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פרנו // „ו„ פרי„

ה‡סטרט‚יה ה‡יר‡ני
עם  שנפוצו  דיבורים  המו"מ,  לשולחן  איראנית  חזרה  על  הדיבורים  ברקע 
כניסתן של הסנקציות האמריקניות לתוקף לפני למעלה משנה, נביא את דב־
ריו של הדוקטור מרדכי קידר שהעריך אז בטור שפרסם במגזין 'מידה' את 

האסטרטגיה האיראנית. הנה לפניכם:
העולם כולו גועש בעקבות הטלת הסנקציות האמריקניות על איראן. אירו־
פה נגד ארה"ב, רוסיה וסין מפגינות שרירים מכיוונן הן. אך שאלת השאלות 
איראן;  של  עתידה  על  האמריקניות  הסנקציות  של  השפעתן  תהיה  מה  היא 
ממשלתה והסנקציות שהוטלו עליה. את התשובות לשאלות הרי-הגורל הללו 
מנסה המזרחן הנודע מרדכי קידר לתרץ במאמר שפרסם באחרונה. הנה הוא 

לפניכם במספר פרקים.
"בעוד שלושה חודשים יוחמרו הסנקציות באופן שהן יכללו גם את חברות 
האנרגיה והבנקים, והתוצאה תהיה שאיראן תאבד חלק ניכר מהכנסותיה המ־
גיע מנפט, גז ומוצריהם. נראה שרק סין תמשיך לקיים עם איראן קשרי כלכלה 
רגילים או כמעט רגילים, ואולי גם רוסיה לא תקטע לחלוטין את קשריה הכ־

לכליים עם משטר האייתוללות.
"התסריט הטוב ביותר למשטר האייתוללות והרע ביותר למזרח התיכון ול־
עולם כולו הוא חזרת האיראנים לשולחן המשא ומתן עם המעצמות כהיענות 
לדרישה האמריקנית. המטרה שלהם תהיה להרוויח זמן כדי להגיע לבחירות 
דמו־ יהיה  והמנצח  ייכשל  שטראמפ  תקווה  מתוך  ב-2020  ארה“ב  לנשיאות 

קרט.
"באיראן בטוחים שנשיא דמוקרט יחזיר את ארה“ב להסכם הגרעין משנת 
המשא  אשפי  הם  האיתוללות  חידש.  שטראמפ  הסנקציות  את  ויסיר   2015
ומתן, והם יצליחו למשוך אותו על פני שנים תוך יצירת תמונה שקרית של 
התק־ ואת  האמריקנים  הפוליטיקאים  את  טראמפ,  את  שתרגיע  התקדמות, 
שורת העולמית. הם יודעים שהחל מתחילת 2020 טראמפ יעשה הכול כדי 

להיבחר שוב, ולכן הוא יציג את ”הגמישות“ האיראנית כהישג שלו במגעים.
"מי שעוקב אחרי התפתחות העניינים בין ארה“ב וצפון קוריאה רואה דבר 
”ידידו  מקים,  טראמפ  של  ההתלהבות  את  ראינו  בסינגפור  במפגש  דומה: 
החדש“, והכרזות אופטימיות משני הצדדים. אבל בדיונים עצמם, הרחק מזר־
קורי המצלמות, העניינים קשים הרבה יותר וכרגע בכלל לא ברור אם קים אכן 
מוכן לפרק את הפרויקט הגרעיני שלו ואת הטילים ארוכי הטווח המאיימים 
על  הלחץ  יכולת  את  לשפר  כדי  זמן  להרוויח  מנסה  שקים  ברור  ארה“ב.  על 
ארה“ב, שגם בעידן טראמפ איננה ששה אלי קרב ואיננה מתלהבת מחילופי 

טילים בליסטיים עם משטר חסר עכבות שאיננו מייחס חשיבות לחיי אדם.
"שליטי איראן מקווים לפתח עם טראמפ מסלול דומה: הם ייפגשו איתו, 
יחייכו למצלמות ויפזרו הצהרות אופטימיות כדי ליצור דעת קהל אוהדת לע־
ניינם. במקביל הם ינסו להכפיש את הנשיא וליצור לו תדמית של יוצר בעיות, 
כדי לקעקע את סיכוייו להיבחר מחדש. הם מכירים את השנאה כלפי טראמפ 
בקרב ציבורים גדולים בארה“ב, והם ינסו ללבות אותה. הם ייצרו מצג שווא 

לפיו מוכנים להתפשר ולהתגמש, כדי לתת תחמושת בידי מתנגדי טראמפ.
"לכל מי שיש טיפת הבנה בענייני המזרח התיכון ברור שעצם כניסת ארה“ב 
בשיחות  ישתמשו  בטהרן  איראני.  ניצחון  מהווה  האיראנים  עם  ומתן  למשא 
נובמבר  לקראת  מתקתק  טראמפ  של  הפוליטי  השעון  כאשר  זמן  להרוויח 
ולמרות  כנו,  על  באיראן  האייתוללות  משטר  את  ישאיר  כזה  תסריט   .2020
הקשיים הכלכליים הם ישרדו את ארבע שנות טראמפ. לאחר מכן הם יתפנו 
כדי להמשיך בכל מה שעשו קודם: הם ישחזרו את פרויקט הגרעין הצבאי, 
ימשיכו לייצר טילים בליסטיים ארוכי טווח וימשיכו לערער את יציבות המ־

זרח התיכון והעולם".

פרנו // ‡ברהם ויסמן

ס מכמה „˜ו"סיום ה
הגאון רבי זליג ראובן בנגיס זצ"ל, מגדולי התורה בדורות הקודמים, וגאב"ד 
מספר  בכל  הש"ס  כל  את  מסיים  היה  תשי"ג)  סיון  ז'  (נלב"ע  החרדית  העדה 

שנים. 
אירע פעם שמספר חודשים לאחר סיום הש"ס, הזמין הרב בנגיס את מכריו 

לסיום הש"ס פעם נוספת, וערך אז סעודה חגיגית יותר מבכל פעם.
הציבור תמה כיצד כבר סיים הרב את הש"ס בזמן קצר כ"כ, ומדוע הפעם 

הוא חוגג יותר מבכל פעם?
בסעודת המצוה הסביר הרב בנגיס: יש לי את סדרי הלימוד הקבועים, אותם 
אני לומד בכל יום, אולם הסיום הזה אינו נכלל בסדרים הקבועים. את הש"ס 
הזה סיימתי מכמה דקות! בכל פעם שאני ממתין, בין אם לעריכת ברית, לנסי־

עה, לרופא וכד' אני לומד אז לימוד נוסף.
מהלימוד הזה של דקות ספורות בכל פעם, הגעתי כעת לסיום הש"ס!

// נתניהו הודיע: „בר המערכ
אתייצב לשימוע – אך 

נכון לדחותו
עו''ד חדד, פרקליטו של רה''מ, מתח ביקורת חריפה על 
מנדלבליט ◆ בפרקליטות מעריכים כי נתניהו יפנה לבג''צ

מ‡: ח. פרנ˜ל
הודיע  נתניהו  של  פרקליטו 
יתייצב  הממשלה  ראש  כי  הערב 
בראשית  שיארך  בעניינו  לשימוע 
חודש אוקטובר. עם זאת גורמים בפ־
רקליטות מעריכים כי ראש הממשלה 
הודיע על ההתייצבות רק כדי למנוע 
ממנדלבליט להגיש כתב אישום ללא 
לעתור  מתכנן  עדיין  הוא  אך  שימוע, 

לבג''צ כדי לדחות את השימוע.
עמית  עו"ד  נתניהו,  של  סנגורו 
התשובה  את  שהעביר  זה  הוא  חדד, 
שבה  שפרסם,  בהודעה  מרשו  של 
הסתייג ממועד השימוע הנוכחי מסי־
עשרות  חסרים  לדבריו,  שונות.  בות 
מסמכים וחומרים שונים שלא הועב־
רו לידי צוות ההגנה של נתניהו. ובכך 
כנד־ לשימוע  להתכונן  ממנו  מונעים 

רש.  חדד אף הוסיף כי בהתייחס לכך 
שוועדת ההיתרים שליד משרד מבקר 
המדינה מסרבת לאשר למרשו לקבל 
המשפטית,  הגנתו  למימון  תרומות 
קשה לו לבדו לעבור על כל החומרים.
ליועץ  פנינו  שעבר  "בשבוע 
תדחה  וביקשנו:  לממשלה  המשפטי 
את מועד השימוע", אמר עו"ד חדד. 
ני־ שיש  חושבים  אנחנו  סירב.  "הוא 
את  שמצדיקים  משקל  כבדי  מוקים 
החומר.  את  קיבלנו  המועד.  דחיית 
התחלנו לקרוא אותו. עשרות הודעות 
חסרות. עשרות מסמכים חסרים. אם 
הם לא נמצאים אצלנו, אי אפשר לק־

רוא אותם".
בפרקליטות  גורמים  כאמור, 
מעריכים כי נתניהו עדיין לא אמר את 

המילה האחרונה.
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רעיית רה''מ ביקשה דחייה בהגשת כתב האישום בפרשת המעונות
לאחר שהסכימו על כתב הסדר טיעון מקל בפרשה, ביקשה נתניהו לשקול זאת בשנית

מ‡: ח. פרנ˜ל

רעיית ראש הממשלה ביקשה מבית 
יום  של  דחייה  בירושלים  השלום  משפט 
עליו  המתוקן  האישום  כתב  הגשת  לפני 

הסכימה בעבר בעקבות הסדר טיעון שנ־
חתם בינה לבין הפרקליטות.

כי  נתניהו  הואשמה  כזכור 
כשהזמי־ הוצאות  לנפח  פעלה 
ארוחות  הממשלה  ראש  למעון  נה 

של  כוללת  בעלות  יוקרה  ממסעדות 
עקי־ אלף שקלים, תוך  מ-350  יותר 
הזמ־ שאוסר  הנוהל  של  מכוונת  פה 
נת מזון כשבמעון מועסקת מבשלת. 
המשפט  בבית  רבים  דיונים  לאחר 

לה־ והסכימה  הפרקליטות  בה  חזרה 
סדר טיעון במסגרתו תואשם נתניהו 
של  מכוון  טעות  "ניצול  של  בעבירה 
לקופת  להשיב  מרמה",  ללא  הזולת 
45 אלף שקלים ולשלם קנס  המדינה 

10,000 שקלים. בגובה 
הקשה  פרקליטיה  הגישו  כאמור, 
לצורך  האישום  כתב  הגשת  לדחיית 
להסכם  ביחס  עמדותיה  וחידוד  "הבהרה 

הטיעון המתגבש".

ארה"ב הגיעה 
להסכמה 

עם מקסיקו 
על הגבלת 
ההגירה 
לארה"ב

על הפרלמנט המקסיקני לאשר 
את ההסכמים ◆ במסגרת 

ההסכמים בין המדינות, מקסיקו 
תגביר את הפיקוח על הגבול

מ‡ ‡ברהם ויסמן

עם  להסכמות  הגיע  האמריקני  הממשל 
מספר  של  להגבלתם  בנוגע  מקסיקו  ממשלת 
הצעד  לארה"ב.  ממקסיקו  המגיעים  המהגרים 
בהטלת  איים  טראמפ  שממשל  לאחר  התבצע 
באם  השכנה,  המדינה  על  משמעותיים  מכסים 
זו לא תגן על גבולותיה ותילחם בהגירה לתוך 

ארה"ב.
בהודעה שפרסם הממשל נאמר כי המכ־
על מקסיקו  סים שהיו אמורים להיות מוטלים 
לנוכח  זאת  זמן,  הגבלת  ללא  מושעים  אתמול, 
ההגי־ בבעיית  לטיפול  בנוגע  להסכמות  הגעה 

רה.
"אני שמח להודיע לכם כי ארצות הברית 
מקסי־ עם  חתום  להסכם  הגיעה  אמריקה  של 
החברתית.  ברשת  בחשבונו  טראמפ  כתב  קו", 
צריך  עדיין  המקסיקני  הפרלמנט  כי  לציין  יש 

לאשר את ההסכמים.
פרטי ההסכם כוללים הצהרה אמריקנית 
של  משמעותית  להרחבה  תפעל  ארה"ב  לפיה 
התוכנית להחזרת מבקשי המקלט החוצים את 
נב־ טענותיהם  בעוד  למקסיקו,  הדרומי  הגבול 

חנות.
בצע־ לנקוט  מצדה  הסכימה  מקסיקו 
לבלימת  האכיפה  להגדלת  תקדים  חסרי  דים 
המשמר  פריסת  כולל  חוקית,  הבלתי  ההגירה 
בייחוד  הארץ,  רחבי  בכל  המקסיקני  הלאומי 
אמרה  ארה"ב  גואטמלה.  עם  הדרומי  בגבול 
שמקסיקו גם נוקטת "פעולה החלטית לפירוק 
ארגוני ההברחות והסחר בבני אדם, כמו גם את 

הרשתות הפיננסיות הבלתי חוקיות שלהם".

http://bit.ly/2WnR1Pk-leumit
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השופט חנן מלצר נבחר שוב 
ליו''ר ועדת הבחירות

השופט ניל הנדל נבחר לממלא מקומו

מ‡: ח. פרנ˜ל

לנשיאה,  המשנה  את  שוב  בחר  העליון  המשפט  בית  שופטי  חבר 
לממלא  המרכזית.  הבחירות  וועדת  יו''ר  לתפקיד  מלצר,  חנן  השופט 

מקומו נבחר השופט ניל הנדל.
כי  מלצר  אמר  ה-21  לכנסת  הקודמות,  בבחירות  לתפקיד  בבחירתו 

"נפלה החלקי הזכות לכהן בתפקיד יו''ר ועדת הבחירות, תפקיד זה 
איננו נחלתה הבלעדית של הוועדה, אף אתם, אזרחי ישראל, אמו־

רים להיות שותפים לשמירה על טונר הבחירות וההליך התקין".
בספי־ רבים  שיבושים  התגלו  האחרונות  בבחירות  כזכור 
רת הקולות. כאשר קלפיות רבות לא נספרו כראוי. למרות זאת 

החליט חבר השופטים למנות שוב, כאמור, את חנן מלצר.

לנגד עיניה הבוחנות של רוסיה: 

נאט"ו מקיימת תרגיל 
צבאי בים הבלטי

רוסיה שיגרה אמצעים שיעקבו אחר קיום התרגיל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
במיוחד  גדול  צבאי  בתרגיל  פתחו  נאט"ו  ברית  מדינות 
שייערך בים הבלטי. בתרגיל משתתפים עשרות ספינות, צוללות 
מדינות  מ-18  חיילים  כ-8,600  ישתתפו  בתרגיל  קרב.  ומטוסי 

שונות החברות בברית. 
עם  התמודדות  כולל  והוא  שבועיים  במשך  ייערך  התרגיל 
מוקשים ימיים ועם צוללות עוינות. עוד מתרגלים הכוחות הגנה 

מפני ספינות אויב, נ"מ והחפת כוחות מהים לחוף.
רוסיה, שהתרגיל נערך כדי להתמודד מולה, שיגרה ספינת 

טילים וקורבטות במטרה לצפות בתרגיל. 

המוסד חשף 
מפעלים 

לייצור נשק של 
חיזבאללה בלונדון

המידע לא נחשף במשך ארבע שנים עד 
לתחילת השבוע הנוכחי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
העביר   ,2015 בשנת 
למודיעין  הישראלי  המוסד 
לפיו  מודיעיני  מידע  הבריטי 
מפע־ הקים  חיזבאללה  ארגון 
לים לייצור חומרי נפץ בבירה 
שפרסם  בידיעה  הבריטית. 
ה"דיילי טלגרף" הבריטי נכתב 
בריט־ של  הביטחון  כוחות  כי 
 2015 שנת  במהלך  חשפו  ניה 
פעילי  של  סודיים  מפעלים 
חיזבאללה, בהם אוחסנו טונות 

של חומרי נפץ. 
הידיעה לא דווחה במשך 
מאז  שחלפו  השנים  ארבעת 
הנוכחי,  השבוע  תחילת  עד 
הוראת  בשל  הנראה  ככל  זאת 

הצנזורה בממלכה. 
ראש  הדיווח,  לפי 
קמרון,  דיוויד  דאז,  הממשלה 
הממשלה,  כראש  אז  שכיהן 
השרה  שהייתה  מיי  ותרזה 
תדרוך  קיבלו  פנים,  לביטחון 

אישי על חשיפת המפעלים. 

mailto:Klain_i@mac.org.il
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הרש"פ: 'דבריו של פרידמן נועדו לאפשר 
לנתניהו לספח שטחים פלסטיניים'

שגריר ארה"ב בישראל עורר סערה לאחר שהתבטא באופן שנוי במחלוקת 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שר החוץ הפלסטיני, ריאד אל מאליכי, 
ארה"ב  שגריר  של  דבריו  את  אתמול  תקף 
לאפשר  נועדו  הדברים  כי  ואמר  בישראל 
הפ־ מהטריטוריה  שטחים  לספח  לנתניהו 
בישראל,  ארה"ב  שגריר  כזכור,  לסטינית. 
"ניו  לעיתון  בראיון  הבהיר  פרידמן,  דיוויד 
להחזיק  זכות  יש  לישראל  כי  טיימס"  יורק 
המערבית.  מהגדה  חלק  מסוימות  בנסיבות 
גררו  ואף  סערה  עוררו  פרידמן  של  הדברים 

להבהרה רשמית מצד הבית הלבן.

