  שבע  בבאר  במתחם "ביג" 
לרשת  סופרפארם  רשת  בין   15%
במודיעין  עזריאלי"  ב"קניון  "בי", 
ו"בקניון  הרשתות  בין  של 7%  פער 

בת ים" פערים של 8% בין הסלים.
אלי  והתעשייה,  הכלכלה  שר 
במרכזים  הבלעדיות  "ביטול  כהן: 
המסחריים הינו צעד חשוב שתורם 
שחקנים  כניסת  התחרות,  להגברת 
המחירים.  והורדת  לשוק  חדשים 
אני קורא לצרכנים להשוות בין הר־
שתות, לבצע צרכנות נבונה ולחסוך 

אנחנו  קניה.  בכל  שקלים  עשרות 
ולפעול  התחרות  את  לקדם  נמשיך 
גבוה  שוק  נתח  בעלי  גופים  למול 
מו־ מחירים  לגביית  זאת  המנצלים 

פרזים ". 
על  מתחרות  הפארם  רשתות 
מהרפו־ כחלק  הצרכנים.  של  הכיס 
רמה במוצרי הטואלטיקה שמטרתה 
והגברת  מחירי הטואלטיקה  הורדת 
והת־ הכלכלה  שר  הוביל  התחרות, 
ההגב־ על  הממונה  בשיתוף  עשייה 
הסכם  הלפרין  מיכל  העסקיים  לים 
הרשתות  של  הבלעדיות  לביטול 
בקניונים ובמרכזים המסחריים. מאז 
בתאריך...  לתוקף  ההסכם  כניסת 
מסחריים,  מרכזים  בשלושה  נפתחו 
אחת  הפועלות  פארם  רשתות  שתי 
לצד השניה ומתחרות על כיסם של 

הצרכנים.
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תושבי 'אזור' ערכו סיום מסכת בבית 
מרן שר התורה

במעונו ובנוכחותו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א - עשרות בעלי בתים תושבי הישוב 
"אזור", לעריכת סיום מסכת שנלמדה בשיעור תורה המתקיים בישוב זה זמן רב

מ‡: יר‡ל לבי‡

קיים  ברק  לבני  הסמוך  אזור  בישוב 
מגדלור רוחני בראשות המרא דאתרא הגאון 
כולל  המקיים  שליט"א,  רוזנטל  אברהם  רבי 
ושי־ מדרשיות  מתמידים,  ישיבת  אברכים, 
עורי תורה הנמסרים ע”י אברכי הכולל בבתי 
הכנסיות בישוב. בנו של המרא דאתרא הרב 
משה רוזנטל שליט"א מזכה הרבים בשיעוריו 
הידועים מעל 20 שנה, זכה להקים לפני 15 
שנה מדרשות לבעלי תשובה באזור, כשעמו 
במלאכת הקודש הגאון רבי יחזקאל נוסבכר 

שליט"א אשר פועלים להגדיל ולהגביר את 
שיעורי התורה באזור.

של  רצוף  לימוד  לאחר  התלמידים  זכו 
בחייהם,  ראשונה  פעם  מסכת  לסיים  שנה 
התורה  שר  מרן  בבית  הסיום  לערוך  ובקשו 
שליט"א. מרן שליט"א נענה לבקשתם והש־
להתכנש  רבותיהם  עם  התלמידים  זכו  בוע 

לבית מלכותא.
מרן שר התורה ביקש לאחר הסיום את 
יין הסיומים המפורסם שלו וברך ”בורא פרי 
הגפן” עם המסיימים, והורה ללומדים להת־
פתחו  ומיד  השנה.  ראש  מסכת  בלימוד  חיל 

הלומדים בשירת ”תורת ה תמימה”.
לברכה  התלמידים  עברו  מכן  לאחר 
המרגש  המעמד  התורה,  שר  ממרן  אישית  
וברכה זו השפיעה עליהם ביותר והוסיף להם 

חיזוק עצום.
משם המשיכו הלומדים לסעודת מצוה 
תורה  דברי  לשמוע  זכו  שבמהלכה  מפוארת 

וחיזוק מרבני המקום ועוד.
חיזוק  בכולם  הותיר  הדברים  רושם 
עוד  להביא  מתחייבים  כשהתלמידים  עצום 
מדבר  הרחוקים  חבריהם  לשיעור  לומדים 

ה ותורתו, ולהמתיק להם במתיקות התורה.

"טיסת השבת" מגיעה לביהמ"ש: 

52 נוסעים תובעים את אל על
עשרות מנוסעיה של "טיסת השבת" המפורסמת של אל על הגישו תביעה נגד החברה בגין הסבל 

ועוגמת הנפש שנגרמו להם בשל התנהלותה בפרשה

מ‡: יר‡ל לבי‡
השבת"  "טיסת  של  מנוסעיה  עשרות 
נגד  תביעה  הגישו  על  אל  של  המפורסמת 
שנגרמו  הנפש  ועוגמת  הסבל  בגין  החברה 
להם בשל התנהלותה בפרשה. כך דיווחה לי 

אברמוביץ בחדשות 12.
כזכור, בנובמבר 2018 איחרה טיסת אל 
על לצאת מניו יורק, ובמקום להגיע ישירות 
באתונה  ביניים  נחיתת  נחתה  היא  לישראל 
שומרי  מהנוסעים  שבת  חילול  למנוע  כדי 
השבת שהיו על המטוס. ברשתות החברתיות 
ובאתרי החדשות בארץ הוטחה בתחילה אש 
צולבת בנוסעים החרדים שעל המטוס, בט־
ענה לאלימות לכאורה שהפגינו חלקם כלפי 
צוות אל על. אלא שבהמשך התברר כי מדו־

בר בשקר, והחברה ספגה ביקורת על התנה־
לותה במהלך הטיסה, ועל הצטרפותה למסע 
האנטי-חרדי במטרה להסיט ממנה את האש 

הציבורית על תפקודה הלקוי.
על פי הידיעה הבוקר, 52 נוסעים תוב־
עים מאל על פיצויים בסך מאות אלפי שק־
אח־ וחסרת  רשלנית  "התנהלות  בשל  לים 
טענו  הטיסה  על  שהיו  נוסעים  שלה.  ריות" 
כי האיחור בהמראת המטוס נבע לא רק בשל 

מזג האוויר הקשה ששרר
בשל  גם  אלא   JFK התעופה  בשדה 
לטיסה.  הדיילים  של  מוצדק  בלתי  איחור 
שומרי השבת שעל המטוס התלוננו כי צוות 
יורק  בניו  מהטיסה  לרדת  מהם  מנע  המטוס 
והבטיח להם כי יספיקו להגיע לישראל עוד 

לפני כניסת השבת, כשבפועל כבר היה ברור 
לו שאין זה אפשרי.

בכתב התביעה נטען, בנוסף, כי החברה 
הנוס־ את 180  לקלוט  כנדרש  התארגנה  לא 

עים שומרי השבת שנאלצו לשבות באתונה. 
הם נאלצו להצטופף בחדרים שיועדו לקלוט 
50 שוהים בלבד, והאוכל שקיבלו לא ענה על 

הנדרש.
הגיש  הנוסעים  מטעם  התביעה  את 
"אנחנו  שאמר:  רוטבאום,  אשר  הדין  עורך 
תובעים את הפיצוי על הסבל ועוגמת הנפש 
האדירים שנגרמו לנוסעים. מדובר בנוסעים 
את  להעביר  מעוניינים  שהיו  חרדים  דתיים 
השבת בתל אביב ולא באתונה עם אותם הב־

גדים במשך שלושה ימים".

קרית יערים הנציחה את זכרו של 
הרב רוזנטל

היוזמה להנצחת שמו של ראש המועצה הרב רוזנטל ז"ל, הועלתה על ידי ראש המועצה הרב יצחק רביץ, 
ובשיתוף בני משפחת הרב רוזנטל

מ‡: יר‡ל לבי‡

יצחק  הרב  המועצה  ראש  במעמד 
ובהש־ ובעבר  בהווה  מועצה  חברי  רביץ, 
ז"ל, חנכה  הרב רוזנטל  בני משפחת  תתפות 
ביישוב  טהרה  מקווה  יערים  קריית  מועצת 
של  על-שמו  לטלז-סטון  הכניסה  כיכר  ואת 
אברהם  הרב  נשכח  הבלתי  המועצה  ראש 

רוזנטל ז"ל.
המו־ ראש  של  שמו  להנצחת  היוזמה 
עצה הרב רוזנטל ז"ל, הועלתה על ידי ראש 
בני  ובשיתוף  רביץ,  יצחק  הרב  המועצה 

להנציח  הוחלט  ז"ל,  רוזנטל  הרב  משפחת 
זכרו באופן בולט וראוי שיכבד את תרומתו 
הכניסה  כיכר  כי  הכריז  רביץ  הרב  ליישוב. 
ליישוב ייקרא מעתה "כיכר רוזנטל" ומקווה 
וזכרו  שמו  יישא  ביישוב  המשופץ  הטהרה 
המו־ בראשות  שכיהן  ז"ל,  רוזנטל  הרב  של 

עצה במשך 22 שנים.
של  זכרו  להנצחת  ייחודית  בישיבה 
רוזנטל  אברהם  הרב  לשעבר  המועצה  ראש 
של  לדמותו  קווים  רביץ  הרב  העלה  ז"ל, 
ראש המועצה הרב רוזנטל ז"ל ובדבריו ציין 
את חובת הכרת הטוב שיש לכל אחד ואחד 

להוקיר  כדי  כאן  "אנו   :" אליו  מהתושבים 
טובה למי שבמשך 22 שנים הביא לפריחתו 
טלזסטון  למען  פועלו  היישוב,  של  ושגשגו 
הונצח בשער הכניסה ליישוב ומקווה טהרה 

המשופץ נושא את שמו לזכרו הגדול".
המו־ ראש  סגני  דברים  נשאו  בישיבה 
המשפחה  נציג  וכן  המועצה  וחברי  עצה 
ששיבח את יוזמת ראש המועצה הרב רביץ 
להנציח את זכר אביהם ז"ל, באופן ראוי ומ־

ומרצו  כוחו  מזמנו,  שתרם  למי  כראוי  כובד 
עבור היישוב והתושבים במשך למעלה משני 

עשורים.

„ ל˜בל וליים החלטו-ו כ̂י
נכונות  להחלטות  להגיע  שכדי  הקודמות  בפעמים  למדנו 
עלינו ללמוד את הששה כלים להשגת שיקול דעת נכון היום 

נתקדם לכלי השלישי- "חשוב לפני שאתה מדבר"

כולנו בחיים חווים עליות וירידות מי פחות ומי יותר, לכולנו 
יש ימים טובים ויש ימים פחות טובים, ובאופן טבעי כאשר 
אנו חווים ביקורת, אנו נוטים ישר להשיב מלחמה ולתקוף 
את מקור הביקורת, כי לאף אחד לא נעים לקבל ביקורת, 
אולם לא זו הדרך והתגובה הנכונה והשקולה ישר לתקוף, 
לכן לפני שאתה מגיב תן לעצמך הזדמנות לבדוק את ההע־
רה שקיבלת, מה המשמעות שלה המלאה? אולי יש בה קצת 
מן האמת? במקרים כאלה עדיף לנהוג כעצת החכם באדם 
שלמה המלך שאמר בקהלת "אל תבהל את פיך" כלומר אל 

תענה במהירות.

כאשר מישהו זרק לך מילה, הערה, פוגע או מקניט אותך, 
תמיד תמתין מעט לפני שתגיב, עלינו להיות מודעים לתגו־
בה הטבעית שלנו לדברים שנאמרו לנו, אנחנו עושים מעבר 
חד מידי למצב של מגננה, צריכים להיזהר שלא לומר דברים 
שאחר כך נצטער עליהם, וכולנו יודעים שלצערנו הרב זה כן 
קורא לנו, לפני שאנחנו מתחילים לתקוף או לצעוק להמתין 

מעט תספור עד 10 לפני שאתה מגיב.

