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פרנו // „ו„ פרי„
טור˜יה כבר ל‡ ל ‡ר„ו‡ן

כעש־ טורקיים,  אזרחים  מיליון  כ-81  מתוך 
ואיס־ אנקרה  בערים  מתגוררים  מיליון  רים 
בטורקיה.  המרכזיות  הערים  שתי  טנבול, 
של  המדינית  הבירה  היא  אנקרה  הראשונה, 
בה  יותר,  אף  חשובה  היא  השנייה  טורקיה. 
תושבים  מיליון  מ-14  יותר  מעט  מתגוררים 

והיא נחשבת לבירה הכלכלית של טורקיה.

פרנו // ‡ברהם ויסמן
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פרנו // „ו„ פרי„
טור˜יה כבר ל‡ ל ‡ר„ו‡ן

כעש־ טורקיים,  אזרחים  מיליון  כ-81  מתוך 
ואיס־ אנקרה  בערים  מתגוררים  מיליון  רים 
בטורקיה.  המרכזיות  הערים  שתי  טנבול, 
של  המדינית  הבירה  היא  אנקרה  הראשונה, 
בה  יותר,  אף  חשובה  היא  השנייה  טורקיה. 
תושבים  מיליון  מ-14  יותר  מעט  מתגוררים 
טורקיה.  של  הכלכלית  לבירה  נחשבת  והיא 
את  לבטא  היטיב  ארדואן  טורקיה  נשיא 
מי  כי  פעם  אמר  כאשר  העיר  של  חשיבותה 
ששולט באיסטנבול - שולט בטורקיה. ואר־

דואן כבר לא שולט באיסטנבול.
באיסטנבול,  שנערכו  החוזרות  בבחירות 
הביס  האופוזיציה  מועמד   - סופית  הוכרע 
"הצדק  איש  השלטון  מפלגת  מועמד  את 
הטור־ השלטון  שמפלגת  לא  וזה  והפיתוח". 
העיר  ראשות  את  לכבוש  התאמצה  לא  קית 
ממשלה  ראש  נשלח  לפרונט  האסטרטגית. 
לשעבר, אדם שמכיר היטב את הזירה התק־
שורתית; איש שהאזרחים מכירים ויהיה קל 
להם לאהוב. זה לא עבד. האופוזיציה ניצחה 
מצהירים  ברחובות,  לחגוג  יצאו  וההמונים 
הכול  המנהיג  איננו  כבר  ארדואן  כי  בקולם 

יכול של טורקיה.
בני  מיליון  כעשרים  בנות  ערים  שתי  כאשר 
האוכ־ מכלל  כרבע  המהווים  יחדיו,  אדם 
של  מועמדיו  את  מותירים  במדינה,  לוסייה 
איום  אם  כי  זה  אין  להנהגה,  מחוץ  ארדואן 
עשה  לאחרונה  שעד  המנהיג  על  משמעותי 

בטורקיה כבשלו.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

‡רזי הלבנון ‡„ירי הורה 
ביום כ"ה סיון הוצאו להורג התנאים הקדושים 
מעשרת הרוגי מלכות: רבי ישמעאל בן אלישע 
שהיה כהן גדול, ורבן שמעון בן גמליאל שהיה 

נשיא ישראל.
ואת  גמליאל  בן  שמעון  רבן  את  "כשתפשו 
אמר  זה  מתחננין:  היו  ליהרג,  ישמעאל  רבי 
אני כהן בן כהן גדול, הרגני תחלה ואל אראה 
במיתת חברי. וזה אמר לו אני נשיא בן נשיא, 
הפילו  חברי.  במיתת  אראה  ואל  תחלה  הרגני 
גורלות. ונפל הפור על רבן שמעון בן גמליאל. 
מיד הרגו.  נטלו רבי ישמעאל בן אלישע והני־
פה  קדוש,  פה  וצועק:  בוכה  והיה  בחיקו,  חו 
בעפר,  הטמינך  מי  נאמן,  פה  קדוש,  פה  נאמן, 
ומי מילא לשונך עפר ואפר. לא הספיק לגמור 
הדבר עד שנטלו החרב והרגוהו". (מתוך אבות 

דרבי נתן(
קינת  חוברו  מלכות  הרוגי  עשרת  הריגת  על 
"ארזי הלבנון" הנאמרת בתשעה באב, והפיוט 
הכיפו־ יום  של  במוסף  הנאמר  אזכרה"  "אלה 
רים, בו נאמר כי "שרפי מעלה צעקו במרה, זו 
תורה וזו שכרה?", והקב"ה השיב להם "גזירה 

היא מלפני".

// ארדואן מעריך: „בר המערכ

ארה"ב איננה נערכת להטלת 
סנקציות על טורקיה

ארדואן ביסס את הדברים על שיחת טלפון שערך עם נשיא ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא 
בדברים  אתמול  העריך  ארדואן, 
שנשא מעט לפני פגישתו הצפויה 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  עם 
שתיערך  הגי-20  פסגת  במהלך 
מתכוונת  איננה  ארה"ב  כי  ביפן, 

להטיל על ארצו סנקציות, על אף 
מער־ למכירת  רוסיה  עם  העסקה 

כת היירוט אס-400.
עם  בטלפון  שוחח  ארדואן 
טראמפ ולאחר מכן אמר כי בשי־
חה עם נשיא ארה"ב לא זיהה סי־
לה־ מתכוונת  שארה"ב  לכך  מנים 

טיל על טורקיה סנקציות נוספות. 
האמ־ הצבא  מזכיר  כזכור, 
בעבר  הזהיר  אספר  מארק  ריקני 
זו  עם  תיפגע  טורקיה  כלכלת  כי 
תשלים את העסקה לרכישת מע־
המתקדמת,  הרוסית  היירוט  רכת 
אשר מעוררת דאגה רבה במערב. 

אהוד ברק חוזר לפוליטיקה
הודיע כי יקים מפלגה חדשה ◆ בין חברי המפלגה: אלוף במיל' יאיר גולן 

מ‡: ח. פרנ˜ל

ספקו־ של  חודשים  לאחר 
לשעבר  הממשלה  ראש  לציות, 
מסיבת  אתמול  כינס  ברק  אהוד 
כי  הודיע  במהלכה  עיתונאים 
שתתמודד  חדשה  מפלגה  יקים 
"הניסיונות  הקרובות.  בבחירות 
דמו־ תהליכים  ושוב  שוב  לשבש 
ולהציע  בציבור  לתעתע  קרטיים, 
שוחד פוליטי הם המשך הדרך של 
נתניהו לפלג ולקעקע את מערכות 
האכיפה והמשפט - והכל לתועל־
תו האישית, כדי להימלט מאימת 
ימים  "אלו  ברק.  האשים  הדין", 

חשוכים".
את  בחריפות  תקף  ברק 
אנשי מחנה הימין "אזרחי ישראל 
הקואליציה  מחברי  שאיש  יזכרו 
את  לעצור  העז  לא  ומהליכוד 
אליה  המטורללת  ההידרדרות 
מהם  איש  ואיש  נתניהו,  מוביל 
נושא בחלק מהאחריות". לדבריו, 
"מנהיגות מוסרית נבחנת ברגעים 
כאלה". ברק הוסיף ותקף את נת־
נת־ את  מכיר  באומרו: "אני  ניהו, 
ניהו יותר מ-50 שנה", אמר ברק, 
"כמפקדך  לנתניהו  ישירות  ופנה 
להמשיך  לך  אסור  לך:  אומר  אני 
לטו־ גם  השלטון.  בהגה  ולאחוז 
המדינה  לטובת  וגם  שלך,  בתך 
חייך.  לאורך  לה  שתרמת  מה  וכל 

זמנך כמנהיג פוליטי תם, ההיאח־
זות בקרנות המזבח יכולה להגמר 

רע".
כחול  להנהגת  פנה  גם  ברק 
רק  הוא  מאבקו  כי  והבהיר  לבן, 
"היריבות  נגדם:  ולא  נתניהו,  נגד 
מאות  יש  נתניהו.  עם  היא  שלנו 
אלפי מצביעים הגונים ופטריוטים 
היהודי,  בבית  בכולנו,  בליכוד,   -
ביתנו  בישראל  החדש,  בימין 
אנ־ החרדיות -  במפלגות  ואפילו 
הקווים  כל  שנחצו  שמבינים  שים 
הבו־ חוסר  הציניות,  האדומים. 
ייעצרו  לא  הגבולות  והיעדר  שה 
מי   - 'שמאלנים'  של  ברדיפה  רק 
מהר  ואחיותיו,  אחיו  את  שרודף 

מאוד רודף את המשפחה כולה".
לנאום  עלה  ברק  אחרי 
שחבר  גולן,  יאיר  במיל'  האלוף 
ברק.  של  החדשה  למפלגתו 
כאן  ניצב  גולן: "אני  אמר  בנאומו 
עצמי  על  לוקח  אני  חייב.  אני  כי 
חש  אני  זאת  עם  אך  קשה,  מסע 
המסע  אליו.  לצאת  עמוקה  חובה 
הישרא־ החברה  לתיקון  הוא  הזה 
לית, להחזיר שפיות לעם ישראל 

- כפי שהשפיות הזו מגיעה לו".
על  בתגובה  נמסר  מהליכוד 
"אנ־ כי  החדשה  המפלגה  הקמת 
השמאל  ב'איך  מתערבים  לא  חנו 
בין  שלו'  המנדטים  את  מחלק 

אהוד ברק לבין לפיד וגנץ".
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גנץ: הרעיון לביטול הבחירות – 
ספין של נתניהו

יו''ר כחול לבן תקף את נתניהו: "הוא שוב מוליך שולל את אזרחי ישראל" 

מ‡: ח. פרנ˜ל

יו''ר כחול לבן, בני גנץ קיים 
אתמול מסיבת עיתונאים במהל־
כה התקיף את נתניהו וטען: "נת־
ניהו שוב מוליך שולל את אזרחי 
הצליח  "משלא  הטיח.  ישראל", 
באופן  הצביע  ממשלה,  להרכיב 
את  והוביל  הכנסת  לפיזור  אישי 
יקרה  בחירות  למערכת  ישראל 
ומיותרת". לדבריו, "בכל תקופת 
הוא  הקואליציוני  ומתן  המשא 

והעדיף  איתנו,  אותו  ניהל  לא 
את ממשלת סמוטריץ' - ממשלה 

קטנה וסחטנית".
לאפשרות  התייחס  גנץ 
"אני  ואמר:  הבחירות,  לביטול 
במת־ משתמש  לא   - היום  כאן 
 - שמועות  או  מקורבים  ווכים, 
ואומר בקולי: אם הייתה אופציה 
והיה  הבחירות,  לביטול  חוקית 
ניתן להקים ממשלת אחדות ללא 
נתניהו, היינו שוקלים זאת ברצי־
נות. סיעת כחול לבן הצביעה נגד 

פיזור הכנסת, אך כעת המציאות 
היא קשה אך פשוטה: ב-17 בס־
שנכפו  בחירות  יתקיימו  פטמבר 
ערוכים,  אנחנו  נתניהו.  ידי  על 

ואנחנו ננצח".
גנץ  הגיב  דבריו  בסיום 
אהוד  של  העיתונאים  למסיבת 
מפל־ הקמת  על  הודיע  בה  ברק 
גה חדשה "כחול לבן היא הסיעה 
גדול,  מרכז  וגוש  בגו,  הגדולה 
חזק ונתמך יכול לנצח. כל פיצול 

יפגע בסיכויים". אמר.
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חולמת לשנות התנהגויות ולהוביל, לעזור ולהעצים?
הצטרפי אלינו למרכז 'ברוח טובה' לקורס קיץ אינטנסיבי ומעשיר שיתן לך אוסף 

כלים להוביל לשינויים, לשנות הרגלים, להגשים יעדים, ולטפל בך ובאחרות. 

הקורס מבוסס על הבנת עולם הNLP, נלמד על שפת ההשפעה והשינוי, נקבל כלים להעצמה אישית, 
נבין כיצד לנצל את כוח המוח לשינויים אפקטיביים, ונאמץ 'נתיבי גישה מהירים' לשינוי דפוסי מחשבה 
והתנהגות. הקורס מיועד למי שרוצה לקבל כלים להתפתחות אישית ולהעצמה כדי שתוכל להוביל את 

עצמה ואחרות לחיים של התפתחות וצמיחה.  

החופש ללמוד
להרגיש ולצמוח

NLP, MA
,NLP

הצטרפי אלינו: 052-7682-509 / 050-414-8100

קבוצת
ירושלים

בוקר
פתיחת הקורסים 

יום שלישי
כ"ט סיון 2.7.19

כל מפגש 
5 ש"ש 

אקדמאיות
קבוצת
בני ברק

ערב
קורסים ל.B.Aולצבירתמוכר לגמולים

בתוספת מחיר

NLP בקיץ אינטנסיביקורס     

שגריר איראן באו"ם: הסכם 
הגרעין במצב קריטי

בכיר איראני הבהיר קודם לכן, כי הסיכוי לדיאלוג עם ארה"ב נסגר לתמיד

מ‡ ‡ברהם ויסמן

באו"ם,  איראן  שגריר 
התייחס  רבאנצ'י,  טקאט  מאג'ד 
במ־ איראן  עם  הגרעין  להסכם 
הג־ הסכם  כי  ואמר  הנוכחי  צבו 
נמצא  למעצמות  ארצו  בין  רעין 
ב"מצב קריטי". השגריר האיראני 
הבהיר כי "איראן לבדה לא תוכל 
לשאת ולא תישא בכל הנטל הכ־
רוך בשמירה על ההסכם". בנוסף 
איננה  ארצו  כי  השגריר,  אמר 
האמריקניות  להצעות  מתייחסת 
הסנקציות  עוד  כל  עמה  למו"מ 

נותרות בעינן. 

בכיר  הבהיר  לכן  קודם 
עם  הדיאלוג  כי  אחר,  איראני 
בע־ זאת  לתמיד,  נסגר  ארה"ב 

האחרונות  הסנקציות  קבות 
בכירים  על  וושינגטון  שהטילה 

איראנים.

טראמפ מאיים: 

במקרה של מלחמה בין ארה"ב 
לאיראן - ארה"ב תכריע את 

המערכה במהירות
טראמפ הבהיר כי הוא מקווה שלא תפרוץ מלחמה שכזו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ברקע המתיחות בין ארה"ב 
האמ־ הנשיא  מבהיר  לאיראן, 
במקרה  כי  טראמפ  דונלד  ריקני 
לאיראן,  ארה"ב  בין  מלחמה  של 
עם  רבה  במהירות  תסתיים  היא 
הכרעה אמריקנית ברורה. בראיון 
שהעניק הנשיא האמריקני לרשת 
תפ־ "אם  הנשיא:  אמר  "פוקס" 
הברית  ארצות  בין  מלחמה  רוץ 
לאיראן היא לא תימשך זמן רב". 
לא  שזה  מקווה  "אני  אמר:  עוד 
טובה  בעמדה  אנחנו  אבל  יקרה, 

לא  אני  כזה.  משהו  יקרה  אם 
מדבר על חיילים על הקרקע, אני 

זה  משהו,  יקרה  שאם  אומר  רק 
יהיה קצר מאוד".

קושנר: חצי מיליון הורדות לתוכנית 
הכלכלית של "עסקת המאה"

את הדברים אמר קושנר במהלך הוועידה בבחריין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמ־ הוועידה  פתיחת  עם 
הממשל  העלה  בבחריין,  ריקנית 
הלבן  הבית  לאתר  האמריקני 
הכלכלית  התוכנית  פרטי  את 
שבבסיס "עסקת המאה" שמובי־

לה ארה"ב. למסמך האמור הייתה 
התעניינות רבה במיוחד. כך עולה 
נשיא  של  חתנו  שאמר  מדברים 
העסקה,  את  שמוביל  וזה  ארה"ב 

ג'רארד קושנר.
במהלך  שנשא  בדברים 
הוועידה בבחריין אמר קושנר כי 
מאז הושקה התוכנית היו לה חצי 
מיליון הורדות מאתר הבית הלבן. 
שציפינו",  ממה  יותר  הרבה  "זה 
אמר. לדברי קושנר, "אנשים חו־

התכנית  את  ליישם  שניתן  אם יבשילו התנאים הנכונים".שבים 

50-414
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אדלשטיין לגנץ: קח אחריות,
 אל תדבר בסיסמאות

יו''ר הכנסת: ביטול הבחירות הוא לא ספין. יש דרך לעשות זאת

מ‡: ח. פרנ˜ל
ראש  יושב  הבחירות:  ביטול  סערת 
הכנסת, ח''כ יולי אדלשטיין הגיב להאשמות 
הב־ ביטול  על  השמועות  לפיהם  לבן  כחול 
במציאות,  אחיזה  לו  שאין  ספין  הן  חירות 
קיימת  וברור:  חד  באופן  אומר  "אני  ואמר: 
הכ־ של  פיזורה  לביטול  משפטית  התכנות 
בישראל  הציבור  של  רצונו  גם  כמו  נסת, 
לבטל את הבחירות החוזרות. לא הייתי יוזם 
שהוא  בטוח  הייתי  אלמלא  הזה  המהלך  את 
אפשרי. אני שב וקורא לכל הצדדים להפנים 
כי  ולהבין  באחריות  לנהוג  השעה,  גודל  את 
זו העת להניח להתנגחויות, למילים ולסיס־
מאות – ולפעול לטובת הציבור הישראלי. זה 

מה שאזרחי ישראל מצפים מאיתנו".
דבריו של אדלשטיין באים לאחר שב־
כי  לבן  בכחול  גורמים  האשימו  היום  מהלך 

הבחירות  ביטול  על  מדבר  שנתניהו  הסיבה 
היא רצונו להפיל על כחול לבן את האשמה 
שבהליכה לבחירות. לטענתם, אין אפשרות 

והשמועות  הכנסת,  פיזור  את  לבטל  חוקית 
של  היוצר  מבית  מלוכלך  ספין  הן  כך  על 

נתניהו

ח יום

עיראק: לא נאפשר תקיפה 
אמריקנית משטחנו

ארה"ב מחזיקה כ-18 אלף חיילים בעיראק

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אתמול  הבהיר  עיראק  נשיא 
לאפשר  מתכוונת  איננה  ארצו  כי 
משט־ איראן  את  לתקוף  לארה"ב 
חה. הנשיא העיראקי אמר כי בגדד 
להשתמש  לוושינגטון  תאפשר  לא 
כדי  עיראק  של  הצבאיים  בבסיסים 

לפתוח במלחמה נגד איראן. "אנחנו 
לא רוצים שטריטוריה שלנו תשמש 
אחת  כל  נגד  עוינת  לפעולה  עמדה 
מהשכנות שלנן, כולל איראן", אמר.
משמעו־ כוח  מחזיקה  ארה"ב 
כ-18  היתר  בין  בעיראק, הכולל  תי 

אלף חיילים.

בית המשפט האמריקני שלח 
למאסר פעילת דאע"ש

המחבלת ניסתה לתעתע בחוקרים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

שלח  בארה"ב  המשפט  בית 
לפעילות  בחשד  שנעצרה  אישה 
בארגון דאע"ש, לארבע וחצי שנות 
בשיתוף  מואשמת  העצורה  מאסר. 

דאע"ש  הטרור  ארגון  עם  פעולה 
ובניסיון לגייס פעילים לארגון.

אמרה  סינמאיה  המחבלת, 
סיזר, ילידת ניו ג'רזי בת 24, אף ני־
שה־ לאחר  בחוקרים  לתעתע  סתה 
סכימה כביכול לשתף פעולה עמם. 

ממצאי החקירה מעלים: 

הקתדרלה בצרפת לא 
הוצתה במכוון

לפי החוקרים, אין סיבה להאמין כי מישהו הצית את 
האש במכוון

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בקתדרלת  שפרצה  השרפה 
סיגריה  בעקבות  החלה  נוטרדאם 
בחש־ בעיה  או  דולקת  שהושארה 
הדליקה.  חוקרי  מעריכים  כך  מל. 
עם זאת, החשד להצתה נשלל, ככל 

הנראה.

אין  הצרפתית,  התביעה  לפי 
ייתכן  מכוונת,  להצתה  אינדיקציה 
סיג־ בדל  בגלל  התלקחה  שהאש 
במערכת  כשל  או  כובה  שלא  ריה 
בתקשורת,  דיווחים  לפי  החשמל. 
החוקרים הבהירו כי אין להם סיבה 
האש  את  הצית  מישהו  כי  להאמין 

במכוון. 

http://bit.ly/2ZKQIex-kupathir
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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

נתניהו: לא אוותר על שותפיי בימין
לאחר הפרסומים על כך שהציע לגנץ רוטציה בראשות הממשלה, מבהיר נתניהו: "אין לי כוונה לוותר על שותפי הטבעיים

מ‡: ח. פרנ˜ל
לשמו־ הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
והליכה  הבחירות  את  לבטל  פועל  הוא  לפיהם  עות 
לממשלת אחדות עם כחול לבן, כשגנץ ישמש כראש 
ממשלה ברוטציה, ואמר: "אני מכבד ומעריך את יושב 
(לביטול  שלו  היוזמה  אדלשטיין.  יולי  הכנסת  ראש 

בחירות  של  נוסף  סיבוב  למנוע  מבקשת  הבחירות) 
בימים  שניפגש  ביקש  הכנסת  ראש  יושב  בישראל. 
הקרובים ואעשה זאת". : "כל השאר - ספינים. בשום 
בין  קשר  אין  זה  לרגע  עד  רוטציה,  הוצעה  לא  שלב 
הליכוד לכחול לבן ואין לי שום כוונה לוותר על שות־

פיי הטבעיים לממשלת הימין"

בכירים  שורת  הממשלה,  ראש  הכחשת  למרות 
גמ־ גילה  השרה  הבחירות,  לביטול  התייחסו  בליכוד 
"הבנתי  כי  הצבאית  בתחנה  בראיון  אמרה  אף  ליאל 

שהוצעה לגנץ רוטציה על ראשות הממשלה".
כאמור בכחול לבן טענו כי הטענות לפיהם ראש 

הממשלה הציע לגנץ רוטציה הן ''שקר מוחלט''.

