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פרנו // „ו„ פרי„

רמירה מיו‡
בצלאל סמוטריץ' עשה את אחת מה־

טעויות החמורות ביותר בפוליטיקה היש־

ראלית, כאשר התבטא בנוגע להחלת חוקי 

כי  לעובדה  מעבר  המדינה.  על  התורה 

לומר  ניתן  התורה,  הלכות  את  נוגד  הדבר 

בהחלט כי סמוטריץ' עשה טעות פוליטית 

ליברמן  לאביגדור  סייע  ובמעשיו  חמורה, 

לנסוק עוד במנדטים, גם מצדם של מצבי־

ימין  מבקשים  אשר  חילוניים  ימניים  עים 

אך אינם רוצים "מדינת הלכה", כמו שה־

תקשורת מרבה לאיים.

פוליטי־ הוא  שני  מצד  סמוטריץ' 

בן  היהדות.  דרך  על  ואמון  דרך  ישר  קאי 

ברית קרוב של החרדים ואדם נאמן. את־

מול דווח כי ראש הממשלה נתניהו הציע 

סמוטריץ'  אך  אריאל,  השר  את  לפטר  לו 

רווח  לו  מביא  היה  שהדבר  אף  על  סירב 

פוליטי מסוים.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

 הנרו ‡ ךבהעלו

על  התורה  מספרת  הפרשה  בתחילת 

מפרש  אהרן"  כן  "ויעש  הנרות  הדלקת 

רש"י: מגיד שבחו של אהרן שלא שינה. 

הסברים רבים נאמרו על דברי רש"י. 

ישנה  הכהן  שאהרן  הדעת  על  יעלה  וכי 

מציוויו של הקב"ה?

אחד הפירושים הוא של רבי לוי יצחק 

מברדיטשוב זיע"א, שאמר: תארו לעצמ־

כם, באיזו עבודת ה' ניגש אהרן להדלקת 

הנרות, ועד כמה גדולה היתה התלהבותו. 

מרוב דבקות היה יכול להיות מופשט מה־

שבחו  וזהו  המנורה...  את  ולהפוך  עולם, 

של אהרון שהצליח לשלוט על עצמו ולא 

לשנות מאום מציווי ה'.

רבי  כי  שאמרם,  למי  הדברים  ונאים 

לה־ ניגש  כשהיה  מברדיטשוב,  יצחק  לוי 

דלקת הנרות בחנוכה, לא פעם, מרוב הת־

להבותו ודבקותו, נהפכה לו המנורה...

// נס בשדרות:„בר המערכ

טיל נפל על ישיבה שעות לאחר 
שהתלמידים יצאו לשבת חופשה
אסון גדול נמנע כשטיל מעזה שנורה על שדרות פגע בפגיעה ישירה בישיבה בעיר ◆ לא היו נפגעים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
הערב  ששוגרה  רקטה 
בי־ פגעה  עזה  מרצועת  (חמישי) 
שיבה בעיר שדרות. אין נפגעים. 

נגרם נזק למבנה.
הופעלה  לשיגור  במקביל 
אזעקת צבע אדום בשדרות ובא־

חד מיישוב מועצת שער הנגב.
שהגיעו  משטרה  כוחות 
עו־ הפגיעה  את  שספג  למבנה 
חבלנים  במקום.  סריקות  רכים 

מטפלים בשרידי הרקטה.
העי־ מספר  הגדול  הנס  על 
תונאי שלמה ריזל: "פגיעה ישירה 

פגעה  הרקטה  בשדרות.  בישיבה 
ישירות במבנה של הישיבה. בנס 
אין נפגעים. יצויין כי היה פה נס 
הישיבה  שתלמידי  לאחר  גדול! 
נפגע  שלה  שהמבנה  בשדרות 
לשבת  יצאו  מהרקטה  כתוצאה 

חופשית לפני מספר שעות".
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- דרוש עובד -
לחנות הלבשה חסידית

בביתר
לשעות הערב וימי שישי 

קו"ח למייל
 7637794@gmail.com
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סגולה נפלאה עתיקת יומין ליום החופה:

סעודת עניים בעת שמחה 
ב'בית התבשיל'

"ביום הנשגב והמאושר בו זוכים אתם להצעיד את צאצאיכם היקרים שיחיו 
לחופה, אנא קיימו את מנהג ישראל סבא ושמחו את העניים"

'חרי' בכ :‡מ 
של  רבים  חודשים  אחרי 
הכנות  תפילות,  התרוצצויות, 
קניות  והררי  ונפשיות,  גשמיות 
בא:  הוא  הנה  מסתיימות,  שאינן 
קצה  על  הדמעות  החתונה.  יום 
מלחשות,  השפתיים  העיניים, 
מתחננות בלי הרף, 'רבוש"ע שה־
ההורים,  שנזכה,  יפה,  יעלה  זיווג 
מהזוג  נחת  חופנים  מלוא  לראות 

הנכנס לחופה'.
אחד  להכניס  שזכה  מי  כל 
מבניו לחופה מכיר את התחושה 
שה־ הסמוי,  המתח  הדאגה,  הזו, 
כול יעבור כשורה, קבלת הפנים, 
ועד  מתחילה  החתונה  החופה, 
יפה,  בעז"ה  יעלה  שהזיווג  סוף, 
עוגמת  שום  חלילה  תהיה  שלא 

נפש וצער מכל סוג שהוא.
אבותינו,  נהגו  בכדי  לא 
לערוך  הקדמונים,  בדורות  כבר 
עניים',  'סעודת  החתונה  לקראת 
בהיכלי  מכונה  שהיא  כפי  או 
כדי  חתונה',  'ארימע  הצדיקים 
וח־ בזכויות  אלו  בימים  להרבות 
סדים, להיטיב עם יהודים נזקקים 
הקב"ה  אומר  עליהם  נפש,  ומרי 
אני  שלי -  את  משמח  אתה  "אם 
משמח את שלך", כסגולה בדוקה 
לכך שימי השמחה יעברו בשלווה 
בלתי  'הפתעות'  ללא  לבב  ובטוב 

צפויות.
המעשה  את  מכירים  כולנו 
שנצלה  עקיבא  רבי  של  בבתו 
שהסתתר  ארסי  נחש  מהכשת 
בזכות  החתונה,  בליל  בהינומה 
האישית  מנתה  את  שהעניקה 

שעמד  לעני  הנישואין  בסעודת 
'צדקה  חז"ל  אמרו  וכבר  בפתח, 

תציל ממוות'.
ודברים נוראים כותב בספר 
"חופת חתנים" מהקדמונים, "וכן 
(בחתו־ להרבות  שאמרו  לעניין 
אמרו  לא  ושמחה  במשתה  נה) 
מצוה,  של  ושמחה  ששון  אלא 
ולהאכיל לעניים בסעודתן, שאין 
שם שמחה גדולה ומפוארה אלא 
לשמוח לב עניים ויתומים ואלמ־
האומ־ לב  שמשמח  מי  שכל  נות 
ללים האלה משמח את הקב"ה...

"כי השכינה צועקת עליהם 
לעשות  מידכם  זאת  ביקש  מי 
עשירי  בטן  להצבות  סעודות 
עניי  את  ידכם  תחת  ולדכא  עם 
זאת  שיעשה  אנוש  ואשרי  עמי... 
לעשות עיקר סעודתו לשמח לב 
יתערב  בל  ובשמחתו  האומללים 
זר להסיתו ולבלעו חינם בפיתויי 
להרחיק  יפתנו  אשר  הרע  יצרו 
להביא   ....... שלחנו  מעל  העניים 
קרואיו  בראש  תורה  בני  עניים 

ביום חתונתו..."
בגלל  שדווקא  הוא  העניין 
בימי  וההתרגשות  הלחץ  ריבוי 
לקבץ  פנוי  אינו  הראש  השמחה 
סעודה  עבורם  ולערוך  עניים 
מיוחדת, או לפחות להזמינם לס־
עודת החתונה עם יתר האורחים, 
החסד  ארגון  אליכם  פונה  וכאן 
המאפ־ בהצעה  התבשיל'  'בית 
עניים  'סעודת  לקיים  לכם  שרת 
ובשעת  השמחה  ביום  מהודרת' 
שתוענק  סעודה  ממש,  השמחה 
מרו־ עניים  תורה  בני  למשפחות 

דים.

השמ־ 'עונת  של  בפתחה 
לטובה,  עתה  זה  המתחילה  חות' 
'בית התבשיל' שמרנן גדולי הדור 
ידיהם  את  עליו  סמכו  שליט"א 
כשלוחו של עם ישראל כולו בח־

לוקת מזון לעניים ורעבים, חובה 
המוטלת להלכה על כלל הציבור 
בעלי  אליכם,  פונה  אתר,  בכל 
השמחה, בקריאה יהודית עתיקת 

יומין, מעומק הלב:
והמאושר  הנשגב  "ביום 
צא־ את  להצעיד  אתם  זוכים  בו 
לחופה  שיחיו  היקרים  צאיכם 
כשהלב  ומוצלחת,  טובה  בשעה 
להשי"ת  בהודיה  גדות  על  עולה 
על  אינספור  ובקשות  העבר  על 
ישראל  מנהג  קיימו  אנא  העתיד, 
והמ־ הנפלאה  הסגולה  את  סבא, 
ערכו  ורחמים,  לישועה  סוגלת 
שמחתכם  ביום  עניים'  'סעודת 
עליכם  והביאו  התבשיל',  ב'בית 
העניים  ברכת  את  בניכם  ועל 

אשר תשביעו".
מצויה  כזו  כבירה  כשזכות 
בה־ לחתונה  תגיעו  באמתחתכם 
עו־ הרגשה  לגמרי,  אחרת  רגשה 

צמתית של 'אם אתה משמח את 
שלי אני משמח את שלך', ובעז"ה 
תזכו לרוות רוב נחת מצאצאיכם 
והבית  הרחבה,  מתוך  שיחיו, 
ברכה  בשפע  יבורך  נבנה  אשר 
והצלחה עדי עד, בבני חיי ומזוני 
על  יתאחדו  וגדולה  תורה  רויחי, 
הצדקה  מצוות  בזכות  שולחנו, 
לז־ החתונה  בשעת  שהתקיימה 
הזוג  בני  של  והצלחתם  כותם 

ומשפחתם.

בצלאל סמוטריץ: "מוכן לוותר 
על מקומי לטובת איחוד בימין"

לדבריו, הקמת ממשלת ימין אחרי הבחירות היא לא דבר מובן מאליו

מ‡: ח. פרנ˜ל
סמו־ בצלאל  הכנסת  חבר 
ריבו־ בכנס  אתמול  הודיע  טריץ 
לעשות  מוכן  הוא  כי  לנוער  נות 
לאיחוד  לגרום  מנת  על  הכול 
האחרונים,  "בשבועות  בימין. 
שניהלנו  ומתן  המשא  במסגרת 
חשוב  כמה  ראינו  הליכוד  מול 
מפלגה  תהיה  לליכוד  שמימין 
גדולה וחזקה שתוודא שלא יהיו 
הערבית  שההשתלטות  נסיגות, 
שהבניה  תיפסק,  סי  שטחי  על 
ושומרון  וביהודה  בירושלים 
שהמ־ הגבלות,  ללא  תתחדש 
ושהריבונות  ייסגר,  האזרחי  נהל 
ושומ־ ביהודה  תוחל  הישראלית 
לה־ סרב  הליכוד  אלה  לכל  רון. 
גם  הקואליציוני.  בהסכם  תחייב 
של  היהודית  הזהות  שמירת  על 

המדינה, לחיזוק מוסד המשפחה, 
נוקבים."  ויכוחים  לנו  היו  ועוד, 
כאן  מודיע  "אני  סמוטריץ.  אמר 
המקום  על  לוותר  הראשון  שאני 
המ־ שההליכה  כדי  התפקיד  או 
את  עשיתי  תצליח.  הזו  שותפת 
ושותפי  לידידי  כשוויתרתי  זה 
הרא־ המקום  על  פרץ  רפי  הרב 
כבר  האחרונות,  בבחירות  שון 
אחרי  שלנו  הראשונה  בפגישה 
הבית  בראש  לעמוד  נבחר  שהוא 
היהודי. עשיתי את זה שוב בימים 
תיק  על  כשוויתרתי  האחרונים 
האחדות  על  לשמור  כדי  החינוך 
חשוב  תיק  שזה  ולמרות  בינינו 
בינינו  ההסכם  פי  ושעל  מאוד 
שנת־ אחרי  אותו  לבחור  יכולתי 
ניהו נתן את תיק המשפטים למי־
שהו אחר, ואעשה זאת שוב ושוב 

הד־ שהציונות  כדי  רבה  בשמחה 
תית וכל מי שנמצא מימין לליכוד 
ילכו ביחד, בפתק אחד, יביאו כח 
לקדם  נוכל  וביחד  גדול  פוליטי 
את כל מה שחשוב לנו, ובכלל זה 

את הריבונות."
של  מינוייהם  כי  יצויין 
שרים  לתפקידי  ופרץ  סמוטריץ 
של  התעקשותו  בשל  מתעכבים 
חוץ  נוסף  תיק  לקבל  סמוטריץ 

מתיק התחבורה.

בעקבות ירי רקטה מעזה לישראל:

 צה"ל תקף מתחם תת קרקעי 
של חמאס

לאחר חצות ליל יום חמישי שוגרה רקטה לעבר עוטף עזה - שיורטה ◆ בתגובה 
תקף צה"ל את התשתית התת-קרקעית, במתחם צבאי של חמאס בדרום 

רצועת עזה ◆ כוננות לקראת אירועי הגדר היום

מ‡: מ. יו„
תקפו  צה"ל  של  קרב  מטוסי 
טרור  תשתית  האתמול  יום  בליל 
של  צבאי  במתחם  תת-קרקעית 
חמאס בדרום רצועת עזה; זאת בת־
מרצו־ ששוגרה  הרקטה  לירי  גובה 
עת עזה מוקדם יותר הלילה. מצה"ל 
נסיונות  נגד  לפעול  "נמשיך  נמסר: 
צה"ל  ישראל.  באזרחי  לפגיעה 
רואה בארגון הטרור חמאס אחראי 
על כל הנעשה ברצועת עזה וממנה".