צריך  שאלה  אותנו  שואלים  כאשר  לנהוג  עלינו  דבר  אותו 
לעצור ולחשוב לפני שעונים, כבר חז"ל לימדו אותנו "הרגל 
לשונך לומר איני יודע"  אל תהיה בפחד של מה יגידו אם 
תאמר אני לא יודע אלא הפוך, אסור לך לחשוש לומר איני 
יודע, להרגיל את עצמך להוסיף את המילים "אני לא בטוח" 
יחש־ בהתחלה  אם  גם  שלך,  לדברים  ש..."   לי  "נראה  או 
בו שאתה איטי בסופו של דבר אין ספק שיעריכו אותך על 
כך כשיראו שאתה תמיד מגיב בחכמה ובצורה שקולה. לכן 
עכשיו תבחן את עצמך מהו זמן תגובה שלך בכל דבר שמ־
תרחש אצלך בחיים? ישנה אימפולסיביות? אתה לא מצליח 
לעצור לרגע לחשוב? אתה ישר מתעצבן ומגיב לא בצורה 
נכונה? אתה כן שותק אבל בתוכך בוער הכעס? עכשיו הזמן 
מרכז  ורגועים,  טובים  יותר  חיים  להרגיש  לעצמך  שתדאג 
להצל־ אישית  ליווי  בתוכנית  אותך  מלווה  לשנות  האומץ 
עכשיו  ממשיכה  ההצלחה  לתוצאות,  מלאה  באחריות  חה 
תת  לתכנות  פרונטלי  קורס   17.6.19 שלישי  מחזור  נפתח 
 TMP-Therapeutic Mind   המודע טראנס וסוגסטיות

Programming

 NLP Basic Practitioner  | סוגסטיבי  מודרך  דמיון 
ובאנשים,  בעצמך  עמוקים  שינוי  תהליכי  להניע  לדעת 
להתחבר לכל אדם בשניות, להיות אדם משפיע וכריזמטי 
שממגנט אליו אנשים אתה חייב(!) לרכוש את היכולת לת־
כנת את תת המודע! קורס ה- TMP המקיף ביותר של ד"ר 
שינוי לכל הפרטים המלאים 0506669924        קורס מתו־
מצת ועניני וממוקד מטרה  טראנס וסוגסטיה תרפי ברמה 
הבלתי  את  לעשות  המודע  תת  את  לתכנת  ביותר  הגבוהה 

אפשרי לפרטים 0506669924.הראשון מסוגו בישראל

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

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

מרן שר התורה הגאון הגדול רבי 
חיים קניבסקי שליט"א: המתפלל 
בסידור יעב"ץ עם פירוש 'עץ ארז' 

תפילתו מתקבלת לרצון 
כ-250 שנה לאחר פטירתו של היעב"ץ יצא לאור עולם פירוש חדש לסידור 

היעב"ץ בעריכת גאב"ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש שליט"א

חרי בכ :‡מ
הגדול  הגאון  התורה  שר  מרן  של  שולחנו  על 
רבי חיים קנייבסקי שליט"א, הונח בימים האחרונים 
זיע"א  היעב"ץ  רבינו  שחיבר  שמים'  'עמודי  סידור 
גאב"ד  ידי  על  שנערך  ארז'  'עץ  חדש   פירוש  עם 
מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש שליט"א . 
מרן שר התורה שמח שמחה גדולה  ועיין שעה ארו־
אדומים  מעלה  גאב"ד  שחיבר  המיוחד  בפירוש  כה 
ביחד עם חבר תלמידי חכמים. מרן שר התורה אמר 
כי 'זכות גדולה למי שיתפלל בסידור הזה' מרן שיבח 
את הגאון רבי אברהם דויטש על היוזמה שנטל על 
להאיר  מובהקים  חכמים  תלמידי  עם  ביחד  עצמו 

באור חדש את הסידור הקדוש של רבינו היעב"ץ.
כ-250 שנה לאחר פטירת רבינו היעב"ץ עדיין 
גדולי  ישראל.  בתי  בכל  מקובל  להיות  זוכה  סידורו 
ישראל לאורך כל הדורות הפליאו בשבח הסידור וב־
זכות הגדולה שיש למתפללים בו. לאורך כל הדורות 
שפכו יהודים שיח ותחנונים בסידור שחיבר היעב"ץ. 
ההוגים  כי  ישראל  תפוצות   בכל  מקובל  היה 
ברח־ תפילתם  שתתקבל  יזכו  בסידור  והמתפללים 
ההק־ בתחילת  וכלשונו  כל,  אדון  לפני  וברצון  מים 
דמה לסידור, סידור תפילה בית אל, במסילה אחת 

המתפלל  עולה, 
בכוונה  בו 
ריקם  תפילתו 
חוזרת  אינה 

חלילה".
־ י ס ה

הודפס  דור 
ת  ו ר ו ד ה מ ב
וכדרכם  רבות 
מדפי־ של 
בו  נפלו  סים 
המ־ שגיאות 

והן  עצמו  הסידור  בנוסח  הן  הדפוס  לבית  ביאים 
בהלכות שכתב רבינו בשולי הגיליון. גאב"ד מעלה 
אדומים הגאון רבי אברהם דויטש שליט"א, שדבריו 
של החתם סופר אודות קדושת היעב"ץ היו נר לר־
גליו.  נטל על עצמו את המלאכה לברור ולברר את 
של הסידור והלכותיו, ולהוסיף פי־ הנוסח המדויק 
החי־ האומר.  בקצירת  היעב"ץ  שרמז  להלכות  רוש 
בור הנקרא 'עץ ארז' נעשה בעצה אחת עם חבר תל־
מידי חכמים נאמנים הבקיאים בתורתו של היעב"ץ. 

וזכו להוציא דבר נאה ומתוקן מתחת ידיהם. 
ידי  על  נתקבל  הסידור  של  הדפסתו  עם  מיד 
שמחו  אשר  וצדיקים  חסידים  היעב"ץ  תורת  הוגי 
מאיר  באור  הסידור  יצא  שבו  ביום  גדולה  שמחה 
כלי נאה ומפואר. בשל הביקוש הרב אזלה המהדורה 
רק  נכללו  הראשונה  במהדורה  מהשוק.  הראשונה 
המה־ שאזלה  לאחר  עתה  החול,  לימות  התפילות 
דורה התקבלו במכון בקשות רבות להוציא מהדורה 

חדשה שיהיו בה גם תפילות לימות השבת. 
שר  מרן  רבינו  אל  הקודש  אל  שנכנס  בעת 
התורה שליט"א, אמר רבינו כי יש להזדרז להוציא 
טובים  וימים  שבת  תפילות  את  הכולל  הסידור  את 
שהם ימים מסוגלים. בימים אלו עמלים רבני המכון 
בראשות גאב"ד מעלה אדומים, על השלמת המלא־
כה ובקרוב יכלו 
לציבור  לבשר 
הוצאת  על 
השלם  הסידור 
'עץ  פירוש  עם 
את  הכולל  ארז' 
השבת  תפילות 
הטו־ והימים 

בים. 

נפתחה יחידת צנתורי הלב 
החדשנית בהדסה הר הצופים

לראשונה בצפון העיר: המערכות הטכנולוגיות המתקדמות בעולם, קרדיולוגים 
מומחי צנתור לבבי והאפשרות לטפל בחולים לבביים הזקוקים לטיפול מיידי – 

בשורה מצילת חיים בהדסה, הודות לתרומת ארגון USAID  האמריקאי

חרי בכ :‡מ
השכונות  לתושבי  בשורה 
נוה  ירושלים-  בצפון  החרדיות 
ורו־ שלמה  רמת  רמות,  יעקב, 

ממה.
החדש־ הצנתורים  יחידת 
נית שהוקמה בהדסה הר הצופים 
בחולים  לטיפול  אפשרות  תעניק 
רפואי  לטיפול  הזקוקים  לבביים 

דחוף.
בית  הוקם  מאז  לראשונה 
המטופ־ יצטרכו  לא  החולים, 
מרחק   לנסוע  בלבם  הלוקים  לים 
של  מצב  בזמן  קריטי  שהינו   -
חולים  לבתי  עד  לבבי,  אירוע 
מענה  יקבלו  והם  בעיר,  אחרים 

מקצועי ומיידי בהר הצופים. 
מרעישות  בחדשות  מדובר 
העיר,  צפון  תושבי  אלפי  עבור 
רו־ אילן,  בר  רמות,  מהשכונות 
זאב,  פסגת  שלמה,  הר  ממה, 
העיר מעלה אדומים וישובי בני־
מין הסמוכים. מצבים של  התקפי 
לב, הפרעות קצב, הפרעות הול־

חולה  כל  ובעצם   – החייאות  כה, 
חיים  בסכנת  הנמצא  דחוף  לבבי 
יתאפשרו  דחוף,  טיפול  וחייב 

במרחק קצר מביתם.
החדשה  הצנתורים  יחידת 
המתקד־ מן  בטכנולוגיות  צוידה 
לת־ הודות  בתחום,  בעולם  מות 
רומתם של ארגון USAID אשר 
ביותר  המשמעותי  לגוף  נחשבים 
התורם רבות לבית החולים הדסה 
לאורך השנים, בתיווכו של ארגון 

נשות הדסה העולמי.

האמ־ הסוכנות   ,USAID
היא  בינלאומי  לפיתוח  ריקנית 
הב־ ארצות  ממשלת  של  ארגון 
החוץ  סיוע  על  הממונה  רית, 
הב־ ארצות  שמושיטה  האזרחי 
רית למדינות שונות בעולם ובהן 

ישראל.
בהדסה  החדשה  היחידה 
לאורך  נבנתה  אשר  הצופים  הר 
מענה  ותתן  האחרונות  השנתיים 
חולים  אלפי  לא  אם   – למאות 
הט־ במערכות  צוידה  לבביים, 
ביותר  המתקדמות  כנולוגיות 
הקרדיולוגי,  בתחום  הקיימות 
פרי פיתוח חברת פיליפס העול־
מית – אשר קבעה, לראשונה בי־
שראל - בבתי החולים של הדסה 
את מערכת פיליפס אזוריון. המ־
ערכת כוללת אמצעים מתקדמים 
אולטר־ בדיקות  תמונה,  למיקוד 
סאונד תוך כדי ביצוע ההליך על 
לנ־ גישה  גם  וכמו  המצנתר  ידי 
תוני המטופל או בדיקות קודמות 

שלו אונליין במהלך הצנתור.
ד"ר  מנהל  היחידה  את 

אלקלעי,  רוני 
בכיר  קרדיולוג 
יחידת  ומנהל 
טיפול  הלב, 
וצנתור  נמרץ 
הר"צ   בהדסה 
ד"ר  ולצידו 
נסאר  הישאם 
דיויד  ופרופ' 
מהד־ ליבוביץ' 
הצופים  הר  סה 

וכן רופאי יחידת הצנתורים בעין 
כרם בהובלת פרופ' חיים דננברג.
המרכז  מנתוני  כי  יצויין, 
בהדסה  האישה  לב  לבריאות 
בקרב  גם   – רבות  שנשים  עולה, 
חוות  החרדית,  האוכלוסייה 
לכך  מודעות  לא  אך  לב  התקף 
אמבולנס  להזמין  ממהרות  ולא 
שע־ בעוד  החולים,  לבית  לפינוי 
בור אחרים – בני משפחה וילדים, 
הן יזמינו מייד את כוחות ההצלה.  
יחידת  שפתיחת  מקווים  "אנו 
בעולם  מתקדמת  הכי  הצנתורים 
נשים  תעודד  לבתיהן,  הסמוכה 
החו־ לבית  ולהתפנות  להסס  לא 
לים אם חס וחלילה עולה הצורך, 
מצבים  של  החמרה  נמנע  ובכך 
לבביים ונציל חיים", אמר פרופ' 
חיים לוטן מנהל מערך הלב בהד־
סה. "לכל המטופלים שלנו – הזמן 
הוא גורם קריטי ובוודאי שעבור 
מאוחר  להגיע  שנוטות  נשים 
כעת,  לגברים.  בהשוואה  יותר 
לכולם יש יחידת צנתורי לב בס־

מוך לביתם".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=64537278496A704D2F3944464B3342347436653838673D3D&rm=77574A4C2B514D5A48484D316C2F563749562F58726C7039534A56424C2F4679
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שבעים שנה אחרי יציאת היהודים  מגרויסוורדיין

רגעים מרוממים נרשמו במסע המיוחד 
של 'האגודה למקומות הקדושים 

ברומניה' לגרוסוורדיין
במרכז המסע: חנוכת האוהל המשופץ של מרן הסב"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע מויז'ניץ

חרי בכ :‡מ 

במסע  השתתפו  איש  למאה  קרוב 
למקומות  'האגודה  של  וההיסטורי  המרגש 
בראשות  לגרוסוורדיין,  ברומניה'  הקדושים 
ונ־ רבנים  ובהם  גרוסוורדין  מיוצאי  עשרות 
כבדים רבים שבאו לרגל חנוכת האוהל המ־
שופץ בבית העלמין הישן, בו היה טמון מרן 
הסב"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע משך 14 שנים, 
מיום פטירתו ב' סיון תרצ"ו ועד חודש אדר 
תש"י, אז הועלה ארונו הטהור לארץ הקודש 

ונטמן בבית החיים שומרי שבת בבני ברק.
משך עשרות שנים עמד האוהל בפתח 
שאין  כאבן  בגרוסוורדיין  הישן  החיים  בית 
לתל  הפכוהו  המקום  ותושבי  הופכין,  לה 
של אשפה ומקום מוזנח שעלו בו קמשונים 
כמחצית  לפני  השנים.  ברבות  רבה  ועזובה 
השנה נקלע לשם הרב אברהם יעקב סלמון 
האגודה  וראש  שטפנשט  קהל  רב  שליט"א, 
והשתומם  ברומניה,  הקדושים  למקומות 
הרבה  ההזנחה  של  המעציב  המראה  לנוכח 
הצ־ של  גופו  אמנם  שאם  זה,  קדוש  במקום 
במקום  מדובר  הרי  בו,  שוכן  לא  כבר  דיק 
שהגיעו  לרבים  תפילה  מוקד  בעבר  שהיה 
בכל  ונושעו  הקדוש  הציון  על  שיח  לשפוך 

