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פרנו // „ו„ פרי„

ברח וחוזר
אין  מעללים.  עתיר  איש  הוא  ברק  אהוד 
אחד  הוא  לשעבר  הממשלה  ראש  כי  ספק 
היש־ בפוליטיקה  ביותר  המרתקים  מהאנשים 
שדרות  כל  את  שעבר  באדם  מדובר  ראלית. 
וסיירות  מטכ"ל  מסיירת  החל  בצבא,  הפיקוד 
הפיקוד  תפקידי  ועד  היוקרתיות  המסתערבים 
הבכירים ביותר בצבא, כולל תפקיד הרמטכ"ל. 

כיאה לאדם שעשה לא מעט בחייו הפולי־
קופה  יש  ברק  אהוד  מאחורי  והצבאיים,  טיים 
הצבאי  לשירותו  ובדומה  שרצים.  של  ארוכה 
היה  להם  הבעייתיים  האירועים  גם  והפוליטי, 
אחראי הינם מעוררי פלצות ואימה. הוא הפקיר 
חיילים שנפצעו באסון, והוציא את צה"ל מלבנון 
מוכיח  לבנון,  דרום  צבא  את  מפקיר  שהוא  תוך 
כמה  עד  שלנו  המעורערת  השכונה  יושבי  לכל 
לא  זה  ואם  ישראל.  מדינת  על  לסמוך  ניתן  לא 
להוציא  ומהירותו  נדיבותו  ברוב  ברק  מספיק, 
לא  החיזבאללה  לידי  הותיר  מלבנון,  צה"ל  את 
את  ששימשו  ובונקרים,  תחמושת  נשק,  מעט 
הארגון כנגד ישראל במהלך מלחמת לבנון הש־
ניה, וצפויים חלילה לשמש את ארגון הטרור גם 

במערכה הבאה מול ישראל.

בה־ ברק  סיים  הצבאי  שירותו  את  בעוד 
ביותר  מעוטר  הכמעט  כחייל  רבה  צטיינות 
בצה"ל מאז ומעולם, את שירותו הפוליטי ברק 
לא יכול לסיים ולו עם נקודת ציון לשבח אחת. 
ברק היה ראש הממשלה הקצר ביותר בישראל 

שכיהן בתפקיד כשנה וחצי בלבד.

כעת הוא מעוניין לחזור לחיים הפוליטיים. 
התפקיד  על  להתמודד  ירצה  אם  כי  לשער  נקל 
השר־ קופות  כל  יצוצו  במדינה  ביותר  הנחשב 
צים הללו ויותירו אותו הרחק מהבית בבלפור.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

לו ימי הכנה
בשלו־ הראשון  היום  הוא  סיון  ג'  היום 
ישראל  בני  נצטוו  עליהם  ההגבלה,  ימי  שת 

כהכנה לקבלת התורה.

כולם עוסקים כעת בהכנות לחג. אך כל 
בפ־ מלאים  העיתונים  שלו.  וההכנות  אחד 
גבי־ לעוגות  מתכונים  ובחוברות  רסומות 
נה, בלינצ'עס ושאר מיני מעדנים. החנויות 
מלאות במוצרי חלב לסוגיהם השונים. לק־
ראת החג יעוטו כולם על דוכנים לממכר זרי 
פרחים או על גינות וחורשות, בכדי לקשט 

את הבית בעצים ופרחים.

 – החג  עיקר  את  לשכוח  לא  עלינו  אבל 
כי  בספרים  ומובא  תורתנו,  מתן  זמן  שהוא 
מחדש,  שנה  בכל  מתחדשת  התורה  קבלת 
יהודי  כל  ועל  סיני,  הר  במעמד  שהיה  כפי 

לקבל על עצמו את התורה מחדש.

לפני  אחרונים  ימים  שלושה  לפנינו 
עצמנו  להכין  עלינו  ומוטל  החג,  התקדש 

כראוי לקבלת התורה.

// נתניהו החליט:„בר המערכ

אמיר אוחנה מונה לשר המשפטים
אוחנה נחשב לנאמנו ומקורבו של ראש הממשלה ◆ הליכוד: אוחנה הוא משפטן 

המכיר היטיב את מערכת המשפט

מ‡: ח. פרנ˜ל
יממה לאחר שנכנסו פיטורי 
איילת שקד לתוקף, מינה נתניהו 
את מקורבו אמיר אוחנה לתפקיד 
מדי־ של  הבא  המשפטים  שר 
הממשלה  לכינון  עד  ישראל  נת 
הבאה. אוחנה, שהגיע בפריימריז 
עקף  ה-19  למקום  רק  בליכוד 
בכך שורת בכירים בליכוד. אוח־
הכנסת  מחברי  כאחד  ידוע  נה 
הנאמנים לראש הממשלה וכיוזם 
לאפשר  שנועד  החסינות  חוק 
לכהן  להמשיך  הממשלה  לראש 
כתב  הגשת  לאחר  גם  בתפקיד 

אישום נגדו, אם יוגש.
ראה''מ  לשכת  בהודעת 
עו"ד  הכנסת  "חבר  כי:  נכתב 
אמיר אוחנה הוא משפטן המכיר 
הוא  המשפט.  מערכת  את  היטב 
במשפטים,  ראשון  תואר  בעל 
מחוז  בפרקליטות  שהתמחה 
ח״כ  עבד  כעשור  במשך  מרכז. 

בבתי  והופיע  דין  כעורך  אוחנה 
הארץ.  ברחבי  השונים  המשפט 
חוקים  של  שורה  הוביל  בכנסת 

וביניהם חוק יסוד הלאום.
נת־ סיים  השר  מינוי  עם 
סביב  שנוצרה  הסאגה  את  ניהו 
פי־ לאחר  מייד  כאשר  המינוי, 
דרש  ושקד  בנט  השרים  טורי 
את  לקבל  סמוטריץ  הכנסת  חבר 
כשאמר  סערה  עורר  אך  המשרד 

להתנהל  צריכה  ישראל  שמדינת 
כמדינת הלכה. דבריו גרמו לראש 
לא  הוא  כי  להבהיר  הממשלה 
וההתלבטות  התפקיד,  את  יקבל 
הכנסת  לחבר  אוחנה  בין  נשארה 
נתניהו  רצה  אותו  אלקין  זאב 
הרוסי.  לקול  לקרוץ  כדי  למנות 
אמש  הדיונים  הסתיימו  כאמור 
אוחנה  את  למנות  ההחלטה  עם 

לתפקיד.
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בכיר לשעבר בסבא"א:

 "איראן קרובה מאי פעם לפצצת אטום"
מ‡: מ. יו„

לפצצת  פעם  מאי  קרובה  "איראן 
אטום - בין חצי שנה עד שנה", כך העריך 
הבינלאומית  הסוכנות  ראש  סגן  אתמול 
היינו־ אולי  לשעבר  אטומית  לאנרגיה 
היינו   2003 בשנת  "כבר  הוסיף:  הוא  נו. 
צריכים לבצע פיקוח הדוק יותר". היינונו 

למורשת  המרכז  של  השנתי  בכנס  דיבר 
המודיעין.

נמצאת  "איראן  בכנס:  אמר  היינונו 
במרחק של בין 6-12 חודשים מהגעה לי־
כולות גרעיניות מלאות. הדבר תלוי בעי־
קצב  את  להגביר  תחליט  איראן  באם  קר 
מהססת  לא  היא  כמה.  ועד  שלה  הייצור 

לפזר איומים רבים על עזיבת ההסכם או 
את  תגביר  היא  יימשכו  הסנקציות  שאם 

קצב הייצור שלה".
היינונן מוסיף כי בידי איראן 15,000 
ומתקד־ חדישות  נוספות  צנטריפוגות 
מותקנות  להיות  במחסנים  המחכות  מות 
הפיתוח  יכולות  את  משמעותית  ולקצר 

והייצור הגרעיניות שלה.
הבכיר לשעבר לא חסך בביקורת על 
התנהלותן של המדינות השותפות בהסכם 
טעות  הייתה  ארה"ב  של  שעזיבתה  וקבע 
לשולחן  חזרה  דרכה  למצוא  ושעליה 
הדיונים. הוא גם מעביר ביקורת קשה על 
הפי־ בהקשר  אטומית  לאנרגיה  הסוכנות 

האירא־ הגרעין  מתקני  של  והבקרה  קוח 
"פיקוח  לדבריו,   .2003 משנת  עוד  ניים, 
תוך  הסוכנות,  של  יותר  הדוקה  וביקורת 
מעקב אחר ההשתנות המרחבית והפיזית 
בשטח, היו מאפשרים תמונת מצב ברורה 
והמתק־ הפיתוח  קצב  של  יותר  ומייצגת 

נים הקיימים".

נחקרו 
השריפות 

באבן ספיר 
ובליפתא 

 ביום שלישי האחרון פרצו 
מספר שריפות גדולות בירושלים 

ובמושב אבן ספיר דרומית 
מערבית לירושלים. 

 מ‡: מ. יו„
בכוחות  לשריפות  שהוזנקו  האש  לוחמי 
מנעו  הענק,  שריפות  על  השתלטו  גדולים, 
נתי־ יערות,  לישובים,  האש  התפשטות  את 
פגיעה  מנעו  וכן  תשתית,  מתקני  תחבורה,  בי 

באוכלוסיה.
חקי־ השריפות,  של  ראשונית  מחקירה 
לישראל  והצלה  כבאות  חוקרי  ע"י  שבוצעה  רה 
מחוז ירושלים, עולות המסקנות הבאות: בוואדי 
ליפתא, פרצו 2 שריפות, אחת שהתחילה בסמוך 

לשעה 11 בבוקר והשניה לקראת השעה 16:30.
ככל  החלו  השריפות  כי  עולה  מהחקירה 
אמצעי  ככה"נ  שהשליכו  מטיילים  ע"י  הנראה 
להתלק־ גרמו  ובכך  החורש  אל  עישון  ותוצרי 

חותו.
על  שאיימה  הגדולה  השריפה  מחקירת 
בתי המושב אבן ספיר ונעצרה ע"י לוחמי האש 
ממש בקו חצרות הבתים, עולה: גם במקרה הזה, 
השריפה החלה כנראה, ע"י מטיילים שהדליקו 
מדורה באזור המעיין, וכתוצאה מחוסר השגחה 
ושיקול דעת מתאים לתנאי מזג האוויר, לתנאי 
השטח ולסיכון בהדלקת אש באזור מיוער. הת־
העזות,  הרוחות  בחסות  במהירות  האש  פשטה 
לפעילות  הודות  שרק  הענק,  לשריפת  וגרמה 
נגמרה  האש  לוחמי  של  והמקצועית  המהירה 

ללא נפגעים ונזק לבתי המושב.
בסיום פעולות החקירה של חוקרי כבאות 
המס־ יועברו  ירושלים,  מחוז  לישראל  והצלה 
והצלה  כבאות  של  המשפטי  האגף  לידי  קנות 
לישראל- מחוז ירושלים ולידי משטרת ישראל.
בכבאות והצלה לישראל שבים ומזכירים 

לציבור:
אשר  פתוחים  בשטחים  אש  להדליק  אין 
לא הותאמו ואושרו מראש להבערת אש. ובכל 
בעל  או  קיצוני  האוויר  מזג  בהם  בימים  מקרה, 
של  מהירה  והתפשטות  אש  לליבוי  פוטנציאל 
בשטח  אש  הדלקת  מכל  להימנע  יש  שריפות, 

פתוח.

http://bit.ly/2WnR1Pk-leumit
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דיווח: 

צבא סוריה לכד נשק אמריקני 
וישראלי שהיה בידי המורדים

הנשק נתפס במחוז דרעא הנשלט על ידי הצבא הסורי

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אתמול  הציג  הסורי  הצבא 
מצבור גדול של נשק, אשר נתפס 
לכאורה על ידי הכוחות הסורים. 
בעבר  הייתה  והתחמושת  הנשק 
בידי המורדים ונחשפה לאחרונה 
על ידי הצבא הסורי במחוז דרעא 
אשר נכבש על ידי הצבא הסורי 

לפני כשנה. 

שהציג  הנשק  כלי  יתר  בין 
טאו  טילי  נמצאים  הסורי,  הצבא 

מתוצרת ארה"ב ומקלעים שונים 
מתוצרת ישראל. 

אוסטרליה: ארבעה בני אדם 
נהרגו באירוע ירי 

נחקר המניע לאירוע

מ‡ ‡ברהם ויסמן

נה־ אדם  בני  ארבעה 
דארווין  בעיר  אתמול  רגו 
הרשויות  לפי  שבאוסטרליה. 
ציד  ברובה  חמוש  אדם  במדינה, 
ששהו  אורחים  לעבר  באש  פתח 
בעיר  המרכזי  "פאלמס"  במלון 
הנמצאת בצפונה של אוסטרליה. 
לפי הדיווח, החשוד בן 45 נמצא 
למעשיו  והמניע  השוטרים  בידי 

עדיין נחקר. 

מספר  חוותה  אוסטרליה 
האחרונות.  בשנתיים  פיגועים 
גדול  טרור  פיגוע  סוכל  כן  כמו 

דאע"ש  הטרור  ארגון  שתכנן 
אמורה  שהייתה  בטיסה  לבצע 

לצאת מהמדינה.

מערכת ההגנה האווירית הסורית 
יירטה טילים שירו המורדים

לפי התקשורת הסורית, לא נגרם נזק באירוע

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מערכת ההגנה האווירית של 
חיל האוויר הסורי הופעלה אתמול, 
אך בניגוד לפעמים קודמות לא היו 
אלו מטרות ישראליות אלא דווקא 

טילים שנורו על ידי המורדים. המ־
ערכות הופעלו לטענת הצבא הסורי 
כנגד טילים שנורו מכיוונה של העיר 
חאמה על ידי קבוצות מורדים המ־

חזיקים במספר מובלעות באזור.

הסורית,  התקשורת  לפי 
ייור־ המורדים  שירו  הטילים 
ההגנה  מערכות  בידי  כולם  טו 
נזק  כל  נגרם  שלא  כך  הסוריות, 

מהאירוע. 

המודיעין הגרמני: חל גידול במספר 
אנשי חיזבאללה השוהים בגרמניה
בשנת 2017, היו בגרמניה 950 פעילים ואנשי שטח של ארגון חיזבאללה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

את־ פרסם  הגרמני  הביון 
לכמות  בנוגע  מיוחד  דו"ח  מול 
המתגוררים  חיזבאללה  אנשי 
של  הדו"ח  לפי  גרמניה.  ברחבי 
גר־ של  המרכזית  הביון  סוכנות 
מניה, מספרם של פעילי הארגון 
כיום  עומד  במדינה  המתגוררים 
על כאלף בני אדם. בכך מסתמנת 

ארגון הטרור המתגוררים בגרמ־עלייה נוספת במספרם של אנשי 
ניה. הדו"ח הקודם, אשר פורסם 
בתחילתה של שנת 2018, התגו־
פעילים  גרמניה 950  ברחבי  ררו 

של ארגון הטרור. 
לפי הדו"ח שפורסם אמש, 
ליכוד  יש  חיזבאללה  "לתומכי 
במסגדים  ואידאולוגי  ארגוני 
מקומיים הממומנים על ידי תרו־

מות ברחבי גרמניה".

255

http://bit.ly/2JW7qDK-kivun-bituach


5 יום חמישי ג' סיון תשע"ט 06/06/2019

5

2,000

70,000
70

75,000
5

2

ח''כ הרב אייכלר: המדינה צריכה להכיר בלימוד בישיבה כתואר 
לצרכי תעסוקה ודרגות שכר

מדבריו: "דווקא בשבוע של מתן תורה הגיע הזמן שלימודים בישיבות יוכרו לכל הפחות כמו אוברסיטאות ומכללות"

מ‡: ח. פרנ˜ל
דרש  הכנסת  במליאת  שנשא  בדברים 
בזכויותיהם  להכיר  אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
מתעלמת  התורה: "המדינה  לומדי  רבבות  של 
מכירה  אינה  והיא  תורה  לומדי  אלף  ממאה 
גם  ושכר.  תעסוקה  לצרכי  תורניים  במבחנים 
מכי־ לא  חרדיות,  במסגרות  שלומדות  הבנות 

רים בהן לצרכי תעסוקה ועבודה. יש פה עוול 
מיליארדים  משקיעה  המדינה  מאוד:  גדול 
שכר  משלמים  והסטודנטים  באוניברסיטאות 
לימוד גבוה משום שההוצאות של הפרופסורה 
גבוהות מאוד. ולהבדיל בישיבות, רבנים וראשי 
ישיבות מקבלים משכורות רעב וכל הכסף של 
המלגות הולך לאברכים שיוכלו ללמוד תורה".

ח"כ הרב אייכלר הזכיר את מאבק המ־
כללות: "כשם שבמשך שנים האוניברסיטאות 
קיבלו את כל הכסף ולא הכירו במכללות, עד 
במכ־ גם  להכיר  והתחילו  בעם  זעקה  שקמה 
ללות.  כך הגיע הזמן להכיר גם בזכויות לומדי 

התורה ובבנות הסמינרים.
"לפני שמונים שנה הכירה צ'כסלובקיה 

במושג 'תלמודיסט'. מי שלמד ונבחן בישיבות 
'תל־ ותואר  לימודים  אישור  קיבל  הקדושות 
מודיסט', שהקנה לו את כל הזכויות שהיו לס־
טודנט. אני חושב שהגיע הזמן, דווקא בשבוע 
של קבלת התורה, שהלימודים בישיבות יוכרו 
לכל הפחות כמו האוניברסיטאות והמכללות. 
להם  יהיו  בישראל,  תורה  שלומדים  אלו  גם 

שמחפשים  בזמן  בתחבורה.  והנחות  זכויות 
העולם,  ממדינות  סטודנטים  ארצה  להביא 
יש אלפי בחורי ישיבות מהתפוצות שלומדים 
להם  להעניק  עלינו  ישראל.  בארץ  בישיבות 
את הזכויות המתאימות ולא להתנכר להם רק 
בגלל שהם לומדים בישיבה", קרא ח"כ הרב 

ישראל אייכלר.

המועמד 
שהפסיד 
מאשים: 

תהליך בחירת 
המבקר 
התנהל 

בשטחיות 
ובזילות

גיורא רום שהפסיד למתניהו 
אנגלמן תוקף בחריפות את המפלגה 

שהריצה אותו ◆ על נתניהו: "אין 
שני לו בנחישות ובדבקות במטרה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
כחול  מפלגת  מועמד  שהיה  מי  רום,  גיורא 
את  בחריפות  תוקף  המדינה,  מבקר  לתפקיד  לבן 
מפלגת כחול לבן ואת העומדים בראשה. בראיון 
כי  רום  אמר  צה''ל  בגלי  ברקאי  רזי  לעיתונאי 
"התהליך הזה של בחירת מבקר המדינה התאפיין 
יותר מכל דבר אחר בשטחיות עד כדי זילות. אף 
בעמדותיי,  התעניין  לא  התהליך  כל  לאורך  אחד 
בדעותיי, בתפיסתי את התפקיד, כלום. לאט לאט 
הבנתי שגם מתניהו (אנגלמן, המבקר הנבחר)  וגם 
היא  ההתמודדות  בובות.  שתי  סתם  אנחנו  אני, 
שם,  נמצאים  ואני  ומתניהו  אחר,  נושא  על  בכלל 
היו יכולים להיות שם כל שני אנשים אחרים". רום 
הפסיד בבחירות למשרת מבקר המדינה כשרק 48 
אף  השבועות  כל  "במהלך  בו.  תמכו  כנסת  חברי 
אחד מחברי הכנסת של כחול לבן לא טרח לדבר 
רק 10  דיברתי  גנץ  עם  עמדותי.  על  ולברר  איתי 
דקות ועם לפיד לא דיברתי בכלל. אני יזמתי את 
מאוד  מעט  הביעו  אל  הכנסת  חברי  עם  השיחות 
עניין. נתניהו היה חדור מטרה וידע להסתכל לכו־
רוצה  הוא  מה  בדיוק  להם  ולהסביר  בעיניים  לם 
מהם". כשנשאל על יכולתה של כחול לבן להקים 
ממשלה, השיב רום שאינו מוכן להיכנס לפוליטי־
קה, אך לכחול לבן לא הייתה שום טקטיקה ושום 

התנהלות נכונה.
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גיליון באר הפרשה
להורדה

גורמים במפלגה הרפובליקנית מתנגדים 
להטלת סנקציות על מקסיקו

בין המתנגדים להטלת הסנקציות גם מנהיג הסיעה מיץ מקונל

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ נערך 
גלי  בעקבות  מקסיקו  על  סנקציות  להטיל 
המהגרים המגיעים לארה"ב מהמדינה. אולם 
למהלך  מתנגדים  במפלגתו  שונים  חברים 

הצעדים  את  לבצע  שלא  לנשיא  וקוראים 
החריפים כנגד המדינה השכנה. 

סנטורים,  שישה  בארה"ב,  דיווח  לפי 
לרבות מנהיג הסיעה, מיץ' מקונל, הודיעו כי 
בכוונתם להתנגד להטלת מכסים על מקסי־
קו וכי הם מוכנים להיכנס לעימות ישיר עם 

הנשיא במאמץ לסכל את תכניתו. 
הנשיא  שערך  עיתונאים  במסיבת 
סנקציות  להטיל  לכוונתו  התייחס  במהלכה 
על מקסיקו אמר: "אני חושב שקרוב לוודאי 
אתם  נדבר  ובמקביל  יוטלו,  אכן  שהמכסים 
(עם המקסיקנים), והמכסים האלה ישולמו". 