סקר ראשון לאחר הודעת ברק

גוש השמאל 
מתחזק 

משמעותית 
ומשיג רוב

לפי הסקר, גוש הימין מקבל 52 
מנדטים ללא ליברמן

מ‡: ח. פרנ˜ל
פרופ'  ע''י  שנערך  ומפתיע  חדש  סקר 
עשרות  מזה  לראשונה  כי  מגלה  פוקס  קמיל 
ומ־ מנדטים  עם 61  מוביל  השמאל  גוש  שנים, 
הליכוד  הסקר  לפי  ליברמן.  ללא  גם  רוב  שיג 
וכחול לבן נחלשים ל-32 מנדטים בלבד לעומת 
עולה  ליברמן  ל-12,  עולים  הערבים  היום.   35
הח־ ומפלגתו  ברק  אהוד  ל-7,  מנדטים  בשני 
התורה  ויהדות  ש''ס  מנדטים,  מקבלים 6  דשה 
נחלשות כל אחת ל-6 מנדטים בלבד, מרצ עולה 
ל-6 מנדטים, העבודה יורדת ל-5, בנט ואיחוד 
מפלגות הימין מקבלים לפי הסקר 4 מנדטים כל 
משתנה  הגושים  תמונת  הזה  הסקר  לפי  אחד. 
נחלש  כנסת  חברי   60 היום  המונה  הימין  וגוש 
ל52 בלבד וגוש השמאל – ערבים מתחזק ל-61 

מנדטים.
יצוין כי הסקר נערך לפני הבחירות לרא־
שות העבודה ומרצ שיכולות לשנות את תמונת 

המנדטים בתוך גוש השמאל.

הסכם ראשון לסמוטריץ

נחתם הסכם 
שמים 

פתוחים עם 
צ'ילה

שר התחבורה ומנכ''ל משרד החוץ 
הצ'ליאני חתמו על הסכם תעופה

מ‡: ח. פרנ˜ל

נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  במעמד 
ונשיא צ'ילה סבסטיאן פיניירה, חתמו שר הת־
חבורה החדש, בצלאל סמוטריץ, ומנכ''ל משרד 
החוץ של צ'ילה, פטריסיו טורס על הסכם תעו־
פה חדש בין המדינות שיאפשר לחברות תעופה 
בין  סדירות  טיסות  להפעיל  המדינות  שתי  של 

ישראל לצילה דרך ברזיל.
ההסכם נחתם בראשי תיבות כבר במהלך 
שנת 2017 וכאמור אתמול נחתם ההסכם הסו־

פי.
ההסכם  כי  ציין  סמוטריץ  התחבורה  שר 
יש־ בין  הכלכליים  הקשרים  את  יחזק  שנחתם 

ראל לצ'ילה.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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גיליון באר הפרשה
להורדה

רה''מ ימנה שר תקשורת בימים הקרובים
לאחר שהתפטרותו של קרא נכנסה לתוקף, מיהר נתניהו להבהיר: לא אשאיר את התיק ברשותי

מ‡: ח. פרנ˜ל

איוב  הודיע  השבוע  שבתחילת  לאחר 
הת־ כשר  מתפקידו  מתפטר  הוא  כי  קרא 
לתוק־ הפיטורים  אתמול  נכנסו  קשורת, 
המשפטי  היועץ  של  דעת  חוות  לאור  פם. 
לאחוז  אפשרות  אין  לנתניהו  כי  לממשלה, 
בע־ אינטרסים  בניגוד  שמדובר  כיוון  בתיק, 

קבות פרשת אלוביץ', הודיע אמש נתניהו כי 
אכן אין בכוונתו לשמש כשר התקשורת וכי 

הוא ימנה שר חדש בימים הקרובים.
את  להחליף  הבולטים  המועמדים  בין 
קיש, ציפי  קרא נמצאים חברי הכנסת יואב 
חוטובלי ודוד אמסלם. פרשנים מעריכים כי 
הקרב המרכזי הוא בין אמסלם, הנחשב למ־
פעם,  לא  עבורו  והתעמת  נתניהו  של  קורבו 

לבין סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, שסיימה 
אתמול ביקור מדיני בארגנטינה.

כי  אתמול  אמרו  חוטובלי  מקורבי 
לאחר שישראל כץ מונה לתפקיד שר החוץ, 
מי־ שעד  חוטובלי,  של  במעמדה  פיחות  חל 
ובעקבות  בפועל,  החוץ  כשרת  שימשה  נויו 
לשרת  במינויה  אותה  לפצות  נתניהו  על  כך 

התקשורת.

מרזל: לא נגיש את הלחי השנייה
 מצטרף להאשמות של חברו למפלגה, איתמר בן גביר, ותוקף את הבית היהודי: זלזלתם בנו

מ‡: ח. פרנ˜ל

פרץ,  רפי  הרב  החינוך,  ששר  לאחר 
הגיב להאשמות הקשות של איתמר בן גביר, 
ואמר כי אינו מתפטר מהכנסת משום שהחוק 
(רביעי)  אתמול  הצטרף  עבר,  טרם  הנורווגי 
ברוך מרזל, מראשי 'עוצמה יהודית' להתק־
פה על הבית היהודי. במכתב ששיגר למנכ''ל 
הבית היהודי ניר אורבך כתב מרזל: סוף סוף 
אנחנו מקבלים מסרים ממך, בשם שלך, ולא 
מסרים בשם "בכירים בבית היהודי" וזו אכן 
ונכון,  יפה  זה  כותב  שאתה  מה  התקדמות. 
הקודמות  הגיסאות  רצף  את  סותר  אבל 
שנתת לפרט". פתח מרזל את מכתבו, וטוען: 
"הרב רפי פרץ הודה שהבאנו עשרות אלפי 
קולות. לא אכנס לכמות המדויקת: 50, 60 או 
70 אלף, אבל ברור שהבאנו יותר קולות ממה 
שהבית היהודי והאיחוד הלאומי הביאו. גם 
היו  לא  לבד  רצים  היינו  שאילו  מודה,  אתה 
ברור  אז  בכירים.  שרים  ו-2  ח"כים,   5 לכם 
קיבלנו  לא  שאנחנו  ומבין  זועם,  שהציבור 

תמורה לתרומה".
מרזל הוסיף והאשים כי לאחר שבג''צ 
מהתמודדות  ארי  בן  מיכאל  ד''ר  את  פסל 

אנשי  מצד  מאמץ  שום  נעשה  לא  ברשימה 
הבית היהודי לנסות לפתור את הבעיה "נכון, 
ברוב האשם הוא בג"צ שפסל בהחלטה שע־
הטו־ כפיות  אך  ארי,  בן  ד"ר  את  רורייתית 
במקום  הבחירות  מאז  בנו  הפגיעה  של  בה 
מוכיחה  המגיע,  את  לנו  נותנים  איך  לראות 
נפתלי  לשעבר  ממנהיגכם  משהו  שלמדתם 
בנט, וממש כמו שעשה לכם גם אתם עושים 

בחשבון  קחו  רק  וזורקים.  משתמשים  לנו: 
דבר אחד: אנחנו לא מפד"לניקים. אנחנו לא 

ניתן לכם את הלחי השניה". תקף מרזל
האיחוד  יו''ר  שלשום  קרא  כזכור 
סמוטריץ,  בצלאל  התחבורה  שר  הלאומי, 
פירוק  על  מהודעתו  בו  לחזור  גביר  לבן 
הימין'  מפלגות  'איחוד  במסגרת  השותפות 

ולחזור לשולחן המשא ומתן.

"איראן מבצעת תקיפות הרס באמצעות סייבר"
ראש מערך הסייבר של ישראל חשף בכנס כי איראן היא בין חמשת השחקנים הפעילים ביותר בתחום 

◆ "מהווה איום סייבר מרכזי במזה"ת" אמר בכנס
מ‡: מ. יו„

המדינ־ השחקנים  חמשת  בין  "איראן 
כך  הסייבר".  במרחב  ביותר  הפעילים  תיים 
הלאומי,  הסייבר  מערך  ראש  אתמול  חשף 
הלאומי  הסייבר  בשבוע  אונא,  יגאל 

באוניברסיטת ת"א.   
ממשיכות  ושלוחותיה  איראן  לדבריו, 
להיות איום סייבר מרכזי על המזרח התיכון. 
במ־ זמן  ולאורך  שוטף  באופן  פועלים  "הם 
למטרת  תקיפות  הכולל  רחב,  תקיפה  תווה 
וכן  תודעה  לשינוי  תקיפות  מודיעין,  איסוף 
מערכות",  והרס  פגיעה  שמטרתן  תקיפות 
הבודדות  המדינות  בין  "היא  אונא.  פירט 
שמבצעות תקיפות הרס, בעיקר נגד מדינות 

המפרץ". 
ראש מערך הסייבר התייחס גם למוכ־
נות ישראל לתקיפות סייבר ואמר: "ישראל 
ערוכה מול איומי סייבר, יש לנו היכולת לה־

גיב בעוצמה מול התוקפים". 
הח־ המגמות  הסייבר  בתחום  לדבריו, 
דשות והנפוצות הן מיקוד נוסף של תקיפות 
בשרשרת האספקה, תקיפות ממוקדות מול 
תאגידים גדולים, ריבוי משמעותי של גילויי 
חולשות ותשתיות טכנולוגיות וצמצום מש־

מעותי מרגע זיהוי החולשות ועד לניצולן.

 – בכנס  שנחשף  נוסף  מעניין  נתון 
האח־ בשנה  חוו  במשק  מהחברות  כ-68% 
רונה לפחות מתקפת סייבר אחת, או ניסיון 
שדיווחו  מהחברות  כ- 63%  זאת,  עם  לכך. 
על אירועי סייבר ציינו שלא נגרם נזק מהמ־
תקפה. על הסקר השיבו 300 חברות המהוות 
בישראל,  הפרטי  המגזר  של  מייצג  מדגם 

מענפי המשק השונים.

מערך  שביצע  מהסקר,  עולה  עוד 
הסייבר הלאומי, כי 84% מהחברות מייעדות 
תקציב להגנת סייבר וכי 80% מהן מצהירות 
סדר  אצלן  מקבל  הסייבר  הגנת  נושא  כי 
בקרב  במיוחד  בולט  הדבר  גבוה.  עדיפות 
חברות מתחום המידע והתקשורת ובחברות 
מהחברות  ל-75%  בינלאומית.  פעילות  עם 

כבר יש ממונה סייבר.

פעוטה כבת 4 נחנקה 
מענב; מצבה קריטי

הילדה בלעה ענב שלם בגן ילדים בנתניה ◆ היא פונתה להמשך 
טיפול בבית החולים לניאדו, כשהיא מורדמת ומונשמת

מ‡: מ. יו„
אתמול  נחנקה   4 כבת  פעוטה 
בגן  שבלעה  שלם  מענב  בצהריים 
כעת  מטופלת  היא  בנתניה.  ילדים 
החולים  בבית  הטראומה  בחדר 
מורד־ והיא  קשה,  כשמצבה  לניאדו 

מת ומונשמת.
חובשים ופרמדיקים של מד"א 
העניקו לה טיפול רפואי וביצעו בה 
פעולות החייאה, תוך שימוש בציוד 
רפואי מיוחד שבעזרתו שלפו מגרו־
נה של הילדה את הענב וכאשר חזר 
לניאדו  לבי"ח  אותה  פינו  הדופק 

בעיר כשהיא במצב קריטי.
ליבו־ יואב  מד"א,  פרמדיק 
הקריאה  את  "קיבלנו  סיפר:  ביץ, 
ודיווחו  בגן  שנחנקה  הילדה  על 
פעולות  בה  שמבצעים  בקשר  לנו 

החייאה בסיסיות להוצאת הגוף הזר 
במו־ חובשת  של  טלפונית  בהדרכה 
קד. תוך דקות בודדות הגענו למקום 
מחו־ כבת 4  ילדה  הגן  בתוך  וראינו 
סרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה 

ובסמוך אליה מפוזרים פירות.
פעו־ בביצוע  התחלנו  "מיד 
כשידעתי  מתקדמות,  החייאה  לות 
קריטית.  שניה  וכל  בהול  שהאירוע 
מיוחד  רפואי  בציוד  שימוש  תוך 
שלפתי מגרונה של הילדה ענב קטן 
ליבה  בודדות  שניות  וכעבור  שלם 
החלה  והיא  לפעום  שב  הילדה  של 
הר־ הטיפול  את  המשכנו  לנשום. 
והחדרת  תרופות  מתן  שכלל  פואי, 
ופי־ הנשימה  לקנה  מיוחד  צינור 
החולים  לבית  במהירות  אותה  נינו 

לניאדו בעיר כשמצבה קריטי".

ב"ב: פעוט נפגע מרכב 
לאחר שהתפרץ לכביש

מצבו מוגדר בינוני

מ‡: יר‡ל לבי‡
פעוט כבן שנתיים נפגע מרכב 
ברחוב אבן גבירול בבני ברק לאחר 
באיחוד  חובשים  לכביש.  שהתפרץ 
הצלה סניף בני ברק העניקו לו סיוע 
רפואי ראשוני בזירת התאונה ומצבו 

מוגדר בינוני.
ישראל הלפרין חובש באיחוד 
"הענקנו  מספר:  ב"ב  סניף  הצלה 
סיוע ראשוני בזירת התאונה לפעוט 
ראש  מחבלת  הסובל  שנתיים  כבן 
מהתאונה.  כתוצאה  חזה  ופגיעת 

שהענקנו  הראשוני  הסיוע  לאחר 
טיפול  קבלת  להמשך  פונה   הוא  לו 
רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר 

בינוני".
יצחק ידידיה פרידמן - חובש 
בארגון הצלה העניק יחד עם צוותי 
לפעוט  ראשוני  רפואי  טיפול  מד"א 
כבן שנתיים במצב בינוני עם חבלות 
בראש ובפלג גופו העליון והוא פונה 
טיפול  להמשך  אמבולנס  ידי  על 
בפתח  שניידר  בבית החולים  רפואי 

תקווה.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%A7%D7%A8%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.PDF
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שיא בוער אתמול:

 19 שריפות בעוטף עזה
מספר השריפות שבר את השיא לעונה ◆ בלון תבערה נחת בחצר בית פרטי במועצה האזורית אשכול

מ‡: מ. יו„
האת־ יום  במהלך  פרצו  שריפות   19
דומה  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  מול, 
מאוד למספרים של שלשום אך עם עלייה 
שבחודשים  אותנו  מלמד  נוסף  נתון  קלה. 
יערות  של  דונם  כ-450  נשרפו  האחרונים 
בתקופה  דונם  אלף  כ-10  לעומת  ושדות, 
כאשר  שעברה,  בשנה  אשתקד,  המקבילה 

החל טרור בלוני התבערה והנפץ.
במועצה  היתר  בין  פרצו  השריפות 
האזורית שער הנגב, אשכול, יער בארי, נחל 

האזו־ במועצה  ספורט  אולם  ליד  הבשור, 
באשכול  ביישוב  בית  בחצר  אשכול,  רית 
ביותר  הגדולה  השריפות  כמות  זוהי  ועוד. 

ביישובי העוטף לשנה זו.
במו־ פרצה  להיום  השנייה  השריפה 
חשד  נבדק  ומייד  הנגב,  שער  אזורית  עצה 
לבלון תבערה. קצת קודם לכן פרצה שרי־
פה קטנה מבלון תבערה באשכול, והיא כו־
והחמישית  הרביעית  השריפות  מייד.  בתה 
נחת  מכן  לאחר  כאשר  בארי,  ביער  פרצו 
בלון תבערה באחד היישובים במועצה אזו־

רית אשכול, בסמוך לאולם ספורט.
תבע־ "בלון  נמסר:  אשכול  מדוברות 
רה אותר בסמוך לאולם ספורט בתוך יישוב 
שנ־ ראייה  עדי  אשכול.  האזורית  במועצה 
כחו במקום זיהו את הבלון שהיה מחובר לו 
היישוב.  רבש"ץ  את  והזעיקו  בוער  פריט 
נגרם  לא  הרבש"ץ,  ידי  על  טופל  האירוע 

נזק ואין נפגעים".
בחצר  נחת  תבערה  בלון  יותר  מאוחר 
בית פרטי בתוך יישוב באשכול. אנשי הביטחון 

ביישוב טיפלו בבלון מיידית ולא נגרם נזק.

רעידת אדמה קלה הורגשה בים המלח
לא היו נפגעים ולא נגרם נזק ◆ מוקד הרעידה היה מזרחית לעין בוקק

מ‡: מ. יו„
רעידת אדמה בעוצמה של 3.8 דרגות 
באזור  הצהריים  בשעות  אתמול  הורגשה 
ים המלח. מוקד הרעידה היה מזרחית לעין 
משמעותי  באופן  הורגשה  לא  והיא  בוקק 
ולא גרמה לנזק. כזכור רעידת האדמה הקו־
קצת  לפני  הייתה  בישראל  שהורגשה  דמת 
יותר מחודש, אז היה מדובר ברעידת אדמה 
בים  היה  שהמוקד  דרגות  של 4.4  בעוצמה 

התיכון מול חופי עתלית.

ירושלים, יבנה וחיפה: הערים בעלי ליקויי 
הבטיחות וההרוגים הגבוהים ביותר

משרד הרווחה פרסם את דירוג הרשויות המקומיות שבאתרי הבנייה בשטחן נעשו הפרות של חוקי 
ותקנות הבטיחות ונהרגו פועלים ◆ הליקויים הם: הקמת מבנים ללא מנהל עבודה, מחסור בגידורים, 

כשלים מבניים בפיגומים ועבודה ליד קווי מתח גבוה, ועוד

מ‡: מ. יו„

תאונות העבודה באתרי הבנייה ברח־
בי הארץ כבר הפכו לדבר שבשגרה ונפילת 
אתמול  למגפה.  נעשתה  מותם  אל  פועלים 
הרשויות  דירוג  את  הרווחה  משרד  פרסם 
המקומיות בכמות ליקויי הבטיחות וההרו־
גים בשטחן. על פי הנתונים, ירושלים היא 
לא־ סגירות  צווי  עם 65  ההפרות,  שיאנית 

תרי בנייה ושלושה פועלים שנהרגו בעיר.
של  חייהם  נגבו  יבנה  של  בשטחה 

אר־  ,2019–2018 בשנים  הרוגים  חמישה 
"יבנה  בפרויקט  המנוף  בתאונת  מהם  בעה 
הירוקה" בחודש שעבר. עשרה צווי סגירה 
הוצאו לאתרים בעיר. בחיפה הוצאו 47 צווי 
שני  נהרגו  כשבשטחה  לאתרים,  סגירות 
פועלים בשנה וחצי האחרונות. בעיר חריש 
הוצאו 42 צווי סגירות לאתרי בנייה ונספרו 

ארבעה הרוגים בתקופה זו.
כו־ אלו  בערים  שנמצאו  הליקויים 
ותקנות  חוקי  הפרות  של  רב  מספר  ללים 
הבטיחות בעבודה, בהם ביצוע עבודות לה־

קמת מבנים ללא מנהל עבודה, מחסור נרחב 
בגידורים, כשלים מבניים בפיגומים, עבודה 

בקרבה מסוכנת לקווי מתח גבוה ועוד.
חיים  והרווחה,  העבודה  שר  לדברי 
הבטיחות  מינהל  בין  הכוחות  "איחוד  כץ, 
לבין הרשויות המקומיות הוא הכרחי למא־
קרא  השר  הבנייה".  באתרי  בהפקרות  בק 
לבלי־ למאמצינו  "להצטרף  הערים  לראשי 
בסמכויות  ולהשתמש  באתרים,  הקטל  מת 
שיש בידם כדי להפעיל לחץ נוסף על קב־

לנים שמתרשלים בשמירה על חיי אדם".

תרגיל בינלאומי 
ראשון בהשתתפות 

F-35-מטוסי ה
מטוסי הקרב המתקדמים לקחו חלק בתרגיל מעל שמי 

הים התיכון בהשתתפות חילות האוויר של ארה"ב 
ובריטניה, במהלכו תורגלו תרחישי התמודדות והגנה מול 
איומים משתנים ◆ דובר צה"ל: "הזדמנות ייחודית לאימון 

המאפשר פיתוח יכולות משותפות"

מ‡: מ. יו„

בה־ ראשון  בינלאומי  תרגיל 
 (35-F) האדיר  מטוסי  שתתפות 
 F-35-ה מטוסי  לצד  הישראליים 
התרגיל,  שלשום.  הסתיים  הזרים 
חיל  ידי  על  הובל   ,Tri-Lightning
חיל  ובהשתתפות  האמריקני  האוויר 
מטוסי  והישראלי.  הבריטי  האוויר 
הקרב המתקדמים התאמנו מעל הים 
התמודדות  תרחישי  ותרגלו  התיכון 

והגנה מול איומים משתנים.
התר־ כי  הדגישו  צה"ל  בדובר 
האימונים.  מתכנית  כחלק  תוכנן  גיל 
משותף  לאימון  ייחודית  "הזדמנות 
המאפ־  5 מדור  הקרב  מטוסי  של 

החילות  בין  הפעולה  שיתוף  את  שר 
ופיתוח היכולות המשותפות", נמסר. 
לקיים  וימשיך  מקיים  האוויר  "חיל 
משמעותיים  בינלאומיים  אימונים 
לחיזוק שיתופי פעולה צבאיים עתי־
F--דיים, בדגש על קידום יכולות ה

."35
תת-אלוף  אוויר,  להק  ראש 
"התרגיל  כי  אמר  עין-דר,  אמנון 
הינו  לראשונה  אתמול  התקיים  אשר 
את  המשקף  בינלאומי,   F-35 תרגיל
החילות.  בין  ההדוק  הפעולה  שיתוף 
יש־ בין  הבינלאומי  הפעולה  שיתוף 
מחזק  ובריטניה  הברית  ארצות  ראל, 
אינטרסים משותפים ויכולות חדשות 

ובלעדיות במזרח התיכון".

