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לא לחינם הגדירו גדולי ישראל את 
פעילות הארגון כ"בנין הדור"

לנגד עיניהם של גדולי הדור 
עומדים גם אותם אברכים בני 
עליה שבזכות "מסילה" יכולים 
להמשיך ולהסתופף באהלה 
של תורה ולנגד עיניהם של 
גדולי ישראל עומדים מאות 
מקרים בהם מצוקה כלכלית 

עלול לפרק משפחה.

פרץ וסמוטריץ מונו לשרים

ישראל תמנע מלשגר 
לוועידה האמריקנית 

בכירים פוליטיים

לבנון תקיים וועידה 
כלכלית נגדית 

לוועידה האמריקנית 
שתתקיים בבחריין

מזכיר המדינה האמריקני 
מייק פומפאו הבהיר כי ארצו 

תתמקד ביצירת קונצנזוס 
בינלאומי בעקבות המתקפה 

האיראנית

!כל שקל = 13 ט"ו- ט"ז סיוון
18-19/6/2019 עולים על המסילה - 36 שעות

18-19/6/19 - ט"ו-ט"ז סיוון
3528לתרומה חייגו:

?  600 -

*5935 
1,600,000 3

ca.1221.org.il

1 600 000
בחסות:

 טהרן מאיימת להגביר את נסיגתה מהסכם הגרעין ◆ דובר סוכנות הגרעין האיראנית 
אמר כי בכוונת מדינתו להגיע למכסה של 300 ק"ג אורניום

איראן מאיימת: "נפרוץ את 
מגבלת העשרת האורניום"

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


יום שלישי ט"ו סיון תשע"ט 218/06/2019

'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

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

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות

גליל
27-17 גולן

29-18

חיפה
27-21

טבריה
תל אביב34-23

28-23

ירושלים
באר שבע27-18

32-20

אילת
40-26

תחזית להיום:

שערים יציגים

היום: בהיר ע„ מעונן חל˜י .חול 
עלייה ˜לה בטמפרטורו והן יהיו 

ר‚ילו בעונה.

מחר: נ‡ה ע„ מעונן חל˜י .חול 
ע„   .בטמפרטורו ˜לה  ירי„ה 
ע„  טפטוף  ייכן  הˆהרים   עו
.ל בעי˜ר בˆפון ה‡ר ‚ם מ˜ומי̃ 

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.6000
4.5531
4.0584
2.4839

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„
מה לעו עם ליברמן?

המפלגות החרדיות מתכננות, כך על פי דיווחים 
חיבוק  לשעבר  הביטחון  לשר  להעניק  שונים, 
שהיו  הפעולה  שיתופי  כל  את  ולפרסם  דוב, 
הש־ במהלך  החרדיות  המפלגות  עם  לליברמן 
נים בהן כיהנו המפלגות החרדיות לצד 'ישראל 
ביתנו' יחדיו בקואליציה. והיו לא מעט כאלו... 
הממשלה שליברמן מפיל כעת היא הרי אותה 
לצד  הביטחון  שר  בתפקיד  כיהן  בה  ממשלה 
היה  ארוכות  שנים  למשך  החרדיות.  המפלגות 
הח־ הציבור  של  לא-רשמי  ברית  לבן  ליברמן 
רדי. טרם הבחירות הוא נהג לפרסם דברי הבל 
על רצונותיו בחוקי גיור חדשים ובחוקי חיתון 
השונים מאוד מדרך היהדות, אך לאחר הבחי־
לכהן  שיוכל  כדי  הקואליציה  עם  התיישר  רות 
בתפקידים רמי המעלה שהממשלה יכולה לה־
ציע. כך שימש ליברמן כשר החוץ וכשר הביט־

חון של מדינת ישראל.
עם הזמן ולאחר הבחירות האחרונות הבין יו"ר 
אותו.  עוזב  הרוסי  הציבור  כי  בתינו'  'ישראל 
למפלגה של חמישה מנדטים יש חיי מדף קצ־
רים. מה שאומר, שהאיש אשר בנה על תפקיד 
ראש הממשלה בעתיד יראה את הכנסת בעוד 
למער־ מחוץ  שתיים  או  אחת  בחירות  מערכת 
ולהובלת  הקו  לשינוי  הוביל  זה  הפוליטית.  כת 
עם ישראל כולו למערכת בחירות נוספת. הכל 

בשביל האינטרסים של איש אחד.
צפוי  החרדיות  המפלגות  של  המהלך  כעת, 
להוביל לחשיפת שקריו של ליברמן ולגרום לכך 
שאולי בקדנציה הבאה הוא לא יהיה לשון המא־

זניים, כך שיוכלו להקים קואליציה בלעדיו.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

טובה ה‡ר מ‡ו„ מ‡ו„
חטא  על  מסופר  שלח  פר'  השבוע  בפרשת 

המרגלים. 
הם  ישראל,  למחנה  המרגלים  כשחזרו 
נגד  אחת  כחבורה  העדה  כל  את  הלהיטו 
העליה לארץ ישראל. כשיהושע בן נון וכלב 
"טובה  ואמרו  בהם  למחות  ניסו  יפונה  בן 
לגרום  קמו  העם  כל  מאוד",  מאוד  הארץ 
אותם באבנים על כך שהעזו לצאת נגד שאר 

המרגלים ולדבר בשבח הארץ.
חטא  על  שהתיקון  רבים,  בספרים  מובא   
והוא  מהם.  הפוך  לעשות  הוא  המרגלים 
לעורר את האהבה לארץ ישראל ולדעת את 

גודל מעלתה. 
היו  שהם  משום  זאת  הבינו  ויהושע  כלב 
ידעו  הם  ובאמונה.  אחרת  ברוח  חדורים 
ישראל  שעם  בכך  עולם  בורא  של  שרצונו 
היא  שמעלתה  בארץ  הזה  בעולם  יתגורר 

קדושתה.

// פרץ וסמוטריץ מונו לשרים„בר המערכ
הרב רפי פרץ מונה לשר החינוך וסמוטריץ מונה לשר התחבורה ◆ סמוטריץ 

יהיה גם חבר קבוע בקבינט. פרץ, משקיף

מ‡: ח. פרנ˜ל

שרים  שני  מונו  אתמול 
של  המעבר  לממשלת  חדשים 
מ'איחוד  הכנסת  חברי  נתניהו. 
פרץ,  רפי  הרב  הימין'  מפלגות 
יו''ר הבית היהודי, ובצלאל סמו־
הלאומי,  האיחוד  יו''ר  טריץ', 
תיקי  את  מנתניהו  אתמול  קיבלו 
התיק  את  והתחבורה.  החינוך 
קיבל  החינוך,  תיק  יותר,  הבכיר 
דווקא פרץ למרות הסיכום המו־
קדם כי סמוטריץ יקבל את התיק 
קיבל  סמוטריץ  ואילו  הבכיר, 
קיבל  בנוסף  התחבורה.  תיק  את 
סמוטריץ חברות קבועה בקבינט 
המדיני בטחוני בעוד פרץ יסתפק 

בתקן משקיף בלבד.
נתניהו  אמר  המינוי  לאחר 
פרץ  רפי  הרב  את  "מיניתי  כי 
ח״כ  ואת  החינוך  שר  לתפקיד 
שר  לתפקיד  סמוטריץ׳  בצלאל 
את  לקבל  שמחתי  התחבורה, 

השותפות  ובליכוד.  בי  תמיכתם 
הליכוד  של  והאיתנה  העמוקה 
הדתית  הציונות  עם  בראשותי 
תימשך  הימין  מפלגות  ואיחוד 
ולא־ הבחירות  מערכת  במהלך 
חריה". הרב פרץ וסמוטריץ הודו 

לנתניהו על האמון שנתן בהם.
'איחוד  וראשי  נתניהו 
ביניהם  הסכימו  הימין'  מפלגות 
בישראל  הנהוג  קוו  הסטטוס  כי 
יימשך  דת,  בענייני  רבות  שנים 

גם הלאה.
לאחר  באה  ההודעה 
היום  במהלך  יותר  שמוקדם 
על  נתניהו  את  סמוטריץ  תקף 
של  בור"  לכל  "נופל  שהוא  כך 
הדברים  ליברמן.   אביגדור 
כך  על  דיווחים  לאחר  נאמרו 
שאם  לרה''מ  אמר  שסמוטריץ 
ימונה לשר התחבורה, לא יאשר 
חלק  הכל  "זה  בשבת.  עבודות 
מקמפיין הפחדה של מי שאין לו 
מה למכור שמנסה למשוך תשו־

מת לב". אמר סמוטריץ. לדבריו, 
"אני לא להוט להיכנס לממשלת 
ההשפעה  יכולת  כך  גם  מעבר, 
לא  מעבר  בממשלת  שרים  של 
הבו־ שיצא  הספין  גם  גדולה, 
כביכול  בשבת  עבודות  על  קר 
הוא  התחבורה  משרד  באחריות 
ברור  כך  כל  שלא  מופרך  ספין 
לי מאיפה הוא יצא. אני יכול רק 
לנחש. הסמכות לאישור עבודות 
הרווחה.  שר  של  בסמכותו  הוא 
כאן  לייצר  מנסה  כנראה  מישהו 
שאולי  מדורות  להצית  או  עניין 
חלק  הכל  זה  לכבות.  קשה  יהיה 
מקמפיין הפחדה של מי שאין לו 
מה למכור שמנסה למשוך תשו־

מת לב".
נת־ החליט  לעכשיו  נכון 
המינויים  סבב  את  לעצור  ניהו 
ולמרות  הנוכחית,  בממשלה 
קיש,  יואב  הקודמות,  ההערכות 
יק־ לא  חוטובלי  וציפי  ביטן  דוד 

בלו תפקידי שרים.
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בולטון: רוסיה וונצואלה חתמו על הסכם הגנה
הסכם ההגנה נחתם לאחר שוונצואלה העבירה לרוסיה סכום כסף גדול

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בעוד שלטונו של נשיא וונצואלה ניקולס 
מדורו הולך ומתערער לנוכח המחאה הפנימית 
לראות  המערב  מדינות  של  והרצון  בוונצואלה 
את המנהיג הדרום-אמריקני מפנה את כיסאו, 
דווח אתמול כי מדורו חתם עם רוסיה, הנחשבת 

כבעלת ברית של ממשלו, על הסכם הגנה.
לאומי  לביטחון  היועץ  חשף  הדברים  את 
וונ־ נשיא  כי  שכתב,  בולטון,  ג'ון  ארה"ב,  של 
הגנה  הסכם  על  חתם  מדורו  ניקולס  צואלה 
עם רוסיה תמורת תשלום שהעבירה וונצואלה 
לרוסיה בסך כולל של 209 מיליון דולר. הבכיר 
האמריקני המשיך ותקף את מדורו על כך שהוא 
ממשלו,  על  הגנה  לצורך  רבים  כספים  מוציא 

בעוד ילדים בוונצואלה גוועים מרעב. 

קובי ממשיך 
בהסתה: "הגיע 
זמנו של דרעי 
ללכת הביתה"

לאחר שאמר כי יש להרחיק את החרדים 
ממוקדי הכוח, הוסיף קובי כי דרעי ייצא ממשרד 

הפנים בבושת פנים

מ‡: ח. פרנ˜ל
עיריית  ראש  קובי  רון 
טבריה, שקיבל מכתב ממשרד 
לה־ יצליח  לא  אם  כי  הפנים 
עד  העיר  תקציב  את  עביר 
מתפקידו,  יודח  ה-30/06 
החליט כי הזירה המוניציפלית 
ושלשום  מידותיו  על  קטנה 
הודיע על הקמת מפלגה חדשה 

שנקראת 'הימין החילוני'. 
קובי, המשיך באמירותיו 
ואמר כי "יש להרחיק את הח־
רדים ממוקדי הכוח". עוד אמר 
כי "דרעי ייצא ממשרד הפנים 
לעיתו־ בראיון  פנים".  בבושת 
אמר  וליברמן  ליבסקינד  נאים 
ול־ לטבריה  דואג  "אני  קובי: 
והצפונית,  הדרומית  פריפריה 
כי צריך לגרום לאנשים האלה 
לס־ ומנסים  בכנסת  שיושבים 
הציבורית  הקופה  את  חוט 
ממשרד הפנים ומהנגב והגליל 
ללכת  וחבורתו,  דרעי  אריה   -
הביתה. הגיע הזמן שיקום אדם 

יבי־ שאנשים  וחילוני,  ימני 
גם  זה  את  לעשות  שאפשר  נו 

אחרת".
קובי תקף בראיון גם את 
אביגדור  ביתנו  ישראל  יו''ר 
להסית  שהמשיך  תוך  ליברמן, 
"איזה   " החרדי:  הציבור  נגד 
שהלך  מה?  ליברמן  ליברמן? 
דרעי  אריה  עם  דילים  וסגר 
בירושלים,  רשויות  וראשי 
עי־ ראש  אמר  ובנגב?",  בגליל 
כל  את  "ליברמן  טבריה.  ריית 
ממה  וינק  שאב  שלו  האג'נדה 
דרעי  אריה  עושים.  שאנחנו 
וחבורתו יחד עם ליברמן סגרו 
וסג־ המרכולים  חוק  את  ועשו 
הזאת  הכנסת  דברים.  מלא  רו 
את  ששירתה  כנסת  הייתה 
ומייצגים  באים  אנחנו  דרעי. 
ימין  שרוצים  החילונים  את 
תחבורה  רוצים  ואנחנו  שפוי, 
ציבורית בשבת, לבטל את חוק 
המרכולים ולדאוג לחוק הגיוס 

כמו שצריך".

גורם רוסי: הפסגה 
בישראל תצטרך 

לקחת בחשבון את 
האינטרסים של איראן

לדברי הבכיר הרוסי, לא ייפגעו היחסים בין 
רוסיה לשותפיה באזור

מ‡ ‡ברהם ויסמן

במועצה  בכיר  לפי 
רוסיה,  של  לאומי  לביטחון 
להתקיים  שצפויה  הוועידה 
הקרוב,  החודש  בסוף  בישראל 
לביט־ היועצים  ישתתפו  בה 
רוסיה  ארה"ב,  של  לאומי  חון 
וישראל, צריכה לקחת בחשבון 
את האינטרסים האיראנים. כך 

דווח ב'כאן 11'.
לדבריו, "הפסגה צריכה 
האינ־ את  בחשבון  להביא 
משום  איראן".  של  טרסים 
אולטי־ להציב  ניסיון  ש"כל 
מטום נדונה לכישלון". בנוסף 
הבהיר הבכיר, כי "אם מישהו 
עם  ביחסינו  לפגוע  מקווה 
עושה  הוא  באזור  שותפינו 

שיקול מוטעה". 

או לחצו 
כאן 

mailto:info@daskaltours.co.il
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טראמפ הודה לישראל על הקמת 
יישוב על שמו ברמת הגולן

בהודעתו הודה טראמפ לראש הממשלה נתניהו על ההחלטה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

למדינת  הודה  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
עם  לביטחונה  תרומתו  את  שהוקירה  כך  על  ישראל 
הקמתו של יישוב חדש ברמת הגולן הנקרא על שמו 
ייקרא  שיוקם  החדש  היישוב  האמריקני.  הנשיא  של 

לנ־ כמחווה  היתר,  בין  נעשה,  והוא  טראמפ".  "רמת 
יש־ כשטח  הגולן  ברמת  ההכרה  על  האמריקני  שיא 

ראלי.
בהודעה שפרסם טראמפ הביע הנשיא את תו־
דתו והצהיר: ''תודה לך ראש הממשלה נתניהו ותודה 

למדינת ישראל על הכבוד הגדול הזה".

יעלון: מוכנים 
לממשלת 

אחדות, בלי 
נתניהו

יעלון התייחס לאמירת ליברמן 
כי יכפה ממשלת אחדות ואמר כי 

מפלגתו תתמוך בכך בתנאי שזה יהיה 
ללא נתניהו

מ‡: ח. פרנ˜ל
לבן  כחול  ממפלגת  יעלון  בוגי  הכנסת  חבר 
התייחס לדברי אביגדור ליברמן, ואמר כי מפלגתו 
ראש  הוא  נתניהו  בה  קואליציה  לשום  תצטרף  לא 
לה־ אופציה  פוסל  לא  הוא  בלעדיו,  אך  הממשלה, 
קמת ממשלת אחדות. בראיון לעיתונאי אריה גולן 
האפש־ על  דיברנו  לבן  בכחול  "אנחנו  יעלון:  אמר 
רות להקים ממשלה עם הליכוד, ומדברים על זה גם 
ישראל  במדינת  הציבור  מה  על  מדברים  אם  היום. 
ממשלת  ליצור  היא  הנכונה  הדרך  בוודאי  רוצה, 
אחדות, כחול לבן וליכוד ללא נתניהו בהובלתו של 
בני גנץ". יעלון הוסיף כי גם ליברמן הגיע למסקנה 
ואזרחיה,  ישראל  למדינת  עוד  דואג  אינו  שנתניהו 
לא  שליברמן  וחבל  הדין.  אימת  בגלל  לעצמו  אלא 

הגיע למסקנה הזו לפני פיזור הכנסת.
התנהלות  על  לאמירות  גם  התייחס  יעלון 
שומע  "אני  החוזרות.  לבחירות  בהכנות  לבן  כחול 
הרבה אמירות 'הלכנו לישון'. מי הוביל את זה שע־
אנחנו  לא  אם  ישראל  למדינת  צהרונים  יש  כשיו 
במהלכים בכנסת." אמר יעלון, ושאל "איך בני גנץ 
מקבל  שהוא  לזה  הביא  חודשים  כמה  של  במהלך 
תמיכה ציבורית של 35 מנדטים? ומי שטוען שאין 
שיבדוק  וחזקה,  מהירה  לתגובה  אינסטינקטים  לו 
או  שלו,  האינסטינקטים  עם  בצה"ל  עשה  הוא  מה 
לא עשה. יש המון מניפולציות, הרבה ספקולציות, 

שמטרתם לסכסך בינינו".

mailto:office@a-zilber.com
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הדרך ליציבות כלכלית = מסילה!

כולנו מתגייסים! 1.5 מליון ₪  >>  36 שעות

!כל שקל = 13 ט"ו- ט"ז סיוון
18-19/6/2019

תהיו איתנו >>
18-19/6/19 - ט"ו-ט"ז סיוון

3528לתרומה חייגו:
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באיזה 
מקום אוכל 
לשאול ציוד

שלו אני זקוק, 
לגמרי בחינם?

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-2201433 בית פרוג

בית פרוג מאפשרת לבוגרים לשאול ללא תשלום 
ציוד מקצועי מסוגים שונים, לצורך תרגול וגם לצורך 

ביצוע עבודות. הפרוגיסטים אף פעם לא לבד, 
בדרך להצלחה!

סקר בארה"ב: טראמפ יפסיד 
לביידן בבחירות לנשיאות

ביידן מוביל בפער משמעותי על פני הנשיא המכהן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
היחי־ הקדנציה  זוהי  האם 
דונלד  ארה"ב,  נשיא  של  דה 
לפחות  כך  בתפקיד?  טראמפ 
ידי  על  שפורסם  מסקר  עולה 
רשת החדשות מהבולטות ביותר 
בארה"ב, אשר מזוהה דווקא עם 

המ־ של  הימני-רפובליקני  הצד 
רשת  במדינה,  הפוליטית  ערכת 
התקשורת פוקס ניוז. לפי הסקר, 
ביידן,  ג'ו  לשעבר,  הנשיא  סגן 
בפריימריז  כיום  מתמודד  אשר 
ואשר  לנשיאות  הדמוקרטי 
נחשב לאישיות המובילה לכבוש 

הדמוקרטים  מועמד  תפקיד  את 
צפוי  טראמפ,  מול  לנשיאות 
במע־ טראמפ  הנשיא  את  לנצח 
שתי־ לנשיאות  הבחירות  רכת 
לפי  מוביל,  ביידן  ב-2020.  ערך 
הסקר, בפער של עשרה אחוזים 

על פני הנשיא המכהן. 