במשרד החוץ זועמים על הכוונה למנות 
את קרא לשגריר במצרים

גרם למספר תקריות דיפלומטיות ◆ היועמ''ש אישר באופן חריג לגלעד ארדן להתמנות לשגריר באו''ם 
◆ כחול לבן פנו ליועמ''ש: עצור את המינויים הפוליטיים

מ‡: ח. פרנ˜ל

של  הכוונה  על  זועמים  החוץ  במשרד 
בנימין נתניהו למנות את השר לשעבר איוב 
על  כפיצוי  במצרים,  השגריר  לתפקיד  קרא 
לרשי־ בפריימריז  הגיע  אליו  הנמוך  המקום 
החוץ  במשרד  המינויים  וועדת  הליכוד.  מת 
החליטה כבר לפני שבעה חודשים למנות את 
אמירה אורון, דיפלומטית מוערכת, לתפקיד 
מועמ־ את  הביא  טרם  נתניהו  אך  השגרירה 

דותה לאישור הממשלה ובשל כך היא טרם 
הבהירו  במשרד  גורמים  לתפקיד.  נכנסה 
וקרא  היות  בעייתי  מאוד  במינוי  שמדובר 
גרם לא אחת לתקריות דיפלומטיות קשות. 
החוץ  במשרד  איש  כי  הוסיפו  הגורמים 
בפגיעה  ומדובר  נתניהו  כוונת  על  ידע  לא 
לתפקיד  מונתה  שכבר  בדיפלומטית  קשה 

וממתינה לו שבעה חודשים.
המשפטי  היועץ  אישר  כך  בתוך 
ארדן  גלעד  מינוי  את  חריג  בצעד  לממשלה 

לשגריר באו''ם בנימוק שתקופת כהונתו של 
בקיץ  מסתיימת  דנון,  דני  הנוכחי,  השגריר 
עם  להיות  צפויה  ישראל  ומדינת  הקרוב 

ממשלת מעבר תקופה ארוכה מהרגיל.
המי־ את  תקפו  לבן  כחול  במפלגת 
הוא  כי  ואמרו  נתניהו  של  הפוליטיים  נויים 
שוכח שהוא ראש ממשלת מעבר, ולא ראש 
למנות  איסור  חל  כך  ובשל  נבחרת  ממשלה 
לתפ־ ויפריעו  יכול  אשר  פוליטיים  מינויים 

קוד הממשלה הבאה.

בדיון בוועדת הכספים:

ח"כ הרב גפני: לא נרפה עד שיימצא 
פתרון לנפגעי השרפות

בדיון בוועדת הכספים דרש גפני למצוא פתרונות מהירים לתושבי מבוא מודיעים וקיבוץ הראל ◆ 
שמעון סוסן, ראש המעוצה האזורית: "מאז האסון - חיי התושבים אינם חיים"

מ‡: ח. פרנ˜ל
יו''ר וועדת הכספים חבר הכנסת הרב 
פתרון  לקידום  חרום  דיון  כינס  גפני  משה 
מודי־ ומבוא  הראל  קיבוץ  לתושבי  מהיר 
עים אשר בתיהם נשרפו כליל בגל השרפות 
שפקד את מדינת ישראל לפני כשבוע וחצי. 
כי  ואמר  גפני  הרב  פתח  הישיבה  את 
פת־ להם  ואין  שנשרפו  בישובים  דנים  "אנו 
רון. המדינה משותקת לחלוטין בבעיות כ"כ 

מתו־ שמדינה  סברתי  מהם.  אחד  זה  קשות, 
קנת אינה יכולה להשאיר את מבוא מודיעים 
ללא  שם  נותרו  שאנשים  הראל,  קיבוץ  ואת 
כלום, ללא מענה. אני מבקש לדעת מה יעשו 

עבור התושבים שביתם נשרף."  
האזורית  המועצה  ראש  סוסן  שמעון 
חבל מודיעים הוסיף ש"מהיום שהאסון פגש 
אותנו, החיים של התושבים הם לא חיים. הם 
לנים במרחק עשרות קילומטרים מהמועצה, 

התושבים  החיים.  תחומי  בכל  בעיה  ויש 
רבע  עולה  יום  כל  פנימייה.  של  בחדר  חיים 
הישוב  בשטח  שיקום  זמני  ישוב   .₪ מיליון 
דבר דחוף. להביא אותם קודם  צריך להיות 
פתרון  על  לדבר  ואח"כ  שלהם  לישוב  כל 
סמנכ''ל  להב,  דן  השיב  בתשובה,  הקבע." 
שביכולתם  כל  עושים  הם  כי  רה''מ  משרד 
לתוש־ מענה  שייתן  מהיר  פירון  לגבש  ע''מ 

בים שניזוקו מהאסון.

שקד נפגשה עם בכירים בבית היהודי
בליכוד מתנגדים לשריון שקד במפלגה 

מ‡: ח. פרנ˜ל

שורת שרים בכירים בליכוד נפגשו 
עם ראש הממשלה והבהירו לו כי יתנגדו 
הלי־ ברשימת  המשפטים  שרת  לשריון 
עם  התמזגה  כולנו  שמפלגת  לאחר  כוד. 
הליכוד ושריון המקומות לחבריה אושר 
כי  השרים  חוששים  הליכוד,  במזכירות 
שריון נוסף ידחוק אותם עוד יותר במו־
לקבל  בסיכוייהם  ויחבל  הרשימה  רד 
הגיוני  "לא  בהמשך.  בכירים  תפקידים 

ונ־ השנים  במשך  קשה  נעבוד  שאנחנו 
רוץ מאירוע לאירוע ובסוף נידחק בגלל 

אנשים מבחוץ.
שקד  השרה  ממשיכה  כך  בתוך 
בי־ הפוליטית.  דרכה  המשך  את  לבחון 
הרב  עם  שקד  נפגשה  האחרונים  מים 
שעו־ ומי  היהודי  הבית  יו''ר  פרץ  רפי 
ועם  הימין  מפלגות  איחוד  בראשות  מד 
מנהיג הציונות הדתית הרב חיים דרוק־
שריון  לקבלת  אופציה  לבדוק  בכדי  מן, 
הצבתה  על  מתעקשת  היא  אך  במפלגה, 

בח־ מתנגדים  לו  דבר  הראשון,  במקום 
ריפות בבית היהודי.

יעסוק  לא  כי  הודיע  בנט  נפתלי 
החודש  אמצע  עד  ואיחודים  בחיבורים 
לאבד  שלא  יכולתו  ככל  יעשה  אך  הבא, 
כי  הצהיר  כבר  בנט  לימין.  קולות  שוב 
ולא  החדש  הימין  מפלגת  עם  יתמודד 
יחזור לבית היהודי, אך הוא מוכן לחבור 
הימין.  מפלגות  איחוד  עם  טכני  לבלוק 
ח''כ אורן חזן הצהיר אתמול כי הוא לא 

פוסל הצטרפות למפלגת הימין החדש.

חיפה: ילד נפצע קשה 
מנפילת חפץ כבד

תאונה חמורה התרחשה בבית ספר יסודי בעיר לאחר 
שחפץ גדול וכבד נפל על תלמיד בן שבע וגרם לו 
לפציעה קשה ◆ הילד פונה לבית החולים רמב"ם

מ‡: מ. יו„

באורח  נפצע  שבע  בן  ילד 
קשה מנפילת חפץ כבד במוסד חי־
נוכי בעיר חיפה. הילד הובל לטיפול 
רפואי בבית החולים רמב"ם כשהוא 

מורדם ומונשם.
אדום  דוד  מגן  של  חובשים 
בזירת  טיפול  הפצוע  לילד  העניקו 
טיפול  לקבלת  אותו  ופינו  האירוע 

רפואי בבית החולים.

הלפמן,  איל  מד"א,  חובש 
מפצי־ שסובל  ילד  "ראינו  סיפר: 
ששהו  הילדים  הכרה.  ומחוסר  עות 
טיפול  לו  והענקנו  הוצאו,  בכיתה 
תרופות  מתן  שכלל  במקום,  רפואי 
תוך  אותו  העברנו  נשימתי.  וסיוע 
טיפול  לניידת  רפואי  טיפול  המשך 
נמרץ של מד"א, ופינינו אותו לחדר 
רמב"ם  החולים  בבית  הטראומה 
מחבלת  וסובל  קשה  במצב  כשהוא 

ראש".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A0%D7%A9%D7%90%20-%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf
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והיו נכונים

הערב תתקיים שיחת הכנה לקראת חג 
השבועות מהגרצ"מ זילברברג שליט"א 

בהיכל כולל ברסלב בני ברק
לקראת חג מתן תורתנו הקד' ובפרוס שלושת ימי ההגבלה, תתקיים הערב יום חמישי, אור לג' 
סיוון, שיחת הכנה וחיזוק לקראת האי יומא רבה ולקבלת התורה מאת הגה"צ רבי צבי מאיר 

זילברברג שליט"א.

חרי בכ :‡מ
תימסר  והחיזוק  ההתעוררות  שיחת 
בהיכל הגדול של כולל ברסלב ברחוב אל־
אברכי  מאות  בהשתתפות  ברק  בני   6 שיך 
העיר  תושבי  הישיבות  ותלמידי  הכוללים 
ומחוצה לה. קודם השיעור תתקיים בשעה 
העומר,  וספירת  ערבית  תפילת   20:45
עם  חדא  בצוותא  ובהתרגשות  במתינות 

לאחר  כאשר  שליט"א,  זילברברג  הגרמ"צ 
מכן, בשעה 21:30, ימסור הגרמ"צ שליט"א 

שיחת הכנה וחיזוק בלשון הקודש.
לקראת  וההתעוררות  ההכנה  שיעור 
חג מתן תורה מעוררת הדים רבים בהיכלי 
והח־ התורה  בעיר  והכוללים  הישיבות 
והחסידות  התורה  שוחרי  וציבור  סידות, 
המתכוננים בסילודין לקראת היום הנשגב, 

בשיחת  להשתתף  מוזמן  תורתנו,  מתן  זמן 
החיזוק, להתרומם טפחיים ולהיות "נכונים 
ליום השלישי" מלאים במטען רוחני גדוש 
ובאהבת  ה'  באמונת  חיזוק  של  ערך  ורב 

התורה.
השיעור מוקדש לע"נ האברך המופלג 
משה  רבי  הגאון  בן  זצ"ל  מרדכי  ר'  הרה"ג 

יוסף טישלר שיבדלחט"א.

נתניהו מבקש דחייה נוספת בשימוע
 לאחר שהשימוע נדחה פעם אחת בעקבות הבחירות הקודמות ◆ היועמ''ש צפוי לסרב לבקשתו

מ‡: ח. פרנ˜ל
המשפטי  ליועץ  פנה  הממשלה  ראש 
לממשלה בבקשה לדחות את השימוע הצ־

פוי לו בעקבות הבחירות. 
היועץ  הודיע  השנה  בתחילת  כזכור, 
המשפטי לממשלה כי לאחר בחינה מדוק־
הממשלה  ראש  את  להאשים  החליט  דקת, 
מרמה  ועבירת   4000 בתיק  שוחד  בעברת 
נת־ ו- 2000.  בתיקי 1000  אמונים  והפרת 
את  שפרסם  מנדלבליט  את  האשים  ניהו 
ההחלטה להעמידו לדין לפני הבחירות בכך 
שהוא לא נותן לו די זמן להגיב על ההחלטה 
ובכך הוא משפיע כל הבחירות. למרות זאת 
לליכוד,  מנדטים   35 לקבל  נתניהו  הצליח 
ממשלה  להרכיב  בניסיונו  כשל  כידוע  אך 
את  והצעיד  הכנסת  את  פיזר  כך  ובעקבות 

מדינת ישראל לבחירות חוזרות. 

דחייה  נתניהו  מבקש  כעת 
לו  לאפשר  מנת  על  השימוע  במועד 
גורמים  החוזרות.  לבחירות  להתכונן 
בפרקליטות הבהירו בסוף חודש מאי, 
הפולי־ שלדרמה  משמעי,  חד  באופן 
לב־ וההליכה  הכנסת  פיזור  עם  טית 
חירות לא תהיה השפעה כלל על לוח 
נגד  הפלילי  בהליך  המשפטי  הזמנים 
מדובר  כי  הבהירו  הגורמים  נתניהו. 
בשני צירים שאינם מצטלבים וכי כבר 
נקבע מועד שימוע לנתניהו. לדבריהם, 
במילימטר.  יידחה  לא  הזה  המועד 
הקו־ הבחירות  לפני  גם  ידע  "נתניהו 
הבהירו.  הם  לשימוע",  שפניו  דמות 
"כעת אפילו יש לו תאריך לשימוע אך 
זה  לכן  להתמודד,  החליט  עדיין  הוא 
עניין שלו. אין לזה שום קשר והשימוע 

לא יידחה ולו ביום אחד".

האירופאים לקושנר: "להתחשב 
באינטרס הפלסטיני"

ג'ארד קושנר, יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, נועד עם בכירי האיחוד האירופי בבריסל ◆ הוא דן 
עימם על המצב במזה"ת ועל תוכנית המאה

 מ‡: מ. יו„

 יועצו וחתנו של הנשיא דונלד טרא־
האיחוד  ראשי  עם  נפגש  קושנר  ג'ארד  מפ 
במזרח  במצב  עימם  ודן  בבריסל  האירופי 

התיכון.
נשיא הנציבות האירופית, ז'אן קלוד־
האירופי,  האיחוד  של  החוץ  ושרת  יונקר 
פדריקה מוגריני, אמרו לקושנר כי הפתרון 
חייב  לפלשתינים  הישראלים  בין  לסכסוך 
הלגיטימיות  השאיפות  את  בחשבון  לקחת 
הן של הפלשתינים והן של הישראלית על 

פי הפרמטרים הבינלאומיים.
על  הגיעו  הבכירים  של  הדברים 
המאה  תוכנית  כי  השונים  הפרסומים  רקע 
תהיה מוטה לטובת ישראל. מזכיר המדינה 

האמריקני, מייק פומפאו, אף הודה כי הוא 
שהעסקה  חושבים  אנשים  מדוע  "מבין" 

תיטה יותר לצדם של הישראלים.
כי  קושנר  בפני  הדגישו  השניים 
גדול  אינטרס  ישנו  האירופי  לאיחוד 
בא־ ובר-קיימא  יציב  שלום  הסכם  לכונן 
סדנה  בבחריין  תיערך  החודש  בסוף  זור. 
התוכנית,  פרטי  פרסום  לקראת  כלכלית 
ערביות  מדינות  כמה  של  בהשתתפותן 
הודי־ הפלשתינים  וארה"ב.  ישראל  וכן 
עו באופן רשמי שלא ייקחו חלק בכינוס 
בס־ האמריקני  לתיווך  התנגדותם  לאור 

כסוך.
בישראל  הכנסת  פיזור  רקע  על 
נוספת  בחירות  מערכת  של  וקיומה 
עיתוני  שאלת  שוב  עלתה  בספטמבר, 

נדחו  אלו  כזכור,  העסקה.  פרטי  פרסום 
הבחירות  לאחר  עד  האמריקנים  ידי  על 
באפריל והיו על פי אנשי הממשל להיות 
מפורסמים לאחר תום הרמדאן בתחילת 

יוני.
בשבוע  אמר  בממשל  בכיר  גורם 
הש־ תוכנית  של  הפוליטי  החלק  כי  שעבר 

המתאים  "בזמן  יפורסם  האמריקנית  לום 
לכך".

בשבוע שעבר, קושנר ושליח טראמפ 
ביקרו  גרינבלאט,  ג'ייסון  התיכון,  למזרח 
בפגישתם  בפרט.  ובישראל  בכלל  באזור 
התייחס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  עם 
לנו  "קרה  הבחירות.  להקדמת  האחרון 
אירוע קטן, אבל זה לא יעצור אותנו", אמר 

ראש הממשלה.

בד"צ מחזיקי הדת 
בקריאה נחוצה: זהירות 

מתולעים וחרקים 
בפירות וירק השדה

בתקופה זו של מעבר בין עונות, 
מתרבים מאוד החרקים בפירות ויר־

קות, ובמיוחד בירקות עליים. 
במשך שנים הורגלנו כי בירקות 
חרקים  לנגיעות  חשש  אין  הטריים 
אלא אם כן יש סימנים ברורים כחו־
רים או נקודות שחורות שאז יש צורך 
המ־ הבדיקות  אולם  ולבדוק.  לפתוח 
קצועיות הנערכות כל העת מוכיחות 
בכל  חרקים  זחלי  מיני  כל  ישנם  כי 
כולל  הטריים,  וירקות  הפירות  סוגי 
במיוחד  המתרבים  א',  סוג  הנקראים 
בעונה זו. על פי רוב, מדובר בזחלים 
הרוחשים על הפרי מבחוץ (ניתן לה־
קלה  בהתבוננות  בבירור  בהם  בחין 

במדפי הסופר).
בי־ הועלו  הממצאים  בעקבות 
בהשתתפות  השבועי  דין  בית  שיבת 
הרבנים  ה"ה  הביד"צ  חברי  הרבנים 
הבקיאים  מדין  על  יושבי  הגאונים 
חיים  רבי  הרה"ג  הכשרות,  בעולם 
רבי  הרה"ג  שליט"א,  שובקס  דוד 
מרדכי אייכלר שליט"א הרב האחראי 
הרה"ג  בארץ,  התלויות  מצוות  על 
רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א, 
הרה"ג רבי פנחס פדווא שליט"א רב 
המערכת.  לאחר דיון ממצא בנושא, 
להודיע  הורו  הבד"צ  חברי  הרבנים 
בדחיפות לציבור כי מן הדין יש חיוב 
והיר־ הפירות  כל  את  לשטוף  גמור 
ח"ו  להיכשל  שלא  כדי  הטריים  קות 

באיסורי שרצים ר"ל.  
הרבנים מדגישים עוד כי בנוגע 
לחרקים אלו, אין שום הוראת היתר, 
כמבואר  ובשישים,  ברוב  ביטול  ואין 
בפוסקים ביו"ד סימן ק"ד בט"ז ובח־
וות דעת, ובכו"פ, ובהגהות חת"ס על 
השו"ע שם, שיבש לא בטל, ואף אם 
לראותו  אפשר  אם  ניכר  האיסור  אין 

ע"ש.
כמו כן, אין מקום להקל מחמת 
החרקים  את  לראות  אפשר  שאי 
הפוס־ כל  דעת  כי  קטנותם,  משום 
קים בזה שאף בחרקים קטנים ביותר 
ישנו איסור אכילת תולעים ושרצים. 
סימן  ברורה'  ה'משנה  שכתב  וכמו 
חת"ס  שו"ת  בשם  מ"ב  ס"ק  תע"ג 
מיוחדים  אנשים  שצריך  קל"ג  סימן 
בעלי יראה לבדיקת החסה מתולעים 
שאינם ניכרים, ע"ש. ברוב המקרים, 
המומחים בבדיקת חרקים מזהים את 

החרק בעין.
יעקב  הקהילות  דברי  וידועים 
ביותר  ליזהר  שיש  שאמר  זצ"ל 
כפי  הפחות  ולכל  אלו,  באיסורים 
בו  הי'  אם  אוכל  מסוג  נזהרים  שהיו 
רח"ל,  הידועה  למחלה  שגורם  חשש 
דאורייתא  באיסורי  כו"כ  אחת  על 

החמורים ביותר.
על  הקפידו  שלא  לעבר  בניגוד 
כך מפני שהפירות היו בחזקת שאינם 
התרבו  שהחרקים  כיום  הרי  נגועים, 
ביותר, חיוב גמור לשטוף את הפירות 

והירקות.
במיוחד  נגועים  שהם  הירקות 
פלפ־ שרי,  עגבניות  עגבניות,  הינם 
לים, חצילים, שום, קישואים, ענבים 

וכל פירות הקיץ. 

לתועלת הציבור נביא את אופן 
את  להסיר  בכדי  המומלץ  השטיפה 
הוראות  כי  בזאת,  (יודגש  החרקים 
אלו הינם לצורך שימוש ביתי – בשי־

מוש תעשייתי וכמויות גדולות ניתנו 
הוראות מיוחדת למשגיחים).

השטיפה:
הצ־ העליון  החלק  את  להסיר 
מוד לעלה ולשטוף היטב את הפרי או 
הירק עם שפשוף קל. וכך צריך לנהג 
לשטוף  מומלץ  לאחמ"כ  שום,  לגבי 
את הידיים. בנוסף להנ"ל בפלפ־ גם 
לים יש לחצות ולשטוף מבפנים, וכן 
יש  העונה  פרות  ושאר  ענבים  לגבי 
של  סימן  נקודות  ישנם  אם  להתבונן 
נגיעות חרקים. כמובן אם יש חורים 
ולבדוק  לחתוך  צריך  בירק  או  בפרי 

היטב.
זוח־ שהחרקים  היות  כי  יצוין, 
לים וקופצים ממקום למקום, מומלץ 
וירקות  הפירות  את  לאכסן  מאוד 
כמק־ שמור,  במקום  שטיפה  לאחר 
רר וכדומה, או להניחן במקום שמור 
אחר, באופן שלא יביא חרקים למזון 

אחר.
לחדד  יש  עליים,  ירקות  לגבי 
ללא  עלים  ירק  ושוב:  שוב  ולהזכיר 
כיון  באכילה!  אסור  כשרותי  פיקוח 
חרקים  בסוגי  כנגוע  מוחזק  שהוא 
שאינם יורדים בשטיפה. וגם את היר־
קות המפוקחים בהכשר מחזיקי הדת 
חייבים לשטוף כפי הוראות השטיפה 
להקל  ואין  האריזה,  ע"ג  המופיעים 
בזה כלל וכלל, ובפרט בעונה זו כאשר 

החרקים מצויים ביותר, כאמור.
האור  דברי  את  נביא  לסיום 
מג):  (יא,  שמיני  בפרשת  הק'  החיים 
אולי  בהם',  תטמאו  'ולא  "ואומרו 
שיכוין לומר שצריכין ישראל להיזהר 
בהיסח  אפילו  לפיהם  יכנסו  לבל 
למ־ השוגג  שבין  ההפרש  כי  הדעת, 
כי  כמזיד,  כשוגג  זה  במציאות  זיד 
אדם  בנפש  מעשהו  יעשה  התיעוב 
שישתנה  אלא  הדעת,  בהיסח  אפילו 
נפשו  תעשה  מזיד  במעשה  הפגם, 
ותטמטם,  נפשו  תטמא  ובשוגג  שקץ 
ונטמתם  תטמאו  'ולא  אומרו  והוא 
בתוספת  ליזהר  האדם  וצריך  בם'. 
יכנס  אשר  דבר  בכל  וזריזות  זהירות 
בזמ־ גם  ומה  זה,  שיקוץ  ספק  בגדר 
נים אלו שנזהם האויר והארצות כולן 
יחד ואין לך גידולי קרקע שאין בהם 
את  ישמור  נפשו  שומר  מהשיקוץ 

הדבר", עכלה"ק.
והשמירה  הזהירות  בזכות 
את  לקדש  נזכה  אסורות,  ממאכלות 
גופנו ונפשותינו, ומן השמים ישמרו 

שלא ניכשל בשום איסור קל אמן.
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ראש אמ"ן: "חמאס נרתע מאוד ממלחמה 
עם ישראל"

אלוף תמיר היימן הוסיף כי פוטנציאל הנפיצות של הג'יהאד האיסלאמי "גבוה" ◆ "הסייבר הפך להיות 
ממד האיסוף המרכזי של אגף המודיעין, דברים פנטסטיים שלא האמנו שנגיע אליהם" אמר

מ‡: מ. יו„
אמר  היימן,  תמיר  אלוף  אמ"ן,  ראש 
ממלחמה  מאוד  מורתע  חמאס  כי  אתמול 
עם ישראל ומעוניין בהסדרה עמה. "יש להם 
שמייצרת  וגוברת  הולכת  ריבונית  מחויבות 
מתחים בזהות של חמאס", אמר בכנס המר־
כז למורשת מודיעין. על הג'יהאד האיסלאמי 
מסוימת  ברמה  "מתואם  הוא  כי  היימן  אמר 

עם חמאס. פוטנציאל הנפיצות שלו גבוה".
להיות  הפך  "הסייבר  כי  ציין  היימן 
המודיעין.  אגף  של  המרכזי  האיסוף  ממד 

דברים פנטסטיים שלא האמנו שנגיע אל לי־
בות כאלה באמצעות סייבר". על איראן אמר 
הואטה,  בסוריה  התבססותה  כי  אמ"ן  ראש 
ופעולות  שעשינו  ממדי  הרב  הלחץ  "בשל 
קינטיות". הוא ציין כי "המוטיבציה קיימת, 
אך יש האטה ואיראן מחפשת מקומות אח־

רים - למשל המרחב העיראקי".
ראש  אמר  המערבית  בגדה  המצב  על 
היער־ קיימת  הפלסטינית  ברשות  כי  אמ"ן 
כות מסוימת בדרגי השטח ליום שאחרי אבו 
פיגועים,  לבצע  מוטיבציה  שיש  "אף  מאזן. 