אזעקת "צבע אדום" הופעלה 
שרקטה  לאחר  חצות,  אחר  מעט 
יישובי  לעבר  עזה  מרצועת  נורתה 
הרק־ אשכול.  האזורית  המועצה 
מערכת  ידי  על  יורטה  שנורתה  טה 
האחרו־ בשבועות  ברזל".  "כיפת 
בגזרת  גם  ברצועה,  שקט  שרר  נים 
הגדר.  על  בהפגנות  וכן  הרקטות 
לבוא  לאלפים  קראו  עזה  ברצועת 
מול  שישי)  (יום  היום  שוב  ולהפגין 

גבול ישראל.
נפוצו  האחרונים  בימים 

הנובעות  העוטף,  ברחבי  ידיעות 
מהבלונים  שנדפו  חשודים  מריחות 
שהמחב־ כך  על  לאזור,  שהוחדרו 
התבערה  בלוני  את  שמשגרים  לים 
חומרי  רק  לא  אליהם  מצמידים 
תבערה ונפץ, אלא גם חומרים רעי־
הרעיל  העשן  נשרפים  וכשהם  לים, 
מופץ הלאה במטרה לפגוע בתושבי 
העוטף. בעקבות זאת, רכזי הביטחון 
בעוטף החלו להסתובב עם ציוד מגן 
ללבישה  זמין  שיהיה  בקרבתם, 

בכל עת.
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סגולה נפלאה עתיקת יומין ליום החופה:

סעודת עניים בעת שמחה 
ב'בית התבשיל'

"ביום הנשגב והמאושר בו זוכים אתם להצעיד את צאצאיכם היקרים שיחיו 
לחופה, אנא קיימו את מנהג ישראל סבא ושמחו את העניים"

'חרי' בכ :‡מ 
של  רבים  חודשים  אחרי 
הכנות  תפילות,  התרוצצויות, 
קניות  והררי  ונפשיות,  גשמיות 
בא:  הוא  הנה  מסתיימות,  שאינן 
קצה  על  הדמעות  החתונה.  יום 
מלחשות,  השפתיים  העיניים, 
מתחננות בלי הרף, 'רבוש"ע שה־
ההורים,  שנזכה,  יפה,  יעלה  זיווג 
מהזוג  נחת  חופנים  מלוא  לראות 

הנכנס לחופה'.
אחד  להכניס  שזכה  מי  כל 
מבניו לחופה מכיר את התחושה 
שה־ הסמוי,  המתח  הדאגה,  הזו, 

כול יעבור כשורה, קבלת הפנים, 
ועד  מתחילה  החתונה  החופה, 
יפה,  בעז"ה  יעלה  שהזיווג  סוף, 
עוגמת  שום  חלילה  תהיה  שלא 

נפש וצער מכל סוג שהוא.
אבותינו,  נהגו  בכדי  לא 
לערוך  הקדמונים,  בדורות  כבר 
עניים',  'סעודת  החתונה  לקראת 
בהיכלי  מכונה  שהיא  כפי  או 
כדי  חתונה',  'ארימע  הצדיקים 
וח־ בזכויות  אלו  בימים  להרבות 
סדים, להיטיב עם יהודים נזקקים 
הקב"ה  אומר  עליהם  נפש,  ומרי 
אני  שלי -  את  משמח  אתה  "אם 
משמח את שלך", כסגולה בדוקה 
לכך שימי השמחה יעברו בשלווה 
בלתי  'הפתעות'  ללא  לבב  ובטוב 

צפויות.
המעשה  את  מכירים  כולנו 
שנצלה  עקיבא  רבי  של  בבתו 
שהסתתר  ארסי  נחש  מהכשת 
בזכות  החתונה,  בליל  בהינומה 
האישית  מנתה  את  שהעניקה 

שעמד  לעני  הנישואין  בסעודת 
'צדקה  חז"ל  אמרו  וכבר  בפתח, 

תציל ממוות'.
ודברים נוראים כותב בספר 
"חופת חתנים" מהקדמונים, "וכן 
(בחתו־ להרבות  שאמרו  לעניין 
אמרו  לא  ושמחה  במשתה  נה) 
מצוה,  של  ושמחה  ששון  אלא 
ולהאכיל לעניים בסעודתן, שאין 
שם שמחה גדולה ומפוארה אלא 
לשמוח לב עניים ויתומים ואלמ־
האומ־ לב  שמשמח  מי  שכל  נות 
ללים האלה משמח את הקב"ה...

"כי השכינה צועקת עליהם 
לעשות  מידכם  זאת  ביקש  מי 
עשירי  בטן  להצבות  סעודות 
עניי  את  ידכם  תחת  ולדכא  עם 
זאת  שיעשה  אנוש  ואשרי  עמי... 
לעשות עיקר סעודתו לשמח לב 
יתערב  בל  ובשמחתו  האומללים 
זר להסיתו ולבלעו חינם בפיתויי 
להרחיק  יפתנו  אשר  הרע  יצרו 
להביא   ....... שלחנו  מעל  העניים 
קרואיו  בראש  תורה  בני  עניים 

ביום חתונתו..."
בגלל  שדווקא  הוא  העניין 
בימי  וההתרגשות  הלחץ  ריבוי 
לקבץ  פנוי  אינו  הראש  השמחה 
סעודה  עבורם  ולערוך  עניים 
מיוחדת, או לפחות להזמינם לס־
עודת החתונה עם יתר האורחים, 
החסד  ארגון  אליכם  פונה  וכאן 
המאפ־ בהצעה  התבשיל'  'בית 
עניים  'סעודת  לקיים  לכם  שרת 
ובשעת  השמחה  ביום  מהודרת' 
שתוענק  סעודה  ממש,  השמחה 
מרו־ עניים  תורה  בני  למשפחות 

דים.

השמ־ 'עונת  של  בפתחה 
לטובה,  עתה  זה  המתחילה  חות' 
'בית התבשיל' שמרנן גדולי הדור 
ידיהם  את  עליו  סמכו  שליט"א 
כשלוחו של עם ישראל כולו בח־
לוקת מזון לעניים ורעבים, חובה 
המוטלת להלכה על כלל הציבור 
בעלי  אליכם,  פונה  אתר,  בכל 
השמחה, בקריאה יהודית עתיקת 

יומין, מעומק הלב:
והמאושר  הנשגב  "ביום 
צא־ את  להצעיד  אתם  זוכים  בו 
לחופה  שיחיו  היקרים  צאיכם 
כשהלב  ומוצלחת,  טובה  בשעה 
להשי"ת  בהודיה  גדות  על  עולה 
על  אינספור  ובקשות  העבר  על 
ישראל  מנהג  קיימו  אנא  העתיד, 
והמ־ הנפלאה  הסגולה  את  סבא, 
ערכו  ורחמים,  לישועה  סוגלת 
שמחתכם  ביום  עניים'  'סעודת 
עליכם  והביאו  התבשיל',  ב'בית 
העניים  ברכת  את  בניכם  ועל 

אשר תשביעו".
מצויה  כזו  כבירה  כשזכות 
בה־ לחתונה  תגיעו  באמתחתכם 
עו־ הרגשה  לגמרי,  אחרת  רגשה 
צמתית של 'אם אתה משמח את 
שלי אני משמח את שלך', ובעז"ה 
תזכו לרוות רוב נחת מצאצאיכם 
והבית  הרחבה,  מתוך  שיחיו, 
ברכה  בשפע  יבורך  נבנה  אשר 
והצלחה עדי עד, בבני חיי ומזוני 
על  יתאחדו  וגדולה  תורה  רויחי, 
הצדקה  מצוות  בזכות  שולחנו, 
לז־ החתונה  בשעת  שהתקיימה 
הזוג  בני  של  והצלחתם  כותם 

ומשפחתם.

בצלאל סמוטריץ: "מוכן לוותר 
על מקומי לטובת איחוד בימין"

לדבריו, הקמת ממשלת ימין אחרי הבחירות היא לא דבר מובן מאליו

מ‡: ח. פרנ˜ל
סמו־ בצלאל  הכנסת  חבר 
ריבו־ בכנס  אתמול  הודיע  טריץ 
לעשות  מוכן  הוא  כי  לנוער  נות 
לאיחוד  לגרום  מנת  על  הכול 
האחרונים,  "בשבועות  בימין. 
שניהלנו  ומתן  המשא  במסגרת 
חשוב  כמה  ראינו  הליכוד  מול 
מפלגה  תהיה  לליכוד  שמימין 
גדולה וחזקה שתוודא שלא יהיו 
הערבית  שההשתלטות  נסיגות, 
שהבניה  תיפסק,  סי  שטחי  על 
ושומרון  וביהודה  בירושלים 
שהמ־ הגבלות,  ללא  תתחדש 
ושהריבונות  ייסגר,  האזרחי  נהל 
ושומ־ ביהודה  תוחל  הישראלית 
לה־ סרב  הליכוד  אלה  לכל  רון. 
גם  הקואליציוני.  בהסכם  תחייב 
של  היהודית  הזהות  שמירת  על 

המדינה, לחיזוק מוסד המשפחה, 
נוקבים."  ויכוחים  לנו  היו  ועוד, 
כאן  מודיע  "אני  סמוטריץ.  אמר 
המקום  על  לוותר  הראשון  שאני 
המ־ שההליכה  כדי  התפקיד  או 
את  עשיתי  תצליח.  הזו  שותפת 
ושותפי  לידידי  כשוויתרתי  זה 
הרא־ המקום  על  פרץ  רפי  הרב 
כבר  האחרונות,  בבחירות  שון 
אחרי  שלנו  הראשונה  בפגישה 
הבית  בראש  לעמוד  נבחר  שהוא 
היהודי. עשיתי את זה שוב בימים 
תיק  על  כשוויתרתי  האחרונים 
האחדות  על  לשמור  כדי  החינוך 
חשוב  תיק  שזה  ולמרות  בינינו 
בינינו  ההסכם  פי  ושעל  מאוד 
שנת־ אחרי  אותו  לבחור  יכולתי 
ניהו נתן את תיק המשפטים למי־
שהו אחר, ואעשה זאת שוב ושוב 

הד־ שהציונות  כדי  רבה  בשמחה 
תית וכל מי שנמצא מימין לליכוד 
ילכו ביחד, בפתק אחד, יביאו כח 
לקדם  נוכל  וביחד  גדול  פוליטי 
את כל מה שחשוב לנו, ובכלל זה 

את הריבונות."
של  מינוייהם  כי  יצויין 
שרים  לתפקידי  ופרץ  סמוטריץ 
של  התעקשותו  בשל  מתעכבים 
חוץ  נוסף  תיק  לקבל  סמוטריץ 

מתיק התחבורה.

בעקבות ירי רקטה מעזה לישראל:

 צה"ל תקף מתחם תת קרקעי 
של חמאס

לאחר חצות ליל יום חמישי שוגרה רקטה לעבר עוטף עזה - שיורטה ◆ בתגובה 
תקף צה"ל את התשתית התת-קרקעית, במתחם צבאי של חמאס בדרום 

רצועת עזה ◆ כוננות לקראת אירועי הגדר היום

מ‡: מ. יו„
תקפו  צה"ל  של  קרב  מטוסי 
טרור  תשתית  האתמול  יום  בליל 
של  צבאי  במתחם  תת-קרקעית 
חמאס בדרום רצועת עזה; זאת בת־
מרצו־ ששוגרה  הרקטה  לירי  גובה 
עת עזה מוקדם יותר הלילה. מצה"ל 
נסיונות  נגד  לפעול  "נמשיך  נמסר: 
צה"ל  ישראל.  באזרחי  לפגיעה 
רואה בארגון הטרור חמאס אחראי 
על כל הנעשה ברצועת עזה וממנה".

אזעקת "צבע אדום" הופעלה 
שרקטה  לאחר  חצות,  אחר  מעט 
יישובי  לעבר  עזה  מרצועת  נורתה 
הרק־ אשכול.  האזורית  המועצה 
מערכת  ידי  על  יורטה  שנורתה  טה 
האחרו־ בשבועות  ברזל".  "כיפת 
בגזרת  גם  ברצועה,  שקט  שרר  נים 
הגדר.  על  בהפגנות  וכן  הרקטות 
לבוא  לאלפים  קראו  עזה  ברצועת 
מול  שישי)  (יום  היום  שוב  ולהפגין 

גבול ישראל.
נפוצו  האחרונים  בימים 

הנובעות  העוטף,  ברחבי  ידיעות 
מהבלונים  שנדפו  חשודים  מריחות 
שהמחב־ כך  על  לאזור,  שהוחדרו 
התבערה  בלוני  את  שמשגרים  לים 
חומרי  רק  לא  אליהם  מצמידים 
תבערה ונפץ, אלא גם חומרים רעי־
הרעיל  העשן  נשרפים  וכשהם  לים, 
מופץ הלאה במטרה לפגוע בתושבי 
העוטף. בעקבות זאת, רכזי הביטחון 
בעוטף החלו להסתובב עם ציוד מגן 
ללבישה  זמין  שיהיה  בקרבתם, 

בכל עת.
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שר האוצר יציג לממשלה שורת קיצוצים לטיפול בגירעון
עלות הצעדים צפויה להגיע לשש מיליארד ₪ ◆ מדובר בצעד מפתיע של כחלון שהחליט שלא להמתין עד אחרי הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל
ראשון  ביום  יגיש  כחלון  משה  האוצר  שר 
לממשלה שורת גזרות שנועדו להתמודד עם הגיר־
עון ההולך ותופח בתקציב המדינה. בכירים במשרד 
המהלך  בחשיבות  השתכנע  כחלון  כי  ציינו  האוצר 
והוא יוביל את ביצועו. לממשלה תוצג תמונת מצב 
של ההכנסות הצפויות ממסים, תחזית צמיחה מעו־

דכנת ותחזית גירעון. מדובר בצעד מפתיע של כח־
לון שבחר להתמודד עם קיצוצים וגזרות דווקא 
לסיומה  להמתין  ולא  בחירות  מערכת  במהלך 

כדי לעשות את הצעדים האלו.

לפי אותם בכירים באוצר שורת הצעדים 
נרחבים  קיצוצים  לצד  מיסים  העלאות  תכלול 
במשרדי הממשלה, בנוסף יבוטלו פטורים שני־

תנו ויוטלו מיסים נוספים.
מעבר  בממשלת  שמדובר  בכך  בהתחשב 
הצע־ יצטרכו  הכנסת  אמון  את  קיבלה  שלא 
המשפטי  היועץ  של  אישורו  את  לעבור  דים 
הכספים  וועדת  אישור  את  וכמובן  לממשלה 
בראשות חבר הכנסת משה גפני מיהדות התו־

רה. 
שעבר  שבשבוע  לאחר  באים  אלו  צעדים 

הגיר־ נתוני  את  באוצר  הכללי  החשב  פרסם 
עון שעומדים על 3.8% מהתל''ג זה חודש שני  
 2019 לשנת  התקציב  שבחוק  בעוד  ברציפות, 
נקבע כי הגירעון לא יעבור את ה2.9% מהתל''ג.
כי  מעריכים  הפוליטית  במערכת  גורמים 
לאחר שמיקומו בכנסת הבאה הובטח עם חביר־
תו לליכוד, כחלון החליט לנהוג באחריות ולא לגרור 

את המערכת הכלכלית בישראל לסחרור נוסף.

שגרירים לשעבר 
לרה''מ: אל תמנה את 
קרא לשגריר במצרים
שגרירי ישראל במצרים לשעבר 
קוראים לרה''מ לכבד את בחירת 
הוועדה המקצועית במשרד החוץ

מ‡: ח. פרנ˜ל
דיפלו־ תשעה 
שכיהנו  בכירים  מטים 
ישראל  כשגרירי 
במכ־ פנו  בקהיר 
הממשלה  לרש  תב 
להימנע  לו  קראו  בו 
של  הפוליטי  מהמינוי 
ולהותיר  קרא  איוב 
הוועדה  החלטת  את 
במשרד  המקצועית 
"אנו,  כנה.  על  החוץ 
במ־ ישראל  שגרירי 
פונים  לשעבר,  צרים 
להימנע  בבקשה  אליך 
ממינוי פוליטי לכהונת 
מצרים"  הבא  הגריר 
הדיפלומטים  כתבו 
"ולהעדיף את הבחירה 
שעשתה  המקצועית 
של  המינויים  ועדת 
בדיפלו־ החוץ  משרד 
מטית המיומנת אמירה 

אורון."
ם  י ר י ר ג ש ה
על  ופירטו  הוסיפו 
אורון  של  ניסיונה 
"מעמדה  כי  והוסיפו 
במ־ השגרירות  של 

בין  לנו".  יקר  צרים, 
לשעבר  השגרירים 
המכתב,  על  שחתמו 
אפרים  אמיתי,  יעקב 
לבנון,  יצחק  דובק, 

שמעון שמיר ועוד.
כש־ לפני  כזכור 
ראש  כי  פורסם  בוע 
לפ־ שוקל  הממשלה 
לשעבר  השר  את  צות 
המיקום  על  קרא  איוב 
בפ־ הגיע  אליו  הנמוך 
האחרונים  ריימריז 
לש־ ולמנותו  בליכוד, 
במצרים.  ישראל  גריר 
להתר־ גרם  הפרסום 
החוץ  במשרד  עמות 
בשל העובדה שוועדת 
המינויים כבר החליטה 
שתמלא  שגריריה  על 
החלטה  התפקיד,  את 
שטרם הובאה לאישור 
הממשלה. בנוסף טענו 
במש־ בכירים  גורמים 

רד החוץ כי איוב קרא 
לתפקיד  מתאים  אינו 
ששמו  העובדה  בשל 
למספר  בעבר  נקשר 
דיפלומטיות  תקריות 

חמורות.
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נבחר דובר צה"ל חדש
 הרמטכ"ל כוכבי הודיע רשמית על מחליפו של רונן מנליס ◆ המינוי ייכנס לתוקף בחודשים 

הקרובים

מ‡: מ. יו„
כוכבי,  אביב  רב-אלוף  הרמטכ"ל, 
הדי  תא"ל  של  מינויו  על  אתמוך  החליט 
המינוי  צה"ל.  דובר  לתפקיד  זילברמן 
ושר  הממשלה  ראש  ידי  על  אושר  כבר 
לתוקף  וייכנס  נתניהו,  בנימין  הביטחון, 

בחודשים הקרובים.
תא"ל הדי זילברמן יחליף בתפקידו 
בתפקיד  שכיהן  מנליס,  רונן  תא"ל  את 
בשנתיים האחרונות. כיום זילברמן מכהן 
התכנון,  באגף  התכנון  חטיבת  כראש 
שירת  הוא  שלו  הקריירה  רוב  ולאורך 
הוא  היתר  בין   - קרביים  בתפקידים 
שימש כקצין אג"ם פיקוד הצפון, מפקד 
כלי  מערך  ומפקד  האש  עמוד  עוצבת 
הטיס הבלתי מאוישים בחיל התותחנים. 
בהנדסה  ראשון  תואר  בעל  הוא  בנוסף, 
מטעם אוניברסיטת בן גוריון ובעל תואר 
אוניברסיטת  מטעם  המדינה  במדעי  שני 

חיפה.