יעלון: בליכוד יש דמוקרטיה כמו בחמאס
מספר 3 בכחול לבן השווה בין הליכוד לחמאס ◆ בהמשך הוסיף "חד משמעית, לא נשב עם נתניהו"

מ‡: ח. פרנ˜ל

את  בחריפות  אתמול  תקף  יעלון  בוגי 
אמר  הכנסת  בערוץ  בראיון  נתניהו.  בנימין 
לאיש  הערצה  ביביזם,  יש  כי "בליכוד  יעלון 
אחד שהפך למסוכן למדינה מבחינת פגיעה 
שנתניהו  לכך  התייחס  יעלון  בדמוקרטיה". 
בוחרים  "אז  דמוקרטיות:  בבחירות  נבחר 
נבחר  חמאס  גם   – דמוקרטיות  בבחירות 
בבחירות דמוקרטיות". יעלון הסביר כי הבי־
נתניהו. "כשמ־ כלפי  בעיקר  היא  שלו  קורת 
פה  שיש  מבינים  הם  כנסת  חברי  עם  דברים 

בעיה, אבל הם לא מעיזים לדבר".
"איך נוצר מאזן אימה כזה שדומה יותר 
תמה  לדמוקרטיה?"  מאשר  לדמוקטטורה 
עם  נשב  לא  משמעית  "חד  כי  והוסיף  יעלון 
אישי,  עניין  לא  זה  בממשלה.  נתניהו  בנימין 
זה עניין של ביביזם שהפך להיות משהו מאוד 
בד־ הפגיעה  מבחינת  המדינה  לעתיד  מסוכן 

מוקרטיה, זה הפך להערצה של איש אחד."
לדבריו של יעלון גם הקדמת הבחירות 

ופיזור הכנסת, נבעו משיקולים אישיים ולא 
מדאגה למדינה.

"בוגי  ואמרו  לדברים  הגיבו  בליכוד 
יעלון איבד את זה מזמן. להשוות בין הליכוד 
לבין חמאס? מפלגת השמאל של לפיד-גנץ 
ממיליון  למעלה  נגד  בהסתה  ממשיכה  ובוגי 
מצביעי ליכוד שבחרו בנתניהו להנהגת המ־

דינה. איזה בושה".
ביטחון  כשר  יעלון  שימש  כזכור, 
ופרש  שהתפטר  עד  נתניהו  של  בממשלתו 
ירוץ  כי  יעלון  הודיע  פרישתו  עם  מהליכוד. 
במסגרת מפלגה עצמאית, אך במערכת הב־
למפלגת  יעלון  הצטרף  ה-21  לכנסת  חירות 

חוסן לישראל של בני גנץ.

סבא"א: "איראן מגבירה את 
קצב העשרת האורניום"

את הדברים אמר יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טהרן  שהציבה  האולטימטום  בצל 
תעזוב  איראן  לפיו  אירופה,  מעצמות  בפני 
תשנה  לא  אירופה  אם  הגרעין  הסכם  את 
שנו־ איראן  של  השלילי  הכלכלי  המאזן  את 
צר בעקבות פרישתה של וושינגטון מהסכם 
על  מצדה  כבדות  סנקציות  והטלת  הגרעין 
אטומית  לאנרגיה  הסוכנות  מדווחת  איראן, 

להגביר  החלה  איראן  כי 
האור־ העשרת  קצב  את 

ניום. 
בעו־ דיווחים  לפי 
יוקיה  סבא"א,  יו"ר  לם, 
קצב  כי  אמר  אמאנו, 
המוע־ האורניום  ייצור 

שר של איראן מתגבר.

דיווח: מנהיג קוריאה 
הצפונית חיסל 
באכזריות גנרל 
שתכנן הפיכה 

הגנרל עבר התעללות קודם שהושלך לאקווריום מלא 
בחיות טרף

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הצ־ המנהיג  של  בהוראתו 
הושלך  און,  ג'ונג'  קים  קוריאני  פון 
צפון  בצבא  בכיר  גנרל  לאחרונה 
מלא  שהיה  לאקווריום  קוריאה 
להורג.  הוצא  וכך  פיראניה  בדגי 
המצוידים  דגים  הם  הפיראניה  דגי 
בשיניים חזקות וביכולת לאכול בני 
סטאר",  ב"דיילי  דיווח  לפי  אדם. 
הפיכה  בתכנון  נחשד  אשר  הגנרל, 

עבר  העליון,  המנהיג  כנגד  צבאית 
הושלך  טרם  קודמת  התעללות 
לאקווריום  הוכנס  ואז  לאקווריום, 

המלא במאות דגי פיראניה. 
הפירא־ דגי  עם  האקווריום 
להוציא  במטרה  במיוחד  תוכנן  ניה 
אחרים  ולהרתיע  בכירים  להורג 
קוריאה.  בצפון  למשטר  מהתנגדות 
במ־ מברזיל  במיוחד  הובאו  הדגים 
טרה לשמש כאיום על בכירי המש־

טר ואזרחים בצפון קוריאה.

איראן תפעל להשיג 
את מערכת ההגנה 
S-400  האווירית

טורקיה מעוניינת אף היא לרכוש את המערכת 
הרוסית המתקדמת

מ‡ ‡ברהם ויסמן

את  לרכוש  מעוניינת  איראן 
צבא  של  האווירית  ההגנה  מערכת 
רוסיה, אס-400. כך דיווחה סוכנות 
לפי  "טסנים".  האיראנית  הידיעות 
את  לרכוש  פועלת  איראן  הדיווח, 
המתקד־ האווירית  ההגנה  מערכת 

מת של צבא רוסיה. 
את  מקדמת  רוסיה  כי  יצוין 
מכירת המערכת גם לטורקיה, זאת 
המ־ שמפעיל  כבדים  לחצים  בצל 
ממנה  הדורשים  טורקיה,  על  ערב 
שלא לרכוש את המערכת הרוסית, 
שעתידה אולי לפגוע ביכולות מע־

רביות. 

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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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:

דריכות במפלגת העבודה לקראת כינוס 
הועידה ביום רביעי

הערכה: אבי גבאי לא יתמודד לראשות המפלגה, אך ישוריין במקום השני ◆ טל רוסו, מקורבו של 
גבאי, הודיע על פרישתו מהחיים הפוליטיים

מ‡: ח. פרנ˜ל

לשפל  העבודה  את  שהוביל  לאחר 
בכי־ מעריכים  בתולדותיה,  ביותר  הגדול 
לא  גבאי  אבי  כי  העבודה  במפלגת  רים 
המפ־ ראש  יושב  לתפקיד  שוב  יתמודד 
שריון  לקבל  גבאי  צפוי  זאת  למרות  לגה. 
הנהלת  הצעת  פי  על  זאת  השני.  למקום 
הפלגה שתעלה להצבעה בועידת המפלגה 

שתתכנס ביום רביעי הזה.
בפ־ התמודדותם  על  שהצהירו  מי 
ריימריז הם חברי הכנסת עמיר פרץ וסתיו 
שפיר. אהוד ברק טרם החליט סופית אם 
שיקים  או  העבודה  ראשות  על  יתמודד  
מתוך  לבני  ציפי  עם  עצמאית  מפלגה 
השמאל  ממפלגות  לאחת  לחבור  מטרה 

בהמשך.
במהלך היום הודיע חבר הכנסת טל 

מהחיים  פורש  כי  העבודה  ממפלגת  רוסו 
ליו''ר  למקורב  הנחשב  רוסו,  הפוליטיים. 

האח־ בימים  התלבט  גבאי  אבי  העבודה 
רונים אם להתמודד על ראשות המפלגה, 
מהחיים  לגמרי  לפרוש  החליט  כאמור  אך 

הפוליטים. בהודעה שפרסם כתב רוסו: 
כארבעה  לפני  לפוליטיקה  "נכנסתי 
במ־ לשינוי  גדולות  תוכניות  עם  חודשים 
במדינת  מכך,  פחות  ולא  העבודה  פלגת 
בחירות  נקלענו:  אליה  במציאות  ישראל. 
בפרק  למפלגה  יו"ר  ובחירת  מוקדמות 
לע־ לי  מאפשרים  אינם  קצר,  כך  כל  זמן 
שות את הדברים כפי שקיוויתי. איני רוצה 
להיות שותף לקרבות הירושה ועל כן, אני 
היו״ר  לתפקיד  מהתמודדות  עצמי  מסיר 
ומהרשימה לכנסת ה-22. אני מאחל ליו"ר 
אל־ להיות  המפלגה  את  להוביל  שייבחר 
לחברי  ומודה  בעתיד,  שלטונית  טרנטיבה 
הרח־ התמיכה  על  הציבור  וכלל  המפלגה 
בה, לאורך הדרך הקצרה והאינטנסיבית."

‡ ̃ „ כל'ס ליים בפועל? חל כ̂י
אז סיכמנו במספר טורים במשך כמה שבועות כיצד נוכל לקבל 
אנחנו  איך  ונדבר  מעט  נתקדם  היום  נכונה!  בצורה  החלטות 
קמים ומתחילים לחיות, יש לנו ביד כלים לקבל החלטות בצו־
רה נכונה, החלטנו עכשיו החלטות, אבל איך קמים ומתחילים 

לעשות בשטח,

ישנה  הראשון.  הצעד  לא  עדין  זה  "להחליט"  בעבר  הסברנו 
חידה נפלאה, ששה צפרדעים יושבים על שפת האגם ומשת־
זפים להם להנאתם עד שאחת החליטה שכבר נמאס לה מחום 
שפת  על  נשארו  צפרדעים  כמה  למים  קופצת  ושהיא  השמש 
מה  עם  כלום  עשתה  ולא  החליטה  רק  היא  כי  ששה!  האגם? 
שהחליטה, ואנחנו צריכים להבין את זה טוב כי זה כל כך נכון 
וחשוב עבור כל אחד מאתנו תכל'ס עשיה ולא דיבורים וקבלת 

החלטות שאין מאחוריהם כלום,

האדם  של  מוגזמת  שינה  שינה"  "מיעוט  שנקרא  מושג  ישנו 
בחיים מזיקה לא פחות מחוסר שינה, לכן עלינו להפחית את 
שעות השינה ואני מדבר במיוחד על שינה בעמידה עם עיניים 

פתוחות ולקום להתעורר על עצמך ולהתחיל לחיות,

אני אתן דוגמא: באים מעירים אותך בבוקר אתה אומר "תודה 
אני ער" אחרי חמש דקות באים שוב ורואים אותך עדין ישן 
מאוחר"  כבר  "קום  אותך  מנערים  ברירה  אין  תנוחה,  באותה 

ושוב אתה אומר "בסדר בסדר" ונרדם שוב. מוכר לכם?

לעיתים  מוליכים  אנחנו  שבה  הדרך  בדיוק  זו  הרב  לצערנו 
מתרדמת  להתעורר  אותנו  מנערים  שלנו,  החיים  את  קרובות 
החיים, הגיע הזמן לעשות עם עצמינו משהו ואנחנו עונים כן 
כן אני קם אני מתחיל, מהיום, מעכשיו, מבטיח, כל התשובות 
או  שומעים  אנחנו  לישון,  ממשיכים  אנחנו  אבל  והתירוצים 
קוראים משהו חכם וחושבים שהגיע הזמן להשתנות אומרים 
לעצמינו "זהו חבל על הזמן! אני לא יכול לבזבז יותר את החיים 
מחזיק  זה  והופ  עצמי"!  את  לממש  מתחיל  אני  מעכשיו  שלי 
מעמד בדיוק לחמש דקות ואחר כך מתפוגגת לה ההחלטה אל 
תוך החדשות, ארוחת הערב או שיחה עם חברים או כל דבר 
אחר בשגרת החיים, מה שקרה לנו ששעה אחרי מה שהחלטנו 
היא "במי־ לחכמה  הדרכים  אחד  עמוקה,  בשינה  שוב  שקענו 
מתמיד  במאבק  ביטוי  לידי  באה  לחיים  השאיפה  שינה"  עוט 
שלנו נגד השינה, ובמילים אחרות "להתעורר ולהתחיל לחיות" 
וכאשר אנחנו מתעוררים, השמירה על הערנות דורשת מאתנו 
מאבק מתמיד נגד הדחיינות וכל דפוסי החשיבה וההתנהגות 
להרגיש  לעצמך  שתדאג  הזמן  עכשיו  לחיים.  שלנו  הישנים 
אותך  מלווה  לשנות  האומץ  מרכז  ורגועים,  טובים  יותר  חיים 
לתוצאות,  מלאה  באחריות  להצלחה  אישית  ליווי  בתוכנית 
ההצלחה ממשיכה עכשיו נפתח מחזור שלישי 17.6.19 קורס 
TMP- וסוגסטיות    טראנס  המודע  תת  לתכנות  פרונטלי 

Therapeutic Mind Programming

דמיון מודרך סוגסטיבי | NLP Basic Practitioner לדעת 
להניע תהליכי שינוי עמוקים בעצמך ובאנשים, להתחבר לכל 
אדם בשניות, להיות אדם משפיע וכריזמטי שממגנט אליו אנ־

שים אתה חייב(!) לרכוש את היכולת לתכנת את תת המודע! 
הפרטים  לכל  שינוי  ד"ר  של  ביותר  המקיף   TMP -ה קורס 

המלאים 0506669924   

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו דירה ברגע או איחוד הצלה

 1,600,000

או חייגו עכשיו:

*5935
ca.1221.org.il
9401401@gmail.com

בחסות:

להצטרפות 
לחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala


יום שלישי ח' סיון תשע"ט 1011/06/2019

ניצן הורוביץ הודיע כי יתמודד על 
ראשות מרצ

בכך יכפה הורוביץ קיום פריימריז במפלגה

מ‡: ח. פרנ˜ל
לאחר שהיה נראה כי במרצ יוותרו על 
לכנסת  הבחירות  לקראת  פריימריז  עריכת 
לשעבר  הכנסת  חבר  אתמול  הודיע  ה-22 
המפ־ ראשות  על  יתמודד  כי  הורוביץ  ניצן 
לגה. בהודעה שפרסם אתמול כתב פרץ כי 
והד־ החופשית  ישראל  כי  לרוץ  "החלטתי 
אלחם  ואני  בסכנה  נמצאת  שלנו  מוקרטית 
לתקן  ב'  מועד  קיבלנו  הזה.  החופש  למען 
את מה שקרה בבחירות האחרונות ולעשות 
ההזד־ את  להחמיץ  לנו  ואסור  חזק,  שמאל 

מנות הזו."
הפלגה  מזכ''ל  בידי  הנתמך  הורביץ 

הכנסת  וחבר 
אילן גילאון מעו־
בפריימריז  ניין 
שיתקיימו רק בין 
המ־ ועידת  חברי 
כל  בין  ולא  פלגה 
כפי  מתפקדיה 
בבחירות  שהיה 
אז  הקודמות, 
חברת  נבחרה 
זנ־ תמר  הכנסת 
לראשות  דברג 

המפלגה.