מילי דמיטב. 
הקהילה  נשיא  עם  ודברים  דין  לאחר 
קופלמן,  יעקב  מר  בגרוסוורדיין,  היהודית 
ול־ יופי  בכלילת  האוהל  את  לשפץ  הוחלט 
המקודש,  המקום  של  חשיבותו  את  חדש 
כראוי וכיאה. בעול ההוצאות נשאה ה'אגודה 
למקומות הקדושים ברומניה' שראתה זכות 
וחובה לפאר ולרומם את האוהל הקדוש, הן 
מצד חשיבות המקום והן כדי למנוע חילולי 
אוהלים אחרים, כי הגויים אינם מבדילים בין 
רואים  הם  ואם  ריק,  אוהל  לבין  מלא  אוהל 
בבתי  קבורה  אוהלי  מזניחים  שהיהודים 
במקו־ ולהחריב  לחלל  הם  עלולים  החיים, 

מות אחרים. 
עשרות  לגרוסוורדיין  הגיעו  עתה, 
במסע  מעשה  ואנשי  חסידים  של  רבות 
מאורגן להפליא ע"י ה'אגודה למקומות הק־
לגלות  הופתעו  הנוכחים  ברומניה'.  דושים 
את האוהל בנוי ומשוכלל, משופץ ברוב פאר 
שהגה  הנפלא  הרעיון  לאור  ובעיקר  והדר, 
המקום  את  להפוך  שליט"א  סלמון  הרב 
לבית מורשת היסטורית של חסידות ויז'ניץ 
בכלל.  רומניה  ויהדות  בפרט  בגרוסוורדיין 
ומס־ תמונות  נתלו 600  הקירות  כל  פני  על 
וחלקם  נדירים  והיסטוריים  מרתקים  מכים 
ופרקים  נושאים  לפי  מחולקים  ידועים,  לא 
וחכמי  רבני  גרוסוורדיין,  יהדות  בתולדות 
הדפוס  במקום,  יהודית  פעילות  המקום, 
העברי בגרוסוורדיין, פרעות והשואה, וגולת 
הכותרת על חסידות ויז'ניץ שקבעה משכנה 
בגרוסוורדיין אחרי מלחמת העולם הראשו־
נה, כשלכל תמונה ומסמך מופיעים כיתובים 
הקיר  על  הנראה  את  המסבירים  מפורטים 

בשפה העברית ובתרגום לשפה הרומנית.
במעמד חנוכת האוהל נשא הרב סלמון 
דברים נרגשים בלשון הקודש ובשפה הרומ־
המ־ והתקשורת  המקום  יהודי  לתועלת  נית 
וסיפר  זה,  רושם  רב  באירוע  שנכחה  קומית 
בקצרה על ההיסטוריה של המקום המקודש 
כבר עשרות רבות בשנים. בדבריו תיאר את 

ההלוויה הענקית של הסבא קדישא ה'אהבת 
ההמונים  את  תרצ"ו,  סיון  בג'  זי"ע  ישראל' 
עת  בכל  ותפילה  שיח  כאן  לשפוך  שהגיעו 
את  להעלות  הזמן  שהגיע  עד  ושמחה,  צרה 
לאחר  תש"י,  בשנת  הקודש  לארץ  הארון 
שלווה  ושלמונים  השתדלות  של  ארוך  מסע 
המ־ השלמת  עד  ונשנים  חוזרים  בעיכובים 
לאכה, ואת התכניות המגוונתו יחד עם נשיא 
ולהשיב  במקום  היהדות  להחיאת  הקהילה 
בהיסטורייה  וחשיבתו  כבודו  את  זה  לאתר 

המקומית.
הגאון  מפי  גם  נשמעו  ברכה  דברי 
אב"ד  שליט"א  טוביאס  מרדכי  משה  רבי 
היהודית  הקהילה  נשיא  ומפי  צורן,  קדימה 
קופל־ יעקב  מר  באורדיה-גרויסוורדין 
הנהדרת  העבודה  על  שמחתו  שהביע  מן 
אדמת  על  כאן   שנעשתה  וההיסטורית 
רצונו  על  הכריז  קופלמן  מר  גרויסוורדיין 
על  וסיפר  במקום  לבחורים  ישיבה  לפתוח 
הענותו ליוזמת הרב סלמון לפתוח את שערי 
של  העתיק  המדרש  בית  בתוככי  הישיבה 
הסבא קדישא מוויזניץ ששרד ונשאר לפלי־
טה. הרב סלמון הציג כמה פריטים עתיקים 
שנמשכו  השיפוץ  עבודות  במהלך  שמצא 
מה־ וביקש  גרוסוורדיין  בגנזכי  שנה  כחצי 
הקמת  של  הרבות  בהוצאות  להשתתף  קהל 
חבר  דברים,  נשא  כן  כמו  המחודש.  האוהל 
הרב  ברומניה,  הקדושים  למקומות  האגודה 
יוסף מאיר האס מחיפה, שהביע את הערכ־
תו העמוקה בשם כל משתתי המסע לאגודה 
סלמון  ולהרב  ברומניה  הקדושים  למקומות 
ולשמירת  לחיאת  למטרה  לה  ששמו  בפרט 

המקומות המקודשים ברומניה רבתי.
המ־ עשרות  ביקרו  המסע  ימי  במהלך 
שתתפים במקומות היסטוריים ברחבי העיר 
המקומי  הגדול  הכנסת  בית  גרוסוורדיין: 
ששופץ  המקום  ליהודי  ביותר  הפעיל  ואף 
מבתי  לאחד  ונחשב  דולר  במיליון  לאחרונה 
הכנסת  בית  ברומניה,  המפוארים  הכנסת 
הגדול,  הכנסת  לבית  הצמוד  ש"ס'  'חברת 
ביתו נאווה קודש של מרן ה'אהבת ישראל' 
זי"ע העומד עד היום על תילו, הגטו היהודי 
של גרוסוורדיין שהוקם בצמוד לבית הכנסת 

הגדול שבדיוק ביום ביקורינו היו היום המ־
צויין על הלוח כיום בו הוקם הגטו לפני 75 
שהוקם  השואה  מוזיאון  יום,  אל  מיום  שנה 
בבית הכנסת 'אהבת רעים', בית הכנסת הג־
דול של הסבא קדישא מויזניץ שנותר לפלי־
טה חי וקיים אך לא מאוכלס וללא פעילות 
וספי־ ערבית  תפילת  לראשונה  התפללו  בו 
רת העומר בנוסח היוקד מבית ויז'ניץ בתוך 

היכל בית המדרש הגדול. 
ימי  במהלך  נרשמו  נרגשים  רגעים 
המורחבת,  שכטר  משפחת  כשבני  המסע 
המפורסם,  הויז'ניצאי  המשב"ק  צאצאי 
זכו  ז"ל,  שכטר  יוסף  גבריאל  ר'  הרה"ח 
השני  החדש  החיים  בבית  קברו  על  לעלות 
בגרוסוורדיין, כאשר לראשונה מאז ימי המ־
בנוכחות  וקדיש  תהלים  פרקי  אמרו  לחמה 
היתה  רבה  התרגשות  כמו"כ  צאצאים.  מנין 
ברמי־ משפחת  של  הקברים  מציאת  לאחר 
נקה בבית החיים הישן בגרוסוורדיין, לאחר 
שכל חברי המסע התפצלו וחיפשו את הק־
לפני  האחרון  ברגע  ארוכה.  שעה  ברים 
רשומים  השמות  נמצאו  המקום,  את  שעזבו 
קדישא  החברה  בקלסר  האנגלית  בשפה 
השומרת  המקומית  הנכרית  בידי  שנמצא 
הקברים  שלשת  התגלו  וכך  החיים,  בית  על 
תהלים  פרקי  נאמרו  עליהם  המיוחלים, 
את  פקד  לא  שאיש  שנים  לאחר 77  וקדיש 

קבריהם. 
לצ־ הערכתם  הביעו  המסע  משתתפי 
וות הלוגיסטי הנרחב של האגודה למקומות 
הנמרץ  המנכ"ל  ובהם  ברומניה  הקדושים 
סלמון,  לייב  משה  הרב  חריטן,  משה  הרב 
והקרקע  התעופה  צוות  קליין,  אליהו  הרב 
של ביג פלייט בראשות הרב לוי יצחק סגל 
אשר לא חסכו כל מאמץ לרווחתם ולשמח־

תם של משתתפי המסע.
לאור התגובות הנלהבות של משתתפי 
תהילה  כתרי  שקשרו  לגרוסוורדיין  המסע 
ברו־ הקדושים  למקומות  האגודה  לראשי 
להוציא  האגודה  במשרדי  שוקלים  מניה, 
הקדושים  למקומות  נוספות  נסיעות  לפועל 
אחרי  לעקוב  מתבקש  והציבור  ברומניה, 

הפרסומים.

גם בדיגיטל: 
'לאומית' מובילה 

את מהפכת השירות 
ללקוחות

הכרה רשמית נוספת בהובלה והראשוניות של לאומית 
במקצועיות ובשירות. והפעם: דיגיטל ◆ גאים להיות 

חוד החנית של העשייה הטכנולוגית, המאפשרת 
לנו להעניק ללקוחותינו את השירות הרפואי האישי 

והאנושי ביותר"

חרי בכ :‡מ
בריאות'  שירותי  'לאומית 
במגבת  לאות  ללא  ממשיכה 
בכל  שלה  והראשוניות  ההובלה 
להכרה  זוכה  היא  וכעת  תחום, 

רשמית נוספת בכך. 
שנערכה  מיוחדת  בתחרות 
הישראלי  המרכז  המי"ל-  ידי  על 
לניהול לשנת 2019 בנושא שירות 
דיגיטליים  באמצעים  ללקוחות 
על  יוקרתי  פרס  לאומית  קטפה 

הובלתה ומקצועיותה בתחום. 
מונגש  השירות  במסגרת 
ישירות  והכוונה  ייעוץ  ללקוחות 
שחוסך  דבר  הבית,  דרך  מהרופא 
זמן ומייעל משמעותית את השי־

רות והזמינות.
חוד  להיות  גאים  "אנחנו 
הטכנולו־ העשייה  של  החנית 
להעניק  לנו  המאפשרת  גית, 
הרפואי  השירות  את  ללקוחותינו 
אומרים  ביותר",  והאנושי  האישי 

ב'לאומית'. 
מהווה  בתחרות  הזכייה 
'לאומית'  של  לזכייה  המשך 
בסקרים  הראשונים  במקומות 
שירות  בנושא  שונים  ומבדקים 
שפור־ מיוחד  סקר  ומקצועיות. 
מרקר'  'דה  בעיתון  לאחרונה  סם 
במיוחד  מחמיאים  ציונים  העניק 
שני־ בריאות'  שירותי  ל'לאומית 
הקו־ את  רבים  בפרמטרים  צחה 

פות המתחרות. 
שנערך  מקיף  בסקר  מדובר 
כאמור  ופורסם  מידרג  אתר  ע"י 
המש־ אלפי  מרקר.   דה  בעיתון 
הגולשים  דירגו  בסקר  תתפים 
את קופות החולים שלהם: מכבי, 

כללית, מאוחדת ולאומית.
זמינות  דירוג  של  בפרמטר 
התורים קיבלה לאומית את הציון 

הגבוה ביותר - 3.34. אחריה בר־
 3.21 מכבי   ,3.28 מאוחדת  שימה 
וכללית זכתה לציון הנמוך ביותר 

 .2.91 -
שביעות  גם  נבחנה  בסקר 
ממחירי  המבוטחים  של  הרצון 
כלו־ שאינם  בקופות  השירותים 
לדירוג  זכתה  הבריאות  בסל  לים 
הזה  בפרמטר  גם  בלבד.  בינוני 
עם  בראש  לאומית  מתייצבת 
וכ־ מכבי  ברשימה  אחריה   .3.77
מאוחדת  האחרון  ובמקום  ללית, 

עם  3.42 בלבד.
תוצאות  השיגה  לאומית 
בפרמטרים  גם  ביותר  מחמיאות 
הרפואי,  הטיפול  איכות  הבאים: 
רמת  הטלפוני,  המענה  איכות 
הבירוקרטיה והשירות הדיגיטלי.
בפרמטר של איכות הטיפול 
הרפואי: לאומית ומכבי הן היחי־
דות שעברו את הרף המכריע של 
שכ־ בעוד  ו–4.08,   4.03 וקיבלו 
ללית ומאוחדת לא עברו את הרף 

בנושא זה. 
הטל־ המענה  איכות  בנושא 
פוני ורמת הביורוקרטיה לאומית 
במקום השני והמכובד עם .3.57 
והדי־ האונליין  בשירותי 
השני  במקום  לאומית    - גיטל: 
עם ציון 4.02 לא הרחק מהמקום 

הראשון (4.16). 
מ'לאומית שירותי בריאות' 
גאים  "אנו  בתגובה:  נמסר 
בפרמ־ הראשון  במקום  להיות 
טר החשוב ביותר ללקוח, שהוא 
במק־ הרפואי,  הטיפול  איכות 
גם  הראשון  במקום  להיותנו  ביל 
ממחירי  הרצון  שביעות  בדירוג 
את  לספק  נמשיך  הטיפולים. 
מבחינת  ביותר  הטוב  המוצר 

איכות ומחיר".
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גם במירון 
אמישראגז 

איתכם
מאות אלפי העולים להר מירון נהנו 
לשתות שתייה קרה וחמה בכוסות 

אמישראגז

כאלו  מירון,  להר  אלפים  מאות  עלו  השנה  גם 
סביב  לחגוג  שבאו  וכאלו  החאלקה'  ילדי  עם  שבאו 
המדורות ולהתפלל על קברו של רבי שמעון בר יוחאי.
התראות החזאים, השרב הכבד והנסיעה הקשה 
להר מירון רק הגבירה את הצורך באספקת מים קרים 