כוחות  של  אפקטיבית  פעילות  בעקבות 
האפקטיבי  הביטחוני  והתיאום  הביטחון 
תחת  הלהבות   - הסביר   הכלכלי  והמצב 

שליטה".
"מצויה  היא  כי  היימן  אמר  לבנון  על 
נס־ את  שדחף  מה  האמריקני,  הלחץ  תחת 
על  להתבטאויות  האחרון  בנאום  ראללה 
אנו  מ"ש).  הטילים,  (של  הדיוק  פרויקט 
מכירים את הפרויקט טוב כמוהו ואולי טוב 
המדויקים  יכולת  מהמקרים.  בחלק  ממנו 

שלו אינה מבצעית".

פעוטה נדרסה למוות 
על ידי נהג חדש 

הפעוטה הובאה על ידי משפחתה למרפאה בארמון 
הנציב, במצב אנוש ◆ הנהג, בן 20, עוכב לחקירה

מ‡: מ. יו„

אתמול  מתה   3 בת  פעוטה 
בעיר  למרפאה  שהובאה  לאחר 
מרכב.  שנפגעה  אחרי  אנוש,  במצב 
שערי  החולים  לבית  פונתה  היא 
משפ־ ידי  על  הובאה  הילדה  צדק. 
הנ־ ארמון  בשכונת  למרפאה  חתה 
להזמין  מיהר  המרפאה  וצוות  ציב, 
את כוחות ההצלה. החשוד בדריסה 

הוא נהג צעיר בן 20.
בשעה  כי  נמסר,  ממד"א 
 101 במוקד  דיווח  התקבל   15:35
של מד"א במרחב ירושלים על ילדה 
למרפאה  שהובאה  הכרה  מחוסרת 
נפ־ הנראה  שככל  לאחר  בירושלים 
געה מרכב. חובשים של מד"א הע־
ניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו 
צדק  שערי  החולים  לבית  אותה 

במצב אנוש, תוך פעולות החייאה.

הנער שנפצע בפיגוע 
שוחרר מבית החולים
ישראל מאיר בן ה-16 שנפצע בינוני בפיגוע הדקירה 
בעיר העתיקה ביום שישי האחרון, שוחרר לביתו ◆ 

"פגשנו את עם ישראל ביופיו האמיתי" אמרו משפחתו

מ‡: מ. יו„
בן  נחומברג  מאיר  ישראל 
בינו־ באורח  נפצע  אשר  ה-16.5 
העתיקה  בעיר  הדקירה  בפיגוע  ני 
ביום שישי האחרון, שוחרר אתמול 
עין  הדסה  החולים  מבית  לביתו 

כרם.
ישראל מאיר התקבל ביחידת 
מי־ ד״ר  ידי  על  בהדסה  הטראומה 
כאיל סאמר, כשנפצע מדקירת סכין 
לאחר  בריאותיו.  פגעה  אשר  בגבו, 
ביחידה  טופל  הוא  מצבו  ייצוב 
במחלקה  ולאחריה  נמרץ,  לטיפול 

לכירורגיה.
ישראל  נפרד  שחרורו  עם 
והודה  והאחיות,  האחים  מצוות 
הסוציאליות  ולעובדות  לרופאיו 

בהדסה  שהותו  לאורך  בו  שטיפלו 
עין כרם.

״אנו  אמר  רפאל,  אביו, 
מאיר  ישראל  עם  הביתה  יוצאים 
לרופאי  גדולה  תודה  כשבפינו 
הדסה בכל היחידות, לד״ר מיכאיל 
סאמר שטיפל בו ביחידת הטראומה 
מיקלוש  ד״ר  הטראומה  ולמנהל 
לסיומו,  עד  הטיפול  את  שהמשיך 
האחים  לצוות  המלוות,  לעו״סיות 

והאחיות.
עם  לכל  גם  הגדולה  "תודתנו 
בליל  גם   - התפילות  על  ישראל, 
על  שבתפילה,  הכוונה  על  שבת, 
העולם.  מכל  אלינו  שהגיע  החיזוק 
פגשנו את עם ישראל ביופיו האמי־

תי״, העיד האב הנרגש.

תרגיל אירוע רב נפגעים 
בבי"ח אסותא אשדוד

פיקוד העורף ציין לטובה את מוכנות בית 
החולים למלחמה

מ‡: יר‡ל לבי‡
אש־ אסותא  החולים  בבית 
נפגעים  רב  אירוע  תרגיל  נערך  דוד 
לשעת  ואגף  העורף  פיקוד  בניהול 

חירום של משרד הבריאות.
נפג־  60 קלט  אשדוד  אסותא 
רגילה  שיגרה  עבודת  כדי  תוך  עים 
ונחשף למצב של פגיעה ישירה במ־
בנה הממוגן. הופעל מטה חירום של 

הנהלת בית החולים ומחלקות המיון, 
בקליטה  תורגלו  והאשפוז  הניתוח 
זמנית.  בו  רבים  נפגעים  של  וטיפול 
והנהלים  המבצע  פקודות  הופעלו 
שתוכננו בשנתיים האחרונות והופקו 

לקחים ראשונים.
עם סיום התרגיל, פיקוד העו־
רף ציין לטובה את מוכנות בית החו־

לים למלחמה.

השבת אבידה
נמצא דיסק אונקי בקו 36 

בירושלים - 0527625861

נעדר כבר למעלה משבועיים; משפחתו 
מבקשת את עזרת הציבור

מאז השבת לפני ל"ג בעומר, נעדר משה אילוביץ בהר מירון ◆ מאז, 
נשרף בית המשפחה בלהבות שכילו את היישוב מבוא מודיעים

מ‡: יר‡ל לבי‡

משה אליעזר אילוביץ נעדר כבר קרוב 
ל-3 שבועות, מהשבת שלפני ל"ג בעומר.

בני משפחתו מבקשים את עזרת הצי־
בור בחיפושים אחריו. 

לבואם  וחיכה  במירון  שהה  אילוביץ 
של אשתו וחמשת ילדיו שהיו אמורים להצ־

טרף אליו במוצ"ש.
המ־ אב  של  ההיעדרות  אחרי  מעט 
עוד  ספגו  הנעדר  של  וילדיו  אשתו  שפחה, 
מכה קשה עת שביתם במבוא מודיעים נשרף 

כליל וכל נכסיהם עלו באש.

בעומר  ל"ג  שלפני  השבת  במהלך 
בלעה  כאילו  משה  של  עקבותיו  נעלמו 
ליש־ הכלבנים  יחידת  האדמה.  אותו 
משט־ עם  פעולה  בשיתוף  (יכ"ל)  ראל 
חיפושים  מנהלת  ומשפחתו  ישראל  רת 
באמ־ למירון  הסמוכים  ביערות  אחריו 
ואמצ־ רחפנים  מיוחדים,  כלבים  צעות 
להצטרף  שמעוניין  מי  כל  אחרים.  עים 
את  שראה  שחושב  מי  וכל  לחיפושים, 
 – יכ"ל  למוקד  לטלפן  מתבקש  משה, 

0544876709
הפלייר  את  להפיץ  מתבקש  הציבור 

עם תמונתו בכל מקום אפשרי.

נעצרו פלסטינים שגנבו מאות ק"ג 
אבוקדו ממעסיקם

הפועלים גנבו מהמעסיק שלהם 446 ק"ג אבוקדו ◆ המשטרה הגישה נגד 4 החשודים כתב אישום 
ובקשה למעצר עד תום ההליכים

מ‡: יר‡ל לבי‡

היחידה  שוטרי  של  וחקירה  פעילות 
כתב  להגשת  הובילה  מג"ב  של  המרכזית 
אישום נגד 4 נאשמים, ישראלי ושלושה פל־
סטינים (בעלי אישורי שהייה בארץ) שעבדו 
בין 6-20 שנה במטעי האבוקדו של המעסיק 

בקיבוץ המעפיל.
הת־ חטיבת  שהגישה  האישום  מכתב 
משפט  בבית  ישראל  משטרת  של  ביעות 
אומנם  שהמעסיק  עולה  בחדרה  השלום 
שבוע,  סוף  כמידי  לקחת  לנאשמים  אישר 
הע־ הם  אך  אבוקדו  שקית  עבודתם,  בסיום 
מיסו על גבי טנדר מאות ק"ג של הפרי המ־

בוקש בשווי של 6,630 ש"ח.
כאמור מידע מודיעיני שהתקבל בתא־
ריך 20.05.19 הוביל את בלשי משמר הגבול 
הארצית,  התנועה  משטרת  שוטרי  עם  יחד 
מתקדמים  טכנולוגיים  אמצעים  בשילוב 
למעצרם של הנאשמים באזור צומת ברקאי. 

בחיפוש ברכב ובו 4 הנאשמים נתפסו תוצ־
רת חקלאית מסוג אבוקדו במשקל של 446 

ק"ג מסוג האס וארדיט. 
עוד מכתב האישום עולה שהנאשמים 
תכננו למכור את התוצרת הגנובה לחנות יר־

קות בברטעה.
האישו־ יתר  בין 
ידי  על  גניבה  מים 
וגני־ ממעסיקו  עובד 
חקלאית.  תוצרת  בת 
בי־ המשטרה  כאמור 
עד  מעצרם  את  קשה 

תום ההליכים.
הגבול  במשמר 
שמדובר  מדגישים 
עבו־ בו  נוסף  במקרה 
איכותית  מודיעין  דת 
היע־ לצד  ומדויקת 
בשטח  הכוחות  רכות 
של  למעצרם  הביאו 

האישום.  כתב  ולהגשת  החשודים  ארבעת 
עוד מוסיפים במג"ב שכל העמדה לדין של 
כנופית גנבי תוצרת חקלאית מורידה באופן 
החקלאית,  הפשיעה  מקרי  כמות  את  ניכר 
 20% מ-  למעלה  על  כיום  שעומדת  ירידה 

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
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גם
לזכות בדירת 

3 חדרים ברמת 
גבעת זאב בשווי

₪ 1,600,000

וגם
להיות שותפים 

בהצלת חיים

50

להצטרפות להגרלה השנתית למען איחוד הצלה 

ca.1221.org.il | *5935  < 'דירה ברגע' 

בחסות:
קופ

ש
הר

ה 
שיר

צילום: 

להצטרפות 
לחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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רשות המיסים: הציבור הפנים את 
הוראות החוק החדש

ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן מגלים כי הציבור הפנים את הוראות החוק

מ‡: יר‡ל לבי‡

רשות המסים חושפת את נתוני ממצאי 
הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש 
החודשים  ארבעת  במהלך  שנערכו  במזומן, 
האחרונים. בתקופה זו נערכו סה"כ כ-4,300 
מהציבור  ניכר  חלק  כי  עולה  מהן  ביקורות, 

הטמיע את ההגבלות הכלולות בחוק.  
שנמצאו  ההפרות   612 מתוך 
הוראות  של  הפרות  הן   123 רק  בביקורות, 
מזומן  הפרת  כי  (נציין  מזומן  בכסף  שימוש 
אחד  כשלכל  אחת,  בעסקה  להיות  יכולה 

מקרים   147 ב-  הפרה),  מיוחסת  מהצדדים 
אמצעי  תיעוד  הוראת  של  הפרה  נמצאה 
של  היו  הפרות   342 ו-  התשלום/תקבול, 
הוראות שימוש בצ'קים (כגון: איסור שימוש 
ציון  ללא  צ'קים  הסבת  או  פתוחים  בצ'קים 

שם ומספר זהות של המסב בגב הצ'ק).
הג־ ההפרה  כי  מהנתונים  עולה  עוד 
בוהה ביותר של הוראות שימוש בכסף מזומן 
תיעוד  הוראת  של   ,₪  174,000 בגובה  היא 
 ₪ היא 1,420,000  התשלום/תקבול  אמצעי 
 170,000 היא  בצ'קים  שימוש  הוראות  ושל 

ש"ח.  

לתוקפו  נכנס  השנה  בינואר  ב-1 
החוק לצמצום השימוש במזומן, הקובע, בין 
השאר, הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים. 
החוק נועד לצמצם את ההון השחור, לסייע 
פשיעה  לרבות  פלילית  בפעילות  במאבק 
חמורה ומימון טרור וכן בהעלמות מס. בחוק 
לה־ הראשונים  החודשים  בתשעת  כי  נקבע 
פעלתו, לא יוטלו עיצומים כספיים על מפרי 
(ובלבד  בכתב  התראה  תימסר  אלא  החוק 
שלא מדובר בהפרה חוזרת), כך שהביקורות 
בקרב  והוראותיו  החוק  להטמעת  מסייעות 

הציבור. 

מבקר המדינה הנבחר 
הגיע להתברך אצל 

מרן הגר"ש כהן
נשיא המועצת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן 

למבקר המדינה הנבחר: ״תפעל ברגישות! יה״ר שלא 
תצא תקלה תחת ידך״

מ‡: יר‡ל לבי‡
מבקר המדינה הנבחר מתניהו 
אנגלמן הגיע למעונו של מרן ראש 
שליט"א  כהן  שלום  חכם  הישיבה 
נשיא מועצת חכמי התורה, להתב־
רך לרגל מינויו לתפקיד ולקבל את 

׳ברכת הדרך׳.
את  בירך  כהן  הגר"ש  מרן 
אנגלמן ״יהי רצון שלא תצא תקלה 
תחת ידך לעולם״, ואמר לו כי ״עליו 
בפרט  יום,  יום  זה  על  להתפלל 
כאשר מדובר בתפקיד רגיש כל כך 
שחובת הזהירות והרגישות בו היא 

גבוהה״.
למבקר  סיפר  הישיבה  ראש 
היה  שנים  עשרות  שלפני  המדינה 
בת־ שכיהן  העתיקה  בעיר  שכן  לו 
כשני  במשך  המדינה  מבקר  פקיד 
עשורים, מר יצחק נבנצל (אביו של 
הגאון רבי אביגדור נבנצל, רב העיר 

העתיקה).
תמיכתו  את  ביקש  אנגלמן 
וברכתו של מרן ראש הישיבה לת־
מנ־ וביקש  והמחייב  הרגיש  פקיד 
אותי  יזכיר  ״שהרב  המועצת:  שיא 

בתפילתו״.
סגנית יו"ר הוועדה הכלכלית-חברתית 

של האו"ם החדשה תומכת ישראל
לאחר פעילות שהובילה משלחת ישראל לאו"ם, נבחרה הדיפלומטית ענת פישר-צין לכהן בשנה 

הקרובה כסגנית יושב ראש הוועדה הכלכלית-חברתית של האו"ם

מ‡: יר‡ל לבי‡

האו"ם בחר את נשיא העצרת הכללית 
הבא, שגריר ניגריה לאו"ם טיחאני מוחמד־
TIJJANI MUHAMMAD-) בנדה 
הוועדות  וסגני  ראשי  עם  יחד   (BANDE

השונות של הארגון.
משלחת  שהובילה  פעילות  לאחר 

ענת  הדיפלומטית  נבחרה  לאו"ם,  ישראל 
כסגנית  הקרובה  בשנה  לכהן  פישר-צין 
של  הכלכלית-חברתית  הוועדה  ראש  יושב 

האו"ם.
ההישג של המשלחת הישראלית מגיע 
שגריר  שקבע  ההיסטורי  התקדים  לאחר 
 2016 בשנת  נבחר  כאשר  דנון  דני  ישראל 
לכהן כיו"ר וועדת המשפט של האו"ם ובכך 

עמדה  ישראל  הארגון  בתולדות  לראשונה 
בראשות וועדה קבועה.

השגריר דנון בירך את פישר-צין ואמר 
את  לשנות  שניתן  נוספת  הוכחה  "זוהי  כי 
מצט־ בענת  הבחירה  באו"ם.  העוינת  הרוח 
רפת לניצחונות רבים שהגענו אליהם בשנים 
האחרונות המקדמים את מעמדה של מדינת 

ישראל בקהילה הבינלאומית".

שינויים זמניים בתנועת הרכבות בנהריה 
ודימונה בשל עבודות תשתית

שינויים זמניים בתנועת הרכבות בנהריה ובדימונה, בשל עבודות לשדרוג תשתית המסילה, וכן עבודות 
להנחת תשתית מים בסמוך לתוואי המסילה

מ‡: יר‡ל לבי‡

חברת  של  תשתית  ממבצע  כחלק 
מתחת  מים  ניקוז  מוביל  להנחת  "ערים" 
תחנת  תיסגר  עכו-נהריה,  בקטע  למסילות 
נהריה לתנועת רכבות,  מיום שני ה-17.6.19 
לשני),  ראשון  שבין  (הלילה   00:01 בשעה 
ועד יום חמישי  20.6.19 בשעה 05:00. והר־
שבע־ ובאר  מודיעין-נהריה  בקווים  כבות 
מדרום  נסיעתן  את  יתחילו/יסיימו  נהריה, 

בתחנת עכו. 
רכבת ישראל תפעיל לרווחת הנוסעים 
מערך היסעים חינמי בין תחנות נהריה ועכו, 

בשני הכיוונים.
לסדרה  תשוב  באיזור  הרכבות  תנועת 

ביום חמישי ה-20.6.19 בשעה 5:00.
השנתית,  התחזוקה  מתוכנית  כחלק 
והחלפת  לשדרוג  תשתית  עבודות  יבוצעו 

מקטע מסילה גם באיזור דימונה.
במסגרת המבצע, תיסגר תחנת דימונה 

לתנועת רכבות,  מיום שני ה-17.6.19 בשעה 
00:01 (הלילה שבין ראשון לשני), ועד סיום 
ופעילות  ה-21.6.19,  שישי  ביום  השירות 
הרכבות בקו באר שבע צפון-דימונה תופסק 

זמנית.
רכבת ישראל תפעיל לרווחת הנוסעים 
שבע  באר  תחנות  בין  חינמי  היסעים  מערך 

צפון ודימונה, בשני הכיוונים.
תנועת הרכבות באיזור תחזור לסדרה 

ביום ראשון ה-23.6.19 בשעה 5:00. 

התפתחות בקהילה היהודית במוגילוב 
שבבלרוס

במוגילב שבבלרוס החלו בבניית מרכז קהילתי עבור יהודי העיר ◆ בתכנית כלולים: גן ילדים, בית ספר, 
כיתות לימוד, מטבח ועוד

מ‡: יר‡ל לבי‡
על פי התכנון, הבניין ראשון מסוגו, ייבנה 
על שטח עצום ויכללו מוסדות שונים בעיר, עד 
כה היו מפוזרים במבנים ואזורים שונים ברחבי 
העיר. במתחם יכללו אף מוסדות החינוך בעיר 

הכוללים גן ילדים, בית ספר, כיתות למבוגרים, 
חדר אוכל גדול, מטבח וחדר קבלה גדול.

חב"ד  שליח  אלפרוביץ  מענדל  הרב 
ורב הקהילה היהודית במוגילוב מוסר: ”לפני 
המלחמה מוגילב היתה עיר יהודית חשובה. 

קהילתי  מרכז  של  הקמתו  כי  מאמינים  אנו 
חדש זה משלם מחווה לעבר ועתיד.

יסייע  הזה  והמרווח  המודרני  המרכז 
לחברי הקהילה בתחושת כבוד וגאווה בשו־

רשיהם ובמורשתם“.