בנאומו הראשון כשר המשפטים:

אוחנה: מי שמאמין במערכת המשפט, 
צריך לשנות אותה

בטקס ההסמכה של לשכת עורכי הדין אמר: "לא ראיתי שופטים שנבחרו ע''י הציבור"

מ‡: ח. פרנ˜ל
אוחנה,  אמיר  הנכנס,  המשפטים  שר 
נאם אתמול בכנס הסמכה של לשכת עורכי 
בירושלים.  האומה  בבנייני  שהתקיים  הדין 
שעבר,  בשבוע  לתפקיד  שהתמנה  אוחנה, 
"מי  המשפט.  מערכת  את  בחריפות  תקף 
משיקולים  נקייה  משפט  מערכת  שרוצה 
זרים, מי שרוצה מערכת משפט חזקה, מע־
רכת משפט צודקת, מי שרוצה בטובתה של 
לבקר  מוכן  להיות  חייב  המשפט,  מערכת 
אותה. ולבקר פירושו גם לתקן. גם לשנות. 
בי־ כל  בפני  מחסום  שיש  היכן  שינוי  אין 
לזעקות  ניכנע  אם  יבוא  לא  והתיקון  קורת, 
ומי־ הדמוקרטיה  קץ  על  השחוקות  השבר 
טוט שלטון החוק עם כל יוזמה לשינוי".אמר 
השר, והוסיף: "האם בעולם משפטי המתא־
הערכים  ועליית  הפורמליזם  בירידת  פיין 
חשיבות  אין  מאוטנר,  פרופ'  שכתב  כפי 
יודע  הציבור  האם  דעות?  לריבוי  קריטית 
על האופן בו היא מתנהלת ומתקבלות החל־
טות? האם ניתן להתעלם מתחושת הציבור, 
משפט  המושגים  שבין  הפער  וגדל  שהולך 
לבין צדק? מי שתחושת הצדק עוד מפעמת 

בו, מי שחיפוש האמת היא עדיין נר לרגליו, 
חייב לשאול את עצמו את השאלות האלה. 
במהלך שנותיי כעו"ד וכאיש ציבור, ראיתי 
ישרים  שופטים  ראיתי  חרוצים,  שופטים 
והגונים, חדורי תחושת שליחות, ראיתי גם 
אחרים. דבר אחד לא ראיתי. שופטים שנב־

חרו על ידי הציבור".
דבריו של אוחנה הם יותר הצהרתיים 
שום  להעביר  יכול  שאינו  משום  ממעשיים 
חוק ושום רפורמה בזמן כהונתו משום שה־

ממשלה בה הוא מכהן, היא ממשלת מעבר 
שלא קיבלה את תמיכת הכנסת.

הפרקליטות: פינדרוס יישאר חבר כנסת
בתשובתה לעתירה שהגיש מועמד הליכוד קבעה הפרקליטות כי גם אם יהיו שינויים בספירת הקולות 

זה לא ישפיע על תמונת המנדטים

מ‡: ח. פרנ˜ל
לקיום  נערכת  ישראל  מדינת  בעוד 
'תקוע'  שעדיין  מי  יש  חדשות,  בחירות 
הלוי  עמית  עו''ד  הקודמות.  בבחירות 
הליכוד  ברשימת  ה-36  במקום  הממוקם 
השלום  משפט  לבית  עתירה  הגיש  לכנסת 
בס־ שיבושים  ישנם  כי  טען  בה  בירושלים, 
פירת הקולות. לטענתו על הליכוד לקבל את 
המנדט ה-36 על חשבון חבר הכנסת יצחק 
פינדרוס הממוקם במקום השמיני ברשימת 
הפרק־ היום  השיבה  כאמור  התורה.  יהדות 
ובשמו  הבחירות  וועדת  של  בשמה  ליטות 
העתירה  דין  כי  דרעי  אריה  הפנים  שר  של 

להידחות.
הפ־ כתבה  בתשובתה 
יבחנו  אם  "גם  כי  רקליטות 
חלו  בהם  הקלפיות  כל  את 
ויגרעו  יוסיפו  טעויות, 
הרל־ מהרשימות  קולות 
עדיין  התוצאות  וונטיות, 
בפרקליטות  זהות".  תהיינה 
מש־ קושי  קיים  כי  הוסיפו 
חוזרות  בחירות  לקיים  פטי 
בשל  האמורות  בקלפיות 
מתן אפשרות לבוחר לשנות 

את הצבעתו.

קטאר מבהירה: 
'נתנגד לעסקה שלא 
תהיה מקובלת על 

הפלסטינים'
שר החוץ של קטאר הבהיר כי ארצו תתנגד לכל עסקה 

שלא תהיה מקובלת על הפלסטינים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הנ־ שבמפרץ,  קטאר  נסיכות 
הק־ בריתה  מבעלות  לאחת  חשבת 
את־ הבהירה  וושינגטון,  של  רובות 
ל"עסקת  להתנגד  בכוונתה  כי  מול 
המאה" של הממשל האמריקני, זאת 
הרשות  שמביעה  ההתנגדות  לנוכח 

הפלשתינית לעסקה.
השייח'  קטאר,  של  החוץ  שר 
אל-תני,  רחמן  עבדול  בן  מוחמד 

ורק  אך  תתמוך  ארצו  כי  הבהיר 
הפ־ על  מקובלת  שתהיה  בתוכנית 
כי  היא,  הדבר  משמעות  לסטינים. 
קטאר תתנגד ל"עסקת המאה" של 
הפלסטינים.  מתנגדים  לה  טראמפ, 
כי  עוד,  הבהיר  הקטארי  הבכיר 
לתוכנית  יתנגדו  הפלסטינים  אם 
ית־ העולם  שמדינות  הרי  מסוימת, 
הפעולה  שיתוף  ללא  לקדמה  קשו 

של הפלסטינים.

חולץ אוח שנתקע 
בגדר הביטחון

במהלך פעילות מג"ב באזור היישוב בית חורון, חולץ 
אוח מצוי, הדורס הלילי הגדול בעולם

מ‡: יר‡ל לבי‡
מג"ב  כוח  פעילות  במהלך 
באזור גדר הביטחון בסמוך ליישוב 
בית חורון שבגזרת עוטף ירושלים, 
גדול  בעוף  הצוות  מפקד  הבחין 
בגדר  נתקע  לעוף  ניסיון  שבמהלך 

הביטחון.
למקום  הלוחמים  כשהתקרבו 
מאוד  תשוש  שהיה  בעוף  הבחינו 

ככל הנראה ממאמץ רב.
קשר  יצרנו  באוח  "כשהבחנו 

שהדריכו  והגנים  הטבע  רשות  עם 
מבלי  האוח  את  לתפוס  כיצד  אותי 
לגרום לו נזק. הכנסתי אותו לניידת 
בית  היישוב  לתוך  אותו  והסענו 
למתנדב  אותו  העברנו  שם  חורון, 
לטיפול  אותו  שלקח  רט"ג  מטעם 
של  הצוות  מפקד  ספיר  רפואי". 

מג"ב שחילץ את האוח.
גן  ברמת  לספארי  עבר  האוח 
להמשך טיפול ובעתיד צפוי לחזור 

לטבע.

האב בזעקה נואשת: 
התפללו לרפואת ילדי 

שטבע בבריכה
"אני מבקש וקורא לכל מי שיכול, להתפלל לרפואתו 

של בננו רם בן נורית כהן״ קורא האב    

מ‡: יר‡ל לבי‡
הילד  כהן,  רם  של  אביו 
שטבע בביתו במזכרת בתיה פונה 
בקריאה נרגשת ונואשת לעם יש־
מי  לכל  וקורא  מבקש  "אני  ראל: 
של  לרפואתו  להתפלל  שיכול, 

בננו".
שטבע  הילד  כהן,  רם 
במזכרת  בביתו  פרטית  בבריכה 
מאושפז  עדיין  שבת,  ביום  בתיה 
בק־ ילדים  נמרץ  טיפול  במחלקת 
פלן כשהוא מורדם ומונשם. אביו 
מתפללים  "כולנו  ממיטתו:  מוסר 

לנס".

של  משפחתו  המקרה  מאז 
בטיפול  ממיטתו  זזה  לא  הילד 
החולים  בבית  ילדים  נמרץ 
מת־ ״כולנו  מוסר:  אביו  קפלן. 
שעו־ אחרי  שלישי  לנס  פללים 
בביתנו  החייאה  ביצע  אורח  בר 
וצוות  הדופק,  את  לו  והחזיר 
במ־ שהיה  נמרץ  טיפול  ניידת 
אלינו  הגיע  בתיה  במזכרת  קרה 
לטיפול  ביחידה  הצוות  מהר. 
החולים  בבית  ילדים  נמרץ 
ומ־ מקצועי  רגיש,  הינו  קפלן 
שביכול־ כל  ועושה  אותנו,  כיל 

תו להציל את חיי בננו".
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גפני: על היועמ''ש לדחות 
את השימוע לנתניהו

מאשים: הלכנו לבחירות בגלל השנאה של ליברמן לנתניהו

מ‡: ח. פרנ˜ל
אמר  גפני  משה  הרב  הכנסת  חבר 
אמש בראיון לעיתונאית גב' פרז ברשת ב', 
כי מי שלקח את מדינת ישראל לבחירות 
בנתניהו  בחר  בישראל  ''העם  ליברמן.  זה 
ליב־ שהתפשרנו,  וכמה  הממשלה,  לראש 
של  אישית  שנאה  בגלל  רק  התעקש  רמן 
אביגדור ליברמן לנתניהו. לדרוש מאיתנו 
שתידרשו  כמו  זה  לבן,  כחול  עם  ללכת 
הימין.  מפלגות  איחוד  עם  ללכת  ממרצ 
וכך  בנתניהו,  שנתמוך  לבוחרינו  הבטחנו 
בפסיק  לדון  מוכן  היה  לא  ליברמן  עשינו. 
בחוק הגיוס". בהמשך דבריו חשף גפני כי 
המשא  ניהול  בזמן  לו  אמר  בליכוד  בכיר 
ומתן כי "לדעתו אנחנו מנהלים משא ומתן 
לה־ לביבי  לתת  רוצה  לא  ליברמן  לריק. 
רק  הוא  הגיוס  חוק  נקודה.  ממשלה.  קים 

תירוץ.
נתניהו  של  המשפטי  למצבו  בהתייחס 

היו  האישומים  שאם  בטוח  "שלא  גפני  טען 
כנגד אזרח רגיל היו נכנסים למסלול של כתב 
אישום. אני חושב שנתניהו הוא ראש ממשלה 
כדי  אותו  חיפשו  ולדעתי  הבחינות  בכל  טוב 
מאמין  "אני  וסייג:  מתפקידו"  אותו  להוריד 

שצריך מערכת משפט חזקה, ולא חושב שת־
פרו לו תיק, אך כן חושב שהגזימו איתו מאוד. 
לנתניהו  השימוע  את  לדחות  היועמ''ש  על 
ולאפשר לו לגשת להליך הדמוקרטי של הב־

חירות בראש נקי"

חשיפה:

אשל לסמוטריץ: "נתניהו לא ייתן לך 
להיות אחראי על גורלו המשפטי"

שעות לפני פיזור הכנסת הבהיר אשל: "זה לא עניין פוליטי, אלא אישי"

מ‡: ח. פרנ˜ל
בזמן שרה''מ מפזר את הכנסת ונערך 
לה־ הצליח  שלא  משום  חדשות  לבחירות 
השידור  בתאגיד  אמש  נחשף  ממשלה,  קים 

כי שעות ספורות לפני פיזור הכנסת הודיע 
המו''מ  על  אחראי  שהיה  מי  אשל,  נתן 
סמו־ לבצלאל  הליכוד,  מטעם  הקואליציוני 
המשפ־ משרד  את  יקבל  לא  הוא  כי  טריץ, 

אלא  פוליטית  לא  היא  לכך  כשהסיבה  טים, 
אישית. שר המשפטים הבא יאחז בידיו את 
ומשפ־ נתניהו  של  המשפטי  לגורל  המפתח 
חתו, ובשל כך הוא יישאר בידי הליכוד, וס־
מוטריץ יכול 'לשכוח' ממנו. אם אכן הדברים 
על  מאוד  מטרידה  בחשיפה  מדובר  נכונים 
התנהלותו של נתניהו ועל כשירותו החוקית 
להרכיב ממשלה בה השיקולים והאינטרסים 
הם לטובתו האישית בלבד ולא לטובת המ־
דינה. יצויין שכנגד נתן אשל בעצמו מתנהל 
הליך פלילי בחודשים האחרונים, מה שהופך 

את החשיפה למטרידה עוד יותר.
"נושא  כי:  נמסר  אשל  של  מסביבתו 
תיק המשפטים מעולם לא היה נושא לשי־
וכך  מפלגה  לאף  ימסר  שלא  אמרנו  חה. 
עושים  אולי  סיפורים  של  המצאות  יהיה. 
אבל  מבוקשו  את  מקבל  שלא  למי  טוב 

לאמת אין להם קשר".

קאסים-ג'ומרט טוקאייב נבחר לנשיאות קזחסטן
היורש של נורסולטן נזרבייב זכה בכ-70 אחוזים מקולות הבוחרים ◆ כ-500 איש נעצרו בהפגנות נגדו

מ‡ פ. יוחנן

קאסים- כי  עולה  ראשוני  ממדגם 
קזח־ של  בפועל  הנשיא  טוקאייב,  ג'ומרט 
סטן, ניצח בבחירות לנשיאות שנערכו ביום 
לאחר  זאת  האסיאתית.  במדינה  ראשון 
הבוחרים.  מקולות  אחוזים  ב-70  שזכה 
במקביל דווח כי כ-500 בני אדם שמחו נגד 
התוצאות הצפויות למדי של הבחירות נע־

צרו על ידי כוחות הביטחון.
נור־ את  בתפקידו  החליף  טוקאייב 
סולטן נזרבייב ששימש כנשיא מאז קיבלה 
המועצות  מברית  עצמאותה  את  קזחסטן 

מתפ־ במפתיע  פרש  נזרבייב  בשנת 1991. 
קידו במארס השנה והביע תמיכה פומבית 
בטוקאייב במהלך מערכת הבחירות. ההע־

רכות הן כי טוקייב ינסה לשמור על משטר 
מכוחות  למנוע  וינסה  חילוני  אופי  בעל 

איסלאמיים להגביר את כוחם במדינה.

מקסיקו: 13 ישראלים 
נשדדו באיומי אקדח

שמונה רעולי פנים פרצו לדירה, איימו באקדחים ושדדו 
את כל רכושם של הישראלים ◆ משרד החוץ: מסייעים 

ככל שאפשר, האירוע מוכר לרשויות

מ‡: יר‡ל לבי‡

בא־ שדדו  פנים  רעולי  שמונה 
ישראלים   13 הלילה  במהלך  לימות 

בעיר החוף טולום שבמקסיקו.
שבה  לדירה  פרצו  השמונה 
לע־ הניפו  חלקם  הישראלים,  שהו 

כל  את  וגנבו  שלופים  אקדחים  ברם 
הציוד האישי שלהם - כסף, דרכונים 

הוכו  מהישראלים  שניים  ומזוודות. 
ציינו  החוץ  במשרד  אך  בברוטליות, 

כי מצבם טוב.
ציינו  החוץ  במשרד  גורמים 
את  מכירה  המקומית  המשטרה  כי 
קו־ כי  הוסיפו  הגורמים  האירוע. 
עידית  במקסיקו,  ישראל  נסולית 
שנש־ לישראלים  מסייעת  דוידוביץ', 

דדו ככל שניתן.

רשות התעופה 
האמריקנית: פגמי 

בטיחות בדרימליינר 787
על פי הערכות, כ-90 מטוסי דרימליינר טסים בחברות 

שונות, כולל באל-על

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  בתעופה  הבטיחות  רשות 
זיהו  כי  בואינג  מול  התריעה  ארה"ב 
הדרימליינר  במטוסי  בטיחות  פגמי 

.787
של  הצמיגים  הרשות,  לדברי 

המטוס עלולים להיות רגישים במצב 
של בלימה בזמן הנחיתה, ואף לגרום 

לבעיות היגוי.
מטוסי  כ-90  הערכות,  פי  על 
שונות,  בחברות  טסים  דרימליינר 

כולל באל-על.

המקובל רבי חיים כהן 
מאושפז במצב קשה

המקובל 'החלבן' רבי חיים כהן אושפז במהלך השבת 
במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
כהן  חיים  רבי  'החלבן'  המקובל 
קשה  במצב  השבת  במהלך  אושפז 

במחלקת טיפול נמרץ בתל השומר. 
ניתוח  החלבן  עבר  כשנה  לפני 
בבית החולים, לאור מצבו הבריאותי 
הניתוח  את  הגדירו  חסידיו  הרעוע. 