דיווח: 

גורמים אמריקנים לצבא לבנון: ישראל 
תילחם עם חיזבאללה, לא עם צבא לבנון 
הגורמים האמריקנים מסרו למפקד צבא לבנון כי עליו להישאר מחוץ לעימות 

בין ישראל לחיזבאללה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
התקשו־ בערוץ  דיווח  לפי 
גורמים  אל-ערביה,  הסעודי,  רת 
עם  שוחחו  אשר  אמריקניים 
מפקד צבא לבנון מסרו לו כי במ־
קרה של עימות בין ישראל לאר־
גון חיזבאללה, העימות יישאר בין 
ישראל לארגון הטרור השיעי ולא 
הגורמים  לבנון.  צבא  את  יכלול 
צבא  למפקד  אמרו  האמריקנים 
צבאו  את  להשאיר  עליו  כי  לבנון 
גם  להיגרר  ולא  למשוואה  מחוץ 
הוא למלחמה עם ישראל במקרה 

שעימות יפרוץ בין הצדדים.

חש

http://bit.ly/2C5MBB3
mailto:H3268992@gmail.com
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SUMMER
NEW COLLECTION

03-6488168 6 | 077-6160717 16  :

pauzaitaliano.co.iljpauzaitaliano@gmail.com | -

http://bit.ly/2Vy9S9Y-pauzaitaliano
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04-950-9000
112

לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:
res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 

בין
הזמנים
בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

טיולי ג'יפים, מופע קליקרים, חמי טבריה ועוד ים של טיולים ואטרקציות...

   מוו    מוטי שטיינמץ, רובי בנט ותזמורתו, חיים בנט, מקהלת ידידים בניצוחו של יעקב רוטבלט, שמואל גריינמן, אלי לאופר, יענקי רובין וקובי גרינבוים

ניר חיימוביץ
רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

אבא טורצקיעופר הלוי
מופע סטנדאפמופע סטנדאפמופע טלפתיה מרהיב

www.kinorothotel.co.il

קייטנת 'צליל וזמר' בכל יום, ועוד ים של הפעלות והצגות

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

מסתמן: 

לבנון תקיים וועידה כלכלית נגדית לוועידה 
האמריקנית שתתקיים בבחריין

באירוע בלבנון ישתתפו יו"ר הפרלמנט וראש הממשלה הלבנוני

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הפ־ הרשות  עם  פעולה  לשתף  מתכננת  לבנון 
לשתינית ולקיים וועידה כלכלית בביירות כקונטרה 

בבחריין  שתתקיים  האמריקנית  הכלכלית  לוועידה 
שבמפרץ הפרסי. הוועידה צפויה להציג חזית אחידה 
פלסטינית-לבנונית כנגד הוועידה הכלכלית האמרי־
קנית שתיערך בבחריין, אותה הפלסטינים מחרימים. 

מהצד הלבנוני צפויים להשתתף בוועידה יו"ר 
וכן  השיעי,  לאיסלאם  השייך  ברי,  נביה  הפרלמנט 
ראש הממשלה אלחרירי, נציגי גופי הביטחון ובכירי 

הצבא.

דיווח: 

טורקיה תקפה 
עמדות קרב 
של צבא אסד
התקיפה בוצעה באמצעות מסוקי 

קרב וירי ארטילריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עמדות  כנגד  במתקפה  פתח  טורקיה  צבא 
שבסוריה,  כרים  אל  העיר  באזור  אסד  צבא  של 
תצ־ עמדות  לתקיפת  כתגובה  הנראה,  ככל  זאת 
פית שהקים צבא טורקיה במחוז חאמה שבצפונה 
הסו־ בתקשורת  שונים  דיווחים  לפי  סוריה.  של 
ירי  באמצעות  בוצעה  הטורקית  התקיפה  רית, 
האוויר  חיל  של  קרב  מסוקי  ותקיפת  ארטילריה 
הטורקי. עוד דווח, כי נורו לפחות 10 פגזים לעבר 

המוצבים של צבא אסד. 

דיווח:

 ישראל 
תמנע מלשגר 

לוועידה 
האמריקנית 

בכירים 
פוליטיים 

נכון לכתיבת שורות אלו, בישראל 
לא מתייחסים לדיווח

מ‡ ‡ברהם ויסמן
סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי ישראל 
שתיערך  הכלכלית  לוועידה  לשגר  צפויה  איננה 
מיוזמת  כחלק  ארה"ב,  של  בהובלתה  בבחריין 
ממשל  שמוביל  הישראלית-פלסטינית  השלום 
טראמפ, גורמי ממשל אלא תסתפק בשיגורם של 

אנשי משלחת כלכלית-עסקית. 
נכון לעכשיו, בישראל לא התייחסו לדיווח. 
שר החוץ ישראל כץ הבהיר בימים האחרונים כי 

ישראל תשתתף בוועידה, אך לא הרחיב. 

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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03-742-742-7

תהיו איתנו >>
18-19/6/19 - ט"ו-ט"ז סיוון

!כל שקל = 13 ט"ו- ט"ז סיוון
18-19/6/2019

את הכח להצליח!נותנים לכולם

בלי חובות,
בלי קשיים,

בלי כאב

3528לתרומה חייגו:

נשיא המדינה: "חובתנו לכבד 
את המשפט"

ריבלין תקף את דברי אוחנה: "החובה לכבד את חוקי המדינה נמדדת במעשים 
ובמילים של אזרחי ונבחרי המדינה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
רי־ ראובן  המדינה  נשיא 
לאמירתו   אתמול  התייחס  בלין 
של שר המשפטים אמיר אוחנה. 
במהלך נאומו בטקס אמר ריבלין 
משלושת  אחד  הוא  כי "המשפט 
אשר  התווך  ועמודי  המוסדות 
רשויות  עליו.  נשענת  המדינה 
המחוקקת,  הרשות   - השלטון 
אבני  הן   - והשופטת  המבצעת 
הישרא־ הדמוקרטיה  של  היסוד 
לתגו־ גם  התייחס  ריבלין  לית". 
לאחר  הממשלה  ראש  של  בתו 
את  תקף  בה  רעייתו,  הרשעת 
ריבלין,  לדברי  המשפט.  מערכת 

ועתי־ טובתה  שוחרי  כל  "חובת 
חוקי  את  לכבד  ישראל  של  דה 
הרשויות  סמכויות  ואת  המדינה 
במע־ גם  נמדדת  זו  חובה  שלה. 
אזרחי  שבוחרים  ובמילים  שים 

ונבחרי המדינה".
אף  שנאם  הממשלה,  ראש 
ריב־ של  לדבריו  הגיב  בטקס  הוא 
לין, "אני שותף לראיית הנשיא על 
המרכזיות והחשיבות של המשפט 
נתניהו.  אמר  הלאומיים",  בחיינו 
ופסי־ שלנו  "הדמוקרטיה  לדבריו, 
את  מחייבות   - המשפט  בית  קות 
כולם. צריך להבין שהאיזון בין הר־
שויות הוא היסוד של הדמוקרטיה 

המודרנית. אני לא שוכח לרגע את 
תפקיד בית המשפט וחשיבותו".

אמר  כשבוע  לפני  כזכור 
אמיר  הנכנס,  המשפטים  שר 
התמנו־ לרגל  בראיון  אוחנה, 
צריך  תמיד  לא  כי  לתפקיד,  תו 
לכבד את פסיקות בית המשפט. 
במסדרונות  זעם  עוררו  דבריו 
וגונו  והפרקליטות  המשפט  בתי 
המשפטי  היועץ  ע''י  בחריפות 
המשפט  בית  ונשיאת  לממשלה 
בהמשך  חיות.  אסתר  העליון, 
מהאמירות  נתניהו  גם  התנער 
ואמר כי בית המשפט מחייב את 

כולם.

עיסאוי פריג' ומוסי רז הסירו 
את מועמדותם לראשות מרצ

הודיעו כי יתמכו ביו''ר הנוכחית, תמר זנדברג

מ‡: ח. פרנ˜ל
חברי עיסאווי 
רז  ומוסי  פריג' 
להתמו־ שהתכוונו 
דד על ראשות מפ־
מרצ,  השמאל,  לגת 
משותפת  בהנהגה 
וערבית,  יהודית   –

החל־ לאור  כי  אתמול  הודיעו 
יתקיימו  לא  לפיה  הועידה  טת 
מסירים  הם  פתוחים,  פריימריז 
יושבת  ויתמכו  מועמדותם  את 
במ־ זנדברג.  תמר  הנוכחית  ראש 
השלושה  שערכו  עיתנאים  סיבת 
אמר ח''כ פריג' כי "מרצ לא תי־
בכל  אחרת,  מפלגה  בשום  טמע 
איחוד שמרצ תלך אליו, היא תלך 
על  שמירה  ועם  זקוף  ראש  עם 
שנים.  בעשרות  בנתה  שהיא  מה 
רז  מוסי  ושותפי  אנחנו  כך,  לשם 
מועמדותנו  הסרת  על  מודיעים 

על  להתמודדות  הדרך  להמשך 
שאנחנו  ומכריזים  היו"ר,  תפקיד 
בש־ יוצאים   - זנדברג  תמר  עם 
חדש  יום  סדר  להכתיב  לישייה 
רז  מוסי  הישראלי".  בשמאל 
הוסיף על דבריו של פריג', ואמר: 
"אין מפלגה בעולם שבה יש שני 
יושבי ראש משני לאומים שונים, 
שהרעיון  הראשונה  הייתה  ומרצ 
גם  תהיה  והיא  בה,  עלה  הזה 
הראשונה שזה יתבצע בה בעתיד. 
לאור ההחלטה של הוועידה את־
מול, אנחנו עושים את הדבר הט־

הרביעייה  זו  לנו.  בעי 
שלנו לכנסת: עו"ד גבי 
עיסאווי  ח"כ  לסקי, 
במ־ להיות  חייב  פריג' 
תמר  וח"כ  השני,  קום 
להיות  חייבת  זנדברג 

במקום הראשון".
הכנסת  חברת 
החלטתם  על  בירכה  זנדברג 
המחנה  יושב  "כאן  השניים  של 
לא  אנחנו  במרצ.  האידיאולוגי 
מחפשים סידור עבודה או שיבוץ 
"באנו  זנדברג  אמרה  ברשימה." 
ברגעים  גם  הערכים  על  למאבק 
של  הטריק  מה  הבנו  הקשים. 
ההסתה  את  לוקח  הוא   - הימין 
ולע־ לשמאל  והדה-לגיטימציה 
מוביל  זה  מנצח.  הוא  וכך  רבים, 
של  ולהפסד  מהמרכז,  לשתיקה 

המחנה שלנו".

בליכוד בוחנים הקמת מפלגת 
ימין אחת גדולה

לחץ בליכוד על נתניהו: שריין את שקד ◆ שקד: כל האופציות על השולחן

מ‡: ח. פרנ˜ל
בוחנים  בליכוד  גורמים 
מפלגת  הקמת  האחרונים  בימים 
בתוכה  שתאגד  גדולה  אחת  ימין 
את כל מפלגות הימין, למעט המ־
מפלגה  למעין  החרדיות,  פלגות 
בראשות  ישראלית  רפובליקנית 
הפולי־ במערכת  גורמים  נתניהו. 
טית מעריכים כי הסיכויים להק־
מת מפלגה שתכלול את סמוטריץ 
נת־ עם  אחת  במפלגה  גביר  ובן 
קיימים.  בלתי  עד  קלושים  ניהו, 
זאת לאור ההתבטאויות השנויות 

במחלוקת של האחרון על הקמת 
מפלגה  תקום  הלכה. "אם  מדינת 
באותה  וסמוטריץ  נתניהו  שבה 
ולפיד  ליברמן  לכנסת,  רשימה 
יחגגו על זה" מעריכים הגורמים.
העיתו־ אמש  חשף  כך  בתוך 
בליכוד  בכירים  כי  סגל  עמית  נאי 
לוחצים על נתניהו לשריין את שקד 
לדברי  לכנסת.  הליכוד  ברשימת 
אם  כי  טוענים  בכירים  אותם  סגל 
בתוך  שלא  לכנסת  תיכנס  שקד 
מחוייבת  תהיה  לא  היא  הליכוד 
לתמוך בחוק החסינות. כך שגם אם 

נתניהו יצליח להקים ממשלה ללא 
ליברמן, הוא לא יצליח להעביר את 
חוק החסינות. מנגד שרים אחרים 
בליכוד מתנגדים נחרצות לשריונה 
של שקד ברשימה בטענה כי זה לא 
קשה  עבדו  שהם  שלאחר  הגיוני 
מבחוץ  מישהי  תבוא  פריימריז, 
לכ־ ברשימה  מקומם  את  ותדרדר 
נסת. שקד עצמה הגיבה לדיווחים 
יורק  בניו  פוסט  ג'רוזלם  בוועידת 
כל  לעכשיו  נכון  כי  ידיעה)  (ראה 
האופציות, כולל חבירה לליכוד, על 

השולחן.

חשש לעיצומי עובדים במשרד החקלאות
הנהלת יו"ר העובדים מקווים שכשם שהאוצר מצא פתרון לבעיית הצהרונים, 

ונמצא להם מקור תקציבי, כך גם ימצא פתרון למשבר זה

מ‡: יר‡ל לבי‡
היערכות  ישיבת  הסתיימה 
החקלאות,  משרד  הנהלת  של 
אפ־ לקראת  היערכות  בנושא 
של  עיצומים  או  לשביתה  שרות 
הקרובה,  ביממה  המשרד  עובדי 
ויציאת  כניסת  בשערי  שיתמקדו 

הסחורות מישראל. 
הם  העיצומים  או  השביתה 
שהסתיימה  לשביתה  בהמשך 
בערב חג השבועות, בגין הקיצוץ 
בשעות הנוספות, שעליו הסכימו 
העוב־ והסתדרות  האוצר  משרד 

דים הכללית, לפני כשנה וחצי.

העובדים מעריכים ומקווים 
לב־ פתרון  מצא  שהאוצר  שכשם 
עיית הצהרונים, ונמצא להם מקור 
תקציבי, כך גם ימצא פתרון למש־
בר זה ולא תיגרם פגיעה משמעו־
תית בשכר העובדים בדרג הזוטר 

בכל משרדי הממשלה.
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הכתובה שנתגלתה מוכיחה; 
יהודי איטליה ריכזו חתונות 

דווקא לערב חג הפסח
כתובה שנתגלתה באקראי בפירנצה נכתבה על קלף לפני יותר משלוש מאות 

שנה ונושאת את התאריך י"ד בניסן התס"ב - 12 באפריל 1702 למניינם

מ‡: יר‡ל לבי‡
שנכתבה  מפוארת  כתובה 
שנה  מאות  משלוש  יותר  לפני 
מסעי־ שבאיטליה  בפירנצה 
אוצרי  את  האחרונים  בימים  רה 
היהודית  והקהילה  העתיקות 
את  הנושאת  הכתובה  באיטליה. 
התאריך י"ד בניסן התס"ב שהוא 
ערב חג הפסח שבו למרבה הפלא 

התקיימה החופה בפירנצה.
נשיא  וסגן  רומא  של  רבה 
'ועידת רבני אירופה' הרב שמואל 
הוא  כי   אמר  שליט"א  סייני  די 
לראשו־ כששמע  מאוד  הופתע 
נישואין  לערוך  נהגו  שברומא  נה 
בערב פסח. 'מזה כמה שנים שאני 
ולפיה  הזו  התופעה  את  חוקר 
נהגה  ברומא  היהודית  הקהילה 
מועמדים  של  גדולה  כמות  לרכז 
לנישואין ולערוך את חופתם וס־
עודת המצווה דווקא בערב פסח. 
שזה  חשבתי  עתה  עד  אם  אבל 
מתוודע  אני  הנה  ברומא  רק  היה 
ובאורבינו  בפירנצה  גם  כי  כעת 

ערכו חתונות בערב פסח'.
עוד  אומר  סייני  די  הרב 
הסיבות  שעשה  המחקר  לפי  כי 
היום  הוא  זה  שיום  'כיון  הן;  לכך 
האחרון לפני ספירת העומר בהם 
אסור עפ"י ההלכה לערוך חופות 
וכן הדלות והעניות שהייתה בזמ־
נו הביאו לכך לערוך כמה שיותר 
את  לנצל  שיוכלו  בכדי  חתונות 
שייאלצו  לפני  שברשותם  החמץ 
לבערם. אני מעריך שחופות אלה 
נערכו בערב. לאמור; ליל בדיקת 

חמץ ולא ביום י"ד עצמו'.

הכתובה המפוארת במיוחד 
אר־ בארכיב  באקראי  שנתגלתה 
גדולה  היא  בפירנצה  יהודי  גון 
קלף.  גבי  על  ונכתבה  ומרשימה 
הועברה ע"י הארגון לבית המכי־
והיא  דויד'  'קינג  הבינלאומי  רות 
בימים  פומבית  למכירה  תוצג 
הקרובים במחיר התחלתי של 20 
בית  ההערכת  עפ"י  דולר.  אלף 
המכירות מחירה יגיע לכ - 50 - 

40 אלף דולר.
כאמור,  הנושאת,  הכתובה 

 ) התס"ב  בניסן  י"ד  התאריך  את 
מעו־ למניינם)  באפריל 1702   12

טרת בעיטורים צבעוניים, חלקם 
בציורים  ומקושטת  בזהב  הגדול 
בבגדים  וכלה  חתן  של  נפלאים 
ציורי  ולצדם  חגיגיים  איטלקיים 
של  שמו  אצילים.  וסוסים  אריות 
מנחם  שלמה  הבחור  החתן  החתן 
מאורבינו  מאיר  שמואל  היקר  בן 
כפי  מתנוססות  העדים  וחתימות 
בת־ ישראל  מסורת  עפ"י  שנהוג 

חתית הכתובה.

למרות הרקטות: 

אוכלוסיית עוטף עזה ממשיכה לצמוח
מחקר של משרד החקלאות מעלה כי בחמש שנים האחרונות נקלטו כ-1,200 

משפחות ביישובים הסמוכים לרצועה, והתפוסה במגזר הכפרי מלאה

מ‡ פ. יוחנן

הביטחו־ המצב  למרות 
רקטות  איומי  תחת  והחיים  ני 
חמש  במהלך  התבערה,  ובלוני 
השנים האחרונות נקלטו ביישובי 
משפחות  כ־1,200  עזה  עוטף 
חדשות. מדובר בגידול של 15% 
באוכלוסייה, והתפוסה ביישובים 
כך  מלאה.  באזור  הכפרי  במגזר 
עולה ממחקר של הרשות לתכנון 

במשרד החקלאות.
עולה  הנתונים  מפילוח   
המועצה  יישובי  אוכלוסיית  כי 

האזורית שער הנגב גדלה ב־13%, 
אוכלוסיית אשכול ב–16%, שדות 
המוע־ ואוכלוסיית   16% ב–  נגב 
גדלה  אשקלון  חוף  האזורית  צה 

ב–14%.
כי  ציינו  המחקר  עורכי   
מבצע  לאחר  שנים,  כחמש  לפני 
החלטת  גובשה  איתן,  צוק 
מבחינה  האזור  לפיתוח  ממשלה 
כלכלית, חברתית והתיישבותית. 
הש־ בוצעו  זו  במסגרת   
מיליון  כ־184  של  בהיקף  קעות 
חק־ ובתשתיות  בפיתוח  שקל 
לבעלי  מבנים  לרבות  לאיות, 

חק־ דרכים  אריזה,  בתי  חיים, 
ומאגרי  מערכות  ניקוז,  לאיות, 
ותשתיות  התאורה  ושופרו  מים, 
החשמל.  מהבדיקה עולה עוד כי 
באותן שנים נוספו 120 מיגוניות 

חדשות בשטחים חקלאיים. 
 נוסף על כך, התוכנית הע־
לתשתיות  ותמיכה  חיזוק  ניקה 
ולמיזמים  תיירותיות  כפריות 
התו־ הכפרי.  במרחב  תיירותיים 
הת־ הארכת  את  גם  כללה  כנית 
מיכה בפעילות חקלאית ביישובי 
שקל  מיליון  בכ־40  עזה  עוטף 

ותוספת של 20 מיליון מ"ק מים.

mailto:a0583210148@gmail.com
http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

בריכה ענקיתמרחצאות חמיםפנסיון מלא

משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים

הכל 
כלול

 שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי

מופע מרכזי 
לילדים מדי יום 
בשעות אחה"צ

24

7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19 | הכל כלול במחיר
חבילת סופ"ש במחיר מיוחד

חמישי-ראשון פרשת בלק | ח'-י"א תמוז | 11-14.7
 מתקני המלון פתוחים עד שעה 

רק ₪3790לפני שבת ונפתחים בצאת השבת

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

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
במלון תהנו מ:חדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4 ארוחות ביום, ארוחות 
שף ברמה קולינרית עשירה, שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה 

ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.
כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג�קוזי, סאונה רטובה / יבשה, 
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד,  חדר כושר, סולריום 
תכניות  הרצאות,  שחיה,  ולימוד  מים  התעמלות  אטרקטיביות,  מים  מגלשות 
מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות  ופעילויות 
והתעמלות לנשים ועוד. 32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

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

הזמנות:

כחול לבן: מנהיג אחיד ולא רביעייה
במסגרת יום עיון שקיימה המפלגה הוחלט כי מעתה יוצב גנץ בחזית כמנהיג המפלגה ולא כל 

הרביעייה כפי שהיה בבחירות הקודמות

מ‡: ח. פרנ˜ל

השבוע קיימה מפלגת כחול לבן יום 
עיון לחברי הכנסת עם אסטרטג המפלגה 
ישראל בכר. החלטה מעניינת שהתקבלה 
של  ובתמיכתו  רחב  בקונצנזוס  אתמול 
מספר ארבע במפלגה, גבי אשכנזי, הוח־
המפלגה  תציב  הבאות  בבחירות  כי  לט 
את בני גנץ כמנהיגה, ולא את כל רביעיית 
יעלון  לפיד,  גנץ,  את  הכוללת  ההנהגה 
ואשכנזי, כפי שהיה בבחירות האחרונות.