לרבבות המבקרים.
ברח־ חולקו  וכך  חסותה  את  פרשה  אמישראגז 
אחד  שכל  כך  ממותגות  כוסות  אלפי  מאות  מירון  בי 
ואחת יוכלו ליהנות משתייה קרה ללא הגבלה בצורה 
מכובדת. תחת המסר 'כשהשמחה בוערת, אמישראגז'

מחברת אמישראגז נמסר: 
"גם השנה בדומה לאשתקד שמחנו להיות חלק 
מהחוויה האדירה של עליית הרבבות להר מירון בל"ג 
בז־ משפחות  אלפי  מאות  שמשרתת  כחברה  בעומר. 
לרבבות  לעזור  שמחנו  ואחריות  מקצועיות  מינות, 
מירון,  בהר  וחמה  קרה  לשתייה  איכותיות  בכוסות 
ארוכות  שעות  היטלטלו  להר  העולים  כי  ספק  אין 
הקופחת  השמש  תחת  ההר  במעלה  עלו  בכבישים, 
ולכן הבחירה לאפשר לכל העולים שתייה קרה וחמה 
בכוסות אמישראגז, העצימה את החיבור המיוחד עם 

הצרכנים"
 

ישראל

לרגל יומא דהילולא של הרה"ק רבי שלמה 
מזוועהיל זי"ע

הערב – התוועדות מרכזית דחסידי זוועהיל. מחר העלייה ההמונית לציונות הק' בהר הזיתים

חרי בכ :‡מ
היום יום חמישי ומחר כ"ו אייר יסוד שביסוד 
צפוי' עליית המונים לציון הקדוש בהר הזיתים של 
זי"ע  מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק  עולם  יסוד  צדיק 
העולים  ישראל  בית  להמוני  לאבן-שואבת  שהפך 
שהצ־ מבקשים  רבים  ביומא-דהילולא.  שנה,  מדי 
דיק יהיה להם פרקליט טוב בשמיים וישפיע עליהם 
לרצון  להתחבר  מבקשים  המונים  ברכה.  של  שפע 
צדיק על ידי תרומה לישיבתו  ישיבת 'בית מרדכי – 
זוועהיל' ולזכות לפרקליט טוב בשמיים שיסייע להם 
בתי  מועצת  ידי  על  הוכשר  הציון  מקום  צרה.  בכל 
העלמין לקליטת ההמונים שיגיעו לשפוך צקון לחש 

בזכותו של אותו צדיק לרגל יומא דהילולא דילי'
הערב יום חמישי אור לכ"ו אייר "יסוד שבי־
סוד" חל יומא דהילולא רבא ה-שבעים וארבע של 
שלמה  רבי  האדמו"ר  עולם  יסוד  וצדיק  קדוש  האי 
מזוועהיל זי"א המפורסם בקדושתו וישועותיו אשר 
שההשגחה  התבטא  שגם  וכפי  הארץ  בקרב  פעל 
יש־ בלבות  אמונה  ולפרסם  להזריח  אותו  הועידה 

ראל.
האדמו"ר זיע"א שעלה ארצה עם נכדו הרה"ק 
בתחילת  דמלכא'  ה'יקרא  בעל  זיע"א  מרדכי  רבי 
מנהיגות  שנות  וחמש  כעשרים  אחרי  תרפ"ו  שנת 
בעיר זוועהיל, ע"מ לחיות בה בהסתר, התגלה חיש 
הקודש  וארץ  ירושלים  לאנשי  שואבת  לאבן  והפך 
ופעל  צרה,  בעת  מזור  בו  ומצאו  בחום  בו  שדבקו 

רבות להפצת תורה וטהרה בארץ הקודש.
תתקיים  המרכזית  וההתכנסות  ההתוועדות 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  הערב  בעז"ה 
בבית המדרש הגדול דחסידי זוועהיל בשכ' בית יש־
ראל בירושלים, ואמורים לפארה אדמורי"ם רבנים 
שמו  ממוקירי  ורבים  צבור,  ואישי  ראשי-ישיבות 

וזכרו של בעל ההילולא.
במהלך ההתוועדות יישאו דברים ראש הישי־
בה הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א וראשי המוסדות 
הרוחנית  מורשתו  שהם  המוסדות  דבר  את  שיביאו 
תלמידים  מאות  בו  ומתחנכים  ההילולא,  בעל  של 
לתורה וליראה לתפארת, וכידוע הבטחתו של אותו 
"להיות  הסתלקותו  לפני  האחרונים  בדבריו  צדיק 
כמו  למוסדותיו",  למסייעים  ובבא  בזה  טוב  למליץ 
'בית  שייסד  הק'  הישיבה  לטובת  במכתבו  כתב  גם 
ול־ לתמוך  לעזור  מבקש  הוא  בו  זוועהיל'   – מרדכי 
המצ־ 'ובזכות  במכתבו  וכותב  הישיבה  לקיום  סייע 
ווה הגדולה הזאת תזכו לגדל בניכם לתורה ולמצווה 

מתוך הרחבה ורב נחת ותנצלו מפגעי הזמן.
מחר בשעה 09:00 בבוקר תיערך העלייה המ־
רכזית בראשות נכדו מ"מ כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
מזוועהיל שיעתיר בתפילה ויעלה עם כל עדת חסי־

די זוועהיל לאמירת תהילים ושלוש עשרה מדות.
חמישי  יום  מהיום  החל  תתגבר  אגד  חברת 
ליל ההילולא את קו השירות 51- להר הזיתים. הקו 
כל   של  בתדירות   19:00-24:00 השעות  בין  יפעל  

10 דקות. 
"אגד"  חברת  ההילולא  יום  שישי  יום  מחר 
מהש־ החל  דקות   20 כל  שיצא   51 קו  את  תתגבר 

יציאה  הקו:  מסלול   .12:00 השעה  ועד   07:00 עה 
בר  האפריון,  צומת  לגשר,  מתחת  ירמיהו  מרחוב 
ליד   79 הנביא  שמואל  גרשום,  רבנו  פינת  אילן 
 3 קו  תחנות  לאורך  הרחוב  ובהמשך  האבן,  תחנת 
אוטובו־ הזיתים.  הרי  ועד  זוועהיל-זקס  כיכר  עד 
ביום  הזיתים  מהר  יצאו  זהה  במסלול  בחזור  סים 
בין  שישי  וביום   20:00-00:00 השעות  בין  חמישי 
ההסעות  פרטי  עם  מידע  קו  השעות 08:00-12:00 

02-5099880
לתועלת העולים הרבים לציון ביום ההילולא  
בנסיעה  רגיל  תשלום  באמצעות  הנסיעה  תתבצע 

עירונית, כולל שימוש בערך צבור.
במשטרת ישראל מוסרים כי לא תותר כניסה 
הנחש,  כביש  ומציר  א'טור  מציר  פרטיים  לרכבים 

הציבור מתבקש להשתמש בתחבורה ציבורית.
הציר  כי  להודיע  מבקשים  המשטרה  לבקשת 
הזיתים  הר  למרומי  השילוח  מעיין  במעלה  הנחש 
להשת־ מתבקשים  הפוקדים  ציבור  לתנועה,  ייסגר 

מש בתחבורה הציבורית. 
הש־ את  יתגברו  והמשטרה  הביטחון  כוחות 
מירה והסיורים לכל אורך הציר ויאבטחו את הקהל 
העצום שיעלה לציון וישפוך שיח ותחנונים במקום 

הקדוש לישועת הכלל והפרט.

ל"ג בעומר עם דוריטוס
אלפים נהנו מחטיפי דוריטוס בהר מירון 

כולם  על  והאהוב  המוכר  החטיף   - דוריטוס 
הצרכנים  את  להפתיע  כדי  הכל  לעשות  ממשיך 
חיבור  מתוך  ייחודית  טעם  חוויית  להם  ולהעניק 

למוסיקה שכולכם אוהבים.
דוריטוס התחבר גם השנה לאווירת ל"ג בעו־
מר במירון, שם נהנו הבאים מאלפי חטיפי דוריטוס, 
לצלילי ניגוני החג ולשמחת העולים מירונה שנהנו 

מהחטיף האהוב לאחר נסיעה ארוכה ומייגעת. 
דוריטוס  תחום  מנהלת  פרי,  נועה  לדברי 
להמשיך  השנה  גם  שמחים  "אנו  עלית:  בשטראוס 
ובין  החרדי,  המגזר  אירועי  בין  הנפלא  החיבור  את 
במיוחד,  משמח  כחטיף  המגוונים.  דוריטוס  חטיפי 
אנו רואים זכות להצטרף לשמחת הילולת ל"ג בעו־
מר, לקחת חלק באווירה המיוחדת במירון ולהעניק 

לחוגגים טעימות של החטיף האהוב".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א:

ציפייה והתרגשות בחצר הקודש 
סערט ויז'ניץ לקראת שמחת הכנסת 
ספר תורה לזכרו הטהור של כ"ק מרן 

אדמו"ר ה'חכמת אליעזר' זצוק"ל
יוכנס אי"ה לביהמ"ד הגדול ברמת ויז'ניץ ביום שלישי בערב אור לב' סיון, יומא דהילולא רבה של 

מרן הסב"ק בעל 'אהבת ישראל' מויזניץ זי"ע 

חרי בכ :‡מ
תכונה רבה והתרגשות גדולה בימים 
סערט  וחסידי  תלמידי  המוני  בקרב  אלו 
בצי־ המתכוננים  ואתר,  אתר  בכל  ויז'ניץ 
פייה למעמד הנשגב והמרומם של הכנסת 
ספר תורה שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה 
ואביהם  אוהבם  מהימנא,  רעיא  האי  של 
של ישראל, כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'חכמת 
אליעזר' זי"ע מסערט ויז'ניץ, הרועה נאמן 
למעלה  מרעיתו  צאן  עדת  את  שהנהיג 
והסתלק  ובחמלה,  באהבה  שנים  מיובל 
תמוז  בכ'  שנים,  ארבע  לפני  עולמו  לבית 

תשע"ה.
יצוין  התורה  ספר  הכנסת  מעמד 
התאחדות  של  בסימן  וקודש  הוד  ברגשי 
והחסידים,  התלמידים  כל  של  כללית 
סערט  הקודש  לחצר  והאוהדים  הידידים 
ויז'ניץ, כדי לחבר ולאגד את כל הקשורים 
לאילנא דחיי ואת כל מי שזכה ליהנות מזיו 
הדרו של מרן בעל ה'חכמת אליעזר' זי"ע, 
יש־ כאוהב  כולו  העולם  בכל  ידוע  שהיה 
ראל בכל ישותו והמונים מכל קצווי תבל 
את  שהאירה  חכמתו  ומנועם  מאורו  נהנו 

פניו. 
גם כיום, לאחר שחלפו הימים והש־
את  כולם  חשים  ההסתלקות,  מיום  נים 
מורגש  העצום  והחלל  הגדולה  האבידה 
העצומה  השפעתו  לאור  תמידי,  באופן 
של מרן ה'חכמת אליעזר' זי"ע על כל אחד 
ישראל  אהבת  מתוך  אישי  באופן  ואחד 
יוקדת וחביבות מופלאה שהקרין כלפי כל 
הגדו־ עם  הקטנים  הוא,  באשר  נוצר  יציר 
לים וזקנים עם נערים. במיוחד זורח אורו 
להיות  שזכה  הצפון,  אזור  בכל  הלום  עד 
לארץ  שהזריח  וקדוש  צדיק  לאותו  משכן 
ולדרים עליה ממשנתו הטהורה ומארחות 
חייו הבהירים, ורבים השיב מעוון במאור 

פניו ובתבונות כפיו. 
האחרונים,  בשבועות  שפורסם  כפי 
מסערט  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בקשת  פי  על 
מטעם  העסקנים  יצאו  שליט"א,  ויז'ניץ 
לכל  חיבה  של  בקריאה  המכינה,  הוועדה 
מי שלבו חפץ ליטול חבל ונחלה בכתיבת 
הספר-תורה והכנסתו ברוב עם הדרת מלך 
ויז'ניץ,  ברמת  הגדול  המדרש  בית  להיכל 
מקום בו שפך אותו צדיק שיח לפני קונו 
הלבבות,  ובהתעוררות  הנפש  בהשתפכות 
להשיב  מלך,  של  ללגיונו  ולהצטרף  לבוא 
ההתקשרות  את  ולהביע  אהבה  על  אהבה 
הנאמנה לנשמה הטהורה שתעלה ותתעלה 

בזכות מצוה רבה זו.
הוועדה  חברי  שוקדים  אלו  בימים 
לקראת  האחרונה  הישורת  על  המכינה 
ההיסטורי  המעמד  של  המוצלחת  הפקתו 
הקודש  חצר  של  הימים  בדברי  שיחרט 
סערט ויזניץ, שיתקיים אי"ה ביום שלישי 
יומא  תשע"ט,  סיון  ב'  הנשגב  ליום  אור 
דהילולא רבה של מרן הסב"ק בעל 'אהבת 
בעל  מרן  היה  בו  מויז'ניצא,  זי"ע  ישראל' 
ה'חכמת אליעזר' זי"ע דבוק ומקושר בכל 