כ"ניתוח קשה".
 ,(84) כהן  חיים  הרב  'החלבן', 
בתל  'דשן'  מחלבת  של  מבעליה  הוא 
אביב, שהוקמה על ידי משפחתו. הוא 
שי־ מוסר  ובמקביל  במחלבה,  עובד 

עורים בקבלה, ומעניק ברכות.
ניסים  המקובל,  של  מקורבו 
כפיר, מספר כי מיד לאחר צאת החג 
קברי  על  לתפילה  קבוצות  התארגנו 

צדיקים, לרפואתו.
במי־ הרשב"י  בקבר  "התפללו 
ובציון  הנביא  שמואל  בקבר  רון, 
הבבא סאלי, ואני פונה לכלל הציבור: 
הרב  על  אתם  גם  התפללו  'בבקשה, 

שליט"א'", מוסיף מקורבו של הרב.
עבור  להתפלל  נקרא  הציבור 

הרב חיים אבישלום בן בלנקא.
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הישג לישראל: 

האו"ם דחה בקשת ארגון טרור 
להצטרף כמשקיף

השגריר דנון אמר כי "חמאס למד כי אין לו חסינות בעזה ועכשיו גם לא בתוך הקהילה הבינלאומית. 
האו"ם צריך להכריז על חמאס כארגון טרור ולא להעניק כבוד לשלוחותיו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  החברתית-כלכלית  המועצה 
האו"ם (אקוסוק) דנה בהענקת מעמד מיוחד 
מטעם האו"ם למספר ארגוני חברה אזרחית 
מהעולם על מנת שיוכלו לייעץ לארגון בת־
בין  בפעילותו.  חלק  ולקחת  שונים  חומים 
הארגונים שהגישו מועמדות לקבלת מעמד 
רם הדרג היה ארגון פלסטיני הרשום בלבנון 
שעוסק   (WITNESS) 'שאהד' השם  תחת 
לכאורה בזכויותיהם של פליטים פלסטינים 

בלבנון.
בחודשים האחרונים מערכת הביטחון 
לת־ משתייך  'שאהד'  כי  חשפה  הישראלית 
ישראל,  נגד  מטעמה  ופועל  החמאס  נועת 
שמפעיל  וארגונים  מוסדות  מרשת  כחלק 
ארגון הטרור בזירה הבינלאומית. יו"ר האר־
עם  בתדירות  נפגש  אלחנפי,  מחמוד  גון, 

כדי  בלבנון  איסלמי  וג'יאהד  חמאס  ראשי 
לקדם הליכים משפטיים הקשורים לסוגיית 
בישראל  הכלואים  הפלסטינים  האסירים 
לטובת  ולפעול  בישראל  לפגוע  מניע  מתוך 
ארגוני הטרור. לכאורה 'שאהד' עוסק בסיוע 
בפועל  אך  בלבנון  אדם  ובזכויות  הומניטרי 
מטעה  ובכך  ישראל  נגד  מדיני  טרור  מקדם 
מרץ  בחודש  הבינלאומית.  הקהילה  את 
האחרון ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו 
חתם על צו המכריז על 'שאהד' כארגון טרור 
דנון,  דני  לאו"ם,  ישראל  שגריר  בישראל. 
הוביל בחודשים האחרונים מאמץ דיפלומטי 
מול מקביליו כדי למנוע את הענקת המעמד 
התקיימה  ובמקביל  הטרור  לארגון  המיוחד 
רבים  חוץ  משרדי  מול  דיפלומטית  פעילות 
העו־ בבירות  התמיכה  את  לסכל  מנת  על 
המשול־ המדינית  הפעילות  ב'שאהד'.  לם 

היום  שהתקיימה  ובהצבעה  פרי  נשאה  בת 
 15 המעמד,  להענקת  התנגדו   28 באקוסוק 

תמכו ו-5 מדינות נמנעו.
כי  למד  "חמאס  כי  אמר  דנון  השגריר 
בתוך  לא  גם  ועכשיו  בעזה  חסינות  לו  אין 
להכריז  צריך  האו"ם  הבינלאומית.  הקהילה 
כבוד  להעניק  ולא  טרור  כארגון  חמאס  על 
דור־ אנו  בינלאומי.  פורום  באף  לשלוחותיו 
אר־ נגד  פשרות  ללא  לפעול  מהאו"ם  שים 
גוני טרור המנסים בתחבולות להפעיל טרור 

מדיני נגד מדינת ישראל".
הענקת  בעד  שהצביעו  המדינות  בין 
המעמד: סין, מצרים, איראן מרוקו, טורקיה.
המ־ הענקת  נגד  שהצביעו  המדינות 
הודו,  גרמניה,  צרפת,  קנדה,  ארה"ב,  עמד: 
יפן ועוד. המדינות שנמנעו: אתיופיה, צ'אד, 

דנמרק ועוד.

נהג נרדם בכביש 90 וכמעט התנגש חזיתית
הנהג נרדם על ההגה בזמן הנסיעה וכתוצאה מכך איבד שליטה על רכבו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בתיעוד שצולם ממצלמת רכב בכביש 
90, ניתן לראות נהג אשר סוטה לפתע מנתי־
בו, נוסע בנתיב הנגדי וכמעט מתנגש חזיתית 

ברכב שבא ממול.

לפני  בודדות  שניות  שמים,  בחסדי 
היתכנות אסון, הוא סטה עם רכבו לעפר הנ־
מצא בשולי הכביש וכך מנע תאונה חזיתית.

ניתן להסיק כי הנהג המתועד נרדם על ההגה 
בזמן הנסיעה וכתוצאה מכך איבד שליטה על רכבו.

מיני  אחד  הינו  זה  מקרה  כי  לציין  יש 
רבים, כאשר רק לפני שלושה ימים בושר על 
מותן של צמד האחיות מילה שרה בן סימון 
ושיראל אסתר בתאונה אשר אירעה בכביש 

הנ"ל.

יו“ר מטה המאבק באנטישמיות: "אין כל 
ספק שמנהיג הלייבור הוא אנטישמי"

קורבין הפך את מפלגת הלייבור ממפלגה שמתנגדת לגזענות ולאנטישמיות למפלגה שהפנתה את גבה 
לקהילה היהודית בממלכה

מ‡: יר‡ל לבי‡

באנטיש־ המאבק  ”מטה  ארגון  יו“ר 
בראיון  אמר  פלטר  גדעון  בבריטניה,  מיות“ 
מנהיג  כי  ספק  כל  אין  לארגון  כי   Post ל- 
אנטיש־ הוא  קורבין  ג‘רמי  האופוזיציה 
מפל־ את  הפך  קורבין  כי  סיפר  פלטר  מי. 
לגזענות  שמתנגדת  ממפלגה  הלייבור  גת 
גבה  את  שהפנתה  למפלגה  ולאנטישמיות 
תמכה  שבעבר  בממלכה,  היהודית  לקהילה 

בה באופן מסורתי.
ההיסטוריה  את  לחקור  ”התחלנו 
מפלגת  בראשות  שזכה  לאחר  קורבין  של 
מאוד  ”ומהר  בראיון.  פלטר  אמר  הלייבור“, 
הבנו כי מדובר באדם שנמצא בצד הלא נכון 
של הדיון על האנטישמיות במשך כל חייו“. 
יו“ר מטה המאבק באנטישמיות התייחס לי־
מיו של מנהיג הלייבור כחבר פרלמנט זוטר 
ואמר כי הוא ”הוא אמר את מה שהוא חשב 
מע־ של  שורה  וביצע  מביקורת“  פחד  ללא 

שים אנטישמיים.
ישראל“  של  את ”ידה  האשים  קורבין 
בפיגועי טרור אסלאמיסטיים שבוצעו במצ־
רים, הפגין כבוד לשייח‘ ש“נאסר עליו לבקר 
של  דם  שותים  שיהודים  אמר  כי  בבריטניה 

”אחי“,  חמאס  מחבל  כינה  לא-יהודים“, 
קיים ”אירוע דוחה ביום הזיכרון לשואה בו 
של  יורשיהם  שהם  בכך  הואשמו  היהודים 
’שואה‘  המילה  את  לבטל  ניסה  הנאצים“, 
זר  הניח  לשואה,  הזיכרון  יום  של  בכותרת 
באנדרטה למחבלי הפתח שביצעו את הטבח 

באולימפיאדת מינכן ועוד.

לת־ לספר  שעלינו  ”ידענו  פלטר: 
מהעיתונאים  רבים  קורבין,  על  קשורת 
הבינו  באמת  לא  זמן  באותו  איתם  שדיברנו 
כשנאה  מוצגת  המודרנית  שהאנטישמיות 
שכיום  כך  המצב  את  שינינו  אך  ציונים,  של 
ברשתות  בפוסטים  מוסווה  אנטישמיות  גם 

החברתיות מוכרת ככזאת“.

כבו„ם ל יר‡ל
יקוֹת  שִׁ ֵקִני ִמנְּ תּוב: "ִישָּׁ יִרים מּוָבא ַעל ַהכָּ יר ַהשִּׁ ִמְדַרׁש שִׁ בְּ
ק אוָֹתם.  ָרֵאל ּוְמַנשֵּׁ ל ִישְׂ ְבֵריֶהם שֶׁ "ה נוֵֹטל ֶאת דִּ בָּ ַהקָּ יהּו", שֶׁ פִּ

ָקּה, ַאְך  ְך ְלַנשְּׁ יָּ ָבר רּוָחִני, ֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ֵאיְך שַׁ ה ִהיא דָּ ִמלָּ
ק ֶאת  ָבר רּוָחִני, ְוהּוא ְמַנשֵּׁ ם דָּ ק גַּ ל ָהעוָֹלִמים ָיכוֹל ְלַנשֵּׁ ּבוֵֹרא כָּ
ּבּוֵרי ּתוָֹרה  ים ֶאת ְרצוֹנוֹ - ִאם ֵאּלּו דִּ ֶאְמָצעּוָתן עוֹשִׂ בְּ ים שֶׁ לִּ ַהמִּ
ַלּזּו־ טוָֹבה  ה  ִמלָּ ֶחֶסד,  ֶהם  בָּ יֵּׁש  שֶׁ ּבּוִרים  דִּ ֵאּלּו  ְוִאם  ה,  ּוְתִפלָּ
תוֹ.  שָׁ לוֹמוֹ ּוְבַהְרגָּ שְׁ ָנה בִּ ַבר ִחּזּוק ְוִעּדּוד, אוֹ ִהְתַעְנְינּות כֵּ ָלת, דְּ
בוֹ־ א כְּ סֵּ ַחת כִּ ֶמֶרת תַּ יָחם ְלִמשְׁ ָבִרים, ַמנִּ דְּ ֵמַח בַּ ְושָׂ שׂ  "ה שָׂ בָּ ַהקָּ

רוֹ ּבוֹ.  ֶתר ְלַעטְּ ים כֶּ דוֹ, ּוָבֵהם עוֹשִׂ

לֹא  ִאם  ע  ִנְפגַּ בוְֹדָך  כְּ י  כִּ ְולוַֹמר  ְלַרּמוְֹתָך  ָטן  ַלשָּׂ ה  ְרשֶׁ תַּ ַאל 
ִמי  עוָֹלם  בָּ ֵאין  ָולֹא!  לֹא  ְלִבְזיוֹנוָֹתיו.  אוֹ  ֲחֵבְרָך  ְלַטֲענוֹת  ֲעֶנה  תַּ
־ שָּׁ בַּ שֶׁ ָאִביָך  מוֹ  כְּ ִדיר  תָּ ָעֶליָך  ב  ְוחוֹשֵׁ בוְֹדָך,  כְּ ַעל  ְלָהֵגן  יָּכוֹל  שֶׁ

ָך  ִהנְּ שֶׁ י"ת  ַהשֵּׁ ִיְרֶאה  ִאם  ַגע.  ִיפָּ ּלֹא  שֶׁ בוְֹדָך  כְּ ַעל  וֵֹמר  ַהשּׁ ַמִים, 
ֵצאת  כְּ "ְואֲֹהָביו  תּוב:  ַהכָּ אוֵֹמר  ָעֶליָך  זּוָלְתָך,  בְּ ְפּגַֹע  ִמלִּ ק  ִמְתַאפֵּ

ְגֻבָרתוֹ". ֶמׁש בִּ ַהשֶּׁ

י  ּוֵמִעיד כִּ יו",  ְיַדְעתִּ י  "ה: "כִּ בָּ ַהקָּ אוֵֹמר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעל 
ֲענוֹת ְלַטֲענוֹת  ק ִמלַּ ם אוְֹתָך - ָהָאָדם ַהִמְתַאפֵּ אוֵֹהב הּוא אוֹתוֹ! גַּ
עוָֹלם ְזִכיָּה  יֶֶּכת בָּ ה ָאהּוב ִלְפֵני ה', ְולֹא שַׁ ַהּזּוָלת - אוֵֹהב ה'! ַאתָּ

דוָֹלה ִמּזוֹ! גְּ

יוֹן! ַעת ִנסָּ שְׁ ץ ִלְזּכֹר זֹאת בִּ ָהָבה ִנְתַאמֵּ

יק  דִּ ַהצַּ אוֹן  ַהגָּ גּול,  ַהדָּ יַע  פִּ שְׁ ַהמַּ א  נוֹשֵׂ ַרּבוֹת,  ִנים  שָׁ ִמזֶּה 
ָאְזֵני ַאְלֵפי ַמֲא־ ְבֵרי ִהְתעוְֹררּות בְּ ִליָט"א, דִּ י ַאֲהרֹן טוֹיִסיג שְׁ ַרבִּ
ים ּוְסָפַרִדים,  ַנזִּ כְּ ת: ֲחִסיִדים ְוִליָטִאים, ַאשְׁ שֶׁ ל ּגוֵֹני ַהקֶּ ִזיִנים ִמכָּ

ים.  תִּ יבוֹת ּוַבֲעֵלי בָּ ֵני ְישִׁ בְּ

ְדָרׁשוֹ־ בִּ ִני  ַהשָּׁ חּוט  כְּ ָהעוְֹבִרים  ִזים,  ְרכָּ ַהמֶּ ָסִרים  ַהמְּ ַאַחד 
ָאב,  ָעה בְּ שְׁ ֵליל תִּ ָנה בְּ י שָׁ א הּוא ִמדֵּ ּנוֹשֵׂ ָרׁשוֹת שֶׁ דְּ ָתיו, ּוִבְפָרט בַּ

ָרֵאל. ל ַאֲהַבת ִישְׂ ל ַאְחדּות ְושֶׁ ַהְינּו ֶמֶסר שֶׁ

ּוְמ־ ִסּפּוִרים  ִחּזּוק,  ְבֵרי  דִּ ק:  ְמַרתֵּ תֶֹכן  בְּ ְגדּוׁשוֹת  ָרׁשוָֹתיו  דְּ
מּותוֹ  דְּ ִלְזכּות  ם  גַּ ִנְזֶקֶפת  ָעָתם  פָּ ַהשְׁ ָסֵפק,  ְללֹא  אּוָלם  ִלים,  שָׁ
ְיהּוִדי  ְלָכל  ַאֲהרֹן  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ְפָלָאה  ַהמֻּ ִנים  ַהפָּ ֶהָאַרת  ָהאוֵֹמר.  ל  שֶׁ
יָבה  ל ָאָדם - ַמצִּ ל כָּ ְכבוֹדוֹ שֶׁ ְפֶלֶגת בִּ ר הּוא, ּוְזִהירּותוֹ ַהמֻּ ֲאשֶׁ בַּ

יו. ֱאָמִרים ִמפִּ ָבִרים ַהנֶּ ֻדְגַמת מוֵֹפת ַלדְּ אוֹתוֹ כְּ

ְתֵרי  בִּ ין  ִמבֵּ ָיֵדינּו,  בְּ ֶאְספּו  נֶּ שֶׁ ָעֵתק  אוְֹצרוֹת  ִמּתוְֹך  אן,  ִמכָּ
ִניִנים  פְּ ָאַסְפנּו   - ַאֲהרֹן  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ָהַרּבוֹת  ּוְדָרׁשוָֹתיו  יחוָֹתיו  שִׂ
מוֵֹפת,  ְוִסּפּוֵרי  ִלים  ְמשָׁ ַרְעיוֹנוֹת,  ְמִאיִרים,  ַיֲהלוִֹמים  ֻמְבָחִרים, 

ין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ. בֵּ ִעְנָיִנים שֶׁ ָבבוֹת ְלִחּזּוק בְּ עוְֹרִרים ֶאת ַהלְּ ַהמְּ
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הומלץ למליאת הכנסת להאריך 
את מצב החירום

הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון ממליצה למליאת הכנסת להכריז על מצב 
חירום ל-4 חודשים נוספים ◆ מצב החירום הוכרז בקום המדינה ומאז הוא מוארך 

מ‡: יר‡ל לבי‡
לענייני  הזמנית  הוועדה 
אבי  ח"כ  בראשות  וביטחון,  חוץ 
דיכטר (הליכוד), קיימה דיון בה־
לכנסת  להציע  הממשלה  חלטת 
לתקופה  חירום  מצב  על  להכריז 