גורמים שנכחו ביום העיון סיפרו כי 
סתר  והקלטות  הדלפות  למנוע  מנת  על 
להיפרד  הכנסת  חברי  אולצו  מהדיונים, 
בזמן  שברשותם  הניידים  מהטלפונים 
מע־ במהלך  כזכור  בדיונים.  השתתפותם 
רכת הבחירות הקודמת, הודלפו הקלטות 
של בני גנץ מדיונים פנימיים בהם אמר כי 
הוא לא פוסל ישיבה עם נתניהו עד סמוך 

להגשת כתב אישום. וכן כי "נתניהו היה 
הורג אותי אם היה יכול". כאמור בכחול 

ומנעו  נוספת  מבוכה  למנוע  החליטו  לבן 
הכנסת טלפונים ניידים לדיונים.

‚ ̃ „ כל'ס ליים בפועל? חל כ̂י
החיים  צריך להיות להם משמעות, כי אחרת נמצא את עצמינו תמיד 
במצב של בריחה ובמצבי דיכאון, אדם עם תכלית שיידע מה רוצה מע־
צמו יש לו משמעות לחיים שלו, אגב זו הסיבה למצבי דיכאון כי האנשים 
על  או  המחר  על  רק  תחשבו  אל  לכן  לחיים,  משמעות  להם  אין  הללו 
השנה הבאה תערכו תחזית ארוכה עם עצמכם כמו למשל: מה הייתם 
רוצים שיהיה רשום על המצבה שלכם? האם שיהיה כתוב היה מיליונר 
או חי את החיים האמתיים עם תוכן ותכלית? היה בעל חסד חשב על 

האחר או חי בתוך עצמו בבריחה כל חייו?

תמצאו את האושר האמתי שבחייכם, גם אם האידיאלים שלכם גבוהים 
וקשים להשגה לא תרצה לחיות בשינה כל ימיך, הרי לא תרצה לכבות 
את משחק החיים, הרי אתה כן רוצה להתקדם ולהצליח אז תפנים את 

זה, נכון החיים הם מאבק אבל הם ממש מרתקים,

מה שכן תזכרו אין כזה דבר להשיג תוצאות מושלמות כאן ועכשיו, או 
אם זה מוריד לכם את המוטיבציה ההישגים הגבוהים שלכם, הוי אומר 
כבר  בהרחבה  זה  על  ודיברנו  שלנו,  המטרה  את  נכון  בנינו  לא  שאנחנו 
בעבר, לכן תפרקו את זה למטרות קטנות ותתמקדו כרגע רק במטרה 

הקטנה וכך להתקדם שלב אחר שלב,

כלשהי  הבנה  או  תובנה  או  הארה בחיים  של  רגעים  ישנם  לכולנו  לב  שימו 
פתאומית, או אתם שומעים דברים שפתאום מתיישבים לכם, או שאתם מב־
חינים באור קטן בתוך כל החשיכה שלכם, אלו רגעים שיכולים להיות ממש 
נפלאים, זו ההנאה בלימוד של חכמת החיים, אלו רגעי התעוררות מתוך השי־
נה שאנו נמצאים, התעוררות שאומרת לנו שאנחנו במצב הקיים לא פועלים 

והולכים בדרך הנכונה, שאומרת לנו לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות, 

וצריכים מאוד להיזהר פה כי יתכן שנקבל את ההתעוררות הזו, רגעים 
לקרוא  שתסיימו  אפילו  יתכן  מחדש,  נירדם  והופ  אמתית  בהירות  של 
עכשיו את הטור ותאמרו לעצמכם כן הוא כותב יפה הייתה לו שם נקו־
דה חזקה אני חייב לזוז עם עצמי, אני צריך באמת לחשוב על זה ולהכין 
תוכנית, ויבוא לכם תירוץ אחרי הכל הייתי רוצה יותר מודעות וערנות 
בחיים שלי. המחשבות הללו מרפרפות תמיד בראש שלנו אולם זה אותו 
דבר כמו שאני מכבה את המחשב שלי ולילה טוב המסך מכובה, אז כל 

אחד יבחן את עצמו האם גם כך זה גם מתנהל בחיים שלי? 

מת־ שאנו  רגעים  התבהרות,  של  נקודה  אצלנו  שמתעוררת  ברגע  לכן 
נהג  כמו  בדיוק  אותה,  לשמור  תנסו  שלנו  היומיומית  מהשינה  עוררים 
באמצע  לו  סוטה  והרכב  בנהיגה  מעט  מנמנם  הדרך  באמצע  שמתעייף 
חזיתית  תאונה  שעשה  לפני  הרכב  את  ייצב  האחרונה  ובשנייה  הדרך 
שהייתה מקפחת את חייו, ובין רגע הוא מתעורר לחלוטין רק מהפחד 
שתקף אותו, הנהג הזה זוכר מצוין את הלם האדרנלין שהיה לו באותו 

רגע ולעולם לא ייתן לזה לקרות שוב!

לכן מיד להגיע להחלטה כאשר נפגשנו עם רגעי התבהרות בחיים, נתנו 
תחליטו  בה,  ומזלזל  בחשיבות  אליה  מתייחס  לא  אתה  למה  מתנה  לך 
תנו  אחרת,  להראות  יכולים  ושהדברים  להשתנות  יכולים  כן  שאתם 
הצהרות בדיבור לא להשאיר את הדברים ספונים במחשבה כי שם זה לא 
יוביל אתכם לשום מקום נכון וטוב, עכשיו הזמן שתדאג לעצמך להרגיש 
חיים יותר טובים ורגועים, מרכז האומץ לשנות מלווה אותך בתוכנית 
ממשיכה  ההצלחה  לתוצאות,  מלאה  באחריות  להצלחה  אישית  ליווי 
עכשיו נפתח מחזור שלישי 17.6.19 קורס פרונטלי לתכנות תת המודע 

TMP-Therapeutic Mind Programming   טראנס וסוגסטיות

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

אפשרי לפרטים 0506669924.הראשון מסוגו בישראל

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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הבחירות לראשות מרצ, ע"י 
חברי הועידה בלבד

 לאחר שאף אחת מן ההצעות לא זכתה לרוב הוחלט במפלגה שלא יתקיימו 
פריימריז פתוחים

מ‡: ח. פרנ˜ל

ועידת  התכנסה  שלשום 
ברשימת  לדון  ע"מ  מרצ  מפלגת 
הקרובות.  לבחירות  המפלגה 
הצ־ ארבע  הועלו  הדיון  במהלך 
עות שונות האם לשנות את הרכב 
את  לשמור  או  הנוכחי  הרשימה 
לקיים  האם  וכן  הקיים.  המצב 
מתפקדי  כלל  ע"י  הבחירות  את 
המפלגה או רק ע"י צירי הועידה.
ההצ־ מן  אחת  שאף  לאחר 
עות לא קיבלה רוב של 60  אחו־
המפלגה,  בתקנון  כנדרש  זים 
תי־ לכנסת  הרשימה  כי  הוחלט 

הבחירות  ואילו  שהיא,  כפי  שאר 
בקרב  ייערכו  המפלגה  לראשות 

צירי הועידה בלבד.
הורוביץ,  ניצן  לשעבר  ח"כ 
ההנהגה,  על  שיתמודד  שהודיע 
מרצ  ועידת  החלטת  על  בירך 
לקיים בחירות לראשות המפלגה, 
מוע־ הכרזת  עם  שביקשתי  "כפי 
בצעד  "מדובר  לדבריו,  מדותי". 
והק־ להתחדשות  בדרך  ראשון, 
מת מחנה רחב, כפי שהתחייבתי 
שאעשה. אני משוכנע שהבחירות 
האלה יתנו למרצ חיזוק משמעו־
הבחירות  לקראת  גבית  ורוח  תי 

הכלליות".

ההחלטה  פרסום  לאחר 
רז  ומוסי  פריג'  עיסוואי  החליטו 
להסיר את מועמודתם (ראה ידי־
היו''ר  רק  מתמודדים  וכעת  עה) 
הנוכחית, זנדברג, והעיתונאי ניצן 

הורוביץ.
מוקדם יותר קראו במפלגת 
לחבור  ולמרצ  לעבודה  לבן  כחול 
המפלגות  שאחת  מחשש  יחד 
החסימה.  אחוז  את  תעבור  לא 
בהקשר  נמסר  העבודה  ממפלגת 
לזה כי "חיבורים וריצה משותפת 
יהיו נושאים מרכזיים על שולחנם 
במרצ  שיבחרו  הראש  יושבי  של 

ובעבודה".

ביה"ד בהאג לא יכול לדון במרמרה
ארגון "שורת הדין" פנה לבית הדין בדרישה להצטרף כמשיב לתלונות שהגישו 
משתתפי המשט נגד חיילי וקציני צה"ל ◆ נשיאת שורת הדין: "לא ברור איך 
בית המשפט לא רואה את השימוש הציני שארגון הטרור IHH עושה בכתליו"

מ‡: מ. יו„
פנה  הדין"  "שורת  ארגון 
בדרי־ הדין,  לבית  לאחרונה 
לתלונות  כמשיב  להצטרף  שה 
וקצינים,  חיילים  נגד  בו  שהוגשו 
על  להשתלטות  שותפים  שהיו 

הספינה הטורקית.
כשנ־ לפני  הגיעה  ישראל 
תיים להסכם פיוס עם הטורקים. 
על  התקרית  נבדקת  זאת,  עם 
הורה  שאף  בהאג,  הדין  בית  ידי 
בחקירת  מחדש  לפתוח  לתובעת 
שהוצגו  הטיעונים  בלב  הפרשה. 
בנסו־ פאטו  הראשית,  לתובעת 
שעורך  בלעדיים  מסמכים  דה, 
בנסיעה  השיג  הארגון  מטעם  דין 
במזרח  איים  למדינת  מיוחדת 

אפריקה.
עו"ד רוברט פלדמייר הגיע 
של  הרשמיים  הספנות  למשרדי 
על  אישור  וביקש  קומורו  איי 
במדינה,  רשומה  שהמרמרה  כך 
כפי שטען ארגון IHH שיזם את 
שנמסר  במסמך  אולם  המשט. 

שכלי  לציין  "יש  כי  נאמר  לידיו 
איי  דגל  את  נושא  אינו  השיט 
איחוד איי קומורו". עוד נאמר לו 
בעל פה, כי הרישום נעשה כנראה 
על ידי פקיד שפעל באופן מפוק־

פק ופוטר לאחר מכן.
הדין  בשורת  אומרים  כעת 
כי אם האונייה לא נשאה דגל של 
בבעלות  נותרה  אלא  קומורו  איי 
סמכות  אין  הדין  לבית  טורקית, 
היא  לכך  הסיבה  בתביעות.  לדון 
בס־ הדין,  בית  אמנת  פי  שעל 
לפשעי  טענות  לשפוט  מכותו 

שהצטרפו  במדינות  רק  מלחמה 
לא  וטורקיה  ישראל  אולם  אליו, 

עשו זאת.
לחוסר  טוענים  "אנחנו 
אומרת  הדין",  בית  של  סמכות 
עו"ד ניצנה דרשן־לייטנר, נשיאת 

שורת הדין.
איך  ברור  "לא  לדבריה, 
השי־ רואה את  לא  המשפט  בית 

 IHH מוש הציני שארגון הטרור
שאשם  מי  הרי  בכתליו.  עושה 
בפשעי מלחמה באירוע המרמרה 

הם לא חיילי צה"ל".

עצות נוספות להתרגל לענוה
ּיוִֹעיל  שֶׁ מוֹ  כְּ ְך  כָּ ל  כָּ שְֶׁקה  ַהמַּ יוִֹעיל  לֹא  ֲאָבל  ְמאֹד  טוֹב  ַמשְֶׁקה  ָמָצאִתי  ְועוֹד 

ָבִרים: ֵני דְּ שְׁ יל ַעְצמוֹ בִּ ְרגִּ יַּ ר ְלֵעיל, ְוהּוא שֶׁ ְזכָּ שֶׁת ַהנִּ ְחבֹּ ַאַחר תַּ

יר ַמֲעַלת ַהּבוֵֹרא ֲאשֶׁר ָיַצר  כִּ יַּ ם, ַאַחר שֶׁ לָּ ְבָרִאים כֻּ ל ַהנִּ ד כָּ ָהֶאָחד - הּוא ְלַכבֵּ
ֲהֵרי ֵהם  שֶׁ ֶהם, ְוִיְרֶאה ְבַעְצמוֹ  ְבָרִאים ָחְכַמת ַהּיוֵֹצר בָּ ל ַהנִּ ָחְכָמה, ְוֵכן כָּ ָהָאָדם בְּ
ה  ְיַבזֶּ ְוִאּלּו  ְבִריָאָתם,  בִּ ל  כָּ ַעל  ֲעֶלה  ַהנַּ ֶהָחָכם  ל  ַהכֹּ יוֵֹצר  ל  ְטפַּ נִּ שֶׁ ְמאֹד,  ִדים  ִנְכבָּ
ִלי  ְכבוֹד יוְֹצָרם. ַוֲהֵרי ֶזה ִיְדֶמה ֶאל ָחָכם צוֵֹרף, ָעָשׂה כְּ אוָֹתם ַחס ְושָׁלוֹם נוֵֹגַע בִּ
ֵני ָאָדם, ְוִהְתִחיל ֶאָחד ֵמֶהם ְלַגּנוֹתוֹ ּוְלַבּזוֹתוֹ,  דוָֹלה ְוָהְרָאה ַמֲעֵשׂהּו ֶאל בְּ ָחְכָמה גְּ בְּ
ים ַמֲעֵשׂה  ְהיוָֹתם ְמַבזִּ ין ָחְכָמתוֹ בִּ ַבזִּ מְּ ֵני שֶׁ ַעס ֶאל ֶהָחָכם ַההּוא ִמפְּ יַע ֵמַהכַּ ה ַיגִּ מָּ כַּ
ְוֶזה  ִרּיוָֹתיו,  ִמבְּ ה  ִריָּ בְּ ׁשּום  ְיַבּזּו  ִאם  ֵעיָניו  בְּ ֵיַרע  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְוַאף  ָיָדיו. 
א "ַרּבּו"  ְדלּו" ֶאלָּ ים קד, כד): "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂיָך ה'". לֹא ָאַמר "גָּ ִהלִּ תּוב (תְּ כָּ שֶׁ
ְוַאַחר   , ָעִשׂיָת"  ָחְכָמה  בְּ ם  לָּ ְמאֹד, "כֻּ ֲחׁשּוִבים  ח)  א,  ר  (ֶאְסתֵּ יתוֹ"  בֵּ ָלׁשוֹן "ַרב 
ֶהם ַרּבּו ְוָגְדלּו ַמֲעֶשׂיָך, ְוָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתּבוֵֹנן ִמּתוָֹכם ָחְכָמה,  ָלה ָחְכָמְתָך בָּ ְטפְּ נִּ שֶׁ

יוֹן. זָּ לֹא בִּ

ִאּלּו  ִעים, כְּ ִלּבוֹ, ַוֲאִפילּו ָהְרשָׁ ֵני ָאָדם בְּ ְלַהְכִניס ַאֲהַבת בְּ יל ַעְצמוֹ  ִני - ַיְרגִּ ַהשֵּׁ
ִעים  ם, ַוֲאִפּלּו ָהְרשָׁ לָּ ֵני ָאָדם כֻּ ַאֲהַבת בְּ ִלּבוֹ  ע בְּ ְקבַּ יִּ ה, ַעד שֶׁ ָהיּו ֶאָחיו ְויֵֹתר ִמזֶּ
ם  לָּ ְהיּו כֻּ ְתׁשּוָבה ַויִּ ִבים בִּ יִקים שָׁ ן ְוִיְהיּו ֵאּלּו ַצדִּ ִלּבוֹ, ְויֹאַמר, ִמי ִיתֵּ ֶיֱאַהב אָֹתם בְּ
יא,  ר  ְדבָּ מִּ (בַּ ָאַמר  ִיְשָׂרֵאל,  ְלָכל  ֶנֱאָמן  אוֵֹהב  ַמֲאַמר  כְּ קוֹם.  ַלמָּ ּוְרצּוִיים  דוִֹלים  גְּ
ְבּתוֹ  ַמֲחשַׁ יר בְּ ַמְזכִּ ְהיוֹתוֹ  ה ֶיֱאַהב, בִּ ל ַעם ה' ְנִביִאים ְוגוֹ'", ּוַבמֶּ ן כָּ כט): "ּוִמי ִיתֵּ
ּדוֹת ַהּטוֹבוֹת ֲאשֶׁר  מִּ א בַּ ִנְגֵעיֶהם ֶאלָּ ל בְּ כֵּ ה מּוָמם ְולֹא ִיְסתַּ ֶהם, ִויַכסֶּ טוֹבוֹת ֲאשֶׁר בָּ
ה ָהִייִתי שֵָׂמַח  מָּ ַעל ָממוֹן ַרב כַּ ה בַּ אּוס ַהזֶּ ִלּבוֹ, ִאּלּו ָהָיה ֶהָעִני ַהמָּ ֶהם. ְויֹאַמר בְּ בָּ
בּושִׁים  ַהלְּ יׁשּוהּו  ַיְלבִּ ִאּלּו  ֶזה,  ַוֲהֵרי  לוִֹני.  פְּ ֶחְבַרת  בְּ שֵָׂמַח  ֲאִני  שֶׁ מוֹ  כְּ ֶחְבָרתוֹ,  בְּ
ֵעיַני, ַוֲהֵרי  בֹדוֹ בְּ ה ֵיָעֵדר כְּ ן ָלמָּ ל, ִאם כֵּ ינוֹ ְלֵבינוֹ ֶהְבדֵּ לוִֹני ֲהֵרי ֵאין בֵּ מוֹ פְּ ִאים כְּ ַהנָּ
ה ֶאְשָׂנא  ה ֵמָעוֹן, ְוָלמָּ ה עִֹני ְוִיּסּוִרים ּוְמֻנקֶּ י, שֶׁהּוא ָנגּוַע ְמֻדכָּ נִּ ֵעיֵני ה' ָחׁשּוב ִממֶּ בְּ
יל ַעְצמוֹ  ֶנה ֶאל ַצד ַהּטוֹב ּוַמְרגִּ רּוְך הּוא אוֵֹהב, ּוָבֶזה ִיְהֶיה ְלָבבוֹ פֹּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ִמי שֶׁ

ַכְרנּו.  זָּ ָכל ִמּדוֹת טוֹבוֹת שֶׁ ַלְחשֹׁב בְּ

ט"ו לחודש 

המאצ'ינג הכי אפקטיבי בעולם
יוצא לדרך! >> 36 שעות

3528לתרומה חייגו:
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דובר חמאס: "החל שלב נוסף בהבנות 
עם ישראל"

 לטענת דובר ארגון הטרור, השלב החדש יכלול את חיזוק תשתיות החשמל והמים, פרויקטים 
הנוגעים לתעסוקה ומעבר סחורות ◆ טרם החלה חלוקת הכסף הקטארי למשפחות הנזקקות בעזה

מ‡: מ. יו„

את־ אמר  קאסם  חאזם  חמאס  דובר 
מול כי התחיל שלב נרחב יותר של ההבנות 
עם ישראל שיכלול את חיזוק תשתית הח־
שמל והמים, פרויקטים הנוגעים לתעסוקה 
הדברים  את  אמר  קאסם  סחורות.  ומעבר 
לאתר הפלסטיני שיהאב המזוהה עם ארגון 
הטרור. בתוך כך, למרות כניסתו של הכסף 
למשפחות  חלוקתו  החלה  טרם  לרצועה, 

נזקקות בעזה.
אל-עמאדי  מוחמד  הקטארי  השליח 
לרצו־ הבוקר  נכנסו  חרדאן  ח'אלד  וסגנו 
הקטארי  הצוות  הדיווחים,  פי  על  עזה.  עת 
לר־ דולר  מיליון  כ-15  של  סכום  הכניס 
הכספים  הדואר.  בבנק  הופקד  אשר  צועה 

נז־ למשפחות  קצבאות  לתשלום  מיועדים 
של  זמניים  תעסוקה  מיזמי  ולמימון  קקות 

האו"ם.
אמו־ הקטרית  המשלחת  של  הגעתה 
השבוע,  סוף  במהלך  להתקיים  הייתה  רה 

אולם בסוף השבוע דיווח העיתון הפלסטי־
ני "אל-קודס" כי העיכוב בהגעת המשלחת 
ישראל  עם  שיחותיה  בשל  נגרם  לרצועה 
לרצועה  הקטארי  המענק  הכנסת  בעניין 

וחיבור קו החשמל מישראל.