מל"ט ישראלי חדש
בתעשייה האווירית חשפו את "T-Heron", מל"ט 

חדש ◆ מסוגל לשאת 180 ק"ג של מטען ומיועד 
למשימות טקטיות

מ‡ פ. יוחנן

השיקה  האווירית  התעשייה 
הרון  במשפחת  חדש  טקטי  מל"ט 
הסלון  לקראת   ,"T-Heron" בשם
החדש  הטיס  כלי  בפריז.  האווירי 
בשדה  טקטיות  למשימות  מיועד 
כוחות  את  בעיקר  וישרת  הקרב, 
ואחרים.  החופים  משמר  היבשה, 
שונים  סוגים  לשאת  יכול  המל"ט 
של טילים וכלי נשק, ומשולבות בו 

הטכנולוגיות המתקדמות ביותר. 
מציינים  האווירית  בתעשייה 
כי כלי הטיס הינו רב משימתי, ומ־
שו־ מועילים  מטענים  לשאת  סוגל 
נים. מטען כזה יכול לכלול לדוגמה 
מטען  לחילופין  או  וטילים,  פצצות 

מדעי או טכנולוגי.
מתאפיין  החדש  הטיס  כלי 
ואמינות  טיסה  בטיחות  ברמת 
ביותר  מהטובות  ביותר,  גבוהה 

האווירית,  התעשייה  פי  על  בעולם 
אוויר  מזג  בתנאי  לפעול  ומסוגל 
לגובה  להגיע  יכול  הוא  קיצוניים. 
מקסימלי של 24,000 רגל, למהירות 
כ-180  לשאת  ויכול  קשר   120 של 

ק"ג של מטען.
הפי־ את  להשיק  גאים  "אנו 
המל"טים  בתחום  האחרון  תוח 
ציין  האווירית",  התעשייה  מבית 
בתע־ בכיר  סמנכ"ל  לוי,  משה 
חטיבת  ומנהל  האווירית,  שייה 
כלי טיס צבאיים. "המל"ט הטקטי 
למעשה  משלים  ההרון  במשפחת 
המבצעיים  הפתרונות  מגוון  את 
מציעה  האווירית  שהתעשייה 
הכוחות  לכלל  מל"טים  בתחום 
יבשה  אוויר,  ים,  הקרב-  בשדה 
האווירית  התעשייה  ומודיעין. 
בתחום  מובילה  להישאר  דואגת 
לאת־ פתרונות  ולייצר  המל"טים, 

גרים העולים מהשטח".
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מרן הגר"י זילברשטיין: 
"הבחירות שנכפו עלינו דווקא 

באלול - מהלך שמימי"
הגאון רבי יצחק זילברשטיין מסביר מדוע בחירות בחודש אלול יביאו להצלחה 

יותר גדולה למפלגות החרדיות ◆ "הנציגים שאינם שומרי מצוות יודעים 
היטב שבימי התשובה והרחמים של חודש אלול ממעט הציבור החרדי, על כל 

שכבותיו, לעסוק בענייני חולין"

מ‡: יר‡ל לבי‡
המדרשות  בתי  "חובשי 
בדרשה  אמר  לדעת",  צריכים 
חבר  זילברשטיין,  הגר"י  השבוע 
אל־ רמת  של  ורבה  מועצגה"ת 
עלינו  שנכפה  "שהמהלך  חנן, 
באלול,  חוזרות'  'בחירות  לקיים 
לא נקבע על ידי בשר ודם, יהיה 
מהלך  הוא  זה  אלא  שיהיה,  מי 
רו־ השמים  שמן  וברור  שמיימי, 
צים לנסותנו ולראות האם אנחנו 

'בוחרים' בדרך- הישר.
אם  "והנה,  המשיך  הגר"י 
אומרים  בחירות  מערכת  בכל 
הם  ֵאלּו  שֶׁ הדור  גדולי  כל  לנו 
שם  לקדש  אפשר  שבהם  ימים 
ולהוכיח  מופלאה,  בצורה  שמים 
להוראותיהם  מצייתים  שאנחנו 
הרי  ורבנן,  מרנן  של  הברורות 
לענ"ד  יהיה  הנוכחית  במערכת 
הנציגים  שֻדווח  כפי  נוסף:  היבט 
הב־ את  לערוך  ביקשו  החרדיים 
בימי  אב,  מנחם  בחודש  חירות 
'בין הזמנים', אבל בסופו של דבר 
נקבעו הבחירות ליום י"ז באלול. 
של  במהלך  שמדובר  נחשוב  ּוַבל 
שו־  – שאינם  הנציגים  בכך;  מה 
שבימי  היטב  יודעים  מצוות  מרי 
חודש  של  והרחמים  התשובה 
על  החרדי,  הציבור  ְמָמֵעט  אלול 
חו־ בענייני  לעסוק  שכבותיו,  כל 
לין, ומעדיף להימצא יותר ויותר 
זה  דבר  המדרש.  בבית  שעות 
שהמפלגות  לכך  לדעתם,  יביא, 
'להיאבק  תוכלנה  לא  החרדיות 
על כל קול', כפי שעשו בבחירות 
יוד־ היו  הם  אם  ברם,  הקודמות. 
עים את האמת, יתכן שהיו מנסים 
ככל האפשר למנוע את קיום הב־

חירות בימי אלול…
כי:  הסביר  המועצת  חבר 
לפעול  וכמה  איך  על  "ההחלטה 
כמובן  נתונה  תהיה  אלול  בימי 

גדולי  של  תורה,  דעת-  לדעתם, 
ישראל. אבל עוד לפני כן, אנחנו 
שבעוד  לכולם  להוכיח  צריכים 
ש'אלה ברכב ואלה בסוסים', הרי 
דהיינו,  נזכיר'.  ה'  'בשם  אנחנו 
והתשובה  החיזוק  אווירת  דווקא 
המתבטאת  אלול,  חודש  בימי 
בחיפוש האמת ובקשת הסליחה, 
הם הם אלה שיגרמו בעזרת השם 
שתסייע   – דלעילא'  'אתערותא 
בעדנו לקדש שם שמים, ולראות 
בס"ד  שהיתה  ההצלחה  את  שוב 
בבחירות האחרונות. ההתעוררות 
בתורה  ובתשובה,  בתפילה  שלנו 
להתעו־ תביא  טובים,  ובמעשים 
יושפע  וכך  שמים,  בשמי  ררות 
וייפתחו  רחמים  של  שפע  עלינו 

בפנינו שערי ההצלחה.
הש־ נציגי  שגם  "והאמת, 
האמת,  את  יודעים  בעצמם  לטון 
שכאשר  לכך  מודעים  הם  וגם 
מצויים  המדרשות  בתי  אנשי 
בחיזוק זה הזמן היעיל ביותר לנ־
קוט בפעולות הנצרכות לסיעתא 

דשמיא מיוחדת.
"לא סוד הוא שכאשר ראש 
את  להפציץ  רצה  דאז,  הממשלה 
הכור האטומי בעירק, הוא ביקש 
של  דעתם  את  לשמוע  כן  לפני 

נציגיו  את  ושיגר  הדור,  גדולי 
השעה  היא  מתי  שישאלו  כדי 
גדולי  להפצצה.  ביותר  הטובה 
הדור השיבו שעדיף לעשות זאת 
בשעה 4 אחה"צ, כיון שבשעה זו 
בלומדי  מלאים  המדרשות  בתי 
שתגן  היא  התורה  'זכות  התורה. 
כולו  ושהמבצע  המטוסים  על 
נֹאמר  וכך  אמרו.  בשלום',  יעבור 
אלול,  ימי  שדווקא  אנחנו,  גם 
המו־ המיוחדת  החיזוק  ואווירת 
רגשת בימים ההם, תהיה בעזרנו 
לקדש שם שמים בצורה מופלגת. 
שבהם  והסליחות,  התשובה  ימי 
על  פחדך  'ותן  מתפללים  אנחנו 
כל מעשיך', יהיו עבורנו ימים של 

חיזוק במלכות הבורא בעולמו.
הרב סיים בתפילה כי "הב־
עלייתם  מפני  והחששות  חירות, 
לשלטון של גורמים שינסו לפגוע 
רח"ל בלומדי התורה, יעניקו לנו 
שאת  ביתר  להתפלל  אפשרות 
על 'ויראוך כל המעשים וישתחוו 
ולהרגיש  הברואים',  כל  לפניך 
אנ־ כמה  עד  יותר  מוחשי  באופן 
השם  של  להמלכתו  זקוקים  חנו 
יתברך בעולם וזה עצמו, ההתעו־
ררות הזו, והסליחות שתיאמרנה 
ברטט, יצליחו בס"ד את דרכנו".

משרד העבודה ילחם בזיוף רישיונות מפעילי העגורנים
המהלך נועד למנוע הפעלת עגורני צריח על ידי מפעילים שאינם מוסמכים או כאלה הפועלים באמצעות רישיונות מזויפים ◆ בעשור האחרון נפלו עשרות עגורני צריח

מ‡ פ. יוחנן
משרד העבודה יחייב מפעילי עגורן 
כך  בתוקף.  קשיח  הפעלה  ברישיון  צריח 
מדובר  המשרד.  שהפיץ  מקמפיין  עולה 
רי־ בזיופי  להילחם  נועד  אשר  במהלך 
המ־ לפי  אשר  עגורנאים,  ידי  על  שיונות 

שרד כבר הפך לתופעה של ממש.
 לפי הדיווח ב"ויינט", החל מה-15 
ביוני לא תותר הפעלת עגורן ללא רישיון. 
הב־ בתאונות  המאבק  במסגרת  כן,  כמו 

את  העביר  והרווחה  העבודה  משרד  נייה 
ממשרד  עגורנאים  ברישוי  הטיפול  כל 
ומתאריך  העבודה,  למשרד  התחבורה 

באתר  בהזדהות  עגורנאי  כל  יחויב  היעד 
הבנייה עם רישיון נהיגה או רישיון הפע־
לה קשיח. מתאריך זה הפעלה של עגורן 

רי־ ידי  על  הזדהות  ללא  נייד  או  צריח 
תוכל   - קשיחה  תעודה  או  נהיגה  שיון 
להיחשב כעבירה על חוקי ותקנות הב־
טיחות בעבודה ותביא להטלת צו בטי־
חות שיאסור על המשך השימוש בעגורן 
הליכים  נקיטת  ובחינת  הבנייה  באתר 

מנהליים או פליליים נוספים.  
זרוע  עם  מנוף  הוא  צריח  עגורן   
מטר   30 של  מגובה  עבודות  המבצע 
רשומים  היו   2017 לשנת  נכון  לפחות. 

בישראל 2,164 עגורני צריח, מתוכם 714 
לפי  בתוקף.  שאינו  רישוי  עם  עגורנים 
2010- השנים  בין  העבודה  משרד  נתוני 

2016 נפלו 18 עגורנים באתרי בנייה, אך 
גם במשרד העבודה מודים כי ככל הנראה 
שכן במקרים  מלאה,  ברשימה  מדובר  לא 
שבהם אין נפגעים המקרה לא תמיד מד־
ווח. בשנתיים האחרונות התווספו לרשי־
מה זו מספר לא מבוטל של עגורנים שק־
רסו ובהם המקרה שהתרחש לפני כחודש 
בעקבות  עובדים  נהרגו 4  במהלכו  ביבנה 

קריסת העגורן.
כה  עד  חייבה  צריח  עגורן  הפעלת   
וכבר  התחבורה  משרד  שהנפיק  רישיון 
במשרד  הבטיחות  מנהל  יזם   2017 ביוני 
העבודה מהלך אשר יעביר את רישוי מפ־

עילי עגורני הצריח אליו. נכון לשנת 2017 
ישראלים   6,185 מבין  כי  הראו  הנתונים 
מהם  כ-62%  רישיון,  כמחזיקי  הרשומים 
שבסך  כך  בתוקף,  בתעודה  מחזיקים  לא 
הכל יש 1,652 מנופאים עם רישיון תקף. 
ברישיון  שמדובר  מכיוון  זאת,  עם  יחד 
המ־ זיהוי  את  לאכוף  היה  ניתן  לא  נייר 
מקרים  ובמספר  טובה  בצורה  פעילים 
התגלו זיופים של רישיונות. כעת, לבעלי 
רישיון נהיגה ניתן יהיה לרשום את רישיון 
הפעלת העגורן כחלק מהרישיון הקשיח, 
נהיגה  ברישיון  מחזיקים  שלא  ומפעילים 

יקבלו תעודה קשיחה נפרדת.

mailto:msh5380380@gmail.com
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ישראל

אושרה להעברה לאישור הממשלה תכנית 
הרכבל לכותל 

הרכבל החדש ייתן מענה תחבורתי למיליוני המבקרים בכל שנה בכותל ◆ ראש העיר ירושלים: "הרכבל יאפשר 
למיליוני המבקרים בכותל המערבי להגיע בדקות ספורות ממרכז העיר"

מ‡: יר‡ל לבי‡

להעביר  אישרה  לאומיות  לתשתיות  הוועדה 
של  לאישורה  המערבי  לכותל  הרכבל  תכנית  את 

הממשלה.
תשתית  כ"פרויקט  המוגדר  הרכבל  פרויקט 
הרל"י  ירושלים,  עיריית  בשיתוף  מקודם  לאומית" 
ומ־ התיירות  ומשרדי  ירושלים),  לפיתוח  (הרשות 
בין  מקטעים:  בשלושה  ומורשת,  ירושלים  שרדי 
הישנה)  הרכבת  (תחנת  הראשונה"  "התחנה  מתחם 
במערב העיר, דרך תוואי גיא בן הינום ועד למבנה 

מרכז קדם.
במע־ להשתלב  הרכבל  עתיד  הקמתו,  לאחר 
נוסעים   3,000 הסעת  ויאפשר  ההמונים  הסעת  רך 

בשעה אחת לכל כיוון, וינוע במהירות של 21 קמ"ש.
הוא  הרכבל  של  המרכזיים  היתרונות  אחד 
הסעת  לאמצעי  לכלים  (בניגוד  הקצר  ההקמה  זמן 
המונים אחרים), שהקמתו לא תפגע בשגרת החיים 
בעיר. הוא אינו גורע נתיבים מכלי תחבורה אחרים 
בר־ הנסיעה  זמני  יחסי.  באופן  זולה  הקמתו  ועלות 
וידידותי  ירוק  תחבורה  אמצעי  והוא  קבועים  כבל 
לסביבה המפחית רעש וזיהום אוויר וחוסך פקקים 
הדרומי  האגן  של  המיוחדת  לטופוגרפיה  המתאים 

של העיר העתיקה.
ההמונים  הסעת  ממערכת  חלק  הינו  הרכבל 
והכרטיס יהיה במחיר של נסיעה בתחבורה ציבורית 
ובהתחשב בתוואי הטופוגרפי של העיר, הוא ינגיש 
לראשונה גם את אתרי המורשת, הדת ותיירות גם 

לבעלי מוגבלויות.
הציבורי  המרחב  את  הרכבל  יגדיל  במקביל, 
המ־ באירועים  גם  כמו  בשגרה   - הרגל  הולכי  של 
חייבים הגדלה וגמישות בקיבולת המבקרים באזור. 
העתיקה    העיר  לתושבי  ונוחה  קלה  בגישה  מדובר 
ולכ-135 אלף מבקרים, תיירים וסוחרים הפוקדים 

את האזור בשבוע שגרתי, ללא אירועים מיוחדים.
הבקבוק  צוואר  את  יפתח  הרכבל  כן,  כמו 
באזור העיר העתיקה ויאפשר מעבר חופשי יותר 
מדובר  וסוחרים.  תושבים  תיירים,  מבקרים,  של 
הרכבים  תנועת  את  שיצמצם  תחבורה  באמצעי 
שנ־ מהאוטובוסים  גדול  וחלק  באזור  הפרטיים 
ניכרת  להפחתה  יביא  ובכך  אלה  בצירים  עים 

בזיהום האוויר.

מעמד קבורת הגניזה במעמד רבני העיר אשדוד
ערב 'חג השבועות' מכבדים את שמות הקודש ◆ הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית: 'יש להתבונן היטב מה מביאים 

לגניזה, לא כל נייר או עיתון יש לגנוז, אלא רק דברי קודש'

מ‡: יר‡ל לבי‡

כמידי שנה בערב חג השבועות התקיים הש־
בוע מעמד קבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות שנ־
פסלו בהשתתפות הרבנים הראשיים של העיר, רב־
נים, יו“ר המועה“ד הרב עובדיה דהן, כאשר השנה 
אף טרח והשתתף במעמד נשיא עמותת ”גניזה אר־
צית לקודש“, הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן ר“י 

רשב“י וחבר מועצת גדולי התורה.
מסורת של שנים זו ממשיכה מאז אותה הנהיג 
אליזרע  ישראל  רבי  הרה“ג  לאשדוד  הראשי  רבה 
זצ“ל לתת כבוד מיוחד לגנזי הקודש וקבע שבסמוך 
לחג השבועות יערכו מעמד של קבורת גניזת סת“ם, 
שנפסלו  הקודש  כתבי  של  החשיבות  את  לתת  כדי 

שיבואו למקומם בכבוד הראוי.
הע־ בית  של  הימין  בצידו  האחרונות  בשנים 
כל  את  המשרת  גניזה  של  ענק  מבנה  הוקם  למין 
גישה  קיימת  בנוסף,  הכנסת.  ובתי  העיר  תושבי 
נוחה להנחת פרשיות תפילין או יריעות ספרי תורה 
הגניזה  כלל  את  מיוחדת.  ברזל  בתיבת  שנפסלו, 
עמותת  מפנה  אשדוד  העיר  וברחבי  העלמין  בבית 
”גניזה ארצית לקודש“, הפועלת בנשיאות ובפיקוח 
הגרמ“צ ברגמן שליט“א וקוברת את הגניזה כהלכה, 

על פי הנחיותיו של הגרמ“צ.
בטרם הטמנת כדי החרס נישאו דברים קצרים 
דברים  נשא  תחילה  הסת“ם.  גניזת  חשיבות  בדבר 
הסת“ם  קבורת  חשיבות  את  שציין  ברגמן  הגרמ“צ 

בסמוך לקבר של צדיק שהכתב נסתלק, אבל שמות 
הקודש נשארים וזה החצי שנשאר שבו נשאר הק־
דושה ולכן חז“ל אמרו שתלמיד חכם ששכח תלמו־
הונחו  לוחות  שברי  גם  שהרי  אותו  לכבד  צריך  דו, 
בארון וזה הקדושה של השמות. בסיום בירך בחבי־

בות את העוסקים במצווה חשובה זו.
במעמד הקבורה הוכנסו בתוך שישה כדי חרס 

יריעות של ספרי תורה שנפסלו, פרשיות של תפי־
הונחו  אלו  קדושים  פריטים  שנפסלו,  ומזוזות  לין 
אחר כבוד בכדי חרס ונאטמו כראוי בטיט כמבואר 
בהלכה, לאות סימון לקדושת המקום הוקמה מצבה 
רחבה גדולה ומפוארת הניכרת לעין כל, עם גידור 
לקבורת  סימון  אות  שיהוו  מרהיבים  שיש  בעמודי 

הגניזה של ספרי תורה פרשיות תפילין ומזוזות.

איראן: "לא 
ננהל מו"מ 
עד שיוסרו 
הסנקציות"

שר החוץ האיראני אמר כי ארצו נמצאת 
ב"מלחמה כלכלית", וכי "מלחמה 

ושיחות לא הולכות ביחד" • מזכיר 
המדינה האמריקני פומפאו: "ארה"ב 

פתוחה למו"מ ללא תנאים"

מ‡ פ. יוחנן

אמר  זריף,  ג'וואד  מוחמד  האיראני,  החוץ  שר 
עד  הברית,  ארצות  עם  ומתן  משא  תנהל  לא  ארצו  כי 
שיוסרו הסנקציות הכלכליות נגדה. הוא כתב, כי הסנ־
קציות של ממשל טראמפ על איראן הן "מלחמה כלכ־

לית" שמתנהלת נגד אזרחיה של המדינה. 
פומ־ המדינה  מזכיר  של  לדבריו  הגיב  גם  זריף 
פיאו, לפיהם ארצות הברית מסכימה למשא ומתן עם 
טהרן ללא תנאים מקבילים וכתב כי: "מדובר במלחמה 

כלכלית נגדנו. ומלחמה ושיחות לא הולכות יחד".
הביע  פומפאו,  מייק  האמריקני,  המדינה  מזכיר 
עם  מדיני  ומתן  למשא  כניסה  לשקול  אתמול  נכונות 
לארצות  מו  התנהלותה  את  תשנה  זאת  אם  איראן, 

הברית.
תנאים  ללא  ומתן  למשא  להיכנס  מוכנים  "אנו 
מוקדמים, זאת אם איראן תתחיל להתנהג כמו מדינה 
נורמלית", אמר מזכיר המדינה פומפאו לכלי התקשו־

רת בארה"ב. 
רו־ חסן  איראן,  נשיא  בנושא  התבטא  שלשום 
אם  ומתן  משא  לשקול  עשויה  איראן  כי  ואמר  חאני, 
כבוד  ותראה  במילתה  תעמוד  זו  אם  הברית  ארצות 
תיכנס  לא  איראן  כי  הזהיר  רוחאני  והנהגתה.  לאיראן 

לשיחות מתוך לחץ חיצוני. 

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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המשבר בקרנות הפנסיה הוותיקות:

יו"ר ההסתדרות מאיים כי יכריז סכסוך 
עבודה כללי במגזר הציבורי

על רקע המשבר בקרנות הפנסיה הוותיקות וההפחתה של גובה קצבאות הגמלאים המבוטחים ◆ יו"ר 
ההסתדרות: "ההסתדרות לא תיתן יד ולא תאפשר את הפגיעה באוכלוסיית הגמלאים"

מ‡: יר‡ל לבי‡

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד החליט 
לתיאום  הוועדה  את  הקרוב  שני  ביום  לכנס 
וביצוע של ההסתדרות, בה יתבקשו חבריה 
לאשר הכרזה על סכסוך עבודה בכל המגזר 
הפנסיה  בקרנות  המשבר  רקע  על  הציבורי 
שיחול  הסכסוך,  על  ההכרזה  הוותיקות. 
הציבורי,  במגזר  העבודה  מקומות  כלל  על 
עם  ובתיאום  מלא  פעולה  בשיתוף  תתקיים 

הסתדרות המורים בראשות יפה בן-דויד.
מקצבת  החל  האוצר,  החלטת  פי  על 

גמל־ חמור  באופן  תיפגע  הנוכחי  החודש 
הפנסיה  קרנות  עמיתי  אלפי  מאות  של  תם 
 - הפגיעה  משמעות  שבהסדר.  הוותיקות 
סכומים  הפחתת  הינה   -  1.259% בשיעור 
לא מבוטלים מציבור הגמלאים אשר תלויים 
הבטחת  לשם  בקצבה  מבוטל  בלתי  באופן 

קיום בסיסי ומכבד.
יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, מסר: 
את  תאפשר  ולא  יד  תיתן  לא  "ההסתדרות 
שרבים  הגמלאים,  באוכלוסיית  הפגיעה  
נמוכות  מקצבאות  ממילא  מתקיימים  ממנה 
בסי־ מזון  מוצרי  לרכוש  עליהם  שמקשות 

סיים ותרופות. זו העת לגלות אחריות ורגי־
שות חברתית לאוכלוסייה הוותיקה שבנתה 

את המדינה".
בר-דוד הוסיף: "עד עתה פעלנו מתוך 
ניסיונות הידברות למצוא פתרון אשר ידחה 
אך  הקצבאות,  במקבלי  הפגיעה  את  וימנע 
לשים  שמבקש  מי  עומד  שמולנו  נראה  לא 
את רווחת הגמלאים בראש סדר העדיפויות. 
אם לא יימצא פתרון למשבר, ביום שני הק־
עבודה  סכסוך  על  ההסתדרות  תכריז  רוב 
כללי שיהיה תקף בכל מקומות העבודה במ־

גזר הציבורי - על כל המשתמע מכך".