של שנה אחת נוספת.
 69 לסעיף  בהתאם  ככלל, 
הממשלה  הצעת  הכנסת,  לתקנון 
נבחנת ע"י ועדה משותפת לווע־
החו־ וועדת  והביטחון  החוץ  דת 
את  מביאה  וזו  ומשפט,  חוק  קה, 
אולם,  הכנסת.  בפני  המלצותיה 
ועדות  חברי  נבחרו  לא  עוד  כל 
הכנסת, סעיף 69(ז) לתקנון קובע 
המשות־ הוועדה  סמכויות  כי 
הזמנית  לוועדה  נתונות  יהיו  פת 
ותקופת  וביטחון,  חוץ  לענייני 
בנסי־ החירום  מצב  על  ההכרזה 
ארבעה  על  תעלה  לא  אלה  בות 

חודשים מיום ההכרזה.
יו"ר הוועדה פתח את הדיון 
וביקש מהייעוץ המשפטי לוועדה 
והנסי־ החוקי  המצב  את  לסקור 
המ־ תקופת  של  הייחודיות  בות 
עבר, לטובת חברי הכנסת בדיון. 
מהייעוץ  בן-יצחק,  עידו  עו"ד 
והביט־ החוץ  לוועדת  המשפטי 
חון, סקר את היסטוריה של מצב 
החירום במדינת ישראל, וציין כי 
ממשיכה  בגללו  העיקרי  הקושי 
המדינה להכריז על מצב החירום, 
בקיומו  תלויה  אשר  חקיקה  הוא 
של מצב זה, בין אם יש לה קשר 
המע־ נושא  (למשל  לנושא  ישיר 
צרים המנהליים) או קשר "רופף" 
יותר (כגון הסדרת ענף היהלומים 
סקר  כן  כמו  הדבש).  משק  או 
ההתקדמות  את  בן-יצחק  עו"ד 
האחרון,  בעשור  נעשתה  אשר 

לאחר שהכנסת החלה להדק את 
עבודת משרדי  על  שלה  הפיקוח 
הוסדרו  וכך  בנושא,  הממשלה 
כבר ארבעה חוקים ו-144 צווים, 
ונותרו חמישה חוקים ו-21 צווים 
של  בקיומו  מותנה  תוקפם  אשר 

מצב החירום.
דיכטר,  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
הוא  כי  הדיון  את  בסכמו  ציין 
האר־ על  המלצה  להצבעה  מביא 
חוד־ בארבעה  החירום  מצב  כת 
ותתכנס  תשוב  הוועדה  אך  שים, 
עוד בכנסת הנוכחית, בכדי לוודא 
בשל  יפקע  לא  החירום  שמצב 
חגי  שמכתיבים  המזנים  לוח 

תשרי והבחירות לכנסת ה-22.
הוועדה,  החליטה  בסיום 
הכנ־ למליאת  להמליץ  אחד,  פה 
סת לשוב ולהכריז על מצב חירום 

עד לתאריך 12.10.19.

הגר"מ שטרנבוך בשיחת 
חיזוק בדושינסקיא

הגר"מ שטרנבוך נשא דברי הכנה לחג השבועות בביהמ"ד דושינסקיא

מ‡: יר‡ל לבי‡
שהחל  חיזוק  מסע  בתום 
הגבלה  ימי  שלושת  תחילת  עם 
הישיבה  בהיכל  מיוחדת  בשיחה 
חברון,  ישראל"  "כנסת  הגדולה 
שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  נשא 
שיחה מיוחדת בפני אלפים מבני 
המדרש  בית  בהיכל  ירושלים 
בר־ דושינסקיא  מהרי"ץ  הגדול 
בירושלים,  הנביא  שמואל  חוב 
בהשתתפות רבני העדה החרדית 
מדושינ־ אדמו"ר  כ"ק  ובראשות 

סקיא שליט"א.
במרכז דבריו עמד הראב"ד 
שליט"א על מעלת השמחה בלי־
שראה  מה  והביא  התורה,  מוד 
ווס־ אלחנן  רבי  הגה"ק  מרן  אצל 
לפרוץ  ממש  סמוך  זצוק"ל  רמן 
כאשר  השניה,  העולם  מלחמת 
בלונדון,  אלחנן  ר'  עם  יחד  שהה 
וזכה לראות איך הגאון רבי אלחנן 
דשבועות  שני  ביו"ט  רוקד  זצ"ל 
בר־ וחצי  משעה  למעלה  במשך 
וריקודים  שמחה  מתוך  ציפות 

כאברך צעיר.
ששמע  מה  סיפר  בדבריו 
זעליג  רבי  הגאון  מרן  מפי  פעם 
אצל  שהיה  זצ"ל  בענגיס  ראובן 
זצ"ל,  מקרלין  דוד  רבי  הגאון 
פיתקא  הסטנדר  על  אצלו  וראה 
באותיות  עליה  שכתוב  גדולה 
לנג־ ד'  "שויתי  עיניים  מאירות 
וביאר  זה,  על  ושאלו  תמיד",  די 
העיון  גודל  שמחמת  שמפחד  לו 
בהבנת סברות התורה יסיח דעת 
היא  שהתורה  אחד  רגע  אפילו 
זהו  כי  בה  עוסקים  ואנו  ד'  תורת 

רצונו ית"ש, ולכן מניח נגד עיניו 
"שויתי ד' לנגדי תמיד" לזכור כל 

הזמן שהתורה היא תורת ד'.
על  הרחיב  בהמשך 
לה־ הנצרכת  דשמיא  הסייעתא 
ששמע  מה  והביא  התורה,  בנת 
מפי הגאון רבי איסר זלמן מלצר 
שרבו  אירע  אחת  שפעם  זצ"ל, 
השיעור  את  אמר  לא  הנצי"ב 
למסור  רגיל  שהיה  הקבוע  היומי 
ויהי  וואלז'ין,  בישיבת  יום  מידי 
איסר  רבי  והגאון  לפלא,  הדבר 
מקורב  מאוד  שהיה  זצ"ל  זלמן 
הנצי"ב  והשיב  אותו,  שאל  אליו 
בתמימות שבאותו היום לא עלה 
בברכת  הראויה  בכוונה  לכוון  לו 
סב־ לומר  העיז  ולא  רבה,  אהבה 
רות בסוגיא בלא תפילה בכוונה, 
סייעתא  אין  התפילה  בלא  כי 
דשמיא  סייעתא  ובלא  דשמיא, 

אי אפשר לזכות להבנת התורה.
הראב"ד  חיזק  דבריו  בסוף 
מדושינסקיא  האדמו"ר  כ"ק  את 
האיתנה  עמידתו  על  שליט"א 

על משמר התורה וההלכה בדרך 
המסורה  דרכם  פי  ועל  אבותיו, 
ויס־ כוננו  אשר  עולם  גדולי  של 
דו את דרכה של העדה החרדית. 
בית  עסקני  את  חיזק  אף  בדבריו 
על עצמם  דושינסקיא המקבלים 
לפעול כדעת הבד"ץ, ולא על פי 
על  הפועלים  מסוימים  עסקנים 
עם  התייעצות  בלא  עצמם  דעת 

הרבנים.
בדור  היום  נמצאים  "אנו 
ורבנים,  עסקנים  היו  פעם  קשה. 
כדעת  מכריעים  היו  הרבנים 
מקבלים  היו  והעסקנים  תורה, 
היום  אבל  מהרבנים,  תורה  דעת 
הם  העסקנים  חדש,  בדור  אנחנו 
והרבנים  לרבנים,  נעשו  עצמם 
מפחדים מהעסקנים ועושים ככל 
אמנם  הרבנים.  להם  יורו  אשר 
ב"ה  דושינסקיא,  במוסדות  כאן 
בלא  הספינה  את  מנהל  הרבי 
ישראל  שכלל  בדרך  התפעלות 
ולא  לימין  לא  השנים,  כל  נהגו 

לשמאל".

הי' - תתן אמת ליעקב
יוְֹדִעים  ֵאיָנם  שֶׁ ים  ינוִֹניִּ ַהבֵּ אָֹתם  ַמֲעָלה,  ִישְָׂרֵאל  בְּ ׁש  יֵּ שֶׁ ִהיא,  זוֹ  ה  ִמדָּ
ֵאיָנם ִמְתַנֲהִגים  ֵני שֶׁ ין ְוֵהם ִנְקָרִאים ַיֲעקֹב ִמפְּ ּוַרת ַהדִּ ְלִהְתַנֵהג ִלְפִנים ִמשּׁ
הּוא  ת ֱאֶמת שֶׁ רּוְך הּוא ֵיׁש לוֹ ִמדַּ דוֹׁש בָּ ם ַהקָּ ּיוֹת גַּ א ִעם ַהְנָהגוֹת ֲאִמתִּ ֶאלָּ
יֹשֶׁר  בְּ עוָֹלם  בָּ ְתַנֲהִגים  ַהמִּ ֵהם  ְוֵאּלּו  שֶׁר,  ַהיֹּ ט  פָּ שְׁ ַהמִּ ְמִציאּות  ַצד  ַעל 
שֶׁר  ַהיֹּ ַצד  ַעל  ֲעֵליֶהם  ֵמֶרֶחם  ֱאֶמת  בֶּ ֶהם  ִעמָּ ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ְוַהקָּ

ט. פָּ שְׁ ְוַהמִּ

ִלי ְלַהּטוֹת  שֶׁר ְוָהֱאֶמת בְּ ן ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברוֹ ַעל ַצד ַהיֹּ ם כֵּ גַּ
ִרּיוֹת  ַרְך ְמַרֵחם ַעל ַהבְּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ מוֹ שֶׁ ֱאֶמת כְּ ט ֲחֵברוֹ ְלַרֵחם ָעָליו בֶּ פַּ ִמשְׁ

ן אָֹתם: ת ֱאֶמת ְלַתקֵּ ִמדַּ ים בְּ ינוִֹניִּ ַהבֵּ

הי"א - חסד לאברהם
דוֹׁש  ם ַהקָּ ַאְבָרָהם ָאִבינּו גַּ ין כְּ ּוַרת ַהדִּ עוָֹלם ִלְפִנים ִמשּׁ ְתַנֲהִגים בָּ ֵהם ַהמִּ
ין  ֶהם ַהדִּ ין, ֵאינוֹ ַמֲעִמיד ִעמָּ ּוַרת ַהדִּ ֶהם ִלְפִנים ִמשּׁ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעמָּ בָּ
מוֹ  שֶׁר כְּ ֶהם ִלְפִנים ִמן ַהיֹּ א ִנְכַנס ִעמָּ שֶׁר ֶאלָּ ֶדֶרְך ַהיֹּ ַאף לֹא כְּ ַעל ּתוְֹקפוֹ 
ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ  " ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד   " נּו  ְוַהיְּ ִמְתַנֲהִגים,  ֵהם  שֶׁ

ִהְתַנֲהגּות. מוֹ ַאְבָרָהם בְּ ֵהם כְּ ת ֶחֶסד ִעם אָֹתם שֶׁ ִמדַּ בְּ

ט,  פָּ ֶצֶדק ּוְביֹשֶׁר ּוְבִמשְׁ ל ָאָדם ִיְהֶיה ִמְתַנֵהג בְּ ִעם כָּ ם ָהָאָדם ִעם ֱהיוֹת שֶׁ גַּ
ָאר  ין. ְוִאם ִלשְׁ ּוַרת ַהדִּ ְהֶיה ַהְנָהָגתוֹ ְלָפִנים ִמשּׁ ִעם ַהּטוִֹבים ְוַהֲחִסיִדים תִּ
ֶהם  ִעמָּ ֵנס  ִלכָּ ֲעֵליֶהם  ִויַרֵחם  ְויוֵֹתר,  יוֵֹתר  ְלֵאּלּו  ְקָצת  ַסְבָלן  ָהָיה  ָהָאָדם 
ְהיּו ֵאּלּו  יִּ ָאר ָהָאָדם ְוָצִריְך שֶׁ ּה ִעם שְׁ הּוא ִמְתַנֵהג בָּ ין שֶׁ ּוַרת ַהדִּ ִלְפִנים ִמשּׁ

י ֶחְבָרתוֹ:  ֲחׁשּוִבים ְלָפָניו ְמאֹד ְמאֹד ַוֲחִביִבים לוֹ ְוֵהם ִיְהיּו ֵמַאְנשֵׁ

ח' לחודש 
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ישראל

בגלל האסונות: 

כך תמנעו אסונות טביעה בביתכם הפרטי
בעקבות האסונות האחרונים בהם טבעו ילדים בבריכות, מומחי מכון התקנים הישראלי בטיפים 

מצילי חיים למניעת אסונות של טביעה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הישראלי  התקנים  מכון  מומחי 
של  אסונות  למניעת  חיים  מצילי  בטיפים 

טביעה. 
ההמלצות שמצילות חיים: רוקנו את 
מקמו  בשימוש.  אינה  היא  כאשר  הבריכה 
ומפולס.  קשיח  משטח  על  הבריכה  את 
בבריכה.  הילדים  על  העת  כל  השגיחו 
רדודים  במים  גם  לטבוע  יכולים  ילדים 
למ־ מתחת  הבריכה  את  למקם  אין  מאוד. 
ראש.  פגיעת  למניעת  קשיחים  שטחים 

להיעזר  יש  לשחות  יודעים  שאינם  ילדים 
בציוד מגן (מצופים) שעברו בדיקה במכון 

התקנים.
פרטיים  בבתים  שחייה  בבריכות 
דירוג   –  6250 בתקן  משותפים  ובבניינים 
על  להגן  שמטרתו  לילדים,  בטוח  בית 
בבית,  המתרחשות  פגיעות  מפני  ילדים 
ההמלצות הן: התקינו חיישנים המתריעים 
מפני כניסת אדם לבריכה. התקינו התקנים 
המאפשרים את כיסוי הבריכה כשהיא אי־
ננה בשימוש. התקינו מפסק חירום חשמלי 

בגדר  הבריכה  את  גדרו  הבריכה.  בקרבת 
מנעול  התקינו  לפחות.  מטר   1.30 בגובה 

בשער הכניסה לבריכה
במכון התקנים נבדקות גם משאבות 
בטי־ תקן 900  לפי  ביתיות  לבריכות  מים 
ההמלצות  ביתיים,  במוצרים  חשמל  חות 
מכון  ע"י  נבדקה  המשאבה  כי  וודאו  הן: 
התקנים הישראלי (ניתן לוודא זאת באמ־
צעות אתר המכון) לפני הטיפול במשאבה 
יש לנתק אותה מהחשמל. אסור שהמשא־

בה תעבוד כאשר יש מתרחצים בבריכה.

הפחתה בזיהום האוויר במפרץ חיפה
לפי הדו"ח של המשרד להגנת הסביבה הצמצום חל בעקבות הפעלת התוכנית הממשלתית באזור 

בשלוש השנים האחרונות

מ‡ פ. יוחנן

הסביבה,  להגנת  המשרד  של  דו"ח 
במפ־ האוויר  בזיהום  צמצום  על  מלמד 

הפעלת  בעקבות  חיפה,  רץ 
התוכנית הממשלתית באזור 

בשלוש השנים האחרונות.
כי  עולה  השאר  בין 
הפ־ ממחצית  ביותר  פחתו 
ליטות של חומרים אורגניים 
במפרץ.  מהתעשייה  נדיפים 
ריכוזי  כי  מהדוח  עולה  עוד 
פחתו  התחתית  בעיר  הפיח 
הראשונה  בשנה  בחמישית 

"אוויר  אזור  ליצירת  התוכנית  להפעלת 
נקי" מפליטות של רכבי דיזל מזהמים. כמו 
כן, מערך הניטור ברחבי העיר שודרג, ומ־
ספר המזהמים הנדגמים עלה מ-14 ל-86.

הממשלתית,  התוכנית  במסגרת 
האח־ השנים  בשלוש  הוטלו  הכול  סך 
על  כספיים  עיצומים  שישה  רונות 
כע־ של  כולל  בסכום  מפעלים,  שישה 
התו־ עלות  שקלים.  מיליון  שרה 
מיליון  כ-110  היא  כה  עד  כנית 

שקלים.
חיפה  סביבתי  למחקר  במרכז 
אומרים בתגובה לדוח כי ניתוח הנ־
תונים מגמתי, וכי מדובר בהצהרות 
מבחן  עם  אחד  בקנה  עולות  שאינן 
בחיפה.  הלאומית  בתוכנית  הביצוע 
רק  צומצם  הזיהום  המרכז,  לדברי 

במקומות שסגרו בהם מפעלים.