גורמים ביהדות התורה: 
הדלת עם כחול לבן לא נטרקה

ח''כ ניסנקורן: "הפקנו לקחים, לא נסגור את הדלת בפני אף מפלגה" ◆ חברי הכנסת מכחול לבן 
ישבו עם ר''ע בני ברק

מ‡: ח. פרנ˜ל
בשו־ הנוכחית  הבחירות  במערכת 
מכל  פוליטיקאים  נמנעים  מהקודמת,  נה 
יישבו  מי  עם  מלהצהיר  הקשת  קצוות 
שגם  הבנה  מתוך  לא,  מי  ועם  בממשלה 
ברורה  הכרעה  תהיה  לא  האלה  בבחירות 
בין הגושים. מעניינת במיוחד היא ההתק־

רבות בין מפלגת כחול לבן לבין המפלגות 
לאחר  התורה.  יהדות  בראשות  החרדיות 
שבשבועות האחרונים צוטטו בכירים בכ־
לש־ לבן'  'כחול  על  כי  שאומרים  לבן  חול 
נות אסטרטגיה ולהתקרב לחרדים, נשמעו 
חברי  מצד  רמיזות  גם  האחרונים  בימים 
שיהדות  האפשרות  על  החרדים  הכנסת 
התורה לא תמליץ על בנימין נתניהו לרא־
חבר  לבן.  כחול  עם  ותלך  הממשלה  שות 
אמש  בראיון  אמר  ניסנקורן  אבי  הכנסת 
לא  היא:  שלנו  הלקחים  "הפקת  כי  (ה) 
ולדבר  מפלגה,  שום  בפני  דלתות  לסגור 
ישראל,  למדינת  החשובים  הנשואים  על 
בריאות, רווחה, חינוך ועוד. לא נחזור לע־

סוק רק בביבי."
התורה  ביהדות  מאוד  בכיר  ח''כ 
אמר כי " "יתכן ושגינו מול לפיד - הייתה 
תקופה שהוא רדף אחרינו ועשה הכל כדי 

לדב־ התייחסנו  לא  אבל  מרוצים,  שנהיה 
איתו,  דיברו  לא  אפילו  מאיתנו  חלק  ריו. 
טפח  כשלפיד  החליפה  את  ניקו  גם  אולי 
על שכמם. ליברמן גרם לנו לתהות שוב על 

היחס הזה".
כי  אמר,  התורה  ביהדות  בכיר  גורם 
בין  האחרונים  בימים  מגעים  מתקיימים 
מאוד  בכיר  לבין  לבן  כחול  מפלגת  צמרת 
רבותיו  בשליחות  הפועל  ישראל  באגודת 

על מנת לבדוק אופציות להליכה משותפת 
לאחר הבחירות.

בתוך כך נרשם אמש (ה) מפגש מע־
ניין בין חברי הכנסת יזהר שי ואלון שוס־
טר מכחול לבן עם אנשי תקשורת חרדיים 
וביניהם ראש עיריית בני ברק הרב אברהם 
רובינשטיין. אמנם השיחה לא עסקה בנו־
שאים פוליטיים אך יש הרואים בכך התק־

רבות נוספת בין שני המפלגות.

סגר ימי על עזה
 זאת בעקבות עליית המדרגה מצד חמאס ◆ בצה"ל החליטו 

שלא לאפשר דיג כלל

מ‡: מ. יו„ 
צה"ל החליט להטיל סגר ימי על 
התב־ בלוני  הפרחת  בשל  עזה  רצועת 
ערה לשטח ישראל. דובר צה"ל הודיע 
עד  עזה  חופי  מול  דיג  יתאפשר  שלא 
רא־ בתגובה  מדובר  חדשה.  להודעה 
מצד  המדרגה  לעליית  צה"ל  של  שונה 

חמאס ביממה האחרונה.
חבלה  מטען  נושאי  הבלונים 
האזורית  במועצה  יישוב  לעבר  שוגרו 
אשכול - לראשונה מאז הפסקת האש. 
חברי  נזק.  נגרם  ולא  נפגע  לא  איש 
"קול  שלפיה  הודעה  קיבלו  היישוב 

מקו־ קצר  זמן  לפני  שנשמע  הנפץ 
מחוץ  שהתפוצצו  נפץ  בלוני  בשני  רו 
ליישוב, לא נגרם כל נזק". בנוסף פרצו 
לפחות שש שריפות כתוצאה מהפרחת 
פרצו  שאתמול  לאחר  את  הבלונים, 

באזור שמונה שריפות מבלונים.
מזכיר היישוב שמעליו התפוצצו 
זה  מאוד.  "נבהלנו  אמר:  הנפץ  בלוני 
הילדים  לקיבוץ.  מאוד  קרוב  התפוצץ 
יוצאים מהמסגרת, הקיבוץ חי ואנשים 
חזקים.  מאוד  פיצוצים  ופתאום  בחוץ 
זה נמשך כבר שנה וחצי ולא נותנים על 

זה את הדעת".

חבר הכנסת אילן גילאון 
הודיע כי לא יתמודד 

על ראשות מרצ
הודיע כי בנסיבות הקיימות יתמוך בניצן הורוביץ ◆ עיסוואי 

פריג' ומוסי רז יתמודדו יחדיו

מ‡: ח. פרנ˜ל
ממרצ  גילאון  אילן  הכנסת  חבר 
הודיע אתמול (ה) כי החליט שלא להת־
מודד על ראשות המפלגה ויתמוך בעי־
עיתונאי  הורוביץ  הורוביץ.  ניצן  תונאי 
כי  שני  ביום  כתב  לשעבר  כנסת  וחבר 
החופשית  ישראל  כי  לרוץ  "החלטתי 
והדמוקרטית שלנו נמצאת בסכנה ואני 
אלחם למען החופש הזה. קיבלנו מועד 
ב' לתקן את מה שקרה בבחירות האח־
לנו  ואסור  חזק,  שמאל  ולעשות  רונות 

להחמיץ את ההזדמנות הזו".
הכנסת  חבר  הודיעו  כך  בתוך 
לשעבר  הכנסת  וחבר  פריג',  עיסאווי 
רא־ על  יחדיו  יתמודדו  כי  רז,  מוסי 
משותפת  הנהגה  ויקימו  המפלגה  שות 
את  יחד  תוביל  אשר  ערבית-יהודית 

כי"שמאל  אמר  רז  השמאל.  מפלגת 
מיעוט  בה  שיש  ישראל,  כמו  במדינה 
לאומי גדול מקופח ומודר חייב לבנות 
שותפות עם המיעוט. השותפות צריכה 
להתחיל במפלגת השמאל על ידי בחי־
רת יושב ראש יהודי ויושב ראש ערבי 
פריג'  עיסוואי  יחדיו".  אותה  שיובילו 
הוסיף כי "השמאל הישראלי זקוק לת־
ערבית  יהודית  שותפות  בדמות  קווה 
בבחירות  נתן  הערבי  הציבור  אמיתית. 
עלינו  וכעת  במרצ  אמון  האחרונות 
בניית  בדמות  השותפות  את  להעצים 

שמאל ערבי יהודי חזק ומשפיע".
הזמנים  לוחות  פורסמו  אתמול 
שיער־ מרצ.  לראשות  הבחירות  של 
תתקיים  הרשימה  בחירת  ב-27.6.  כו 

אחרי שבועיים ב-11.7.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

 הילה ב ,ר‡ל בן טליר, יו‡ב ילמה בן ‡ס „ז'‡ן ˜לו
יעל, יע˜ב בן רו, נעמי ונה בן ירלו

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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נבחר דובר צה"ל חדש
 הרמטכ"ל כוכבי הודיע רשמית על מחליפו של רונן מנליס ◆ המינוי ייכנס לתוקף בחודשים 

הקרובים

מ‡: מ. יו„
כוכבי,  אביב  רב-אלוף  הרמטכ"ל, 
הדי  תא"ל  של  מינויו  על  אתמוך  החליט 
המינוי  צה"ל.  דובר  לתפקיד  זילברמן 
ושר  הממשלה  ראש  ידי  על  אושר  כבר 
לתוקף  וייכנס  נתניהו,  בנימין  הביטחון, 

בחודשים הקרובים.
תא"ל הדי זילברמן יחליף בתפקידו 
בתפקיד  שכיהן  מנליס,  רונן  תא"ל  את 
בשנתיים האחרונות. כיום זילברמן מכהן 
התכנון,  באגף  התכנון  חטיבת  כראש 
שירת  הוא  שלו  הקריירה  רוב  ולאורך 
הוא  היתר  בין   - קרביים  בתפקידים 
שימש כקצין אג"ם פיקוד הצפון, מפקד 
כלי  מערך  ומפקד  האש  עמוד  עוצבת 
הטיס הבלתי מאוישים בחיל התותחנים. 
בהנדסה  ראשון  תואר  בעל  הוא  בנוסף, 
מטעם אוניברסיטת בן גוריון ובעל תואר 
אוניברסיטת  מטעם  המדינה  במדעי  שני 

חיפה.

גורמים ביהדות התורה: 
הדלת עם כחול לבן לא נטרקה

ח''כ ניסנקורן: "הפקנו לקחים, לא נסגור את הדלת בפני אף מפלגה" ◆ חברי הכנסת מכחול לבן 
ישבו עם ר''ע בני ברק

מ‡: ח. פרנ˜ל
בשו־ הנוכחית  הבחירות  במערכת 
מכל  פוליטיקאים  נמנעים  מהקודמת,  נה 
יישבו  מי  עם  מלהצהיר  הקשת  קצוות 
שגם  הבנה  מתוך  לא,  מי  ועם  בממשלה 
ברורה  הכרעה  תהיה  לא  האלה  בבחירות 
בין הגושים. מעניינת במיוחד היא ההתק־
רבות בין מפלגת כחול לבן לבין המפלגות 
לאחר  התורה.  יהדות  בראשות  החרדיות 
שבשבועות האחרונים צוטטו בכירים בכ־
לש־ לבן'  'כחול  על  כי  שאומרים  לבן  חול 
נות אסטרטגיה ולהתקרב לחרדים, נשמעו 
חברי  מצד  רמיזות  גם  האחרונים  בימים 
שיהדות  האפשרות  על  החרדים  הכנסת 
התורה לא תמליץ על בנימין נתניהו לרא־
חבר  לבן.  כחול  עם  ותלך  הממשלה  שות 
אמש  בראיון  אמר  ניסנקורן  אבי  הכנסת 
לא  היא:  שלנו  הלקחים  "הפקת  כי  (ה) 
ולדבר  מפלגה,  שום  בפני  דלתות  לסגור 
ישראל,  למדינת  החשובים  הנשואים  על 
בריאות, רווחה, חינוך ועוד. לא נחזור לע־

סוק רק בביבי."
התורה  ביהדות  מאוד  בכיר  ח''כ 
אמר כי " "יתכן ושגינו מול לפיד - הייתה 
תקופה שהוא רדף אחרינו ועשה הכל כדי 

לדב־ התייחסנו  לא  אבל  מרוצים,  שנהיה 
איתו,  דיברו  לא  אפילו  מאיתנו  חלק  ריו. 
טפח  כשלפיד  החליפה  את  ניקו  גם  אולי 
על שכמם. ליברמן גרם לנו לתהות שוב על 

היחס הזה".
כי  אמר,  התורה  ביהדות  בכיר  גורם 
בין  האחרונים  בימים  מגעים  מתקיימים 
מאוד  בכיר  לבין  לבן  כחול  מפלגת  צמרת 
רבותיו  בשליחות  הפועל  ישראל  באגודת 

על מנת לבדוק אופציות להליכה משותפת 
לאחר הבחירות.

בתוך כך נרשם אמש (ה) מפגש מע־
ניין בין חברי הכנסת יזהר שי ואלון שוס־
טר מכחול לבן עם אנשי תקשורת חרדיים 
וביניהם ראש עיריית בני ברק הרב אברהם 
רובינשטיין. אמנם השיחה לא עסקה בנו־
שאים פוליטיים אך יש הרואים בכך התק־

רבות נוספת בין שני המפלגות.

סגר ימי על עזה
 זאת בעקבות עליית המדרגה מצד חמאס ◆ בצה"ל החליטו 

שלא לאפשר דיג כלל

מ‡: מ. יו„ 
צה"ל החליט להטיל סגר ימי על 
התב־ בלוני  הפרחת  בשל  עזה  רצועת 
ערה לשטח ישראל. דובר צה"ל הודיע 
עד  עזה  חופי  מול  דיג  יתאפשר  שלא 
רא־ בתגובה  מדובר  חדשה.  להודעה 
מצד  המדרגה  לעליית  צה"ל  של  שונה 

חמאס ביממה האחרונה.
חבלה  מטען  נושאי  הבלונים 
האזורית  במועצה  יישוב  לעבר  שוגרו 
אשכול - לראשונה מאז הפסקת האש. 
חברי  נזק.  נגרם  ולא  נפגע  לא  איש 
"קול  שלפיה  הודעה  קיבלו  היישוב 

מקו־ קצר  זמן  לפני  שנשמע  הנפץ 
מחוץ  שהתפוצצו  נפץ  בלוני  בשני  רו 
ליישוב, לא נגרם כל נזק". בנוסף פרצו 
לפחות שש שריפות כתוצאה מהפרחת 
פרצו  שאתמול  לאחר  את  הבלונים, 

באזור שמונה שריפות מבלונים.
מזכיר היישוב שמעליו התפוצצו 
זה  מאוד.  "נבהלנו  אמר:  הנפץ  בלוני 
הילדים  לקיבוץ.  מאוד  קרוב  התפוצץ 
יוצאים מהמסגרת, הקיבוץ חי ואנשים 
חזקים.  מאוד  פיצוצים  ופתאום  בחוץ 
זה נמשך כבר שנה וחצי ולא נותנים על 

זה את הדעת".