ארה"ב: הממשל פותח בחקירה נגד 
ארבע ענקיות הטכנולוגיה

גוגל, אפל, אמזון ופייסבוק עומדות בפני חקירת הגבלים עסקיים של הממשל האמריקני ◆ בשל כוחן 
העצום בשוק והשפעתן עליו 

מ‡ פ. יוחנן

גוגל,  פייסבוק,  הטכנולוגיה  ענקיות 
של  חדש  שלב  בפני  עומדות  ואפל,  אמזון 
בשאלת  האמריקני,  הממשל  מצד  מתקפה 
השולחן  כשעל   - בשוק  שלהם  היתר  כוח 
פי־ כפיית  של  האפשרות  דבר  של  בסופו 
רוקן של החברות האלו במסגרת חוק שרמן 
סוכ־ של  פרסום  פי  על  עסקיים.  להגבלים 
מקור  על  המסתמכת  רויטרס,  הידיעות  נות 
הח־ על  שהחליטו  מי  האמריקני,  בממשל 
הבדיקה, בעקבות  את  ביניהם  קירה וחילקו 
ההיקף העצום של החומר, הם מחלקת ההג־
בלים העסקיים במשרד המשפטים, ונציבות 

הסחר הפדרלית.
בשני  חששות  רקע  על  באה  ההחלטה 

כי  הברית,  בארצות  הפוליטית  המפה  צדי 
כוחם של ענקי הטכנולוגיה האלו חזק מידי 
השוק  על  לחלוטין  להשפיע  ביכולתם  ויש 

ועל יכולת התחרות בו. 
נת־ משמעותי,  זמן  שתיקח  החקירה, 
עצמו  טראמפ  דונלד  הנשיא  ידי  על  מכת 
החברתיות  הרשתות  את  בעבר  שהאשים 
קולות  בדיכוי  גוגל  של  החיפוש  מנוע  ואת 
הסנאטו־ גם  מנגד  ובהשתקתם.  שמרניים 
המר־ המתמודדות  אחת  וורן,  אליזבט  רית 
הדמוקרטית  המפלגה  מועמדות  על  כזיות 
של  עתידית  אפשרית  ויריבה  לנשיאות 
טראמפ, פרסמה מסמך מקיף בו היא קראה 
האלו  המונופולים  לפירוק  מפורשת  בצורה 

עוד לפני תחילת החקירה הנוכחית. 
לא  הנבחרים  בית  וחברי  סנאטורים 

ביום  שהתקבל  הצעד,  על  בירכו  מעטים 
ובמקום.  ראוי  הוא  כי  וציינו  האחרון,  שישי 
יושב ראש וועדת המשפט של הסנט, הסנא־
טור לינדזי גרהאם, ברך על ההחלטה ואמר 
כי "יש לבחון את המודל העסקי של החברות 

האלו, יש להן פשוט כוח רב מדי". 
 גם בית הנבחרים פועל תקופה בנושא 
ועורך חקירה עצמאית משלו. ועדת המשפט 
שתי  בהסכמת  הקימה  הנבחרים,  בית  של 
שמטרתה  משלה,  בדיקה  ועדת  המפלגות, 
הדיגי־ לענקים  שיש  היתר  כוח  את  לחקור 

טליים בארה"ב. 
מהלכים אמריקניים כאלו, באים אחרי 
נוספות  ובמדינות  האירופי  באיחוד  שכבר 
ברחבי העולם נעשו מהלכים דומים והוטלו 
כבר קנסות והגבלות על חברות הענק האלו.

מערך הכבאות ירכוש רובוטים לסיוע 
בכיבוי דליקות

מערך הכבאות מכניס רובוטים שיסייעו ללוחמי האש בכיבוי דליקות במקומות מסוכנים
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דדי  רב־טפסר  והצלה,  כבאות  נציב 
שמחי, הגדיר את הכנסת הרובוטיקה ורכבי 
הכיבוי הבלתי מאוישים כיעד לשנתיים הק־
רובות. עקב כך, מערך הכבאות מכניס לשי־
רותיו רובוטים אשר יסייעו בכיבוי שריפות 

במקומות מסוכנים.
ופי־ מחקר  מערך  ראש  אבני,  רונן   
גמישות  יאפשרו  "הרובוטים  בנציבות,  תוח 
שאליהם  שריפות  באזורי  המשימה  בביצוע 
מדו־ אש".  לוחמי  להכניס  בהכרח  צריך  לא 
בר, בין השאר, במפעלים לחומרים מסוכנים 
ובמבנים תת-קרקעיים כמו חניונים. הרובוט 
לצורך  האזור  את  ולקרר  מים  להתיז  יכול 

הכנסת לוחמי אש".
 הכוונה כעת היא לרכוש שני סוגי רו־
בוטים. האחד הוא רובוט כיבוי המסוגל לה־

ליטר  כאלף  של  גבוהות  בספיקות  מים  תיז 
שתי  כולל  והוא  ק"ג  כ־500  משקלו  לדקה. 
ויש־ גבוהות  בטמפרטורות  עמיד  מצלמות, 
מש כמעין "עוזר כבאי" באזורים שבהם הט־
מפרטורות גבוהות ומסכנות חיי אדם. הרו־
בוט השני הוא "רובוט גישוש". משקלו כ־30 

ק"ג, והוא ישמש כעין הקדמית של הכבאי. 
הוא נושא עימו מצלמת וידאו ומצלמה תר־
הדליקה  לאזור  להיכנס  הוא  וייעודו  מית, 
הוא  בנוסף,  לאחור.  מצב  תמונת  ולהעביר 
יסייע ללוחמי האש לנווט את עצמם בצורה 

יעילה יותר למוקד האש.

נשק לייזר יגן על 
משחתת אמריקנית 

מערכת ֶהליוס תותקן על  המשחתת פרבל בשנת 2021   
◆לאחר פיתוח נוסף, יכולות מערכות לייזר להחליף 

טילים יקרים

מ‡ פ. יוחנן

תהיה  אמריקנית  משחתת 
לייזר  בנשק  שתצויד  הראשונה, 
מאוישים  כלי-טיס  נגד  להגנתה 
של  דוח  קובע  כך  ולא-מאוישים, 

חיל-הים האמריקני. 
בוקסאל,  רונאלד  אדמירל 
בחיל- שטח  לוחמת  על  הממונה 
תצויד  המשחתת  כי  מסר  הים, 
ֶהלי?ס,  הנקרא  נ"מ,  לייזר  בנשק 
המשח־ מוגנות  כיום   .2021 בשנת 
מערכות  על-ידי  האמריקניות  תות 
פאלנקס - תותח גאטלינג 20 מ"מ. 
לאחר פיתוח נוסף, יכולות מערכות 

לייזר להחליף טילים יקרים.
אשתקד העניק חיל-הים חוזה 
בסך 150 מיליוני דולר, שיוכל לגדול 

עד 943 מיליוני דולר, ללוקהיד מר־
טין לפיתוח שתי מערכות לייזר נ"מ 
לניסוי - אחת ימית ואחת יבשתית. 
זאת במסגרת מו"פ, שמתכוון לצייד 
מערכות  בשלוש  החיל  ספינות  את 
נשק נ"מ ונגד טילים: לייזרים, תותח 
שיירה  ותותח,  אלקטרו-מגנטי 
"שישפרו  ביותר,  מהירים  קליעים 
עצמן  על  להגן  הספינות  יכולת  את 
בטילי  הספינות  יצוידו  לבסוף  נ"מ. 
נגד להקות  שיוט להגנתן - בעיקר, 

כטב"מים. 
לייזר  כוללת  הליוס  מערכת 
60 קילוואט (ק"ו) עם סיכוי להגדל־
תו ל-150 ק"ו. עד' כה נוסו לייזרים 
10 ק"ו ו-30 ק"ו. בשנת 2017 ניסה 
מושטת 30  לייזר  מערכת  חיל-הים 

ק"ו, שהפילה כטב"ם קטן.

נעצר חייל שחשוד 
בהצתת שדה בכפר 

בשומרון
המשטרה עצרה את החייל שתועד כשהוא מצית שדה 

קוצים ליד כפרים פלסטינים באזור יצהר ◆ החייל 
הושעה מתפקידו ונפתחה חקירה
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החייל  את  עצרה  המשטרה 
שדה  מצית  החשד  פי  על  שתועד 
השו־ באזור  שבועיים  לפני  קוצים 
במשטרה  בורין.  לכפר  סמוך  מרון 
החו־ העברת  לאחר  בחקירה  פתחו 
ידי  על  התיעוד  סרטון  בהם  מרים 
המשט־ ידי  על  נעצר  החייל  מצ"ח. 

רה לאחר ששהה בחופשה.
בתיעוד שהפיץ ארגון "בצלם" 
לפני כעשרה ימים נראים ישראלים 
פלסטינים  כפרים  ליד  אש  מציתים 
אותו  הוא  מהם  אחד  יצהר.  באזור 
בסר־ נראה  החשד  פי  שעל  לוחם 
מדים  ללא  כשהוא  אש  מצית  טון 
אך חמוש. בעקבות המקרה הושעה 
הבוקר  וכאמור  מתפקידו  החייל 

בעקבות העברת התיעוד - נעצר.
ביצהר מסרו באותו סוף שבוע 
כי פלסטינים הציתו שריפות באזור 

כי  נראה  בסרטון  אולם  נזק,  וגרמו 
בהצ־ מעורבים  היו  ישראלים  גם 
תות. כמו כן, נראים בתיעוד חיילים 
רעולים  כשישראלים  מנגד  עומדים 
בתים  לעבר  אבנים  מיידים  פנים 

בכפר עסירה אל-קיבילייה.
בתגובה  נמסר  צה"ל  מדובר 
במאי   17 שישי  "ביום  כי  לסרטון 
מוקדים  במספר  שריפות  הוצתו 
אשר  שומרון,  המרחבית  בחטיבה 
צה''ל,  כוחות  במרחב.  התפשטו 
פעלו  אזרחים  ומתנדבים  מג''ב 
בכדי לכבות את השריפות. במקביל 
מתיישבים  כ-20  ירדו  לשריפות, 
אל-קיבילייה  עסירה  הכפר  לפאתי 
הלוחמים  אבנים.  בזריקות  והחלו 
את  למנוע  מנת  על  במרחב  פעלו 
לאחר  פוזרה  וההתקהלות  החיכוך, 
זמן קצר. האירועים נגמרו ללא נפ־

געים".
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מסע קודש של קהל חסידי סלאנים לקברי אדמו"רי 
סלאנים זי"ע בעיר סלאנים

במסגרת הביקור נחנכו המצבות שעל ציוני הקודש שנתגלו לאחרונה באופן מדויק ◆ מעמד חנוכת הבית וקביעת מזוזות לבית 'הכנסת אורחים סלאנים'

'חרי' בכ :‡מ
מסע קהל חסידי סלאנים, בראשות 
בימים  התקיים  שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק 
אלו לקברי אבות במדינת בלארוס. בשיאו 
של מסע היסטורי זה נחנכו מצבות ציוני 
החצר  מאדמו"רי  שלושה  של  הקודש 
מעמד  התקיים  ובנוסף  סלאנים,  בעיר 
להכנסת  הבית  וחנוכת  מזוזות  קביעת 

אורחים שהוקם בעיר.
ביום  לדרך  יצא  זה  מיוחד  מסע 
מתורמי  כ-100  עם  באייר,  כ"ה  חמישי 
החדשה  הקריה  ומקימי  סלאנים  חצר 
אלעד.  בעיר  אברהם'  'באר  ישיבת  של 
המרווח  בקמפוס  הקבוצה  שהתה  בשבת 
שבעיר  (צ'ייקה)  ישראל'  'יד  מוסדות  של 
שבת  זו  היתה  למינסק.  הסמוכה  ז'ודזינה 
עילאית ומרוממת במחיצתו של האדמו"ר 
המש־ את  עוטפת  העת  כשכל  שליט"א, 
לקראת  הרוחנית  ההכנה  אוירת  תתפים 
בס־ האדמו"רים  בציוני  הצפוי  הביקור 
השבועות  חג  באווירת  זאת  וכל  לאנים, 

הממשמש ובא גם הוא.
ביום ראשון כ"ח באייר, היום הרביעי 
העבו־ במחנה  המסע  חברי  ביקרו  למסע, 
השם  קידוש  על  נהרג  שם  קולדיצ'בו,  דה 
יהושע  דוד  שלמה  רבי  הק'  מרן  האדמו"ר 
זי"ע הי"ד. מעמד תפילה מרומם ומרגש עד 
דמעות התקיים במקום. היתה זו הזדמנות 
ראשונה, מאז השואה הנוראה, בה מבקרת 
קבוצה כה גדולה של חסידי סלאנים באתר 
בו עלה בסערה השמימה האדמו"ר האחרון 

לבית סלאנים שהיה בגולה.
בעיירה  היתה  למסע  הבאה  התחנה 
אצל  מכונה  שהיא  כפי  או  מיש'  'נובה 
בעיירה  המדובר  'מוש'.   – סלאנים  חסידי 
לעכוויטש  חסידי  גדולי  התגוררו  בה 
הראשונים  ימיה  למן  וסלאנים  קאברין 
בעיירה  הביקור  במסגרת  זו.  שושלת  של 
זו פקדו המשתתפים את ציונו של הגאון 
הקדוש רבי יחיאל רבה של מוש זצוק"ל, 

מגדולי חסידי לעכוויטש.
לבראנוביץ.  המסע  המשיך  משם 
בעיר זו פקדו חברי המסע את מקום מעו־
בית  את  גם  כמו  זו,  בעיר  האדמו"רים  ני 
העלמין בו עמד אוהל ציונו של הגה"צ רבי 
משה מידנר זצ"ל, מגדולי חסידי סלאנים 
"תורת  ישיבת  ניהול  בראש  שעמד  ומי 
של  ערבו  לקראת  בבראנוביץ.  חסד" 
עמד  בו  במקום  המסע  משתתפי  חנו  יום 
חסידי  של  המרכזי  השטיבל  לשואה  עד 
גם  ששימש  מקום  בבראנוביץ,  סלאנים 
מצוייד  באוהל  חסד'.  'תורת  ישיבת  את 
היטב שהוקם בתחנה מרגשת זו התקיימו 
התקיימו  כמו"כ  ומעריב.  מנחה  תפילות 

שיעורי תורה במקום.
למחרת היום, ערב ר"ח סיון, הגיעה 
הקבוצה לעיר סלאנים. ביום זה, שיאו של 
שהיו  אחדים  אירועים  התקיימו  המסע, 
עבור  במיוחד  ומשמעותיים  מרגשים 
התפללו  היום  בראשית  המסע.  משתתפי 
אורחים  'הכנסת  בבית  שחרית  הנוסעים 
שנחנך   49 רוז'אנסקיה  ברחוב  סלאנים' 
התרגשותם  לתיאור  ניתן  בלתי  זה.  ביום 
של חברי המסע בעת ההתארחות במקום, 
לאחר שזה לראשונה התאפשר בידם לה־
תפלל בבית כנסת ולהתארח באופן מכו־
בד בעת הגעתם לתפילה בקברי אבותיהם 

הקדושים בעיר.
העלמין  לבית  הכל  פנו  מכן  לאחר 

('רוזשי־ רוז'ינוי'  החיים  'בית   – הסמוך 
בימים  שנקרא  כפי  עולם',  בית  נאייער 
מאדמו"רי  שלושה  טמונים  שם   – עברו) 
בעל  מרן  קדישא  הסבא  סלאנים:  בית 
האחים  נכדיו  ושני  זי"ע  העבודה'  'יסוד 
הקדושים – מרן רבי ישכר לייב זי"ע ואחיו 
מרן רבי אברהם זי"ע בעל ה'בית אברהם'. 
מאוד  ונרגש  מיוחד  היה  זה  ביום  הביקור 
עבור חסידי סלאנים, שכן מדובר בסיומו 
של פרויקט רחב היקף שנפרש על פני 3 
שנים, לגילוי ושחזור מיקומם המדויק של 

ציוני הקודש.
פלאי  באורח  ניצל  זה  קברות  בית 
סלאנים.  חסידי  ע"י  שנה  כ-30  לפני 
של  הקבורה  מקום  נקבעו  זמן  באותו 
והנתונים  הערכה  פי  על  האדמו"רים 
שהיו קיימים אז. במהלך השנים הצטברו 
עדויות ומסמכים רבים אודות בית העל־
מין ומקום קבורתם של האדמו"רים. לפני 
ולש־ להצלת  'הועד  פתח  שנים  כשלוש 
'מו־ שע"י  מסלאנים'  רבוה"ק  ציוני  חזור 
אודות  מקיף  במחקר  אברהם'  באר  סדות 
מחקר  במסגרת  בסלאנים.  העלמין  בית 
זה נסקרו מאות מסמכים, בוצעו ראיונות 
התייעצויות  ונערכו  סלאנים  יוצאי  עם 
עם מומחי תחום זה. בתום המחקר בוצעו 
ארגון  בהנחיית  ארכיאולוגיות  חפירות 
שרידי  נתגלו  ובסיומן  קדישא',  'אתרא 
סלאנים  אדמו"רי  של  וקבריהם  האוהל 
מרעיש  גילוי  זה  היה  במקום.  הטמונים 
סלאנים  ולחסידי  בכלל  היהודי  לעולם 
החסידים  השתוקקו  הגילוי  מאז  בפרט. 
המקום  את  לפקוד  יוכלו  בה  להזדמנות 

וההזדמנות  במקום,  תפילה  שיח  ולשפוך 
הגיעה לידם ביום הזה.

לקראת השעה 11:00 צעדו החסידים 
בראשות האדמו"ר שליט"א מבית הכנסת 
רוז'ינוי.  העלמין  לבית  הסמוך  האורחים 
ציוני  שלושת  עיניהם  מול  נראו  לראשונה 
הקודש על המצבות החדשות שנבנו ימים 
הקברים  שלושת  את  לכן.  קודם  אחדים 
מקיפים שרידי האוהל ההיסטורי שנחשפו 
במהלך החפירות. בנוסף נחשפו כשלושים 
קברים ששכנו סביבות האוהל, ושוקמו גם 
הם במסגרת העבודות בשטח. שטח האוהל 
גדול במיוחד, כך שהוא מסוגל להכיל את 
ומ־ נעלית  באוירה  המתפללים.  קהל  כל 
במקום  נערך  ארוכה  שעה  ובמשך  רוממת 
תהילים  פרקי  ואמירת  תפילה  מעמד 
קולות  שליט"א.  האדמו"ר  ע"י  שנאמרו 
את  המשמש  ההר  במורד  הדהדו  התפילה 
בית העלמין ורטט של קדושה והתעוררות 
לאחר  במקום.  שנכח  מי  כל  בלב  הורגש 
כיאה  השל"ה  תפילת  מעמד  התקיים  מכן 
ליום זה ער"ח סיון. עוד שעה ארוכה נכחו 
האדמו"ר  בו  ובזמן  במקום  המתפללים 
שליט"א קורא קוויטלאך, התייחד כל אחד 
מהנוכחים בשפיכת הלב לאלוקים לקל חי 

ובתפילה אישית משלו.
באוהל  התפילה  סיום  עם 
והח־ שליט"א  האדמו"ר  פנו  האדמו"רים 
הגאון  של  אוהלו  בשרידי  לבקר  סידים 
זצוק"ל,  אושמינער  מרדכ'לה  רבי  הגדול 
הם  גם  שנתגלו  סלאנים,  העיר  של  רבה 
במסגרת המחקר שנערך אודות בית על־

מין זה.

שבה  העלמין  בבית  הביקור  לאחר 
הכנסת  האורחים.  הכנסת  לבית  הקבוצה 
האחרונים  בחדשים  הוקמה  זו  אורחים 
הע־ בבית  המרעישים  הגילויים  בעקבות 
למין הסמוך, ומתוך ההבנה כי הגיעה העת 
להקים הכנסת אורחים לחסידים ופוקדי 
העיר סלאנים שהולכים ומתרבים בשנים 
הר"ר  בידי  עלה  ה'  בחסדי  האחרונות. 
להצלת  הועד  חבר  הי"ו,  לוינגר  שמעון 
בית העלמין, לרכוש מספר מבנים בסמוך 
את  בהם  ולהציב  לשפצם  העלמין,  לבית 
התנאים הנדרשים לקיום הכנסת אורחים 

יהודית.
מעמד  נערך  גדולה  בהתרגשות 
ע"י  הבית  וחנוכת  מזוזות  קביעת 
האדמו"ר  ירה  בנוסף  שליט"א.  האדמו"ר 
טהרה  למקוה  הפינה  אבן  את  שליט"א 
מכן  לאחר  במקום.  בקרוב  בעז"ה  שיקום 
יום  לרגל  'לחיים'  לשתיית  הכל  הסבו 
מאחל  שליט"א  כשהאדמו"ר  זה,  נרגש 
בקנין  עולם  'בורא  זה  במקום  שיקויים 
הק־ הצדיקים  ושזכות  הבנין'  זה  ישלים 
דושים הטמונים בסמוך לכאן תגן על כל 
ברכה  איחל  כמו"כ  בדרכיהם.  ההולכים 
בית  להקמת  והמסייעים  העוזרים  לכל 
בת־ סיים  דבריו  את  זה.  אורחים  הכנסת 

פילה שבמהרה יבוא משיח צדקינו ויקו־
עם  ישובו  ורבוה"ק  עפר  שוכני  וירננו  מו 
פדויי ה' לציון ברינה במהרה בימינו אמן.