ספר 'מעט מהרבה' על הלכו נ„ה
יתירה  בחיבה  ה'.  מבקשי  לב  ישמח 
הופעתו  התורה  בני  בציבור  נתקבלה 
'מעט  הנפלא  הספר  של  עולם  לאור 
מהרבה' על הלכות נדה, כשמו כן הוא 
המסכם  האיכות,  ורב  הכמות  מעט 
דברי  את  נפלא  ובסדר  נמרץ  בקיצור 
בשפה  כליו,  ונושאי  ערוך  השולחן 
מפורט  סעיף  כשכל  ובנעימה,  ברורה 
דבור  דבר  הסעיף  נושאי  לפי  ומחולק 
הרה"ג  אמן  ביד  ערוכים  אופניו.  על 
רבי ברוך כ"ץ שליט"א ראה"כ 'תורתם 
עיה"ק  ויז'ניץ  סערט  בביהמ"ד  קבע' 

ירושת"ו.

הספר הנ"ל כבר קנה לו מקום של כבוד בכותל המזרח של עולם התו־
רה, כשהופיע לאור עולם לראשונה לפני ארבע שנים בפורמט קונטרס, 
ונתקבל בחיבה יתירה בין לומדי התורה שהתענגו מסגנון סידור הדברים 
הערוכים בלשון צחה ובהירה, היות אשר רבים מן הלומדים, בבואם לשנן 
ולחזור על לימודם במקצוע חשוב זה, נכנס מורך בלבבם בראותם ריבוי 
זרועה,  לא  בארץ  הם  כהר, ונבוכים  להם  נדמה  הלשון  השיטות ואריכות 
אולם, עם צאת הספר הזה לאור עולם נפתח צוהר של אור לכל העוס־
קים בשינון וחזרה, כאשר הספר בנוי לתלפיות דבר דבור על אופניו, ערוך 
ומסודר בסידור נאה ומדוקדק בתכלית הקיצור, כל סעיף מסודר ומחולק 
באופן השוה לכל נפש, שתהא יד הכל ממשמשת בו ויהיו ד"ת מחודדין 
בפיהם כמונח בקופסא. ואכן דבר הופעתו של הספר לאור עולם גרמה כבר 
אז לגל של ביקושים רבים, ונתקבל בחיבה על שולחנם של ת"ח שמצאו בו 
את שאהבה נפשם, עד שכבר אזלו כל הספרים מן השוק, ורבים אומרים מי 

יראנו טוב והפצירו במחבר שידפיסנו בשנית. 

חל־ כגבר  ואזר  החדשה,  במהדורה  שנית  ידו  המחבר  הרב  הניף  ועתה 
ציו ואיזן וחיקר בעמל ויגיעה ובדיבוק חברים את כל ההלכות הדק היטב 
מרישא ועד גמירא. והוסיף תיקונים נחוצים אשר עלו ובאו בלימוד, בנוסף 
לשאר תיקונים והערות שנתקבצו מאת יושבי בית המדרש אברכי הכו־
ללים שעסקו בספר במשך השנים. והוציאו לאור עולם במהדורה חדשה 
ומפוארת מאירת עיניים ומשובבת נפש, בפורמט ספר למען יעמוד לימים 

רבים.  

זכה הספר לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן שהתבשמו לאורו, 
והתפעלותם  ושמחתם  התלהבותם  מרוב  מגדרם  יצאו  הפוסקים  גדולי 
מהספר הנחוץ הן למורי הוראה יושבי על מדין והן ללומדי השו"ע, כולם 
כאחד יעידון יגידון בגודל התועלת שיש בספר הזה, כפי שכבר עלו בהס־
כמה גדולי הרבנים שליט"א, הלא המה: כ"ק מרן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ 
שליט"א, והרבנים הגאונים רבי שמאי קהת הכהן גראס, רבי אברהם יצחק 
אולמאן, רבי בן ציון מוצפי, רבי ישראל גנס ורבי שמעון שמואל הלבר־
שטאם שליט"א, ולא נלך כרוכלא להעתיק לשונם בהסכמתם מפני קוצר 
היריעה, אך נסתפק בדבריו הנלהבים של אחד מהם: "קראתי את החיבור 
הנפלא בשקיקה רבה, ועמדתי נדהם בהתפעלות מרובה, מגודל העוצמה 
כליו  ונושאי  ערוך  מהשלחן  והנחוצות  העיקריות  מההלכות  ההקפה  של 
כלבבה, הדיוק הקפדני בכל עיקרי הנושאים והדיונים ההלכתיים כתובים 
בתבונה ובחכמה מרובה, בעיקר הלכות ווסתות הברורות והקולעות בעי־
קר כל פרט ופרט מעט המחזיק את המרובה. חיבור יקר זה אשר יוגש על 
שולחנם של פוסקי ההלכה, ישמש כלי עזר ממדריגה ראשונה ללומדים 
והמעיינים המבקשים לדעת ולסכם את השיטות השונות ולצאת מהמבו־
כה, וביותר התפעלתי מהדיוק והקליעה אל המטרה בדברי הגאון ה"פתחי 
תשובה" ז"ל בדבריו העמוקים והרחבים והדיבורים המפולפלים בברכה, 
והמחבר שליט"א קלע בעיקרי הדברים אשר אינם תמיד נגלים לכל מעיין, 
והגישם באופן חד וברור לעיני הקורא העוסק במלאכה. ספר יקר זה מומ־
לץ ביותר לציבור שוחרי התורה, למורי ההוראה, לאברכים העוסקים בסו־
גיות הרחבות, ולכלל הציבור. אשרי האיש אשר חיבור זה יצא מתחת ידו".

לא נותר לנו אלא לברך את הרה"ג המחבר שליט"א אשר משמיא קזכו 
ליה לזכות את הרבים בחיבורו הנפלא, שיזכה להמשיך להפיץ את דבר ה' זו 
הלכה, ולהאיר עיני ישראל בעוד חיבורים כהנה וכהנה כאשר היתה באמנה 

אתו, לתועלת ולזיכוי הרבים לאורך ימים ושנים. 

בטל'  נוספים  לפרטים  הספר.  הפצת  הפצה:  הספרים.  בחנויות  להשיג 
bk5372685@gmail.com :0504191450 או במייל

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל

בשם ה' נעשה ונצליח

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

ערבי מחול והתעמלות לנשים! מגלשות מים אטרקטיביותשתיה חמה וקרה, שלגונים - 24 שעות הרצאות, תכניות והפעלות לכל המשפחה מסביב לשעון

המרצה ר' מאיר שוורץילד הפלא דודי לינקר
 החזן העולמי 

יצחק מאיר הלפגוט
 מבצע!
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חבילת סופ"ש 
במחיר מיוחד

רק ₪3790
חדש!
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מופע מוזיקלי ענק בליל שישי 
 חמישי-ראשון פרשת בלק
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בחסות:

לאחר העברת הכסף:

ירי מעזה לעבר כוח צה"ל בעזה
שעות בודדות לאחר ש-25 מיליון הדולרים הועברו לרצועה, 

הפלשתינים דיווחו על תקרית בגזרת חאן יונס ◆ חמאס: "סיכלנו 
פעילות של כוחות מיוחדים"

מ‡: מ. יו„

לאחר העברת הכסף, דווח בתקשורת בעזה על 
ירי לעבר כוח צה"ל בחאן יונס. על פי הדיווחים, בת־
קרית לא היו נפגעים. בחמאס טענו: "סיכלנו פעילות 
של כוחות מיוחדים בדרום הרצועה". על םי הפרסו־
באש  פתחו  חמאס  של  חמושים  כוחות  הלילה,  מים 
בעקבות  כי  דווח  עוד  צה"ל.  של  מיוחד  כוח  לעבר 
לכאורה,  המיוחד,  הכוח  לוחמי  נאלצו  לעברם  הירי 

של צה"ל לסגת מהמקום ולשוב על עקבותיהם.
הכסף מקטאר ישמש ברובו לטובת מענק כספי 

משפחות  אלף  לכ־100  למשפחה  דולר   100 בסך 
נזקקות ברצועת עזה. הכספים יחולקו בסניפי בנק 
הדואר ברצועה, לפי מנגנון זיהוי מוסכם בין ישראל 
להז־ הכספים  מקבלי  יידרשו  שבמסגרתו  לקטאר 

דהות באמצעות תעודת זהות וטביעת אצבע.
בתוך כך, טרור השריפות מעזה נמשך. צוותי 
בש־ אשכול  האזורית  המועצה  בגזרת  פעלו  כיבוי 
הנגב  שער  האזורית  המועצה  ובגזרת  אחת,  ריפה 
שליטה  הושגה  השריפות  כל  על  שריפות.  בשתי 
בתוך זמן קצר, ונקבע כי הן נגרמו מבלוני תבערה. 

קטאר העבירה 25 מיליון דולר לרצועת עזה.

להצטרפות 
לחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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בק־ לרגע  אפילו  לשקוע  לנו  אסור  החדש,  ביום  כי  נתבאר  הקודם  במאמר 
שיים שעברו עלינו ביום העבר, אלא להביט אל העתיד המבטיח בלבד. גם אם 
ואינם מניחים  בחזקה  בנו  בהם, אוחזים  שקועים  שאנו  הקשיים  כי  לנו  נראה 
לנו להחלץ מהן, אנו מביטים עליהם בלגלוג ומראים להם כי יש לנו אבא! יש 
כבנים  לו  נחשבים  ואנו  האוהב,  אבינו  במקרה  לא  שהוא  הבורא,  מבטח –  לנו 
יחידים, ובעזרת ה' על ידי בטחוננו ותפלתינו יעזור לנו, מכיון שאינו מוגבל 

בשום הגבלה מכל סוג שהוא.

באופן סמלי ניתן לראות יסוד זה – ההבטה אל העתיד ולא אל ההווה, גם בעי־
נים שחנן אותנו הבורא, שכן כל אבר ואבר בגוף האדם, משמש מלבד תפקידו 
הפיזי, גם לכוח הרוחני של הנפש השורה על האבר, המביא לידי ביטוי כוחות 
נפש שניתנים לכל אחד ואחד. כך למשל העינים מסמלים בתורת הקבלה את 
הכח של ראית הטוב הפנימי שבכל דבר והבחנה מדויקת בכוח השכלי המחיה 
את הבריאה, ועל שם כוח זה המכונה בכללותו כח החכמה מכונים חכמי יש־

ראל בכינוי "עיני העדה".

איבריו,  את  מקלקל  שאינו  אדם  כי  הקדוש,  טוב  שם  הבעל  גילה  מכך  ויותר 
זוכה שאיבריו הפיזיים יקבלו כוחות רוחניים, וזוכה שיקבל כוח בעיניו לראות 
ראיה רוחנית[1], וכך גם מסופר על המגיד ממעזריטש, שהשתמש במשקפיו 
כאשר רצה להשתמש בעיניו בצורה פיזית כדי להתבונן בחפץ גשמי כל שהוא, 
הקדו־ עיניו  על  תמיד  ששרתה  הרוחנית  ראייתו  את  ולהקטין  להגביל  כדי 

שים[2].

נמצא שהעיניים שחנן אותנו הבורא, מסמלים מלבד הראיה הפיזית - גם את 
ראיית הנפש הצופה ומחשבת תמיד את המוטל עליו לעשות, ואם כן מכך שה־
עינים הינם בחלק הקדמי של הפנים – קדימה, לומדים אנו מכך שראית הנפש 
של האדם ומחשבותיו נועדו לעסוק תמיד בעתיד לבוא, במה שעליו לעשות 
לפי המצב העכשווי ובעתיד שבו הוא עדיין חף מטעויות, ולא בעבר – כלומר 

בעיסוק חסר תועלת ובהתבוססות חסרת תקווה בטעויות העבר.

וזה סוד הצלחתו של האדם והתנאי החיוני לבריאות נפשו - כאשר עיניו ומ־
חשבתו יהיו אכן מופנים תמיד לכיון העתיד, אך ורק במה שניתן לעשות ולא 
אם  גם  עליו.  שעברו  ובקשיים  העבר,  בנזקי  או  לשנותם  ניתן  שלא  בעובדות 
עליו לבדוק במה טעה, אין זה אלא לעצירה רגעית, בדיקת הכיוון הנכון, והמ־

שך עם חיוך לכיון הנכון שבדרך התורה.

כוח סגולי זה נמצא באחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שבו על פי תורת 
"א-ה- והנורא  הקדוש  השם  הוא  ההתחדשות,  כח  קיים  והחסידות  הקבלה 
י-ה", שם שמהותו השפעה עתידית, שם שמהווה מקור ופתיח אל השם הידוע 
את  ובעתיד  בהווה  בעבר   – תמיד  מהוה  היותו  על  המראה  הבורא  של  יותר 
עולמו. המגיד ממעזריטש גם מסביר כי העובדה ששם זה נכתב בלשון עתיד, 
מורה על כך כי עבודת המחשבה המוטלת על האדם היא לחשוב תמיד בשפע 

הטוב העתיד לבוא עליו, ואין מוטל עליו להרהר במקרי העבר[3].

העתיד  האלוקי  לשפע  גם  גורמים  אנו  בו,  ומאמינים  בה'  בוטחים  שאנו  בכך 
לבוא אלינו, להמשך ממקורו ולבוא בפועל לעולם[4].

לסיכום:

אסור לתת לקורות יום העבר להשפיע לרעה על מצב הרוח המרענן והמחודש 
של  כהמשך  צורה  בשום  החדש  ליום  להתייחס  אסור  ולכן  החדש,  היום  של 
העולם  קורות  את  הרואים  לאנשים  המתאימה  התייחסות  עבר,  שכבר  היום 
כצירוף מקרים ולא ליהודים המאמינים בהנהגה המחודשת על ידי בורא העו־
ומעשינו  תפילותינו  ידי  על  הנשפע  השפע  מידת  לפי  יום  בכל  ושתלויה  לם 

הטובים.

בכל יום ישנה בריאה מחודשת, כלומר כוונה אלוקית מחודשת ורצון מיוחד 
והטוב  מעשיהם,  ידי  על  יום  באותו  לקבל  הברואים  שעתידים  האלוקי  בטוב 
האלוקי הכללי שנמשך לבריאה על ידי קיום התורה ומצוותיה. למאמרים נו־

H3268992@gmail.com :ספים

יסו„ו החינוך // 

H3268992@gmail.com :למ‡מרים נוספים 

בשורה לנוסעי התחבורה 
ציבורית: תתאפשר הטענת רב 

קו בחיוג טלפוני
לאור דרישת ח"כ הרב יש־
ראל אייכלר ולאחר דיונים רבים 
הציבור  לפניות  בוועדה  שנערכו 
כי  אונליין  קו  רב  חברת  הודיעה 
הרב- כרטיס  הטענת  תתאפשר 
בעלי  עבור  טלפוני  במענה  קו 

טלפונים כשרים.
באמצ־ תתבצע  ההטענה 
 .03-7207406 לטלפון  חיוג  עות 
להקיש  יש  ההתקשרות  לאחר 
את מספר הרב-קו המופיע על גב 
פרופיל  את  לבחור  ואז  הכרטיס 
רגיל  (אנונימי,  שלכם  הכרטיס 
[מבוגר], נוער, אזרח ותיק, סטו־
נכה,  רגיל,  סטודנט  מורחב,  דנט 
מכן  לאחר  לאומי).  ביטוח  זכאי 
בוחרים סכום לטעינת ערך צבור 
ומקישים  שקלים  ל-300   30 בין 
לת־ האשראי  כרטיס  מספר  את 
השירות  כי  לב  לשים  יש  שלום. 
ערך  טעינת  רק  מאפשר  החדש 
(חופשי  חוזי  ערך  לא  אך  צבור, 

יומי/שבועי/חודשי).
הטכנולוגיה  בשל  כי  יצוין 
הדורשת   - הרב-קו  כרטיס  של 
מגע ישיר עם אחת מעמדות הט־
עינה - לעת עתה, לאחר ההטענה 

הטלפונית, יש לגשת עם כרטיס 
להניח  העמדות,  לאחת  קו  הרב 
והכרטיס  לכך  המיועד  במקום 
נטען אוטומטית על פי התשלום 

שבוצע בטלפון.
יחסוך  הנוכחי  הפתרון 
מהורים  מיותר,  וזמן  ראש,  כאב 
קו  רב  כרטיסי  להטעין  שיוכלו 
מבוגרים  כמו"כ,  ילדיהם.  עבור 
האל־ במערכת  בקיאים  שאינם 
להטעין  יוכלו  הם  גם  קטרונית, 
לעמת  שיבואו  לפני  בטלפון 

ההטענה להעביר את הכרטיס.

אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
בירך את חברת רב קו אונליין על 
המהלך ואמר כי "זהו שלב חשוב 
לסיום  בדרך  ראשון,  אך  מאוד, 
ללא  טלפונית  להטענה  המעבר 
צורך להשלמת הטעינה בעמדות. 
הטכנולו־ שהשינוי  מקווה  אני 
דרך  להטעין  עתה  שמאפשר  גי 
קצר  זמן  בתוך  יאפשר  הטלפון, 
זו,  בדרך  ההטענה  השלמת  את 
וכך יחסוך ממשתמשי הטלפונים 
את  משפחותיהם  ובני  הכשרים 

הטרחה המיותרת".

דילגו על האבטחה בנתב"ג:

 14 חשודים בהברחת 
זרים לארץ

על פי החשד, מאות מסתננים מגיאורגיה הוברחו לארץ תמורת אלפי דולרים 
לאדם ◆ המשטרה חושדת כי רשת ההברחה הצליחה לגייס עובדים מתוך 

רשות שדות התעופה

מ‡: מ. יו„
נעצרו  חשודים  שישה 
ועוד  באזהרה  לחקירה  אתמול 
שהשתייכו  בחשד  עוכבו  שמונה 
זרים  בהברחת  שעסקה  לרשת 
גוריון  בן  התעופה  נמל  דרך 
הם  ישראל.  למדינת  (נתב"ג) 
שוחד,  של  בעבירות  חשודים 
קשירת  אמונים,  והפרת  מרמה 
קשר לפשע וקבלת דבר במרמה.