חבר הכנסת אילן גילאון 
הודיע כי לא יתמודד 

על ראשות מרצ
הודיע כי בנסיבות הקיימות יתמוך בניצן הורוביץ ◆ עיסוואי 

פריג' ומוסי רז יתמודדו יחדיו

מ‡: ח. פרנ˜ל
ממרצ  גילאון  אילן  הכנסת  חבר 
הודיע אתמול (ה) כי החליט שלא להת־
מודד על ראשות המפלגה ויתמוך בעי־
עיתונאי  הורוביץ  הורוביץ.  ניצן  תונאי 
כי  שני  ביום  כתב  לשעבר  כנסת  וחבר 
החופשית  ישראל  כי  לרוץ  "החלטתי 
והדמוקרטית שלנו נמצאת בסכנה ואני 
אלחם למען החופש הזה. קיבלנו מועד 
ב' לתקן את מה שקרה בבחירות האח־
לנו  ואסור  חזק,  שמאל  ולעשות  רונות 

להחמיץ את ההזדמנות הזו".
הכנסת  חבר  הודיעו  כך  בתוך 
לשעבר  הכנסת  וחבר  פריג',  עיסאווי 
רא־ על  יחדיו  יתמודדו  כי  רז,  מוסי 
משותפת  הנהגה  ויקימו  המפלגה  שות 
את  יחד  תוביל  אשר  ערבית-יהודית 

כי"שמאל  אמר  רז  השמאל.  מפלגת 
מיעוט  בה  שיש  ישראל,  כמו  במדינה 
לאומי גדול מקופח ומודר חייב לבנות 
שותפות עם המיעוט. השותפות צריכה 
להתחיל במפלגת השמאל על ידי בחי־
רת יושב ראש יהודי ויושב ראש ערבי 
פריג'  עיסוואי  יחדיו".  אותה  שיובילו 
הוסיף כי "השמאל הישראלי זקוק לת־
ערבית  יהודית  שותפות  בדמות  קווה 
בבחירות  נתן  הערבי  הציבור  אמיתית. 
עלינו  וכעת  במרצ  אמון  האחרונות 
בניית  בדמות  השותפות  את  להעצים 

שמאל ערבי יהודי חזק ומשפיע".
הזמנים  לוחות  פורסמו  אתמול 
שיער־ מרצ.  לראשות  הבחירות  של 
תתקיים  הרשימה  בחירת  ב-27.6.  כו 

אחרי שבועיים ב-11.7.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

 הילה ב ,ר‡ל בן טליר, יו‡ב ילמה בן ‡ס „ז'‡ן ˜לו
יעל, יע˜ב בן רו, נעמי ונה בן ירלו

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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במלאת ארבעים שנה להסתלקותו

סעודת הילולא לזכרו של הגה"צ רבי 
אברהם צבי ווייס זצ"ל גאב"ד נוה אחיעזר

לקראת יומא דהילולא קדישא של הגה"צ רבי אברהם צבי וייס זצ"ל גאב"ד נווה אחיעזר ב"ב ומלפנים 
דומ"ץ בסאטמאר, וראש ישיבת "זכרון יהושע" - קאפיש  נערכה סעודת הילולא  ע"י חכמי ואברכי 

כולל ומכון "זכרון יהושע" – קאפיש בליל ג' סיון  בשילוב שיחת הכנה לקראת קבלת התורה.

מ‡: מ. מון
זצוק"ל  ווייס  הגרא"צ 
מגדולי  היה  אחיעזר  נווה  גאב"ד 
הרבנים ומורי ההוראה המובהקים 
שבשלי־ המה  רבים  הקודם,  בדור 
חותם של גדולי ישראל זי"ע עשו 
קבלו  ואף  אצלו  חכמים  שימוש 
ממנו היתר הוראה להורות הוראה 

בישראל.
ארבעים  במלאות  עתה, 
רבים  התכנסו  להסתלקותו,  שנים 
רבים  וכן  ותלמידיו  מצאצאיו 
לה־ אברכים  לצד  הישיבות  מבני 
המ־ בנו  עם  חסידית  תוועדות 
רבי  הצדיק  הגאון  הנודע  שפיע 
בעמח"ס  שליט"א  וייס  מאיר  דוד 
בש־ נודע  שמו  אשר  לדור'  'מדור 
ערים כפה מפיק מרגליות טובות, 
הגדול  אביו  תורת  את  מנחיל  ואף 

זצוק"ל.
עמדה  ההתוועדות  במרכז    
שיחתו הנעימה של בנו הגה"צ רבי 
דוד מאיר שליט"א שהיתה מלאה 
וגדושה באמרות טהורות וסיפורי 

וצדקותו  גדלותו  על  ומופת  הוד 
של אביו הגאב"ד זצוק"ל.

בע־ סיפר  שליט"א  הגרד"מ 
אודות  מיוחדת  ובהתרגשות  רגה 
זצוק"ל  אביו  של  קדשו  עבודת 
של  ומוחשית  חייה  דוגמה  שהיה 

רב מדורות קודמים.
מסר  אף  שליט"א  הגרד"מ 
אביו  של  משמו  והלכות  הליכות 
בצעירותו  זכה  אשר  זצוק"ל 
הרה"ק  כ"ק  אצל  כדיין  לשמש 

רבי יואל מסאטמאר זי"ע, ולהיות 
גדולי  -רבנן,   מלכא  פני  מרואי 
ודעת  תורה  מהם  לדלות  ההוראה 
תהלוכותיהם  על  מקרוב  ולחוות 
ופס־ מתורתם  להעביר  בקודש 

קיהם לבני הדור האחרון.
במ־ החסידית  ההתוועדות 

מאיר  דוד  רבי  הגה"צ  בנו  חיצת 
חצות  לאחר  הסתיימה  שליט"א 
זכו  המתאספים  כאשר  הלילה 
גברא  מהאי  הוד  סיפורי  לשמוע 
זכה  אשר  שליט"א  הגרד"מ  רבה 
במחיצת  מהמקורבים  להיות 
ואשר  זי"ע,  מבעלזא  מהר"א  מרן 
שנים  במשך  תפילה  כבעל  שימש 
בביהמ"ד  הנוראים  בימים  רבות 

הגדול בבעלזא.
הס־ החסידית  ההתועדות 
הידוע  בניגון  קודש  בשירי  תיימה 
זי"ע  מהר"א  שמרן  כולם'  'ובאו 
זימרו  ולסיום  מזמר,  היה  מבעלזא 
הרה"ק  בניגון  רבה'  ה'אהבה  את 
מרימנוב זי"ע ברטט ובהתעוררות 

נוראה.

עשרות נכדיו של הרה"ק רבי יהושע אשר 
מפוריסוב זי"ע עלו להשתטח על ציונו 

הקדוש בפוריסוב ביומא דהילולא כ"ה אייר
קבוצה של עשרות מנכדיו של הרה"ק רבי יהושע אשר מפוריסוב זי"ע בנו של 
מרן היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ע יצאה לפולין לפקוד את ציון קדשו ביומא 

דהילולא כ"ה אייר העעל"ט. 

מ‡: מ. מון
משתתפי  של  הגיעם  עם 
כ"ג  שלישי  ביום  לפולין  המסע 
בבית  ללינה  פנו  בלילה  אייר 
מלון בווארשא לא לפני שנערכה 
התוועדות  ספונטני  באופן  שם 
צדיק,  של  בתולדותיו  חסידים 
כ"ד  הרביעי  יום  של  ובבוקרו 
אייר לאחר תפילת שחרית בבית 
את  לפקוד  יצאו  בעיר  חב"ד 
רעיא  האי  זקינם  של  קדשו  ציון 
זי"ע  הקדוש  היהודי  מהימנא 

בעיר פשיסחא. 
קודש  ובחרדת  בהתרגשות 
הציון  יד  על  הנכדים  התייצבו 
הק' והעתירו בתפילה מקרב הלב 
לישועת הכלל והפרט. דברי הת־
ע"י  נשמעו  זו  רצון  בעת  עוררות 
הגה"ח ר' מנחם בן ציון רבינוביץ 
שליט"א שעמד בראש המסע ואף 
ניגש לפני התיבה והרה"ג ר' דוד 
חיים רבינוביץ שליט"א כשלאחר 
שבתה־ ראשון  ספר  נאמרו  מכן 
וסליחות  רצון'  'יהי  ואמירת  לים 
ובהשתפכות  גדולה  בהתעוררות 
כש־ שעות  כשלוש  משך  הנפש 
לאחר מכן ניגשו בדחילו ורחימו 
ואחד  אחד  כל  ולהעתיר  לבקש 

בפרטות. 
מפשיסחא יצאו לראדושיץ 
של  הקדוש  ציונו  את  פקדו  שם 
והעתירו  זי"ע  מראדושיץ  הס"ק 
בתפילה במקום. לאחר מכן הגי־
תפילת  לאחר  שם  לליז'ענסק  עו 
ערבית וספירת העומר בביהמ"ד 
ליז'ענסק  אורחים  הכנסת  שע"י 
הרה"ק  של  הקדוש  לציונו  עלו 
לתפילה  זי"ע  אלימלך  ר'  הרבי 

ואמירת תהלים ברוב עם. 
לאחד  המסע  הגיע  כאן 
יחדיו  התכנסו  עת  השיא  מרגעי 
לסעודת  המסע  משתתפי  כל 
מפוריסוב  הס"ק  של  ההילולא 
בפאר  טעם  בטוב  שנערכה  זי"ע 
והדר בשבת אחים גם יחד מתוך 

באחדות מרעים. 
נשא  הסעודה  במהלך 

מרדכי  אריה  ר'  הרה"ח  דברים 
(ברד"ח) רבינוביץ שליט"א מרא־
שהאריך  פוריסוב'  בית  'מכון  שי 
במשנתו הטהורה ובשגב קדושתו 

של בעל ההילולא. 
הרה"ח  בברכת המזון כובד 
ר' אריה מרדכי (ברי"א) רבינוביץ 
שליט"א יו"ר 'מכון בית פוריסוב' 
ומי שיזם את מסע הקודש.         

קצרה  לילה  לינת  לאחר 
המ־ בליז'ענסק  שחרית  ותפילת 
שיכו את המסע המרומם בבוקרו 
לעבר  אייר  כ"ה  חמישי  יום  של 
של  מנו"כ  שם  שעברעשין  העיר 
הגה"ק רבי שמחה הכהן רפפורט 
ההילולא  בעל  של  זקינו  זי"ע 
ליו"ח  שיעזור  נאמנה  שהבטיח 

שיבואו לפקוד את ציונו. 
לובלין  לעיר  נסעו  משם 
בישיבת  קצר  ביקור  לאחר  שם 
הרה"ק  של  ציונו  את  פקדו  יח"ל 
ואף  זי"ע,  מלובלין  החוזה  הרבי 
רבי  והגה"ק  המהרש"ל  ציוני  את 
הט־ זי"ע  מלובלין  שכנא  שלום 
מונים בביה"ח הישן בעיר. כמו"כ 
את  החדש  החיים  בבית  פקדו 
יהודה  רבי  הרה"ק  של  ציוניהם 
וממשיכי  מלובלין  אייגר  לייב 
לובלין  לבית  האדמורי"ם  דרכו 
מלובלין  צדוק  רבי  הרה"ק  ושל 

זי"ע. 
זעלי־ לעיר  נסעו  מלובלין 
חוב שם מנו"כ הרבנית הצדקנית 
בזיוו"ש  מחבה"ט  ע"ה  שיינדל 
של היהודי הקדוש והרבנית הצ־
דקנית מרת לייצא ע"ה מחבה"ט 
כן  מפוריסוב.  הרי"א  הרה"ק  של 
פקדו במקום את ציון קדשם של 
הרה"ק רבי אהרן מזעליחוב בעל 
משה  רבי  הרה"ק  נהורא",  "כתר 
חתן  מזעליחוב  בריעה  אליקים 
רבי  והרה"ק  מפוריסוב,  הרי"א 

אהרן מקאז'ניץ זי"ע. 
עת  היתה  הכותרת  גולת 
דהילולא  ביומא  הקבוצה  הגיעה 
בעל  של  קדשו  ציון  את  לפקוד 
ההילולא הס"ק רבי יהושע אשר 
ורחי־ בדחילו  בפוריסוב.  זי"ע 

ורביעי  שלישי  ספרי  נאמרו  מו 
גדולה  בהתעוררות  שבתהלים 
כלל  על  רחמים  לעורר  ועצומה 
עומד  התיבה  כשלפני  ישראל, 
הגה"ח ר' מנחם בן ציון רבינוביץ 

שליט"א.  
'סלי־ קטעי  נאמרו  כאן  גם 
הלב  וערגת  בהשתפכות  חות' 
הלב  מתוך  מתחננים  כשהכל 
פנימה "מדת הרחמים עלינו הת־
גלגלי ולפני קונך תחנתנו הפילי, 

ובעד עמך רחמים שאלי". 
הת־ דברי  נשמעו  כמו"כ 
ר'  הרה"ג  האחים  מפי  עוררות 
יצחק  יעקב  ר'  והרה"ג  חיים  דוד 
אמי־ ולאחר  שליט"א  רבינוביץ 
עבור  שבירך  ומי  רצון'  'יהי  רת 
בחרדת  הנכדים  ניגשו  החולים 
אביו  אצל  המתרפק  כבן  הקודש 
וכשליחים של אלפי נכדיו ויוצאי 
חלציו של האי צדיק קדוש וטהור 
ובתח־ בתפילה  ולהעתיר  לבקש 
נונים מהאי סבא קדישא שיעורר 
לכל  ונחמות  ישועות  ממרומים 
יוצאי חלציו אשר ישנו פה ואשר 
ישראל  בית  עמך  ולכל  פה  איננו 
להיוושע בתשועת עולמים במה־

רה. 
מנחה  לתפילת  פנו  משם 
במקום אשר בו עמד בית מדרשו 
של הצדיק בעיר אשר לדאבון לב 
ובקרוב  יתן  ומי  זדים  ביד  נמצא 

נזכה לגאלו מידם. 
במסע  המשיכו  מפוריסוב 
מקום  קורטשוב  העיר  לעבר 
מאיר  רבי  הרה"ק  של  מנו"כ 
בעל "נהר  זי"ע  מקאלושין  שלום 
ההילולא  בעל  של  בנו  שלום" 
חזרה  ומשם  מפוריסוב,  הרי"א 
בדרך  בווארשא  התעופה  לשדה 
וט־ גדוש  כשהלב  ארצה  חזרה 
כביר  וברושם  רוחני  במשא  עון 
בתקוה  והמרומם  הקודש  ממסע 
משאלות  כל  ה'  שימלא  איתנה 
ושזכות  ולברכה  לטובה  הלב 
שאר  וכל  ההילולא  בעל  הצדיק 
כל  ובעד  בעדם  תגן  הצדיקים 

ישראל, אמן.  
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חיל האוויר במלחמת מוחות מול איראן
 המערכה נגד ההתבססות האיראנית באזור הולכת וגוברת ◆ בעוד שבצד השני לומדים מכל תקיפה כדי לחפש נקודות תורפה, מסבירים במערכת הביטחון איך "בכל 

מבצע נדרש חיל האוויר להיות כמה צעדים לפניו"

מ‡: מ. יו„
שנת  הזרים,  הדיווחים  לפי 
המבצעית  כשנה  מסתמנת   2019
ובעומס  בהיקף  ביותר  הגדולה 
מאז  האוויר  חיל  של  הפעילות 
של  החשאית  המערכה  שהחלה 
האיראנית  ההתבססות  נגד  צה"ל 
לר־ שלישי  שבין  בלילה  בסוריה. 
ביעי דיווחו כלי תקשורת רשמיים 
הישראלי  האוויר  חיל  כי  בסוריה 
פתח בלוחמה אלקטרונית במטרה 
מערך  של  מכ"ם  מערכות  לשבש 

ההגנה האווירית בדרום המדינה.
שוגרו  נטען,  מכן,  לאחר 
בתל  מטרות  לעבר  טילים  כמה 
הצבא  נמצאים  שם  אל-חרה, 
למש־ הנאמנות  ומיליציות  הסורי 
טר בפיקוד איראני. השם מצלצל 
הפרסומים  שלפי  מאחר  היטב 
האוויר  חיל  האחרונות,  בשנים 
כבר תקף שם יעדים דומים בעבר. 
לפי הדיווח, חיל האוויר הישראלי 
היעדים,  לעבר  טילים  כמה  שיגר 
ידי  על  בהצלחה  יורטו  שחלקם 
במטרות  פגע  חלקם  אך  סורים, 

והשמיד אותן.
דפוס הפעולה חזר על עצמו 
מתחילת השנה - עם שינויים. מה 
שממנו  המיקום  הוא  שהשתנה 
הטילים,  היקף  הטילים,  שוגרו 

והמאמץ  שהותקפו  המטרות  סוג 
לשבש  או  לסכל  הסורי-איראני 
של  המטרות  השמדת  יכולות  את 
צה"ל באמצעות לוחמה אלקטרו־

נית ומערכות הגנה אוויריות.
בחודש  הפרסומים,  פי  על 
ינואר השנה יצא חיל האוויר למ־
מער־ נגד  בסוריה  נרחבת  תקפה 
בהן  מגוונות,  אוויריות  הגנה  כות 
 SA-17 ומערכת SA-22 מערכת
שניסו לפגוע בכלי טיס של צה"ל. 
בני   11 נהרגו  מהתקיפה  כתוצאה 
אדם, בהם סורים וחברי מליציות. 
קרקע־ טיל  שוגר  לכך,  בתגובה 
ישראל.  לעבר  איראני  קרקע 
הרוסים ניסו לצנן את האווירה בין 