משתתפי  כל  הוזמנו  היום  בהמשך 
באולם  שנערכה  המצוה  לסעודת  המסע 
מגבית  נערכה  זו  סעודה  במסגרת  סמוך. 
המקוה  והשלמת  הקמת  עבור  התרמה 
הקמת  עבור  וכן  האורחים,  הכנסת  ובית 
האדמו"רים.  ציוני  מעל  מכובד  אוהל 
מתוך האוירה המרוממת שאפפה את כל 
הנוכחים, בעקבות מעמדי היום ובעקבות 
האחרונים,  הימים  של  המוצלח  המסע 
כשכל  רבה,  בהצלחה  הוכתרה  המגבית 
אחד רואה לעצמו זכות להיות שותף בפ־

רויקט היסטורי זה.
מסע זה בכלל והביקור בעיר סלא־
ומוצלח  מרגש  סיום  שימשו  בפרט  נים 
החיים  בית  הצלת  של  הגדול  לפרויקט 
חברי  סלאנים.  אדמו"רי  וקברי  רוז'ינוי 
במסגרת  כלילות  ימים  שהשקיעו  הוועד 
חסדיו  על  להשי"ת  הודו  זו,  פעילותם 
ונשאו  הקודש  ציוני  ושחזור  בגילוי  עמם 
הט־ הקדושים  הצדיקים  שזכות  תפילה 
מונים במקום זה תשפיע על כל ההולכים 
בזכותם  המעתירים  כל  ועל  בדרכיהם 

שפע רוחני וגשמי וכל טוב.
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הד' - לשארית נחלתו

ֶאֱעשֶׂה  ַמה  לוַֹמר  ֶזה  ֶדֶרְך  בְּ ִישְָׂרֵאל  ִעם  ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ה  ִהנֵּ

דוֹׁש  ְלַהקָּ זּוג  ת  בַּ ֵהם  שֶׁ ֶהם  ִעמָּ ִלי  ֵיׁש  שָׂר  בָּ ֵאר  שְׁ ְקרוָֹבי  ְוֵהם  ְלִישְָׂרֵאל 

ְדֵפְרׁשּו ז"ל ּוְכִתיב ִישְָׂרֵאל ַעם  י. כְּ י, ֲאחוִֹתי, ִאמִּ תִּ רּוְך הּוא ְוקוֵֹרא ָלּה בִּ בָּ

ָלׁשוֹן  ַנֲחָלתוֹ  ֵאִרית  ִלשְׁ ְוַהְינּו  ֵהם.  ּוָבָניו  ֶהם  ִעמָּ לוֹ  ֵיׁש  ֻקְרָבה  ׁש  ַממָּ ְקרוֹבוֹ 

ֵאב ָעַלי  ם ֲהֵרי ַהכְּ שָׂר ְוסוֹף סוֹף ֵהם ַנֲחָלתוֹ. ּוַמה אַֹמר, ִאם ַאֲעִנישֵׁ ֵאר בָּ שְׁ

ֲעָרם  צַּ שֶׁ לוַֹמר  'ַאֶלף'  בְּ ִתיב  כְּ ָצר.  לוֹ  ָצָרָתם  ָכל  בְּ ט)  סג,  ְעָיה  (ְישַׁ ִדְכִתיב  כְּ

ְוָקֵריַנן  ַהַהְנָהָגה  ִעיָקר  ֶהן  בָּ שֶׁ ְרצּוִפין  פַּ ְלדּו  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  ָהֶעְליוֹן  ְלֶפֶלא  יַע  ַמגִּ

ֵאינוֹ  ֲעַמל ִישְָׂרֵאל ְלִפי שֶׁ י בַּ ְקַצר ַנְפשִׁ ְפִטים, ז) ַותִּ 'ָואו' לוֹ ָצר. ּוְכִתיב (שֹׁ בְּ

ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ. ֵהם שְׁ ֵני שֶׁ סוֵֹבל ַצֲעָרם ּוְקלוָֹנם ִמפְּ

ֵני  ִמפְּ ֵאּלּו  ִעם  ֵאּלּו  שָׂר  בָּ ֵאר  שְׁ ֵהם  ִישְָׂרֵאל  ל  כָּ ֲחֵברוֹ  ִעם  ָהָאָדם  ְך  כָּ

ֶזה ֵחֶלק ֶזה ּוָבֶזה ֵחֶלק ֶזה, ּוְלָכְך ֵאינוֹ ּדוֶֹמה  לּולוֹת ַיַחד ֵיׁש בָּ מוֹת כְּ שָׁ ַהנְּ שֶׁ

ַרּבוֵֹתינּו  ְרׁשּו  פֵּ ּוְלָכְך  ָללּוָתם,  כְּ ֵני  ִמפְּ ְוכ"ז  ְצוֹת  ַהמִּ ֶאת  ָהעוִֹשׂים  ים  ְמֻרבִּ

ֵמָאה  ֲאִפּלּו  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ ִראׁשוִֹנים  ֵמֲעשָָׂרה  ְמֶנה  ַהנִּ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם 

ָהֲעשָָׂרה  ֵני שֶׁ ָמעוֹ, ִמפְּ ַמשְׁ ׁש כְּ ם, ֵמָאה ַממָּ לָּ ֶנֶגד כֻּ ל שָָׂכר כְּ ִאים ַאֲחָריו ְמַקבֵּ בָּ

ָעִמים ֲעשָָׂרה ֵמָאה ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם  ֵאּלּו ֲהֵרי ֵהם ֲעשָָׂרה פְּ לּוִלים ֵאּלּו בְּ ֵהם כְּ

ַעם  ִמטַּ ְוֵכן  ֵמָאה,  שְַׂכר  לוֹ  ֵיׁש  הּוא  ֵמָאה  ָיבוֹאּו  ֲאִפּלּו  ן  כֵּ ִאם  ָאה  ִממֵּ לּול  כָּ

ֵמֲחֵברוֹ  ֶאָחד  ֵחֶלק  ֶאָחד  ָכל  בְּ ֵיׁש  ׁש  מָּ מַּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ָלֶזה  ֶזה  ֲעֵרִבים  ִישְָׂרֵאל  ֶזה 

ד  ר ַלֲחֵברוֹ ּבוֹ, ִנְמָצא ִמצַּ חוֵֹטא ָהֶאָחד ּפוֵֹגם ֶאת ַעְצמוֹ ּופוֵֹגם ֵחֶלק ֲאשֶׁ ּוְכשֶׁ

ֵאר ֶזה ִעם ֶזה ּוְלָכְך ָראּוי ְלָאָדם  ן ֵהם שְׁ ַהֵחֶלק ַההּוא ֲחֵברוֹ ָעֵרב ָעָליו. ִאם כֵּ

ל ֲחֵברוֹ ְוֵעינוֹ טוָֹבה ַעל טוַֹבת ֲחֵברוֹ ּוְכבוֹדוֹ ִיְהֶיה  טוָֹבתוֹ שֶׁ ִלְהיוֹתוֹ ָחֵפץ בְּ

ְקָרא, יט)  ינּו (ַויִּ ַעם ֶזה ִנְצַטוִּ ׁש, ּוִמטַּ ֲהֵרי הּוא הּוא ַממָּ ּלוֹ שֶׁ שֶׁ ָחִביב ָעָליו כְּ

ָלל  ְגנּותוֹ כְּ ר בִּ רּות ֲחֵברוֹ ְולֹא ְיַדבֵּ ַכשְׁ ְרֶצה בְּ יִּ מוָֹך ְוָראּוי שֶׁ ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ

ַצַעֵרנּו  בְּ ְולֹא  ְגנּוֵתנּו  בִּ רוֶֹצה  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵאין  שֶׁ ֶדֶרְך  כְּ בוֹ  ִיְרֶצה  ְולֹא 

ִקְלקּולוֹ  ַצֲערוֹ ְולֹא בְּ ְגנּות ֲחֵברוֹ ְולֹא בְּ ְרָבה, ַאף הּוא לֹא ִיְרֶצה בִּ ַעם ַהקֻּ ִמטַּ

אוֹתוֹ טוָֹבה:  אוֹתוֹ ַצַער אוֹ בְּ רּוי בְּ ׁש ָהָיה שָׁ ִאּלּו הּוא ַממָּ ּנּו כְּ ְוֵיַרע לוֹ ִממֶּ

ג' לחודש 

במעונם של גדולי ומאורי הדור שליט"א

כינוס לקראת פתיחת ישיבה 
גדולה של הגר"ש פינקל 

מ‡: יר‡ל לבי‡

פתיחת  לקראת  כינוס 
של  הגדולה  לישיבה  א'  שיעור 
התקיים  שליט"א,  פינקל  הגר"ש 
ורבנן  מרנן  של  במעונם  השבוע 
רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח 
מרן  ורבינו  שליט"א  קניבסקי 
אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
הגאון  ובהשתתפות  שליט"א 
זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול 

שליט"א.
ראשי  השתתפו  בכינוס 
כאהן,  גרשון  רבי  הגאון  הישיבה 
הגאון רבי שמואל פינקל, והגאון 
הישיבה  מרבני  וייס  יוסף  רבי 
השיעור  את  למסור  עתיד  אשר 
קבוצת  עם  יחד  א',  שיעור  לבני 
מבני  מובחרים  ותלמידים  הורים 
שיעור א' המצטרפים בזמן אלול 

הבעל"ט לישיבה הקדושה.
ציינו  הישיבה  ורבני  ראשי 
הביקוש  את  ישראל  גדולי  בפני 
בפ־ הגדולה  וההצלחה  האדיר 
הבעל"ט  אלול  בזמן  ש"א  תיחת 
החזק  ל'קיבוץ'  כהמשך  וזאת 
בישיבה  כיום  הקיים  והאיכותי 

ועולה ומתעלה ב"ה.
במעונו  התחיל  הכינוס 
בו  שליט"א  התורה  שר  מרן  של 

רבי  הגדול  הגאון  גם  השתתף 
יצחק זילברשטיין שליט"א אשר 
תורה  מקום  על  ידיו  וסמך  בירך 
עליה  בני  לגדל  שיזכה  זה  חשוב 
למרן  נכנסו  לאחמ"כ  מובחרים. 
אדלש־ הגרי"ג  הישיבה  ראש 
התעני־ שהביע  שליט"א  טיין 
בזמן  הלימוד  בסדרי  מרובה  נות 
שבודאי  ואיחל  הבעל"ט,  אלול 
תגדל ותפרח הישיבה הק' מעלה 
גדו"י  הוסיפו  כמו"כ  מעלה, 
לה־ שיזכה  בחור  שכל  בברכתם 
ית־ זה  חשוב  תורה  למקום  גיע 

ויגדל  שמים  ויראת  בתורה  עלה 
לשם ולתפארת בישראל.

הגדולה  הישיבה  כזכור 
בבנין  קיץ  זמן  בראשית  נפתחה 

בשכונת  ידיים  ורחב  מפואר 
אלול  כשבזמן  בירושלים,  רמות 
מדרש  הבית  את  לחנוך  עתידים 
בישיבה  הישיבה,  בהיכל  החדש 
ואיכותי  חזק  קיבוץ  ישנו  כיום 
המורכב מהישיבות גדולות המו־
תורה,  ארחות  פוניבז',  בילות: 
קפלן, בית מתתיהו, חמד, עטרת 
הת־ מאור  הלווים,  נחלת  שלמה, 
כששמה  ועוד,  זאב  תורת  למוד, 
לאחר  לפניה,  הולך  הישיבה  של 
והתייעצות  רבים  הורים  דרישת 
בזמן  לפתוח  הוחלט  גדו"י   עם 
מובחר  א'  שיעור  הבעל"ט  אלול 
ברחבי  הקטנות  הישיבות  מטובי 
הארץ בנוסף לבני הקיבוץ וכולל 

האברכים הקיים כיום בישיבה.

נחנך האהל על ציון המגיד 
משפיקוב זיע"א

בהשתתפות הרה"צ רבי אהרן מענדל טווערסקי שליט"א בן כ"ק אדמו"ר 
מסקווירא שליט"א 

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפני שבועות ספורים פור־
סם לראשונה, על חשיפת יסודות 
המגיד  של  הקדום  וציונו  האהל 
מנחם  רבי  הרה"ק  משפיקוב 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בן  זי"ע  נחום 
שהתג־ זי"ע,  מסקווירא  מהר"י 
גבאי  מאיר  ישראל  הרב  ע"י  לה 
שבעבודה  צדיקים',  'אהלי  יו"ר 
יחד  ארוכה  תקופה  של  מאומצת 
יהושע  יחיאל  רבי  הרה"צ  עם 
מאנטווער־ שליט"א  רבינוביץ 
הוצאות  כל  את  מממן  שאף  פן 

בית  ושימור  הבנייה 
את  ומנציח  העלמין 
מש־ הצדיקים  זכר 
את  חשפו  פיקוב, 
והציון  האהל  שרידי 
האדמה,  בעמקי 
החיפושים  במאמצי 
בע־ רבות  סייע  אף 
בודת מחקר מאומצת 
יעקב  אברהם  הרה"ג 
רב  שליט"א  סלמון 
קהל שטפנשט וראש 
המקומות  'אגודת 

הקדושים ברומניה.
אלו  בימים 
הושלמה בניית האהל 

מענ־ אהרן  רבי  והרה"צ  החדש, 
עם  יחד  שליט"א  טווערסקי  דיל 
קבוצת גדולה של כמאה חסידים 
בעיירת  ששהו  מעשה,  ואנשי 
לה־ הקדימו  בשבת,  סקווירא 
למעלה  של  ארוכה  בנסיעה  גיע 
כדי  שפיקוב,  עד  שעות  מחמש 
בתפי־ הקדוש,  האהל  את  לחנוך 

לות למען אחב"י.
ומר־ ראשונה  תפילה  לאחר 
גשת בציון המגיד משפיקוב באהל 
שנ־ הראשון  הקדיש  נאמר  החדש 
שמע במקום מאז 80 שנה, לאחמ"כ 

הרה"ק  בנו  של  לציוניהם  ניגשו 
וחתנו  זצ"ל  משפיקוב  מרדכי  רבי 
משפיקוב  יוסף  שלום  ר'  הרה"ק 
רבי  אדמו"ר  כ"ק  של  אביו  זצ"ל 
היניק  והילד  זצ"ל  מבוהוש  יצחק 
מבוהוש  האדמו"ר  אחי  ישראל'ניו 
זצ"ל שטבע במימי שפיקוב בגיל 9.
לאחר התפילה ניגש הרה"צ 
להת־ שליט"א  טווערסקי  רא"מ 
אור־ ההכנסת  בבנין  מנחה  פלל 
חים שפיקוב באוקראינה שעדיין 
בסמוך  וההקמה  הבניה  באמצע 
ול־ בשפיקוב  הצדיקים  לאהלי 
בניית  לחיים.  שתיית 
המחו־ האהל  על  הגג 
ובברכת  בעידודו  דש 
כ"ק  אביו  של  הקודש 
שליט"א  אדמו"ר  מרן 
כל  אשר  מסקווירא 
והגי־ החשיפה  עבודות 
בהכ־ נעשו  המרגש  לוי 
ובעצת  ובברכתו  וונתו 
וכפי  הטהורה,  קדשו 
מספרים  שהעסקנים 
דשמיא  סייעתא  על 
צעד  כל  על  מיוחדת 
חודשי  במהלך  ושעל 

החיפוש והגילוי.
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ערב מתן תורה:

מרן הגר"ג אידלשטיין ומרן הגר"ד לנדו 
בביקורי חיזוק בישיבות

גדולי ישראל שליט"א במסע חיזוק השנתי לקראת מתן תורה בהיכלי הישיבות הקדושות

מ‡: יר‡ל לבי‡

סלבוד־ ישיבת  ראש  תורה:  מתן  ערב 
קה, מרן הגאון רבי דוב לנדו שליט"א, עלה 
תל־ את  לחזק  כדי  בירושלים  שלמה  לרמת 
מידי ישיבת 'תורת זאב' בראשות הגאון רבי 
בסוגיה  שיעור  ולמסור  סולובייצ'יק  ברוך 

הנלמדת בישיבה.
התורה'  'דגל  של  הרבנים  ועדת  חבר 
בירושלים, הרב ברוך סולובייצ'יק הזמין את 
ראש ישיבת סלבודקה למסור שיעור מיוחד 
תחילת  קודם  בישיבה,  הנלמדת  בסוגיה 

שלושת ימי הגבלה.
אדלש־ הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן  גם 

את־ פתח  התורה  גדולי  מועצת  נשיא  טיין 
מתן  לקראת  השנתי  החיזוק  מסע  את  מול 
בישיבת  הקדושות,  הישיבות  בהיכלי  תורה 
לישי־ ומשם  ויזמן,  הגר"י  של  חיים"  "דברי 
כמו"כ  כהן.  אלישע  רבי  של  דן"  "נחלת  בת 
צפוי להגיע לישיבת "משך חכמה" בראשות 

הגר"א מילר.

ויזאייר: גידול של 6% ברווחים - שיא 
שנתי בתולדות החברה

ההכנסות בתקופה זו גדלו ב-20% והסתכמו בכ-2.3 מיליארד אירו  ◆ מספר הנוסעים עלה לשיא של 
35 מיליון בשנה 

מ‡ פ. יוחנן
הרווח הנקי של חברת התעופה ההונ־
גרית וויזאייר עלה ב-6% ל-292 מיליון אירו 
החברה.  מנתוני  עולה  כך  שעברה-  בשנה 
החברה.  בתולדות  שנתי  שיא  ברווח  מדובר 
ההכנסות בתקופה זו גדלו ב-20% והסתכמו 

בכ-2.3 מיליארד איר
במתכונת  פועלת  ההונגרית  ויזאייר 
של חברת תעופה זולה מ-25 בסיסים ברחבי 
של  צי  המפעילה  ומפעילה  אירופה  יבשת 
אייר־ ומטוס   A320 איירבוס  מטוסי   113
מסלולים  מ-650  יותר  ומציעה   ,A321 בוס

ל-44  יעדים  המחברים 146  בסיסים,  מ-25 
מדינות. 

עלו  כרטיסים  ממכירת  ההכנסות 
בעוד  אירו,  מיליארד  ל-1.4  ב-21% 
מי־ ל-953  ב-18%  עלו  הנלוות  שההכנסות 

ליון אירו, שהן 41% מסך ההכנסות. 

מלחמת הסחר: 

סין מזהירה מנסיעה לארה"ב
על רקע מלחמת הסחר עם ארה"ב פרסמה סין אזהרת מסע חריגה ◆ קראה לאזרחיה לבחון את 

הסיכונים שטמונים בביקור באמריקה והוסיפה שהרשויות "מטרידות" אזרחים סינים

מ‡ פ. יוחנן
המתמשכת  הסחר  מלחמת  רקע  על 
לארה"ב.  מנסיעה  אזרחיה  את  סין  הזהירה 
סיפרה  התיירות  משרד  של  המסע  באזהרת 
שנש־ הפוטנציאליים  האיומים  על  בייג'ינג 
שוד  מקרי  כמו   - בארה"ב  לתיירים  קפים 

ואירועי ירי.