נימי נפשו ולבבו. 
אי"ה ביום ראשון הקרוב, כ"ח אייר 

כתיבת  סיום  מעמד  יתקיים  הבעל"ט, 
הג־ המדרש  בבית  תורה,  בספר  אותיות 
הדגו־ הנדיבים  יזכו  בו  ויז'ניץ,  ברמת  דול 

חלק  ליטול  גבוהים  סכומים  שהרימו  לים 
פתיחת  את  יסמן  המרגש  האירוע  בראש. 
במסגרת  שייערכו  המרוממים  המעמדים 
אלפי  ישתתפו  בהם  התורה,  ספר  הכנסת 
כאשר  ויז'ניץ,  סערט  בית  ואוהדי  חסידי 
במיוחד  יגיעו  מחו"ל  רבים  אורחים  גם 
וההיסטו־ הגדולה  מהשמחה  חלק  להיות 

רית. 
לה־ עצמם  על  שנטלו  הנדיבים  יתר 
תורה  בספר  עמוד  רבע  ברכישת  שתתף 
ייחודי  תהלים  ספר  לקבל  יזכו  ואילך, 
שהתברך מפי קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר 

מסערט ויז'ניץ שליט"א.  
לקראת האירוע ההיסטורי שייחקק 
הכ־ ויז'ניץ,  סערט  של  ימיה  דברי  בספר 
ריזו בארגון 'אהבת התורה' דחסידי סערט 
הגשת  של  מיוחד  פרויקט  על  ויז'ניץ 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  לפני  טובות  קבלות 
שליט"א בעיצומו של המעמד, בעת סעו־
לכל  הטהור.  השולחן  ועריכת  המצוה  דת 
הקבלות הטובות שמאות החסידים מיהרו 
לקבל על עצמם כהכנה דרבה והם נאספים 
התווספה  הארגון,  רכזי  ע"י  אלו  בימים 
בשבוע האחרון בקשתו האישית של כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א בשולחן הטהור ל"ג 
בעומר, להתחזק ביתר שאת ועוז באיסור 
דבר  התפילה,  בעת  לדבר  שלא  החמור 
ה'חכמת  מרן  של  נפשו  בציפור  שהיה 
אליעזר' זי"ע כל הימים, כמו גם הזהירות 

מדיבורים אסורים.
מוסדות  של  החינוך  במערכות  גם 
מתקיימים  הארץ  ברחבי  ויז'ניץ  סערט 
להתכונן  כדי  לתלמידים,  שונים  מבצעים 
האישית  התורה  לקבלת  הראויה  בהכנה 
סערט  הקודש  חצר  ומקושרי  באי  של 
ומסכתות  גמרא  דפי  לימוד  עם  ויז'ניץ, 
הדיבור  בשמירת  התחזקות  מיוחדות, 
ארץ,  ודרך  ישרות  הליכות  נקיה,  ובלשון 
הת־ לכולם  הגורמות  טובות  קבלות  ועוד 

עלות רוחניות נפלאה.
במדבר,  פרשת  שישי  ליל  אמש, 
רי־ בכל  והתוועדויות  כינוסים  התקיימו 
ציון  בשילוב  ויז'ניץ,  סערט  חסידי  כוזי 
בעל  הרה"ק  מרן  של  רבה  דהילולא  יומא 

'תורת חיים' זי"ע מקאסוב, בהם העלו על 
המעמד  לקראת  הראויה  ההכנה  את  נס 
התלמי־ כל  את  ומקשר  שמאחד  הנשגב 
דים והחסידים בקשר של קיימא ובאהבת 
הנערץ  רבם  של  הטהורה  לנשמתו  איתן 

והנקדש. 
אייר  כ"ח  ראשון  ביום  אי"ה 
בכל  מיוחדים  כינוסים  ייערכו  הבעל"ט, 
הקדושים,  המוסדות  של  החינוך  מערכות 
והמח־ הס"ת  עם  התלמידים  ירקדו  בהם 
נכים החשובים שיחי' יחדירו בהם אהבת 

תורה וחשיבות שמחתה.
אחר  בשעות  בעז"ה  יחל  המעמד 
אותיות  כתיבת  סיום  במעמד  הצהריים 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בבית  ומרטיט  מרגש 
יזכו  בו   ,5 אליעזר  נתיב  רח'  שליט"א, 
שהוזילו  החשובים  התומכים  להשתתף 
כתיבת  עבור  במיוחד  גבוה  סכום  מכיסם 
מהכניסה  תצא  התהלוכה  הספר-תורה. 
לרמת ויז'ניץ, בקול רינה והמון חוגג, ברוב 
לכבו־ ובמחולות  בתופים  מלך,  הדרת  עם 
הגדול  המדרש  בית  לכיוון  תורה,  של  דה 
ברמת ויז'ניץ, שם יתקיימו ריקודי מצווה 
שיג־ העצום  הקהל  בהשתתפות  ושמחה 
כי  התורה,  שמחת  מתוך  ההיכל  את  דוש 

היא לנו עוז ואורה.
המצוה  סעודת  תתקיים  בהמשך 
פאר  ברוב  שהוכנה  מיוחדת  ברחבה 
והדר לפני בית המדרש הגדול, בשילוב 
מרן  כ"ק  ע"י  הטהור  השולחן  עריכת 
דהילולא  יומא  לרגל  שליט"א  אדמו"ר 
יש־ 'אהבת  בעל  הסב"ק  מרן  של  רבה 

ראל' זי"ע. 
ביום  אי"ה  יצאו  מאורגנות  הסעות 
שלישי א' סיון הבעל"ט מכל רחבי הארץ 
בטל'  לקבל  ניתן  פרטים  ויז'ניץ,  לרמת 
050-4105408. ביום שלישי ייסגר הכביש 
רכב  כלי  לתנועת  ויז'ניץ  לרמת  המוביל 
כי  נמסר  כמו"כ  אחה"צ.   3 מהשעה  החל 
בצמוד  המיוחד  המתחם  בניית  בעקבות 
להכיל  כדי  הגדול,  המדרש  בית  להיכל 
לרמת  הכניסה  תיסגר  האלפים,  קהל  את 
כ"ח  ראשון  מיום  החל  רכב  לכלי  ויז'ניץ 
אייר והכניסה תותר אך ורק לרכבי חרום 

והצלה. 
גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה 

וחסידות. 

הזדמנות נדירה ליטול חלק בפעילות רשת 
הקירוב הגדולה בעולם

התגייסות מרשימה 
בכל רחבי העולם 
היהודי להצלת 

רשת שובו
התלהבות בכל רחבי העולם היהודי לנוכח ההזדמנות 

לסייע לרשת הקירוב "שובו" שמשפיעה על עתיד העם 
היהודי בדורות הבאים ◆ גדולי ישראל מבטיחים לכם: 
"יזכו לשמחה בביתם לתקופת השנה" ◆ עזרו לאלפי 

ילדים בישראל לומר "שמע ישראל"

חרי בכ :‡מ
נפתחו  היום  בחצות  אתמול 
לרשת  תרומות  להעברת  הקווים 
רשת  בעולם,  הגדולה  הקירוב 
נמסר  שעות  כמה  ובתוך  "שובו" 
גיוס  את  המנהלת  צ'רידי  מחברת 
שק־ מיליון  כ-4  על  הכספים, 
תרומות  לרשת.  נתרמו  שכבר  לים 
מק־ לראשונה  נראו  "שובו"  לרשת 
ועד  אמריקה  מדרום  תבל,  צוות 
בוגרי  אלפי  עשרות  אסיה.  מזרח 
לרשת  חמה  פינה  ששומרים  שובו 
חי־ להם  והעניקה  אותם,  שגידלה 
יחד  למגבית  התגייסו  יהודי,  נוך 
כל  ולפי  ישראל,  בית  המוני  עם 
הציבו־ ההתגייסות  אם  ההערכות, 
מחר  תסתיים  המגבית  תמשך,  רית 

בחצות בהצלחה יתירה.
העו־ מרחבי  ההתגייסות 
העובדה  נוכח  טבעית  היהודי  לם 
שרשת "שובו" פועלת בפרספקטי־
בה יהודית רחבה ומתוך דאגה לע־
שמע־ הרשת  עם ישראל.  תיד כלל 
ניקה חינוך למצוינות לאלפי ילדים 
מבתים שאינם חרדים, מציעה שי־
יהודי  חינוך  בין  במינו  מיוחד  לוב 
מהמעלה  מקצועי  לחינוך  אמיתי, 
מקרבת  רק  לא  הרשת  הראשונה. 
אלא  ישראל,  למסורת  הילדים  את 
גם מחוללת מהפך ביחס המשפחתי 
פעולה  בשיתוף  ועובדת  למסורת, 
מלא עם ההורים ומעודדת את הת־

קרבותם לערכי היהדות.
הקווים  פתיחת  לפני  עוד 
לתרומה,  הפניות  המוני  לקליטת 
ראשי "שובו" קיבלו פניות פרטיות 
למ־ להצטרף  שביקשו  רבים  של 

ליטול  והתעקשו  התרומות,  גייסי 
המצט־ "שובו".  רשת  בהצלת  חלק 
רפים ציינו את ברכותיהם הנדירות 
לתומכי  שליט"א  ורבנן  מרנן  של 

הרשת.
כזכור, במהלך השבוע האחרון 
עלו ראשי הנהלת "שובו", ובראשם 
גוטרמן  מיכאל  חיים  הרב  המנכ"ל 
הדור,  גדולי  של  למעונם  שליט"א, 
שליט"א,  והחסידות  התורה  שרי 
שר  רשכבה"ג  מרן  של  ולביתו 
שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  התורה 
ולביתו של מרן רבנו ראש הישיבה 
וקיבלו  שליט"א  אדלשטיין  הגרי"ג 
מרנן  המגבית.  לקראת  ברכתם  את 
והח־ התורה  שרי  שליט"א,  ורבנן 
הטהורה  מברכתם  האצילו  סידות, 
ואף  ותורמיה,  הרשת  הנהלת  על 
כי  נקבע  בה  קודש  בקריאת  יצאו 
חם  יהודי  לב  אשר  כל  על  "החובה 
עמם  ואחיסמך  לעזר  להיות  בקרבו 
לשותפות  ולזכות  הגונה,  בנתינה 
נחת  העושים  עם  ונצח  אמת  של 

רוח קמיה קוב"ה".
גדולי  מסיימים  קריאתם  את 
בברכה  והעדות  החוגים  מכל  הדור 
הדים  המעוררת  ונדירה,  מופלאה 
"וכבר  כולו:  הציבור  בקרב  רבים 
הנאה  ית'  אצלו  אין  כי  חז"ל  אמרו 
אשר  שעה  כאותה  בעולם  ושמחה 
בעולמו,  שמו  את  מקדשים  בניו 
ולמ־ וברור  פשוט  כדבר  ומובטחנו 
ית־ זאת  בשכר  כי  ספק,  מכל  עלה 
אף  והמסייעים  התומכים  כל  ברכו 
הם במדה כנגד מדה, ויזכו לשמחה 
הוא  ונאמן  השנה,  לתקופת  בביתם 
עם  למטיבים  טוב  שכר  לשלם  ית' 

בניו, בכל טוב ושפע קודש".

להצטרפות למעגל 
התורמים לחץ כאן

 

מקשיבים

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישיהיום!
29-30.05.19

http://bit.ly/2K6z68eshuvu
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בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

במחיר מיוחד!חבילת 7 לילות

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505

מוקד הזמנות:

mailto:hamibayam@gmail.com
mailto:s@shaharit.com 
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מופלא בדורו היה האי קדוש עליון, צדיק נשגב ופלאי, 
ענו אחריו מקודש מקודש,  העם  כל  אשר  קודש הקדשים, 
הרה"ק רבי שלמה מזויעהל זי"ע שמחר כ"ו אייר יול יומא 

דהילולא קדישא דיליה השבעים וארבע.
לא קלה המלאכה לבא ולכתוב על האי קודש הקדשים 
והזריח  הגלות  בחשכת  ה'  לעם  שהאיר  זי"ע  מהר"ש  הרבי 
בקרב המוני יהודים אמונה ובטחון בה' לצד עוצם הישועות 
דלתות  על  שהתדפקו  להמונים  ולרבבות  לאלפים  שחולל 

ביתו לבקשת ישועה ורחמים.
ואכן לא באנו חלילה במאמר זה להתיימר ולנסות לע־
מוד ולו במקצת על גדלותו וסודו אשר נשגבה היא מבינתנו, 
באנו בזה רק להביא אי אלו עובדות והנהגות קדושות אשר 
בהם  יש  אשר  דברים  הדלת,  לסדקי  מבעד  במחיצתו  נראו 

ללמד על עוצם גדלותו וקדושתו ודמותו הפלאית.
ואלה תולדות

בעידן של פרעות קומוניסטיות ברוסיה ומוסלמית בי־
שראל, זרחה שמשו של רבנו הקדוש האדמו"ר רבי שלמה 
המלכים.  מלכי  מלך  של  ואהובו  אוהבו  זי"ע,  מזוועהיל 
ממעמקי הנגישות הערפיליות ומתוככי המבואות האפלים 
של התקופה, הפציע שחר אורו של רבנו, אשר הלך בראש 
יוקדת  אמונה  של  אש  בעמוד  חשכו  את  והגיה  המחנה, 

בבורא יתב"ש ובחסדיו המרובים.
אשר  מועטים  שרידים  עדיין  נותרו  ובתוכו  דורנו  זכה 
עלי  נרו  בהלו  וכבודו  עוזו  לראות  קדשו,  בצל  לשהות  זכו 
ועמם  אלוקים  פני  כראות  נהירין  באנפהא  ולחזות  ראשם, 
במדעיהם זכורים ושמורים עשרות רבות של סיפורי מופת 
ושגב  חסדו  גבורת  קדושתו,  עוצם  על  המלמדים  ואמונה, 

ענוותנותו.