בכיר בחמאס: 
"המגעים לרגיעה 
נמשכים, אך אין 

פריצת דרך"
מ‡: מ. יו„

שלי־ ביום  אמר  בחמאס  בכיר 
המ־ כי  חדשות"  ל"כאן  האחרון  שי 
נמשכים,  ישראל  עם  לרגיעה  געים 
לדבריו,  דרך.  פריצת  אין  עדיין  אך 
מהמתווכים  שמע  לא  עדיין  חמאס 
כי בכוונת ישראל לחזור בה מעצירת 
משלוח הדלקים לתחנת הכוח בעזה. 
יחיא  בעזה  חמאס  מנהיג  של  סגנו 
יהיו  לדבר  כי  היום  הזהיר  סינוואר 

השלכות הרות אסון.
שליח  של  צוותו  מאנשי  אחד 
האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלא־

דנוב, נפגש ברצועה עם בכירי חמאס 
ודן עמם ברגיעה. עם זאת, המשלחת 
אמורה  שהיתה  המצרית  הביטחונית 
מק־ בעזה  הקרובים  בימים  לבקר 
נקבע  ולא  הביקור  את  כרגע  פיאה 

מועד חדש.
טרור בלוני התבערה מעזה גרם 
הנגב.  במערב  שריפות  ל-15  היום 
האזורית  במועצה  היו  הדליקות  רוב 
כבאים  השתלטו  כולן  ועל  אשכול, 
בתוך דקות. גם אתמול נרשם מספר 
 – תבערה  מבלוני  שריפות  של  גבוה 

.16
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פעוט טבע בבריכה פרטית 
בגוש עציון

פעוט כבן שנתיים טבע בבריכה פרטית ביישוב בגוש עציון ◆ נמשה מהמים 
לאחר ששהה שם דקות ספורות ◆ מצבו קשה והוא מחוסר הכרה

מ‡: מ. יו„
הת־ הצהריים  אחר  אתמול 
קבל דיווח במוקד 101 של מד"א 
שטבע  ילד  על  ירושלים  מרחב 
עציון.  בגוש  פרטית  בבריכה 
מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 
כבן  פעוט  מצאו  למקום  שהגיעו 
הכרה,  מחוסר  כשהוא  שנתיים 
העניקו  הם  ונשימה.  דופק  וללא 

לילד טיפול רפואי דחוף.

מוגדר  הפעוט  של  מצבו 
חולים  לבית  פונה  הוא  אנוש, 
שערי צדק כשהוא מחוסר הכרה 
ותוך כדי ביצוע פעולות החייאה. 
האמבול־ שהגיע  לפני  ממש 
אנשי  הצליחו  החולים  לבית  נס 
מד"א להחזיר לפעוט את הדופק. 
ומצבו  מונשם  עדיין  הוא  כרגע 
האירוע  נסיבות  אנוש.  מוגדר 
חוקרי  ידי  על  זו  בשעה  נבדקות 

משטרה שנמצאים במקום. 
הלך  כשבועיים  לפני  רק 
לעולמו אלירן משה חמו בן האר־
צימר  של  בבריכה  שטבע  בע, 
בראש פינה. מקרה הפעוט בגוש 
עציון מצטרף לשורת מקרים של 
מת־ פרטיות  בבריכות  טביעות 
אירעו  המקרים  רוב  הקיץ.  חילת 
בשעה שההורים לא היו ליד היל־

דים מסיבות כאלה ואחרות.

בעקבות הפרס לטרור:

גל המוני של אלפי ביטולי 
מנויים למפעל הפיס

הצרכנים מוחים נגד תמיכת מפעל הפיס בסרט על עו"ד לאה צמל, שמייצגת 
מחבלים בבתי המשפט

מ‡: יר‡ל לבי‡

פנו  זועמים  אזרחים  אלפי 
למפעל הפיס בדרישה לבטל את 
המנוי בעקבות פרס כספי בחסות 
 – צמל  'לאה  הסרט  ליוצרי  הפיס 

עורכת דין'.
עורכת  על  מסופר  בסרט 
מחבלים  בגאווה  המייצגת  הדין 
ובהם משתתפי הלינץ' ברמאללה 

ורוצחה של אורי אנסבכר הי"ד.
לק־ בזאת  מצטרפת  "אני 
השכולות  המשפחות  של  ריאתן 
מטעמכם,  המענק,  עצירת  בדבר 
אותו אמורים לקבל יוצרי הסרט, 
בגובה של 150 אלף שקלים. כת־
האדומות  בעיניהן  אצבע  קיעת 
השכולות,  המשפחות  של  מבכי 
ההת־ סביב  מנוח  יודעות  שאינן 
ויקירו־ יקיריהן  במות  עסקות 
תיהן", כתבה ח"כ אתי חוה עטיה 
(הליכוד) למפעל הפיס בפנייתה.

כזכור, בחודשים האחרונים 
ידי  על  קמפיין  בנושא  מתנהל 

והורים  'בצלמו'  ארגון 
מפעל  כנגד  שכולים 
מכספי  הממומן  הפיס 
הפרס.  בעקבות  ציבור 
נאמר  הסרט  בפרסומי 
"לו־ על  מגנה  שצמל 
דבר  חמושים"  חמים 
של  זעמם  את  שעורר 
הש־ המשפחות  בני 
אישית  שצמל  כולות 
יל־ רוצחי  את  ייצגה 
משפחות  ובני  דיהם 

הרוצחים.
למעלה  במקביל, 
שכו־ משפחות  ממאה 
אישי  באופן  פנו  לות 
הפיס  מפעל  ליו"ר 
הענק  שיבטל  בבקשה 
ליוצרי  הכספי  הפרס 
מפעל  אולם  הסרט, 
שמ־ בטענה  סרב  הפיס 
דובר בוועדה מקצועית 

שאינה בודקת תכנים.
בעקבות כך נרשם 
אלפי  של  המוני  גל 
במפעל  מנוי  ביטולי 
המ־ מבטלי  בין  הפיס. 
שכולים  הורים   – נוי 
ובהם אמו של ארז פונד 
שבדרכו  שנרצח  הי"ד 
חזרה מהישיבה בטרמפ 

מצומת תפוח לכיוון עפרה. "איך 
מחב־ להאדרת  כסף  לתת  ניתן 
לים? זה לא סיפור אישי שלי מול 
לאה צמל אלא של כלל ישראל". 

אמרה האם השכולה.
בת־ נמסר  הפיס  ממפעל 
הגוף  הוא  הפיס  "מפעל  גובה: 
הקשור  בכל  ביותר  המשמעותי 
האמ־ התרבות,  ועידוד  לתמיכה 
המשותף  בישראל.  והיצירה  נות 
לכל אלו הוא שבכולם ללא יוצא 
מן הכלל, ועדות בלתי תלויות הן 
היצי־ של  הדירוג  את  שקובעות 

רות ובוחרות את המנצחים".
'בצלמו'  מנכ"ל  גליק  שי 
שמה  מקווה  מאוד  "אני  מסר: 
הכסף.  יעשה  השכל  עושה  שלא 
מקצו־ לוועדות  הכבוד  כל  עם 
לשרת  נועד  הפיס  מפעל  עיות 
בטוח  אני  ישראל.  אזרחי  את 
ללקוחות  מחויב  הפיס  שמפעל 
פשוטו  בידיים  שמצביעים  שלו 
הפיס  שמפעל  בדרישה  כמשמעו 
יפסיק לממן אירועים כאלה. אנ־

הפיס  מפעל  ליו"ר  קוראים  חנו 
החדש להחליט חד משמעית לא 
במדינת  הפוגעים  אירועים  לממן 

ישראל".
בחיים"  מפורום "בוחרים 
המל־ השכולות  המשפחות  של 
תרצו"  "אם  תנועת  ידי  על  ווה 
בי־ הצומחת  ״המחאה  נמסר: 
מאות  וביטול  האחרונים  מים 
השכמה  קריאת  היא  מנוים 
הציבור  הפיס.  מפעל  להנהלת 
שכספיו  מעוניין  אינו  השפוי 
אשר  סרט  יוצרי  לידי  יגיע 
בחר לו כדמות גיבור את "הפ־
אנו  המחבלים".  של  רקליטה 
הפיס  מפעל  להנהלת  קוראים 
מושך  שהוא  במיידית  להודיע 
לתחרות  הכספית  תמיכתו  את 
לאה  עו"ד  את  הגדירה  אשר 
המשפט  בבית  שהגנה  מי  צמל 
כדמות  רוצחים  מחבלים  על 
ילדינו  דם  השראה".  "מעוררת 
להזכיר  נדאג  אנו  הפקר.  אינו 

זאת לכל מי שישכח״.

יוזמה באיראן: אגרה על שייט 
במיצרי הורמוז

בתמורה לביטחון כלי השייט ◆ ההצעה צריכה עדיין לעבור את אישור 
הממשלה האיראנית וכנראה שהיא תעבור

מ‡: יר‡ל לבי‡
הועל־ האיראני  בפרלמנט 
תה הצעת חוק לגבייה של אגרה 
שייט  וכלי  מטען  עם  שייט  מכלי 
צבאיים העוברים במיצרי הורמוז 
השייט.  כלי  לביטחון  בתמורה 
את  לעבור  עדיין  צריכה  ההצעה 

אישור הממשלה.
בתגובה  באים  הדברים 
דונלד  ארה"ב  נשיא  של  לציוץ 

"למה  כתב:  בהם  אמש  טראמפ 
אנו מגינים על נתיבי משלוח הנפט 
פי־ שום  בלי  אחרות  מדינות  של 
צוי? אנחנו לא צריכים לעשות את 
ארה"ב  כי   – הזה  המסוכן  המסע 
הפכה ליצרנית הגדולה ביותר של 
לאיראן  בקשתנו  בעולם.  אנרגיה 
גרעיני  נשק  בלי   – מאוד  פשוטה 

ובלי חסות נוספת לטרור".
חוסיין עלי ח'טג דאלג'אני, 

החוק  את  יזם  איראני,  מחוקק 
יוע־ נוספים  חוקים  כי  ואמר 
פיצוי  קבלת  כגון  בפרלמנט  לו 
מטוס  של  תקיפה  על  מארה"ב 
נוסעים בשנת 1981 בו נהרגו 290 
מדינות  עבור  פיצוי  וכן  אנשים 
צבא  ואנשי  בסיסים  המארחות 
שמשתפות  ומדינות  ארה"ב  של 
הסנקציות  פעילות  עם  פעולה 

של ארה"ב.

כבאים חילצו מגג בית פועל 
שלקה בליבו

צוותי חילוץ חילצו באמצעות מנוף אדם שלקה בליבו על גג בית בשלבי בניה ◆ 
האיש חולץ תוך כדי טיפול רפואי שמעניקים לו צוותי מד"א

מ‡: יר‡ל לבי‡

אשדוד  מתחנת  צוותים 
קיבלו בקשת סיוע על איש אשר 
קיבל התקף לב והוא נמצא על גג 
ניתן  ולא  גלים  בניר  בבניה  בית 
להוריד אותו לצורך פינוי לקבלת 

טיפול רפואי.
לוחמי  למקום  בהגיעם 

החלו  ומיד  באיש,  הבחינו  האש 
בהצבת מנוף הכיבוי.

את  הושיבו  האש  לוחמי 
האיש על סל המנוף שכל הזמן יש 

בקרה על מצבו הרפואי.
רועי  להב  האירוע  מפקד 
לא  השטח  שתנאי  מסר  יעקב 
דבר  אבל  האש  לוחמי  על  הקלו 
זה לא מנע מהם לחלץ את האיש. 

לאחר מספר דקות ופעילות מור־
כבת האיש חולץ והועבר לגורמי 

הרפואה.
בסיום האירוע הודה האיש 
החו־ לבית  ופונה  האש  ללוחמי 
אשדוד  של  האש  לוחמי  לים.  
בכל  דורש  לכל  לסייע   שמחים 
מדוברות  נמסר  מקום.  ובכל  זמן 

כיבוי והצלה אשדוד.
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התחדש משפטו של פעיל השמאל 
הקיצוני עזרא נאווי

התחדש בבימ"ש השלום בירושלים משפטו של פעיל השמאל הקיצוני עזרא נאווי, המואשם בכך שבמספר 
הזדמנויות מסר מידע אודות פלסטינים שמכרו קרקעות ליהודים לידי הביטחון המסכל הפלסטיני 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בירושלים  השלום  בבימ"ש  התחדש 
נאווי,  עזרא  הקיצוני  השמאל  פעיל  של  משפטו 
מידע  מסר  הזדמנויות  שבמספר  בכך  המואשם 
אודות פלסטינים שהיו צדדים לעסקאות החזקת 
ומכר מקרקעין באזור דרום הר חברון, לידי כוחות 
הביטחון המסכל ברשות הפלסטינית. בדיון הזכיר 
עו"ד חן בן שלום נציג הפרקליטות כי נאווי נחקר 
תחילה בחשד למעורבות בגרימת מותו של אדם 
וכי החשד היה מוצדק, אולם בסופו של דבר הגיע 
מספיקות  ראיות  אין  כי  להחלטה  הפרקליטות 
להרשעה בעבירה זו ולכן היא אינה הגישה כנגדו 

כתב אישום בעבירה זו.
בדיון טענו עורכי דינו של נאווי, אשר ביניהם 
בולטת עו"ד לאה צמל, אשר מייצגת מחבלים ופ־
עילי שמאל רבים, כי יש לבטל את כתב האישום 
וזאת מנימוקים שונים, נציג הפרקליטות דחה את 
המשפט  את  להמשיך  יש  מדוע  והסביר  הטענות 

ולהרשיע את נאווי.
פרקליטות  שהגישה  האישום  כתב  כי  נזכיר 
מייחס  בעיר  השלום  משפט  לבית  ירושלים  מחוז 
הסכם  יישום  לחוק  סעיף 7א(ב)  לפי  עבירה  לנאווי 

הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת 
פעילות), האוסרת על אזרח או תושב ישראלי, להת־
גייס או לפעול בשירותם של גורמי המודיעין והביט־
חון של הרשות הפלסטינית.  כתב האישום הוגש על 
דעת פרקליט המדינה בהתאם לתשתית הראייתית 
שהתגבשה בתיק, אותה סיפק ארגון 'עד כאן' לרכזי 
מדובר  שנים.  לפני שלוש  כבר  במשטרה,  המודיעין 
הארגון  שערך  תחקיר  במסגרת  שנאספו  בחומרים 
בקרב ארגונו של נאווי, אשר במהלכו נחשפה פעילו־
תו של נאווי בדבר הסגרת פלסטינים שמכרו קרקעות 

ליהודים לידי הביטחון המסכל הפלסטיני.
נאווי  תועד  למשטרה  שהועברו  בחומרים 
מודה בפני עוזרו א', שיש לו קשר למותו של אבו 
חליל, פלסטיני תושב דרום הר חברון. נאווי מספר 
הפלסטיני,  המסכל  לביטחון  המידע  את  מסר  כי 
ש"טיפל" באבו חליל, ולאחר מכן חלה אבו חליל 
ומת. " קיבל סטרוק והיה חולה, ומאשימים קצת 
אותי בזה.. יש לי יד בזה. העברתי את זה לביטחון 

המסכל, אין לי פה סנטימנטים".
כמו כן, סיפר נאווי לא' כי כבר מספר פע־
מים שמסר את פרטיהם של מוכרי קרקעות ומ־
תווכים שמתקשרים אליו לידי שירותי הביטחון 

למנוע  כדי  כי  בשיחה  מסביר  נאווי  הפלסטינים. 
מכירת קרקעות ליהודים הרשות הורגת את מוכ־
רי הקרקעות הפלסטינים, ומאלצת בעלי אזרחות 
ישראלית לעזוב את הארץ. נאווי תועד אומר כי 
הורגת  אותם,  תופסת  הפלסטינית)  "..(הרשות 
אותם. לפני שהיא הורגת אותם היא מרביצה להם 
הרבה, מענים אותם. קודם זובור אחר-כך גזנגה.."

בדיון השתתף עו"ד צור פלק מנהל המחלקה 
קו־ בדיון  השתתפותו  כאן',  'עד  בארגון  המשפטית 
ממה את עורכי דינו של נאווי שטענו כי 'עד כאן' אינם 
צד בתיק. מנגד תמך נציג הפרקליטות במעורבות של 
'עד כאן' בהליך כאלו שסיפקו את החומרים והגישו 
את התלונה "אנו סמוכים ובטוחים כי לאחר שבית 
המשפט ייחשף לראיות בתיק הוא יחליט על הרש־
עתו של עזרא נאווי. לא ייתכן שאחד מראשי "ארגון 
זכויות אדם" יעיד על עצמו כמי שמוביל להסגרתם 
מעוניינים  שהיו  תמימים  פלסטינים  של  ולמותם 

לקיים עסקאות עם יהודים." מסר עו"ד פלק.
שאול  בירושלים  השלום  בימ"ש  שופט 
גבאי ריכטר, דחה את המשך המשפט בכשלושה 
שבועות, אז יתן החלטה בדבר טענותיהם של עו־

רכי דינו של נאווי.

בזהות גנובה: 

רשת מתחזים זרה גנבה זהות של ישראלים
כאשר בוצעה הצלבה בין תעודות הזהות של העובדים המתחזים ושל האזרחים התברר כי כל הפרטים 

זהים מלבד התמונה - שזויפה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממוצא  ישראלים  אזרחים  עשרות 
מש־ שלהם  הזהות  תעודות  כי  גילו  גיאורגי 

משות מתחזים העובדים בארץ תחת שמם.
הודעות  לאחרונה  קיבלו  האזרחים 
עבורן  נפתחו  לפיהן  שונות  ביטוח  מחברות 
מעסיקים  ידי  על  והשתלמות  פנסיה  קרנות 
שהם כלל לא מכירים. חלקם אף קיבלו הוד־
עליהם  לפיה  המיסים,  מרשות  אזהרה  עת 

לבצע תיאום מס מחודש ולשלם בהתאם.
בעקבות פניית גלי צה"ל גילו המעסי־
קים כי העובדים להם פתחו את הקרנות הנם 
מתחזים, וכאשר בוצעה הצלבה בין תעודות 
הזהות של העובדים המתחזים ושל האזרחים 

התמונה  מלבד  זהים  הפרטים  כל  כי  התברר 
- שזויפה.

רשות  מול  פועלות  הביטוח  חברות 
שוק ההון במטרה לברר את הנושא, שכן על 
פי תקנות הרשות אין באפשרותם לסגור את 

הקרנות ללא אישור המעסיק.
מרבית  כי  מגלה  בסדר״  ״יהיה  תחקיר 
האזרחים שזהותם נגנבה הם ממוצא גיאורגי 
- נתון התואם את ממצאי רשות האוכלוסין 

בנושא.
תלונה  כל  נמסר:  ישראל  ממשטרת 
לביצוע  חשד  ומעלה  במשטרה  המתקבלת 
נחקרת  לאחר,  התחזות  של  פלילית  עבירה 
לחקר  להגיע  במטרה  ביסודיות  ומטופלת 

הח־ תיק  זה.  למקרה  ביחס  גם  וכך  האמת, 
במשטרה  מתנהל  עודנו  הפנייה  נשוא  קירה 
החודש  יותר  מוקדם  כי  נציין  אלו.  בימים 
השומה  לפקיד  אישור  המשטרה  שלחה 
בדבר התלונה והעובדה כי אכן התחזו לגיא, 

וכי הנושא מצוי בחקירת המשטרה פעילה.
המקרים  ההון:  שוק  רשות  תגובת 
הנראה  ככל  קשורים  בפנייתכם,  המתוארים 
לתופעה של גניבת זהויות על מנת להכשיר 
בפ־ מדובר  חוקיים.  לא  עובדים  העסקת 
הינו  בה  מההיבטים  שאחד  פלילית,  עילות 
את  בוחנת  הרשות  פנסיוני.  חיסכון  פתיחת 
ממשלה  גורמי  מול  בה  הטיפול  אפשרויות 

ואכיפה נוספים.

המאבק נכשל: 

חברת מקדונלדס זכתה במכרז המסעדנות בנתב"ג
לאחר מאבק ממושך של ראשי ההתיישבות נגד חברת ההמבורגרים, רשות שדות התעופה החליטה כי 

רשת מקדונלס תפעיל מסעדות ודוכנים בטרמינל 3

מ‡: יר‡ל לבי‡
מקדונל־ חברת  התעופה  שדות  רשות 
מסעדות  להפעלת  במכרז  זכתה  ישראל  דס 
לממכר המבורגרים באולם היוצאים ובאולם 
שחקים בטרמינל 3  ודוכני נקניקיות באולם 
היוצאים שבטרמינל 1 בנמל התעופה בן גו־
ריון. תקופת הזיכיון הינה לשבע שנים ועש־

רים וארבעה חודשי אופציה.
רש"ת ביקשה 7 מיליון ש"ח עבור הזי־
כיון. למכרז ניגשו לבסוף שלוש חברות נגשו 
ומקדונאלס  קינג  ברגר   , בורגראנץ  למכרז. 

ישראל.
בשומרון  ההתיישבות  אנשי  כזכור, 
החברה  של  התמודדותה  נגד  במאבק  החלו 
במכרז. הסיבה לכך, היא הסירוב של החברה 
המע־ ובגדה  הירוק  לקו  מעבר  סניף  לפתוח 

רבית.
חברת  של  והזוכה  הראשונה  ההצעה 
 17 מ  למעלה  על  עמדה  ישראל  מקדונלדס 
למעלה  על  עמדה  השנייה  ההצעה  מיליון. 
על  עמדה  השלישית  וההצעה  מיליון,   12 מ 

למעלה מ 11 מיליון.

בנתב"ג  וההסעדה  המזון  עסקי  היקף 
ונחשב  בשנה  ש"ח  מיליוני  בעשרות  נאמד 
המ־ פדיון  עמד  בשנת 2018  ביותר,  לרווחי 
השונים  המזון  בענפי  הזכיינים  של  כירות 
ובטרמינל   3 בטרמינל  המסחריים  באולמות 
1 על סך של כ- 330 מיליון ₪, עליה של כ- 
13% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.  

המסעדות  שתי  של  הפעילות  היקף 
באולם היוצאים, באולם שחקים בטרמינל 3 
ומדוכני הנקניקיות באולם היוצאים בטרמי־

נל 1 נאמד  בכ - 42 מליוני ₪ לשנת 2018.

נשיא צ'ילה ביקר 
בכותל המערבי

סבסטיאן פיניירה נשיא צ'ילה הגיע יחד עם משלחת 
גדולה לביקור בכותל המערבי במסגרת ביקורו בישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
קיבל  פיניירה  סבסטיאן  מר 
הסבר ממנכ"ל הקרן למורשת הכו־
ההיסטוריה  על  אליאב  מרדכי  תל 
המקום  של  היותו  ועל  המקום  של 
בית תפילה לכל העמים, ושמע על 
לירושלים  היהודים  של  הכיסופים 

לאורך הדורות.
רב  ידע  הביע  הנשיא 
אף  על  מאוד  והתרשם  בהיסטוריה 
בכותל  הראשון  ביקורו  אינו  שזהו 
אלבום  הוענק  לנשיא  המערבי. 
כמזכרת  המערבי  הכותל  מנהרות 

מהביקור.
מר פיניירה ציין כי בית הספר 
עם  פתקים  הכינו  פרנק  אנה  ע"ש 

שיט־ לנשיא  והעבירו  תפילותיהם 
מין אותם במעמד מרגש ומכובד זה 

ברחבת הכותל המערבי.
רב הכותל המערבי והמקומות 
הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ 
שליט"א אמר עם נשיא צ'ילה פרק 
בדברי  אותו  ובירך  בתהילים  קכ"א 
תפילה של שלמה המלך שכל תפי־

לותיו יתקבלו ברצון.
כי  ואמר  הוסיף  הכותל  רב 
עם  הזדהות  מהווה  במקום  ביקורו 
הערכים של העם היהודי ומורשתו.                   
בספר  חתם  צ'ילה  נשיא 
בת־ המערבי  הכותל  של  האורחים 
פילה כי אלוקים יביא שלום לארץ 

הקודש.