קרא  בבייג'ינג  התיירות  משרד 
הסיכונים  את  להעריך  הסינים  לתיירים 
את  ולהגביר  לארה"ב  בנסיעה  שטמונים 
יש  האחרונים  לביטחונם. "בימים  המודעות 
וגניבות.  שוד  מעשי  ירי,  אירועי  בארה"ב 
את  לבחון  הסינים  לתיירים  מזכיר  המשרד 
במ־ לארה"ב  בנסיעה  שכרוכים  הסיכונים 

לואם, להבין את השמירה על הסדר הציבו־
הערנות  את  ולהגביר  והתקנות  החוקים  רי, 

לצעדי בטיחות שיבטיחו את שלומם".
את  הסיני  החוץ  משרד  הזהיר  בנוסף 
בארה"ב  שפועלות  החברות  ואת  האזרחים 
החוק.  אכיפת  רשויות  של  מ"הטרדות" 
משתמ־ הרשויות  הסיני  החוץ  משרד  לפי 

במעמד נשיא רוסיה נחנכה 
אנדרטה לקדושי השואה הי״ד 

ברחבת המוזיאון היהודי במוסקבה
תפילת 'קל מלא' מרבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר ◆ 

פוטין הצהיר: "לא נאפשר להצית מחדש את אש האנטישמיות"

חרי בכ :‡מ
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, חנך 
אנדרטה במוסקבה לזכר מורדי הגטאות 
בשואה,  וההשמדה  הריכוז  ומחנות 
היהודי  המוזיאון  ברחבת  שהועמדה 
בשכונת ״מארינה רושצ׳ה״ שבמוסקבה 

בירת רוסיה.
של  רבה  המוזיאון,  הקמת  יוזם 
רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א, 
נשא נאום מרגש על הזכרון היהודי של 
השואה, והמשיך בתפילת 'קל מלא רח־

מים' לזכר קודשי השואה הי״ד.
הדוב־ ראשון  היה  פוטין  הנשיא 
"התא־ ואמר  הלוט  הסרת  בטקס  רים 
מעל  הלוט  להסרת  היום  כאן  ספנו 
ללוחמי  המוקדשת  הזיכרון  אנדרטת 
ובגטאות.  הריכוז  במחנות  המחתרות 
אני נרגש להיות כאן איתכם ביום מיוחד 
וחשוב  ממשי  דבר  הן  אנדרטאות  זה. 
בנוף  אותן  צריכים  אנחנו   – עצמו  בפני 
המקומי באופן ברור. אך הדבר החשוב 
הזה  העבר  זכר  את  לשמור  הוא  ביותר 
כאש בוערת בתוך ליבנו. צריבת הזיכרון 
ביותר  הבטוח  האופן  הן  בתוכנו  עמוק 
להימנע מהגעה למצב של שחזור האסון 
שקרה  מה  בעתיד.  בהיסטוריה  הנוראי 
לעם היהודי, הינו ללא ספק אחת הט־
רגדיות הגדולות ביותר, ויחד עם זאת, 
הרגיל  מגדר  היוצאים  הפרקים  אחד 
אלא  היהודים,  של  רק  לא  בהיסטוריה 
של האנושות ככללה". עוד הוסיף וציין 
וכוח  גבורתם  ״בזכות  כי  פוטין  הנשיא 
הסבל של אותם אסירים, וכן רצונם העז 

להתנגד בכל מחיר ללחימה 
המוות  מכונת  הנאצית, 
שהיא  חשבו  שהנאצים 
כל  בפני  ועמידה  מושלמת 

דבר התנפצה והתרסקה״.
מר  גם  דברים  נשאו 
חבר  יו"ר  וקסלברג,  ויקטור 
הנאמנים של המוזיאון היהודי; 
ממייסדי  בלסקי,  אהרן  ומר 

יחידת הפרטיזנים של האחים בלסקי.
את האירוע הנחה הר׳ אלכסנדר 
שטרח  היהודי,  המוזיאון  מנכ"ל  ברדה, 

רבות למען הקמת האנדרטה.
הוקמה  המרשימה  האנדרטה 
ברחבת המוזיאון היהודי, שהפכה לאבן 
את  הפוקדים  מבקרים  לאלפי  שואבת 
המוזיאון היהודי במשך כל ימות החול, 
ומקבלים תמונה כוללת על עם ישראל 
במשך כל הדורות, עד לנס תחיית יהדות 
רוסיה בדור זה, הפורחת ועולה בכל המ־

דינה למען מאות אלפי היהודים שבה.
היצירה האדריכלית של האנדר־
טה נקבעה באמצעות מכרז בו השתתפו 
מרחבי  ואומנים  פסלים  אדריכלים,   98
לעיצוב  שונות  הצעות  שהגישו  רוסיה 
ייחודי. הקול הוקרא למכרז יצא בסמי־
כות ליום השנה ה-75 למרד האסירים 
התבקשו  המכרז  ובהנחיות  בסוביבור 
מגישי המכרז להציע הצעה המתייחסת 
למרידות מלחמת העולם השנייה באופן 
כללי. המנצח במכרז היה אולג פנדייב, 
האנדרטה  סרטוב.  מהעיר  אדריכל 
האבסטרקט,  בסגנון  קומפוזיציה  הינה 
עשויה שיש שחור ולבן, המדמה כפות 
האנד־ בתחתית  דלת,  הפותחות  ידיים 
רטה הוצבו שישה בקבוקונים מזכוכית 
עם נרות זכרון הדלוקות באופן תמידי. 
היצירה משלבת מסך אינטראקטיבי עם 
מפה ומידע על ההתקוממויות במחנות 

ריכוז ובגטאות. 
במוס־ היהודי  המוזיאון  צילום: 

קבה

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

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

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%95%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%A0%D7%A9%D7%90%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=696E384777476C3168376E464B3342347436653838673D3D
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עידן חדש בעפולה: פעילויות 
מסובסדות למגזר החרדי

'חרי' בכ :‡מ 

הנצי־ בין  פעולה  בשיתוף 
גים החרדים לראש העיר נערכים 
למגזר  מיוחדת  פעילויות  בעיר 
והצ־ למירון  הסעה  בהם  החרדי, 

גות מיוחדת באסרו חג
חל  בעפולה  הבחירות  מאז 
מפנה בפעילות העירונית המיועד 
לציבור החרדי בעיר, כשלמועצת 
מטעם  נציגים  שני  נבחרו  העיר 
שפו־ המאוחדת  החרדית  הסיעה 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  עלים 

ראש העיר אבי אלקבץ.
ל"ג  במהלך  לדוגמה  כך 
בשיתוף  העירייה  ארגנה  בעומר 
לת־ המחלקה  הדתית,  המועצה 
רבות תורנית ואל המעיין, הסעה 
רבי  של  הקודש  לציונו  מיוחדת 
קדי־ באתרא  יוחאי  בר  שמעון 
העיר  תושבי  לטובת  מירון,  שא 
לקחה  בנוסף  לעלות.  המבקשים 
ההדלקות  בשלל  חלק  העירייה 
שאורגנו ברחבי העיר על ידי בתי 

הכנסת והקהילות.
לקראת אסרו חג שבועות, 
מוס־ ברוב  חופש  יום  שמהווה 
העירייה  מארגנת  החינוך,  דות 

ונ־ בנות  לבנים,  פעילויות  של 
שים ונערות, פעילויות באישור 
בין  והחינוך.  הקודש  משמרת 
מסו־ בעלות  הצגה  הפעילויות, 
בסדת של עשרה שקלים, לבנים 
והקרנה  נפרדות,  בשעות  ובנות 
מסוב־ במחיר  ונערות   לנשים 

סדת.
זו־ יעקב  ר'  ארגן   , בנוסף 
רגר רכז תרבות תורנית בעירייה  
את־ ויזניץ  קהילת  נשות  ל- 200 

מול נסיעה מיוחדת לעיר טבריה 
לקבר השל"ה , שיט בכינרת ועוד 

שלל תוכניות מרתקות

קהילה  מתגוררת  בעפולה 
חסידים,  של  מאוחדת  חרדית 
על  המיוצגים  וספרדים,  ליטאים 
ידי מפלגה מאוחדת בראשות סגן 
ראש העיר צורי כהן וחבר המוע־
צה מנחם גולד, יחד עם נציג אגו־

דת ישראל ורכז תרבות תורנית ר' 
יעקב זורגר.

בעיר  החרדית  בקהילה 
מק־ העיר  ראש  כי  מציינים 
הקיום  דו  על  לשמור  פיד 
הקהלים  לכלל  ומעניק  בעיר 
והכל  להם  המגיע  את  בעיר 

מתוך שלום  ואחווה.

בהשתתפות מרשימה של רבנים, אישי ציבור ומנכ"לי חברות:

מעמד קביעת מזוזה וחנוכת הבית למשרדיה החדשים של סוכנות 
הביטוח מנדי גפנר

מנדי גפנר סוכנות לביטוח מעניקה שירות בכל תחומי הביטוחים וביניהם: ביטוחי חיים, בריאות, כיסוי למחלות קשות, משכנתא, ביטוח תאונות אישיות, תכולה, רכב 
וביטוח נסיעות לחו"ל

'חרי' בכ :‡מ
לצד שולחנות ערוכים ובר עשיר התאספו הש־
של  וסמנכ"לים  מנכ"לים  עסקנים,  ציבור,  אנשי  בוע 
חברות  הביטוח המובילות במשק ונטלו חלק באירוע 
רב רושם שנערך לרגל התרחבותה של סוכנות הבי־
החד־ החברה  משרדי  של  ופתיחתם  גפנר  מנדי  טוח 

שים במרכז רימון בעיר אלעד.
אורח הכבוד של הערב היה הרב הצדיק ר' יעקב 
מרדכי הגר אשר הגיע מלווה במשב"ק  של האדמו"ר 
מויזניץ  שליט"א ר' בן ציון שטנגר. הרב הצדיק כובד 
בעל  על  שבח  בדברי  ופתח  המזוזה  קביעת  בטקס 
האכסנייה. בדבריו ציין כמה יפה לראות עסק פורח 
שבו  שלומינו  מאנשי  אברך  של  בניהולו  ומשגשג 
מה־ רבים  אברכים  יום  מידי  ומתפרנסים  מועסקים 
קהילה. כמו כן, הדגיש את החשיבות של "צאו והת־

פרנסו זה מזה" וכמה חשוב שכל אחד יעדיף לבטח 
מפרנסים  וכך  משלנו  וחברות  עסקים  אצל  ולרכוש 
וכמובן  לגדול  מקומיים  לעסקים  ועוזרים  אברכים 
כשמבוטחים  תביעה  בעת  שחלילה  הגדול  היתרון 
אצל הימישער יש יותר השתדלות לעזור ולסייע בכל 

מה שניתן .
רבנים חשובים נוספים שנכחו באירוע היו הרב 
אלעד,  חסידים  קהל  דקהילות  רב  הורביץ  זושא  ר' 
והרב שרגא פייבל וינברגר רב דקהילת ישועות משה 
ויזניץ באלעד שכובדו גם בטקס קביעת המזוזה וב־

שתיית לחיים.
יעקב  הרב  ח"כ  בנוכחותם,  המעמד  את  כיבדו 
יחד  פורוש  ישראל  הרב  אלעד  עיריית  ראש  טסלר, 
עם חברי המועצה דב אשר ופיני גרוס וכן מנכ"ל מו־

סדות ויזניץ אלעד הרב חיים מאיר כץ.

בין הנוכחים שהגיעו לקחת חלק ולתמוך בסו־
כנות הביטוח היה עמית קמינסקי מנכ"ל ובעלים של 
בכבוד  ציין  החברה  מנכ"ל   .AMG הביטוח סוכנות 
כי גם הוא מעסיק תחתיו שנים רבות עובדים חרדיים 
בהעדפה מוחלטת לאור היעילות, ההתמסרות והנא־

מנות הייחודית של עובדי המגזר למקום העבודה.

סוכנות הביטוח מנדי גפנר כבשה את ליבם של 
ובלעדי  חדש  לסטנדרט  שהתרגלו  לקוחות  עשרות 
של שירות מקצועי אותו מובילה הסוכנות. באמצעות 
צוות עובדים מוכשרים וסוכני משנה שמוליק גפנר, 
שאושרו,  ענק  תביעות  כמובן,  ועוד  לבקוביץ  משה 
עשרות פניות הנענות מידי יום  באדיבות ובאמינות 
הביטוח  שבסוכנות  בטוחים  להיות  למבוטחים  גרמו 
יש מי שדואג להם. גם קירותיה של הסוכנות החדשה 

והמפוארת מעידים ומספרים על תגובות ופידבקים 
מלקוחות מרוצים וממליצים שחשו על בשרם כיצד 
לוקחים מהם פחות ונותנים הרבה יותר. עכשיו, עם 
את  גפנר  מנדי  המנכ"ל  מחזק  המשמעותית  הגדילה 
הצוות  המשופרים,  התנאים  שעם  ומבטיח  דבריו 
ליהנות  הלקוחות  ימשיכו  המקצועי  והמענה  הרחב 

מחוויית שירות רגועה ובטוחה.
מנדי גפנר סוכנות לביטוח מעניקה שירות בכל 
בריאות,  חיים,  ביטוחי  וביניהם:  הביטוחים  תחומי 
תאונות  ביטוח  משכנתא,  קשות,  למחלות  כיסוי 

אישיות, תכולה, רכב וביטוח נסיעות לחו"ל.
מהווה  זה  מיוחד  שאירוע  ולומר  לסכם  ניתן 
של סוכנות  לקוחותיה  לכל  ומשמחת  טובה  בשורה 
מהם  לקחת  ממשיכים  שמעתה,  גפנר  מנדי  הביטוח 

פחות אבל מוכנים לתת הרבה הרבה יותר!

שם המרואיין שלום שטיינברג
וייחודי  חדש  משרד  פתחתם  שאתם  ראיתי  ש. 

בשם "הכוורת", במה המשרד עוסק?
שהוא  בכך  מסוגו  ייחודי  הוא  שלנו  המשרד  ת. 
באותו  הנדל"ן  בתחום  המקצוע  בעלי  כל  את  כולל 

מתחם.
ש. מה הכוונה "כל אנשי המקצוע"?

או  רוכש  הוא  כאשר  נזקק  שאדם  מה  כל  ת. 
מנהל  משכנתאות,  יועצי  מתווך,  נדלנ"י:  נכס  משפץ 
הדמיות,  ומשרטטת  פנים  מעצבת  אדריכלית,  נכסים, 
אנשי  כל  מקרקעין.  שמאי  ואפילו  שיפוצים  קבלן 
המקצוע עובדים יחד כצוות כדי להביא ללקוח מוצר 

מושלם.
ש. מה לגבי עורך דין?

ת. החוק לא מאפשר לעורכי דין לעבוד במתחם 
משותף עם גורמי מקצוע נוספים לכן לא גייסנו עורך 
דין, אבל אנו עובדים בשיתוף פעולה פורה עם כל עו־
רכי הדין באזור, ואנו יודעים להמליץ ולהפנות לטובים 

ביותר.
ש. למה אתה חושב שיש צורך במתחם משותף 

לכל בעלי המקצוע שפירטת?
עשרות אלפי  יש  הצפון  באזור  פשוט,  מאוד  ת. 
מאזור  למשקיעים  השייכות  אחרים  ונכסים  דירות 
שהם  תקופה  באותה  היום  עד  מירושלים.  או  המרכז 
הם  המקצוע,  בעלי  לשלל  ונזקקו  הדירות  את  רכשו 
שאין  שונים  מקצוע  בעלי  עם 5-6  שיח  לנהל  נאלצו 
הבנות.  ואי  סחבות  נוצרו  גם  וממילא  ביניהם  סנכרון 
ברגע  הזאת:  הבעיה  את  לפתור  באים  בעצם  אנחנו 
נכסים  לרכוש  ורוצים  צעיר]  זוג  [או  משקיע  שמגיע 
באזור שלנו, הם מקבלים באותו מקום, מול אותו איש 
מבלי  להם  זקוק  שהרוכש  השירותים  שלל  את  קשר 
להיטרטר ממקום למקום ובין אנשי מקצוע שונים. זה 

עובד בהרמוניה, ביעילות, וזה עובד נפלא.
ש. מה אתה מקפיד כשאתה מגייס אנשי מקצוע 

אצלך?

ת. יש 3 עקרונות חשובים ביותר שבלעדיהם אין 
כאן זכות כניסה... 1. זריזות ויעילות. מי שלא מסוגל 
לעבוד ביעילות, לא יוכל לעבוד אצלינו, אנחנו שונאים 
סחבת ונלחמים בבירוקרטיה. 2. אמינות ויושרה. לעו־
נתפרנס  לא  לעולם  קולגות,  של  פרנסה  ניקח  לא  לם 
על חשבון אחרים ולעולם לא "נטייח" לקוחות ונספר 
סיפורים. נכבד תמיד זכויות של קולגות ושל לקוחות, 
ונאמר תמיד את האמת "על השולחן ובבהירות", אנ־
ציפיות  תיאום  בגלל  עיסקה  להפסיד  מעדיפים  חנו 
ברור מאשר לטייח לקוחות כדי לקבל אותם במרמה. 
3. שירותיות גבוהה: מי שלא יודע לתת חוויית שירות 
מאוד  זמן.  לאורך  אצלינו  עצמו  את  ימצא  לא  חיובית 
שאחד  מספיק  מרוצים.  לקוחות  להוציא  לנו  חשוב 
מהחברים בצוות יגרום לאדם חוויית שירות רעה והוא 
גורם נזק לכולנו. לכן אנחנו מקפידים מאוד על תיאום 

ציפיות, התמסרות ולחימה לטובת הלקוח.
ש. למה לא הזכרת מחיר זול?

ת. אני מתנגד עקרונית ל"מחירים זולים" ותומך 
מאוד ב"מחירים עממיים והוגנים". הרעיון הוא שאיננו 
להתפרנס  דואגים  כן  אבל  כאן,  להתעשר  מחפשים 
בזכות  רק  שירותים  שמוכר  שמי  מאמין  אני  בכבוד. 
"המחיר הזול" זה יגיע בהכרח על חשבון השירות ועל 
חשבון המקצועיות, ובסופו של דבר גם נותן השירות 
וגם מקבל השירות לא יצאו מרוצים ולכן זה לא יכול 
להחזיק לאורך זמן. אנחנו רוצים לקוחות מרוצים גם 
בעוד עשרות שנים, ולכן המחירים שלנו אינם הזולים 
למקובל  ודומים  הוגנים  מחירים  בהחלט  אבל  ביותר, 
לקחת  כדי  לקוח  של  מצוקה  ננצל  לא  לעולם  בענף. 
מחיר יקר יותר. המחיר משקף באופן סביר את המא־
מץ, המקצוענות והסיכון. אני חייב לציין שברוב המק־
רים בסופו של דבר הלקוח גם משלם יותר זול אצלינו 
מאשר היה משלם אילו היה לוקח בעלי מקצוע שונים 
והבירורקרטיה  התיאום  חוסר  כי  בנפרד,  תחום  לכל 

אוטומטית גורמים להוצאות מיותרות.
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פיתוחים
ה"ביכורים" שהבאנו לקראת חג השבועות

חרי בכ :‡מ
של  הייחודי  הספר  בית  "פיתוחים", 
שמש  בבית  השבוע  שנחנך  פתחיה,  רשת 
חינוכית  חממה  מהווה  מרגש,  במעמד 
מוגבלות  בעלי  עבור  מתקדמת  וטיפולית 

שכלית- 
כשאיתן  הלימודים,  שנת  בתחילת 
פרוגנוזה  לו  הייתה  ל"פיתוחים",  הגיע 
ברורה: הרופא שלו אמר שהוא לעולם לא 
הילד  אחרי,  חודשים  שמונה  ללכת.  יוכל 
המקסים הזה משאיר את האבחנה מאחור 
וצועד כבר שלושים צעדים בכוחות עצמו.

גם יואלי, עמרם ומשה, שהתחילו את 
בצע־ מתקדמים   – הגלגלים  בכיסא  השנה 

דים בטוחים. 

שיטות חדשניות 
מתקדמות

המקצוענות, הניסיון, השיטות המת־
קדמות, האבזור החדיש, התרפיות החדש־
ניות, וההשקעה הבלתי-מתפשרת בכל ילד 
וילדה ובכל הורה ומשפחה, מניבים בעזרת 

השם תוצאות מפעימות. 
בית-הספר "פיתוחים" הוקם בבית-
שמש, עיר הילדים הגדולה בישראל, כמע־
נה לבקשתם של תושבי-העיר – הורים לי־
לדים בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית 
הסובלים  הללו,  לילדים  קשה.  עד  בינונית 
לא  סיעודיים),  (וחלקם  מורכבות  מלקויות 
היה עד כה מענה בתחומי העיר. הם נאלצו 
על  מרוחקים,  למוסדות  ולנסוע  להיטלטל 

כל הקשיים הכרוכים בכך.
"פת־ הרימה  הוריהם,  ולמען  למענם 
חיה" את הכפפה והקימה בעיר את "פיתו־
מתקדמת  חממה  שהוא  בית-ספר   – חים" 

להתפתחות, ולהתקדמות. 
ב"פיתוחים" צוות מדהים של מקצו־
ענים מובילים, גישות טיפוליות מתקדמות 
ואבזור חדשני, ונשמר בו רצף טיפולי אפ־
קטיבי, החל מהשלב הראשון אחרי הלידה 
- במעון השיקומי של 'פתחיה', עבור לגנים 
השיקומיים של פתחיה שגם הם ממוקמים 
"פי־ הספר  בבית  ובהמשך  שמש  בבית 
בדרכו  גיל 21.  עד  מענה  יינתן  בו  תוחים" 
לבית-שמש  "פיתוחים"  מביא  הייחודית, 
המושלם,  והאנושי  המקצועי  המענה  את 
להענקת עתיד מאושר ככל האפשר לילדי 

העיר המיוחדים. 

מקסימום פיתוחים
במעמד אישי ציבור, מחנכים והורים 
התקיים  מיוחדים,  צרכים  בעלי  לילדים 
בימים האחרונים מעמד חנוכת הבית לבית 
ראש  כובד  מזוזה  קביעת  במעמד  הספר.  
אבו־ משה  הרב  לשעבר  שמש  בית  עירית 

טבול.  
ומחזיק  שמש  בית  עיריית  ראש  סגן 
תיק חינוך חרדי בעירייה הרב ישעיהו אר־
נרייך , שמלווה את הקמת בית הספר מת־
חילת הדרך, אמר בנאומו: "יש ב'פיתוחים' 
בחינוך  ולילדים  להורים  עצומה  בשורה 
מבעיות  הסובלים  שמש  בבית  המיוחד 

קשות ומורכבות". 
דברים נרגשים שהמיסו את הלבבות, 
יצחק  הרב  'פתחיה'  הנהלת  יו"ר  השמיע 
והמכ־ הקשיים  את  שתיאר  גולדקנופף, 
שונים  גורמים  שהערימו  הרבים  שולים 
שביקשו למנוע את הקמת בית הספר: "אנו 
דשמיא  ובסיעתא  גלוי  בנס  לומר,  חייבים 
עצומה נבנה מוסד זה תוך מספר שבועות. 

אפשר לומר שהיתה לנו תחושה שמלאכים 
מסייעים לנו לבנות את הבית הגדול הזה". 

ודמעות  מהתרגשות  נחנק  כשקולו 
גולדקנופף:  הרב  אמר  עיניו,  את  מציפות 
צמרמורת אוחזת בנו. היום הזה אנחנו יכו־
היום  הבאנו  הנה  עתה  לקב"ה,  לומר  לים 
הביכו־ אלו  לפניך,  ומהודרים  יפים  פירות 
לך  מגישים  אנו  אותם  פיתוחים,  של  רים 

כשי לקראת חג השבועות הקרב ובא".
הוא  היום  חונכים  שאנו  "פיתוחים" 
איך  חותכים,  איך  ימינו.  של  ה"שמיר" 
את   - הילדים  עם  עובדים  איך  מגלפים, 
לבית  בפיתוחים  הבאנו  השמיר  של  הסוד 
הילדים  את  לקחו  כאן  הצוות  אנשי  שמש. 
שבתחילת שנה אף אחד לא האמין שיוכלו 
ללכת, לשחות, לאכול לבד. בתקופה קצרה 
חיסרו  ולא  יאומן  הלא  את  הוכיחו  יחסית 

מהם דבר", סיים הרב גולדקנופף 

בציפייה להשלמת 
הפרוייקט

הוא פנה אל ראש עיריית בית שמש 
העיריה  כי  בבקשה  העיר  הנהלת  וחברי 
מבנה  עבור  ההקצאה  הליך  לסיום  תפעל 
"פיתוחים"  לרשות  שיעמידו  וכן  הקבע, 
"עשי־   .  2 ג'  ברמב"ש  ידיים  רחב  מגרש 
אנא  עלינו,  המוטל  את  עשינו  פתחנו,  נו, 
נשיא  ביקש  להמשך",  יד  לנו  הושיטו 
מנהל  ישראל,  הרב  בנו  כשלצידו  הרשת, 

רשת מוסדות פתחיה.  
לראש  והודה  שב  גולדקנופף  הרב 
העיר הגב' בלוך ולראש העיר לשעבר הרב 
משה אובוטבול, שסייעו לבית הספר וציין 
באופן מיוחד את פעילותו של הרב ארנרייך 

שעומד לימין בית הספר בכל ענין. 