אמונה באלוקיו
משחר נעוריו ועד ערוב ימיו היו אמונתו וביטחונו של 
חלמיש,  כצור  איתנים  זי"ע  מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק 
ובהם ראה יסוד מוצק לעולם לא ימוט. רבנו ממעט בדיבור 
ומדייק בכל מוצא פיו היה. אולם, בכל עת מצוא, נכון הוא 
לדבר נגד שני מפסידיה של מדת האמונה: הכעס והגאווה. 
אין האמונה דרה בכפיפה אחת עם כעס וגאווה. ו"אם תרצה 
לבדוק את מדת טוהר האמונה שלך" – היה חוזר ומשנן את 

יסוד משנתו – "צא וראה מהי מדת הכעס והגאווה שלך..."
את דבקותו בריבון העולמים ולמדנותו המופלגת בכל 
מרחבי ים התורה היה מצניע במעטה של הסתרה ופשטות. 

אומנות הצניעות והבריחה מן הכבוד הייתה נר לרגלו, ואכן 
נתקיים בו "כל העוסק בתורה מבפנים – תורתו מכרזת עליו 
מבחוץ". אישיותו הקורנת בלטה חוצה, דבריו זכו להערכה 
רבה עוד בימי חייו של אביו זי"ע, ונתקיים בו מקרא שכתוב 
"וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חכמתו אשר 

נתן אלוקים בלבו..."
חפץ  זי"ע,  מרדכי  רבי  האדמו"ר  אביו  נסתלק  כאשר 
רבי שלמה ביקרו של אחיו הגדול, רבי יחיאל מיכל. אולם 
אחיו בענוותנותו כי רבה, לא רצה להתנשא על אחיו הצעיר. 
הכל הכירו בקדושתו ובצדקותו של צעיר הבנים, ואף רבי 
ההנהגה  לכס  לעלות  ממנו  הצעיר  אחיו  ראוי  כי  ידע  מיכל 

של אדמו"רי בית זוועהיל.
זי"ע  מטשורטקוב  משה  דוד  רבי  הרה"ק  האדמו"ר 
הועיד אותו לגדלות, ואף הורהו לקבל "קויטלאך" ולהשפיע 

עצות טובות לישראל.

בהנהגת העדה הק'
פורעים  הייתה.  קשה  הנשיאות  לכס  עלייתו  תקופת 
השתוללו בראש כל חוצות והטילו חיתתם על העיר זוועהיל 
בראש  ויצא  נפשו  את  שלמה  רבי  חרף  אחת  לא  ויושביה. 
משלחת מנכבדי העיר להיפגש עם המרצחים ולמנוע היר־
על  הבולשביקים  של  ידם  כבדה  המקום.  יהודי  של  צחם 
לא  גופא  בזוועהיל  אפס,  בסביבה.  העיירות  בכל  הדת  חיי 
עלה הכורת בבת אחת, עקב הכבוד העמוק שרחשו לרבנו, 
והמשטר הבולשביקי העלים, אפוא, עין מפעולותיו לתורה 

ולחסד.
רבות  פעמים  אך  סובלנות,  של  בגילויים  נתקל  רבנו 
היה היחס נוקשה ומחמיר. לאחר חמש שנות הרבצת תורה 
במסירות נפש, הוצא צו האוסר על לימוד התורה והפצתה. 
מפר צו זה חויב בהגליה לערבות סיביר. חרף האיום המשיך 
טוב  בחור  כל  במחתרת,  ישראל  לילדי  חיידר  לקיים  רבנו 
שחשקה נפשו בתורה ירד בחשאי למרתף ביתו של רבנו – 

שם שקקו בעוז חיי תורה ותפילה. 
ביום מן הימים. הופתע בנו של רבנו, רבי גדליה משה, 
לראות על מפתן ביתם קצין רוסי: "ידוע לנו – אמר – שמת־
קיים כאן ת"ת. באתי לאמת את הדבר"... חוורון ופחד אחזו 
ברבי גדליה משה. הוא הבין שמשמעות החקירה היא שמ־
שגם  הרי  שאלה,  בסימן  עומד  התורה  לימוד  שהמשך  לבד 
שלמה  רבי  האב  חיים.  בסכנת  להימצא  עלולים  הבית  בני 
ישב בחדר הסמוך, שקוע בתוך עצמו ולא שת לבו למתרחש 

הביט  ממקומו,  מיד  קם  בנו,  בחוורון  הבחין  לפתע  סביבו, 
הק־ של  בואו  לפשר  ושאל  זה,  מול  זה  העומדים  בשניים 
צין. "הוא בא לכאן – השיב רבי גדליה משה ברטט – בקשר 
לת"ת"... רבי שלמה לא השתהה, ניגש אל הקצין, לפת בו 
בני  הקצין...  את  חונק  והחל  צווארו  סביב  ידיו  ולפף  בכוח 
בקצין  לפגוע  ההם  בימים  העז  מי  מאימה:  נרעדו  הבית 
רוסי?! ידי רבנו כרוכות על צווארו של הקצין המאדים ומ־
חוויר חליפות, רבי גדליה משה מבקש מאביו כי יניח לקצין, 
ולפתע  האכזרי.  השלטון  ע"י  להם  יבולע  פן  חוששים  הכל 
הכל נושמים לרווחה – רבנו מסיר ידיו מצווארו של הקצין 

והלה נחפז לעבר הדלת ונמלט מן הבית.
בני  חששו  כי  חרדה,  ברגשות  נמהלו  רווחה  רגשות 
הניסיון  על  בשתיקה  יעבור  שהקצין  ייתכן  לא  הן  הבית, 
לפגוע בו, ובמיוחד בעת מילוי תפקידו. הסתובבו בני המ־
שפחה בדאגה. והנה פלא: רבנו שב לעבודת ה' בשובה ונחת 
כמו לא אירע דבר. בני הבית חששו מפני הבאות שמא עוד 
דעתו  נותן  אינו  רבנו  רק  הבולשת,  אנשי  עם  הקצין  ישוב 
כלל על מה שאירע ועל מה שעלול להתרחש, והפחד ממנו 
בולשת,  ולא  קצין  ואין  שבועות  וחלפו  ימים  נקפו  והלאה. 
אט אט נמוג רושמו של אותו יום אפוף חרדת מוות, אימת 
כסדרו  להתקיים  המשיך  והת"ת  הבית  מעל  סרה  הבולשת 
את  לחונן  רבנו  שעמד  עת  תרפ"ה,  לשנת  עד  ובמתכונתו 

עפרות ארץ ישראל.

שמחת תורה
שמחת תורה, יהודי זוועהיל, פרחים כישישים, ששים 
חג  של  בעיצומו  והנה,  תורה.  של  גומרה  לרגל  ושמחים 
חיילים  של  גדולה  קבוצה  צפוי,  בלתי  באופן  לעיר  מגיעה 
יהודים, יחד עם גדוד צבא רוסיים, שהגיעו מחזית מלחמת 
העולם הראשונה, מותשים ורעבים היו החיילים היהודיים.

באותה שעה נכנס רבנו להקפות בביהמ"ד ופנה לאלתר 
עליו  וציוה  ז"ל,  קוזליק  יוסף  ר'  הנאמנים  מחסידיו  לאחד 
חלות  ולאסוף  בעיר  היהודים  בתי  בין  ולעבור  שק  לקחת 
עבור החיילים. חכך ר' יוסף בדעתו להמתין עד לסיום ההק־
פות אשר זה החלו ורק אח"כ למלא את השליחות שהוטלה 

עליו, אך רבנו לא הסכים לשום עיכוב.
"התורה שמחה בלעדיך, אבל החיילים היהודיים הללו 

זקוקים לאכול. שמחת יו"ט!..." התריס כלפיו.
הלך  והשק  היהודיים,  התושבים  בבתי  יוסף  ר'  סבב 
והתמלא בחלות כדי הצורך, תיכן, אפוא, רבי יוסף את צע־

צרור סיפורים ועובדות על האי קדוש עליון, המנורה הטהורה, 
רבי  הרה"ק  שמו,  ונורא  קדוש  המאירה,  אסקפלריא 
דהילולא  יומא  לרגל  מוגש   – זי"ע  מזויעהל  שלמה 

קדישא השבעים ורבע החל ביום ו' כ"ו אייר "יסוד שביסוד"

יצחק רבינוביץ
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דיו אל עבר ביהמ"ד, והנה מתברר כי לא אחר את המועד, 
עדיין עמדו שם בהקפות...

"עשות חסד"
רבנו דרש "עשות חסד" לא רק מזולתו, אלא גם מעצ־
מו. כחלוץ עמד ושיקם את חיי העיר זוועהיל, לאחר הפר־
עות שהתחוללו בקרבה ע"י הקומוניסטים בשנות תרע"ט-
לכל  חשבונו  על  וחלות  בשר  בחלוקת  הסתפק  לא  תר"פ. 
דכפין, אלא גם ייסד קופת גמ"ח בתנאים מיוחדים לרווחת 
הכס־ וההלואות  דבעי  לכל  המזון  אספקת  דבר  הנזקקים. 
פיות העלו את חמתו של המציק הקומוניסטי, והלה שיגר 

את פקידיו לדרוש מה זה ועל מה זה.
הפתוחה  דלתו  על  בתקיפות  הרשות  פקידי  התדפקו 
הנמצאים  הכספים  כל  את  לנו  לתת  "עליך  רבנו:  של  לכל 
פרו־ היה  לא  הרבי  של  בביתו  ברם,  אליו.  קראו   – בביתך" 
טה לפורטה, הן כל מה שהיה ניתן בהלוואה לנזקקין, והוא, 
"יכולים  חרובין".  בקב  לו  "די  ממון,  לו  היה  לא  הן  משלו, 
הנכם לחפש כאוות נפשכם – אמר להם רבנו בשלווה – לא 

תמצאו דבר כי אין בביתי שום כספים".
אחרת,  בהזדמנות  נבוא   – הפקידים  השיבו   - כן  "אם 

כאשר יחזירו לך את ההלוואות",
 בחשאי ובצנעה יצאה הוראה מבית הרבי לכל הלווים: 
אין להמשיך להחזיר את התשלומים הקבועים להחזר החו־
בות. את היתרה שמרו לעצמכם ופטורים הינכם מלפורען.

יחד  בעיר זוועהיל  דרכו  את  רבנו  עשה  הימים  באחד 
עם אחד מחסידיו כדי לאסוף כספים לצרכי צדקה. הגיעו 
השניים אל ביתו של עני מרוד אחד, ועלתה מאליה השא־
לה האם להקיש על דלתו ולהתרימו, או שמא לפסוח עליו 
להתא־ העני  עשוי   – אליו  יכנסו  אם  הלא  הלאה.  ולהמשיך 
מץ מעבר ליכולתו במתן הצדקה, לפתע קרא רבנו: "מדוע 
עלינו לרחם? שהקב"ה ירחם עליו!". נכנס רבנו ומלוהו אל 
והרים  העני  התאמץ  תרומה.  להניף  וביקשוהו  האביון  בית 
תרומה הגונה. לאחר נתינה זו של העני התהפך עליו הגלגל 
העשיר  כי  עד  לטובה  השתפר  ומצבו  הקצה,  אל  הקצה  מן 

בממון ובנכסים.

עלותו לארה"ק
בזוועהיל.  ההנהגה  כס  על  רבנו  ישב  יובל  חצי  במשך 
בראשית שנת תרפ"ו עלה רבנו לארץ הקודש, יחד עם נכדו 
בעצם,  הוא  אשר  מזוועהיל,  האדמו"ר  לימים  מרדכי,  רבי 
הפו־ אל  הכח  מן  ומוציאו  לאר"י,  העלייה  רעיון  יוזם  היה 
לימים  מרדכי,  רבי  של  אביו  לימים.  צעיר  נער  ועודנו  על, 
כרב  לכהן  בזוועהיל  נותר  זי"ע,  משה  גדליה  רבי  האדמו"ר 

העיר במקום אביו.

"ראבין" קדוש
סיפורי פלא הילכו סביב הקדושה שהותיר אחריו רבנו 
בבית,  ללון  נפשו  שאיוותה  נכרי  כל  שבזוועהיל.  בדירתו 
המשיך ללון ללא תקומה... ולא היה זה מקרה בודד. לאחר 
הגויים  החליטו  אנשים,  מספר  שם  חייהם  את  שקיפחו 
מיום  שנה  כתום  ציבורית.  לגינה  ולהפכו  הבית  את  להרוס 
עזיבת רבנו את העיר פרצה בגינה שריפה גדולה שהעלתה 
באש את כל הגן. החליטו, אפוא, הגויים להותיר את השטח 
בשיממונו. כשלושים שנה לאחר מכן, בשנת תשט"ז, כאשר 
יצא מרוסיה סיפר ר' ישראל לרנר, כי כתריסר שנים לפני 
כן, החלו לשקם את הריסות העיר זוועהיל, ובמגרש השו־
מם של מגורי רבנו בעבר החל אחד הגויים להקים לו בית, 
והתגורר בתוכו. וראה זה פלא – לא חלף זמן רב ואותו גוי 
המקום  מן  "להתרחק  וגמרו  נמנו  משפחתו  בני  ומת.  חלה 
הזה, סכנה לגור בו", ומכרו את הבית לנכרי אחר. והנה לא 

עוברים ימים רבים, וגם הלה קיפח את חייו. 