בני ברק: הרב צבי 
(הרשל) דניאלצ'יק ז"ל

נפטר לאחר שנות סבל קשות כשהוא בן 85 ◆ ניהל בתי 
ספר ברחובות אשדוד ועוד, ואת מכבסת דניאלצ'יק 

המפורסמת ברחוב רבי עקיבא בבני ברק

מ‡: יר‡ל לבי‡
היהודי  את  הכירו  כולם 
(הרשל)  צבי  הרב  והחייכן  החביב 
דניאלצ'יק ז"ל שהלך לעולמו לאחר 
המיתו־ מנהלה  שהיה  קשה  מחלה 

לוגי של המכבסה הידועה.
המנוח מזקני חסידי גור. נולד 
בפולין בכ"ט שבט תרצ"ד לאביו ר' 
אברהם דניאלציק ז"ל. נפטר לאחר 
בפ־  85 בן  וייסורים.  קשה  מחלה 
מהשואה  בודד  לארץ  עלה  טירתו. 

משפ־ והקים 
לתפארת,  חה 
ברבותיו  דבק 
גור,  לבית 
רבות  סייע 
עולים  להציל 
הכ־ ממחנות 
וייסד  פירה 
בתי  וניהל 
ברחו־ ספר 
בות ואשדוד.

ה  י ה
בית  מנהל 
חינוך  ספר 
בא־ עצמאי 

ברחובות  ספר  בתי  וניהל  שדוד 
דניאלצ'יק  מכבסת  ואת  אשדוד 

ברחוב רבי עקיבא בבני ברק.
מכריו מספרים בכאב כי היה 
יהודי טוב עם חיוך תמידי. היה בעל 
בסתר  מתן  נתן  גדול   וחסד  צדקה 
מכו־ ובסכומים  בו,  שפגע  למי  גם 

בדים,
רחוב  מביתו  יצאה  הלוויתו 
החיים  לבית  ברק  בני   3 ברסלב 

ויז'ניץ.
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ארדן: "היום האו"ם מאפשר את 
הטרור והמצב הזה חייב להיפסק"
השר ארדן התייחס לשיגור בלוני התבערה על ידי חמאס לסדנא הכלכלית 

בבחריין ולסרבנות הפלסטינית

מ‡: יר‡ל לבי‡
בנאומו  התייחס  ארדן  השר 
בכנס שורת הדין השלישי, לשימוש 
שעושים ארגוני הטרור בדין הבינ־
לאומי ואמר כי: "הדין הבינלאומי, 
ההגנה  את  לחזק  כדי  גם  שתוכנן 
היום  נותן  במלחמות,  אזרחים  על 
יתרון לארגוני הטרור ומערער את 
היכולת של המדינות הדמוקרטיות 
וזה  אבסורד  זה  אזרחיהן.  על  להגן 
שארגוני  לקבל  אפשר  שאי  דבר 
מודע  באופן  משתמשים  הטרור 
במ־ ובחופש  הבינלאומי  במשפט 
דינות הדמוקרטיות כדי לקדם את 
מטרותיהן הרצחניות. היום האו"ם 
הזה  והמצב  הטרור  את  מאפשר 

חייב להיפסק".
לגי־ התייחס  ארדן  השר 
לטרור  האו"ם  של  המעוותת  שה 
לגי־ לתת  בנכונותו  שמתבטאת 
שמ־ בכירים  למחבלים  טימציה 
פוליטית:  בפעילות  גם  עורבים 
כששליח  לאחרונה  זאת  "ראינו 
האו"ם ללבנון שיבח את הפגישה 
עם סגן מזכ"ל חיזבאללה ואפילו 
הגישה  זו  אם  ספרו.  על  המליץ 
יותר  הנכון  שמו  אזי  האו"ם,  של 
"שליח  להיות  צריך  השליח  של 
איום  אין  לבנון".  לחורבן  האו"ם 
גדול יותר על היציבות של לבנון 
בטהראן.  ופטרוניו  מחיזבאללה 
לא  לישראל  הבאה  במלחמה 
באתרי  לפגוע  אלא  ברירה  תהיה 
ובתש־ חיזבאללה  של  הרקטות 
למ־ המשמשות  לבנון  של  תיות 
יביא  חיזבאללה  צבאיות.  טרות 
להרס רב על לבנון אם ינסה לת־
יחד  וחיזבאללה  ישראל  את  קוף 
עם ממשלת לבנון ישאו באחריות 
מק־ אני  הזה.  המאסיבי  להרס 
ואני  אותי  שומעים  שבאו"ם  ווה 

המוצדקת  התוצאה  שזו  בטוח 
של דיני המלחמה שצריך להחיל 

במצב שכזה".
הכ־ לסדנא  התייחס  ארדן 
הפ־ ולסרבנות  בבחריין  לכלית 
כאשר  "גם  כי:  ואמר  לסטינית 
ומשקיעים  ערב  מדינות  ארה"ב, 
יחד  מתכנסים  העולם,  מרחבי 
ממש  בבחריין  הכלכלית  בסדנא 
בהשקעות  לדון  כדי  זה  ברגע 
מאזן  אבו  הפלסטינית,  בכלכלה 
נלחם על זכותו להשקיע בטרור".
חייבות  הדמוקרטיות  "כל 
בהפ־ לרש"פ  סיוען  את  להתנות 
סקת תשלומי הרש"פ למחבלים, 
שמעו־ הפלסטינים  והמנהיגים 
צריכים  אלה,  בתשלומים  רבים 
לשאת באחריות לפי חוקי מימון 
טרור. ובהתחשב בכך שיש קשר 
הללו  הטרור  תמריצי  בין  ישיר 
לבין רצח אזרחים, תשלומים אלו 
עשויים להיות פשעי מלחמה מי 
לשלם  צריך  למחבלים  שמשלם 
על כך מחיר בכלא! איפה האו"ם 
וועדות החקירה שלו שיחקרו את 
הנושא הזה? לא אכפת להם מה־

רווחה של הפלסטינים?"
ארדן התייחס לשיגור בלו־

ני התבערה על ידי חמאס ואמר: 
תבערה  ועפיפוני  נפץ  ״בלוני 
לנזק  מעבר  וזאת  להרוג  יכולים 
ול־ לסביבה  לחקלאות,  שנגרם 
לילדי  שנגרם  הפסיכולוגי  נזק 
להתקפות  להגיב  עלינו  הנגב. 
בכל  מטפלים  שאנחנו  כפי  הללו 
לצה״ל  קראתי  אחר.  טרור  איום 
באותם  לפגוע  הדרך  מתחילת 
שנלחמים  כמו  בדיוק  מחבלים 
במשגרי הרקטות והואשמתי על 
ידי מנהיגי חמאס בגזענות ובקי־
הבינלאומיים  *הגורמים  צוניות. 
יכולים לכתוב כמה דו״חות שהם 
רוצים, ישראל תמשיך לעשות כל 

מה שצריך כדי להגן על עצמה״.
זו השנה השלישית שארגון 
הכנס  את  מקיים  הדין״  ״שורת 
נערך  השנה  כאשר  שלו,  השנתי 
האירוע תחת הכותרת של עיסוק 
בדיני מלחמה וסוגיות משפטיות 
בראשות  הארגון,  הקרב.  בשדה 
עוסק  לייטנר,  דרשן  ניצנה  עו״ד 
בתביעות ענק כנגד ארגוני טרור 
בבתי משפט בינלאומיים במטרה 
לפצות  כדי  בכספים  להשתמש 
ומשפחותיהם  טרור  קורבנות 

באמצעותם.

פרק ז - היאך ירגיל האדם עצמו במדות התפארת
ֶאה  א ִיְתגָּ לֹּ דוֹל שֶׁ ּתוָֹרה, ָאְמָנם ָצִריְך ְזִהירּות גָּ ְפֶאֶרת הּוא ָהֵעֶסק בַּ ת ַהתִּ דַּ ֵאין ָסֵפק שֶׁמִּ
ת  דַּ ְך ּגוֵֹרם שֶׁמִּ ֶאה כָּ מוֹ שֶׁהּוא ִמְתגָּ ֲהֵרי כְּ דוָֹלה, שֶׁ א ִיְגרֹם ָרָעה גְּ לֹּ ִדְבֵרי תוָֹרה שֶׁ ָאָדם בְּ
יל ַעְצמוֹ  פִּ שְׁ ל ַהמַּ א כָּ ק ְלַמְעָלה ַחס ְושָׁלוֹם ֶאלָּ לֵּ ֶאה ְוִתְסתַּ ְתגָּ ִהיא ַהּתוָֹרה תִּ ְפֶאֶרת שֶׁ ַהתִּ
ַוֲהֵרי  ְלכּות.  ַלמַּ יַע  פִּ ְלַהשְׁ ַעְצָמּה  יל  פִּ ְוַתשְׁ ֵרד  שֶׁתֵּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֶאל  ּגוֵֹרם  תוָֹרה  ִדְבֵרי  בְּ

לֹׁש ִמּדוֹת: ע ְסִפירוֹת ְוָלֶהן שָׁ ְפֶאֶרת ַאְרבַּ ה ֵמַהתִּ ְלַמטָּ

ה ֵמַעל ֶנַצח ָוהוֹד  ֶאה ְוִיְתַעלֶּ ְפֶאֶרת ִיְתגָּ ַהתִּ ְלִמיִדים ּגוֵֹרם שֶׁ ֶאה ַעל תַּ ְתגָּ ִראׁשוָֹנה - ַהמִּ
ְפֶאֶרת  ַהתִּ ם  גַּ ַאֲהָבה,  בְּ ָדּה  ּוְמַלמְּ ַעְצמוֹ  יל  פִּ שְׁ ְוַהמַּ ְפֶאֶרת,  ַהתִּ ְלִמיֵדי  תַּ ה'  ֵדי  ִלמֻּ שֵֶׁהם 
ֲאשֶׁר  ֵדם כַּ יֵעם, ְלִפיָכְך ִיְהֶיה ָהָאָדם נוַֹח ְלַתְלִמיָדיו ִויַלמְּ פִּ ְלִמיָדיו ְוַישְׁ יל ַעְצמוֹ ֶאל תַּ פִּ ַישְׁ

ִחיָנָתם ָהְראּוָיה ֲאֵליֶהם. ִפי בְּ ִלּמּוֵדי ה' כְּ יַע בְּ פִּ ְזכּותוֹ ַישְׁ ְפֶאֶרת בִּ יּוְכלּון שְֵׂאת, ְוַהתִּ

ְדֶמה  נִּ שֶׁ ֵאִלָיהּו  דְּ א  עּוְבדָּ ַההּוא  כְּ אוֹתוֹ,  ה  ּוְמַבזֶּ ֶהָעִני  ַעל  תוָֹרתוֹ  בְּ ֶאה  ְתגָּ ַהמִּ ִנית -  שֵׁ
ה  ָעָליו ְוִגנָּ ְעּתוֹ  ָחה דַּ זָּ ילוֹ, שֶׁ ָעִני ְמכָֹער, ִנְבֶזה ְוִנְמָאס, ְלַהְכשִׁ ן ֶאְלָעָזר כְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ְלַרבִּ
ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֶאה ַעל ֶהָעִני ּגוֵֹרם שֶׁ ְתגָּ י ַהמִּ ֲעִנית כ.), כִּ ָניו מּומוֹ (תַּ ֶאת ֶהָעִני ְוהּוא הוִֹכיַח ַעל פָּ
ֶבת ָעָליו ִעם ֶהָעִני  שֶׁל ָחָכם ְמֻישֶּׁ ְעּתוֹ  ְהֶיה דַּ יַע ּבוֹ, ְוִאם תִּ פִּ ֶאה ַעל ַהְיסוֹד ְולֹא ַישְׁ ִיְתגָּ
ְיסוֹד. ְלִפיָכְך ֵיָחשֵׁב ֶהָעִני ְמאֹד ֵאֶצל ֶהָחָכם ִויָקְרֵבהּו, ְוָכְך ֵיָחשֵׁב  יַע בַּ פִּ ְפֶאֶרת ַישְׁ ָאז ַהתִּ

ר ּבוֹ. ְפֶאֶרת ְוִיְתַקשֵּׁ ְלַמְעָלה ַהְיסוֹד ֵאֶצל ַהתִּ

ְפֶאֶרת  ַהתִּ ַלל ַעם ה', ּגוֵֹרם שֶׁ א ְדַאְרָעא שֶׁהּוא כְּ תוָֹרתוֹ ַעל ַעמָּ ֶאה בְּ ְתגָּ ִלישִׁית - ַהמִּ שְׁ
ִרּיוֹת ְוָכל ַעם  ְמעֶֹרֶבת ִעם ַהבְּ ְעּתוֹ  א ִיְהֶיה דַּ ּה ֶאלָּ יַע בָּ פִּ ְלכּות ְולֹא ַישְׁ ֶאה ֵמַעל ַהמַּ ִיְתגָּ
אָֹתם  קוֵֹרא  ִאם  ְושָׁלוֹם  ְוַחס  ָהָאֶרץ  סוֹד  בְּ ה  ְלַמטָּ שֵֶׁהם  ֵני  ִמפְּ ְלָפָניו,  ֲחׁשּוִבים  ּוב  שּׁ ַהיִּ
ָמָרא  גְּ ְדִאיָתא בַּ ְהֶיה ּבוֹ אוֹר ּתוָֹרה כִּ יִּ ה ְלֵבן שֶׁ ִלּפוֹת ְלָכְך לֹא ִיְזכֶּ ֲחמוִֹרים מוִֹריָדם ֶאל ַהקְּ
יַע  פִּ ְפֶאֶרת שֶׁהּוא ַמשְׁ ֵעין ַהתִּ ם, כְּ י ַדְרכָּ ַנַחת ַעל פִּ ֶהם בְּ ה ִיְתַנֵהג ִעמָּ (ְנָדִרים פא.). ֵאלֶּ
ֶזה  ּוִבְכַלל  לג:)  ת  (שַׁבָּ ה  ַקלָּ ָנשִׁים  שֶׁל  ן  ְעתָּ דַּ י  כִּ ּה,  ְעתָּ דַּ ֲעִנּיּות  ִפי  כְּ ּוַמְנִהיָגה  ְלכּות  ַלמַּ
ְדמוִֹנים לֹא ָהיּו  ֵני ֶזה ַהקַּ ְכַלל ֲעַפר ָהָאֶרץ. ּוִמפְּ ַעת שֵֶׁהם בִּ י ַהדַּ ל ֲחלּושֵׁ ֶאה ַעל כָּ א ִיְתגָּ לֹּ שֶׁ
אי  י ַחגַּ ַרבִּ א דְּ ף ז.) ּוְכעּוְבדָּ ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ַרב ַהְמנּוָנא בְּ א דְּ עּוְבדָּ ּתוָֹרה כְּ ִאים בַּ ִמְתגָּ
ָקא  ָבעּו ְלַנשְּׁ ף ע"ב, ב) ַההּוא ָסָבא דְּ ּקּון כ"ו, דַּ ּקּוִנים (סוֹף תִּ ף קנח.) ּוַבתִּ (זַֹהר ֵחֶלק א' דַּ

ִדְבֵרי תוָֹרה. אוֹת בְּ א ָהָיה רוֶֹצה ְלִהְתגָּ לֹּ ַרח, שֶׁ ֵליּה פָּ

ָנּה  ְלַתקְּ ִכיָנה  שְׁ ּקּוֵני  תִּ ֶאל  ן  ְלַכוֵּ תוָֹרה  ִדְבֵרי  בְּ ְונוֵֹתן  נוֹשֵׂא  ְהיוֹתוֹ  בִּ ָרִגיל  ִיְהֶיה  עוֹד 
ַהְינּו  דְּ ַמִים  שָׁ ְלשֵׁם  ַמְחלֶֹקת  ְוֶזהּו  ָהֱאֶמת,  ֶאל  ֲהָלָכה  ַהְינּו  דְּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֶאל  ָטּה  ּוְלַקשְּׁ
ֵצא ִמן  יֵּ ים ֲהָלָכה ִעּמוֹ. ְוָכל ַמְחלֶֹקת שֶׁ ַמִים, ְלַהְסכִּ ְפֶאֶרת - שָׁ ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ָלבֹא ֶאל ַהתִּ
ִדְבֵרי  ְהֶיה בְּ יִּ חּוץ ֲאִפּלּו שֶׁ ְפֶאֶרת ְלִהְתַאֵחז בַּ י לֹא ִיְרֶצה ַהתִּ ּנּו כִּ ֵדל ִממֶּ את ִיבָּ ּוָרה ַהזֹּ ַהשּׁ
ְפֶאֶרת  ם ַהתִּ א ִיְפגֹּ לֹּ ם ַחס ְושָׁלוֹם, ְוֵאין ְלָך ַמְחלֶֹקת שֶׁ יִהנֹּ תוָֹרה, ִאם הּוא ְלַקְנֵטר סוָֹפּה גֵּ

סוָֹפּה. ל ְנִתיבוֶֹתיָה שָׁלוֹם ְוַאֲהָבה בְּ כָּ ַמִים, שֶׁ א ַמְחלֶֹקת ַהּתוָֹרה ְלשֵׁם שָׁ ֶאלָּ

ְבֵרי  דִּ ֶאל  ּומוִֹציָאּה  קֶֹדׁש  ִהיא  שֶׁ את  ַהזֹּ ה  דָּ מִּ בַּ ּפוֵֹגם  תוָֹרה  ְבֵרי  ִמדִּ ֲהָנאוֹת  ְוָהאוֵֹכל 
ְעּתוֹ  דַּ ְלָצֵרף  הּוא  ל  ַהכֹּ ר  ְוִעקָּ ֶחְלקוֹ.  ֵרי  ַאשְׁ בוֹהַּ  גָּ ַלֲהָנַאת  ּתוָֹרה  בַּ ַיֲעסֹק  ְוַכֲאשֶׁר  חוֹל, 
ָבר ַיֲחזֹר  ֵצא שֵֶׁמץ ֶעְרַות דָּ ן ִאם ִימָּ ֶרְך ַמשָּׂא ּוַמתָּ ַעְצמוֹ דֶּ ׁש בְּ פֵּ ְחשָָׁבה ּוְלַפשְׁ ִמְבַחן ַהמַּ בְּ

ת ֱאֶמת:  ְפֶאֶרת ִמדַּ ֵצא שָׁם ַהתִּ מָּ יִּ ֵדי שֶׁ ּבוֹ, ּוְלעוָֹלם יוֶֹדה ַעל ָהֱאֶמת, כְּ

כ"ד לחודש

קיבוץ שפיים מתרחב: ייבנו 
עוד 50 דירות ו-150 חדרי מלון

תוכנית המתאר לקיבוץ שפיים אושרה להפקדה להתנגדויות הציבור ◆ 
מאפשרת תוספת של עשרות יחידות דיור בבנייה כפרית והרחבת בית המלון 

מ‡ פ. יוחנן
מרכז  המחוזית  הוועדה 
אישרה להפקיד להתנגדויות את 
שפיים.  לקיבוץ  המתאר  תוכנית 
יחי־ הוספת 50  כוללת  התוכנית 
ו-150  כפרית  בבנייה  דיור  דות 

המ־ לבית  מלון  חדרי 
לון "שפיים", וכן את 
של  שטחו  הרחבת 
אר־ פי  המים  פארק 

בעה.
כיום מתגוררים 
תו־ כ-1,300  בקיבוץ 
כ-750  מהם  שבים, 
ב-450  קיבוץ,  חברי 
התוכ־ דיור.  יחידות 

חד־ דיור  יחידות   38 כוללת  נית 
מערב  בצפון  חדש  במתחם  שות 
בגובה  פרטיים  בבתים  הקיבוץ, 
של  ובצפיפות  קומות  שתי  של 
 12 לדונם.  דיור  יחידות  כ-4.5 
מתוכננות  נוספות  דיור  יחידות 
מאפ־ כן  הקיים.  הקיבוץ  בשטח 

שטח  הרחבת  את  התוכנית  שרת 
חדרים,   200 כיום  שמונה  המלון, 
המים  פארק  שטח  הרחבת  ואת 
מ"ר  לכ-20,000  מ"ר  מכ-5,500 
בנוי, בין השאר במטרה להוסיף לו 
מתקנים וקירוי, שיאפשר להפעיל 
את המקום גם מחוץ לעונת הקיץ.  
כוללת  היא  כן  כמו 
את שדרוג התשתיות, בהן 
הדרכים  מערך  הסדרת 
ושימור  בקיבוץ,  הפנימי 
מבני  בהם  מורשת,  אתרי 
כמו  המשותפים  הציבור 
חדר האוכל ובתי הילדים, 
והמשק  המגורים  אזור 

הוותיק.
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עולם התורה, לשנת תש"פ

כך ייראו באלול הקרוב השיעורים הפותחים 
את הישיבות הגדולות

הישיבות שזכו השנה לביקוש יוצא דופן הם ישיבות בית מתתיהו בב"ב, ישיבת שערי שמועות בבית חלקיה, וישיבת "פינקל"

מ‡: יר‡ל לבי‡

תש"פ  הלימודים  שנת  לקראת  הגדולות  לישיבות  הרישום 
הישיבות  בין  הקשה  התחרות  מהצפוי,  מוקדם  השנה  הסתיים 
הנ־ והמבחנים.  הבירורים  ההרשמה,  של  מוקדם  לפיצוץ  הביאה 
חברון,  שהישיבות  משום  במעט  להשתנות  אמנם  עשויים  תונים 
פוניבז', ארחות תורה ותפרח, עדיין לא החלו לבחון רשמית, ואת 
התשובות ימסרו באופן רשמי רק בחודש תמוז, אך גם בישיבות 
הללו יודעים את הרשימה המסתמנת מבחינתם כך שלא צפויים 

שינויים דרסטים.