ברשת כלי הבית 'נעמן' סופרים לכם 50 
אחוזי הנחה

אתם מחתנים או מתחתנים? אם-כן, תוכלו ליהנות

מ-60 ‡חוזי הנחה

לרגל חג השבועות, יוצאת רשת כלי 
עשיר  מגוון  על  ענק  במבצעי  'נעמן'  הבית 
של כלי בית איכותיים בסגנונות מודרניים 
במסג־ מלכותיים.  קווים  עם  כאלו  לצד 
מהנחה  הלקוחות  ציבור  ייהנו  המבצע,  רת 
בהיקף של 50%, ברכישת 3 מוצרים ויותר 

מהמגוון המשתתף במבצע.
ול־ לחתנים  מוקדש  מיוחד  מבצע 
בת  או  בן  המחתנים  או  המתחתנים  כלות. 
הקרובים,  החתונות  עונת  חודשי  במהלך 
יהיו זכאים להנחה בהיקף של 60%, ברכי־

שת נדוניה של לפחות 8 מוצרים או יותר, 
בסכום של 2,000 ₪ ומעלה.

במקביל יתקיימו בסניפי הרשת עש־
רות מבצעים נוספים, ביניהם לדוגמא: אבן 
שמוט לאפיית פיצה ומאפים עגול 38 ס"מ, 

במחיר 59.90 ₪, במקום 149.90 ₪ (מחיר 
המשקף 60% הנחה); סט אפיה לילדים, 11 
חלקים במחיר 39.90 ₪, במקום 99.90 ₪ 
ס"מ,   34*14.5 עוגה  פעמון  הנחה);   60%)
 66%)  ₪  89.90 במקום   ₪  29.90 במחיר 

הנחה).
לכ"ז  עד  לממש  ניתן  המבצעים  את 
בסיוון (30 ביוני) תשע"ט בכל סניפי הרשת 
בריכוזי  הפרושים  ביניהם  הארץ,  ברחבי 
האוכלוסייה החרדית בערים: ירושלים, בני 
ברק, אלעד, ביתר עילית, אשדוד, מודיעין, 
בית  נתיבות,  שמואל,  גבעת  תקוה,  פתח 

שמש, ערד ואופקים.

„ ל˜בל וליים החלטו-ח כ̂י
היום הגענו לשתי הכלים האחרונים לרכוש שיקול דעת נכון לפני קבלת 

החלטות בצורה נכונה. הכלי החמישי- היה נכון
בין  להבדיל  צריך  אתה  יום  ביום  אתך  ועובר  שקורה  מה  כל  עם  בחיים 
"מציאות ל "למצב רוח"  תמיד שיקול דעת והכנה יעזרו לך, כלומר לפני 
שאתה נתקל בבעיה השיקול דעת וההכנה שלך יאפשרו לך לפעול ביתר 

ביטחון כאשר הבעיה אכן תגיע.
לכן לפני שאתה נכנס לסיטואציה שעלולה להסתבך, כמו: מפגש משפח־
תי, מפגש חברים, מפגש עם הבוס, כל מה שזה יהיה, עליך לשקול מראש 
במה אתה עשוי להיתקל? ותכין את עצמך לזה, תעשה חזרות עם עצמך 
או עם חבר, תכין "סיסמאות" קלות וברורות לעצמך, שיעזרו לך להתמקד 
ברגע האמת, מה שכן לא לטעות בדמיונות של הוא יגיע ואני אענה לו כך 
וכך, זו לא הדרך. אלא לנסות לחשוב על נקודות, מכשולים ועקרונות שעל 
פיהם אתה תנהג, כמו שאל את עצמך מה ייתן לי אם אענה עכשיו אני 
אשיג את התוצאה הרצויה? אם אגיב כך זה מתוך הרגש הכואב והפגוע 
או שזה אובייקטיבי? זה יוביל אותי לאן שהוא? חיוך ושתיקה שווה לי 

בסיטואציה הזו?
כאשר אתה מוכן אז אתה בטוח! ואז אף אדם בעולם לא יוכל למשוך את 

השטיח מתחת לרגליים שלך.
הכלי השישי- תן לזה זמן

האם למישהו יצא פעם ללכת לישון עם בעיה ולקום עם פתרון?
על מנת שנוכל להגדיל את רמת הבהירות שלנו בכל נושא בחיים אנח־
תקועים  שאנו  כלשהו  נושא  לפעמים  ולעזוב  להרפות  ללמוד  צריכים  נו 
בו, ולחזור אליו מאוחר יותר, לפעמים אתה מרגיש שאתה מתרוקן, קחו 
לעצמכם הפסקה כלשהי, ואז לחזור ולרענן את הדברים, מה שקורה לנו 
אז זה שאנחנו יותר נבונים ומלאים בחיוניות ממה שאנו מרשים לעצמינו 

להודות הפתרונות פתאום יצוצו לנו לבד .
כי עם הזמן אנחנו מקבלים תשובות לכן תשמרו על השאלה בקשו עזרה 

מהקב"ה ומאחרים ואז הבהירות תגיע אליכם,
מרכז  ורגועים,  טובים  יותר  חיים  להרגיש  לעצמך  שתדאג  הזמן  עכשיו 
באח־ להצלחה  אישית  ליווי  בתוכנית  אותך  מלווה  לשנות  האומץ 
שלישי  מחזור  נפתח  עכשיו  ממשיכה  ההצלחה  לתוצאות,  מלאה  ריות 
TMP-   17.6.19 קורס פרונטלי לתכנות תת המודע טראנס וסוגסטיות

Therapeutic Mind Programming
דמיון מודרך סוגסטיבי | NLP Basic Practitioner לדעת להניע תה־
ליכי שינוי עמוקים בעצמך ובאנשים, להתחבר לכל אדם בשניות, להיות 
את  לרכוש  חייב(!)  אתה  אנשים  אליו  שממגנט  וכריזמטי  משפיע  אדם 
היכולת לתכנת את תת המודע! קורס ה- TMP המקיף ביותר של ד"ר 
ועניני  מתומצת  קורס  המלאים 0506669924         הפרטים  לכל  שינוי 
וממוקד מטרה  טראנס וסוגסטיה תרפי ברמה הגבוהה ביותר לתכנת את 
0506669924.הראשון  לפרטים  אפשרי  הבלתי  את  לעשות  המודע  תת 

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

מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה  הבניה  בתחום  לחברה 
שקטה.  משרדית  ועבודה  בכתב,  ללקוחות  למענה 
שעות גמישות, שכר 3,800 ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח שקטה בירושלים פקיד/ה לעבודה 
משרדית מול מבוטחים, שכר 7,500 ש"ח. ~  לחברה בבני 
שכר  שוטפת,  לאדמיניסטרציה  חברה,  מזכיר/ת  ברק 
7,500 ש"ח. ~ דרוש מחסנאי למחסן בבני ברק, משרה 
קבועה. שכר גלובלי 8,000 ש"ח. קריירה 072-22-222-62
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להצלחה כתובת אחת

כולם מדברים על 
זה וכולם מדברים 

בזה: הצלחה 
חסרת תקדים 

לסדרת המכשירים 
החדשה מבית 

'עסקן'
סדרת המכשירים החדשה והמובילה בסינון 
מוקפד ואיכות מושלמת ועכשיו על המדף: 
 A10, המכשירים המבוקשים מסדרת גלקסי
A20, A30, A50, A70 * רק ב'עסקן' אפשר 

ליהנות מכל העולמות: להתחדש באחד 
ממכשירי סמסונג, ליהנות מאחריות מקורית 
של היצרן מבלי להתפשר על איכות הסינון

חרי בכ :‡מ
היום  החם  הדיבור  זה 
שחברת  מאז  החרדי:  ברחוב 
'עסקן' יצאה לשוק עם סדרת 
והמובי־ החדשה  המכשירים 
מכשי־ ויותר  יותר  נראים  לה, 
רים כאלו בידי עוברים ושבים 
בבתי  הכנסת,  בבתי  ברחוב, 

העסק ובכל מקום אפשרי.
הח־ המכשירים  סדרת 
לה  כבשה  'עסקן'  מבית  דשה 
ביקוש  ויצרה  כבוד  של  מקום 
לקו־ מאות  מצד  תקדים  חסר 
חות שמיהרו לרכוש את אחד 
חברת  המובילים.  המכשירים 
סמסונג  חברת  עם  יחד  עסקן 
לאחרונה  השיקה  העולמית, 
המהווה  החדשה  הסדרה  את 
בעולם  האחרונה  המילה  את 
גלקסי מכשירי  ובה  הסלולר, 
 A10, A20, A30, A50, A70

המתקדמים והמבוקשים.
הייחודיים  המכשירים 
המילה  את  מהווים  הללו 
האחרונה בתחום הסלולר ומ־
פו־ טכנולוגיות  במגוון  צויד 
מופחת,  עובי  כמו  דרך,  רצות 
מחירים חסרי תקדים, סוללה 

וח־ עוצמתית 
המחזיקה  זקה 
זמן  מעמד 
חיישן  וכן  רב 
אצבע  טביעת 
במסך,  מוטמע 
לט־ אפשרות 
שיתופית  עינה 
אלחוטית ועוד.

כן,  כמו 
המכ־ סדרת 
המתק־ שירים 

מיובאים  דמים 
ע"י  לארץ 
'סאני'  חברת 
עו־ גם  שהיא 
מאחורי  מדת 
היצ־ אחריות 
המקורית.  רן 

המשווקת  היא  'עסקן'  חברת 
המורשה היחידה של המכשי־
רים הללו עם הסינון המושלם 
במיוחד  המותאם  והמוקפד 
דרי־ עם  יחד  אלו  למכשירים 
הסינון  חברת  היצרן.  שות 
המשתפת  'עסקן'  המובילה 
היבואן   - 'סאני'  עם  פעולה 
גאה  סמסונג,  של  הרשמי 
לצי־ אלה  בימים  כבר  להציע 
המכשירים  את  הצרכנים  בור 
המתקדמים ביותר, עם הסינון 
הקפדני והנקי והכי חשוב: עם 

אחריות היצרן המקורית. 
מיכה  'עסקן'  מנכ"ל 
"את  כי  בסיפוק  אומר  שולם, 
בי־ רואה  אני  שלי  ההצלחה 
אחרים.  אנשים  של  דיים 
הליכה תמימה ברחוב מספקת 
לי כמה וכמה מקרים של הצ־
את  רואה  כשאני  מוכחת  לחה 
האנשים מחזיקים בידיהם את 
מרוצים  החדשים,  המכשירים 
ההצלחה  עם  רצון.  ושבעי 

הזאת אי אפשר להתווכח!". 
אז  צריך,  כבר  אם  כי 

שיהיה עסקן!
ורכישה: לפרטים 

02-9404050 

עם נתונים קשה להתווכח

הערכה: 'שמש רכבים' חסכה ללקוחותיה 
עשרות אלפי שקלים 

בדיקה בלתי תלויה מצאה פער משמעותי בין עסקאות זהות ב'שמש רכבים' לעומת חברות מתחרות * חישוב 
ראשוני מעלה כי עשרות הלקוחות שכבר מיהרו לרכוש חסכו יחד סכומי עתק 

חרי בכ :‡מ
חישוב ראשוני, כללי ולא מחייב, מעלה כי 
רכבים  שמש  במשרדי  נחסכו  האחרונים  בימים 
במצטבר,  שקלים  אלפי  מאות  לא  אם  עשרות 
חס־ קניה  וביצעו  שהגיעו  לקוחות  עשרות  ע"י 

כונית ונבונה יותר עבורם.
הנתון נשמע מענין? מסתבר שהוא גם נכון, 
הס־ את  להרכיב  יכולים  אתם  שגם  ומסתבר 
טטיסטיקה הבאה ע"י כך תבואו לחסוך בעצמכם!

בדיקה  מאוד:  פשוט  זאת?  עושים  איך 
שנערכה העלתה, כי רכישת רכב בשמש רכבים, 
יכולה לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בעסקה 
הכוללת, מול אותה עסקה בדיוק בחברה אחרת. 
על פי הבדיקה, בעסקה שאינה כרוכה בתשלום 
קודיאק  סקודה  מסוג  רכב  ברכישת  מקדמה, 

לחודש  שקלים   2,598 אחרת  בחברה  תשלמו 
רכבים.  בשמש  בלבד  שקלים   2,229 לעומת 
בסיום התקופה ייצא שחסכתם 20,091 שקלים! 
אקס־ ניסאן  על  דומה  עסקה  תקחו  אם 
שקלים  התקופה 17,197  בסיום  תחסכו  טרייל, 
או 13,884 על עסקה זהה של יונדאי איוניק. אלו 
המציאות  ושוב:  מוכחים  מספרים  עובדות,  הן 

ברורה כשמש.

הנתונים,  שפורסמו  מאז  שחלפו  בימים 
הגיעו עשרות לקוחות למשרדי החברה ברחבי 
כך  במיוחד.  משתלמות  עסקאות  וביצעו  הארץ 
חסכה  רכבים  שמש  הכולל,  התחשיב  פי  שעל 
ללקוחותיה סכומי עתק המגיעים לעשרות אם 

לא למאות אלפי שקלים!
מנכ"ל שמש רכבים ר' שמואל טירר אומר 
מלראות  יותר  ומספקת  טובה  תחושה  "אין  כי 
המפתחות  עם  מהמשרד  יוצא  מרוצה  לקוח 
לחייך  ממשיך  שהוא  הוא  הגדול  הפלוס  ביד. 
גם הרבה אחרי שהוא רוכש את הרכב. אז לפני 
החיסכון  סטטיסטיקת  את  מחשבים  שאנחנו 
הבאה אנו קוראים לכל אחד מכם לבוא ולהרכיב 
אותה, לחסוך לעצמו חיסכון גדול שיצטרף יחד 

עם כולם לחיסכון ענק". 

אירועי ל"ג בעומר בקהילת "אור האמת" באלעד 
תלמיד הת"ת רכש את זכות ההדלקה בהתחייבות ללימוד 1000 דפי גמרא

חרי בכ :‡מ
אירועי ל"ג בעומר בקהילת "אור האמת" 
הקהילה  משפחות  למסורת,  מזמן  כבר  הפכו 
האברכים, וידידי המוסדות יודעים כי את האור 

רואים ושומעים ב"ה באור האמת.
 לאחר תפילת ערבית ברוב עם בבית הכ־
נסת "נר יוסף " פנה מורנו הרב שליט"א בליווי 

הציבור לרחבת ההדלקה  בתלמוד תורה .
התלמידים הנרגשים קיבלו את מורנו הרב 
בהתרגשות גדולה ובשירה לקול צלילי התזמו־

רת שליוותה את הארוע במהלך הערב.
המש־ בקהל  אחזה  עילאית  התרגשות 
מורנו  את   לכבד  הזכות  נמכרה   עת  תתפים, 

הגר"א בן דוד שליט"א בהדלקת המדורה . את 
זכותא  חיים  ה"ה  החשוב  התלמיד  רכש  הזכות 
הי"ו אשר רכש את הזכות המיוחדת בהתחייבות 

ללימוד 1000 דפי גמרא.
העלה  תורה  התלמוד  ילדי  שירת  לקול 
שניצת  ודומה  האש  שרביט  את  הרב  מורנו 

המשתתפים.  בליבות  התורה  אש  זמן  באותו 
וידידים  מחנכים  ובנים  אבות  של  סוחף  מעגל 
וכולם  מעגל  סחף  מעגל  ועולה,  מתרקם  החל 
רשב"י  ההילולא  בעל  של  בשמחתו  שמחים 

זיע"א באיחוד ובדבקות.
הרב  ורבנו  מורנו  פתח  הריקודים  לאחר 
אליעזר בן דוד שליט"א במשאו המרכזי ובו הז־
כיר את היום הק' ואת הדברים החשובים והנש־
גבים שעלינו ללמוד מתורתו של רשב"י זיע"א.

מרגש במיוחד היה לראות את בוגרי הת"ת 
אשר באו ליטול חלק בכור מחצבתם וערש הול־

עוד  המוצלח  האירוע  סיום  עם  הרוחנית.  דתם 
וחוויות  רשמים  להעברת  במקום  הקהל  נותר 
נערכה  הערב  בתום  לעד.  בנו  יישארו  שלבטח 

תלמידי ת"ת "סיני" של החנה"ע ביבנה ב"שבת 
התעלות" מרוממת לקראת חג השבועות

במסגרתו עלו לירושלים שם ביקרו באהלי תורה ושמעו שיחות חיזוק והרצאות תורניות מפי גדולי תורה

חרי בכ :‡מ
תורה  בתלמוד  הגבוהות  הכיתות  תלמידי 
השתתפו  ביבנה  העצמאי  החינוך  של  "סיני" 
הש־ רבת  התעלות"  ב"שבת  האחרונה  בשבת  
ראה לקראת חג מתן תורה, במסגרתה שהו יחד 
של  הזכה  באווירה  המחנכים  וצוות  המנהל  עם 
באהלי  ביקרו  במהלכה  ירושלים,  הקודש  עיר 
מפי  תורניות  והרצאות  לשיחות  והאזינו  תורה 
לחז־ במטרה  שם,  ידועי  ומחנכים  תורה  גדולי 
לישיבות  כניסתם  לקראת  כהכנה  ולעודדם  קם 

קדושות.
ברא־ ומלוויהם  התלמידים  של  בואם  עם 
שבת,  בערב  בשארי  הרב  הנמרץ  המנהל  שות 
"חברון"  ישיבת  ראש  של  למעונו  תחילה  עלו 
הגאון רבי דוד כהן שליט"א, שעמד על מעלתם 
לקבלת  להכנה  שנועדו  העומר  ספירת  ימי  של 
האזינו  כן  בשנה,  שנה  מדי  המתחדשת  התורה 
מראשי  שליט"א  שפירא  הגר"ב  של  לשיחתו 
הת־ את  שעודד  לצעירים,  תורה"  "קול  ישיבת 
הקשיים  מול  איתן  לעמוד  המחוננים  למידים 
התורה,  דלתי  על  בהתמדה  ולשקוד  והנסיונות, 

ר'  הרה"ג  החה"ע  בוחן  בפניהם  הופיע  כן  כמו 
העלה  שבדבריו  שליט"א,  לורנץ  ישעי'  אברהם 
על נס את מנהלו המסור של הת"ת הרב עזריאל 
חיזוק  דברי  והשמיע  המחנכים,  וצוות  בשארי 
חמים בעניני לימוד התורה והשאיפה להתעלות 

בתורה ויראת שמים.
התלמידים  קיבלו  מלכתא  שבת  פני  את 
המרוגשים בישיבת "באר התלמוד", ובין קבלת 
שיחת  בפניהם  השמיע  ערבית  לתפילת  שבת 
שה־ שליט"א,  כהן  הגר"י  ראש הישיבה  חיזוק 

מכל  להשמר  התורה  בני  בחובת  דבריו  קדיש 
משמר בדרכי הקדושה, לאחר הסעודה של ליל 
ומלוכדת  מרוממת  באווירה  שהתנהלה  שבת 
של "שבת אחים גם יחד" השתתפו התלמידים 

בשולחן הטהור בחצר הקודש "בעלז".
התלמידים  ביקרו  השבת  יום  במהלך 
בביתו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף 
רבי  בדברים  אותם  ועודד  שחיזק  שליט"א, 
בחשקות  תורה  בלימוד  השכר  גודל  על  תוכן 
ישיבת  ראש  אצל  וכן  לגדולות,  שאיפה  תוך 
"בית הלוי" בראש העין הגר"א עפג'ין שליט"א, 

במאמ־ מתובלת  מוסרית  שיחה  בפניהם  שנשא 
להיערך  בחלקם  שנפלה  הזכות  אודות  חז"ל  רי 

כראוי לחג השבועות.
התלמידים  הקשיבו  דרעוין  רעוא  בשעת 
שליט"א  רוזנשטיין  שלמה  הרב  של  להרצאתו 
מראשי ארגון "דרשו", והשתלבו בריקודים תוך 

זמירות ותשבחות לבורא עולם.
על  שהותירה  והמרוממת  הנפלאה  השבת 
שבת  במוצאי  נסתיימה  עז  רושם  התלמידים 
הע־ החינוך  יו"ר  של  המרתקים  הנעילה  בדברי 
צמאי הרה"ג ר' אברהם יוסף לייזרזון שליט"א, 
שהביע בדבריו הערכה רבה למנהל הת"ת הרב 
מו־ במסירות  הפועלים  ההוראה  וצוות  בשארי 
בציינו  בת"ת,  הטהור  החינוך  להצלחת  פתית 
פרי  למראה  הרוח  וקורת  הסיפוק  תחושת  את 
המ־ ממסדותיו  הת"ת,  של  המבורך  ההילולים 
החינוך  במערכת  ביותר  והמוצליחם  פוארים 

העצמאי.
סמוך לחצות הלילה שבו התלמידים המ־
חוננים והמרוגשים ליבנה, עמוסים בחוויות רו־
חניות ובמטענים תורניים שספגו במהלך השבת 
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gshotel.co.il | office@gshotel.co.il
09-8621777
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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:s@shaharit.com 
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hillel@lehmaaseh.com

gal gmailcom
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רובח

רפבבורונסבעירמרבייםירוחבכוטובינר
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רובח

ווייבורבבייןסטוטויוומרמו
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רובח

יבימניםיוןבכינוסויביביריבו
יוםיעבכן
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רובח

בבמוסיויוןמוזיברחבי״ויורטננחנכרוסיינבמעמ
בבמוסיויוןמוזיוםי
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רובח

יובייסוברוברבזוריבבייכיעורבמסירונר
יוםמוטירין
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מוריםורבניםבביורברבייעיעסויזבערעסטיר
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רובח

רביוןיוןוןרובריםבירומךורבורבומעמחוממסיב
יוביורון