הצדדים - ללא הצלחה
על  דווח  החודש  באמצע 
בנוסף  בסוריה.  נוספת  תקיפה 
לכך, במרץ התקבל דיווח סורי כי 
תקי־ ביצע  הישראלי  האוויר  חיל 
כי  נטען  אז  גם  חאלב.  באזור  פה 
מערך ההגנה הסורי הצליח ליירט 
חלק מהטילים ששוגרו, אך מחסני 
הנשק סמוך לשדה התעופה בעיר 

עלו באש.
הת־ אפריל  בחודש  כן,  כמו 
תקיפות  שתי  על  דיווחים  קבלו 
של חיל האוויר תוך 24 שעות נגד 
דמשק  באזור  איראניים  בסיסים 

 ,T-4 הסורי  האוויר  חיל  ובבסיס 
רוסיים  כוחות  גם  פועלים  שבו 
ואיראניים. באותן התקיפות נהרגו 
חמישה חיילים סורים. כמה ימים 
לאחר מכן באותו החודש פורסמו 
דיווחים על תקיפת מטרות באזור 
בסוריה,  חמאת  שבמחוז  מסיאף 
שבהן נהרגו שישה חיילים סורים 

וכמה מבנים עלו באש.
בהמשך, באמצע חודש מאי, 
פיצוצים  על  דיווחים  התקבלו 
שכתוצאה  אל-כיסווה,  באזור 
מהם מאגר טילים של איראן וחי־
סוללות  גם  באש.  עלה  זבאללה 
הגנה אוויריות של המשטר הסורי 
לאחר  דיווחו  הסורים  הושמדו. 
התקיפה כי הצליחו להפיל מל"ט 

של צה"ל בלבנון.
מוחות  מלחמת  מנהל  צה"ל 
בזירה  הכוחות  ושאר  איראן  מול 
ליכולת  רק  נוגעת  היא  הסורית. 
לאתר את משלוחי הנשק מאיראן 
המסתור  מקומות  ואת  לסוריה 
סו־ לאיתור  גם  אלא  שלהם, 
הסוריות  האוויריות  ההגנה  ללות 
יש־ קרב  מטוס  שהפילו  הניידות 
השנה  של  פברואר  בחודש  ראלי 

שעברה.
תורת  פיתח  האוויר  חיל 
מגוונות  תקיפה  ושיטות  לחימה 

באזור הרווי ביותר בסוללות הגנה 
שלאחרונה  סוריות,  אוויריות 
סוללות  באמצעות  חיזוק  קיבלו 
טרם  הסוללות  אמנם   .S-300
ידי  על  עצמאי  באופן  מופעלות 
צבא אסד, אך הן עדיין איום שמ־
רחף באוויר ומעורר דאגה. כל בר 
דעת מבין שרוסיה, איראן, סוריה 
מהאירועים  לומדת  וחיזבאללה 
השונים, מחפשות נקודות תורפה 

ונערכות לעתיד.
הישרא־ האוויר  חיל  מטרת 
ההגנה  מערך  את  לחדור  היא  לי 
איראני  בייעוץ  שמציב  הסורי, 
לעת.  מעת  ומשופר  מורכב  אתגר 

"זה ממש לא דפוס פעולה דומה", 
הסבירו גורמים במערכת הביטחון 
"בכל  האוויר.  חיל  פעילות  על 
לחשוב  האוויר  חיל  נדרש  מבצע 
תופר  הוא  חליפה  איזו  טוב-טוב 
היא תמיד  היעד. המטרה  להשגת 
כמה  להיות  האויב.  את  להפתיע 

צעדים לפניו".
המ־ הרעיון  אוותו  ברוח 
מפקד  לאחרונה  החליט  בצעי, 
נורקין,  עמיקם  אלוף  האוויר  חיל 
תא"ל  החיל  מטה  ראש  בהובלת 
תומר בר, לכנס בכירים בתעשיות 
על  זאת,  בישראל.  הביטחוניות 
מנת להציג בפניהם חלק מפעילות 

החיל ולספר על האתגרים במטרה 
להרחיב את המחשבה המשותפת 
על דרכי ההתמודדות בעתיד ועל 

הפתרונות הטכנולוגיים.
מפעילות  ואיראן  סוריה 
שו־ מסוגים  שבשים  בסוריה 
ההגנה  למערכות  בנוסף  נים, 
הוא  הטבעי  החשש  האוויריות. 
שיטה  יפתח  הרדיקלי  שהציר 
הפ־ דפוס  על  יותר  עוד  שתקשה 
את  לסכל  שנועד  הישראלי  עולה 
כוונות המשטר האיראני להתבסס 
האוויר  בחיל  גורמים  בסוריה. 
מדובר  כי  מסבירים  הישראלי 

בתהליך ארוך טווח.

סערת אוחנה

נשיאת ביהמ''ש העליון: הדרך 
לאנרכיה קצרה

בתגובה לדבריו של שר המשפטים החדש אמיר אוחנה, הגיבה השופטת כי 
דבריו יובילו ליצירת אנרכיה במדינת ישראל ◆ אוחנה הבהיר: בלי מערכת 

המשפט אין דמוקרטיה

מ‡: ח. פרנ˜ל
רק  שהתמנה  אוחנה,  אמיר 
כבר  המשפטים,  לשר  השבוע 
שתקף  לאחר  סערות.  מעורר 
המשפטי  היועץ  את  קשות 
המ־ ממונה,  הוא  עליו  לממשלה, 
מערכת  את  ותקף  אוחנה  שיך 
שהע־ בראיון  בישראל.  המשפט 
עמית  לעיתונאי  (ד)  שלשום  ניק 
בהכרח  לא  כי  אוחנה,  אמר  סגל 
של  דין  פסק  כל  לקיים  שצריך 
בג''ץ. כדוגמה לכך הוא הביא את 
חטואל  טלי  של  הירצחה  סיפור 
שנהרגו  קטיף  מגוש  ובנותיה 
על  אסר  המשפט  שבית  לאחר 
קרובים  מבנים  להרוס  צה''ל 
לדב־ נסעו.  שבו  כיסופים  לציר 
ריו "השיקול העליון צריך להיות 

שמירת חיי האזרחים". 
בהמשך דבריו המשיך השר 
המדינה,  פרקליטות  את  לתקוף 
"הוא  כי  ואמר  ממונה  הוא  עליה 
שבפרקליטות  להבטיח  יכול  לא 
כנפיים  צחורי  מלאכים  יושבים 
החלטותיהם  את  שמקבלים 
בלבד."  מקצועיים  משיקולים 

כמו''כ הוסיף השר אוחנה כי הוא 
תיק  לו  שיתפרו  לאפשרות  נערך 
הזה.  לדבר  נפשית  נערך  "אני 
במי־ יקרה.  לא  שזה  מקווה  אני 
לא  שזה  מאמין  אני  מסוימת  דה 
כאפש־ זה  את  לוקח  אני  יקרה. 
רות. אני מארח את זה כאפשרות 

אבל אני חושב שזה לא סביר"
עוררו  אוחנה  של  דבריו 
כצפוי תגובות נזעמות מצד אנשי 
בית  נשיאת  המשפט.  מערכת 
אסתר  השופטת  העליון  המשפט 
לומר  לי  "חשוב  כי  אמרה  חיות 
בחו־ לראות  יש  בעיניי  כי  לכם 
מרה את העובדה ששר משפטים 
השבעתו  ביום  ישראל,  במדינת 
אותנו  לשתף  בוחר  לתפקיד, 
בהשקפת עולם משפטית חסרת־
שלפיה  וחסרת-אחריות  תקדים 
הנית־ פסקי-הדין  כל  את  לא 
חייבים  בית-משפט  ידי  על  נים 
אחרות,  "במלים  תקפה.  לכבד", 
בברכת  מעתה  יוכל  דין  בעל  כל 
שר המשפטים לבחור איזה פסק 
לד־ לא".  ואיזה  לקיים  צריך  דין 
בריה בין תפיסת העולם הזו לבין 
ובין אנרכיה של 'איש הישר בעי־

ניו יעשה – הדרך קצרה. גם היועץ 
המשפטי לממשלה ביקר במילים 
עליו.  הממונה  דברי  את  חריפות 
"במדינת ישראל כמדינה יהודית 
ודמוקרטית, המושתתת על עיק־
לציית  החובה  החוק,  שילטון  רון 
בגדר  היא  המשפט  בתי  לפסיקת 
מושכלת יסוד, המשמשת ערובה 
אזרח  כל  של  זכותו  על  להגנה 
במדינה. זו אינה אפשרות הנתונה 
המוטלת  בחובה  מדובר  לבחירה. 
על כל אזרח וכל רשות שלטונית 

באשר היא", הבהיר מנדלבליט.
יצויין כי בעקבות הדברים, 
כל הראיונות של אוחנה שתוכננו 

לשבוע הקרוב בוטלו.

בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

הזמנות:

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

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

המרצה ר' מאיר שוורץילד הפלא דודי לינקר
 החזן העולמי 

יצחק מאיר הלפגוט
 מבצע!

מחיר ילד  עד גיל 17

חבילת סופ"ש 
במחיר מיוחד

רק ₪3790
חדש!

עד 10 
תשלומים

מופע מוזיקלי ענק בליל שישי 
 חמישי-ראשון פרשת בלק

ח'-י"א תמוז | 11-14.7
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חיל האוויר במלחמת מוחות מול איראן
 המערכה נגד ההתבססות האיראנית באזור הולכת וגוברת ◆ בעוד שבצד השני לומדים מכל תקיפה כדי לחפש נקודות תורפה, מסבירים במערכת הביטחון איך "בכל 

מבצע נדרש חיל האוויר להיות כמה צעדים לפניו"

מ‡: מ. יו„
שנת  הזרים,  הדיווחים  לפי 
המבצעית  כשנה  מסתמנת   2019
ובעומס  בהיקף  ביותר  הגדולה 
מאז  האוויר  חיל  של  הפעילות 
של  החשאית  המערכה  שהחלה 
האיראנית  ההתבססות  נגד  צה"ל 
לר־ שלישי  שבין  בלילה  בסוריה. 
ביעי דיווחו כלי תקשורת רשמיים 
הישראלי  האוויר  חיל  כי  בסוריה 
פתח בלוחמה אלקטרונית במטרה 
מערך  של  מכ"ם  מערכות  לשבש 

ההגנה האווירית בדרום המדינה.
שוגרו  נטען,  מכן,  לאחר 
בתל  מטרות  לעבר  טילים  כמה 
הצבא  נמצאים  שם  אל-חרה, 
למש־ הנאמנות  ומיליציות  הסורי 
טר בפיקוד איראני. השם מצלצל 
הפרסומים  שלפי  מאחר  היטב 
האוויר  חיל  האחרונות,  בשנים 
כבר תקף שם יעדים דומים בעבר. 
לפי הדיווח, חיל האוויר הישראלי 
היעדים,  לעבר  טילים  כמה  שיגר 
ידי  על  בהצלחה  יורטו  שחלקם 
במטרות  פגע  חלקם  אך  סורים, 

והשמיד אותן.
דפוס הפעולה חזר על עצמו 
מתחילת השנה - עם שינויים. מה 
שממנו  המיקום  הוא  שהשתנה 
הטילים,  היקף  הטילים,  שוגרו 

והמאמץ  שהותקפו  המטרות  סוג 
לשבש  או  לסכל  הסורי-איראני 
של  המטרות  השמדת  יכולות  את 
צה"ל באמצעות לוחמה אלקטרו־

נית ומערכות הגנה אוויריות.
בחודש  הפרסומים,  פי  על 
ינואר השנה יצא חיל האוויר למ־
מער־ נגד  בסוריה  נרחבת  תקפה 
בהן  מגוונות,  אוויריות  הגנה  כות 
 SA-17 ומערכת SA-22 מערכת
שניסו לפגוע בכלי טיס של צה"ל. 
בני   11 נהרגו  מהתקיפה  כתוצאה 
אדם, בהם סורים וחברי מליציות. 
קרקע־ טיל  שוגר  לכך,  בתגובה 
ישראל.  לעבר  איראני  קרקע 
הרוסים ניסו לצנן את האווירה בין 

הצדדים - ללא הצלחה
על  דווח  החודש  באמצע 
בנוסף  בסוריה.  נוספת  תקיפה 
לכך, במרץ התקבל דיווח סורי כי 
תקי־ ביצע  הישראלי  האוויר  חיל 
כי  נטען  אז  גם  חאלב.  באזור  פה 
מערך ההגנה הסורי הצליח ליירט 
חלק מהטילים ששוגרו, אך מחסני 
הנשק סמוך לשדה התעופה בעיר 

עלו באש.
הת־ אפריל  בחודש  כן,  כמו 
תקיפות  שתי  על  דיווחים  קבלו 
של חיל האוויר תוך 24 שעות נגד 
דמשק  באזור  איראניים  בסיסים 

 ,T-4 הסורי  האוויר  חיל  ובבסיס 
רוסיים  כוחות  גם  פועלים  שבו 
ואיראניים. באותן התקיפות נהרגו 
חמישה חיילים סורים. כמה ימים 
לאחר מכן באותו החודש פורסמו 
דיווחים על תקיפת מטרות באזור 
בסוריה,  חמאת  שבמחוז  מסיאף 
שבהן נהרגו שישה חיילים סורים 

וכמה מבנים עלו באש.
בהמשך, באמצע חודש מאי, 
פיצוצים  על  דיווחים  התקבלו 
שכתוצאה  אל-כיסווה,  באזור 
מהם מאגר טילים של איראן וחי־
סוללות  גם  באש.  עלה  זבאללה 
הגנה אוויריות של המשטר הסורי 
לאחר  דיווחו  הסורים  הושמדו. 
התקיפה כי הצליחו להפיל מל"ט 

של צה"ל בלבנון.
מוחות  מלחמת  מנהל  צה"ל 
בזירה  הכוחות  ושאר  איראן  מול 
ליכולת  רק  נוגעת  היא  הסורית. 
לאתר את משלוחי הנשק מאיראן 
המסתור  מקומות  ואת  לסוריה 
סו־ לאיתור  גם  אלא  שלהם, 
הסוריות  האוויריות  ההגנה  ללות 
יש־ קרב  מטוס  שהפילו  הניידות 
השנה  של  פברואר  בחודש  ראלי 

שעברה.
תורת  פיתח  האוויר  חיל 
מגוונות  תקיפה  ושיטות  לחימה 

באזור הרווי ביותר בסוללות הגנה 
שלאחרונה  סוריות,  אוויריות 
סוללות  באמצעות  חיזוק  קיבלו 
טרם  הסוללות  אמנם   .S-300
ידי  על  עצמאי  באופן  מופעלות 
צבא אסד, אך הן עדיין איום שמ־
רחף באוויר ומעורר דאגה. כל בר 
דעת מבין שרוסיה, איראן, סוריה 
מהאירועים  לומדת  וחיזבאללה 
השונים, מחפשות נקודות תורפה 

ונערכות לעתיד.
הישרא־ האוויר  חיל  מטרת 
ההגנה  מערך  את  לחדור  היא  לי 
איראני  בייעוץ  שמציב  הסורי, 
לעת.  מעת  ומשופר  מורכב  אתגר 

"זה ממש לא דפוס פעולה דומה", 
הסבירו גורמים במערכת הביטחון 
"בכל  האוויר.  חיל  פעילות  על 
לחשוב  האוויר  חיל  נדרש  מבצע 
תופר  הוא  חליפה  איזו  טוב-טוב 
היא תמיד  היעד. המטרה  להשגת 
כמה  להיות  האויב.  את  להפתיע 

צעדים לפניו".
המ־ הרעיון  אוותו  ברוח 
מפקד  לאחרונה  החליט  בצעי, 
נורקין,  עמיקם  אלוף  האוויר  חיל 
תא"ל  החיל  מטה  ראש  בהובלת 
תומר בר, לכנס בכירים בתעשיות 
על  זאת,  בישראל.  הביטחוניות 
מנת להציג בפניהם חלק מפעילות 

החיל ולספר על האתגרים במטרה 
להרחיב את המחשבה המשותפת 
על דרכי ההתמודדות בעתיד ועל 

הפתרונות הטכנולוגיים.
מפעילות  ואיראן  סוריה 
שו־ מסוגים  שבשים  בסוריה 
ההגנה  למערכות  בנוסף  נים, 
הוא  הטבעי  החשש  האוויריות. 
שיטה  יפתח  הרדיקלי  שהציר 
הפ־ דפוס  על  יותר  עוד  שתקשה 
את  לסכל  שנועד  הישראלי  עולה 
כוונות המשטר האיראני להתבסס 
האוויר  בחיל  גורמים  בסוריה. 
מדובר  כי  מסבירים  הישראלי 

בתהליך ארוך טווח.