בית  ישיבות  הם  דופן  יוצא  לביקוש  השנה  שזכו  הישיבות 
והישיבה  חלקיה,  בבית  שמועות  שערי  ישיבת  בב"ב,  מתתיהו 
שנקראת בפי כל כהפתעת השנה - ישיבת "פינקל" (בית מדרש 
גבוה) בירושלים שהפתיעה וסגרה רישום מוקדם מכולם עם כ-44 
מנכסים  שמועות  שערי  לישיבת  ההצלחה  את  מצויינים,  בחורים 
כולם למשגיח רבי יעקב שטרנשוס שהצליח למתג את שם הישי־

בה בצורה מיוחדת.

רישום  פעילות  קיימו  לא  עקרוני  שבאופן  הישיבות  גם 
אברכים  של  בהסוואה  חלקם  פעילות  השנה  ערכו  השנים,  כל 
מהישיבה שעבדו כרשמים, הישיבות כיום הפנימו שבלי להעסיק 
רשמים שמה הטוב של הישיבה עלול להיפגע ובחורים איכותיים 

ילכו לישיבות אחרות.

הנתונים שנחשפים לראשונה:
הת־ בחורים,  המונה 300  בירושלים,  אלחנן'  'אור  ישיבת   •
קבלו לשיעור א' 55 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה רבי אריה 
נכנס  האחרונה  בשנה  פוזן.  אברהם  רבי  ויינפלד,  צבי  רבי  חדש, 
שהוסיף  דבר  הקיבוץ  לבני  משיב  בתפקיד  וילנסקי  צבי  הרב 

לאווירת ה'שטייגן' בהיכל בית המדרש.

למעלה  מונה  הישיבה   – ברק  בבני  תורה'  'ארחות  ישיבת   •
הבוחנים:  בחורים.  כ140  א'  לשיעור  התקבלו  בחורים  מ-650 
גרבוז,  איתמר  רבי  דיסקין,  דב  ברוך  רבי   - הישיבה  ורבני  ראשי 
רבי  הקיבוץ  ראש  קלרמן  יחיאל  רבי  אדלשטיין,  יהודה  צבי  רבי 
נחום לבה, ורבי אהרן אוסטרן. המראיין: המשגיח רבי חזקיהו מי־
שקובסקי, ורבי אברהם ויסבלום. בישיבה בניגוד לעולם הישיבות 
לא בוחנים לפני סוף חודש תמוז , הישיבה נמצאת בעיצומו של 
ובנוסף  מקומות  שימנה 1000  מדרש  לבית  מפואר  קמפוס  בניית 

500 מיטות לפנימייה אשר נקרא שמה "קרית איילת השחר".

• ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה – הישיבה מונה 380 בחו־
אף  על  בחורים  מ-68  יותר  א'  לשיעור  התקבלו  שנה  כבכל  רים, 
הלחץ העצום להתקבל לישיבה מצד עשרות  ראשי ישיבות קט־
נות. הבוחנים: ראשי הישיבה רבי יגאל רוזן ורבי מרדכי רבינוביץ. 

המראיין: המשגיח רבי צבי דיאמנט.

• ישיבת 'באר התורה' (גיל) הממוקמת בקמפוס בבית שמש, 
הבו־ בחורים.  כ-60  א'  לשיעור  התקבלו  בחורים,  כ-300  ומונה 
חנים: רבי יעקב משה ליבוביץ, ורבי מנחם דויטש כשלאחר מכן 
לראיון.  לוי  יוסף  גבריאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  אצל  עוברים 
השנה הוחלט שלא לעבור את ה-60 בחורים ובכך לא יאלצו לשכן 
בחורים בדירות וכלל בחורי הישיבה יושכנו בקמפוס החדש אליו 
עברה הישיבה לפני כשנתיים בבית שמש. גם השנה מגיעים לי־

שיבה קבוצות מהישיבות המובילות בב"ב ובי-ם.

• ישיבת 'באר יעקב' – מיסודו של רבי משה שמואל שפירא 
זצ"ל המונה 180 בחורים, התקבלו לשיעור א' 48 בחורים. הבוח־
נים: ראש הישיבה רבי דוד יצחק שפירא ובנו רבי שמעון שפירא, 

המראיין: רבי יעקב זלושינסקי.

שהתגלתה  בירושלים  (פינקל)  גבוה  מדרש  בית  ישיבת   •
תק־ חסרת  בהצלחה  ונפתחה  הישיבות  בעולם  השנה׳  כ׳הפתעת 

דים בקיץ האחרון עם 60 בני קיבוץ מופלגים וכ- 70 אברכי כולל 
א'  שיעור  בני  ל - 44  אף  שעריה  את  לראשונה  פותחת  צעירים, 
נבח־ מאות  מתוך  בארץ  המובילות  מהישיבות  בקפידה  שנבחרו 
נים, ההצלחה האדירה נזקפת לזכותו של ראש הישיבה הגאון רבי 
הגרנ"צ  רה"י  של  אחיינו  פינקל  שמואל  רבי  והגאון  כאהן  גרשון 
התמסרות  גדולים,  לא  בשיעורים  הישיבה  יחודיות  זצ"ל,  פינקל 

ויחס אישי של הצוות, בסגנון ירושלמי שמור.

• ישיבת 'בית מאיר' בבני ברק – המונה 130 בחורים, התקבלו 
לשיעור א' 30 בחורים. הבוחן: רבי בנימין כץ ורבי דניאל גינצבו־

רג. המראיין: המשגיח רבי ישראל מאיר ויסנשטרן.

מונה 500  הישיבה   – ברק  בבני  עליון'  מדרש  'בית  ישיבת   •
של  רחב  מגוון  קיים  בחורים.   100 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים, 
רבי  הר"מים  וכן  אונגרישר  ירחמיאל  רבי  הישיבה  ראש  בוחנים: 
אברהם יצחק ליפקוביץ, רבי ישראל אדלשטיין, רבי נפתלי קופ־

שיץ, רבי טוביה שפירא ורבי יואל מקלב.

• ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק – המונה 480 בחורים, הת־
הר"ב  הישיבה  ראש  הם  הבוחנים  בחורים.  א' 140  לשיעור  קבלו 
ויסבקר ורבי שרגא פישהוף, המראיינים רבי שמעון פוחוביץ, רבי 
מש־ להקטין  רצונו  על  הישיבה  ראש  הודיע  השנה  רביץ,  יהושע 
מעותית את שיעור א' כשלא יקבלו יותר מ- 90, מנגד הבחורים 
הוא  הוקטן  לא  זאת  בכל  שהשיעור  שהסיבה  מאמינים  בישיבה 
עקב הלחץ הרב להתקבל לישיבה, בנוסף נערכים להרחבת הישי־

בה לאחר ההצלחה במגבית המצ'ינג שהתקיימה בניסן האחרון.

• ישיבת 'בית שמואל' בירושלים – המונה 80 בחורים, התק־
בלו לשיעור א' 18 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי יצחק עה־
רנפלד. בשנה האחרונה עזב המשגיח רבי נחום בויאר כשלתפקידו 

נכנס הרב עזריאל פרלמן.

• ישיבת 'ברכת יצחק' באור יהודה – הישיבה מונה 80 בחו־
רים, התקבלו לשיעור א' 15 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי 
אבינועם פוסטבסקי, המראיין המשגיח רבי שמעון סנדומירסקי, 
בשנה האחרונה שופץ חלקים נרחבים בישיבה, בימים האחרונים 
השמועות מדברות על ניסיונות חיבור בין ישיבת דברי אמת לי־

שיבה, הדברים עדין לא סגורים סופי ולא אושרו רשמית, במידה 
ויתחברו 2 הישיבות יגדל כוחה של הישיבה משמעותית.

 • ישיבת 'גאון יעקב' בבני ברק – המונה 150 בחורים, הת־
קבלו לשיעור א' 38 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
זאב ברלין חתנו של מרן הגראי"ל זצ"ל, והגאון רבי נתן זוכובסקי. 
המראיין: המשגיח רבי נחום ברנשטיין. בזמן קיץ הצטרף לצוות 
הישיבה הגאון רבי שרגא ברלין בנו של ראש הישיבה, מה שהוסיף 
כח ושטייגען רב לישיבה. השנה לקראת אלול הבעל"ט יחנכו את 
פאר  ברוב  שנבנה  לייב"  אהרון  רבי  "היכל  החדש  המדרש  בית 

והדר ובימים אלו סיימו את הכנתו.

בחורים,   110 המונה    – בירושלים  שאול'  'גבעת  ישיבת   •
שפירא  אליעזר  רבי  הבוחנים:  בחורים,   25 א'  לשיעור  התקבלו 
יצויין  מנדלסון,  יהודה  רבי  המשגיח  והמראיין  הישיבה,  מראשי 
שהישיבה מתייחדת בעבודה על בן אדם לחבירו בדרכו של המ־

שגיח הרב שלמה וולבה זצ"ל.                        

 – הירושלמי   לפלג  המשתייכת  באשדוד  'גרודנא'  ישיבת   •
הישיבה מונה 220 בחורים, השנה התקבלו לשיעור א' 46 בחורים, 
הרמי''ם:  בוחנים  בנוסף  שמידע.  הר"מ  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
הר"י ונדרולדה, הרמ"י פלס, לאחר מכן עוברים לראיון אצל המ־

שגיח הרח"י ברינגר.

• ישיבת 'גרודנא' באר יעקב – המונה 450 בחורים, התקבלו 
לשיעור א' 80 בחורים כבכל שנה יתחלק שיעור א'  ל - 2 שיעו־
הקר,  יצחק  ורבי  דרבקין  צבי  רבי  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  רים. 
והר"מים רבי יצחק פלונצ'ק ורבי חנניה שיף. לראיון עוברים אצל 
המשגיח רבי ישראל שלום איראם, יצויין כי הישיבה לא מעסיקה 

רשמים כלל.

• ישיבת 'דברי אמת' במודיעין עילית – המונה 100 בחורים, 
ורבי  הישיבה,  מייסד  פוברסקי  צבי  רבי  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
זבולון שוב מראשי הישיבה, בשנה האחרונה עזב את הישיבה הרב 
יעקב יעקובזון לטובת פתיחת ישיבת קיבוץ בגדרה שלאחר זמן 
קצר נסגרה, השמועות ברחוב מדברות על אפשרות מיזוג הישיבה 
עם ישיבה אחרת, ועזיבת הגר"ז שוב את תפקידו בישיבה,  בחורי 

המשך בעמוד הבא
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הישיבה לא עודכנו על כך בצורה רשמית מהנהלת הישיבה בשלב 
זה.

 250 המונה   – בירושלים  (סילבר)  חכמה'  'דרך  ישיבת   •
הגר"י  רה"י  הבוחנים:  א'.  לשיעור  בחורים  התקבלו 40  בחורים, 
פרלמן,  והר"א  גולדשטיין  הר"י  זק"ש  הרמי"ל  והרמי"ם  וילנסקי 

המראיין: הגר"ב גרילק והרב וילנר.

לפלג  המשתייכת  בירושלים  (עלזאס)  אליהו  דעת  ישיבת   •
בחורים,   א' 18  לשיעור  התקבלו  בחורים,  כ-38  מונה  הירושלמי 
הבוחנים ראש הישיבה רבי נפתלי עלזאס, ורבי אליהו וינר, השנה 
נערכים להרחבת בית המדרש ובנית חדר שיעורים נוסף במבנה 

הישיבה.   

• הישיבה הגדולה מן ההר בביתר עילית המונה 150 בחורים 
- התקבלו לשיעור א' 50 בחורים. הבוחנים הם: הראש ישיבה רבי 
חיים מן ההר, המראיין רבי משה ברמן, לישיבה נרשמו אף בחורים 

מקול תורה הקטנה לאחר שנפלו מישיבות חשובות.

התקבלו  בחורים,   170 מונה   – עפולה'  הגדולה  'הישיבה   •
בלום  הרב  הישיבה  ראשי  הם  הבוחנים  בחורים.   40 א'  לשיעור 
חנכו  בישיבה  בויאר.  בנימין  רבי  המשגיח  המראיין  לנג.  והרב 
וכעת  הישיבה.  גידול  עקב  חדשה  פנימיה  קומת  האחרונה  בשנה 
מתחילים בשיפוץ כללי של הישיבה לרווחת הבחורים. יצויין כי 
כבר  קשורה  אינה  עפולה  נחלת  ברחוב  מכינוייה  בשונה  הישיבה 

לישיבת נחלת הלווים.

• ישיבת 'ראשון לציון' (תפארת ישראל) – המונה 90 בחורים, 
התקבלו לשיעור א' 20 בחורים, השנה נמצאים בצל האבל הכבד 
בפטירת ראש הישיבה הגאון רבי יאיר ישראלי ז"ל, הישיבה עברה 
ברלין,  שרגא  רבי  הרמי"ם  ובעזיבת  לירושלים  במעברה  טלטלה 
רבי מרדכי יוסף קונשטט, והמשגיח רבי נחמיה פרידלנדר הודיע 
על עזיבתו באלול הקרוב, הבוחנים: ראש הישיבה ורבי ניסן גול־
דברג. המראיין: רבי אשר הוכברגר, יצויין כי רבי יהודה אריה כץ 
תפקיד  לטובת  הבעל"ט  באלול  לעבור  צפוי  אמת  דברי  מישיבת 

בישיבה.

• ישיבת 'היכל יצחק' (לנדא) בירושלים, הישיבה מונה 240 
אצל  נבחנים  הבחורים  בחורים,  א' 70  לשיעור  התקבלו  בחורים, 
רה"י רבי ישראל לנדא ורבי אהרון שפריי ורבי נפתלי זינגר, המ־
הבית  בהיכל  נבנה  האחרונה  בשנה  זוננפלד,  מרדכי  הרב  ראיין 

מדרש ארון קודש מפואר ואף הוכנס ספר תורה להיכל.

• ישיבת חברון - גבעת מרדכי – המונה 1350 בחורים, התק־
בלו לבחינה 220 בחורים, הבוחנים הם ראשי הישיבה רבי דוד כהן 
ורבי יוסף חברוני, האחראי על הרישום בישיבת חברון הוא הרב 
ברוך  ויסבלום משגיח קטן בישיבה וכן מנהל הישיבה הרב שלמה 
קרלנשטיין, בשבועות האחרונים נערכים לבניית 2 קומות פנימיה 

בבנין ב' שבקמפוס הישיבה.

 – הירושלמי  לפלג  המשתייכת  "החדשה"  חברון  ישיבת   •
הישיבה מונה 100 בחורים, התקבלו 34 בחורים לשיעור א', הבוחן 
הוא ראש הישיבה רבי שמואל אריאלי, המראיין רבי יצחק יחיאל 
פרבשטיין, ורבי ברוך דוב גרוזבסקי, יצויין שבנין הישיבה בשכונת 
בית הכרם צר מלהכיל את כלל הבחורים והנהלת הישיבה בחיפו־

שים נרחבים למעבר למבנה גדול יותר בי-ם.

• ישיבת חכמת שלמה (נויברט) – המונה 80 בחורים קיבלה 15 
בחורים, הבוחנים ראש הישיבה רבי בנימין דרייפוס, המראיינים 
המשגיח רבי אברהם אריה לוי, רבי חנוך מונק, ורבי יהושע שטר־
סברג, בשנה האחרונה סיננה הישיבה עשרות תלמידים שלטענתם 

לא התאימו לציביון הישיבה.

• ישיבת 'יד אהרון' בשכונת קטמון בירושלים – הישיבה מונה 
115 בחורים, כמיטב המסורת וכמידי שנה בשנה בישיבה התקב־
לו לשיעור א' רק 24 בחורים כחוק ולא יעבור של ראש הישיבה 
רבי יהושע אייכנשטיין, הבחורים עוברים מבחן וראיון אצל ראש 
הישיבה, יצויין שהמשגיח רבי ישראל מאיר המניק והמשגיח קטן 

רבי אברהם וכטהל מכהנים במקביל בישיבת ׳פינקל׳ בי-ם.

 – עילית  במודיעין  הלל)  ר'  (חברון  הגדולה'  'כנסת  ישיבת   •
המונה 180 בחורים, התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחן ר"מ 
הישיבה רבי שמואל שפירא והמראיין המשגיח רבי יחזקאל פוס־

רינו. מי שעובר את המבחנים נכנס לבחינה אצל ראש הישיבה רבי 
יצחק זאב זקס בנו של ראש ומייסד הישיבה רבי הלל זקס זצ"ל, 

הישיבה מתייחדת בקבלת בנים של בוגרים שלמדו בישיבה.

הישיבה   – ברכסים  חסידים)  (כפר  חזקיהו'  'כנסת  ישיבת   •
מונה כ100 בחורים, התקבלו לשיעור א' כ45 בחורים. הבוחנים: 
הוא  המראיין  שמואלי.  יעקב  ורבי  מן  יהושע  רבי  הישיבה  ראש 
בחוד־ הישיבה  לצוות  שהצטרף  שמעון.  דב  רבי  החדש  המשגיח 

שים האחרונים ואף אחראי על הרישום.

מונה  הישיבה   – באלעד  (אטינגר)  יחזקאל'  'כנסת  ישיבת   •
ראש  הבוחנים:  בחורים,   68 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים,   320
הישיבה רבי ברוך מרדכי אטינגר, והר"מ רבי אריה פרידמן, המ־
ראיין: רבי חיים קונצקי. יצויין כי בשנה האחרונה לראשונה הש־
תתף ראש הישיבה בכינוס בחירות בראשות גדולי הדור שליט"א 

למען רשימת ג' מה שתרם רבות להצלחת הרישום.

• ישיבת 'כנסת יצחק' – חדרה המשתייכת לפלג הירושלמי  – 
מונה 450 בחורים, התקבלו לשיעור א' 70 בחורים. הבוחנים: ראש 
דוד  רבי  הר"מים  וכן  נוביק.  והר''ט  ארנברג  יהושע  רבי  הישיבה 

מינצר ורבי דוד דויטש, שבוחנים אף הם בשעות הצורך.

• ישיבת 'כנסת יצחק' במודיעין עילית - הישיבה מונה 350 
בחורים, התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה 
רבי  המשגיח  המראיין:  שטיינוז.  אליעזר  ורבי  נוביק.  שמעון  רבי 

יהושע עלזאס.

• ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות – הישיבה מונה 370 בחו־
רים, התקבלו לשיעור א' 88 בחורים, הבוחנים: הר"י כהן, והר"א 

זליבנסקי, המראיין: המשגיח רבי יהונתן קמפה.

• ישיבת 'מאור יצחק' (חמד) – המונה 250 בחורים, התקבלו 
לשיעור א' 58 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם 
יעקובזון והר"מ רבי יעקב אנגלנדר. לישיבה מתקבלים גם בחורים 

שלא הצליחו להתקבל לישיבת בית מתתיהו מחוסר מקום.

• ישיבת מאירת שמועה באשדוד בראשות הגר''נ רוזנבלט, 
הישיבה מונה 80 בחורים, התקבלו לשיעור א' 24 בחורים, הבוח־
נים: ראש הישיבה, ורבי אהרון כהן. המראיין המשגיח רבי שלמה 
מרגלית ורבי אריה דוברוב, וכן רבי שמחה רוזנבלום, באלול הק־

רוב צפוי להיכנס משגיח קטן נוסף. 

• ישיבת 'מיר ברכפלד' – הישיבה מונה 650 בחורים, התק־
הגאון  הישיבה  ראשי  הם  הבוחנים  בחורים.  א' 120  לשיעור  בלו 
רבי אליעזר יהודה פינקל, הגאון רבי נועם אלון, והגאון רבי צבי 
פרצוביץ. המראיינים: המשגיחים רבי ראובן הכסטר ורבי אליהו 
גודלבסקי, יחד עם הרב יחזקאל זילבר. השיעור גדל באופן ניכר 
משנים עברו, בעקבות פתיחת שערי הישיבה לבחורים מישיבות 
במודיעין עילית ומקומות נוספים, למותר לציין  שגם השנה הושם 

דגש על איכות וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.

המשך בעמוד הבא
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'יד  ישיבת  של  הסניף   - בירושלים  אשר'  'משכן  ישיבת   •
אהרן', הישיבה מונה 100 בחורים, התקבלו לשיעור א' 22 בחורים. 
הבוחנים: ראש הישיבה רבי יהושע אייכנשטיין וחתנו הגאון רבי 

צבי שחור. מראיין: רבי יוחנן יעקבס.

בחו־ מונה 70  הישיבה   – תקוה  בפתח  דוד'  'נחלת  ישיבת   •
רים התקבלו לשיעור א' 20 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי 
דוד סלומון  רבי יעקב כהן, ומראיין המשגיח רבי אברהם שפירא, 
מאיר  רבי  הישיבה  בהיכל  שיחות  למסור  התחיל  האחרון  בקיץ 

טוביה פולק.

• ישיבת 'נחלת בנימין' במודיעין עילית – הישיבה מונה למ־
הבו־ בחורים.   25 כ  א'  לשיעור  התקבלו  בחורים,   100 מ-  עלה 
עזרא  רבי  והרמי"ם  יעקובוביץ'.  דניאל  רבי  הישיבה  ראש  חנים: 
רוטשילד שמכהן גם כמשגיח בישיבת פונביז' וכן רבי מאיר פלאי 

המראיין: המשגיח רבי אריה נפתלי לנג.

• ישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה – הישיבה מונה 250 התקבלו 
לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: רבני הישיבה רבי אליהו וינקלר 

ורבי דניאל ארנפרוינד. המראיין: המשגיח רבי אורי ויסבלום.

ישי־ של  הסניף   - עוצם  הדרומי  במושב  זרח'  'נר  ישיבת   •
בת 'ארחות תורה' בדרום. מונה 150 בחורים, התקבלו קרוב ל 50 
בחורים לשיעור א'. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי יצחק זאב 
אנסב־ שמואל  והרב  ברוורמן,  אליהו  הרב  והרמי"ם  פיינשטיין. 
כר. המראיין: המשגיח רבי אברהם קוזוקין. הישיבה חנכה בשנה 
האחרונה בית מדרש חדש ומורחב עקב גידול התלמידים. הישיבה 

לראשונה לא העסיקה רשמים.

 • ישיבת 'נתיב הדעת' (קפלן) בירושלים – הישיבה מונה 300 
בחורים, התקבלו לשיעור א' 70 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה 
רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם זיסקינד. המראיין 

המשגיח הרב מתתיהו שטיגל.

בשנה  שנפתחה  אהרון)  (דעת  החדשה'  'קפלן  ישיבת   •
נוף  הר  בשכונת  התשובה"  מוסדות "אורות  של  במבנה  האחרונה 
בחורים,  התקבלו 50  א'  כשלשיעור  בחורים,  מונה 90  בירושלים 
מרבית הבחורים שלא מתקבלים לישיבת קפלן ה'וותיקה' מנסים 

להתקבל ל'חדשה'.