שהמבנה  ולמרות  זה,  במקום  לגור  משפחתו  חששה 
משזה  שלישי.  לאדם  למכרו  הצליחו  בקושי  אך  היה,  חדש 
נכנס לגור בבית החלו מחושים תוקפים אותו, וכל עוד רוחו 
היא  אמת   – משפחתו  לבני  אמר   – הבית. "אכן  מן  נמלט  בו 
מה שמספרים על המקום. פעם גר בו "ראבין" קדוש וסכ־
נה לגור בו. הבה ונמכור אותו". אולם השמועה על הסכנה 

פשטה בכל הסביבה, ואיש לא ההין לרכוש את הבית.

בהצנע ובהסתר
שלחופי  יפו  בנמל  נשמעת  צפירה  תרפ"ו.  גדליה  צום 
רבי  הרה"ק  האדמו"ר  למעגן.  נכנסת  אוניה  הקודש.  ארץ 
לנכ־ פונה  ההסתרה,  ואמן  הצניעות  גאון  מזוועהיל,  שלמה 
דו הצעיר רבי מרדכי המתלווה אליו, ואומר לו: "את אדרת 
לא  כי  עליך,  אני  גוזר  לים...  אנו  משליכים  שלנו  השררה 
תספר לאיש מי אני, ולא תגלה את זהותי"... והנכד מהנהן 

בהסכמה מוחלטת.

במשך שלוש שנים, הצליח רבנו, אשר שתל לתפארה 
את מטע הקודש של בית זוועהיל בארץ ישראל, לעטות על 
ראשו אדרת של כיסוי והעלם, ולשמור על אלמוניותו. חצי 
יובל של מנהיגות לתפארת באדמת רוסיה, לא נתנה אותו־
תיה בגינונים חיצוניים ובהדרת מלכות. נהפוך הוא: גם מעט 
גינוני ההנהגה שהיו לו בכהונתו בזוועהיל הושלו כליל, ואת 
מקומם תפס כתר הענווה. כך יכלו תושבי ירושלים באותה 
תקופה לראות מדי יום ביומו אדם נשוא פנים היושב בגפו 
אל  המוליך  לאוטובוס  בתורו  ממתין  והוא  המדרכה  בשולי 
כי  ואף  אותו.  מלווים  שמש  ולא  גבאי  לא  המערבי.  הכותל 
פונים  רבים  הקופחת,  בשמש  המדרכה  אבני  על  הוא  יושב 

אליו ושחים לעומתו, שואלים בעצתו ונכספים לברכתו.
שבירושלים,  עולם"  "חיי  ישיבת  את  שלמה  רבי  בחר 
וטמון  ספון  זווית,  בקרן  העבודה  ועל  התורה  על  בה  לישב 
עוני  הפוגה.  ללא  התורה  במכמני  עוסק  היה  רואים,  מעין 
ודחקות מנת חלקו. בביתו אין כל, אף לא ספרים ללמוד, על 
כן איוותה נפשו לחסות בצילה של הישיבה, המשופעת בס־

הרבי מזויעהל סוחב סולם עם הגרש"ז 
אויערבך זצ"ל ברחוב לצורך מצווה

ידוע שהרה"ק ר' שלומק'ה זי"ע עסק במסירות נפש ממש כל ימיו בבנית מקוואות טהרה ולא חס על 
כבודו כלל לצורך ענין גדול זה. 

הרבי אף נמנה בין מיסדי המפעל הקדוש "טהרת המשפחה", ולצורך  ענין זה פעל והפעיל אחרים 
במסירות  במקווה  תיקון  הצריכים  דברים  ומתקן  עומד  כשהוא  הרבי  את  רואים  היו  אחת  לא  במסירות, 

מיוחדת. 
מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל סיפר להגה"צ ר' נטע פריינד זצ"ל סיפור מעניין, פעם אחת הלך בר־
חובה של עיר בשכונת 'שערי חסד', והנה הוא ראה למולו את רבינו כשהוא נסחב עם סולם, הגרש"ז ניגש 
אליו מיד ואמר לו דאין זה לפי כבודו לסחוב סולם ברחוב, אך הרבי ענה לו באמרו: "הלא בסולם זה הנני 
הולך לתקן מקווה טהרה, וצורך מצווה הוא", ואדרבא הוסיף הרבי להגרש"ז אויערבאך, "אחוז גם אתה 
בקצהו השני ונסתובב ביחד עם הסולם לצורך המצווה החשובה הזו", ואכן כך הווה שהגרש"ז עזר לרבי 
לסחוב את הסולם וכך סחבו יחדיו את הסולם ברחובה של עיר עד שהגיעו למקווה לתקן שם את הנצרך.
 וסח מרן הגרש"ז זצ"ל דהוא מצטער מאוד שלא היה לו מאן דהוא שיצלם את המחזה המרהיב הזה, 
לצורך  סולם  סוחבים  יחדיו  והרבי  שהוא  איך  שכזאת  ונדירה  קדושה  בתמונה  להביט  נהנה  היה  ומאוד 

מצווה!



יום חמישי כ"ה אייר תשע"ט 3230/05/2019

פרי לימוד רבים. מעט כספו אשר הביא מחו"ל הולך ואזל, 
מוכן  אינו  רבנו  אך  ומצטברים,  הולכים  החובות  ומאידך, 
לעשות שום "פעולה טבעית" אשר תוציא אותו מדחקותו, 
(כדברי נכדו האדמו"ר רבי מרדכי זי"ע) אלא משליך את כל 

יהבו על ה' הזן ומפרנס לכל.
ולהסתרה.  לכיסוי  גבול  תוחמת  העליונה  ההשגחה 
לאחר ג' שנים שוב לא יכול רבנו להיחבא במסתרים. באחד 
לירושלים,  במקורו,  זוועהיל  תושב  תייר,  הזדמן  הימים 
במבטו  התייר  סוקר  עולם".  "חיי  בישיבת  לבקר  והחליט 
את היכל ויושביו והנה צדות עיניו מאן-דהוא היושב בפינה 

צדדית אך דמותו קורנת למרחקים. 
הוא מחליט להפנות את תמיהתו ליושבי ביהמ"ד, אך 
מז־ יהודי  איזה  "הלה  ביטול:  בתשובת  אותו  פוטרים  אלה 
וועהיל..." דעתו של התייר אינה נחה, הוא חש שאין היהודי 
מוכרים  פניו  תווי  הרי  מזוועהיל",  יהודי  "איזה  רק  הלזה 
בזוועהיל  רחוקים  ימים  לו  ומזכירים  מאד,  עד  מוכרים  לו, 
עירו... ימים בהם שיחרו הכל את פניו של ... של מי? הרי 
של  נהרה  אותה  זיו!  ואותו  דיוקן  אותו  פנים,  אותן  אלו 
קודש וטוהר שמשכה אליה את כל תושבי זוועהיל – הרי זה 
האדמו"ר מזוועהיל! התייר אינו יודע את נפשו מרוב התר־
גשות. הוא עולה על אחד הספסלים ומרים בכח קולו: "הוי, 

רבי שלמק'ה! הרבי מזוועהיל!..."
הכל מפנים ראשם, מביטים באדם הצועק בהתרגשות 
הנלהב,  התייר  של  ידיו  מושטות  שאליו  לכיוון  ומסתכלים 
המצביע על אותה קרן זווית, שבה יושב מכונס בתוך עצמו, 
האדמו"ר   – הקדושים  פניו  בזיו  זוהר  אך  ענוותנותו,  עטוי 
מזוועהיל! אף אחד מבני הישיבה לא העלה כלל על דעתו 
כאן  יושב  ומגינו,  עוזו  הדור,  שבצדיקי  המיוחדים  שאחד 
במחיצתם ועוסק בתורה מתוך דחקות ועוני שאין לשערם. 
שחברו  אירועים  שרשרת  תקופה  באותה  ההשגחה  זימנה 
הס־ ומגלימת  ממסגר-הצטנעותו  רבנו  את  לחלץ  יחדיו 
תתרותו, וכל זאת על מנת להועיד לאותו הדור את פרנסו 

ומנהיגו.

להוציא יקר מזולל
בחורי  להצלת  במסירותו  היה  נודע  זי"ע  הרבי 
היו  השכינה.  כנפי  תחת  ולהכניסם  ישראל  וילדי 
מגי־ והיו  היהדות  את  הנוגד  ברוח  שהתחנכו  רבים 
במסירות  ויר"ש,  לתורה  חינכם  ורבינו  לביתו  עים 
שהיו   ומסיון  חינוך  מבתי  נערים  מוציא  היה  נפש 
בניגוד לרוח היהדות, והפכם לבעלי תשובה גמורים 

וגדולי תורה. 
בשכונת 'בית ישראל' בירושלים היה קיים בש־
עתו מוסד מיוחד שטיפל בהצלתם של ילדי ישראל 
מהמסיון ל"ע, הרבי הוא אשר דאג לקיומו החומרי 
של אותו מוסד ללא שאיש ידע על כך שהוא הדואג 
וממן מידי חודש את פעולותיו השוטפות של המו־

סד.
שהיה  פעם,  סיפר  בירושלים  המלמדים  אחד 
ללמוד  ונכנס  המסיון  מידי  שניצול  בכיתתו  ילד  לו 
בחדשו  חודש  מידי  להגיע  נוהג  היה  ורבינו  בת"ת, 
לת"ת בכדי לשלם למלמד את השכר לימוד של אותו 

ילד שרבינו הבטיח לשלם עליו מחשבונו האישי.
כי  סיפר,  זיע"א  מרכ'לה  רבי  האדמו"ר  נכדו 
העסקנים  לאחד  נתוודע  לירושלים  רבינו  בהגיע 
סביב  מהמושבות  שהגיעו  ילדים  בסידור  שטיפל 
ירושלים והוא אשר דאג להם שילמדו בתתי"ם בי־
רושלים, הוא היה מסדרם אצל בעלי בתים שנאותו 
לאכסנם בביתם. אותו עסקן סיפר פעם לרבינו שיש 
ילדים רבים מחוץ לעיר וחושש לקבלם מאחר שאין 
לו יכולת לסדרם אצל בעלי בתים. רבינו ציווה עליו 
שלא יסרב לשום ילד ולא לתת להם לנסוע לחזרה, 
בהבטיחו שהוא מקבל על עצמו לכלכל את כל היל־
דים ככל אשר יצטרכו בצורה הטובה ביותר, וסיפר 
נכדו כ"ק האדמו"ר זיע"א שלפעמים היו אוכלים על 
ארבעים  או  משלושים  פחות  לא  רבינו  של  שולחנו 
ילדים, ורבים מהם היו ישנים ביתו בחדרו, ואף היה 
והעיקר  האישית,  מיטתו  את  ילדים  לאותם  מוסר 

שילמדו בת"ת ולא ירעו בשדות זרים ח"ו.

קדוש יאמר לו
זצ"ל:  פריינד  נטע  רבי  הגה"צ  מקורבו  סיפר 
העוה"ז  עניני  מכל  מופרש  היה  זי"ע  הק'  "הרבי 
מכניס  בקושי  היה  בקושי  ביותר,  קיצונית  בצורה 
בחתי־ הסתכמה  אכילתו  כל  הקדוש,  לגופו  אוכל 
כת לחם יבש ובצל בערבו של יום, בנו הרה"ק רבי 
גדליה משה זי"ע סיפר לי כי בחו"ל עברו עליו רוב 
ימיו בצום ובתענית כי היה נוהג לצום על חלומות, 
שלושה  לפני  יום  מידי  חלום  הטבת  עורך  והיה 
אנשים, כמעט ולא היה נוטל ידיו באמצע השבוע 

אלא היה אוכל תבשיל קל להחיות את גופו.
שיזמינוהו  משתדלים  החסידים  היו  "תמיד 
כשהיו  וגם  להתענות,  יצטרך  שלא  כדי  לבריתות 

לו בריתות לא היה טועם מאומה טרם הברית.
שהיו  אנשים  אליו  מגיעים  כשהיו  "לפעמים 
להם  מצווה  היה  ישועה,  בדבר  להיפקד  צריכים 
שה־ כשראה  אך  הדין,  מידת  את  לבטל  להתענות, 
תענית קשה על המבקש היה מקבל על עצמו כסדר 
לצום במקומו, לעיתים אף היה צם ג' ימים רצופים
"היה יהודי בשם ר' אהרן חזן זצ"ל שעוד הכיר 
את הרבי מהעיר זויעהל בילדותו ואף זכה להסתו־
בב בביתו, הוא היה מספר שנכח פעם בעת שהגי־
שו לרבי תבשיל בצלחת, והרבי לקח במלוא חפניו 
מלח וממלא אל צלחתו, וכך היה אוכל שלא ירגיש 

בטעם האוכל חלילה.
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פקיע שמיה
אף כי שמעו של רבנו הלך ופשט בכל הארץ, לא הילך 
חלקו.  מנת   – וצמצום  פשטות  ממנו.  ובנפלאות  בגדולות 
היותו  שדבר  למרות  בנחלתו   – במועט  והסתפקות  דחקות 
ה"אדמו"ר מזוועהיל" יצא ברבים, לא הרפה מנוהגו לנסוע 
גינונים,  וללא  גבאים  ללא  המערבי,  לכותל  ביומו  יום  דבר 
לאוטובוס,  ממתין  המדרכה,  בשפת  הוא  יושב  מאז,  כדרכו 
בשחיחות ובפשטות ומשהגיע לכותל, צועד הוא היישר אל 
"חלקת העניים" ומסב ביניהם, לשפוך כמים לבו לפני קונו 

ויוצרו.
 את תפילותיו קבע בביהמ"ד בשכ' בית ישראל, בתנאי 
קודם למעשה: "אל יתנו לי שישי ובל יחלקו לי כיבודים". 
מיותר לציין, כי הללו הפרו את התנאי, ואף ייחדו לו מקום 
פשוטות.   – הליכותיו  בתפילות.  לו  והמתינו  המזרח  בכותל 
הנהגותיו – צנועות. כל ישותו לבושה ענווה. אפס, ידעו הכל 

כי קדוש האיש בקדושה של מעלה.