המעורבים  החשד,  פי  על 
במ־ ארוכה  תקופה  במשך  פעלו 

גיאורגיים  אזרחים  להבריח  טרה 
המשט־ לדברי  המדינה.  לתחומי 
עובדי  ביניהם  הרשת,  חברי  רה, 
חברות המספקות שירותים לנמל 
מאורגן  באופן  פעלו  התעופה, 
"כשהם  תקופה,  לאורך  ושיטתי 
מנגנוני  על  להערים  מצליחים 
האבטחה במעברי הגבול בנתב"ג 
גיאורגיים  אזרחים  ומבריחים 
מבלי  ישראל  מדינת  לתחומי 
לעבור במערכת בקרת הדרכונים 

והמעברים כנדרש על פי חוק".

שהחלו  בהברחות  מדובר 
ב־2017, בסך הכל, על פי החשד, 
הוברחו לארץ לכל הפחות מאות 
מספר  אותרו  בחקירה  מסתננים. 
בארץ  שפעלו  שונות  כנופיות 
עוב־ לגייס  שהצליחו  ובחו״ל, 
דים מתוך רשות שדות התעופה, 
תמורת כמה אלפי דולרים על כל 
המעוכבים,  בין  שהוברח.  אדם 
לארץ  שהוברחו  אנשים  מספר 
מסתור  בדירת  הבוקר  ואותרו 

במרכז הארץ.
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פועל נהרג סמוך לקריית מלאכי
 נקבע מותו של פועל בן 34 לאחר שנפגע מטרקטור ◆ מוקדם יותר נהרג אזרח סיני שעבד על אניית 

פחם קולומביאנית שעגנה בנמל אשקלון

מ‡: מ. יו„
פועל פלסטיני, תושב יהודה ושומרון 
כבן 34, נהרג אתמול לאחר שנפגע במהלך 
תיקון כלי צמ"ה במושב ערוגות שבמועצה 
השלישי  הפועל  זהו  טוביה.  באר  האזורית 
מוקדם  האחרונות.  השעות  ב-24  שנהרג 
לחייו,  ה-30  בשנות  מסין,  זר  פועל  יותר 
פריקת  במהלך  מגובה  שנפל  לאחר  נהרג 
סמוך  העוגנת  קולומביאנית,  באנייה  פחם 
גור־ באשקלון.  רוטנברג  הכוח  לתחנת 
אך  החייאה,  פעולות  בו  ביצעו  רפואה  מי 
משרד  לחוקרי  דווחו  האירועים  לשווא. 

העבודה.
אתמול  שאירעה  נוספת  בתאונה 
במהלך   67 כבן  כבר  בינוני-קשה  נפצע 
עבודה עם מסור בבית בשדרות. הוא פונה 

לבית החולים ברזילי באשקלון.
אירועים אלה מצטרפים לשני אירו־
מיממה.  פחות  תוך  כולם  שהתרחשו  עים, 

מנוף  בקריסת  נהרג   44 בן  פועל  שלשום, 
משאית בקריית מוצקין, ופועל בן 50 נפצע 
בינוני לאחר שנחתך ממסור דיסק במהלך 
ברחוב  מגורים  במבנה  שיפוצים,  עבודות 
בו  מקרה  קדם  לכך  שבע.  בבאר  בצלאל 
מגג  שנפל  לאחר  בינוני  נפצע  בן 30  פועל 
מוצרי  לייצור  במפעל  עבודתו  כדי  תוך 
האח־ בשנה  ביהוד.  אלטלף  ברחוב  פלדה 
רונה דווחו כ-9 מקרים של תאונות עבודה 
כתו־ האחרון  המוות  מקרה  הארץ.  ברחבי 
צאה מתאונות עבודה חל בחודש אפריל אז 
נקבע מותו של פיארס יאסין, פועל בן 28 
עשר  בגובה  פיגומים  מקריסת  מעראבה, 
מרקיש  פרץ  ברחוב  בנייה  באתר  קומות 

בחיפה.
העבו־ משרד  יצא  המקרה,  בעקבות 
דה והרווחה בפרסום נוסף במטרה להזכיר 
והתקנות  החקיקה  שינוי  את  לקבלנים 
הק־ בתקופה  לתוקף  שנכנסות  החדשות 

רובה בהם: דרישת עמידה בתקן הישראלי 
לפיגומי זקפים, חובת מינוי עוזרי בטיחות, 
רישיון  עמו  לשאת  עגורן  מפעיל  חובת 
כי  בפרסום  נכתב  בנוסף,  קשיח.  הפעלה 
חברות  באמצעות  עגורנים  עם  התקשרות 
כוח-אדם תיעשה רק על ידי חברות ייעו־

דיות העומדות בדרישות הבטיחות.
העבו־ במשרד  הבטיחות  ממינהל 
על  ראשוני  "ממידע  נמסר:  והרווחה  דה 
באונייה  מדובר  כי  עולה  הבוקר  התאונה 
הט־ במים  פעילות  שבזמן  מגיבלטר,  זרה 
העובדים  אחד  ישראל,  של  ריטוריאליים 
ממוצא סיני נפל אל מותו באונייה מסולם 
בתוכה. מפקחי הבטיחות במשרד העבודה 
שהתבררו  ולאחר  למקום  הגיעו  והרווחה 
בהעברת  המשרד  סייע  המקרה,  נסיבות 
המשך הטיפול בו אל רשות ספנות ונמלים 
בשיתוף פעולה עם המשטרה, להמשך הח־

קירה על ידן".

:GPSהפרעות ושיבושים בקליטת ה־

 ליקוי בטיחותי חמור בנתב"ג
לדברי איגוד הטייסים וחברות נוספות מתקבלות התראות שווא המסכנות את הטיסות ◆ למרות 
הביקורת, ברשות שדות התעופה ממשיכים להסתמך על ה־GPS במקום להיעזר בעזרי נחיתה 

מדויקים יותר

מ‡: מ. יו„
איגוד הטייסים וחברות תעופה נוס־
האחרונים  בימים  בחריפות  מבקרים  פות, 
את התנהלות רשות שדות התעופה בניהול 
במכתבים  נתב"ג.  של  האווירי  המרחב 
שהופנו לרשות שדות התעופה הם מתרי־
עים כי ההתנהלות של הרשות "מסכנת את 

בטיחות הטיסה בנתב"ג".
הפר־ יותר  יש  לאחרונה  לדבריהם, 
במרחב   GPSה־ בקליטת  ושיבושים  עות 
בקליטה,  השיבושים  למרות  ישראל.  של 
ממשיכה הרשות להסתמך על הלוויין בעת 
השימוש בנתיבי ההמראה והנחיתה - במ־
מדוייקים  נחיתה  עזרי  על  להסתמך  קום 
יעילות,  לטובת  הנראה,  ככל  זאת,  יותר. 

ומגבלות סביבה.

וחברות  הטייסים  טוענים  בנוסף 
מד־ ה־GPSאינם  שיבושי  כי  התעופה, 
חוקי  פי  על  כנדרש  בזמן  להם  ווחים 
"מתקבלות  מכך  וכתוצאה  התעופה 
הטיסה  מנתיבי  וסטיות  שווא  התראות 
במרחב". גם אל על מודעת לבעיה וביק־

לבעיה  מיידי  פתרון  לגבש  מהרשות  שה 
הייחודית בסביבת נתב"ג "שמהווה איום 
האוויריים,  המפעילים  לכלל  בטיחותי 

כולל לחברות הזרות".
רשות שדות התעופה לא הגיבה לד־

ברים עד לשלב זה.

איראן מאיימת: "נפרוץ את מגבלת 
העשרת האורניום עד לסוף החודש"

 טהרן מאיימת להגביר את נסיגתה מהסכם הגרעין ◆ דובר סוכנות הגרעין האיראנית אמר כי בכוונת 
מדינתו להגיע למכסה של 300 ק"ג אורניום

מ‡: מ. יו„
החו־ לסוף  עד  כי  אמרה  איראן 
העשרת  מגבלת  את  לפרוץ  בכוונתה  דש 
הגרעין.  בהסכם  שנקבע  כפי  האורניום 
שלנו  האורניום  ייצור  את  הגדלנו  "כבר 
לאחור  הספירה  מהיום,  בנתנז.  בכור 
האורניום  ייצור  ביוני  ה-27  ועד  החלה, 
הבוקר  אמר  ק"ג",   300 על  יעלה  שלנו 
הגרעין  סוכנות  דובר  כמאלוונדי,  בהרוז 
במתחם  עיתונאים  במסיבת  האיראנית, 

הגרעיני בעראק.

האור־ ייצור  את  להגדיל  ההחלטה 
ניום היא חלק מהצעדים של איראן להפ־
חתת התחייבויותיה במסגרת הסכם הגר־

עין בעקבות הנסיגה של ארה"ב מההסכם 
כי  האיראנית  וההאשמה  שעברה,  בשנה 
האיחוד האירופי כשל בשמירה על האינ־
הסנק־ מול  איראן  של  הכלכליים  טרסים 

ציות האמריקניות.
בנוסף להגברת קצב העשרת האור־
ניום אמר איש סוכנות הגרעין האיראנית 
כי בכוונת המדינה להגביר את ייצור המים 

הגרעין,  בתחום  לסייע  שיכולים  הכבדים 
הצבאי,  וגם  המחקרי-מדעי  בתחום  גם 
להסכם  בניגוד  כבדים,  מים  לייצא  ואף 

הגרעין.
זמן  יש  עדיין  אירופה  "למדינות 
הסנקציות  מפני  להתגונן  לאיראן  לסייע 
של ארה"ב, אך הן חייבות להפסיק לדבר 
שלא  אמרו  האירופאים  לפעול.  ולהתחיל 
והרפו־ התחייבויותיהם,  את  למלא  יוכלו 
בליקה האסלאמית לא תחכה יותר", אמר 

הדובר.

שריפה סמוך ליצהר; 
תושבים פונו

פלסטינים הציתו שריפה באזור יצהר שבשומרון ◆ האש 
התקדמה מכיוון הכפר עינאבוס לעבר שכונות תקומה, 

להבה ומצפה יצהר

מ‡: מ. יו„
בצה־ אתמול  הציתו  פלסטינים 
שב־ יצהר  באזור  נוספת  שריפה  ריים 
הכפר  מכיוון  התקדמה  האש  שומרון. 
עינאבוס לעבר שכונות תקומה, להבה 

ומצפה יצהר (ישיבת חב"ד).
מטוסי כיבוי הוזנקו לסייע במא־

תוש־ השריפה  בעקבות  הכיבוי.  מצי 
בים מהישוב יצהר פונו מבתיהם.

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית 
שומרון, קורא לממשלה "להודיע לא־
שת־ מיוחדת  יחידה  הקמת  על  לתר 
צריך  המציתים.  ולכידת  בזיהוי  עסוק 

לעצור את ההזיה הזו".

מצרים הגיעה להסדר 
עם ישראל על עסקת 

גז טבעי 
בהצהרה נאמר כי הסכום ישולם מעל שמונה וחצי שנים

מ‡: יר‡ל לבי‡
מצרים הגיעה להסדר עם חברת 
החשמל, בהיקף של 500 מיליון דולר, 

על הסכם גז טבעי שהושעה.
חברת הגז הכללי המצרי וחברת 
כי  בהצהרה  אמרו  המצרי  הטבעי  הגז 
הגיעו להסכמה ידידותית לפתרון הס־
כסוך בין הצדדים ולהסתפק ולהקטין 
את סכום פסק הדין לטובת רשות הח־

שמל ל-500 מיליון דולר.
המסחר  לשכת  הורתה  ב 1995- 
לשלם  למצרים   (ICC) הבינלאומית 
רי־ בתוספת  דולר,  מיליארד   -1.7 כ 

הממשלתית  הממשלתית  לחברה  בית 

לי־ עסקה  שהתקרבה  לאחר   ,(IEC)
התק־ עקב  צינור  על  לישראל  גז  צוא 

פות של חמושים בחצי האי סיני.
משרד הנפט המצרי וחברת אח־
 ,(EGAS) המצרי  הטבעי  הגז  זקות 
הגופים  של  ובתמיכתם  בתמיכתם 
הגיעו  בדבר,  הנוגעים  הממשלתיים 
הסכסוך  לפתרון  ידידותית  להסכמה 
את  ולהקטין  ולהסדיר  הצדדים  בין 
רשות  לטובת  שניתן  הדין  פסק  סכום 
של  הפשרה  לסכום  ישראל  החשמל 

500 מיליון דולר.
בהצהרה נאמר כי הסכום ישולם 

מעל שמונה וחצי שנים.
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הפלסטינים פרסמו תיעוד מחילופי 
הירי בשכם

 הפלסטינים הפיצו תיעוד מאירועי הלילה בו התפתחו חילופי אש בינם לבין כוחות צה"ל במטה 
הביטחון המסכל ◆ זאת בעקבות ביקורת שטענה כי לא התנגדו לחיילים

מ‡: מ. יו„
תקרית הירי שאירעה בשבוע שעבר 
חיילי  בין  בשכם  המסכל  הביטחון  במטה 
הפ־ הפלסטינים  הביטחון  למנגנוני  צה"ל 
תיעה רבים, שכן למרות היחסים הרעועים 
התיאום  הפלסטינית,  לרשות  ישראל  בין 
לתפ־ והמשיך  נשמר  ביניהן  הביטחוני 
תיעוד  הפלסטינים  פרסמו  שלשום  קד. 
על  שקיבלו  ביקורת  בעקבות  מהאירועים, 
כך שלא התנגדו כביכול לחיילים ונורו בזמן 

שהיו בתוך החדרים במשרדים.

מנגנו־ אנשי  נראים  הסרטון,  במהלך 
למטה  להיכנס  מצה"ל  מונעים  הביטחון  ני 
שלהם. "מוכנים למות ולא לתת להם לעבור", 
נשמע אחד מהם אומר. "שימו מחסומים כדי 
שלא יעברו. זה המטה שלנו, לא שלהם".  כז־
כור, במהלך תקרית הירי החריגה נפצעו שני 
הפלסטינים,  הביטחוניים  המנגנונים  אנשים 
כחשודים.  אותם  זיהה  צה"ל  שכוח  לאחר 
המו־ גופי  משני  אחד  הוא  המסכל  הביטחון 
צה"ל  עם  פעולה  המשתפים  ברשות,  דיעין 
לאחר  הודיע  והצבא  טרור,  לסיכול  והשב"כ 

התקרית כי האירוע יתוחקר.
אמר  רמדאן,  איברהים  שכם,  מושל 
ופתח  לבניין  בהפתעה  נכנס  "הצבא  כי  אז 
באש בלי כל הצדקה, תוך שהוא פוצע את 
לטענתו,  חלונות".  ומרסק  הצעירים  אחד 
אין זו הפעם הראשונה שצה"ל נכנס לשכם 
במהלך הלילה, אולם לראשונה סימן הצבא 
לשתוק  "אסור  פלסטינים.  ביטחון  אנשי 
שלהם  "המטרה  אמר.  כאלו",  מעשים  על 
הייתה להרוג, הכדורים חדרו דרך החלונות 

למשרדים".

ראש מועצת קצרין: "יש לנקוט 
במעשים ולא רק בהכרזות"

ראש המועצה קרא לממשלת ישראל לקחת דוגמא מממשל הנשיא טראמפ ולהעמיד את רמת הגולן 
בראש סדר העדיפויות

מ‡: יר‡ל לבי‡
ראש המועצה המקומית קצרין, דימי 
אפרצב אמר באירוע הסרת הלוט של רמת 

הנשיא טראמפ.
הגולן  ברמת  האמריקאית  "ההכרה 
היא צומת היסטורית בהזדמנות לפתח את 
הגולן ואת קצרין בירתו ולהגדיל את מספר 
יוזמה  כל  על  מברכים  אנחנו  התושבים. 
להגדלת ההתיישבות אך חשוב להבין שיש 

לנקוט המעשים ולא רק בהכרזות.
ראש המועצה קרא לממשלת ישראל 
טראמפ,  הנשיא  מממשל  דוגמא  לקחת 
להעמיד את רמת הגולן בראש סדר העדי־
פויות וכבר לצאת לתכנון תוכנית לאומית 
מהיום  עשור  שתוך  מנת  היקף "על  רחבת 
נהפוך את הגולן לאזור המתקדם ביותר בו 
יחד  שותפות  ישראליות  משפחות  אלפי 
לבניית עתיד ילדיהן ומדינת ישראל כולה."

שקד: "ישראל חייבת לקבוע עובדות 
בשטח – אסור לפספס את תקופת 

שלטון טראמפ"
לדבריה: מדינה ערבית ממערב לירדן תסכן את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 

ותאיים על הנכסים האסטרטגיים של ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
שרת המשפטים לשעבר איילת שקד 
אמרה בכנס בניו יורק, כי על ישראל לנצל 
את תקופת שלטונו של נשיא ארה"ב דונלד 
שיותר  כמה   C שטחי את  ולספח  טראמפ 

מהר.
לה־ להסכים  אסור  "לישראל  שקד: 
מדינה  לירדן.  ממערב  ערבית  מדינה  קמת 
כמדינה  ישראל  של  קיומה  את  תסכן  כזו 
הנכסים  על  ותאיים  ודמוקרטית  יהודית 
האסטרטגיים של ישראל. ניהול שיחות על 
באזור  הכלכלית  היציבות  את  לשפר  מנת 

זה דבר חיובי. אני מאמינה שיש פוטנציאל 
מה  הרבה  יש  ולישראל  הזה  בתחום  גדול 
אסור  לישראל  אבל  האזור.  לכל  לתרום 
לעשות כל ויתור מדיני או ויתור על שטח. 
הישראלי  החוק  את  ליישם  צריכה  ישראל 

.C באזור
פגשתי את השגריר פרידמן בכנס של 
אנשי ימין לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב. 
בבחירות  יזכה  טראמפ  שאם  אז  לי  נאמר 
אותו  כשפגשתי  השגריר.  יהיה  פרידמן 
הבנתי שהנשיא לא יתמוך בכל הפרדיגמות 
הזד־ וישנה  המדינה  מחלקת  של  הישנות 

התיכון  המזרח  את  לשנות  אמיתית  מנות 
לטובתנו. אסור לפספס את חלון ההזדמנות 

הנדיר שנוצר לנו לקביעת עובדות בשטח.
אנו מעריכים את המאמץ של הנשיא 
למקום  בתיכון  המזרח  את  להפוך  טראמפ 
צעדים  שלושה  עשה  הנשיא  יותר.  בטוח 
נסיגה  לישראל-  חשובים  אסטרטגיים 
העברת  איראן,  עם  רעה  גרעין  מעסקה 
בגולן  והכרה  לירושלים  ארה"ב  שגרירות 
כשטח ישראל. אני רוצה לנצל הזדמנות זו 
כדי להביע את תודתינו לנשיא על החלטתו 

החשובה ועל מחויבותו".

נעצרו 3 חשודים בציד 
חוחיות ברמת הגולן

בפעילות משמר הגבול של משטרת ישראל ורשות הטבע 
והגנים נעצרו 3 חשודים בציד חוחיות ברמת הגולן ◆ 

ברכבם נמצאו 9 חוחיות וציוד ציד

מ‡: יר‡ל לבי‡

המודיעיני  הפעולה  שיתוף 
לרשות  הגבול  משמר  בין  והמבצעי 
בכל  שיווין  שובר  הוא  והגנים  הטבע 
בי־ חוקי  בלתי  בציד  למאבק  הקשור 
שראל. באמנה שנחתמה בין הארגונים 
בסוף השנה שעברה שמו שני הארגו־
בראש  בישראל  והחי  הטבע  את  נים 

סדרי העדיפויות.
מידע מודיעיני הביא להיערכות 
זיהוי  ועם   6 כביש  בצפון  הכוחות 

הכו־ החלו  החשודים  נסעו  בו  הרכב 
של  למעצרם  עד  אחריו  במעקב  חות 

3 החשודים.
בחיפוש ברכב אותרו 9 חוחיות 
שככל הנראה נלכדו על ידי החשודים 
ברמת הגולן. ברכב אף אותר ציוד רב 
שכלל אמצעי שמע המשמש למשיכת 

החוחיות, רשתות וציוד ציד נוסף.
תל  אילת,  תושבי  החשודים, 
ה-30-40  בשנות  ועיסאוויה  אביב 
הטבע  רשות  לחקירת  נעצרו  לחייהם 

והגנים.