סערת אוחנה

נשיאת ביהמ''ש העליון: הדרך 
לאנרכיה קצרה

בתגובה לדבריו של שר המשפטים החדש אמיר אוחנה, הגיבה השופטת כי 
דבריו יובילו ליצירת אנרכיה במדינת ישראל ◆ אוחנה הבהיר: בלי מערכת 

המשפט אין דמוקרטיה

מ‡: ח. פרנ˜ל
רק  שהתמנה  אוחנה,  אמיר 
כבר  המשפטים,  לשר  השבוע 
שתקף  לאחר  סערות.  מעורר 
המשפטי  היועץ  את  קשות 
המ־ ממונה,  הוא  עליו  לממשלה, 
מערכת  את  ותקף  אוחנה  שיך 
שהע־ בראיון  בישראל.  המשפט 
עמית  לעיתונאי  (ד)  שלשום  ניק 
בהכרח  לא  כי  אוחנה,  אמר  סגל 
של  דין  פסק  כל  לקיים  שצריך 
בג''ץ. כדוגמה לכך הוא הביא את 
חטואל  טלי  של  הירצחה  סיפור 
שנהרגו  קטיף  מגוש  ובנותיה 
על  אסר  המשפט  שבית  לאחר 
קרובים  מבנים  להרוס  צה''ל 
לדב־ נסעו.  שבו  כיסופים  לציר 
ריו "השיקול העליון צריך להיות 

שמירת חיי האזרחים". 
בהמשך דבריו המשיך השר 
המדינה,  פרקליטות  את  לתקוף 
"הוא  כי  ואמר  ממונה  הוא  עליה 
שבפרקליטות  להבטיח  יכול  לא 
כנפיים  צחורי  מלאכים  יושבים 
החלטותיהם  את  שמקבלים 
בלבד."  מקצועיים  משיקולים 

כמו''כ הוסיף השר אוחנה כי הוא 
תיק  לו  שיתפרו  לאפשרות  נערך 
הזה.  לדבר  נפשית  נערך  "אני 
במי־ יקרה.  לא  שזה  מקווה  אני 
לא  שזה  מאמין  אני  מסוימת  דה 
כאפש־ זה  את  לוקח  אני  יקרה. 
רות. אני מארח את זה כאפשרות 

אבל אני חושב שזה לא סביר"
עוררו  אוחנה  של  דבריו 
כצפוי תגובות נזעמות מצד אנשי 
בית  נשיאת  המשפט.  מערכת 
אסתר  השופטת  העליון  המשפט 
לומר  לי  "חשוב  כי  אמרה  חיות 
בחו־ לראות  יש  בעיניי  כי  לכם 
מרה את העובדה ששר משפטים 
השבעתו  ביום  ישראל,  במדינת 
אותנו  לשתף  בוחר  לתפקיד, 
בהשקפת עולם משפטית חסרת־
שלפיה  וחסרת-אחריות  תקדים 
הנית־ פסקי-הדין  כל  את  לא 
חייבים  בית-משפט  ידי  על  נים 
אחרות,  "במלים  תקפה.  לכבד", 
בברכת  מעתה  יוכל  דין  בעל  כל 
שר המשפטים לבחור איזה פסק 
לד־ לא".  ואיזה  לקיים  צריך  דין 
בריה בין תפיסת העולם הזו לבין 
ובין אנרכיה של 'איש הישר בעי־

ניו יעשה – הדרך קצרה. גם היועץ 
המשפטי לממשלה ביקר במילים 
עליו.  הממונה  דברי  את  חריפות 
"במדינת ישראל כמדינה יהודית 
ודמוקרטית, המושתתת על עיק־
לציית  החובה  החוק,  שילטון  רון 
בגדר  היא  המשפט  בתי  לפסיקת 
מושכלת יסוד, המשמשת ערובה 
אזרח  כל  של  זכותו  על  להגנה 
במדינה. זו אינה אפשרות הנתונה 
המוטלת  בחובה  מדובר  לבחירה. 
על כל אזרח וכל רשות שלטונית 

באשר היא", הבהיר מנדלבליט.
יצויין כי בעקבות הדברים, 
כל הראיונות של אוחנה שתוכננו 

לשבוע הקרוב בוטלו.

בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!
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החות'ים פגעו בנמל תעופה בסעודיה
במתקפה של המורדים החות'ים נפגעו למעלה מעשרים בני אדם

מ‡ ‡ברהם ויסמן

שדה תעופה סעודי נפגע 

המורדים  של  טילים  מירי 

החות'ים שמזוהים עם איראן. 

אדם,  בני  נפצעו 26  במתקפה 

בהם נשים וילדים.

פרסמה  כך  בעקבות 

הוד־ הערבית  הקואליציה 

הכוחות  על  איימה  בה  עה 

הולמת.  בתגובה  החות'ים 

כי  נאמר  הקואליציה  בהודעת 

איראני  סיוע  על  "מעיד  הירי 

לטרור" בתימן. 

פרנו // „ו„ פרי„

מעללי ‚נ ב‡ר החר„ים
ביח־ משמעותית  תפנית  חלה  שהשבוע  לומר  ניתן  כבר  כעת 

מראה  שם  משהו  חרדים נתניהו.  ואם תרצו, ביחסי  גנץ,  חרדים  סי 

ברשימת  מפלגתיים  הפנים  קרבות  סדק.  תחילת  אולי  של  סימנים 

פוליטית  התקרבות  אחת;  מטרה  למען  נועדו  לבן"  "כחול  הצבעים 

למפלגות החרדיות. הדרך ברורה, לפיד מושפל, וגנץ, הבוס הבלתי 

מעורער. כן אחיי החרדים, איתי, יאמר גנץ אתם יכולים לשכון בטח. 

לא לפלא יהיה אם נבין שאת ההתקוטטות התקשורתית הזו בין גנץ 

וצוות יועציו אל אויב החרדים המושבע לפיד, ניהלו ותכננו בתבונה 

יועצי "כחול לבן". 

בו  אסטרטגי  מהלך  של  כתחילתו  להיראות  יכול  בהחלט  זה 

נראה בכוונה תחילה את בני גנץ מוביל את "כחול לבן" ללא התע־

רבותם של אנשי לפיד. זאת, ע"מ לשבור את המוסכמה שהתקבעה 

עם השנים בין המפלגות החרדיות לנתניהו. שלפיד יתעסק בלתקוף 

את ביבי. בזה הוא מצוין. כנראה שגם לפיד ייהנה מהמהלך, שהרי 

לציבור  לפיד  של  ההתקרבות  בניסיונות  ניזכר  מובטחת.  הרוטציה 

אינט־ יותר  קצת  זה  כעת,  חלה.  הפרשות  טקסי  ארגון  ע"י  החרדי 

ליגנטי ומוצלח.

בשדה פוליטי כל כך מעורפל לא ניתן לחזות את תוצאות הב־

חירות וודאי שלא את גודל הגושים. ככה זה שליברמן על הפרק וש־

מפלגות הימין לא יודעות כיצד להתמודד עם האגו של עצמן. לעת 

עתה מסתמן; כחול לבן יעשו את הכל ע"מ להתקרב לציבור החרדי 

ואפי' יסכימו להניח תפילין בלילה, ולנסות להוכיח גם בבית פנימה 

לע־ מחייבים  לבן  כחול  יועצי  סגור.  בהכרח  לא  חרדים  ביבי  שדיל 

שות זאת בטענה שאדי היח"צ סביב גנץ ותהילתו נמוגו והתפזרו, כך 

שגנץ מימש כבר את הפוטנציאל של עצמו. בכדי להתחדש ולגרור 

את מצביעיו בפעם השנייה בתוך כמה חודשים אל הקלפי, גנץ, יהא 

חייב להוכיח שהוא עדיין מועמד רלוונטי ואף יותר מפעם שעברה. 

המרוויח הגדול, בוודאי יהיה אביגדור ליברמן שיהיה כנראה היחיד 

שינהל פוליטיקה על גבי הציבור החרדי. 

המפלגות החרדיות מצדם ידושו יום וליל כיצד לנהל את קמ־

יודעות  גם  מבינות  התורה  ויהדות  ש"ס  הקרובות.  הבחירות  פיין 

לעשות  מתכוון  לא  וגם  נתניהו  עם  חוזה  חתם  לא  החרדי  שהמגזר 

לחבק  שממשיכה  הדתית  בציונות  נתניהו  מתעלל  איך  תראו  זאת. 

אותו. ברגע שיחושו במפלגות החרדיות שהקמת ממשלה אפשרית 

רק עם כחול לבן, ללא ספק ש"ס ויהדות התורה יהיו שם. גם נתניהו 

צריך להבין זאת. לא ייתכן שאנו מובנים מאליו, קצת גאווה עצמית 

רק תועיל.

כשההבנה הזו נופלת בקרב המפלגות החרדיות  הם מסתבכות 

בהגשת התובנה לציבור – האם להראות שוב פעם תמיכה גורפת וחד 

משמעית ברה"מ נתניהו כשיש סיכוי להקמת ממשלה עם גנץ. למען 

האמת, גנץ נמצא מרחק גדול מלחייך, גם בתמונת הסקרים האופ־

טימית ביותר, ואפילו כשהחרדים מתייצבים לצידו, אין באפשרותו 

להקים ממשלה אא"כ יחברו אליו המפלגות הערביות. אם גנץ כעת 

הלאומי  והאיחוד  היהודי  הבית  שמפלגת  הרצון  זה  כנראה  מתפלל, 

לא יעברו את אחוז החסימה, כך שנתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה. 

הבעיה היותר חמורה של גנץ היא שאולי מפלגת העבודה השותפה 

הטבעית לא תעבור את אחוז החסימה. בקיצור, יכול להיות ששוב 

פעם ניקלע לבחירות חוזרות. רק הקב"ה יכול לעצור את הגלגל.  

בעין פוליטי // יע˜ב ‡ול

kobi8201@gmail.com :לתגובות
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דיווח: 
השקעות החוץ 
באיראן צנחו 

בכשליש
הסיבה: הסנקציות האמריקניות 

שהוטלו על איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
השנה  במהלך 
שנת  האחרונה, 
השקעות  צנחו   ,2019
ביותר  באיראן  החוץ 
מנ־ עולה  כך  מ-30%, 
השקעות  וועדת  תוני 
המסקרת  בינלאומית 
החוץ  השקעות  את 
העולם.  במדינות 
השק־ הדיווח,  לפי 
שהושקעו  החוץ  עות 
השנה  במהלך  באיראן 

על  עמדו  האחרונה 
3.48 מיליארד דולרים 
בלבד, כאמור - ירידה 
משלושים  למעלה  של 

אחוזים.
מציינים  בדו"ח 
הסיבה  כי  המומחים 
הן  לירידה  העיקרית 
שהטילה  הסנקציות 
איראן,  על  ארה"ב 
ממשקיעים  המונעות 
בשוק  להשקיע  רבים 

האיראני. 

פוטין על היחסים עם ארה"ב: "בהתדרדרות מתמדת"
פוטין התייחס להטלת הסנקציות של ארה"ב על ארצו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא רוסיה וולדימיר פוטין הג־
דיר את היחסים של ארצו עם ארה"ב 
מת־ "בהתדרדרות  הנמצאים  כיחסים 
ציין  אתמול  שפורסם  בראיון  מדת". 
להתד־ שמוביל  מה  כי  הרוסי  הנשיא 
המדינות  בין  ביחסים  הקשה  רדרות 
ממשל  שהטיל  הרבות  הסנקציות  הן 

טראמפ על ארצו. 
בין רוסיה לארה"ב שורר עימות 
גם בכל הנוגע למכירת מערכת היירוט 

המתקדמת אס-400 לטורקיה. 

ה-BBC  לכתביה: 
'לא להגדיר קבוצות כטרוריסטים'
הטיעון המוזר: "טרוריסטים יכולים להיחשב על ידי חלק מהאנשים כ'לוחמי חופש'"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  הממלכתית  התקשורת  רשת 
יוצאת  בהוראה  לכתביה  פנתה  בריטניה 
קבוצות  להגדיר  שלא  להם  הקוראת  דופן, 
בעיתון  דיווח  לפי  מעתה.  כטרוריסטים 
ה"דיילי מייל" הבריטי, כתבי הרשת  יימנעו 
יוכלו  אלא  כטרוריסטים  קבוצות  מלהגדיר 
לייחס את המונח טרוריסטים לטיעון שעמו 
לדוגמה,  כך  מסוימים.  גורמים  משתמשים 
כתבי  בארה"ב,  פיגוע  חלילה  יתרחש  אם 
האמריקנית  שהמשטרה  לציין  יוכלו  הרשת 

הגדירה את המפגעים "טרוריסטים".
עומד  המוזרה  ההחלטה  מאחורי 

שאנשים  במקומות  שלפיו  המופרך  הטיעון 
במקומות  טרוריסטים,  מכונים  מסוימים 

מוגדרים  להיות  יכולים  הם  אחרים 
כלוחמי חופש.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
mailto:kobi8201@gmail.com
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פלסטיני השתלט במרמה על 
אדמות מדינה ועיכב סלילת 

כביש ליישוב שלם

מ‡: יר‡ל לבי‡
פל־ שבנה  בבית  מדובר 
עבדאללה,  תייסיר  בשם  סטיני 
שפלש לתוך אדמות המדינה של 
היישוב לשם, ממש בתוך התכנית 
לס־ מיועדת  שהיתה  המאושרת 
לילת כביש גישה בטיחותי ותקני 

ליישוב.
הבית  על  ההריסה  צו  את 
 (!) שנים  שבע  לפני  קיבל  הוא 

האזרחי  למנהל  רץ  אז  הוא  אבל 
להגיש בקשת סרק להיתר בניה. 
הסיכוי  חסרת  שהבקשה  בזמן 
נדחתה, הוא הוסיף עוד שני מב־
נים ומרח את הזמן עם ערעורים 

ובג"צים.
עוד  נבנו  הללו  השנים  ב7 
והמ־ חוקיים,  בלתי  מבנים  אלפי 
ישן"  "סיפור  להיות  שהפך  בנה 
העדיפויות  סדר  לתחתית  ירד 
ייהרס.  ולא  האזרחי,  המנהל  של 

העניין הוא שהסיפור של תייסיר, 
שמ־ לשיטה  מייצגת  דוגמה  הוא 
קיפה אלפי מבנים ערבים לא חו־
קיים: הגשת בקשות סרק, התשת 
לרעה  וניצול  בעררים  המערכת 

של הליכים משפטיים. 
למדי־ קוראים  ימין  אנשי 
השיטה,  מול  לפעול  ישראל  נת 
ומער־ נשכר,  חוטא  יצא  אחרת 
כת האכיפה היקרה תהיה חסרת 

משמעות.

סוכלה הברחת 5 טון חומר 
להכנת נפץ לאזור יו"ש 

הטיפול במשאית הועבר לטיפול ענף החבלה במשטרת ישראל ונהג המשאית 
הועבר לחקירה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
אתמול סיכלה יחידת איכות 
הברחה  האזרחי  במנהל  הסביבה 
גליצרין  מסוג  חומר  טון  כ-5  של 
אשר משמש בין  במעבר קלנדיה, 
ונחשב  נפץ  בחומרי  מרכיב  היתר 

לחומר דו-שימושי.
היחידה,  פעילות  במהלך 
אותרה המשאית ללא אישור הכ־
נסת החומר המסוכן. כמו כן, הטי־
פול במשאית הועבר לטיפול ענף 
ונהג  ישראל  במשטרת  החבלה 
המשאית הועבר לחקירה במשרד 

קצין מטה איכות הסביבה.
איכות  מטה  קצין  משרד 
מפעיל  האזרחי  במנהל  הסביבה 
על  האחראית  דוד,  יחידת  את 
חוקיות  בלתי  הברחות  אכיפת 
של כל סוגי הפסולת וחומרים דו 
שימושיים. זוהי האכיפה ה-1000 
הקמתה  מאז  היחידה  של  במספר 

בשנת 2014.
בני אלבז, קצין מטה איכות 
"כפי  האזרחי:  במנהל  הסביבה 

אכי־ האחרון,  באירוע  שראינו 
לאזור  הנכנסות  משאיות  נגד  פה 
הכרחית  הינה  ושומרון  יהודה 
האזור.  על  ושמירה  לביטחון 

האמצעים  בכל  לנקוט  נמשיך  
הכנסת  למגר  מנת  על  הנדרשים 
חומרים העלולים לפגוע בביטחון 

התושבים ללא אישור".