תקדים ברוסיה:

 2.5 שנות מאסר על כתובות אנטישמיות
בית משפט רוסי גזר מאסר של שנתיים וחצי לאיש צעיר על כתיבת כתובת נאצה אנטישמית על בית מגורים

מ‡: יר‡ל לבי‡

 ,(Kurgan) קורגן  בעיר  מחוזי  משפט  בית 
השבוע,  בתחילת  קזחסטן  עם  רוסיה  לגבול  סמוך 
קיבל  שאותו  במיוחד,  הקיצוני  העונש  את  אישר 

האיש בן ה 23- מבית משפט בערכאה נמוכה בשנה 
שעברה.

שיכור  היה  בדיווח,  צוין  לא  ששמו  האיש, 
כאשר הפר את החוק נגד הסתה לשנאה גזענית על 
המשפט.  בית  אמר  קיצונית,  לפעילות  קריאה  ידי 

אבל עונשו משקף את העובדה כי לעבריין יש הר־
שעות קודמות על חטיפת מכונית וגניבה.

קרובות  לעתים  הביעו  רוסיה  יהדות  מנהיגי 
את הכרת התודה לרשות השופטת על גישתה הכב־

דה יחסית לאנטישמיות.

איראן לאירופים: "תחדשו 
את המסחר איתנו או 
שתישאו בתוצאות"

שר החוץ זריף הגיב בחריפות לדברי נשיא צרפת שאמר 
לטראמפ כי בכוונתו לוודא שטהרן לעולם לא תשיג נשק 
גרעיני. "האירופים לא נמצאים בעמדה שמאפשרת להם 

למתוח ביקורת", אמר זריף

מ‡ פ. יוחנן
זריף  מוחמד  האיראני  החוץ  שר 
תקף את המעצמות האירופיות בעקבות 
מקרון,  עמנואל  צרפת  נשיא  של  דבריו 
דונלד  הברית  ארצות  לנשיא  שאמר 
טראמפ כי בכוונתו לוודא שטהרן לעו־

לם לא תשיג נשק גרעיני.
זריף קרא למנהיגי אירופה לחדש 
את קשרי המסחר עם המשטר חרף הס־
הברית. "האירופים  ארצות  של  נקציות 
להם  המאפשרת  בעמדה  נמצאים  לא 
שאינו  מה  בכל  ביקורת  עלינו  למתוח 
קשור להסכם הגרעין", אמר זריף. "על 
ההס־ על  החתומים  ושאר  האירופים 
עם  הכלכליים  הקשרים  את  לחדש  כם 
התחייבויות  מכל  נפרוש  ולא,   - איראן 
הוסיף  בתגובה",  צעדים  וננקוט  שלנו 

השר.
שיישאר  הסכם  על  "חתמנו 
להיות  רוצים  והיינו   ,2025 עד  בתוקף 
מקרון  אמר  הארוך",  לטווח  בטוחים 
מעו־ צרפת  כי  והוסיף  שעבר  בשבוע 
ניינת שאיראן תפחית את פעילותה הג־
רעינית ועדיין שתישאר מפוקחת. יו"ר 
הפרלמנט האיראני, עלי לריג'אני, הגיב 
"מבישים  אותם  וכינה  מקרון  לדברי 
בעוקצנות  הוסיף  הוא  הולמים".  ולא 
השמיע  שמקרון  הדברים  לא  "אלה  כי 
בשיחות שקיים פנים מול פנים ובטלפון 

עם הנישא חסן רוחאני".
שר  המחריפות,  הסנקציות  ברקע 
השבוע  יגיע  מאס  הייקו  הגרמני  החוץ 
לאיראן ויבחן את האפשרויות לשימור 
פרישתו  מאז  התערער  שגורלו  ההסכם 
בחודש  וחצי.  כשנה  לפני  טראמפ  של 
שעבר הודיעו בטהרן על נסיגה משורת 
האיראנים  מצד  שנקבעו  התחייבויות 
הת־ לבטל  ואיימו  ההסכם,  במסגרת 
חייבויות נוספות אם האירופים ימשיכו 
האמריקניות  הסנקציות  בפני  לפעול 

בחודשיים האחרונים.

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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זעזוע ושאט נפש מהתפרעות נוער 
שוליים בבני ברק בליל חג השבועות

הלילה הקדוש, ליל חג השבועות, כאשר עם ישראל כולו מתאחד סביב התורה, נהפך לזירת קרב 
ברחובות עיר התורה בני ברק

מ‡: יר‡ל לבי‡
רח'  באזור  בפרט  ברק,  בני  תושבי 
אהרונוביץ, סובלים זה זמן רב מתופעת נוער 
העיר,  מתושבי  אינם  שבחלקם  השוליים, 
המטילים את חיתתם על התושבים בלילות 
והקול־ ההמוניות  ההתגודדויות  וחג.  שבת 
ובמ־ רחוב  בתגרות  לעיתים  המלוות  ניות, 
אורח  את  הולמות  שאינם  צעקניות,  ריבות 
קשה  מטרד  מכבר  זה  מהווים  בעיר,  החיים 
ומעיק על תושבי האזור, כאשר לאור המצב 
וילדים  נשים  בעיקר  רבים,  ישנם  העגום, 
בש־ לצאת  החוששים  וישישים  זקנים  ואף 
עות הללו מביתם. הממונים על הסדר מטעם 
העיריה והמשטרה, הביעו כמה וכמה פעמים 
בידיים,  הנושא  את  לקחת  הבטחתם  את 

אולם עד עתה לא חל שיפור במצב.
התנהגות זו הגיעה לשיא בליל חג הש־
בועות, כאשר לקראת השעה 4 לפנות בוקר, 
עת החל הציבור להתפזר לביתו לאחר שעות 
לימוד רבות, במטרה לאגור כח לקראת תפי־
לת שחרית, הופיעה קבוצה גדולה מנוער זה, 
בחצר בנין בית המדרש הגדול דחסידי דאראג 
ברח' ר' יצחק נפחא בעיר, והחלו מתפרעים 
מים  צינורות  נטלו  הם  תקדים,  חסר  באופן 
והתיזו לכל עבר, בתוכם בחורים וילדים, ואף 
על העוברים והשבים, וכאשר ביקשו להרחי־
מכותיהם  את  להפליא  החלו  המקום,  מן  קם 
ליד,  הבא  מכל  משליכים  שהם  תוך  בציבור, 
כבדים  ברזל  ומוטות  קרשים  חדים,  ברזלים 

מטפים וזרנוקי מים.

הציבור  גדולה,  מהומה  החלה  במקום 
החל נס על נפשו, כאשר עשרות אברכים נז־

קקו לטיפול רפואי בעקבות המכות שקיבלו 
המרוממת  החג  ושמחת  המתפרע,  מהנוער 
ועשרות  זה,  נפשע  מעשה  בעקבות  הופרה 

ילדים נחרדו לנוכח מראות הללו.
מכבר  זה  אשר  האזור  תושבי  ציבור 
נקעה נפשם מהמתחולל מתחת לביתם בכל 
ליל שבת וחג, הביעו שאט נפש וזעזוע לנו־
החג,  בליל  לביתם  סמוך  שהתחולל  מה  כח 
לצאת  ופחד  כבד  חשש  מביעים  שהם  תוך 
מביתם בזמנים הללו. הציבור מצפה מן המ־
שטרה ומן העיריה כי תעשה ככל שביכולתה 
לעצור את התופעה באופן מיידי ולהשיב את 

השקט לרחובות העיר.

אסד כותש את המורדים: יותר ממאה 
הרוגים ביממה

מחריפים הקרבות שהתחדשו באזור אידליב ◆  בשבועות האחרונים נהרגו מאות אזרחים וכ-300 אלף 
נאלצו להימלט לכיוון הגבול

מ‡ פ. יוחנן

עם חידוש העימותים בין אסד לכוחות 
 24 בתוך  כי  דווח  אידליב,  באזור  המורדים 
בקרבות  אדם  בני  ממאה  יותר  נהרגו  שעות 
המעוז   - חמה  ובצפון  אידליב  מחוז  באזור 
הגדול האחרון שנותר בידי המורדים. כוחות 
המורדים תקפו את כוחות צבא אסד בימים 
האחרונים בניסיון להדוף את המתקפה שנ־
תמונות  הופצו  היתר  בין  חודשיים.  משכת 
חמושים.  ממורדים  בורחים  אסד  חיילי  של 
המורדים נענו בגל תקיפות כבדות מהאוויר, 

שכללו גם השלכת חביות נפץ.
לפרקטיקה  באידליב  חזר  המשטר 
המלח־ בשנות  רבות  פעמים  הפעיל  שכבר 
נגד  הבחנה  וחסרת  שיטתית  הפצצה   - מה 
אזורים מאוכלסים בבנייני מגורים, בתי חו־
לים, שווקים ותשתיות נחוצות. המטרה היא 
לאלץ את התושבים לעזוב. כך היה בתקיפות 
ובמקו־ שנים  שלוש  לפני  חלב  כיבוש  לפני 

מות נוספים. 

גורמת  סוריה  בצפון-מערב  המתקפה 
לעוד לחץ של פליטים על גבול טורקיה. יותר 
צפון  לאזור  נדחקו  אזרחים  מיליון  משלושה 
סוריה, יותר ממחציתם הועברו לשם ממקומות 

אחרים בסוריה שעליהם השתלט הצבא.
בה־ אסד  צבא  פתח  כחודשיים  לפני 
הת־ בתחילה  רוסי.  בגיבוי  מהאוויר  פצצות 
השתלטו  שם  אידליב,  מחוז  בדרום  מקדו 
לעומק  נמשכו  ההפצצות  כפרים.  כמה  על 
בתי  מאפיות,   – הכול  תוקפים  אידליב. "הם 

את  לעצור  היא  המטרה  שווקים.  חולים, 
השירותים לאזרחים, את הכול", אומר לסו־
מנתח  אל-ג'ירק,  ווסיל   AP הידיעות כנות 

בבית חולים שהופצץ. 
בשבועות שחלפו מאז תחילת ההתק־
פות על אידליב נאלצו 300 אלף אזרחים לנ־

טוש את בתיהם. רבים מהם חיים באוהלים, 
שנמצאים  בתים  ובשלדי  זית  לעצי  מתחת 
שמספר  חוששים  הסיוע  בארגוני  בבנייה. 

פליטי אידליב יאמיר ל-700 אלף.

שוב:

פגר של פרה נפלט לחוף תל אביב
בחוף מוכרז ביפו התגלה פגר של פרה שכנראה הושלכה מאוניית משא ◆ לפני שמונה ימים נפלט פגר 

של עגל לחוף הצוק שבצפון העיר

מ‡ פ. יוחנן

הושלכה  שכנראה  פרה,  של  פגר 
הכלבים  לחוף  נפלט  באזור,  משא  מאוניית 

ביפו. 
 רוחצים הרגישו גוף כבד במים, ואחרי 
בפגר  שמדובר  גילו  החוצה  אותו  שהוציאו 
"אנשים  סיפר:  בחוף  שהיה  רועי  פרה.  של 
להם  שנעזור  ורצו  במים  משהו  שיש  צעקו 

להוציא את זה החוצה. חשבו בהתחלה שזה 
אולי בנאדם אבל רק שזה יצא החוצה ראינו 
שמדובר בפגר של פרה. הגופה היתה מנופ־
חת ומסריחה כך שסביר שזה היה במים כבר 

זמן רב".
מק־ כמה  תועדו  האחרונות  בשנים 
רים של פגרי עגלים שנסחפו לחופי הארץ 
שככל  לאחר  אביב,  תל  ועד  חיפה  מאזור 
המשא.  מספינות  הושלכו  או  נפלו  הנראה 

הסיבות  כי  מעריכים  חיים  בעלי  בארגוני 
אם  בעיקר  הן  למים  העגלים  להשלכת 
מדובר בחיות חולות או חלשות שלא יש־

רדו את ההובלה.
על פי הערכות הארגונים, רק חלק קטן 
הם  רבים,  ובמקרים  לחוף  מגיע  מהפגרים 
מושלכים לים לאחר שתג האוזן הוצא מהם 
הספינה  לזיהוי  אפשרות  למנוע  כדי  וזאת 

שממנה הוא הושלך לים.

"הפגנת המיליון" 
בהונג קונג נגד חוק 

ההסגרה לסין
הממשל מבקש לאפשר להעביר מבוקשים לידי השלטון 
המרכזי בבייג'ינג ◆  המפגינים טוענים: "כל אחד יוכל 

להיעלם מהונג קונג"

מ‡ פ. יוחנן
הפגינו  אדם  בני  אלפי  מאות 
ארוכות  שעות  במשך  קונג  בהונג 
הממשל  שמקדם  חוק  הצעת  נגד 
ובמסגרתה  החצי-אוטונומי,  באזור 
לסין.  מבוקשים  הסגרת  תתאפשר 
כי  מעריכה  המקומית  המשטרה 
בהפגנה  השתתפו  איש  אלף   240
ברחבי העיר, אך המארגנים טוענים 
אדם.  בני  ממיליון  ביותר  שמדובר 
השוטרים  בקרב  הן  פצועים  נרשמו 

והן בקרב המפגינים.
לעלות  אמורה  החוק  הצעת 
למועצה המחוקקת של הונג קונג ביום 
רביעי, ואם תעבור – היא תיכנס לתו־
קף בסוף החודש. ההפגנות מתקיימות 

מחו־ מצד  מחאות  של  שבועות  בתום 
ודיפלומטיים,  עסקיים  גורמים  קקים, 
החוק  במערכת  מפגיעה  החוששים 
ומקשיים  קונג,  הונג  של  האוטונומית 
וזכויות  משפטיות  הגנות  בהבטחת 
מארה"ב  רשמיים  גורמים  בסין.  אדם 
אזהרות  לאחרונה  פרסמו  ואירופה 
הנוגעות  שדולות  עם  בתיאום  בנושא 

לזכויות אדם ולעסקים.
זו המחאה הגדולה ביותר שי־
דעה הונג קונג מאז 1989, אז הפגינו 
מיליון וחצי איש לאות הזדהות עם 
טיאננמן  בכיכר  הסטודנטים  מחאת 
מיליון  כחצי  הפגינו  ב-2003  בסין. 
הביטחון  חוקי  הקשחת  נגד  איש 

הלאומי בהונג קונג.

לראשונה: 

חיל האויר האמריקני 
אישר לחייל סיקי 
לשמור על חזותו 

סינג באג'ווה, בן למהגרים סיקים, קיבל ממפקדיו 
אישור לשמור על שיערו הארוך, זקנו, והטורבן שעל 

ראשו חרף נוהלי הלבוש המחמירים

מ‡ פ. יוחנן
הברית:  בארצות  היסטוריה 
באופן  אישר  האמריקני  האויר  חיל 
חריג לסינג באג'ווה, איש צוות אויר 
הדתית  חזותו  על  לשמור  סיקי, 
הכוללת זקן וטורבן במהלך שירותו.
בשנת  שהתגייס  באג'ווה, 
הצ־ התעופה  בשדה  ושירת   2017
נאלץ  שבוושינגטון,  מקורד  באי 
אחידה  חזות  על  לשמור  כה  עד 
פנה  הוא  החיילים.  שאר  כל  כמו 
האז־ לחירויות  האמריקני  לאיגוד 

הצבא  משרתי  ולאיגוד  רח 
מול  לייצגו  בבקשה  הסיקים 

הצבא.
האוויר  בחיל  דובר 
 ABC האמריקני אמר לרשת
את  מכבד  האוויר  "חיל  כי 
חייליו  של  הדתית  אמונתם 
זכויותיהם  בשמירת  ורואה 

של חייליו ערך בעל חשיבות רבה".
באיגוד  בכירה  וויבר,  הת'ר 
האמריקני לחירויות האזרח, בירכה 
אחד  "אף  כי  ואמרה  ההחלטה  על 
לא צריך לבחור בין אמונתו הדתית 
מקווים  אנו  המדינה.  שירות  לבין 
שכל זרועות הצבא יכירו בחשיבות 
זכויותיהם  ושמירת  האנושי  המגוון 

הדתיות של החיילים".
שמו־ הסיקית,  המסורת  לפי 
צרי־ הסיקים  הגברים  בהודו,  צאה 
את  ולכסות  זקנם,  את  לגדל  כים 

שיערם הארוך בטורבן.
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היום יום השנה הי"ז של הגר"ז רוטברג זצ"ל
הגר"ז היה ראש ישיבת בית מאיר בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בישיבת  התכנסו  בשנה  שנה  כמידי 
בית מאיר לשיעור לזכרו של הגאון הגדול 
רבי זלמן רוטברג זצ"ל, מפי בנו ראש הישי־

בה הגר"צ רוטברג שליט"א.
מאיר  בית  ישיבת  ראש  היה  הגר"ז 
של  התורה  גדולי  מועצת  וחבר  ברק  בבני 

דגל התורה.
העליה  התקיימה  השיעור  לאחר 
רה"י,  בנו  בראשות  פוניבז'  בביה"ח  לציונו 
ותלמידי  שליט"א,  התורה  גדולי  חתניו 

הישיבה בית מאיר.
התקיימו  היארצייט  יום  כל  במשך 
משמרות לימוד לע"נ ברציפות בכל המעת 
לסיומו  ועד  היא"צ  בליל  מהשקיעה  לעת 
יום  מאז  בנו  שקבע  כפי  הישיבה  בני  ע"י 
השנה הראשון, ע"פ צוואת מרנא הגרעק"א 

זי"ע לבניו.