• ישיבת 'נתיבות החכמה' (וולפסון) בירושלים – הישיבה מונה 
מספר  בחורים   130 א'  לשיעור  התקבלו  ובישיבה  בחורים,   700
הישיבה  ראש  אצל  והראיונות  הבחינות  עברו.  משנים  יותר  קטן 
רבי דניאל קלמן וולפסון והרב מנחם זורייבין והרב בצלאל קרויז, 
כבכל שנה מופעל לחץ גדול על ראשי הישיבה להתקבל לישיבה.

• ישיבת 'נתיבות התורה – אור יהושע' בבית שמש, מונה 100 
בחורים, קיבלה לשיעור א' 30 בחורים, הבוחנים בישיבה הם ראש 
הישיבה רבי יוסף רובינשטיין, ורבי שלמה ברונר. המראיין המש־
גיח רבי אפרים אדלר, בשבועות האחרונים התקיים כנס בוגרים 

מיוחד עם הנהלת הישיבה.

• ישיבת 'סלבודקא' בבני ברק – הישיבה מונה כ400 בחורים, 
וחבר  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   68 א'  לשיעור  התקבלו 
מועצת גדולי התורה רבי משה הלל הירש, וחלקם עוברים למבחן 

קצר גם אצל רבי מרדכי כהן. את הראיון עורכים רבני הישיבה רבי 
בכלל  הרשמים   עבדו  לראשונה  הירש.  אהרן  והרב  זקס  שמואל 
סל־ קהילת  עם  המזוהות  בישיבות  רק  ולא  הליטאיות,  הישיבות 
זה  שתרם למצב  מה  הישיבה,  של  העיקרי  המרכיב  שזהו  בודקה 

הנהגתם של ראשי הישיבה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש.

• ישיבת 'עטרת ישראל' בירושלים שבראשות הגרב"מ אזר־
חי חבר מועצת גדולי התורה – המונה 200 בחורים, התקבלו בשלב 
חיים  רבי  מראיין:  אזרחי,  ציון  בן  רבי  הבוחנים:  בחורים,   22 זה 
בימים  כבר  וייתכן  הבעל"ט  חורף  בזמן  קפלן,  יצחק  ורבי  אזרחי, 
שהולך  החדש  למשכנה  לעבור  הישיבה  צפויה  הקרובים  נוראים 
הגרב"מ  הסתובב  האחרון  ברישום  עילית,  מודיעין  בעיר  ונשלם 

אזרחי בישיבות הקטנות ברחבי הארץ.

• ישיבת 'עטרת שלמה' בקמפוס 'שדי חמד' - הישיבה מונה 
600 בחורים, השנה התקבלו לשיעור א' 96 בחורים. השנה ניתנה  
שימת לב יתרה על מספר קטן יותר של בחורים. הבוחנים: ראש 
מנחם  ורבי  לוי.  אליעזר  ורבי  סורוצקין  בער  שלום  רבי  הישיבה 
חסידא. המראיין המשגיח רבי יוסף דיוויס. בישיבה עמלים כעת 

על הרחבת בית המדרש הנוכחי בעוד 1000 מ"ר.

• ישיבת פוניבז' בבני ברק – הישיבה מונה 1300 בחורים, בי־
שיבה עדיין אין בחינות והבחינות יתחילו באזור כ"ה תמוז לשי־
עור א' צפויים להתקבל לא פחות מ– 300 בחורים. הבוחנים: נשיא 
הישיבה הגר"א כהנמן, וכן אצל הר"מים - הגרח"פ ברמן, הגר"ד 
אצל  לראיון  עוברים  הבחורים  מלר.  והגרי"ש  לוי  הגר"ד  מילר, 
המשגיח הרב אליהו קלרמן, בסיום הבחינות נערכת ישיבה בביתו 
ראשי  משתתפים  שם  כהנמן  הגר"א  הישיבה  נשיא  של  אמו  של 
הישיבה וחברי מועצת גדולי התורה הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד 

פוברסקי ומחליטים על קבלת הבחורים.

• ישיבת פוניבז' בבני ברק של הגר"ש מרקוביץ שם גם כמי־
בחורים,   600 מונה  הישיבה   – לבחון  החלו  לא  עוד  המסורת  טב 
הצפי לשיעור א' 110 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה הר"ש 
מרקוביץ והר"א דויטש וכן הר"י זלושינסקי. בימי עומס של נבח־
נים מצטרפים לצוות הבוחנים גם הר"מים הרי"מ דז'ימיטרובסקי 
והר"ח הבלין, כמו''כ עוברים לראיון אצל המשגיח הרא''א דסלר. 
התשובות לנבחנים נתנים בכ"ג תמוז, בישיבה מציינים שההצלחה 
ברישום  האחרונות  בשנים  שנפתחו  ישיבות  מספר  אף  על  היא 

לבני שיעור א' בפלג הירושלמי.

• ישיבת 'קול תורה' בבית וגן בירושלים – הישיבה מונה 380 
בחורים, התקבלו לשיעור א' 70 בחורים, הבוחן ראש הישיבה רבי 

שלמה שלזינגר.

• ישיבת 'קרית מלך' בבני ברק – המונה 270 בחורים, התקב־
לו לשיעור א' 82 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה רבי יעקב קארפ, 
ורבי בנימין רימר מראשי הישיבה, המראיין: המשגיח רבי ישראל 
הבלין, רבי דוד ליכט., לאחרונה מונה הרב שלמה קרלנשטיין בת־

פקיד הניהול הגשמי בישיבה.

• ישיבת 'רבינו חיים עוזר' בבני ברק – המונה 150 בחורים, 
התקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגרמ"צ 
המ־ ברלין.  יחיאל  ורבי  וולפא  מנדל  מנחם  רבי  הר"מים  ברלין, 

ראיין: הרב שעייה אדלר.

• ישיבת 'רנה של תורה' בכרמיאל - ה'סניף' של ישיבת 'אר־
חות תורה' בצפון. המונה כ300 בחורים, התקבלו לשיעור א' כ90 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה רבי אברהם סטוארט, והר"מים 
עוברים  הבחורים  פישל.  יקותיאל  רבי  שכטר,  בונים  משה  רבי 

ראיון אצל המשגיח רבי יוסף פלונצק, ורבי שמעון עמנואל.

• ישיבת 'ראדין' בנתניה המונה 80 בחורים, התקבלו לשיעור 
א' 30 בחורים, הבוחנים הם: רבי מיכאל גוגיג הגר"י וניט, הגר"י 

שפירא, המראיין: המשגיח הגר"ש ברוורמן.

• ישיבת 'שכר שכיר' בנתיבות מיסודו של הגר"י מאיר זצ"ל, 
הבוחנים:  בחורים.   35 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים,   170 המונה 
המראיין:  לב,  דוב  ורבי  גרשנוביץ,  יהודה  צבי  רבי  הישיבה  ראש 
רבי שלמה צבי פרוכטר. ורבי שאול פוסטבסקי, בזמן קיץ הנוכחי 
נפתח בהיכל הישיבה כולל אברכים לבוגרי הישיבה דבר שהוסיף 

חיזוק לאווירת הלימוד והשטייגען.

המונה 300   – חלקיה  בית  במושב  שמועות'  'שערי  ישיבת   •
רבי  הישיבה  ראש  הבוחנים:   .  60 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים, 
פי־ יוסף  ורבי  פינקוס  יעקב  ישראל  רבי  והר"מים  שפירא,  אריה 
שהוף. המראיין המשגיח רבי יעקב שטרנשוס. בזמן אלול הבעל"ט 
צפויים להיכנס להיכל ביהמ"ד החדש 'היכל אברהם יצחק' שנבנה 

תוך פאר והדר והושלם בימים אלו.

בחו־  900 מונה  הישיבה   – בתפרח  'תושיה'  ישיבת   •
עולם  מכלל  בשונה  בחורים,   170 א'  לשיעור  התקבלו  רים, 
הרשמיות  הבחינות  יתחילו  בתמוז  יז'  לאחר  רק  הישיבות 
הישי־ ראש  הבוחנים:  באלול.  להגיע  שעתידים  לבחורים 

בה רבי אביעזר פילץ והרב יעקב שינברג, לאחמ"כ עוברים 
ברוך לוין, המראיין המשגיח  רבי  מנחם,  בן  מנחם  רבי  אצל 
בפני  'חבורה'  אמירת  הבחינה:  סוג  ארנפריונד,  דניאל  רבי 

הרבנים הבוחנים.

• ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד - השייכת לרשת הישי־
לשיעור  התקבלו  בחורים,   700 המונה  תורה',  'ארחות  של  בות 
סטפנסקי,  יעקב  רבי  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   190 א' 
ורבי  אפשטיין  דוד  אלעזר  רבי  רוטשילד,  אפרים  רבי  הר"מים 
בא־ להצטרף  צפויים  לישיבה  כגן.  יעקב  חיים  ורבי  גפן,  רפאל 
לול הקרוב 4 משיבים חדשים מה שיגביר את הקשר בין הבחורים 

לצוות הישיבה.

הישיבה  בירושלים,  (סולובייצ'יק)   - זאב'  'תורת  ישיבת   •
מונה 280 בחורים, התקבלו לשיעור א' 50 בחורים, הבחורים עו־
אצל  וכן  סולובייצ'יק,  ברוך  רבי  הישיבה  ראש  אצל  מבחן  ברים 
הר"מ רבי ישראל יעקב שמואלביץ, המראיין: המשגיח רבי אפ־

רים אנסבכר.

בחו־  120 המונה  בירושלים  (ליזרוק)  משה  תורת  ישיבת   •
מ 28- בחורים. הבוחנים ראש  א' למעלה  רים, התקבלו לשיעור 
הישיבה רבי איסר ליזרוק, והרמי"ם רבי שמואל שולמן ורבי פנחס 
כהן, הישיבה מתעתדת לעבור בקרוב למשכנה החדש בסמוך לי־

רושלים.
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ישראל

להקל־ מהבית,  לעבודה  פקיד/ה  דרוש/ה  יוקרתי  לארגון 
נדרש  לא  וגמישות,  נוחות  שעות  ותמלולם,  מסמכים  דת 
מורות  דרושות  תש"פ  לשנה"ל   * ש"ח.   3,500 שכר  ניסיון, 
והסביבה.  ברק  ובבני  בירושלים  לשנה"ל  וגננות  ומחנכות 

קריירה 072-22-222-62 

לחברה חרדית בגבעת שאול דרוש/ה פקיד/ה לעבודה מש־
רדית, שעות נוחות, שכר 6,000 ש"ח. * למשרד נדל"ן שקט 
  * .₪ שכר 8,000  נוחות.  שעות  מזכיר/ה.  דרוש/ה  ברק  בבני 
לארגון גדול סמוך לבני ברק דרוש/ה קלדן/ית. תנאי עובד/ת 

מדינה + חופש חודש בשנה. קריירה 072-22-222-62 

אתר "קברי המלכים" 
יפתח לביקורים

האתר, שנחשב בעבר כמקום קדוש ליהודים, נסגר לפני שנים רבות 
על ידי הממשלה הצרפתית, והציבור הרחב לא הורשה לבקר במקום.

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממשלת צרפת החליטה לפתוח את את 
אתר "קברי המלכים" ברחוב צלאח א-דין בי־
רושלים, הנמצא בשליטתה, ולאפשרי, אחרי 

שנים שהאתר היה סגור, ביקורים במקום.
האתר, שנחשב כמקום קדוש ליהודים, 
נסגר לפני שנים רבות על ידי הממשלה הצ־
לבקר  הורשה  לא  הרחב  והציבור  רפתית, 

במקום.
במשרד החוץ מסבירים "החלטתה של 
ארוך  ומתן  משא  בעקבות  התקבלה  צרפת 
וב־ הישראלי  החוץ  משרד  בהובלת  ומורכב 
לישראלים  חופשית  גישה  תתאפשר  זכותה 
חשיבות  בעל  ייחודי,  יהודי  קבורה  לאתר 
היסטורית ודתית גם יחד, השוכן ברחוב צלאח 

א דין בירושלים".
אל המתחם מוביל גרם מדרגות שרוח־
בו 9 מטר ובצדו תעלות המזרימות מי גשמים 
גם  ושימשו  שייתכן  מים  אגירת  למערכות 

כמקווה טהרה.
על פי מסורת יהודית היה במקום קברו 
של כלבא שבוע, חותנו העשיר של רבי עקי־
בא בן המאה השנייה לספירה. ספרות הקבלה 
מייחסת את הציון לבן-דורו נקדימון בן-גוריון 

מעשירי ירושלים. במהלך 
וסופרו  נכתבו  הדורות 
אגדות  המערה  אודות 
מוזכרת  והיא  שונות, 
רגל  עולי  של  בכתביהם 
יהודים שביקרו בירושלים 
חציבתה  מאופן  והתפעלו 
המעטרים  ומהקישוטים 

את הכניסה אליה.
נהגו  בעומר  בל"ג 
יהודי ירושלים לבקר במ־
ערת כלבא שבוע, הדליקו 

הצדיקים  נשמות  לעילוי  והתפללו  נרות  בה 
נקראת  בערבית  במקום.  נקברו  שלטענתם 

המערה קבור אלמולוך או קבור א-סלאטין.
קבוצה יהודית שרצתה לחדש את הת־

ומחאות  הפגנות  במקום  קיימה  בעבר  פילות 
צפוי  כאמור,  כעת,  אולם  האחרונות,  בשנים 

שינוי במדיניות.
שר החוץ ישראל כץ ברך בשם ממשלת 
ישראל על החלטתה של צרפת לפתוח למב־

קרים את אתר ״קברי המלכים״ בירושלים.
החלטתה של צרפת התקבלה בעקבות 
משא ומתן ארוך ומורכב בהובלת משרד החוץ 
חופשית  גישה  תתאפשר  ובזכותה  הישראלי 
בעל  ייחודי,  יהודי  קבורה  לאתר  לישראלים 
חשיבות היסטורית ודתית גם יחד, השוכן בר־

חוב צלאח א דין בירושלים.
״אני מברך על החלטת ממשלת צרפת 
בעל  באתר  לבקר  הרחב  הציבור  את  ומזמין 
חשיבות רבה לעם היהודי, עדות נוספת לקשר 
לבירתו  ישראל  עם  של  הדורות  ורב  העמוק 

הנצחית ירושלים.
שהוביל  על  החוץ  למשרד  מודה  אני 
בהצלחה משא ומתן מורכב בנושא בעל חשי־

בות לאומית ודתית רבה״.

בורו פארק: כנופיה אנטישמית הכתה 
באכזריות שני אברכים

כנופיה של ארבעה חשודים הכו באכזריות ביום רביעי האחרון אברך צעיר כבן 21 ואברך נוסף בן 
32, הפילו אותם לקרקע והחלו לחבוט ולבעוט בהם באלימות ◆ הם אף גנבו את הארנקים מכיסם 

של שני האברכים לפני שנמלטו מהמקום

מ‡: יר‡ל לבי‡
הכתה  גברים  ארבעה  של  כנופיה 
שצעדו  אברכים  שני  ושדדה  באלימות 
ברחבי שכונת בורו פארק בשבוע שעבר. 
בימים האחרונים נעצר אחד החשודים על 
יד זירת הפשע ולפנות בוקר נעצר חשוד 

נוסף.
ארגון  ידי  על  נתפסו  החשודים 
ברחבי  שגרתי  סיור  במהלך  השומרים 
השכונה וזאת בעקבות תמונות שפורסמו 

.NYPD – בשבוע שעבר ה
של  כשנופיה  והתחיל  התרחש  הכל 
אברך  באכזריות  היכו  חשודים  ארבעה 
הפילו   ,32 בן  נוסף  ואברך   21 כבן  צעיר 
אותם לקרקע והחלו לחבוט ולבעוט בהם 
באלימות. ארבעת החשודים אף גנבו את 
הארנקים מכיסם של שני האברכים לפני 

שנמלטו מהמקום.
נחתך   -21 ה  בן  האברכים  אחד 
במרכז  וטופל  התקיפה  בעקבות  בצווארו 

 -32 ה  בן  הנוסף  האברך  ואילו  הרפואי 
סירב  אך  בפנים  ופציעות  מחבלות  סבל 
לטיפול רפואי. לאחר התקיפה המשטרה 
החלה בחיפושים אחר החשודים ששניים 

מהם כאמור נעצרו בימים האחרונים.
הח־ ארבעת  מבין  השני  החשוד 
מתנדב  בו  שהבחין  לאחר  נתפס  שודים 
אחר  חיפושים  במהלך  "השומרים"  של 
ברחבי  ימים  מספר  המתנהלים  התוקפים 

שכונת בורו פארק.

מוסקבה:  תלמידים הוסמכו לרבנות
עשרות בוגרי ״תומכי תמימים״ - הישיבה הוותיקה והראשונה של רוסיה, משמשים ברבנות ו'כלי 

קודש' ברוסיה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
מתל־ חדשה  קבוצה  זו  אין  אומנם, 
תמימים״  ״תומכי  הגדולה  הישיבה  מידי 
במוסקבה, שעמדו בכור המבחן והוסכמו 
לרבנות - אך ההתרגשות גדולה ומרעננת 
של  ורובם  בהיות  הראשונה,  בפעם  כמו 
תלמידים אלו, הם כאלו שלא זכו לגירסא 
והגיעו  זכו  זאת  ובכל  יהודית,  דינקותא 

ללמוד בישיבה.
ויגעו  עמלו  מספר  שנים  במשך 
המוגמר  על  לברך  ב"ה  זכו  וכעת  בתורה, 
סמיכה  של  הנכספת  התעודה  קבלת  עם 
לרבנות. ובזאת הם מצטרפים אל חבריהם 
והצמיחה  זכתה  שכבר  הישיבה,  בוגרי   -
עש־ פעילותה,  שנות  כשלושים  במשך 
כשלו־ המשמשים  רבנים  של  רבות  רות 
מאות  של  המפוארת  בממלכה  קודש  חי 

שלוחי חב״ד בכל מדינות חבר העמים. 
שונים  בשלבים  נערכו  המבחנים   
התל־ הגיעו  והשבוע  השנה,  כל  במשך 
הרב  כבוד  אצל  המסכם  למבחן  מידים 
והגאון  לאזאר,  בערל  רבי  הגאון  הראשי 
רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי - רב שכונת 
נחלת הרב חב״ד בקריית מלאכי, יחד עם 
מנחם  ר׳  הרה״ח  הגדולה  הישיבה  ראש 
מענדל גולדברג, וראש מכון הסמיכה בי־

שיבה הרה״ח ר׳ דוד רוזנצוויג. 
עמדו  בהן  ארוכות,  שעות  לאחר   
את  שהפליאה  רבה  בהצלחה  התלמידים 
הרבנים הבוחנים - חתמו הרבנים על תעו־
עם  יחד  הבוחנים  והרבנים  הסמיכה,  דות 
להתוועדות  התיישבו  החדשים  הרבנים 
חסידית באולם שע״י בית הכנסת המרכזי 

״מארינה רושצ׳ה״ במרכז מוסקבה. 

הער־ את  הביעה  הישיבה  הנהלת   
בערי  הפזורים  והרבנים  לשלוחים  כתה 
רוסיה, שגידלו וחינכו את התלמידים בא־

או  אבנר״,  ״אור  הספר  בתי  רשת  מצעות 
יהודים,  לצעירים  ״יחד״  לימוד  תוכניות 
והמסורה,  המושקעת  הכללית  ובפעילות 
עקבית  וזריעה  עמוקה  בחרישה  הנעשית 
ובעקבות  רוסיה.  יהודי  של  הצעיר  בדור 
כך, קוצרים ברינה את הפירות המפוארים, 
הן בישיבה הגדולה ״תומכי תמימים״, כמו 
גם בשאר הישיבות ומוסדות החינוך המ־
הגר״ב  רוסיה  של  רבה  שהקים  פוארים 
כיום  הנותנות  הבירה,  במוסקבה  לאזאר, 
מענה לכל יהודי צעיר באשר הוא, למצוא 
לעצמו את המסגרת החינוכית המתאימה 
לרמתו וגילו, ולצעוד לקראת הקמת מש־

פחה יהודית אמיתית וכשרה. 
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קונטרס בעניין שימוש במזגנים בשבת 
בעידן הדיגיטלי מעורר הדים

בבתי  האחרונה  בשבת  שחולק  קונטרס 
במזגנים  שימוש  בעניין  הארץ,  ברחבי  הכנסת 
נרחבים  הדים  עורר  הדיגיטלי,  בעידן  בשבת 
בשמירת  המהדרין  שביעי  מקדשי  עם  בקרב 

השבת כהלכתה.
חולקו  הקונטרס  של  עותקים  אלף   60
בבתי הכנסת. היוזמה עלתה מאחר ואל  המוקד 
הטלפוני הגיעו מאות שאלות על כשרות מזג־
נים, לאחר שחברת המיזוג 'אלקטרה', הוציאה 
סדרת מזגנים בכשרות בד"ץ מהדרין של הרב 
מטעם  הקיימת  הכשרות  לצד  שליט"א,  רובין 
המכון הטכנולוגי להלכה מיסודו של הרה"ג לוי 

יצחק הלפרין זצ"ל..
כתוב  העמודים,  עשרת  בן  הקונטרס, 
בצורה מאירת עיניים, ברורה– כזו שמאפשרת 
לכל אדם ואדם לקרוא ולהבין מה עומד לנגד 
עיניו, ועונה על שאלות נפוצות בנושא כשרות 

המזגנים בעידן הטכנולוגי.
ניתן  בה  דוא"ל  כתובת  ניתנה  בנוסף, 
לקבל עותק נוסף של הקונטרס ישירות למח־
שב. מאז סוף השבוע האחרון הגיעו כבר מאות 
ro51203405@gmail. :בקשות אל הכתובת

com כדי לקבל עותק של הקונטרס.