ויהי לפלא
סיפר אחד מגדולי חכמי המוסר בירושלים: אחת מב־
נותיו הגיעה לגיל ארבע – וטרם החלה לצעוד. ולא זו בלבד, 
אלא שאת רגליה גם לא יכלה להציב על הקרקע. התייעצו 
מטי־ טיפולים  עברה  והילדה  במומחים  דרשו  ברופאים, 
בנפשם  עצה  לשית  ידעו  לא  הועיל.  ללא  אך  שונים  פולים 
ודאגה כרסמה את תקוותם. אף כי אינם חסידים, ולא שי־
חרו לפתחי אדמו"רים, הנה באשר לרבי מזוועהיל נפלו כל 
"עליך  ברכתו.  את  לבקש  פנתה  הרבנית  ואשתו  המחיצות 
ללכת לכותל המערבי במשך ארבעים יום רצופים" – פסק 
לה רבנו. "כיצד אעמוד במשימה", שאלה האשה, "הן מטו־
יום?".  יום  אטשם  והיאך  בביתי,  רכים  בילדים  אנוכי  פלת 
"אלך במקומך"... השיב רבנו על-אתר. חלפו להם ארבעים 
לנו  שקבע  הארבעים  יום  הוא  "היום  מכרזת:  והאשה  יום, 
הרבי מזוועהיל!". הדבר יצא מפיה ורגלי הילדה ניצבו על 
הרצפה והיא החלה מהלכת וצועדת אל אמה בכוחות עצמה. 

ויהי לפלא.

היד המשותקת החלה לפעול
מיקירי  זצ"ל,  מילצקי  חייקל  חיים  רבי  הגה"צ  סיפר 
בימי  זה  הי'  דעובדא.  מאריה  של  בשמו  דשופריא,  קרתא 
היהודי  היישוב  על  התרגשה  חירום  שתקופת  בעת  ניסן, 
המצות  לאפיית  גם  עובדות.  בידיים  מחסור  והיה  בארה"ק 
בבית רבנו לא נמצאו עובדים שיעשו במלאכה. נעמד רבנו 
מחוץ לבית ופנה לעוברים ושבים שיואילו להצטרף לעבו־

דת המצות. והנה עובר אדם ורבנו מפנה לו את בקשתו.
נענה  הייתי  – "ברצון  בהתנצלות  האיש  משיב   – "רבי" 
לעזור".  ממני  נבצר  לצערי  אנוכי,  משותק-יד  אך  לעבודה, 
משוכנע היה כי עתה יפטור אותו רבנו מכל העניין, אך לא, 
נכנס  רבנו,  להוראת  האיש  ציית  "היכנס!".  לו:  הורה  רבנו 
פלא  באורח  והנה  העבודה.  שולחן  ליד  והתייצב  פנימה 
לפ־ החלה  המשותקת  והיד  במלאכה  עושות  החלו  הידיים 

עול מיד כשורה...

יפאר ענוים בישועה
זצ"ל  ראטה  אליהו  רבי  הרה"ח  ביתו  ונאמן  סודו  איש 
נלווה כפעם בפעם לרבנו בדרכו אל הכותל. את הדרך עשו 
בשתיקה, ומן המעט שאמר רבנו ניתן היה ללמוד רבות. היה 
מעוררי  המופתים  בכל  והוגה  רבנו  לצד  הולך  אליהו  רבי 
הפלא של רבנו, בכל המקרים המרובים בהם נפקדו עקרות, 
והוא  וטובים,  רבים  ונעזרו  חולים,  נושעו  שידוכים,  נרקמו 
לא עצר ברוחו ושאל את רבנו: "הכיצד אפשר להשיב תשו־
בות כאלו, כמו אורים ותומים?". לאחר שתיקת מה השיבו 

רבנו: "הסתרה אינה כבוד שמים, כי מלוא כל הארץ כבודו. 
וכדי לגלות שיש השגחה גם בתוך ההסתר, משפיעים באחד 
ורמז  בעולם...  ית'  השגחתו  לגלות  וישועה  עצה  כוח  בדור 
עצמו  יפאר  שהקב"ה  בישועה" –  ענוים  בפסוק "יפאר  לזה 

בעונוים שמשפיע בהם כוח לפעול ישועות".

בקרב קדושים
גדולי דורו אמרו עליו: האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מב־
עלז זי"ע: "תשובותיו ממקום גבוה הן". הגרי"ז סולבייצ'יק 
האדמו"ר  אמיתי".  צדיק  היה  "הוא  מבריסק:  הגאון  זצ"ל 
הרה"ק ה"בית ישראל" מגור זי"ע: "מצוה לפרסם את קדו־
שגדולי  עד  תפילתו,  ערבה  וכה  קדושתו  שגבה  כה  שתו". 
ומבק־ ופדיונות  קוויטלאך  אליו  שולחים  היו  הדור  וצדיקי 

שים להיפקד על ידו בכל טוב.

כבא השמש
למ"ט  שביסוד  יסוד  בספירת  תש"ה,  באייר  כ"ו  ביום 

מונים, כבה המאור הגדול ואבל כבד ירד על ירושלים. המו־
וצעדו  מרה  התייפחו  ישראל,  גדולי  בראשות  נים-המונים, 
בדרכו  מושיען-של-ישראל,  של  מיטתו  אחר  צער  שסועי 

להמשיך חסדים וישועות ורפואות מלפני כסא הכבוד.
זלאטשוב־ בית  של  העתיק  הזהב  אילן  של  שורשיו 
אבות  ע"י  וגבעות  כצורים  וחזקים  ש"מיוסדים  זוועהיל, 
ה"בעל  הימים  שבעת  אור  של  ביתו  גינת  בחצר  ואמהות", 
שם טוב" הקדוש זי"ע, ממשיכים להציץ פרח ולגמול שק־
דים, ובימינו זכינו לחוטר מגזע ישי, ה"ה כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א, בנו של כ"ק מרן האור אברהם זי"ע ונכדו של מרן 
בעל ה"יקרא דמלכא" זצוק"ל, המוסיף להבות בכבשונה של 

תורה וחסידות.
הת־ ניכרת  הקודש,  לשושלת  הנהגתו,  שרביט  תחת 
התורה  במוסדות  התחדשות  של  ותנופה  מרנינה  פתחות 
והחינוך של חצר זוועהיל המעטירה, ומאות תלמידיה בעבר 
נאמ־ בבואה  זוועהיל  לבית  הקודש  בחצר  מוצאים  ובהווה, 
נה ודמות חיה של רבותינו הק' לבית זוועהיל, ונהנים הימנו 
עצה ותושייה, בינה וגבורה בתורה ובמידות, בעבודה ובח־

סידות – עד ביאת ינון בעגלא דידן.

עמוד החסד
סיפר הגה"צ רבי נטע פריינד זצ"ל "לא אגזים אם אומר שהרה"ק מזויעהל זי"ע היה נחשב כ'עמוד 
ברבינו  ראו  אשר  יום  קשי  ואומללים  אלמנות,  יתומים,  עשרות  של  אביהם  היה  הרבי  שבדור,  החסד' 
ספור  לאין  רבים  סיפורים  צרכם,  לכל  להם  ידאג  אשר  והוא  צרתם  בכל  לסמוך  ניתן  עליו  אשר  משענת 

מתהלכים אודות חסדיו של רבינו. ואספר לדוגמא אחדים מהם.
 "זכורני, כי מידי יום שישי היה משתרך תור ארוך של עניים וקשי יום שהיו מגיעים לביתו ורבינו 
היה מחלק להם חלות, דגים, ושאר מטעמים לכבוד שבת, בנו האדמו"ר רבי גדליה משה זיע"א סיפר לי 
שעוד בעיר זוויעהל היה נוהג לחלק מידי יום שישי מאכלי שבת לעניי העיר, בכל יום חמישי היו עגלות 
עמוסות בחלות ניצבות ליד פתח ביתו כמו"כ היה מחלק פתקאות לקבלת בשר לכבוד שבת אצל הקצ־
בים, פעם אמר לי רבי גדליה משה כי הוא איננו יודע מהיכן יש לו כל כך הרבה כסף לחלק לכל כך הרבה 
עניים בו בזמן שהוא עצמו היה חי בדחקות נוראה, אך זו היתה מידתו כאשר לעצמו חי בדחקות ולאחרים 

חילק מעדנים בשפע בלבו הרחום.
"שמעתי מהמשב"ק ר' אלי' ראטה זצ"ל סיפור מופלא המדגים במקצת את צדקותו של רבינו, פעם 
אחת בתקופת המלחמה הגיע לרבינו יהודי והתאונן לפניו שאין לו מה לאכול וכי הוא רעב מאוד, רבינו 
נענה לו מיד ואמר לו שיש לו עבורו פת לחם שחור עם ריבה, אותו יהודי שלא מצא חן בעיניו אוכל מועט 
זה, נענה בחוצפה ואמר לרבינו שאוכל זה תאכלו אתם אך לי תביאו אוכל יותר טוב וטעים כמו לחם טרי 
לבן עם ביצה, רבינו בסבלנותו ובצדקותו שלח מיד את אחד מבני משפחתו לקנות לו בחנות מה שביקש, 
ואחר שהלה סיים לאכול, אמר הלה לרבינו תן לי כעת גם את הריבה, רבינו בסבלנותו הרבה אף הביא 
לו מיד את הריבה, וכך שירת רבינו את אותו יהודי בנאמנות וכאילו הוא בנו יחידו. מקרים אלו היו לרוב 

מידי יום ביומו כשרבינו היה מטפל באנשים מאכילם ומשקם כפי שדרשו.
אני  לו: "רבי,  אומרים  והיו  עניים  מתדפקים  היו  ביתו  דלת  שעל  איך  לראות  נכחתי  פעמים  "הרבה 
רעב", רבינו הכניסם ללא שהיות לביתו, הוא היה ניגש למטבח ביתו ומבשל בעצמו עבורם אוכל לשובע 

נפשם.
צרכם  כל  להם  ומבשל  ביתו  למטבח  ניגש  היה  בעצמו  ורבינו  בביתו  מסתובבים  היו  רבים  "עניים 
ולאחר הארוחה אך היה מציע להם לנוח על אחד ממיטות הבית, לא פעם קרה שכבר לא היה מקום בבית 
על  או  הכסא  על  לישון  נשאר  היה  והוא  האישית  מיטתו  את  להם  צדקותו הביא  ברוב  רבינו  אך  לישון, 

הספסל וכך נמו להם העניים את שנתם ללא שידעו עד היכן מסירותו של רבינו עבורם.
"שמעתי מר' אלי' כשנוסדה בסמיכות לביתו ישיבת 'נובהרדוק', נכנסו אז מייסדי הישיבה אל רבנו 
בצערם  שהשתתף  רבינו  הישיבה,  בני  את  לכלכל  הכספיים  האמצעים  את  בידם  שאין  בפיהם  וצרתם 
הודיעם שהוא מקבל על עצמו לכלכל את הישיבה, והתחייב להם להביא לתלמידים מידי יום את ארוחת 
הצהריים, בבית בנו רבי גדליה משה זיע"א החלו לבשל את הארוחות עבור התלמידים, ורבינו היה דואג 

בעצמו לשלם את כל הכסף עבור האוכל מידי חודש בחדשו. 
"רבינו אף לקח על עצמו להחזיק כולל של כשישים אברכים מובחרים בירושלים וכל זאת בהעלם 
ובצינעא, רבינו התנה עמהם תנאי מפורש שאיש לא ידע שהוא התורם של הכולל, ורק במקרה התגלה 

הדבר לאחר הסתלקותו.
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במונטריזבעיבבעומר
 ˜‡ú‡ום: יענ˜י פúיˆ
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ויזניבחרומויוסחמעןבבכםנוכינוס
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בעומרבחרוטערנבירב
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יטויטרומיםמעב
ורמברימוניםומריורבחבעומר

בטברינזריבנזכויכבורנייעורביוסףירר
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מבייינסובבןיםנמח

 מרן שר התורה שליט"א לתורמי 'שובו'ההבטחה הנדירה וההיסטורית של נשיא הרשת
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