חידושי  קובץ  יו"ל  זו  בשנה  כמו"כ 
תורה ייחודי לרגל יום השנה בשם "קונ־
טרס זיקה" ובו חבורות מעשרות בני שי־

החמורה  דזיקה  בסוגיא  בישיה"ק  א'  עור 
האחרון  בחורף  שנלמדה  יבמות  ממסכת 

בישיבה.

שמחת קבלת 
התורה במעלה 

אדומים
מאות משתתפים בשיעורי תורה בחג שבועות מפי 

הגאב"ד הגאון רבי אברהם דויטש שליט"א  ברחבי העיר

חרי בכ ‡מ
קבלת  שמחת  השנה  לי  'הייתה 
התורה מיוחדת יותר מכל שנה' במי־
לים אלו מתאר גבאי בית כנסת במע־
המתפ־ של  השמחה  את  אדומים  לה 
ללים שזכו השנה לשיעורו של גאב"ד 
אברהם  רבי  הגאון  אדומים  מעלה 
בשערים  שנודע  שליט"א,  דויטש 
מעביר  שהוא  המיוחדים  בשיעורים 
העיר  ברחבי  הרבים  הכנסת  בבתי 

מעלה אדומים. 
השנה בשל הסמיכות של שבת 
רבים  גבאים  ביקשו  השבועות,  לחג 
שיעור  שימסור  שליט"א  מהגאב"ד 
הכנסת  בבית  והחג  השבת  במהלך 
דויטש   אברהם  רבי  הגאון  שלהם. 
תורה  שיעורי  ומסר  לבקשתם  נענה 
העיר  ברחבי  רבים  כנסיות  בבתי 
השיעורים  את  לשמוע  הם   גם  שזכו 
הנפלאים.  במהלך השבת והחג מסר 
יוצאי  בקהילות  דרשות  מספר  הרב  
נוסח  התורה  אור  הגדול  בית  מרוקו, 
ירושלמי והמרכז התורני יצחקי ועוד. 
ואגדה  הלכה  דברי  תובלו  בשיעורים 
רבות  מאות  שמים.  ביראת  וחיזוק 
של משתתפים גדשו את בתי הכנסת 
בעת השיעורים והודו לגאב"ד מעלה 
רגליו  את  וכיתת  שטרח  על  אדומים 
במהלך השבת והחג ברצף של שיעו־

רי תורה.
הש־ חג  של  המרכזי   השיעור 
הדין,  בית  בלשכת  התקיים  בועות 
במע־ השנה  ימות  כל  לאורך  הפעיל 
נה לשאלות בהלכה ולדיני תורה של 

התושבים המבקשים להביא את הדין 
חלילה  ולא  הדין  בית  לפני  ודברים 
לדון בערכאות. בשיעור המרכזי נטלו 
הקהילה  ובני  רבים  תושבים  חלק 
השיעור  את  לשמוע  במיוחד  שבאו 
ולחשיבות  התורה  לקבלת  שיוחד 

וההשפעה שיש ליום מתן תורה. 
הת־ ניכרת   האחרונות  בשנים 
המבקשים  ציבור  של  רבה  עוררות 
מעלה  בעיר  ד'  דבר  את  לשמוע 
של  לזכותה  נשקף  החיזוק  אדומים. 
רבי  הגאון  עומד  בראשה  הקהילה 
המשפיעה  שליט"א  דויטש  אברהם 
נפשות  ומקרבת  סביבותיה  כל  על 
יותר  שבשמים.  לאביהם  מישראל 
מבקשים  כנסת  ובתי  קהילות  ויותר 
שיעורים  שימסרו  הקהילה  מבני 
העיר.  ברחבי  שלהם  הכנסת  בבתי 
הכנסת  בבתי  הגבאים  פונים  כן  כמו 
ידי  על  שיעורים  למסירת  בבקשה 
הרב  של  בקהילתו  שליט"א.  הגאון 
לבית  בפניות  גידול  חל  כי  מציינים 
ההוראה ובית הדין בראשות הגאב"ד 
המ־ הינם  מהפונים  שרבים  שליט"א 
על  המקבלים  ומתקרבים  תחזקים 
ומקפי־ ומצוות  תורה  שמירת  עצמם 
וע־ דבר  וכל  כבחמורה  קלה  על  דים 
בבית  או  ההוראה  בבית  שואלים  ניין 
אדומים  במעלה  התורה  'אור  הדין.  
עולה בשנים האחרונות. יש פה ממש 
מהפכה תורנית בעיר ואנחנו שמחים 
שיש  הגדול  הצימאון  את  להרוות 
אמרו  תורה'  ולדברי  לשיעורים  פה 

בקהילה.

ספינקא: הילולת ה'חקל יצחק' הי"ד
בספינקא יתקיימו הילולות אדמ"ורי וצדיקי בית ספינקא בשבת הקרובה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
הילולת  תתקיים  סיון  י"ב  שבת  ביום 
הי"ד  הורביץ  אביש  אברהם  רבי  הגה"צ 
יצחק  החקל  הרה"ק  וחתן  קראלי  אבדק"ק 
הי"ד. ביום ראשון י"ג סיון תתקיים הילולת 

כ"ק מרן ה'חקל יצחק מספינקא' הי"ד.
במ־ סיון  אייר,  חודשי  אלה  בימים 
לאות שבעים וחמש שנה לחורבן הנורא של 
קהילת ספינקא בעת שואת יהדות אירופה 
חורבן שבו עלו ששה מליון מבני ישראל על 

מוקדות האש.
הורביץ  אביש  אברהם  רבי  הרה"ג 
סיון  י"ב  ביום  נרצח  קראלי  אבדק"ק  הי"ד 
י"ג לחודש  הי"ד ביום  תש"ד. החקל יצחק 
וזי־ רקד  למשרפות  ובדרכו  תש"ד,  סיון 
והתכונן  באמת".  לעבדך  לבנו  "וטהר  מר 

כשאמר  עצמו  את  להקריב 
בקול רם "אש תמיד תוקד על 
רבי  הגה"צ  הק'  בניו  המזבח". 
מספינקא  הי"ד  חיים  ישראל 
תש"ד.  אייר  כ"ט  ביום  נרצח 
הי"ד  צבי  נפתלי  רבי  והגה"צ 
כ"ז  ביום  נרצח  בילקא  אבד"ק 

אייר תש"ד.
עם  נשרפו  הקדושים 
לבושם החסידי כשהם עטורים 
עמי־ עמדו  הם  ופאות,  זקן 
לצוררים  נתנו  ולא  איתנה  דה 
תמו־ הקודש.  במלבושי  לגעת 
נותיהם כשהם בלבושם החסי־
די.בחדר הכבשנים מפורסמות 

בספרים שנכתבו על השואה. 

קריירה לקהילה:

חברת קריירה העוסקת בגיוס עובדים והשמתם 
- פתחה במיזם לטובת תושבי הדרום

בתקופה האחרונה היינו עדים למאות 
אזעקות צבע אדום, טילים שנפלו בשטחים 
ובר־ בנפש  פגיעות  אף  ולצערנו   פתוחים 
בתיהם,  את  לעזוב  נאלצו  תושבים  כוש. 
עצמם  מצאו  רבים  ואזרחים  נסגרו  עסקים 

ללא מקור פרנסה שיפרנס את משפחתם.
חברת  הרבים,  המקרים  לאור 
קריירה אשר עוסקת בגיוס עובדים 
הישרא־ התעסוקה  בשוק  והשמתם 
לי פתחה במיזם סיוע ועזרה לתוש־
בי הדרום המחפשים עבודה, ופנתה 
למספר חברות גדולות במשק ולמ־
פעלים אשר יושבים באזור הדרום, 
מהיר  פתרון  למצוא  מנת  על  וזאת 

ומכובד עבורם.
תק־ אייס  חברת  לדוגמא  כך 
חכמה  בתקשורת  שעוסקת  שורת 
אשר  רבים,  תקשורת  ופתרונות 
לשורו־ קיבלה  בשדרות,  יושבת 
הדרום,  תושבי  עובדים,  כ-10  תיה 
מכירות  אנשי  בתפקידי  שנקלטו 

מכוב־ בצורה  מתפרנסים  שבהם  בחברה, 
דת. בקריירה פנו למספר עסקים ומפעלים 
אשר לקחו על עצמם להשתתף במיזם במ־

ציאת פתרון תעסוקתי לתושבים
בחודש האחרון מצאו למעלה ממאה 
איש מקור תעסוקה, דרך תפוצת המשרות 

המחפ־ ׳קריירה׳  מנויי  לאלפי  שנשלחות 
שים עבודה. המנויים נכנסו לשוק התעסו־
קה בקלות כאשר הם מלווים בליווי המק־
צועי שמעניקים יועצי התעסוקה המנוסים 

של החברה
להש־ שמעוניינים  הדרום  תושבי 
מכובדת  עבודה  ולמצוא  במיזם  תתף 
עם  קשר  ליצור  מוזמנים  ובקלות 
קריירה  חברת  של  התעסוקה  יועצי 
 054-676-4893 הבאים:  במספרים 

0584123001
יצחק טיקוצקי מנכ"ל קריירה: 
"אני מברך על פתיחת המיזם החשוב 
הד־ לתושבי  תעסוקה  מקור  שיספק 
לכל  מענה  לתת  נשתדל  אנחנו  רום. 
שנוכל  בתקווה  וזאת  ומבקש  פונה 
בשוק  אנשים  של  גבוה  מספר  לשלב 
לתו־ פונה  אני  הישראלי.  התעסוקה 
שבים שמעוניינים למצוא מקור תע־
סוקה ולבעלי העסקים באזור הדרום, 

צרו עמנו קשר ונוכל לסייע יחד."
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בשנת 2018 הסתכם יצוא ענף מוצרי 
החלב בכ-23 מיליון דולר, עליה של 

כ-9% לעומת שנת 2017
העלייה נרשמה כתוצאה מגידול ביצוא לצפון אמריקה, האיחוד האירופי ואסיה

חרי בכ :‡מ
על פי ניתוח היחידה הכלכלית במכון 
היצוא, עולה כי בשנת 2018 גדל היצוא של 
ענף מוצרי החלב בכ- 9% לעומת שנה קו־
דמת והסתכם בכ-23 מיליון דולר, זאת בז־
כות עליה בשלושת אזורי הסחר העיקריים.
ברבעון הראשון של שנת 2019 היצוא 
הסתכם בכ- 5.6 מיליון דולר - ללא שינוי 
(ינואר-  אשתקד  המקביל  הרבעון  לעומת 
 2017-2018 סיכום  מנתוני   .(2018 מרץ 
לראות  ניתן  לשנת 2019  הראשון  והרבעון 
התאוששות ביצוא הענף, לאחר ירידה שנ־

רשמה בשנים 2015-2016.

החלב  מוצרי  ענף  יצוא  זאת,   עם 
השנתי  מהיקפו  נמוך  עדיין   2018 בשנת 
כ-25  על  שעמד  האחרון,  בעשור  הממוצע 

מיליון דולר לשנה.
המרכזיים  היעדים  לשלושת  היצוא 
בשנת 2018 רשם עליה. כ-53% מיצוא מו־
כ-30%  אמריקה,  לצפון  הופנה  החלב  צרי 
יצוא  לאסיה.  וכ-15%  האירופי  לאיחוד 
אמרי־ לצפון  מישראל  החלב  מוצרי  ענף 
עליה   דולר,  מיליון   11.9 בכ-  הסתכם  קה 
היצוא  קודמת,  שנה  לעומת  כ-12.5%  של 
לאיחוד האירופי עלה בכ-13% וזאת לאחר 
בכ-6.86  והסתכם   2017 בשנת  שהוכפל 

בכ-   הסתכם  לאסיה  והיצוא  דולר,  מיליון 
3.5 מיליון דולר עליה  של כ-14%.

ברבעון הראשון של שנת 2019 עיקר 
אמ־ בצפון  התרכז  החלב  מוצרי  ענף  יצוא 
והסתכם  בענף)  היצוא  מסך  (כ-50%  ריקה 
כ- 21%  של  ירידה  דולר,  מיליון   2.8 בכ- 
הענף  יצוא  אשתקד.  מקביל  רבעון  לעומת 
מיליון   1.8 בכ-  הסתכם  האירופי,  לאיחוד 
הרבעון  לעומת   10% כ-  של  עליה  דולר, 
אסיה  למדינות  היצוא  אשתקד.  המקביל 
דולר  אלף  בכ-900  והסתכם  עצמו  שילש 
הרבעון  לעומת  כ-% 170  של  חדה  עליה   ,

המקביל אשתקד. 

דקה לסיום שנת הלימודים: ההוקרה למורות 
ולגננות עומדת להיות הרבה יותר מעניינת

אחד  הוא  ביהדות  הטוב  הכרת  עניין 
מיסודותיה. הבעת תודה כלפי המיטיב לנו 
נחשבת בתודעתנו כחובה בסיסית. כך אנו 
על  "תודה"  לומר  ילדינו  את  מרגילים  גם 
החו־ מובנת  גם  וכך  ממתק,  או  צעצוע  כל 
בה המוטלת עלינו להודות ולהוקיר על כל 

טובה למטיבינו.
בשנת הלימודים העומדת לחלוף בסוף 
ילדי־ של  המחנכים  עמלו  הקרוב,  החודש 
בבד  ובד  ארץ,  ודרך  מוסר  להם  להקנות  נו 
הרוח־ ההשכלה  בהעשרת  רבות  השקיעו 
כולנו  עולם -  לבורא  ושבח   – והגשמית  נית 
רואים נכוחה את התוצאות המבורכות. בש־
נים האחרונות הונהג במקומותינו מנהג נאצל 
ותו־ הערכתנו  את  ולהביע  להוקיר  ומבורך, 
המבו־ המאמצים  על  ולגננות  למורות  דתנו 
רכים לחינוך ילדינו במהלך השנה החולפת, 

בדמות של מתן תשורה נאה וסמלית.

'נעמן גרופ' הכוללת את רשת כלי הבית 
המובי־ הרשת   – 'ורדינון'  רשת  ואת  'נעמן' 
מציעה  לבית,  טקסטיל  למוצרי  בישראל  לה 
השנה לשדרג את מתנת ההוקרה למורות ול־
גננות ולהפוך אותה באותו מחיר להרבה יותר 
מעניינת, בזכות מגוון המתנות העשיר ומבחר 
הרשתות,  בחנויות  למצוא  שניתן  הרעיונות 
ובמיוחד לנוכח המבצעים המשתלמים התק־

פים במהלך החודש הקרוב.
רעיונות לדוגמא ב'נעמן': מארז הכו־
לל מחבת 26" עם 6 קעריות הגשה 10 ס"מ 
במחיר מבצע של 79.90 ₪, במקום 319.30 
מארז  הנחה;   (!)  75% המשקף  מבצע   –  ₪
במחיר  קעריות   4 עם  ליטר   6 סיר  הכולל 
149.90 ₪ בלבד, במקום 529.50 ₪ - מבצע 
המגלם כ-72% (!) הנחה; מארז תבניות פו־
במי־ תבנית  הכולל  "אמילי"  מסדרת  רצלן 
דות 17*34 ו-4 תבניות במידות 16*11 ס"מ 

 54%) ₪ במקום 129.50   ,₪ במחיר 59.90 
הנחה); מארז 4 קעריות 16 ס"מ עם 4 מא־
גים 350 מ"ל: 99.90 ₪, במקום 209.90 ₪ 
(52% הנחה); מארז 2 ספלים + 2 תחתיות + 
פלטת הגשה: 59.90 ₪, במקום 169.90 ₪ 

(65% הנחה).
שלל מבצעים דומים ניתן למצוא גם 
ב'ורדינון', כמו: מארז הכולל שטיחון אמבט 
ושתי מגבות ידיים, וכן כלי אמבטיה מסד־
רת 'יהלום' במחיר 129.90 ₪ בלבד; מארז 
וזוג  סיר  מחזיק  כפפה,  הכולל  מוצרים   4
מגבות מטבח מסדרת 'ננסי', במחיר 59.90 
₪ בלבד, ועוד מגוון רעיונות שונים אותם 

ניתן יהיה לפגוש בכל אחד מסניפי הרשת.
ורשת  'נעמן'  הבית  כלי  רשת  חנויות 
'ורדינון' פרוסות ברוב ריכוזי הציבור החר־
די ברחבי הארץ. המבצעים בתוקף עד לכ"ז 

בסיוון (30 ביוני) תשע"ט.