מאמר כאוב: "דמנו 
הותר, מותר להרביץ 

באכזריות ולצאת 
מזה בשלום"

צעיר הסובל מאוטיזם פרסם מאמר: "פורסם שהשוטר 
שהכה את הנער האוטיסט לא ייחקר על ידי מח"ש, 

והרגשתי שוב את אותה תחושה זוועתית שדמי מותר"

מ‡: יר‡ל לבי‡

(המח־ מח"ש  החלטת  בעקבות 
לקה לחקירות שוטרים) כי השוטרים 
שהכו באכזריות עד זוב דם את יענקי 

פרסם אביב ישר, מאמר כאוב:
גיל  מאז  קל,  אוטיזם  בעל  "אני 
שלי  המשפחה  חודשים  ועשרה  שנה 
עצמי  אני   13 ובגיל  זה,  את  גילתה 
קושי  זה  קל  אוטיזם  זה",  את  גיליתי 
מצ־ של  בהבנה  מסוים  קושי  חברתי, 
שבן  ורמזים  וקודים  חברתיים  בים 
יותר  להבין  יכול  אוטיזם  ללא  אדם 
טיפה  אנחנו  לפעמים  אז  בקלות, 
יותר נודניקים או בלתי נסבלים לאלו 
ולא  ברמזים  לאנשים  לדבר  שמנסים 
בצורה ישירה, אז כל פעם שאני מדבר 
שהם  היא  שלי  הבקשה  אנשים  עם 
אפגע  אני  אולי  ישירים,  איתי  יהיו 
לכמה דקות אבל אעדיף את זה מאשר 
שיתנו לי רמזים כי אני אצטרך לקלוט 
סתם  הם  אותם  שאקלוט  ועד  אותם 

יתעצבנו עליי וסתם ארגיש פגוע".
"יחד עם זאת, האוטיזם גם גורם 
לקושי מסוים של שינויים בשגרה, לי 
פוגעים  לא  בשגרה  שינויים  אישית 
משמעותית, אבל בתקופות עומס לא 
שגרתיות שהן על זמנים חסרי יציבות 
בלימודים, נכנסתי למשברים נפשיים 

קשים".
מח"ש:  למקרה  התייחס  וכאן 
תיעוד,  פורסם  שבועות,   3 "לפני 
מהמרכז  אוטיסט,  נער  רואים  שבו 

על  מוכה  סוד,  שיח  של  הלימודי 
וזעק  דימם  שהוא  עד  שוטרים,  ידי 
בפעם  הוכיחה  המשטרה  לעזרה. 
כוח,  שיכורת  שהיא  כמה  יודע  המי 
כנגד  מנצלת  היא  הזה  הכוח  ואת 
בחב־ מוחלשות  הכי  האוכלוסיות 
הכוחות  את  להם  שאין  אנשים  רה, 
הנפשיים והפיזיים להאבק מול המ־
שטרה, הרגשתי זוועה, שדמי מותר 
שאני  שזה  מצב  יש  שאולי  כנראה, 
בעל אוטיזם אולי אומר שאינני מר־
גיש כאב או רגש, שאולי סבבה לה־
כי  לדמם  לי  ולגרום  מכות  לי  חטיף 
אכפת,  למי  אז  אוטיסט  הוא  וואלה 
מר־ לא  נפש  חולי  נפש,  חולה  הוא 

גישים כלום".
שהשוטר  פורסם  יומיים,  "לפני 
יחקר  לא  האוטיסט  הנער  את  שהכה 
שוטרים,  לחקירות  המחלקה  ידי  על 
תחושה  אותה  את  שוב  והרגשתי 
זוועתית שעשתה לי סוג של טראומה, 
לי  להחטיף  שלגיטימי  מותר,  שדמי 

מכות ולצאת מזה לגמרי בסדר".
הנער חותם ושואל בכאב "למה 
אוטיס־ של  דמם  מדוע  הותר?,  דמי 
טים מותר, כאילו אנחנו לא מרגישים 
המ־ כאב,  זה  מה  יודעים  ולא  כלום 
מולנו  להתנהל  פשוט  יכולה  שטרה 
כלפי  אלימה  ולהיות  מבישה  בצורה 
והם  אדם  בני  הם  גם  שבגדול  אנשים 
שאנ־ תחושות  אותם  את  מרגישים 
שים שאין להם אוטיזם מרגישים". כל 

מילה מיותרת.
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עימותים בין שוטרים לתושבי הכפר 
ביר הדאג'

עימותים קשים פרצו בין שוטרים לתושבים המתגוררים בכפר בנגב ◆ תושבים מדווחים כי כמה 
נפצעו באירוע ◆ במשטרה מסרו: "השוטרים נתקלו ביידויי אבנים"

מ‡: מ. יו„

בין  אתמול  פרצו  קשים  עימותים 
שוטרים לתושבי הכפר הבדואי ביר הדאג׳ 
בנגב. תושבים מדווחים על לפחות עשרה 
במשטרה  זאת,  עם  אישה.  בהם  פצועים, 
אז־ ושני  שוטר  ישנם  במקום  כי  מציינים 
במהלך  החל  העימות  קל.  שנפצעו  רחים 
ולט־ בכפר,  שונות  אכיפה  פעולות  ביצוע 
למקום  שהגיעו  השוטרים  המשטרה  ענת 
הותקפו. 11 מתושבי המקום נעצרו, לאחר 

שחלקם יידו אבנים על השוטרים.
הפעילות המבצעית מתרחשת לאחר 
מג"ן  יחידת  שוטרי  השבוע,  סוף  שבמהלך 
ומסתערבי מג"ב סיכלו הברחה של כ- 330 
ק"ג סמים בגבול ישראל מצרים ועצרו את 
כוחות  לאירועים,  בהמשך  החשודים.  שני 

לפ־ הכפר,  על  בוקר  לפנות  פשטו  רבים 
הסמים  בנגע  המאבק  נגד  נוספת  עילות 
הסחר  הגידול,  לעבירות  בדגש  המסוכנים 
וההפצה, זאת לאחר שבמהלך סוף השבוע, 
שוטרי יחידת מג"ן ומסתערבי מג"ב סיכלו 
יש־ בגבול  סמים  ק"ג  כ- 330  של  הברחה 

ראל מצרים ועצרו את שני החשודים.
שני  של  למעצרם  הביאו  השוטרים 
שני  למציאת  לחקירה,  הדרושים  חשודים 
מסוג  ורכב  שטח  כלי  שני  טרקטורונים, 
משוכפ־ זיהוי  לוחיות  עם  טקומה  טויוטה 
לות של קיה פיקנטו. מדובר ברכבים אשר 
סמים  להברחות  משמשים  החשד  עפ"י 

ממצרים.
של  משפחתם  קרוב  דנפירי,  סלים 
אונ־ "מעריב  עם  בשיחה  סיפר  הפצועים 
חיפוש,  לערוך  כדי  הגיעו  ליין": "שוטרים 

כאשר לא מצאו דבר - הם החלו להאשים 
אנשים,  ותקפו  שוטרים,  בתקיפת  אנשים 
המשפחה  כל  לדבריו,  ונשים".  ילדים 
בביתה נערך החיפוש הותקפה עם כלי נשק 
במה־ מהראש״.  מדממים  כולם  בראש, 
שך דבריו טען כי "המשטרה מנעה כניסת 
כל  את  ועצרה  הישוב,  לתוך  אמבולנסים 

הפצועים".
אבו  סלמאן  המקומי,  הוועד  חבר  גם 
חמיד, העיד בשיחה כי "מסתערבים נכנסו 
לכפר ושוטרים חמושים תקפו את כולם". 
מכוון  "שוטר  בעיניו  ראה  כי  ציין  הוא 
ראיתי בעיניים שלי שוטר מכוון אקדח אל 
ראשו של אחד מבני המשפחה ומאיים לי־
רות לו בראש״. עם זאת, מהמשטרה נמסר 
האזרח  למען  אכיפה  במבצע  "מדובר  כי 

הנורמטיבי".

אוקראינה: התגלו קבריהם של צאצאי 
בעל ה'תניא' בקייב ובניעז'ין

בקרוב יושלם שיפוץ הקברים על ידי העמדת המצבה לגובה והקמת אוהל מכובד 

מ‡: יר‡ל לבי‡

של  חשובים  קברים  שני  התגלו 
בקייב  זי"ע,  ה'תניא'  בעל  הרה"ק  צאצאי 
הרה"ק  לאוהל  בסמיכות  ובניעז'ין. 
האדמו"ר האמצעי מילובאוויטש זי"ע, נח־
שפה מצבתה החדשה של נכדת האדמו"ר 
מנחם  רבי  בנו  בת  רבקה  מרת  האמצעי, 
לקרוא  היה  ניתן  לא  כה  עד  זצ"ל.  נחום 
לאחר  כעת  אולם  המצבה  על  הכיתוב  את 
אותה  לקרוא  ניתן  החדשה  המצבה  הקמת 
המנוחה  המצבה,  על  הכיתוב  לפי  היטב. 
וכפי   22 בגיל  נפטרה  ע"ה  ראסיה  רבקה 
שניתן להבין מהכיתוב שעל המצבה, פטי־
טרג־ היתה  תרל"ז  בשנת  ימיה  בדמי  רתה 

דיה כואבת מאד בחצר הקודש.
עד כה לא היה ידוע על הנכדה הזאת 

כא־ רב  עניין  מעוררת  החדשה  והתגלית 
את  שלקח  גבאי  מאיר  ישראל  הרב  מור. 
אישי,  כפרויקט  בניעז'ין  הקברות  בית 
שיפוצו  את  ישלים  ממש  בקרוב  כי  מוסר 
האדמו"ר  של  קברו  על  החדש  האוהל  של 
החשובים  הקברים  לכל  בנוסף  האמצעי, 
כבר  אותם  בניעז'ין,  החיים  בבית  שיש 
שיפץ וצבע מחדש בתקופה האחרונה. כמו 
עם  אוהל  יוקם  שנמצאה  המצבה  מעל  כן 

גגון לשמירה על הקבר כפי כבודו הראוי.
האח־ בשבוע  נמצאה  בקייב  גם 
בער  דב  נחום  רבי  הרה"צ  של  מצבה  רון 
מאוורוטש זצ"ל, שהיתה מונחת על הארץ 
במי  שיידעו  בלי  רבות  שנים  בביזיון כבר 
רב  זמן  כבר  שמטפל  גבאי  הרב  מדובר. 
הקים  ואף  בקייב  ברקוביצה  החיים  בבית 
שם כבר שלשה אוהלים של צדיקי הורנס־
טייפל וצדיקי בית סקווירא, הופתע לגלות 
את  אקראי  באופן 
החשו־ המצבה 
שבקושי  הזו  בה 
לקרוא  ניתן  היה 

הרא־ השיפוץ  לאחר  אך  בה,  הכתוב  את 
היוחסין  שלשלת  את  בבירור  רואים  שוני 
צידיה  משני  שנכתבה  הדגול,  המנוח  של 
"בן  הוא  כי  נכתב  ימין  מצד  המצבה.  של 
מ"מ  ר'  הרה"ק  בן  יצחק  יוסף  ר'  הרה"צ 
בער  דוב  ר'  הרה"צ  חתן  מליובאוויטש 
התניא  ספר  בעהמ"ח  מלאדי  הרה"צ  בן 
וש"ע", מצד שמאל נכתב כי הוא "בן הרב־
נית מרת חנה בת הרה"צ ר' יעקב ישראל בן 
הרה"צ מהר"מ מ"מ מטשערנאביל בהה"צ 
מנחם נחום מטשערנאביל בעל ספר מאור 
עיניים, ולמעלה בקודש הקדשים". בסמוך 
לו טמונים רבנים חשובים שכיהנו ברבנות 
קייב לפני שנים רבות, אף קבריהם שופצו 
על ידי אגודת אהלי צדיקים בראשות הרב 

ישראל מאיר גבאי.
הרב גבאי מוסר כי בקרוב ישלים את 
שיפוצו של הקבר שנמצא זה עתה, על ידי 
מכו־ אוהל  והקמת  לגובה  המצבה  העמדת 
ארבעה  יהיו  בכך  כאשר  המצבה,  מעל  בד 
אוהלים בבית קברות זה בקייב שהוקמו על 

ידי אגודת אהלי צדיקים.

שהה עם הוריו 
בקמפינג ברמת הגולן 

והוכש ע"י נחש
בכל שהייה בשטח - חובה לנעול נעליים גבוהות ולא ללכת 

בסבך או להרים אבנים

מ‡: יר‡ל לבי‡

הר־ במרכז  ילדים  מיון  לחדר 
בן  מד"א,  ע"י  הובא  בצפת,  זיו  פואי 
ברמת  בקמפינג  הוריו  עם  ששהה   ,12

הגולן והוכש ע"י נחש.
סי־ סנדלים  נעל  והילד  מאחר 
סמוך  הימנית  ברגלו  היו  הכשה  מני 
מנוטר,  בדיקות,  עבר  הוא  הרגל,  לכף 
במצב יציב, והוא בחסדי שמים נמצא 

בהכרה.
הצוות במרכז הרפואי זיו מזכיר, 

לנעול  חובה  בשטח-  שהייה  בכל  כי 
מכנסיים  גם  ורצוי  גבוהות,  נעליים 
ארוכים, וכן לא ללכת בסבך או להרים 

אבנים .
כי  הרפואי  הצוות  מציין  בנוסף 
כאשר מתרחשת הכשת נחש, יש לה־
רגיע את המוכש ולא להזיז או לטלטל 
לפזר  לא  בכדי  שניתן,  כמה  עד  אותו, 
האפ־ במהירות  ולהביאו  בדם  הארס 
שרית לחדר המיון הקרוב, מאחר ורק 
בבתי החולים קיים נסיוב לטיפול בה־
כשות ואפקט זמן הטיפול הוא קריטי.

בן גביר: "זה או ממשלת 
גנץ ליברמן או ממשלת 

נתניהו ובן גביר"
בן גביר מראשי עוצמה יהודית שב ומזהיר כי ליברמן 

מסוכן לישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡

עוצמה  מראשי  גביר  בן  עו"ד 
יהודית בתגובה לדברי ליברמן שפסל 
מחו־ הכל  "עכשיו  והחרדים:  אותו 
שמאל  ממשלת  או   - הבוחר  בפני  דד 
של גנץ-ליברמן, או ממשלת ימין של 
המאז־ לשון  שאנחנו  גביר  ביבי-בן 
שהוא  מוכיח  שוב  ליברמן  שלה.  ניים 
עמוק בשמאל, וחסר כל עמוד שידרה 
אידיאולוגי: פעם הוא בימין פעם בש־
מסתחבק  פעם  עודה,  נגד  פעם  מאל, 

ופעם  לחרדים  שותף  פעם  טיבי,  עם 
מנסה לגזור קופה עליהם".

מסו־ ליברמן  כי  מזהיר  גביר  בן 
יקים  שביבי  שכדי  וברור  לישראל  כן 
ומס־ חזק  גביר  בן  צריך  ימין  ממשלת 
בכנסת  יהודית  עוצמה  של  נציגים  פר 

הקרובה".
עו"ד בן גביר מוסיף כי:" בימים 
כימים   לילות  עושה  אני  האחרונים 
כדי ליצור חיבורים בימין ולהציג בלוק 
טכני ענק שימנע אובדן קולות וניצחון 

אמיתי".

64% מהישראלים 
מרגישים בטוחים יותר 

עם טייס ישראלי
בקרב המבוגרים בני 55 ומעלה, הנתון גבוה אף יותר ומגיע 

קרוב ל-80% 

מ‡ פ. יוחנן
שהטייס  חשוב  הישראלי  לנוסע 
המטיס אותו לחו"ל יהיה טייס ישרא־
איגוד  שערך  חדש  סקר  מגלה  כך  לי. 
הטייסים הישראלי בשיתוף מכון המ־
חקר "הגל החדש". הסקר נערך לרגל 
מדגם  בקרב  לתעופה,  ישראל  ועידת 

מייצג של 506 נשאלים.
על פי ממצאי הסקר, כשני שלי־
שים מהאוכלוסייה בישראל יבחרו את 
כשה־ לחו"ל  שלהם  הבאה  הטיסה 
טייס  הוא  שלהם  הטייס  האם  שיקול 

חשוב  עד  חשוב  שיקול  הוא  ישראלי 
מאוד.

ומע־  55 בני  המבוגרים  בקרב 
קרוב  ומגיע  יותר  אף  גבוה  הנתון  לה, 
זהו  המדגם,  מכלל   6% אצל  ל-80%. 
הטיסה,  בבחירת  העליון  השיקול 
ישרא־ טייס  עם  רק  יטוסו   – כלומר 
ביותר  הנאמן  האזור  גיאוגרפית,  לי. 
לטייסים הישראלים הוא אזור השרון, 
הימצאות  כי  ענו  מנשאלים  שבו 76% 
שיקול  היא  בקוקפיט  ישראלי  טייס 

חשוב בבחירת הטיסה הבאה.
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הותר לפרסום: שלושה פלסטינים ניסו 
להצית שריפה בירושלים

מכתב האישום עולה שהשלושה נפגשו כמאה מטרים מגדר הביטחון ובעזרת מצית ניסו להצית שדה 
קוצים. הקוצים החלו לעלות באש וכבו. השלושה ניסו להציתם בשנית ושוב הם כבו

מ‡: יר‡ל לבי‡

מג"ב  של  המילואים  לוחמי  בפעילות 
הבחינו  הלוחמים  בירושלים,  התפר  באזור 
בשלושת  שבועיים,  לפני  שלישי  יום  בערב 
מו־ מספר  שהציתו  פלסטינים  הנאשמים, 
קדים של צמחייה יבשה בסמוך לגדר הבי־
בנימין.  שבמרחב  סעד  שייח'  שבאזור  טחון 
והתצפיות  הלוחמים  של  מהירה  בפעילות 
הגדר  את  הכוחות  חצו  בגזרה  הממוקמות 
לשטח הפלסטיני ולאחר מרדף רגלי הצליחו 

לעצור את אחד הנאשמים.
אל מקום השריפה הוזעקו כוחות כי־
בוי שהצליחו להשתלט על האש ולכבותה.

 22 בן  סעד  שייח'  תושב  הנאשם, 
ולמחרת  הגבול  במשמר  לחקירה  הועבר 
בשי־ מג"ב  של  רבים  כוחות  פשטו  מעצרו 
שייח'  הפלסטיני  לכפר  בנימין  חטמ"ר  תוף 
סעד, שם איתרו את בתיהם של 2 הנאשמים 

הנוספים, איתרו אותם וביצעו את מעצרם.
אתמול הוגש כתב אישום נגד 3 הנא־
 20 ה-  בשנות  סעד  שייח'  תושבי  שמים, 

לחייהם בבית המשפט הצבאי עופר.
נפ־ שהשלושה  עולה  האישום  מכתב 
ובעזרת  הביטחון  מגדר  מטרים  כמאה  גשו 
הקוצים  קוצים.  שדה  להצית  ניסו  מצית 
החלו לעלות באש וכבו. השלושה ניסו לה־
ציתם בשנית ושוב הם כבו. בניסיון השלישי 
הצליחו החשודים להצית את הקוצים ולא־

חר מכן עזבו את המקום.
על פי כתב האישום עולה שהאש הת־
הכיבוי  כוחות  שהגיעו  עד  והתגברה  לקחה 

שכיבו אותה כ- 30 מטרים מהגדר.