מטען חורג במשקל 686 טון 
הועבר מנמל אשדוד

השוטרים אפשרו לו לנוע בקטעי כביש בניגוד לתנועה עקב גודלו ומשקלו, תוך 
חסימת צירים וצמתים

מ‡: יר‡ל לבי‡
מטען (טורבינה) חורג במש־
קל 686 שאורכו 72 מטרים, גובהו 
מטרים,   6.4 ורוחבו  מטרים   5.9

הועבר מנמל אשדוד.
ההיתרים  כלל  קבלת  לאחר 
היער־ תוך  הליווי,  החל  הנדרשים 
כות מקדימה של שוטרי אגף הת־
המובילים  ובצמתים  בצירים  נועה 
במטרה  המטען,  של  היעד  למקום 

לצמצם את הפגיעה למינימום בז־
רימת התנועה ובשגרת החיים של 

ציבור משתמשי הדרך.
התבצעה  המטען  העברת 
התעשייה  לאזור  אשדוד  מנמל 
חלק  נסגרו  ובמהלכה  טוביה,  באר 
מהנתיבים והצמתים במטרה להב־
טיח את שלומו וביטחונו של ציבור 
המ־ של  הגעתו  ולאפשר  הנהגים, 

טען בבטחה ליעדו.

כשה־ הלילה  שעות  בכל 
מאוד,  נמוכה  במהירות  נע  מטען 
בקטעי  לנוע  לו  אפשרו  השוטרים 
גודלו  עקב  לתנועה  בניגוד  כביש 
וצ־ צירים  חסימת  תוך  ומשקלו, 
לצירים  התנועה  והכוונות  מתים 

חלופיים.
לקראת שעות הבוקר המוק־

דמות המטען הגיע בהצלחה ליעדו 
וכלל הצירים נפתחו לתנועה.

כוחות מג"ב הרסו מבנים 
בלתי-חוקיים במזרח י-ם

במסגרת המבצע נהרסו בניין מגורים בן 3 קומות, תחנת דלק פיראטית וסככות 
שפגעו ◆ במבצע האכיפה כאמור נהרס בית מגורים בן 3 קומות שנבנה שלא 

כחוק

מ‡: יר‡ל לבי‡
במסגרת הפעילות שלוותה 
הכוחות  פשטו  הנדסיים  בכלים 
חו־ בלתי  דלק  ותחנת  מבנה  על 
סככות  עם  חנויות  ומספר  קיים 
בניגוד  שנבנו  בטיחותיות  לא 
לחוק, סככות שהקשו על תנועת 
ברחוב  הרכב  וכלי  הרגל  הולכי 

הראשי בכפר.

כאמור  האכיפה  במבצע 
קומות   3 בן  מגורים  בית  נהרס 
מי־  4 נהרסו  כחוק,  שלא  שנבנה 
כלי דלק גדולים ששימשו תחנת 
מיכלים  בכפר,  פיראטית  דלק 
 9,000 כ-  הכוחות  שאבו  מהם 

ליטר של סולר בטרם נהרסו.
 7 נהרסו  בפעילות  עוד 
סככות שנבנו שלא כחוק על ידי 

בעלי חנויות בכניסה לכפר.
רכב,  כלי   4 הוחרמו  בנוסף 
בהם  שהשימוש  "משטובות" 

עלול לסכן חיים.
בסיום  הכוחות  יציאת  עם 
מתפרעים  מספר  החלו  המבצע 
הלוחמים  לעבר  אבנים  ליידות 
שהגיבו בשימוש באמצעים לפי־

זור הפגנות.

פיקוד העורף: 

ישראל חולקה ל-1,700 
אזורי אזעקות

מעתה כל יישוב יקבל "אזעקה ייחודית" במקרה של ירי רקטות לעברו ◆ 
מהפכת האזעקות של פיקוד העורף יוצאת לדרך

מ‡: יר‡ל לבי‡
אזורי  בשינוי  החל  צה"ל 
בעת  ישראל,  ברחבי  ההתרעה 
יגדלו  והם  וטילים  רקטות  ירי 
משמעותית. אזורי ההתרעה הנו־
כחיים נמצאים בתוקף מאז 2014 

למניינם.
יופיעו  לא  מהערב,  החל 
אזורים  שמות  המסכים  על  עוד 
היישו־ שמות  אלא  ומספרים 
כה,  עד  אם  לדוגמא:  עצמם.  בים 
בשדרות,  אזעקה  הופעלה  כאשר 
מעתה   ,"220 עזה  "עוטף  נכתב 

ייכתב "שדרות".
בנוסף, דיוק המערכת יהיה 
מערכות  שאם  כך  יותר,  גבוה 
צפויה  שהרקטה  יזהו  האיכון 
ניר- או  גבים  בקיבוצים  ליפול 
בסמוך  הנמצאים   – לדוגמא   – עם 
לשדרות, לא תופעל אזעקת 'צבע 
היום  עד  עצמה.  בעיר  גם  אדום' 
עם  ניר  או  שדרות  לעבר  שיגור 
הפעיל אזעקה באשכול היישובים 
איבים,  גבים,  ניר-עם,  שדרות, 
מכללת ספיר ואזור תעשייה שער 
צפויה  והרקטה  במידה  הנגב. 
יישובים  שני  שבין  בגבול  ליפול 

תופעל אזעקה בשניהם.

האזעקה תתפצל גם בערים 
הגדולות, בהן ירושלים, תל אביב, 
אם  חדרה.  חיפה ואפילו  אשדוד, 
הרקטה  כי  יראה  המכ"מ  לדוגמא 
צפויה ליפול בשכונת רמות בבאר 
באזור  אזעקה  תופעל  לא  שבע, 
לה־ עשוי  טיל  אם  העיר;  מרכז 
בירושלים,  שאול  בגבעת  תפוצץ 
לא תופעל אזעקה בעיר העתיקה.

העורף  בפיקוד  בכיר  גורם 
היא  "המטרה  כי  לשחרית  אמר 
שיש  בוודאות  יידעו  שאנשים 
או  גרים  הם  שבו  במקום  סכנה 
את  זוכרים  לא  רבים  כי  נמצאים 
שמות הקוד האלה. אם אני מתא־
באש־ השלושה  עין  בקיבוץ  רח 
לדעת  צריך  אני  אזעקה,  ויש  כול 
כעת  נמצא  אני  שבו  שהיישוב 
מאוים, משום שמרבית האזרחים 

לא בקיאים בשמות הקוד".
ב"הליך  מדובר  לדבריו, 
בפיקוד  עליו  שעבדנו  משמעותי 
העורף מול רשויות מקומיות ומ־
כשנתיים.  במשך  ממשלה  שרדי 
הת־ אזורי  מ-200  פחות  במקום 
רעה נקבל מעכשיו קרוב ל-1800 

אזורים.

http://bit.ly/2E0qA61-askan
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פלסטיני השתלט במרמה על 
אדמות מדינה ועיכב סלילת 

כביש ליישוב שלם

מ‡: יר‡ל לבי‡
פל־ שבנה  בבית  מדובר 
עבדאללה,  תייסיר  בשם  סטיני 
שפלש לתוך אדמות המדינה של 
היישוב לשם, ממש בתוך התכנית 
לס־ מיועדת  שהיתה  המאושרת 
לילת כביש גישה בטיחותי ותקני 

ליישוב.
הבית  על  ההריסה  צו  את 
 (!) שנים  שבע  לפני  קיבל  הוא 

האזרחי  למנהל  רץ  אז  הוא  אבל 
להגיש בקשת סרק להיתר בניה. 
הסיכוי  חסרת  שהבקשה  בזמן 
נדחתה, הוא הוסיף עוד שני מב־
נים ומרח את הזמן עם ערעורים 

ובג"צים.
עוד  נבנו  הללו  השנים  ב7 
והמ־ חוקיים,  בלתי  מבנים  אלפי 
ישן"  "סיפור  להיות  שהפך  בנה 
העדיפויות  סדר  לתחתית  ירד 
ייהרס.  ולא  האזרחי,  המנהל  של 

העניין הוא שהסיפור של תייסיר, 
שמ־ לשיטה  מייצגת  דוגמה  הוא 
קיפה אלפי מבנים ערבים לא חו־
קיים: הגשת בקשות סרק, התשת 
לרעה  וניצול  בעררים  המערכת 

של הליכים משפטיים. 
למדי־ קוראים  ימין  אנשי 
השיטה,  מול  לפעול  ישראל  נת 
ומער־ נשכר,  חוטא  יצא  אחרת 
כת האכיפה היקרה תהיה חסרת 

משמעות.

סוכלה הברחת 5 טון חומר 
להכנת נפץ לאזור יו"ש 

הטיפול במשאית הועבר לטיפול ענף החבלה במשטרת ישראל ונהג המשאית 
הועבר לחקירה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
אתמול סיכלה יחידת איכות 
הברחה  האזרחי  במנהל  הסביבה 
גליצרין  מסוג  חומר  טון  כ-5  של 
אשר משמש בין  במעבר קלנדיה, 
ונחשב  נפץ  בחומרי  מרכיב  היתר 

לחומר דו-שימושי.
היחידה,  פעילות  במהלך 
אותרה המשאית ללא אישור הכ־
נסת החומר המסוכן. כמו כן, הטי־
פול במשאית הועבר לטיפול ענף 
ונהג  ישראל  במשטרת  החבלה 
המשאית הועבר לחקירה במשרד 

קצין מטה איכות הסביבה.
איכות  מטה  קצין  משרד 
מפעיל  האזרחי  במנהל  הסביבה 
על  האחראית  דוד,  יחידת  את 
חוקיות  בלתי  הברחות  אכיפת 
של כל סוגי הפסולת וחומרים דו 
שימושיים. זוהי האכיפה ה-1000 
הקמתה  מאז  היחידה  של  במספר 

בשנת 2014.
בני אלבז, קצין מטה איכות 
"כפי  האזרחי:  במנהל  הסביבה 

אכי־ האחרון,  באירוע  שראינו 
לאזור  הנכנסות  משאיות  נגד  פה 
הכרחית  הינה  ושומרון  יהודה 
האזור.  על  ושמירה  לביטחון 

האמצעים  בכל  לנקוט  נמשיך  
הכנסת  למגר  מנת  על  הנדרשים 
חומרים העלולים לפגוע בביטחון 

התושבים ללא אישור".

מטען חורג במשקל 686 טון 
הועבר מנמל אשדוד

השוטרים אפשרו לו לנוע בקטעי כביש בניגוד לתנועה עקב גודלו ומשקלו, תוך 
חסימת צירים וצמתים

מ‡: יר‡ל לבי‡
מטען (טורבינה) חורג במש־
קל 686 שאורכו 72 מטרים, גובהו 
מטרים,   6.4 ורוחבו  מטרים   5.9

הועבר מנמל אשדוד.
ההיתרים  כלל  קבלת  לאחר 
היער־ תוך  הליווי,  החל  הנדרשים 
כות מקדימה של שוטרי אגף הת־
המובילים  ובצמתים  בצירים  נועה 
במטרה  המטען,  של  היעד  למקום 

לצמצם את הפגיעה למינימום בז־
רימת התנועה ובשגרת החיים של 

ציבור משתמשי הדרך.
התבצעה  המטען  העברת 
התעשייה  לאזור  אשדוד  מנמל 
חלק  נסגרו  ובמהלכה  טוביה,  באר 
מהנתיבים והצמתים במטרה להב־
טיח את שלומו וביטחונו של ציבור 
המ־ של  הגעתו  ולאפשר  הנהגים, 

טען בבטחה ליעדו.

כשה־ הלילה  שעות  בכל 
מאוד,  נמוכה  במהירות  נע  מטען 
בקטעי  לנוע  לו  אפשרו  השוטרים 
גודלו  עקב  לתנועה  בניגוד  כביש 
וצ־ צירים  חסימת  תוך  ומשקלו, 

לצירים  התנועה  והכוונות  מתים 
חלופיים.

לקראת שעות הבוקר המוק־
דמות המטען הגיע בהצלחה ליעדו 

וכלל הצירים נפתחו לתנועה.

כוחות מג"ב הרסו מבנים 
בלתי-חוקיים במזרח י-ם

במסגרת המבצע נהרסו בניין מגורים בן 3 קומות, תחנת דלק פיראטית וסככות 
שפגעו ◆ במבצע האכיפה כאמור נהרס בית מגורים בן 3 קומות שנבנה שלא 

כחוק

מ‡: יר‡ל לבי‡
במסגרת הפעילות שלוותה 
הכוחות  פשטו  הנדסיים  בכלים 
חו־ בלתי  דלק  ותחנת  מבנה  על 
סככות  עם  חנויות  ומספר  קיים 
בניגוד  שנבנו  בטיחותיות  לא 
לחוק, סככות שהקשו על תנועת 
ברחוב  הרכב  וכלי  הרגל  הולכי 

הראשי בכפר.

כאמור  האכיפה  במבצע 
קומות   3 בן  מגורים  בית  נהרס 
מי־  4 נהרסו  כחוק,  שלא  שנבנה 

כלי דלק גדולים ששימשו תחנת 
מיכלים  בכפר,  פיראטית  דלק 
 9,000 כ-  הכוחות  שאבו  מהם 

ליטר של סולר בטרם נהרסו.
 7 נהרסו  בפעילות  עוד 
סככות שנבנו שלא כחוק על ידי 

בעלי חנויות בכניסה לכפר.
רכב,  כלי   4 הוחרמו  בנוסף 
בהם  שהשימוש  "משטובות" 

עלול לסכן חיים.
בסיום  הכוחות  יציאת  עם 
מתפרעים  מספר  החלו  המבצע 
הלוחמים  לעבר  אבנים  ליידות 
שהגיבו בשימוש באמצעים לפי־

זור הפגנות.

פיקוד העורף: 

ישראל חולקה ל-1,700 
אזורי אזעקות

מעתה כל יישוב יקבל "אזעקה ייחודית" במקרה של ירי רקטות לעברו ◆ 
מהפכת האזעקות של פיקוד העורף יוצאת לדרך

מ‡: יר‡ל לבי‡
אזורי  בשינוי  החל  צה"ל 
בעת  ישראל,  ברחבי  ההתרעה 
יגדלו  והם  וטילים  רקטות  ירי 
משמעותית. אזורי ההתרעה הנו־
כחיים נמצאים בתוקף מאז 2014 

למניינם.
יופיעו  לא  מהערב,  החל 
אזורים  שמות  המסכים  על  עוד 
היישו־ שמות  אלא  ומספרים 
כה,  עד  אם  לדוגמא:  עצמם.  בים 
בשדרות,  אזעקה  הופעלה  כאשר 
מעתה   ,"220 עזה  "עוטף  נכתב 

ייכתב "שדרות".
בנוסף, דיוק המערכת יהיה 
מערכות  שאם  כך  יותר,  גבוה 
צפויה  שהרקטה  יזהו  האיכון 
ניר- או  גבים  בקיבוצים  ליפול 
בסמוך  הנמצאים   – לדוגמא   – עם 
לשדרות, לא תופעל אזעקת 'צבע 
היום  עד  עצמה.  בעיר  גם  אדום' 
עם  ניר  או  שדרות  לעבר  שיגור 
הפעיל אזעקה באשכול היישובים 
איבים,  גבים,  ניר-עם,  שדרות, 
מכללת ספיר ואזור תעשייה שער 
צפויה  והרקטה  במידה  הנגב. 
יישובים  שני  שבין  בגבול  ליפול 

תופעל אזעקה בשניהם.