 MOOD גם בחודש יוני נהנים חברי מועדון
ממגוון הטבות ברשתות בתי הקפה והמסעדות 

של קבוצת 'קפה־קפה'
גם  נהנים   MOOD מועדון  חברי 
בר־ מיוחדות  הטבות  ממגוון  יוני  בחודש 
קבוצת  של  והמסעדות  הקפה  בתי  שתות 
'קפה-קפה', הכוללים את המותגים: קפה־
ארז  לחם  בשר,  לחם  קיטשן,  פרש  קפה, 

ורובן.
חברי  נהנים  חודש  כבכל 
מועדון MOOD משלל הטבות 
בחו־ גם  וכך  ומגוונות,  מפנקות 
הטבה  מציע  המועדון  יוני.  דש 
עם  במיוחד,  ומפנקת  מפתיעה 
ברשת  במועדון.  החברות  הצגת 
הגדולה  הקפה  ובתי  המסעדות 
'קפה־קפה'  בישראל  והמובילה 
כוסות  בשתי  החברים  יתפנקו 
מנות  שתי  בהזמנת  במתנה,  יין 
ובתי  מסעדות  ברשת  פסטה; 

המועדון  חברי  ייהנו  קיטשן'  'פרש  הקפה 
מנות  שתי  בהזמנת  הנחה,  ב-50%  מסלט 
איטלקיות או עיקריות; וב'לחם בשר' יתע־
נגו חברי המועדון בקינוח במתנה, בהזמנת 

שתי מנות עיקריות.

ומעדניות  הקפה  בתי  ברשת 
המו־ חברי  ייהנו  ארז'  'לחם  הבוטיק 
קפה  מכוס  או  קפה  אייס  מכוס  עדון 
וברשת  קינוח,  בהזמנת  במתנה,  קר 
במת־ תוספת  החברים  יקבלו  'רובן' 
בהז־ צ'יפס),  בטטה  (למעט  נה 
 Grilled או  בורגר  רובנ'ס  מנת 

.Sandwich
חברי מועדון MOOD ומצטר־
הצטרפות  ממתנת  נהנים  חדשים  פים 
מיוחדת, מהטבות חודשיות מפתיעות 
יום  ממתנת  חודש,  בכל  ומתחלפות 
ייעודי  עשירי  ממוצר  מפנקת,  הולדת 
הנחות  ממגוון  וכן  במתנה  רשת  בכל 
בקבוצה.  השונות  ברשתות  קבועות 
בעלות  כרוכה  למועדון  ההצטרפות 

שנתית של 30 ₪.

ביתר עילית 300 
מנות דם נתרמו 

להצלת חיים 
ביתר עילית: הצלחה רבה להתרמת הדם של ארגון 'לב 

מלכה' עבור הילד תושב העיר בן ה-2.5

חרי בכ :‡מ
התרמת  לאירוע  רבה  הצלחה 
בעיר  שעבר  בשבוע  שהתקיים  הדם 
ה-2.5  בן  הקטן  הילד  עבור  ביתר, 
הקשה  מחלתו  שבגין  העיר  תושב 
נזקק למנות דם רבות. הצלחת ההת־
במספר  ניכרת  להגדלה  הביאה  רמה 
מנות הדם עבור הילד החולה ולגידול 
כללי במספרם של מנות הדם של בנק 

הדם.
ארגון  יו"ר  אברמן  אהרן  הרב 
'לב מלכה' שיזמה את ההתרמה בשי־
של  ובברכתם  ביתר  עיריית  עם  תוף 
שנענו  לתושבים  הודה  העיר,  רבני 
דם  מנת  'כל  ובאו לתרום:  בהמוניהם 
בחס־ שונים.  אנשים  להציל 4  יכולה 
די שמים הצלחנו בהתרמה זו להביא 
להצלתו של הילד הקטן תושב העיר 
את  להציל  יהיה  שאפשר  רבים  ועוד 
חייהם בעזרת מנות הדם שהתושבים 

תרמו'. 
רובינש־ מאיר  הרב  העיר  ראש 
נבצר  דחופים  אילוצים  שבשל  טיין, 

את  שלח  בהתרמה,  להשתתף  ממנו 
ולעומד  מלכה'  'לב  לארגון  ברכתו 
עיסו־ על  אברמן,  אהרן  הרב  בראשו 
קם החשוב בהצלת חיים ובדאגה יום 

יומית לילדים חולי הסרטן. 
למען  הדם  תרומת  פעילות 
מהפעילות  חלק  היא  חולים  ילדים 
אשר  מלכה'  'לב  ארגון  של  הברוכה 
למען  ולילה  יום  פועלים  מתנדביו 
הילדים חולי הסרטן. לאורך כל ימות 
בבתי  הארגון  מתנדבי  פועלים  השנה 
הילדים.  את  לשמח  מנת  על  החולים 
להסעות  דואגים  המתנדבים  כן  כמו 
החולים  הילדים  עבור  החולים  לבתי 
'לב  ארגון  בנוסף  משפחותיהם.  ובני 
מחנות  השנה  כל  לאורך  יוזם  מלכה' 
נופש וימי כיף עבור הילדים החולים 
מהווים  הכיף  ימי  משפחותיהם.  ובני 
מקור כוח עבור הילדים החולים ובני 
למשך  מצליחים  אשר  המשפחה, 
והטי־ מהסבל  להתנתק  ימים  מספר 
פולים הקשים שהם לדאבון הלב מנת 

חלקם כל ימות השנה. 
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̃ היום הח„ מהעבר ניו
האדם להשקיע  על  כי בתחילת היום  הוסבר  הקודם  בפרק 
ואהבתו  ה'  ובחסדי  לו  המצפה  הטוב  בעתיד  מחשבתו  את 

אליו.

מה בעצם עשוי למנוע מאתנו התבוננות זאת?

היום הקודם. העבר.

עצמם  על  ומקשים  נמנעים  רבים  אנשים  שבשלה  הסיבה 
לעברם,  התחברותם  בשל  הוא  העתיד,  הטוב  את  לראות 
האומרת  הנחה  עצמה,  את  בה  כובלים  שהם  ההנחה  ובשל 
כי העתיד הוא המשך של העבר, ומכיון שכך הם מתקשים 
לקבל  זכו  לא  עדיין  אשר  את  יקבלו  שבעתיד  לכך  לצפות 
עד עכשיו, והרגשה זו מתגברת במיוחד אצל כל אחד ואחד 
באותו ענין שבו הוא מרגיש במיוחד את הכאב וההעדר של 

הישועה המבוקשת שאליה הוא מיחל.

ליום  העבר  היום  את  במחשבתם  מחברים  הם  שכך,  מכיון 
החדש, וצובעים אותו בדמיונם בגוון דומה ליום העבר, ומד־
מים כי גם העתיד יהיה כמו בעבר, והם מתקשים להאמין כי 

עתיד לחול בחייהם שינוי כל שהוא.

ובמיוחד, במידה וביום העבר הם חוו חויה בלתי נעימה – או 
גרוע מכך – חויה טראומתית שלא הצליחו להתמודד עימה 
כראוי, הם נוטים להזכר ברגע הראשון של היום - ביום העבר 

ולקום בהרגשה גרועה, כמאמר העולם "ברגל שמאל".

בכך הם דוחים בידיים את המתנה הגדולה שהבורא נתן לכל 
אחד ואחת מאתנו; מתנת ההתחדשות שניתנת לנו מדי בוקר 
ומ־ רעננה  כשהיא  נשמתינו  את  לנו  מחזיר  כשהוא  ובוקר, 

מחדש,  החיים  את  להתחיל  וגופניים  נפשיים  כוחות  ליאה 
תרתי משמע.

היה  ויכול  שהוא,  כל  הכרח  בשום  כבול  אינו  העולם  בורא 
לתת לנו את הכוחות להמשיך בשגרת יומינו גם בלא התהליך 
המכונה שינה; הגוזל מאתנו שעות רבות כל כך – לכאורה. - 
אך האמת שונה מאוד: כל מטרתה של השינה היא להפסיק 
בין יום אחד לחבירו, הן נפשית – כשהנפש נכנסת למצב של 
תרדמת ושכחת היום העבר ותלאותיו, והן רעיונית – שקי־
עתה של השמש בסוף היום וזריחתה המחודשת של השמש, 
הבאים לבטא את העובדה כי כל יום הינו מהות נפרדת, ואין 

לנעשה ביום אחד השפעה על היום השני.

גם אם נראה לנו שכל יום הינו למעשה המשך של יום העבר, 
ומה שהיה אתמול מוכרח להיות גם היום, האמת אינה נכו־
לבריאה  שגרמה  הסיבה  יום!  מדי  מתחדשת  הבריאה  נה; 
להתהוות ביום האתמול אינה מחייבת את התהוות הבריאה 
מעשה  בטובו  יום  בכל  הברכה "המחדש  כלשון  אלא  היום, 
הגדושות  הטוב  מנות  את  יום  לכל  קצב  הבורא  בראשית". 
שהוא רוצה להעניק אותם לבריותיו ובניו האהובים ביום זה, 
ורק לכן הוא הורה לשמש לזרוח ביום זה ולהפיץ את אורה 

הנעים עלי תבל.

לרגע  אפילו  לשקוע  לנו  אסור  החדש,  ביום  שכך,  מכיון 
בקשיים שעברו עלינו ביום העבר, אלא להביט אל העתיד 
המבטיח בלבד. גם אם נראה לנו כי הקשיים שאנו שקועים 
בהם, אוחזים בנו בחזקה ואינם מניחים לנו להחלץ מהן, אנו 
מביטים עליהם בלגלוג ומראים להם כי יש לנו אבא! יש לנו 
מבטח – הבורא, שהוא לא במקרה אבינו האוהב, ואנו נחש־
בים לו כבנים יחידים, ובעזרת ה' על ידי בטחוננו ותפלתינו 
יעזור לנו, מכיון שאינו מוגבל בשום הגבלה מכל סוג שהוא. 
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תפריט גורמה עשיר במעדניית 'גולדיס' 
היוקרתית

מעדניית 'גולדיס' של אולמי 'בית ישראל' מציעים תפריט גורמה עשיר וגם 'טייק אווי' בתפריט מיוחד 
ובכשרות מהודרת לאורך כל ימות השבוע.

חרי בכ :‡מ
מעדניית 'גולדיס' המשתייכת לאולמי 
'בית ישראל' מציעה מנות גורמה משובחות 
ועשירות, תפריט עשיר ומגוון ושירות מוש־

לם לאורך כל ימות השבוע. 
הקולינרי  לצוות  הצטרף  לאחרונה, 
השף  גולדיס,  משה  בראשות  המסעדה,  של 
הנודע משה קצו'קי. קצ'וקי הינו שף מקצועי 
בעל 20 שנות ניסון בענף, ובין השפים המו־
יחד,  המודרני.  הכשר  למטבח  בארץ  בילים 
הם מנהלים את המטבח ביד רמה ובסטנדרט 
בשילוב  החרדי.  במגזר  כמותו  נראה  שלא 
ייחודי ומיוחד של תפריט ברמה בינלאומית, 
ושי־ הפרטים  אחרוני  עד  מוקפדת  השקעה 
בעולם  חדש  שיא  קובעים  הם  מושלם,  רות 

המסעדנות.
כבר בכניסה למעדניה תחושו בהבדל. 
גורמה  מסעדת  זאת  מעדניה.  עוד  לא  זאת 
ברמה עולמית ובטעם יהודי אוטנטי וייחודי, 

ועם זאת, בסטייל מוקפד וייחודי.
ההשקעה ניכרת בכל פרט ופרט, החל 
הגור־ מנות  הנעימים,  הישיבה  ממקומות 
השירות  העשיר,  התפריט  המשובחות,  מה 
ופרט  פרט  בכל  וההקפדה  והלבבי  האישי 

וכל מנה ומנה שתצא ברמה הגבוהה ביותר.
מסעדות  תפריט  תמצאו  ב'גולדיס' 
ומ־ מגוון  אווי'  'טייק  תפריט  ומגוון,  עשיר 

עופות,  בשר,  דגים,  מנות  של  עצום  בחר 
מושקעת  לשבת  אחרונות  ומנות  תוספות 

ולפינוק איכותי לאורך כל ימות השבוע.
כעת, מציעה מעדנית 'גולדיס' תפריט 
רחב  מגוון  הכולל  ומיוחד  עשיר  אווי'  טייק 

של מנות מושלמות, ארוחות עסקיות עשי־
רות, בכשרות מהודרת ובטעם מושלם.

גולדיס',  ל'מעדנית  היום  עוד  כנסו 
מושלמת  מארוחה  ליהנות  לעצמכם  תרשו 

ברמה הגבוהה ביותר. 

 בנק מרכנתיל אירח כנס יועצי משכנתאות
מש־ יועצי  כנס  קיים  מרכנתיל  בנק 
במשכנ־ ויעוץ  בליווי  המתמחים  כנתאות 
נערך  הכנס  ברק.   בבני  החרדי  לציבור  תא 
המשכנתאות.  יועצי  התאחדות  בשיתוף 
לכנס הגיעו יועצים רבים אשר נהנו ממפגש 
בלתי אמצעי עם בכירי הבנק ומנהליו באזור. 
להר־ המשתתפים   האזינו  המפגש  במהלך 
מערך   מנהל  מייזליק,  דודי  של  צאותיהם  
המשכנתאות במרכנתיל ואיתן אופיר, מנהל 

אזור תל אביב והמרכז בבנק.
ההתפ־ את  בדבריו  הציג  מייזליק 
בנק  והנחיות  החדשה  ברגולציה  תחויות 
והלוואות  למשכנתאות  הנוגע  בכל  ישראל 
והמא־ לצרכים  התייחס  ובהמשך  לדיור 
פיינים הייחודיים שבמימון דיור במגזר הח־
רדי, למוצרים ולפתרונות הייחודיים שמציע 

מרכנתיל.
במשכנתאות  בהרצאתו  התרכז  אופיר 
מסחריות ומימון נדל"ן מסחרי על כל סוגיו.

היועצים  בפני  הוצג  הכנס  במהלך 

תהליך יצור ההלוואה בבנק תוך התייחסות 
לבעלי התפקידים השונים המטפלים בה עד 

לאישורה. 
יועצי  התאחדות  יו"ר  אבגיל,  אבי  מר 
המשכנתאות, כיבד בנוכחותו בכנס והדגיש 
המש־ יועצי  למען  ההתאחדות  עשיית  את 

ולקוחותיהם  כנתאות 
שהשיגו  וההישגים 
האחרונה.  בשנה  עבורם 
לח־ התייחס  בהמשך, 
ליועצי  הקיימת  שיבות 
וללקוחות  המשכנתאות 
שנותן  בנק  עם  לעבוד 

שירות מקצועי ויעיל. 
אמר  הכנס  לאחר 
לאור  כי  אופיר  איתן 
מש־ שגילו  הרב  העניין 
תתפי הכנס ימשיך הבנק 
ויקיים כנסים מקצועיים 
המשכנ־ בתחום  נוספים 

לעסקים  נדל"ן  או  מניב  נדל"ן  מימון  תאות, 
ומימון בניה של פרויקטים קטנים.

חובה  הבנק  על  חלה  לחוק  בהתאם 
ההלוואה  בפירעון  עמידה  אי  כי:  להודיע 
והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור  עלול 

הוצאה לפועל.
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רובח

יינסובחבנויוחנעיטי
יוםומיטריכטר
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רובח

וזחיעזרחכמבערנעויזניסערטוסכנביסכנסמעמ
יוםברומיברר
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רובח

וווממבבירמןביךימרבירפיעממפיורןמכניח
יוםיוסיוי

וביבחבועוחימו
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רובח

טינעיחבחפינסרין
יוםומיטריכטר

טינעיחבועובחנבורנירוים
יוםומיטריכטר