ראש העיר לוד: לעכב מכרזי מחיר למשתכן
ראש העיר יאיר רביבו דורש ממשרד האוצר שלא לערוך הגרלות מחיר למשתכן בפרויקטים שעדיין 

לא ניתנו בהם היתרי בניה

מ‡ פ. יוחנן

פנה  רביבו,  יאיר  לוד,  עיריית  ראש 
לערוך  בדרישה  כחלון  משה  האוצר  לשר 
למשתכן"  "מחיר  תכנית  במסגרת  הגרלות 
ניתן  שכבר  בפרויקטים  לדירות  רק  בעירו 

בהם היתר בניה.
על פי הפרסום באתר "גלובס" רביבו 
דורש בנוסף כי הדירות יוגרלו רק בין מש־
תתפים שיתחייבו להתגורר בדירות שרכשו 

לתקופה מסוימת.
בעיר  ישווקו  הקרובים  בחודשים 
הח־ בשכונות  דיור  יחידות  אלפי  לוד 
מאדמות  חלק  על  שיוקמו  בעיר  דשות 
ללוד.  שסופחו  צבי  וניר  שמן  בן  מושבי 
מחיר  במסגרת  יהיו  מהשיווקים  מחצית 

למשתכן.
אלה,  קרקעות  על  הראשון  המכרז 
בי־ מתקיים  דיור  יחידות  ל-1,082  המיועד 
מים אלה, ומועד הגשת הצעות היזמים על 

ואולם  ביולי,  ל-1  עד  להיות  אמור  הקרקע 
לעכב  עשויה  לכחלון  רביבו  של  דרישותיו 

את ההליכים.
את  לעכב  הדרישה  את  הסביר  רביבו 
ההגרלות עד להוצאת ההיתרים בסיטואציה 
התכנון.  גורמי  מול  שנוצרת  הבעייתית 
ההיתר  קבלת  טרם  ההגרלה  שקיום  "כיוון 
מפעיל לחצים אדירים על הרשות המקומית 
מצד הזוכים בבקשות להנפקת היתר הבנייה 

טרם הבשלת התוכנית".

הסכמים כלכליים חדשים בין ישראל והפיליפינים
לאחר מאמץ ארוך של משרד החוץ, נחתמו ואושררו הסכמים בנוגע להעסקת עובדים מהפיליפינים 

בתחומי המלונאות והסיעוד

מ‡ פ. יוחנן

ביקו־ ולאחר  רבים  מאמצים  בתום 
בשנה  בישראל  הפיליפינים  נשיא  של  רו 
דרך  פורצי  הסכמים  שני  נחתמו  שעברה 
הסיעוד  בתחומי  לפיליפינים  ישראל  בין 
מעגן  הסיעוד  בתחום  ההסכם  והמלונאות. 
בארץ  הפיליפינים  העובדים  של  זכויותיהם 
המלונאות  בתחום  ההסכם  גיוסם.  ודרכי 

למעלה  של  קצר  זמן  תוך  הבאה  יאפשר 
מאלף עובדים לבתי המלון בארץ.

החוץ,  משרד  ניהלו  האחרונה  בשנה 
הקו־ האגף  המדיני,  האגף   - שלוחותיו  על 
נסולרי והאגף המשפטי יחד עם השגרירות 
במנילה – מאמץ מרוכז כדי להגיע לחתימה 
אשררה  ישראל  ההסכמים.  שני  ולאשרור 

את ההסכמים לפני מספר שבועות.
החוץ,  במשרד  אסיה  אגף  סמנכ"ל 

הוא  ההסכמים  כי "אשרור  אמר  כהן,  גלעד 
הסכם  המדינות.  לשתי  מאד  חשוב  הישג 
של  זכויותיהם  את  לעגן  יסייע  הסיעוד 
אוכ־ למען  המסורים  הפיליפינים  העובדים 
הסכם  בישראל.  והנכים  הקשישים  לוסיית 
לבתי  ביותר  חיוני  הינו  המלונאות  עובדי 
המלון בישראל, המשוועים לידיים עובדות. 
השגשוג  להמשך  חיונית  חמצן  תוספת  זוהי 

בענף".

קנדה: היהודים יופלו? "לדחות את הבחירות"
הבחירות לפרלמנט בקנדה נקבעו לשמיני עצרת ◆ אחת המועמדות דורשת למנוע אפליה 

ולדחות את ההצבעה

מ‡ פ. יוחנן
הק־ לפרלמנט  היהודית  המועמדת 
לבית  תביעה  הגישה  אריה-ביין,  חני  נדי, 
את  לשנות  בדרישה  בקנדה  פדרלי  משפט 
באוקטובר.  ל-21  שנקבע  הבחירות  מועד 
על  נופל  התאריך  כי  מציינת  היא  בתביעה 
חג יהודי, שמיני עצרת, וגם תאריכי הצבעה 
מוקדמים שנקבעו נופלים על חגי תשרי או 
על שבתות. היא דורשת "לדחות את הבחי־
רות ל-28 באוקטובר וכך למנוע אפליה של 
זכותם  את  לממש  שמעוניינים  קנדה  יהודי 

ולהשפיע על עתידה של המדינה".
שב־ כי  ציינה   JTA הידיעות סוכנות 
לפרלמנט  הבחירות  מועד  נקבע  שנת 2008 

סוכות  של  הראשון  ביום 
והן  עתירה  הוגשה  לא  ואז 

התקיימו במועדן.
הבחירות  לוועדת 
מב־ אפשרות  יש  במדינה 
לש־ דעת  שיקול  חינת 
שנקבע  התאריך  את  נות 
שהוא  מתברר  אם  מראש, 
נופל על יום "בעל משמעות 
לאחת  דתית  או  תרבותית 
כי  נראה  זאת  עם  הדתות". 
אמיתית  בדיקה  נערכה  לא 
ועל  התאריך  לגבי  בנושא 

כן הוגשה התביעה.

30 שנה לפטירת 
הגאב"ד ה"מנחת יצחק"

ביום י"א סיון מלאו 30 שנה לפטירת בעל ה'מנחת 
יצחק', הגאון רבי יצחק יעקב וייס זצוק"ל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
שנה   30 מלאו  סיון  י"א  ביום 
שנפ־ זצוק"ל,  יצחק'  ה'מנחת  לבעל 

טר בתאריך י"א סיוון תשמ"ט.
מרן הגאון רבי יצחק יעקב וייס 
זצ"ל, שימש כגאב"ד העדה החרדית 

במשך שנים רבות.
בבית  נערכה  הילולא  סעודת 
זופ־ בבניין  ישראל',  'זכרון  המדרש 

ניק.
מתול־ האדמו"רים  השתתפו 
פינ־ דושינסקיא,  ערלוי,  אהרן,  דות 

ושידלובצא.  טשאקאווא  קרלין,  סק 
החרדית,  העדה  של  הבד"צ  חברי 

רבנים, וקהל רב.
סיום  נערך  המצוה  בסעודת 

המ־ בעל  של  נשמתו  לעילוי  הש"ס 
נחת יצחק זצוק"ל.

הצבא האמריקני מקווה:

 פרדים אוטונומיים 
ייכנסו לשירות 

בשנה הבאה
הפרדים הם גי'פים יכולים לשאת כ-500 ק"ג מטען 

למרחק כמאה ק"מ תוך 72 שעות - כמעט בכל שטח  

מ‡ פ. יוחנן

מעין  אוטונומיים,  פרדים 
במ־ ומים  כבד  ציוד  שישאו  ג'יפים 
קום החיילים, ייכנסו לשירות בשנה 
האמריקני,  הצבא  מקווה   - הבאה 

אחרי שהכלים נוסו יותר מעשור. 
הצבא בחן ארבעה דגמים של 
שערכו  מבצעית,  בתצוגה  פרדים 
 10 ההררית  מהדיוויזיה  יחידות 
והגיע   ,101 המוטסת  ומהדיוויזיה 
למסקנות חיוביות. הפרדים האוטו־
ק"ג  כ-500  לשאת  יכולים  נומיים 
 72 תוך  ק"מ  כמאה  למרחק  מטען 
מו־ הם  שטח.  בכל  כמעט   - שעות 
נעים על-ידי מנוע חשמלי, שמייצר 
של  האלקטרוני  שהציוד  חשמל, 

היחידה זקוקלו. 
 101 ודיוויזיה   10 דיוויזיה 
וב־ אחת,  כל  דגמים  ארבעה  קיבלו 

חנו אותם בבסיסיהן ובאימון במרכז 
לואיזיאנה.  לק,  בפורט  למוכנות 
לסייע  הרכב  תוכנן  מלכתחילה 
גדול  שהוא  התברר,  אך  לכתה, 
האמרי־ הצבא  מתכנן  כעת  מדי. 
שיסייע  גדודי,  לציוד  להופכו  קני 
מבלי  ולפלוגות  למחלקות  לכתות, 

שיצטרכו לתחזקו. 
תסתיים,  הדגמים  בחינת 
הדגם,  ייבחר  ואז  בקיץ,  כנראה, 
שייכנס לייצור סדרתי, כדי להכניסו 
יק־ בתחילה  הבאה.  בשנה  לשירות 
כמה  כך  ואחר  חטיבות,  כמה  בלוהו 

מרכזי אימונים. 
מתכ־ האמריקני  הצבא 
למטענים,  מודולאריות  אריזות  נן 
שיורכבו על הפרדים האוטונומיים, 
מטען  גםלנשיאת  להתאים  ויוכלו 
או  אלקטרוני,  ציוד  למשל,   - אחר 

מערכות נשק.
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קרקוב: בית הכנסת 
העתיק הפך לבית קפה

קבוצת יהודים בקרקוב מביעה מחאה נגד הקהילה 
הרפורמית שהשכירה את מבנה בית הכנסת 'חברת 

תהילים' למסעדנים ש''מכלים את המורשת''

מ‡ פ. יוחנן

מו־ יהודית-פולנית  קבוצה 
בעיר  קפה  בית  נגד  מחאה  בילה 
קרקוב שפועל במבנה בית הכנסת 
היהודי  ברובע  תהילים'  'חברת 

העתיק.
ב"בשבע",  הדיווח  פי  על 
את  בעבר  גינו  הקבוצה  חברי 
בעיר  היהודית  הקהילה  החלטת 
למסעדנים  המבנה  את  להשכיר 
לשי־ גרועה  "דוגמא  זו  כי  ואמרו 
בעצם  כך  היהודית.  המורשת  מור 
הם  כעת  המורשת".  את  מכלים 

הקפה,  בית  מול  מחאה  מתכננים 
השיפו־ במהלך  כי  שגילו  לאחר 
האחרו־ בשנים  בו  שנערכו  צים 
נות, נהרסו חלקים ששומרו בבית 

הכנסת הישן.
יציבו  המחאה  במהלך 
החל־ של  רפרודוקציה  האומנים 

קים שנהרסו מול בית הקפה.
שייכת  המבנה  על  הבעלות 
קרקוב'  'בית  הרפורמית  לקהילה 
ארוכות  שנים  במשך  שניסתה 
להשכיר את המבנה ללא הצלחה, 
במקום  הוקם  אז   ,2016 שנת  עד 

בית קפה.

ירושלים: אדם התמוטט 
באמצע חתונה

באולם אירועים בירושלים גבר חרדי כבן 50 איבד את הכרתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בירושלים  אירועים  באולם 
גבר חרדי  כבן 50 איבד את הכרתו.

חובשים בארגון הצלה העניקו 
ידי  על  פונה  הוא  רפואי.  טיפול  לו 

טיפול  להמשך  נמרץ  טיפול  ניידת 
בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה 

ויציב.
לר־ להתפלל  נקרא  הציבור 
פואת האברך אביגדור בן חיה שרה.

למרות הרקטות: 

אוכלוסיית עוטף עזה 
ממשיכה לצמוח

מחקר של משרד החקלאות מעלה כי בחמש שנים 
האחרונות נקלטו כ-1,200 משפחות ביישובים הסמוכים 

לרצועה, והתפוסה במגזר הכפרי מלאה

מ‡ פ. יוחנן
הביטחוני  המצב  למרות 
ובלו־ רקטות  איומי  תחת  והחיים 
השנים  חמש  במהלך  התבערה,  ני 
האחרונות נקלטו ביישובי עוטף עזה 
מדובר  חדשות.  משפחות  כ־1,200 
בגידול של 15% באוכלוסייה, והת־
פוסה ביישובים במגזר הכפרי באזור 
מלאה. כך עולה ממחקר של הרשות 

לתכנון במשרד החקלאות.
כי  עולה  הנתונים  מפילוח   
האזו־ המועצה  יישובי  אוכלוסיית 
אוכ־ ב־13%,  גדלה  הנגב  שער  רית 
לוסיית אשכול ב–16%, שדות נגב ב– 
16% ואוכלוסיית המועצה האזורית 

חוף אשקלון גדלה ב–14%.
לפני  כי  ציינו  המחקר  עורכי   
צוק  מבצע  לאחר  שנים,  כחמש 
לפי־ ממשלה  החלטת  גובשה  איתן, 

חבר־ כלכלית,  מבחינה  האזור  תוח 
תית והתיישבותית. 

השקעות  בוצעו  זו  במסגרת   
בהיקף של כ־184 מיליון שקל בפי־
לרבות  חקלאיות,  ובתשתיות  תוח 
אריזה,  בתי  חיים,  לבעלי  מבנים 
מערכות  ניקוז,  חקלאיות,  דרכים 
ומאגרי מים, ושופרו התאורה ותש־
תיות החשמל.  מהבדיקה עולה עוד 
כי באותן שנים נוספו 120 מיגוניות 

חדשות בשטחים חקלאיים. 
 נוסף על כך, התוכנית העניקה 
כפריות  לתשתיות  ותמיכה  חיזוק 
תיירותיים  ולמיזמים  תיירותיות 
כללה  התוכנית  הכפרי.  במרחב 
בפעילות  התמיכה  הארכת  את  גם 
בכ־40  עזה  עוטף  ביישובי  חקלאית 
מיליון  של 20  ותוספת  שקל  מיליון 

מ"ק מים.

הולנד: סנאטור התנצל בפני היהודים
סנאטור הולנדי התנצל לאחר שאמר כי "יהודים התנהלו כמו כבשים ההולכות לשחיטה כשהובאו לתאי 

הגזים בשואה"

מ‡ פ. יוחנן
ההולנדי,  בסנאט  חבר  בוקרינג,  טווין 
התנצל על אמירה שלו כלפי יהודים שלדידו 
היתה מוגזמת. בוקרינג אמר בראיון לעיתון 
היתה  השואה  כי  בצבא,  שירותו  על  מקומי 
אחת הסיבות לפיהן החליט להתגייס לשנים 

רבות.
שהיהודים,  קרה  איך  תהיתי  "תמיד 
אנשים כה אמיצים ולוחמים לאורך כל הדו־

רות, התנהלו כמו כבשים ההולכות לשחיטה 
מצאתי  לא  מעולים  הגזים.  לתאי  כשהובלו 

תשובה לכך", ציין הסנאטור.
מבו־ חש  הכתבה  את  שקרא  אחרי 
הדברים  על  להתנצל  וביקש  מהדברים  כה 
היתה  שלי  "האמירה  ממש.  עיתון  באותו 
גבורתם  את  להבליט  רציתי  מאוד.  מביכה 
מציג  שאני  השתמע  ולצערי  היהודים  של 
אותם באורח אחר. אני חוזר בי מדברי ומצ־

טער עליהם מאוד", אמר בוקרינג.
אלא שהתנצלותו זכתה למתקפה מצד 
פול קליטור, ראש מפלגתו בסנאט. "אני לא 
מבין על מה הוא היה צריך להתנצל. הוא לא 
אמר שום דבר רע על יהודים. אני מרחם על 
אנשים שמנסים להשתמש בשואה ומציגים 
בשיקול  טעה  בוקרינג  כמסכנים.  עצמם  את 
רגישים",  כאלה  לא  היהודים  שלו.  הדעת 

אמר קליטור במתקפה על חברו לסיעה.

תושבי ניו-יורק יחוייבו להתחסן
מגיפת החצבת פגעה בצורה קשה במיוחד בריכוזים חרדיים בניו-יורק ◆ החוק החדש מבטל נימוק דתי 

בסיבה להימנעות מחיסון

מ‡ פ. יוחנן
לסרב  יוכלו  לא  בניו-יורק  יהודים 
קובע   - ילדיהם  את  לחסן  דתיות  מסיבות 
המדינה  של  המחוקקים  בית  שאישר  חוק 
אנדרו  המושל,  בידי  מיידית  נחתם  ואשר 

קומו. 
התפרצות  על-רקע  התקבל  החוק 
 27 מזה  בארה"ב  ביותר  החמורה  החצבת 

מקרים   1,000 שנים. 
התגלו  המחלה  של 
מאות   - מדינות  ב-28 
בדי־ בניו-יורק.  מהם 
מקור  כי  העלתה,  קה 
בשכונת  הוא  המחלה 
החר־ ויליאמסבורג 
ניו-יורק,  שבעיר  דית 
כאשר ככל הנראה אחד 
בעת  נדבק  התושבים 
חלק  בישראל.  ביקור 
בשכונה,  התושבים  מן 
חרדים  מהם  שרבים 
לחסידות  המשתייכים 
לחסן  סירבו  סאטמר, 
ני־ והעלו  ילדיהם  את 
גם  לכך.  דתיים  מוקים 

בפ־ צורך  היה  בירושלים  חרדיות  בשכונות 
עילות נמרצת של רבנים בכירים, כדי לשכנע 
את כל התושבים לחסן את ילדיהם עם פרוץ 

החצבת. 
החוק אושר ברוב של 77 מול 53 במו־
עצת הנבחרים (בית התחתון של בית המחו־
קקים המדינתי), קול אחד יותר מן המינימום 
המ־ בסנאט   26 מול   36 של  וברוב  הדרוש, 

דינתי. בעת הדיונים הפגינו מאות בני אדם 
ילדיהם  את  נושאים  מהם  רבים  החוק,  נגד 
נוגד  חיסון  כי  טענו,  חלקם  בזרועותיהם. 
בפגי־ מדובר  כי  טענו,  אחרים  ההלכה.  את 
מצט־ ניו-יורק  כהורים.  שלהם  בחופש  עה 
רפת למספר קטן של מדינות, בהן נימוקים 
דתיים אינם יכולים להוות עילה להימנעות 
מחיסון ילדים - קליפורניה, אריזונה, מערב 

וירג'יניה, מיסיסיפי ומיין. 
הנבחרים  מועצת  חבר 
שה־ טען  מונטסאנו,  מייקל 
הראשון  התיקון  את  מפר  חוק 
חופש  את  המבטיח   - לחוקה 
ההחלטה  לטענתו,  הביטוי. 
להיות  צריכה  ילד  לחסן  האם 
לעומתו  הוריו.  בידי  לחלוטין 
במחוז  כי  זברובסקי,  קנת  אמר 
שלו - אחד הריכוזים החרדיים 
התגלו   - בארה"ב  העיקריים 
חולים  ו-12  חצבת  מקרי   266
נאלצה  השנה  בת  בתו  אושפזו; 
התפ־ בשל  דחוף  חיסון  לקבל 
שלנו  "התפקיד  המחלה.  רצות 
איננו להגיב למגיפות אלא למ־

נוע אותן", הוסיף. 