של  חשש  בכל  נזהרים  שבדורינו  "זכינו 
התיקו־ ורבו   " בקונטרס.  נכתב  שבת",  חילול 
נים בזה. והנה בשנים האחרונות עם התקדמות 
במכשירי  חדשות  בעיות  נוצרו  הטכנולוגיה 

המ־ הדיגיטליים  החיישנים  בעקבות  החשמל 
שוכללים שמטרתם לחסוך אנרגיה. החיישנים 
והופכים  בחדר  האדם  של  פעולה  כל  קולטים 
הפי־ ל"כרטיס  המשודר  חשמלי  לאות  אותה 
קוד", כך נוצרות שאלות חמורות בענייני גרמא 

שלא היו בעבר".
"עניין הגרמא בשבת הוא חמור, ולדעת 
מרבית הפוסקים אין להקל בו. ציבור יראי ה' 
בענייני  במיוחד  כבחמורה,  קלה  על  המקפיד 
בשערה"  התלויין  "הררים  שהם  קודש  שבת 
ולה־ להדר  לו  ראוי  מ"ח)  פ"א  חגיגה  (מסכת 
קפיד לקנות מוצר חשמלי עם פיתרון הלכתי 
מהודר ללא כל חשש לחילול שבת" – כך נכתב 

בקונטרס.
הבעיות  מפורטות  החוברת  לאורך  ואכן 
הכש־ הידור  של  והעניין  במזגנים  שהתעוררו 
רות. עשרות אברכים כבר מתדיינים בשאלות, 

והדבר הפך לשיחת היום.

הקעמפ של סאטמר היה בסכנה, הרבי 
התערב והנגיד שילם

הברירה היחידה שנותרה בידי המארגנים, היא לבנות את מערכת השפכים מחדש, כאשר העניין 
מצריך מקורות מימון, אותם לא הצליחו לגייס

"מ‡: יר‡ל לבי‡
בניו  אשר  סאטמאר  מוסדות  ילדי 
חוד־ לקראת  אלו  בימים  מתכוננים  יורק 
טוב'  'רב  לקעמפים  יסעו  כאשר  הקיץ  שי 
משך  ישהו  שמה  הקטסקילס  בהרי  אשר 
חודשיים וחצי בהשגחת צוות של מלמדים 

ומדריכים.
המארגנים  הופתעו  ההכנות  במסגרת 
בניו  החוק  אכיפת  מגורמי  הודעה  לקבל 
את  להעניק  מסרבים  שהם  כך  על  יורק, 

הרישיונות לקיום הקמפ, בטענה שמערכת 
השפכים אינה מסוגלת לספק את השירות 
ילדים,  של  כזאת  גדולה  לכמות  המתאים, 
לגרום  עלול  שהדבר  היא  הבעיה  כאשר 

לריח רע בכל אזור הקמפ.
המא־ בידי  שנותרה  היחידה  הברירה 
השפכים  מערכת  את  לבנות  היא  רגנים, 
מחדש, כאשר העניין מצריך מקורות מימון, 

אותם לא הצליחו לגייס.
הקעמפים  לנשיא  בדאגתם  פנו  ובכן 

האדמו״ר  מסאטמאר.  מהרז"ל  האדמו"ר 
ידאגו.  שבל  העסקנים  את  והרגיע  הקשיב 

והוא ידאג בעבורם.
ר'  הנגיד  עם  בעצמו  קשר  יצר  הרבי 
את  לנדב  שהסכים  לפקוביץ,  יהודה  חיים 

מימון הפרויקט.
נפגשו  האחרונה  שבת  במוצאי 
'חתי־ מעמד  את  וערכו  והנגיד,  האדמו"ר 
האדמו"ר  חילק  מכן,  לאחר  השטרות',  מת 

'לחיים' לבני משפחתו של הנגיד.

נגיד בנק ישראל: "הגירעון 
הוא לפחות 4.5%"

פרופ' אמיר ירון הביע דאגה משינוי המגמה ביחס 
החוב־תוצר, העומד כיום על 65% ◆ "לא מסתמן 

תוואי אמין לצמצום נטל החוב", הזהיר את השרים 
במהלך ישיבת הממשלה 

מ‡ פ. יוחנן
פרופ'  נועדו  שעבר  בשבוע 
של  בלשכתו  כחלון  האוצר  ושר  ירון 
התקציב.  באתגרי  לדיון  האוצר  שר 
האוצר  שפרסם  הלקונית  ההודעה 
בתום אותה פגישת עבודה לא גילתה 
דבר. אך כעת נגיד בנק ישראל חיווה 
דעתו לראשונה וגילה מה באמת הוא 
של  המתקנים  הצעדים  על  חושב 

האוצר.
הנגיד  אמר  הממשלה  בישיבת 
לשרים כי "חשוב שהצעדים ייושמו, 
המדי־ שקובעי  לשווקים  לסמן  כדי 
ניות מתחילים להתמודד עם הגירעון 
שתפח". נגיד בנק ישראל חזר על כך 
 4% ולא   4.5% על  עומד  שהגירעון 
כפי שטען האוצר, וגם זאת רק בתנאי 
שהמשק ימשיך לצמוח בהתאם לפו־
טנציאל, ושלא יהיו אירועים חריגים.
"יחס החוב לתוצר שירד בשנים 
הפיסקלית,  והאחריות  האחרונות, 
לישראל.  חשוב  אסטרטגי  נכס  הם 
ידי  על  יתוקן  לא  הגירעון  תוואי  אם 

לתו־ החוב  יחס  בהקדם,  הממשלה 
כבר  מ־65%  ליותר  לעלות  צפוי  צר 
ירידה  בין  גדול  הבדל  יש  ב־2020. 
מרמה  לעלייה  תוצר,  ל־65%  מ־70% 
לאותם  כיום)  החוב  (יחס   60% של 
תוואי  מסתמן  כשלא  בעיקר   -  65%
בהמשך",  החוב  נטל  לצמצום  אמין 

אמר ירון.
לממשלה  ממליץ  ירון  פרופ' 
ההוצאות  את  ולסרוק  לזהות 
חברתית  מבחינה  פחות"  ה"חשובות 
הנגיד  כן,  כמו  ולבטלן.   וכלכלית, 
המס  מערכת  את  לסרוק  גם  ממליץ 
הצ־ להם  שאין  הפטורים  את  ולבטל 

דקה. 
לדידו, לממשלה לא תהיה ברי־
רה, והיא תצטרך גם להפגין נחישות 

ולהעלות את שיעורי המס.
הת־ עם  ההתמודדות  לדבריו, 

מאתגרת,  הנוכחית  הפיסקלית  מונה 
בק־ כבר  אותה  להתחיל  חשוב  ויהיה 
של  העבודה  ותוכנית  היעדים  ביעת 

הממשלה הבאה.

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

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

אם טרם קראתם את הקונטרס, אל תהססו לשלוח בקשה 
לכתובת הדוא"ל ולקבל אותה חינם: 

ro51203405@gmail.comro

mailto:ro51203405@gmail.com
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העובדים 
הסוציאליים נגד 

משרד האוצר
לטענת איגוד העובדים הסוציאליים, שלושה חודשים 

אחרי שהיה אמור להסתיים המשא ומתן בנושא, 
מסרב המשרד לתקצב את התכנית שאושרה על ידי 

הגורמים המקצועיים 

מ‡ פ. יוחנן

יוצא  הסוציאליים  העובדים 
בטענה  זאת  האוצר,  מול  למחאה 
שהיה  אחרי  חודשים  ששלושה 
בנו־ ומתן  המשא  להסתיים  אמור 
שא השמירה על בטיחותן במקום 
לתקצב  המשרד  מסרב  העבודה, 
את התכנית שאושרה על ידי הגו־
רמים המקצועיים. מינואר נרשמו 
למעלה מ-30 מקרי אלימות כנגד 
סוציאליים.  ועובדות  עובדים 
יחכה  לא  שלנו  האישי  "הביטחון 
מאיגוד  נמסר  הבחירות"  לאחרי 
"הפגי־ הסוציאליים,  העובדים 
משרד  באחריות  היא  הבאה  עה 

האוצר ושר האוצר משה כחלון".
האח־ דצמבר  בחודש 
של  ארוכים  שבועות  לאחר  רון, 
חסימות  ענק,  הפגנות  מחאות, 
והשבתות,  עיצומים  כבישים, 
ואיגוד  האוצר  משרד  כי  סוכם 
ינהלו  הסוציאליים  העובדים 
משא ומתן על מנגנון כולל להגנה 

לסוף  עד  שיימשך  העובדים,  על 
כי  טוענים  באיגוד  מרץ.  חודש 
שהמגעים  אחרי  חודשים  שלושה 
הצדדים  להסתיים,  אמורים  היו 
האוצר  משרד  טענות  בשל  בנתק 
תכנית  את  לתקצב  ביכולתו  שאין 
העובדים  איגוד  שהציג  המוגנות 
ידי  על  ואושרה  הסוציאליים, 
במשרד  המקצועיים  הגורמים 

הרווחה, במהלך ממשלת מעבר.
כי  נמסר  האוצר  ממשרד 
והמקצו־ המעמיקים  "הדיונים 
העו"סים  מוגנות  בנושא  עיים 
האחרונים  בחודשים  מתנהלים 
נציגי  בין  מלא  פעולה  בשיתוף 
האוצר לנציגי איגוד העו"ס, מתוך 
הכרה רבה בחשיבות הנושא. לצ־
שבוחר  הוא  העו"ס  איגוד  ערנו, 
שלא להמשיך את הדיונים למרות 
הניכרת.  המקצועית  ההתקדמות 
נו־ מקצועי  לדיון  האוצר  נכונות 
לאיגוד  קוראים  ואנו  בעינה,  תרה 
המ־ המקצועי  בתהליך  להמשיך 

שותף במטרה להביא למיצויו".

פעילות להחייאת בית הקברות היהודי בקייב
מצבה מכובדת הוקמה לזכרו של המלבי"ם שנטמן במקום

מ‡: יר‡ל לבי‡

לשני  קרוב  שנמשכה  נמרצת  בפעילות 
עשורים על ידי הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר 
האישורים  התקבלו  צדיקים,  אהלי  אגודת 
הסופיים להחייאת בית הקברות הישן בקייב 
עשרות  נטבחו  בו  במקום  אוקראינה,  בירת 
אלפי יהודים הי"ד בשנות השואה וידוע בכי־

נויו 'באבי יאר'.
משך שנים רבות מתאמץ הרב גבאי למ־
צוא את המיקום המדויק לקברו של המלבי"ם, 
בתוהו,  שעלו  רבים  מאמצים  לאחר  אולם 
העיתונים  לאחד  צדיקים  אהלי  אגודת  פנתה 
ופרסמה מודעה קצרה בה הם מבקשים עזרה 
מכל אדם אשר אולי ידע איזה פרט על מקום 

מנוחת המלבי"ם.
שטיינמן  והגר"מ  רב  זמן  עבר  לא 
גבאי  מאיר  ישראל  הרב  את  הזמין  שליט"א 
ביותר:  מעניין  סיפור  לו  וסיפר  לביתו  אליו 
לפני עשרות שנים, בתקופה בה עדיין שלטו 
הקומוניסטים באוקראינה, פעלו כמה מגדולי 
גדו־ עצמות  את  להעביר  הליטאים  הרבנים 
ישראל,  בארץ  האחרונה  למנוחתם  עמנו  לי 
בכדי להצילם מחילול ובזיון שוודאי יהיו מנת 
חלקם מעבר למסך הברזל. בין אותם גדולים 
שהועברו לארץ ישראל היה הגאון הצדיק רבי 
יוסף יוזל הורוביץ זצוק"ל 'הסבא מנובהרדוק' 

שקברו החדש נכרה בהר המנוחות.
לאחר שתדלנות רבה מצד העסקנים הם 
עצמות  את  אף  להעביר  מיוחד  אישור  קיבלו 
שבקייב,  היהודי  הקברות  מבית  המלבי"ם 
לאוקראינה  יצאו  הם  ישראל.  בארץ  לקבורה 
אך  החפירה,  והחלו במלאכת  דרך  לא  בדרך 
לאחר חפירה קצרה הם נדהמו לגלות כי הקר־
קע תחת למצבתו הינה קרקע בתולה וסלעית 
שמעולם לא נקבר בה אדם. לאחר בירור מקיף 
המלבי"ם,  נפטר  עת  ימים,  באותם  כי  נודע 
הרימו צוררי דת ראשם ולגלגו לשומרי התו־
רה ומצוותיה. המלבי"ם נלחם בהם במסירות 
מרה.  שנאה  שנאוהו  כך  ובעקבות  ממש  נפש 
פטירתו  שלאחר  הדברים,  הגיעו  כך  כדי  עד 
פחדו בני הקהילה בקייב שצוררי הדת יחללו 
חסרת  מלחמתו  על  בו  'לנקום'  כדי  קברו  את 
הפשרות בהם. משום כך, קבעו את ציונו במ־
קום אחד בבית הקברות והעמידו עליו מצבה 
במקום  קברו  הקדושה  גופתו  את  אולם  נאה, 
אחר בבית הקברות, ועליו לא נכתב מי טמון 
נקבר  המלבי"ם  כי  בוודאי  שידוע  כך   - בו 

בבית הקברות בקייב, אך לא נשאר מי שיאמר 
תחת איזו מצבה או תחת איזה שם. כך סיפר 

הגר"מ שטיינמן לרי"מ גבאי.
הסיפור  את  גבאי  הרב  ששמע  לאחר 
המיקום  אחר  בחיפושיו  הפסיק  המפליא, 
המדויק ובמקום זאת בנה מצבה לזכרו בבית 
הזה  הקברות  "בבית  נחרט:  עליה  הקברות 
נטמן רבנו רבי מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל 
הקב־ בבית  המיוחל  המפנה  זי"ע".  המלבי"ם 
העיר  יהודי  אלפי  טמונים  היו  בו  בקייב  רות 
והסביבה, כמו גם קבריהם של גדולי ומאורי 
שמספר  כפי  כשנתיים  לפני  הגיע  הדורות, 
בקייב  פגשתי  רבה:  בהתרגשות  גבאי  הרב 
יהודי יקר שקישר אותי לאחראי על כל האזור 
הצעתי  בקייב.  הקברות  ובית  יאר  באבי  של 
ול־ המקום  את  לשפץ  מיוחדת  תכנית  להם 
התכנית  הקברות,  בבית  המצבות  את  שחזר 
קיבלה תאוצה רבה והרב ישראל מאיר גבאי 
בחי־ לטפל  האחראים  עם  רציף  בקשר  עמד 
דוש בית הקברות, במיוחד למען הקמת מצבה 
זצוק"ל  המלבי"ם  הגה"ק  של  לזכרו  מכובדת 
שמ־ אף  על  זה,  קברות  בבית  נטמן  שבוודאי 

קום מנוחתו המדויק לא נודע לאיש.
אך  מקייב,  החסד  איש  נפטר  לאחרונה 
הרב גבאי ממשיך את הקשר הישיר עם הנכרי 
קייב,  ממשלת  מטעם  האזור  כל  על  האחראי 
שעושה עבודת שטח מקסימה ופועל נמרצות 
לאיתור מצבות ישנות שנלקחו מהמקום ולה־

שבתן חזרה.

כל  את  שמימן  גבאי  מאיר  ישראל  הרב 
המקו־ המקום  להחייאת  הגדולות  הפעולות 
דש, הופתע לשמוע מפי הנכרי שמצא בתחי־
לת השבוע שמונה מצבות יהודיות שהיו בבית 
הקברות בקייב ועתה ישובו למקומן הראשון 
למזכרת נצח. בראש ובראשונה הוצבה במקום 
מצבה מחודשת ומפוארת לזכרו של המלבי"ם 
על ידי אגודת אהלי צדיקים, וכך מקבל בית 
כבית  הראשונה  צורתו  את  בקייב  הקברות 
והסביבה,  קייב  יהודי  לאלפי  עולמים  מנוחת 
המתים  תחיית  יום  בוא  עד  לבטח  ישכנו  שם 

בקרוב.
בע־ כי  מוסר  גבאי  מאיר  ישראל  הרב 
מבית  המגיעות  החדשות  התגליות  קבות 
הקברות בקייב, תעמיד אגודת אהלי צדיקים 
על  מדויק  שילוט  בקייב  מרכזיים  במקומות 
הנו־ שהמוני  כדי  בעיר,  הקדושים  המקומות 
בטיסות  לקייב  ומגיעים  לאוקראינה  סעים 
צדיקים  קברי  יש  בקייב  גם  כי  ידעו  ישירות, 
וקדושים אשר בארץ המה, ובוודאי יבואו לה־

תפלל על קבריהם בבתי הקברות בקייב.
מאיר  ישראל  הרב  מציין  כך  בתוך 
גבאי כי בקרוב ממש תושלם בניית האוהל 
בקייב,  ברקוביצה  החיים  בבית  החדש 
בער  דב  נחום  רבי  הרה"צ  של  קברו  על 
שהיתה  שהמצבה  לאחר  זצ"ל,  מאוורוטש 
רבות  שנים  כבר  בביזיון  הארץ  על  מונחת 
לאחרונה  נמצאה  מדובר,  במי  שיידעו  בלי 

וטופלה בכבוד הראוי.

יפן: חילזון השבית רכבות 
ועיכב 12,000 נוסעים

מערכת הרכבות ביפן ידועה בדייקנות שלה, אך 
תקלה מסתורית גרמה לאחרונה לביטול ודחייה של 

עשרות נסיעות. החוקרים מצאו את האשם
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חשמל  בהפסקת  האשם 
ועיכבה  רכבות  עשרות  שעצרה 
12 אלף נוסעים ביפן הוא לא אחר 
מפעילת  מסרה  כך  חילזון,  מאשר 

רכבות במדינה.
התרח־ החשמל  הפסקת 
חברת  שמפעילה  קווים  בשני  שה 
הרכבות "קיושו" בדרום יפן, לפני 
נאלצה  החברה  שבועות.  כשלושה 
לבטל אז 26 נסיעות ולעכב נסיעות 
דווקא  לכאוס  שגרם  מה  נוספות, 
ובדיוק  ביעילות  הידועה  במדינה 
הציבורית  התחבורה  מערכת  של 

שלה.
לאחר  חודש  כמעט  כעת, 
התקרית, הודיעה החברה כי מצאה 
חיל־ חשופית,  התקלה:  מקור  את 
תוך  אל  שזחלה  קונכייה,  ללא  זון 

מתקן חשמלי בקרבת המסילה.

שא־ המתקן  את  "איתרנו 
תחילה  החשמלי.  לכשל  חראי 
חשבנו שהיה שם חרק, אך התברר 
מסר  מתה",  חשופית  זו  הייתה  כי 
לסו־ הרכבות  בחברת  רשמי  גורם 
תקשו־ כלי   .AFP הידיעות כנות 
החשופית  כי  דיווחו  מקומיים  רת 
לקצר  כשגרמה  למוות  נשרפה 

חשמלי במתקן.
הגורם אמר כי הוא לא יודע 
אם מדובר בתקדים, אך הבהיר כי 
בתקלה "נדירה". "לעיתים  מדובר 
קרובות אנחנו מתמודדים עם הת־
נגשויות של איילים ברכבות, אבל 
אין לנו בעיות עם חשופיות", הוא 

אמר.
היא  כי  מסרה  קיושו  חברת 
בדקה מתקני חשמל דומים באזור, 
נוספות  פלישות  אין  כי  ואישרה 

של חשופיות.

גרמניה: פצצה ממלחמת העולם השנייה 
התפוצצה באמצע הלילה

תושבים בגרמניה שמעו פיצוץ חזק והתעוררו למכתש ענקי ◆ ההערכה: מנגנון ההשהיה נשחק, ופצצה 
ממלחמת העולם השנייה הופעלה
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מכתש  כי  מעריכות  בגרמניה  הרשויות 
לימבו־ העיר  ליד  שדה  באמצע  שהתגלה  גדול 
התפוצצות  בעקבות  נוצר  המדינה,  במרכז  רג, 
חבלה  מומחי  השנייה.  העולם  ממלחמת  פצצה 
מעריכים שהוא נוצר מפצצה כזו בין השאר בשל 
כארבעה  ועומקו  מטרים  עשרה  רוחבו  צורתו. 

מטרים.
 תושבים הגרים לא הרחק מהמקום סיפרו 
שבלילה שלפני כן, בשעה 03:52, שמעו פיצוץ 
המכתש  נמצא  שבו  באזור  הדף.  והרגישו  חזק 
נערכו במלחמת העולם השנייה אימוני הפצצות. 
דרמשטט  בעיר  המקומית  הרשות  מטעם  דובר 

הסמוכה אמר כי ההערכה היא שהפצצה הכילה 
אפשר  וכך  נשחק  הוא  וכי  כימי,  השהיה  מנגנון 

את הפיצוץ. כך או כך, איש לא נפגע.
שתי  עוד  גרמניה  במרכז  התגלו  השבוע   
פצצות ממלחמת העולם השנייה שלא התפוצצו. 
הן נמצאו באזור תעשייה של העיר גיסן, מצפון 
של  פינוים  נדרש  זאת  ובעקבות  לפרנקפורט, 

כ-2,500 בני אדם. אחת הפצצות הייתה פצצה 
הייתה  והשנייה  קילוגרם,  במשקל 250  גרמנית 

פצצה אמריקנית במשקל 50 קילוגרם.
המשטרה מסרה כי את הפצצה הגרמנית 
שמצ־ משום  מבוקר,  בפיצוץ  לפוצץ  צורך  היה 
הפצצה  את  ואילו  אותה,  לנטרל  אפשר  לא  בה 
האמריקנית התאפשר לנטרל בבטחה. בין 2,500 
המפונים היו גם 800 יושביו של מרכז למבקשי 

מקלט.
 כמעט 75 שנה אחרי שהסתיימה מלחמת 
העולם השנייה, פצצות רבות שהוטלו עליה ולא 
התפוצצו עדיין מתגלות ברחבי גרמניה. מומחים 
מעריכים שכ-10% ממיליוני הפצצות שהוטלו 

על גרמניה במהלך המלחמה לא התפוצצו.
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מיליארדרים בארה"ב מבקשים: תטילו 
עלינו עוד מסים

לקראת הבחירות לנשיאות קוראים כמה מהאנשים העשירים ביותר באמריקה לגבות מהם כסף רב יותר 
כדי להפגין הגינות ולפתור בעיות כמו הפערים החברתיים ושינויי האקלים
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קרוב ל-20 אמריקנים הנמנים עם עשי־
ריה הגדולים ביותר של ארה"ב פרסמו קריאה 
עליהם  להטיל  לנשיאות  למועמדים  רשמית 
המאבק  את  לממן  כדי  יותר,  גבוהים  מסים 

בשינויי האקלים וצרכים אחרים של ארה"ב.
"לארה"ב יש אחריות מוסרית וכלכלית 
מסרו  יותר",  גבוהים  מסים  מאיתנו  לגבות 
יוז  כריס  סורוס,  ג'ורג'  בהם  המיליארדרים, 
הנמנה עם מייסדי פייסבוק, צאצאיו של וולט 

דיסני והבעלים של רשת המלונות "היאט".
לעזור  יוכל  עלינו  שיוטל  עושר  "מס 
הכלכ־ את  לשפר  האקלים,  בשינויי  לטפל 

הזדמנויות  ליצור  הבריאות,  מערכת  ואת  לה 
באופן הוגן ולחזק את החירויות הדמוקרטיות 
מס  "קביעת  המיליארדרים.  כתבו  שלנו", 
עושר תואמת את האינטרס של ארצנו". החו־
תמים על הקריאה ציינו כדוגמה את הודאתו 
של המיליארדר וורן באפט שהוא משלם מס 

נמוך יותר מאשר המזכירה שלו.
חלק  שהביעו  התמיכה  הוזכרה  במכתב 
בהם  הדמוקרטיים,  בפריימריז  מהמועמדים 
מסים  בהטלת  אורורק,  ובטו  בוטיג'ג'  פיט 
העשירים  האמריקנים  על  יותר  גבוהים 
במס  התמיכה  כי  גם  בו  הודגש  אבל  ביותר, 
חשו־ שהם  רעיונות  מפלגות: "יש  חוצה  כזה 

בים מדי לאמריקה מכדי שיהיו חלק מהמצע 
של כמה מועמדים בלבד".