עדת הכספים דנה בהעברות של 
מיליארדי שקלים למשרדי הממשלה

משרד התחבורה יתוקצב ב-1.3 מיליארד שקל לצורך בניית הרכבת הקלה בגוש-דן ולרכש קרונות 
לרכבת ◆ עוכבה העברת 2 מיליארד שקל למשרד החינוך

מ‡ פ. יוחנן
תק־ העברות  אישרה  הכספים  ועדת 
הממשלה  משרד  בתקציבי  ושינויים  ציביות 
מיליארד  כ-4.76  של  בהיקף   ,2019 לשנת 
במס־ הוועדה  דנה  לא  הוועדה  שקלים. 
החינוך  משרדי  של  תקציביות  העברות  פר 
שקלים,  מיליוני  מאות  של  בהיקף  והאוצר, 
המע־ חוזר  לדיון  בקשה  על-כנה  והותירה 
שקלים  מיליארד  מ-2  למעלה  העברת  כבת 

למשרד החינוך. 
הת־ התקציבים  עיכוב  על  ההחלטה 
הוועדה,  חברי  מצד  דעים  בתמימות  קבלה 
אופוזיציה וקואליציה, לאור תקצוב חסר של 
החרדי,  המיוחד  בחינוך  וגננות  מורות  שכר 

במוסדות מוכרים שאינם רשמיים. 
שאושרו  התקציביות  ההעברות  בין 

והספורט  התרבות  משרד  תקציב  הגדלת   -
התקציב  הגדלת  שקל.  מיליארד  ב-1.325 
עבור  להתחייב,  הרשאה  של  בצורה  מגיעה 
קליטת של תוכנית המתקנים הלאומית לש־

נים 2020 ו-2027. 
של  תקציבית  העברה  אושרה  עוד 
למשרד  מהאוצר  שקל  מיליארד  כ-1.3 
הסעת  מערכות  פיתוח  למימון  התחבורה 
תקצוב  בתוספת  מדובר  בגוש-דן.  המונים 
לרכישת  בגוש-דן,  הקלה  הרכבת  לבניית 
ול־ ישראל,  רכבת  על-ידי  נוסעים  קרונות 
פיתוח רשת מסילות רכבת כבדה - המסילה 

הרביעית באיילון. 
התקציביות  ההעברות  משתי  אחת 
הגדולות הבאות בתור היא על סך של כ-600 
מיליון שקל עבור שינויים פנימיים בתקציב 

הנפש,  בריאות  בתחומי   - הבריאות  משרד 
ותפעול המטה - מערכות מדע בתחומי הב־
שירותים  ואחיות,  רופאים  הכשרת  ריאות, 
למוסדות  תמיכה  המונעת,  הרפואה  בתחום 
בדגש  והציבור  הנפש  בריאות  גריאטריים, 
וקופות  חולים  בבתי  ותמיכות  פריפריה  על 

חולים. 
של  היא  הבאה  התקציבית  ההעברה 
משירות  מהמשטרה,  שקל  מיליון  כ-722 
בתי הסוהר ומהאוצר למשרד לביטחון פנים. 
להתחייב,  בהרשאה  ברובו  הוא  התקציב 
למא־ הרשות  תקציב  להגדלת  ברובו  ונועד 
במסגרת  ובאלכוהול,  בסמים  באלימות,  בק 
וכן  נוספות,  מקומיות  לרשויות  הרחבתה 
וצפי  השוטרים  למצבת  התקציב  להתאמת 

קליטת שוטרים חדשים.
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כיצד מקרבין: 

שו"ת ממרן הגר"ח 
קניבסקי שליט"א 

בעניני קירוב רחוקים
קבוצת פעילים העוסקים בקירוב רחוקים נכנסו 
אל מרן הגר"ח שליט"א וקיבלו ממנו תשובות 

לשאלות רבות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הקירוב  ופעילי  ארגוני 
מהי  הזהב,  נוסחת  את  מחפשים 
נערים  למשוך  הנכונה  הדרך 
ולנצל  המדרש,  לבית  מתקרבים 
במקסימום את הזמן בו הם קשו־
בים לדברי התורה. פעילי החינוך 
על  ולפניכם  שאלות,  כמה  שאלו 

קצה המזלג.
כל   – שאלו  הם  בראשונה 
להתחזק,  שמגיע  איש  או  בחור 
יראת  של  אחרת  רמה  עם  מגיע 
שמים. אין בהם שווים. יש חזקים 
יותר וחלשים פחות. איך ניתן למ־
ואולי  לכולם,  משותף  שיעור  סור 
לדרגות  המשתתפים  את  לחלק 
ומיד  לרעיון  סירב  רבינו  שונות? 
בגמרא,  שיעור  להם  תמסרו  אמר, 
וכדאי להתחיל במסכת ברכות, זה 

שווה לכולם והכל יתעלו מזה.
השאלה הבאה עסקה, כמו־

ללמוד  האם  הלימוד:  בצורת  בן, 
איתם כמו בני תורה, מתוך גמרא 
להס־ או  שורה,  אחרי  שורה 
הנושא,  כללות  את  רק  להם  ביר 
הג־ של  התוכן  על  להם  'לספר' 
מרא? מדובר כמובן בכאלה שה־
תשובת  לגמרי.  להם  זרה  גמרא 
רך,  ילד  כמו  אותם  ללמד  רבינו: 

מתוך הגמרא, מילה אחרי מילה.
עסקה  השיחה  זה  בשלב 
בשיחות המוסר. הפעילים שאלו 
עונשי  על  להם  לספר  נכון  אם 
שעתידים  היסורים  על  הגיהנום, 
לבוא על החוטאים, או לספר רק 
שכרם  על  עדן,  הגן  נעימות  על 
לא  תשובה:  ה',  רצון  עושי  של 
רק  זה,  על  ולא  זה  על  לא  לפרט 
טוב  ועשה  מרע  סור  על  לדבר 
באופן כללי. מבלי לפרט מדי (עי' 
רמב"ם פ"י מתשובה ה"ה). [מתוך 

הפותח דרשו מעלון דברי שיח].

ישראל

 מעוניין לקנות יחידות
 בגמ"ח המרכזי

ששולם כבר כמה שנים לגמ"ח דמי חבר

 אם אתם מעוניינים למסור את זה
ניתן להתקשר 053-310-2234

נא להתפלל עבור יעקב בן 
מחלה לרפו"ש בתושח"י

המרוץ ללשכה 

שעות לפני פתיחת הקלפיות מרן שר התורה 
העניק את ברכת הדרך למועמד המוביל 

לראשות לשכת עורכי הדין עו"ד אבי חימי
מועמדם של החרדים והדתיים בבחירות ללשכת עורכי הדין זוכה לברכת הדרך והצלחה בבחירות ללשכת 

עורכי הדין 

חרי בכ :‡מ
לראשות  במרוץ  מפתיעה  התפתחות 
לשכת עורכי הדין, שעות ספורות לפני פתי־
חת הקלפיות, המועמד המוביל לתפקיד ראש 
לשכת עורכי הדין עו"ד אבי חימי, זוכה לבר־
כת הדרך של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א. עו"ד אבי חימי נכנס למעונו של שר 
החרדית־ הרשימה  ראשי  עם  ביחד  התורה 
דתית 'אמונה במשפט' עורכי הדין יוסי ויצמן 

ארביב,  ובני  אסרף  רפי  מושקוביץ,  ומנחם 
הדין  עורכי  של  גורפת  לתמיכה  שזכה  לאחר 
והוא  הדין  עורכי  בלשכת  והדתיים  החרדים 
ביש־ הדין  עורכי  מכלל  רחבה  לתמיכה  זוכה 

ראל.
מרן שר התורה העניק את ברכתו לעו"ד 
עדכנו  במשפט'  'אמונה  שנציגי  לאחר  חימי, 
בלשכת  שלו  הברוכה  לעשייה  באשר  אותו 
עורכי הדין בשנים האחרונות לטובת הציבור 

החרדי. כניסתו למעונו של שר התורה בישו־
בבית  שיש  לאמון  עדות  היא  האחרונה,  רת 
מאחורי  שפעל  חימי  לעו"ד  התורה  שר  מרן 

הקלעים עבור המגזר החרדי.
מרן שר התורה בירך את עו"ד אבי חימי 
ולהמשיך  בעבודתו  שמים  שם  לקדש  שיזכה 
לעבוד יחד עם הנציגים החרדים בלשכת עו־
רכי הדין ראשי רשימת 'אמונה במשפט' עור־

כי הדין יוסי ויצמן ומנחם מושקוביץ.

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
mailto:s@shaharit.com 
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תבוא ל'הכוון' ותצליח: קורס ייחודי עם 
כלים לפעולה והנעה להצלחה

הפרטיים  בחיים  להצלחה  הדרך 
ובי־ אישית  ביכולת  מתחילה  והמקצועיים 
נאישית מוצלחת. מרכז 'הכוון תעסוקתי' בני 
ומשרד  ברק  בני  עיריית  של  מיסודם  ברק, 

אתגרים  עם  ובשיתוף  והרווחה  העבודה 
את  לך  מציעים  לחיים,  חיזוק  קבוצות   –
טכניקות  המשלב  תצליח",  "אתה  קורס 
בהנחיית  להצלחה  והנעה  פעולה  של 

הרב שמואל קוטינר.
כלים  לך  יעניק  הייחודי  הקורס 
להיות אנרגטי יותר, להיות ממוקד, מו־
דחיינות  עצלות,  מיגור  מלאה,  טיבציה 
ומ־ מתמדת  התלהבות  רגלים,  וגרירת 
תחדשת עם עוצמה פנימית, יכולת לס־
חוף אנשים אחריך, לפעול מתוך אמונה 
של  והעצמה  הפכה  דשמיא,  בסייעתא 

משאבים כלכליים ועוד.
במרכז 'הכוון' פועלים לאורך כל השנה 
התעסוקה  אפשרויות  את  להרחיב  מנת  על 
מעני־ כך  לצורך  בכבוד.  להתפרנס  לחפצים 

קים בהכוון גם סל הכוונה מלא לשוק התע־
סוקה, כולל אבחון תעסוקתי מקצועי, על ידי 
יתרונות  את  המזהים  תעסוקתיים  מאבחנים 
השונים,  בתחומים  ויכולותיהם  המועמדים 
כך שהם יכולים להפנותם לתחומי תעסוקה 
ספציפיים ולהמשך לימודים והכשרה מק־
צועית, המתקיימים כמובן בהפרדה מלאה. 
ייעודיות  למלגות  בהכוון  אתכם  יכוונו  כן 
מצי־ כן  השונים.  לקורסים  ואטרקטיביות 
לתפקידים  הכשרה  מסלולי  בהכוון  עים 

ייעודים, סדנאות ידע כלליות ועוד.
כנס חשיפה ראשון ייערך אי"ה ביום 
 ,(20.060.19) תשע"ט  סיוון  י"ז  חמישי 
בשעה 19:00 במרכז הכוון – רח' הירדן 31 
קומה 4 בני ברק. להתחבר להצלחה חייג: 

03-7707300/1. ההרשמה חובה.

לא לחינם הגדירו גדולי ישראל את 
פעילות הארגון כ"בנין הדור"

עומדים  הדור  גדולי  של  עיניהם  לנגד 
שבזכות "מסי־ עליה  בני  אברכים  אותם  גם 
לה" יכולים להמשיך ולהסתופף באהלה של 
תורה ולנגד עיניהם של גדולי ישראל עומ־
דים מאות מקרים בהם מצוקה כלכלית עלול 

לפרק משפחה.
להסתבכות  כי  היטב   יודעים  אנו 
ישירה  השפעה  יש  בבית  כלכלי  וסחרור 
שלום  על  וכמובן  והגוף  הנפש  בריאות  על 
הבית וחינוך הילדים. בחלק גדול מהמקרים, 

שנובעת  הזה  האינסופי  מהמעגל  היציאה 
הצלת  היא  נכונה,  לא  מהתנהלות  בעיקר 

נפשות כפשוטו".
של  מקצועי  מערך  מפעילים  אנו 
אל  חזרה  משפחות  המלווים  יועצים 
תוך  ורגועים  יציבים  חיים  אל  המסילה. 
התייעלות  של  נבונה  התנהלות  הטמעת 
אישי  בליווי  ההכנסות,  והגדלת  בהוצאות 
הרי־ בכל  מפורטות  ובסדנאות  למשפחות 

אנו  כן  כמו  הארץ.  ברחבי  החרדיים  כוזים 
נכונה  להתנהלות  החינוך  בהטמעת  פועלים 
בחיים הכלכליים גם בסמינרים לבנות ובבתי 
בהם  מיוחדים  שיעורים  ומתקיימים  הספר 
החתונה  שלפני  בתקופה  חתנים  מקבלים 
וזוגות צעירים בתחילת הדרך, כלים והדרכה 

להתנהלות כלכלית נכונה ונבונה. 
ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  בהוראת 
הדור שליט"א יוצא הארגון בימים אלו במ־
המנהרה  בקצה  אור  שתעניק  מיוחדת  גבית 

לאלפי משפחות ותאפשר להם לצאת מצרה 
של  המפורסמים  דבריו  לרווחה.וידועים 
שבצדקות"  המעולה  הצדקה  "זו  הרמב"ם: 
ויזד־ יסתבכו  שאנשים  לחכות  במקום    -
כעת  לתרום  הוא  הנכון  הדבר  לצדקה,  קקו 
למי שדואג להציל אותם מהנפילה ולהעלות 

אותם על המסילה.
החכמה  בתרומה  ספק  ללא  מדובר 
מונים.  בכפל  עצמה  את  שמכפילה  ביותר 
מנהלי  אומרים  שלנו"  התחשיבים  "לפי 
שווה  במגבית,  שייתרם  שקל  "כל  הארגון, 
למשפחות חיסכון של לפחות 13 שקלים!". 
תורמי המגבית יזכו לברכתם של מרנן 
ורבנן גדולי ומאורי הדור ובראשם  מרן שר 
שהעניק  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
את ברכתו לכל מי שיסייע בהצלת משפחות 
המשתתפים  רבבות  של  ויציאתם  מקריסה 
לר־ מצרה  "מסילה"  של  השונות  במסגרות 

ווחה.

פועלים בחממה:

המנטורים מבנק הפועלים נפגשו עם 
משתתפות חממת היוצרים של 'בית פרוג'

חממת  משתתפות  החרדיות,  היזמיות 
היוצרים של 'בית פרוג' אירחו השבוע בכי־
מקרוב  לראות  שבאו  הפועלים,  מבנק  רים 
למעצבות  החממה   –  GrennHouse את 
הע־ עולם  התפתחות  על  וללמוד  חרדיות, 
סקים הקטנים בתחומי העיצוב ועל כניסתן 

של נשים חרדיות לתחום בצורה מקצועית.
עם  פעולה  בשיתוף  שפועלת  החממה 
המרכז לבנקאות חברתית של בנק הפועלים 
והרשות לפיתוח ירושלים כבר למעלה מחו־
דש וחצי, נועדה לעזור לבוגרות המוכשרות 
נטוורקינג  וליצור  העבודה  לשוק  להיכנס 
המקצועות  בוגרות  בין  עסקיים  וחיבורים 

השונים של מכללת 'בית פרוג'. 
בסיור השתתפו אורן לואיס ואלי אוזן 
מנהלי סניפי רחביה וכיכר ציון של בנק פו־
עלים ירושלים, המעניקים ליווי מקצועי ומ־
נטורינג למשתתפות החממה, יחד עם ר' אלי 
הפועלים  בנק  של  הפעילות  מנהל  רבינוביץ 

שוחחו  הפועלים  בנק  נציגי  החרדי.  בציבור 
עם המשתתפות על הדרך להצלחה עסקית, 
על החשיבות של העסקים הקטנים לכלכלה 
ששמור  המכובד  והמקום  בכלל  הישראלית 
בעס־ ותומך  שמלווה  הפועלים,  בבנק  להם 

קים קטנים.
שיתוף הפעולה בין מכללת 'בית פרוג' 

למרכז לבנקאות חברתית של בנק הפועלים, 
הבנק  של  החברתיות  מהיוזמות  חלק  הוא 
וע־ יוזמות  בקידום  גדולה  חשיבות  שרואה 

סקים קטנים, בפרט בציבור החרדי. 
לדברי חיים דיקמן מנכ"ל מכללת בית 
פרוג: "כמכללה המובילה את תחום לימודי 
עצמנו  על  לקחנו  החרדי,  בציבור  העיצוב 
גם את נושא ההכשרה וההכנה לשלב החיים 
בוגרות  של  הפיננסית  והחירות  המעשיים 
וידאו  עריכת  גרפיקה,  עיצוב,  ללמוד  פרוג. 
ולהפוך  אחד,  סיפור  זה  אחר  מקצוע  כל  או 
המש־ לפרנסת  ומקור  רווחי  למשהו  אותו 
פחה, זה כבר מקצוע אחר לגמרי. ביחד עם 
השותפים שלנו מהמרכז לבנקאות חברתית 
ירוש־ לפיתוח  והרשות  הפועלים  בנק  של 
את  המוכשרות  ליוצרות  נותנים  אנחנו  לים, 
הכלים המעשיים להתנהלות פיננסית נכונה 
כך שהן תוכלנה להצליח ולנהל עסק ריווחי".

פעלולי סמוטרי
אני תוהה לעצמי, יכול להיות שהוא לא שאל את עצמו 
מה תרוויח הציונות הדתית? האם הוא חשב שמצביעי 
מכל  יותר  מייחלים  הלאומי  האיחוד  או  היהודי  הבית 
האם  ושומרון?  ביהודה  הכבישים  תשתיות  לשיפור 
על זה היה שווה כוחות הנפש ומאבקי האגו עם ראש 
הפו־ המהלך  שאת  כנראה  לעשות,  מה  אך  הממשלה? 
ליטי האחרון שבישל בצלאל סמוטריץ, נתניהו כנראה 

לא ישכח.

מהאפשרות  התייאשו  הדתית  הציונות  מנהיגי  בפועל, 
לקבל איזה שהוא תיק מנתניהו בתקופת ממשלת המ־
בתקופת  נתניהו  התנהלות  לאור  חלחל  הייאוש  עבר. 
הב־ התיקים  את  לידיו  כששמר  הקואליציוני  המו"מ 

לסמוטריץ  שהוענקה  בהבטחה  זלזול  כדי  תוך  כירים 
להתמנות לשר המשפטים. אלא שאז בא ידיד החרדים 
הנוכחית  הבחירות  מערכת  את  וגרר  ליברמן  לשעבר 

לעבר שיח דתי ומגזרי.

בת־ ליברמן.  את  לחזק  עלול  כזה  ששיח  הבין  נתניהו   
גובה, הוא כינס את ראשי המפלגות החרדיות ומנהיגי 
איחוד מפלגות הימין לישיבת תיאום עמדות. בפגישה 
סוכם כי כלל המפלגות יתקפו את ליברמן על כך שפי־
רק ממשלת ימין וגרר את המדינה להרפתקה מסוכנת 
שק־ מיליארד  בחמשה  הציבורית  הקופה  את  שתרוקן 
לים. "לא ניגרר אחר השיח של ליברמן. זה יכול להזיק 
השיבו  ולא  תקפו  לא  החרדים  היה.  וכך  סוכם.  לנו", 
אש. סמוטריץ שראה את חגיגת הפיטורים שערך נת־
ניהו לבנט ושקד החליט, שאצלו - לא יקום ולא יהיה. 
כמו  אותה  לאכול  והתחיל  העוגה  על  זינק  סמוטריץ 
שאיש לא חלם. זה החל בטקס בישיבת מרכז הרב שם 
הכריז האחרון כי ברצונו לחזות במדינת הלכה. ליברמן 
מדינת  תקום  מעט  עוד  הנה  כי  והכריז  בהצהרה  נופף 
האחרון  וסמוטריץ.  חרדיות  המפלגות  בראשות  הלכה 
מדינה  סמוטריץ  גרר  כך  לליברמן.  והגיב  הפסיק  לא 

שלמה לשיח תורתי שעשה צרות לנתניהו.

כעת, האש תופנה בצורה ממוקדת כלפי ליברמן שכנ־
ראה לא ידע כיצד להכיל את שפע הקמפיינים שירוצו 
לו על הראש. סמוטריץ ורפי פרץ מרוצים. גם שר וגם 
מקום בקבינט. נתניהו לא חס על איש וגם אין ברצונו 
לחוס, המטרה שלו ברורה, לרמוס את מפלגות הציונות 
הדתית תוך כדי קריצת עין ברורה לדתי לאומי; אני זה 
שמייצג אתכם. לא בנט ושקד, וגם לא סמוטריץ ופרץ.

של  גרוע  כך  הכל  הפוליטי  המצב  על  כתבנו  פעם  לא   
הציונות הדתית. דווקא כעת זה מוכח מכל, מה לסמו־
טרית נציג הציונות ולתיק התחבורה? מה להם ולקבי־

נט? מקובלנו שמפלגה סקטוריאלית צריכה לייצג את 
העקרונות עבורם נבחרו נציגיה. אך סמוטריץ מבין את 
הציבור. לאחר התעללות פוליטית מצד נתניהו הם דו־
רשים רק נקמה, רק תגמול של כבוד. ואת זה סמוטריץ 
לנתניהו  עוללו  לא  שרבים  מה  ותפארת.  בגאון  השיג 
ביצע סמוטריץ במופע ראווה של גאווה עצמית. השא־
שכזה  סבב  עוד  לנהל  כח  בו  נשאר  האם  היא  כעת  לה 

ביום שלאחר הבחירות. 
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