על המכתב חתמו בסך הכול 18 אנשים, 
אנונימי  אדם  וכן  משפחות,   11 של  נציגיהן 
ליוזמות  נקשר  מהם  רבים  של  שמם  אחד. 
האקלים  שינויי  כגון  בנושאים  פרוגרסיביות 

והתרחבות הפערים הכלכליים.
את  הבוחנת   OECD-ה של  ברשימה 
במקום  ארה"ב  ניצבת  העושר  ריכוז  רמת 
השישי מתוך קרוב ל-40 מדינות. לפי מכתבם 
של החותמים, הטלת מסים גבוהים יותר על 
הריכוז  הגברת  את  תאט  העשירים-במיוחד 
הזה, "הפוגעת ביציבות ובאחדות של ארצנו".

אור לבן במאדים - תמונה מכוכב הלכת השכן
בסוכנות החלל האמריקנית הסבירו כי האור הלבן, שצילם הרובר קיוריוסיטי במאדים, הוא למעשה 

"אפקט שנגרם על-ידי השמש"

מ‡ פ. יוחנן

החלל  סוכנות  של  קיוריוסיטי  הרובר 
האמריקנית, החוקר כבר שבע שנים את מא־
דים, צילם החודש תמונה שבה נראה אור לבן.
צול־ לבן,  בשחור  שצולמה  התמונה, 

בצד  הנמצאות  המצלמות  אחת  ידי  על  מה 
ביום  צולמה  עצמה  התמונה  הרובר.  של  ימין 
 6:53 בשעה  בשעה  שעבר  בשבוע  ראשון 
הבחינו  רבים  גולשים  ישראל.  שעון  בבוקר 
באור הלבן, בתמונה שפורסמה באחד מאתרי 
נאס"א. בתמונות נוספות, שצולמו כחצי דקה 
לפני ואחרי התמונה שבה נראה האור - הוא 

לא מתועד.
האנו־ כי  הסביר  נאס"א  מטעם  דובר 
על-ידי  שנגרם  אפקט  "כנראה  היא  מליה 
הן  עם אפקטים כאלו"  השמש" וכי "תמונות 

"די שגרתיות".
 :MSL המשימה של קיוריוסיטי קרויה

המעבדה המדעית של המאדים. מטרתה היא 
כאשר  המאדים,  קרקע  את  במקום  לחקור 
במע־ נערכות  עצמן  המעבדתיות  הבדיקות 
ובראשו־ ובראש  המאדים,  קרקע  על  בדה 
פני  על  חיים  להתכנות  עדויות  למצוא   - נה 

המאדים.
רכב השטח שגודלו כגודל מכונית קטנה 
מכ־ ולעבור  ביום  מטר  כ-200  עד  לנוע  יכול 

שולים שגובהם כחצי מטר. מקור הכוח שלו 
הוא כור גרעיני זעיר המבוסס על פלוטוניום. 
לייזר  תותח  מעין  ישנו  המכשירים  יתר  בין 
המסוגל לאדות סלעים וקרקע עד מרחק של 
את  שימדוד  רגיש  וספקטרומטר  מטר,  כ-9 

החומרים המשתחררים בעת האידוי.
מתקן מיוחד גם יאפשר גילוי של מים 

עד כמטר מתחת לפני הקרקע. 

בגלל איחור של משרד העבודה:

אתרי הבנייה בארץ בסכנת השבתה
משרד העבודה התעכב בהגשת תוכנית הכשרה לעוזרי בטיחות בנדל"ן ורק 900 מתוך 8,000 שדרושים 

לענף הוכשרו
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משרד העבודה החל השבוע לסגור אתרי 
וביום  בטיחות,  עוזרי  בהיעדר  מסוכנים  בנייה 
אחד בלבד סגר 27 מתוך 30 אתרים במודיעין 
תאונות  מיגור  לצורך  חשוב  הצעד  ובאשדוד. 

העבודה, שלעיתים תוצאותיהן קטלניות.
ני־ בעלי  עובדים  הם  בטיחות  עוזרי   
סיון של שנתיים לפחות, וחובה למנותם בכל 
אתר ששטחו גדול מ-1,000 מ"ר או שהמבנה 
עבר  אמנם  החוק  קומות.  שבע  מעל  מתנשא 
בנובמבר אשתקד, אבל משרד העבודה איחר 
אותו  ושלח  לחוק,  להכשרה  סילבוס  לשלוח 

רק באפריל השנה.
ומתוך  מאי,  בסוף  לתוקף  נכנס  החוק 
לאתרי  היום  הנדרשים  בטיחות  עוזרי   8,000
הבנייה, הוכשרו בקושי 900 עד היום. המש־
מעות היא, וכך מזהיר גם גורם בכיר במשרד 

רוב  את  להשבית  עלול  שהמהלך  השיכון, 
אתרי הבנייה בארץ. כבר בחודש מרץ האחרון 
הארץ,  בוני  בהתאחדות  הטכני  האגף  מנהלת 
משרד  אל  מסמך  הוציאה  יעקב,  בן  חמוטל 
העבודה ובו כתבה כי, "אנחנו מוטרדים מכך 
שבמועד תחילת החוק אתרים רבים יהיו ללא 

עוזרי בטיחות".
על אף מיעוט עוזרי הבטיחות שהוסמכו, 
האתרים  ו-27  אכיפה,  למבצע  יצא  המשרד 

שנסגרו לא ייפתחו עד שלא ימונו בהם עוזרי 
בטיחות, בהוראת שר העבודה והרווחה חיים 
באת־ הבטיחות  רמת  המפקחים,  לדברי  כץ. 

רים הייתה ירודה ומסכנת חיים.
נדרש  לא  שאם  מסרו  העבודה  במשרד 
עוזר  להשמת  אופציה  תינתן  בטיחות,  צו 
לב־ המוסד  חודשים.  שלושה  בתוך  בטיחות 
מפעילותו,  שכחלק  מוסיף  וגהות  טיחות 
דובר  ומדריך  הבנייה  אתרי  אל  ניידת  מגיעה 
אבל  במקום,  בטיחות  הדרכת  מציע  ערבית 

הקבלנים לא מאפשרים זאת במקרים רבים.
אלו  בימים  מתכננים  השיכון  במשרד 
רשם  באמצעות  משלהם  אתרים  סגירת  גם 
לרשם  שיתאפשר  כך  יתוקן  החוק  הקבלנים. 
הקבלנים לשלול את רישיונו של קבלן שבא־
תר הבנייה שלו אירעה תאונה שגרמה למוות. 

שלילת הרישיון תהיה אוטומטית ל-30 יום.

ים של חוויות: בין 
הזמנים מושלם

 רק במלון 
'כינורות' טבריה

חוויה מוזיקלית, חוויה משפחתית וחוויה קולינרית. 
הקדימו והזמינו נופש מושלם במלון כינורות טבריה * 

השילוב המושלם של מרגוע, בריאות והנאה!

חרי בכ :‡מ
לפני  עוד  שנה,  כמידי 
הקיץ,  של  הכבד  החום  שהחל 
בין  בתכנון  כולם  עסוקים  כבר 
נחמדה  חוויה  יש  וכי  הזמנים. 
מוצאים  אנו  שנה  מידי  וכך  מזו? 
כדאי  במה  מתלבטים:  עצמנו 
מול  ורוגע  במנוחה  להשקיע, 
ופעילויות?  בתכנים  או  הים? 
באטרקציות  או  שקט,  בנופש 

לכל המשפחה?
אבל בדיוק כמו בשנה שע־
ברה כך גם השנה. אין יותר הת־
ברורה:  היא  וההחלטה  לבטויות 
בוחרים בהכל, לא מתפשרים על 
במלון  חופשה  מזמינים  כלום. 
כינורות בטבריה ונהנים גם מרו־
פעילויות  משפע  גם  ונופש,  גע 
לכל המשפחה וגם מחוויה קולי־

נרית גבוהה.
אורחי  יהנו  השנה  בנוסף, 
בלתי  מוזיקלית  מחווייה  המלון 
שטיינמץ,  מוטי  עם  פוסקת 
בנט,  חיים  ותזמורתו,  בנט  רובי 
של  בניצוחו  ידידים  מקהלת 
גריינמן,  שמואל  רוטבלט,  יעקב 
וקובי  רובין  יענקי  לאופר,  אלי 
הקסומה  המנגינה  כי  גרינבוים. 
בכל  אתכם  תלווה  כינורות  של 

השנה!
בטבריה,  כינורות  מלון 
הינו המקום האידיאלי והמועדף 
עבור קהל יראי ה' המקפידים על 
למ־ המבקשים  כבחמורה,  קלה 
ראוי.  במקום  ומרגוע  נופש  צוא 
ליהנות  לאורחיו  מציע  המלון 
חלומית,  משפחתית  מחופשה 

 112 כוכבים,  חמישה  של  ברמה 
אול־ פרמיום,  סוויטות  חדרים, 
שחיה  בריכת  אירועים,  מות 
 2 הכולל  ספא  מתחם  מקורה, 
סאונות ג'קוזי מפנק, חדר כושר, 
לילדים,  מיוחדת  ענק  משחקית 
מש־ טרמפולינות,  ענק  מתחם 
ענק  שעשועים  וגן  שולחן  חקי 

בצמוד למלון.
עומד  גם  כינורות  מלון 
הכשרות  תחת  השנה  ימות  בכל 
הח־ העדה  בד"ץ  של  המהודרת 
לאורחיו  ומציע  ירושלים  רדית 
מנות  שפע  עם  מושלם  מטבח 
מאיר  השף  ידי  מעשה  גורמה 

איפרגן.
הנופש  המסורת,  כמיטב 
ללא  עשירה,  במתכונת  ייערך 
ותכניות  סדנאות  פנוי...  רגע 
המ־ לכל  ומגוונות  עשירות 
ניר  יופיעו  היתר  בין  שפחה. 
טלפתיה  מופע  עם  חיימוביץ 
מרהיב, ר' אבא טורצקי ור' עופר 
מופע  אפ,  סטנד  במופעי  הלוי 
חווייתיות  תכניות  וכן  קלקרים 
וטיולי  רפטינג  טבריה,  בחמי 

ג'יפים.
מתפש־ לא  הזה  בקיץ  אז 
מוש־ מחופשה  פחות  על  רים 
פחות  על  מתפשרים  לא  למת, 
רוגע,  בין  מושלם  משילוב 
קולינרית  חוויה  מחיר,  איכות, 
אז  המשפחה.  לכל  קיץ  וחווית 
תעשו  הזאת  הקיץ  חופשת  את 
מול הכינרת ולא תרצו שהחופ־

שה הזאת תיגמר!
חייגו עכשיו: 04-950-9000
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הבחורים הצעירים נבחנו אצל אברכים 
יודעי ש"ס

בחורי ערלוי הצעירים שלמדו בבא קמא רצו אתגר בכדי להיבחן על המסכת ונבחנו אצל אברכי ש"ס 
אידן הבקיאים בכל הש"ס ישר והפוך 

'חרי' בכ :‡מ

הכו־ רשת  אברכי  שבאחרונה  לאחר 
בשאלות  פה  בעל  נבחנו  אידן',  'ש"ס  ללים 
'דעת  בישיבת  הש"ס,  חלקי  בכל  מסובכות 
אהרן' אצל הגאון רבי ניסן קפלן והגאון רבי 
הגר"ד  התבטא  כך  שעל  שמואלביץ  רפאל 
את  להזמין  שצריך  חברון  ישיבת  ראש  כהן 
האברכים לכל ישיבה בכדי לדעת איך נראה 
ש"ס חי ואמיתי האברכים בחנו את תלמידי 

ישיבת ערלוי לצעירים.
המנהל  וייס,  מנחם  יהושע  רבי  הגאון 
רוחני של ישיבה לצעירים ערלוי בבני ברק, 
לאחר  קדימה  אחד  צעד  העניין  את  לקח 

את  שלמדו  הישיבה  של  ב'  שיעור  שבחורי 
מסכת בבא קמא בעל פה חיפשו אתגר בכדי 

להיבחן בעל פה על כל המסכת.
ש"ס  כולל  מחברי  ביקש  וייס  הרב 
הב־ את  ולבחון  לבוא  בש"ס  הגאונים  אידן 
סמט  אייזיק  משה  רבי  הגאון  ואכן  חורים 
עם  התייעץ  אידן,  ש"ס  של  הכוללים  ראש 
האברכים והם הסכימו להקדיש זמן ללימוד 

בלוח הזמנים העמוס.
לכולל  הגיעו   -15 ה  בני  הבחורים 
ש"ס אידן בירושלים, והתחלקו לזוגות להם 
הוצמד אברך כשעל שולחן הבחינה אין כלל 

גמרות וספרים.
וכך במשך כמה שעות נבחנו הבחורים 

ולרחבה  לארכה  קמא,  בבא  מסכת  כל  על 
וענו על כל השאלות כשלאחר מכן התאספו 

הבחורים למבחן כללי ביחד.
האברכים שמחו לראות את כוחם של 
הנוכחים  אחד  ולדברי  מהבחורים  אחד  כל 
ותל־ שהחכמים  הייתה  הכללית  "התחושה 
מידי החכמים הצעירים הם הוכחה עד כמה 
השכל מעמיק והידע המקיף של הש"ס יכול 

גם להתחיל בגיל צעיר.
שא־ ערלוי  בישיבת  הרוחני  המשגיח 
חזרו  הבחורים  כי  סיפר  האירוע,  את  רגן 
לישיבה במצב רוח מרומם וכעת לאחר שי־
דעו את מסכת בבא קמא הם חפצים להפוך 

לאברך ב'ש"ס אידן'.

לאחר שלש שנות הצלחה

תנופה תורנית  
בהיכל ישיבת 
'תורת חכם' 

בירושלים עיה"ק
בשורה טובה וחינוכית  עם פתיחת שיעור ד' למצויינים 

ולבני עליה

חרי בכ :‡מ

הגדולה  ההצלחה  לאור 
המלווה את ישיבת 'תורת חכם' 
מיום היווסדה לפני שלש שנים, 
אלול  זמן  לקראת  כי  הוחלט 
להת־ הישיבה  תצעד  הבעל"ט 
בעז"ה  וייפתח  נוספת  רחבות 
שיעור ד' לכלל בחורי הישיבות 
שנות  את  זו  בשנה  המסיימים 
הקטנות,  בישיבות  לימודיהם 
רו־ יחיאל  רבי  הגאון  בראשות 
בשי־ הידוע  שליט"א  טשטיין 
העיון,  בעומק  הנפלאים  עוריו 

וצוות מג"ש נודעים.
'תורת  ישיבת  הקמת  מאז 
חכם' בה צוברת הישיבה תהילה 
רבה ושם-טוב, אשר הינה כיום 
של  המזרח  כותל  את  מפארת 
והח־ התורה  בעולם  הישיבות 
הישיבה  כותלי  בין  סידות. 
רוויה  עילאית,  אוירה  שוררת 
מעולמם  אציליים,  רוח  בערכי 
של בני תורה הגדלים על ברכי 

החסידות הצרופה.
בישיבה  נערכים  כך  בתוך 
קטנה למעמד נרגש לרגל סיום 
עמלו  עליהם  מינים,  ד'  הלכות 
האחרו־ בחודשים  הבחורים 
זכו  אשר  עד  לאות,  ללא  נים 
בכל  יתירה  בהירות  לרכוש 
הנוגעות  המורכבות  ההלכות 
של  בשיאם  זו.  רבתא  למצווה 
התקיים  הגדולה  החזרה  ימי 
מיוחד  שיעור  הישיבה  בהיכל 
ומקיף מפי הגאון רבי דוד בט־
הרבנים  מחשובי  שליט"א,  למן 

של  המפקחים  וראש  בביתר 
'לולבי סאמעט' הנודעים, אשר 
המחיש לבחורים את סוגי הלו־
לבים השונים ודן עמם ארוכות 
המ־ ובשאלות  הפיסול  בסוגי 

צויות הנוגעות למעשה. 
בסיום השיעור ציין הגר"ד 
לעסוק  זוכה  הינו  כי  שליט"א 
ולפלא  בשנים,  רבות  בתחום 
שו־ צעירים  שבחורים  בעיניו 

לטים בדינים מורכבים אלו על 
כל פרטיהם ודקדוקיהם. 

התו־ מרביצי  כי  יצויין, 
נודעים  הישיבה  בהיכלי  רה 
לצד  היקרים,  בשיעוריהם 
העושים  רוחניים  משפיעים 
הקודש,  מלאכת   - במלאכתם 
בהסב־ ליאות,  וללא  במסירות 
רת פנים לכל תלמיד, כשמטרה 
עיניהם:  לנגד  אנפין  רבת  אחת 
לה־ ולהאדירה!  תורה  להגדיל 
למעלות  התלמידים  את  עלות 
רמות ונשגבות בחשקת התורה 
ובה־ רחבה  בידיעה  בשקידה, 
טהורה,  ה'  ביראת  ישרה;  בנה 
באח־ נכונה,  מדה  כל  בטיפוח 
כי  עד  פשרה,  ללא  חברים  דות 
ברך  זרע  כי  יגידון  רואיהם  כל 

ה' המה.
על  כי  פלא,  איפוא  אין 
מפתן הישיבה מתדפקים פרחי 
מצויינים  מסולאים,  תלמידים 
מקרב  תרומיות   מידות  ובעלי 
בני היהדות החרדית המבקשים 
במסילה  לצעוד  ורוחם  בנפשם 
בה־ התורה,  בנתיבות  הנעלה, 
ליכות חיים של יראה וקדושה.

ראשי מרכז 'עזר לחיים' בביקור אצל כ"ק 
האדמו''ר מביאלה רמת אהרן שליט"א

ראשי מרכז 'עזר לחיים' בראשות הרב נתן צישינסקי  עלו ובאו לבית מדרשו של מרן האדמו''ר 
מביאלא ברמת אהרן להתברך. האדמו''ר אף הדריך את ראשי 'עזר לחיים' בעניינים הנוגעים לדיני 

נפשות העולים בעת הפעילות

חרי בכ :מ
נכנסו  הבעל"ט  הקיץ  ימי  לקראת   
צישינ־ נתן  הרב  לחיים  עזר  ויו"ר  מייסד 
מרן  של  קודשו  למעון  המרכז  וראשי  סקי  
שליט"א  אהרן   רמת  מביאלה  האדמו''ר 

בכדי להיוועץ ולהתברך.
האדמו''ר  בפני  הציג  צישינסקי  הרב 
מאלף  יותר  של  יומית  היום  פעילותם  את 
החולים  למען  לחיים'  'עזר  מרכז  מתנדבי 
ומשפחותיהם הכולל הכוונה, ליווי ותמיכה 

בכדי להציל את חייהם של החולים.
את  להאדמו''ר  הזכיר  היתר  בין 
מיון  בחדרי  מתנדבים  אגפי  הקמת  פרויקט 
בפני  הציג  וכן   בישראל,  החולים  בבתי 
כל  העולות  הלכתיות  שאלות  האדמו"ר 
העת במהלך הפעילות עם החולים שפונים 
אליהם בכדי לקבל מענה, וביניהם גם כאלה 

שאינם שומרי תורה ומצוות ועדיין לא מק־
פידים על קלה כבחמורה אלא מסורתיים.

האדמו''ר  עם  שוחח  צישינסקי  הרב 
שליט''א  גם על הצרכים הרפואיים הרבים 
וביקש  לו  זקוק  ישראל  עם  עלינו  לא  להם 

כל  על  להתפלל 
הזקוקים  החולים 
האדמו''ר  לישועה. 
צישינסקי  את  בירך 
כבר  השם  שבעזרת 
בו  צורך  יהיה  לא 
אותו  ובירך  יותר 
החסד  מעשי  בזכות 
הרבים שהוא עושה.
צישינס־ הרב 
ממרן  גם  ביקש  קי 
את  לברך  האדמו''ר 

לחיים'  'עזר  מרכז  של  הרבים  המתנדבים 
החו־ לצורכי  ולילה  יום  מזמנם  המקדישים 
לים הנזקקים לסיוע. מרן האדמו''ר הבטיח 
בגש־ להצלחה  יזכו  החסד  מעשי  בזכות  כי 

מיות ורוחניות.
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רובח

זינובמטרןפסחרביונכיפמררמובןמרכזיברכובעמח
מבירמובןרבינוביויפנחסרבירבעםמרנמרמוחטויב

יפרמבייכברובוזמרמוןוחיסחפ
ú‚י סú‡ :וםú̂י
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רובח

יובעעוררוובמערויזיעמורמערוי
יוםומיטריכטר

מחחןמבמורמבין
יוםוירר
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רובח

בובבבנכיונימח
̂יúום: ‡ברומי בúום
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רובח

רפבבורוביערנטחמביבניןפינבןנחמעמ
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רובח

מחניויבמורמבין
̃י úרר ̂יúום: ו
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מחניויבמורמבין
̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

מחניויבמורמבין
̃י úרר ̂יúום: ו
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מחניויבמורמבין
̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

מחניויבמורמבין
̃י úרר ̂יúום: ו

ביבחרביוןויטנייזיחיחייםרביברבניעיררבני
ברבבנימכביוירפובמרכזבסיוריטטרוזנב

‡ ‰סיור יזם ‰ר"ר מח‰  טיˆבר‚, חבר ‰נ‰נú מכבי וחבר „י˜טריון ‡סו‡ ומועˆ ‰עיר ב"ב.
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