האזעקה תתפצל גם בערים 
הגדולות, בהן ירושלים, תל אביב, 
אם  חדרה.  חיפה ואפילו  אשדוד, 
הרקטה  כי  יראה  המכ"מ  לדוגמא 
צפויה ליפול בשכונת רמות בבאר 
באזור  אזעקה  תופעל  לא  שבע, 
לה־ עשוי  טיל  אם  העיר;  מרכז 
בירושלים,  שאול  בגבעת  תפוצץ 
לא תופעל אזעקה בעיר העתיקה.
העורף  בפיקוד  בכיר  גורם 
היא  "המטרה  כי  לשחרית  אמר 
שיש  בוודאות  יידעו  שאנשים 
או  גרים  הם  שבו  במקום  סכנה 
את  זוכרים  לא  רבים  כי  נמצאים 
שמות הקוד האלה. אם אני מתא־
באש־ השלושה  עין  בקיבוץ  רח 

לדעת  צריך  אני  אזעקה,  ויש  כול 
כעת  נמצא  אני  שבו  שהיישוב 
מאוים, משום שמרבית האזרחים 

לא בקיאים בשמות הקוד".
ב"הליך  מדובר  לדבריו, 
בפיקוד  עליו  שעבדנו  משמעותי 
העורף מול רשויות מקומיות ומ־
כשנתיים.  במשך  ממשלה  שרדי 
הת־ אזורי  מ-200  פחות  במקום 
רעה נקבל מעכשיו קרוב ל-1800 

אזורים.
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היועמ"ש אישר קיצוץ רוחבי. 
גובה הקיצוץ הצפוי- יותר 

ממיליארד שקלים
הקיצוץ הרוחבי יממן בין היתר את המשך סבסוד הצהרונים

מ‡: יר‡ל לבי‡
לממשלה  המשפטי  היועץ 
אישר קיצוץ רוחבי. גובה הקיצוץ 
הצפוי- יותר ממיליארד שקלים.

שכן  חריג  במהלך  מדובר 
לבצע  אסור  מעבר  לממשלת 
אך  מיסים  העלאות  או  קיצוצים 
כאן  של  הכלכלי  התחום  כתבת 

כי  מוסרת  תומר,  עמית  חדשות, 
לאשר  הערב  החליט  מנדלבליט 
החריגה  כי  וקבע  הקיצוץ  את 
הגדולה בגירעון גוברת על השי־
הקיצוץ  גובה  הפוליטיים.  קולים 
ממיליארד  יותר  על  לעמוד  צפוי 

שקלים.
גזירות  עם  יחד  הקיצוץ, 
בי־ השרים  בפני  יעלו  נוספות, 

אחת  הקרובה.   הממשלה  שיבת 
הגזירות שנשקלו - ביטול הפטור 
באינטרנט,  קניות  על  ממע"מ 
באוצר  גורמים  לדברי  אולם 
ני־ ונעשה  מהפרק   ירד  זה  צעד 
סיון לגבש גזרות אשר לדבריהם 
מהציבור  קטנים  בחלקים  ״יגעו 

עד כמה שאפשר״.

צרפת עצרה ניאו-נאצים שתכננו 
פיגועים נגד יהודים ומוסלמים

חוקרים ביחידה ללוחמה בטרור האשימו את החשודים בעבירות טרור – כולל 
בהכנה והעברה של חומרי נפץ ולקיחת חלק במזימת טרור

מ‡: יר‡ל לבי‡
צרפת  משטרת   – גרנובל 
שהואשם  ניאו-נאצי  תא  פירקה 
תפילה  באתרי  פיגועים  בתכנון 
דיווחו  כך  ומוסלמיים.  יהודיים 
שלא  בצרפת,  משפטיים  גורמים 
הקי־ של  היעדים  היו  מה  סיפרו 

צוניים שנעצרו.
בק־ חברים  החמישה 
בדעותיה  ”שקרובה  בוצה, 

התנועה  של  לאידיאולוגיה 
לארגון  וקראו   “ הניאו-נאצית“, 
 “The Black Bird” שלהם 
במזימה  חלקם  על  לדין  הועמדו 
אמר  כך   – למאי  ספטמבר  בין 
בחקירה.  שמעורב  צרפתי  גורם 
”לפי החקירה הם תכננו מתקפה 
לא מוגדרת, כנראה במקום תפי־

לה“, אמר הגורם.
גרנובל  בעיר  המשטרה 

את  עצרה  צרפת  מזרח  בדרום 
הנאשם הראשון על עבירות נשק 
הח־ במהלך   .2018 בספטמבר 
הנאשמים  ארבעת  נתפסו  קירה 
נערים.  מהם  שניים   – האחרים 
בטרור  ללוחמה  ביחידה  חוקרים 
בעבירות  החשודים  את  האשימו 
טרור – כולל בהכנה והעברה של 
חומרי נפץ ולקיחת חלק במזימת 

טרור.

"איראן יכולה לפתח פצצה 
גרעינית תוך חצי שנה"

כך מזהיר סגן ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ◆ "הישראלים 
צריכים לדאוג, וגם למדינות המפרץ יש סיבה לחשוש, איך תוכלו להגן על 

ביטחונכם אם איראן תשיג יכולות גרעיניות?"

מ‡: יר‡ל לבי‡
במשך  שניהל  היינונן,  אולי 
שנים את תחום הביטחון בסוכנות 
אטומית  לאנרגיה  הבינלאומית 
(סבא"א) ואף כיהן כסגן ראש הסו־
כי  צה״ל  לגלי  בראיון  טוען  כנות 
לחומ־ מודע  לא  בישראל  הציבור 
גרעיני  בנשק  שטמונה  הסכנה  רת 

בידי איראן.
"הישראלים  הוסיף:  היינונן 

המ־ למדינות  וגם  לדאוג,  צריכים 
פרץ יש סיבה לחשוש, איך תוכלו 
איראן  אם  ביטחונכם  על  להגן 

תשיג יכולות גרעיניות?".
טוען  צה"ל  בגלי  בראיון 
סבא"א,  לגרסת  בניגוד  כי  היינונן, 
גרעיני  נשק  לפתח  יכולה  איראן 
בתוך חצי שנה עד שמונה חודשים.
חרי־ ביקורת  מעביר  היינונן 

וטוען  הסוכנות,  התנהלות  על  פה 
של  מהמירוץ  עין  מעלימה  שהיא 
לתפיס־ הגרעינית.  לפצצה  טהרן 
טראמפ  ממשל  החלטת  אפילו  תו 
משרתת  הגרעין  מהסכם  לפרוש 
יכולים  "האייתוללות  איראן:  את 
החדשים,  העיצומים  את  לספוג 
צנטריפוגות  בונים  הם  ובינתיים 

חדשות".

שיא חדש במחיר לקוט"ש 
בייצור חשמל

נבחר זוכה במכרז להקמת תחנת כוח סולארית רביעית באשלים ◆ המחיר 
הזוכה עומד על 8.68 אגורות לקוט"ש

מ‡: יר‡ל לבי‡
סולארי  פארק  חברת 
אי.די. באמצעות  בע"מ  אשלים 
בע"מ  ישראל  נובל  אנרג'י  אף 
תחנת  להקמת  במכרז  זכתה 
כוח סולארית רביעית באשלים, 
רמת  האזורית  המועצה  בתחום 
בטכנולוגיה  תפעל  אשר  נגב, 
חשמל  ותספק  וולטאית  פוטו 
המ־ מגה-ואט.   40 של  בהיקף 
במכרז  שנקבע  לקוט"ש  חיר 
עומד על 8.68 אגורות לקוט"ש, 
הוא המחיר הזול ביותר לחשמל 
יותר  זול  ואף  בישראל  סולארי 
מייצור חשמל באמצעות דלקים 
מזהמים. באשלים כיום פועלות 
 - סולאריות  כוח  תחנות  שלוש 
תרמו-סולא־ כוח  תחנות  שתי 
ריות ותחנת כוח פוטו-וולטאית 
בהיקף כולל של 272 מגה-ואט.
מש־ הבין  המכרזים  ועדת 
המ־ סולארית  לאנרגיה  רדית 
משרד  האוצר,  למשרד  שותפת 
והחב־ החשמל  רשות  האנרגיה, 
בראשות  ענבל,  הממשלתית  רה 

מנהל  מרמלשטיין,  איציק  מר 
 PPP יחידת תשתיות ופרויקטי
הודיעה  הכללי,  החשב  באגף 
במ־ הזוכה  ההצעה  על  אתמול 
בעקבות  לדרך  יצא  המכרז  כרז. 
החלטות ממשלה להקמת תחנת 
במ־ נוספת  וולטאית  פוטו  כוח 
תחם אשלים. הודות להתערבות 
תש־ חסמי  הוסרו  האנרגיה  שר 
תית שאפשרו את קידום המכרז 

והצלחתו.
בשיטת  יבוצע  הפרויקט 
אחראי  הנבחר  היזם  בה   ,PPP
ותפעול  הקמה  מימון,  לתכנון, 
הסולארית  הכוח  תחנת  של 
בסיומה  שנה,   25 של  לתקופה 

צפויה  התחנה  למדינה.  תוחזר 
להתחיל לפעול בשנת 2021 ות־
הסולאריות  התחנות  אל  צטרף 
הפעילות באשלים: שתי תחנות 
תרמו-סולאריות  בטכנולוגיה 
באפריל  הושלמה  שהקמתן 
וולטאית  פוטו  ותחנה  השנה 
בדצמבר  הושלמה  שהקמתה 
בפ־ המותקן  ההספק  סך   .2017
אשלים  במתחם   PPP רויקטי 
מגה-ואט   312 כ-  על  יעמוד 
הממשלה  יעדי  בהשגת  ויסייע 
מתח־ מאנרגיות  חשמל  לייצור 
דשות אשר עומדים על 13% עד 
לשנת  עד  ו- 17%   2025 לשנת 

.2030
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הונג קונג: נדחה הדיון סביב החוק 
השנוי במחלוקת להסגרת חשודים לסין

הממשלה הודיעה כי הדיון יידחה ◆ העילה לדחייה: ההפגנות הסוערות 
בעקבות קידום החוק

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הסו־ ההפגנות  בעקבות 
הנרחבת  וההתנגדות  ערות 
להסגרת  להחלטה  קונג  בהונג 
על  אתמול  דווח  לסין,  חשודים 
דחיית הדיון הנוסף סביב החוק. 
כי  הודיעה  קונג  הונג  ממשלת 
ההחל־ על  הדיון  את  דוחה  היא 
טה, שהיה אמור לעלות להצבעה 
באמ־ בפרלמנט  שנייה  בקריאה 
הדיון  כאמור,  אולם  השבוע.  צע 

בחוק יידחה.
נאמר  הממשלה  בהודעת 
כי "הדיון יידחה" למועד מאוחר 

יותר.

ח"כ הרב אורי מקלב לראה"מ: 
התערב למען הצהרונים

בפנייתו לראש הממשלה ביקש מקלב כי יתערב באופן אישי ויביא לפתרון 
פתיחת הצהרונים בשנת הלימודים הקרובה

מ‡ פ. יוחנן
מקלב  אורי  הרב  הכנסת  חבר 
נתניהו  בנימין  הממשלה  לראש  פנה 
בבקשה כי יתערב באופן אישי ויביא 
לפתיחת הצהרונים בשנת הלימודים 
הקרובה. יצוין כי יציאת הכנסת לפ־
עבודת  את  משתקת  הבחירות  גרת 
שאינה  עובדה  הממשלה,  משרדי 
הצהרו־ מערך  תקצוב  את  מאפשרת 

נים כבכול שנה.
מזה  מיישם  החינוך  "משרד 
בדבר  הממשלה  החלטת  את  שנים 
במוסדות  צהרונים  מערך  הפעלת 
באה  זו  ממשלה  החלטת  החינוך, 
בקרב  תעסוקה  לעודד  מטרה  מתוך 
שיוכלו  מנת  על  האימהות  ציבור 
להשתלב במעגל העבודה", כתב הרב 

מקלב לנתניהו.
שהובאו  מנתונים  לדבריו, 

לפני עולה, כי מערך הצהרונים אשר 
שנה"ל  תחילת  עם  להיפתח  אמור 
עומד בסימן שאלה מהותי, בטענה כי 
במצב הנוכחי של ממשלת מעבר לא 
המ־ את  תקציבית  לאשרר  יתאפשר 
ערך. "יש להחלטה זו השלכה חמורה 
אשר  וההורים  התלמידים  ציבור  על 
לתת  דחיפות  ויש  סובלת  הדעת  אין 

מענה מקצועי מיידי לכך" , הבהיר.
הדב־ מצב  כי  לציין  "למותר 
מהותי  וודאות  אי  יוצר  הנוכחי  רים 
לקיומו  נצרכים  אשר  ההורים  בקרב 
של המערך בצורה תקינה כפי שהיה 
בשנים עברו ללא עיכוב או השתהות. 
השלכות במידה ומערך הצהרונים לא 
יאושר בהקדם הינם דרמטיים, כאשר 
הצהרים  בשעות  ימצאו  רבים  ילדים 

ללא מסגרת בטוחה והולמת.
גם  כי  מקלב  הרב  הוסיף  עוד 
אל־ לתלמידים  שימצאו  במקומות 

כלכלי  נטל  יהווה  "הדבר  טרנטיבות, 
הנמ־ רבים  אשר  ומשמעותי  כבד 
יוכלו  לא  החלשות  השכבות  על  נים 
הכבדה,  הכלכלית  במעמסה  לעמוד 
אינם  אלו  מקומות  כי  לנתון  מעבר 
הסיכונים  כל  על  כדבעי,  מפוקחים 

המושלכים מכך".

מתקפה במפרץ: שתי מכליות נפט 
הותקפו ליד עומאן; אחת מהן טבעה
המכליות הפליגו תחת דגלי פנמה ואיי מרשל, וצוותיהן פונו, אך אחת מהן 

טבעה 

 מ‡ ‡ברהם ויסמן
הות־ נפט  מכליות  שתי 
מהן  ואחת  עומאן,  במפרץ  קפו 
טבעה, אך כל אנשי הצוות שלהן 
גורמים  מסרו  כך   - בבטחה  פונו 
תקשורת  וכלי  הימית  בתעשייה 
שבה  לזו  דומה  התקרית,  שונים. 
לפני  נפט  מכליות  ארבע  נפגעו 
עוד  להחריף  צפויה  כחודש, 
בין  האזורית  המתיחות  את  יותר 
המפרץ  ומדינות  ארצות-הברית 
ברור  שטרם  אף  על  איראן,  לבין 
התקשו־ כלי  לה.  אחראי  מי 
הים  חיל  כי  דיווחו  באיראן  רת 
צוות  אנשי   44 חילץ  האיראני 
ופינה  במפרץ"  "תאונה  אחרי 

אותם לעיר הנמל ג'סק.
המכליות הפליגו תחת דגל 
פנמה ואיי מרשל. גורמים אנוני־
מיים בתעשיית הנפט אמרו לעי־
תון השיט "טריידווינדס" כי הס־
פינה "פרונט אלטייר", שהפליגה 
תחת הדגל של איי מרשל ושייכת 
לחברת "Frontline" הנורבגית, 
נפגעה מטיל טורפדו. היא נשאה 
75 אלף טונות של החומר הכימי 
מנמל  בדרכה  כשהייתה  נפת'ה 

האמירויות  שבאיחוד  א-רואייס 
ונפג־ טייוואן  אל  הערביות 
הבינ־ במים  שהייתה  בזמן  עה 

לאומיים, בין עומאן לאיראן.
בכניסה  שוכן  עומאן  מפרץ 
אס־ שיט  נתיב  הורמוז,  למצרי 
חמישית  עוברת  שדרכו  טרטגי 
בעולם.  והגז  הנפט  מצריכת 
היא  כי  אחת  לא  הזהירה  איראן 
ארצות-הברית  אם  אותו  תחסום 
מחירי  נפט.  לייצא  ממנה  תמנע 
הנפט הגולמי זינקו ביותר מ-4%, 
אחרי  לחבית,  דולר  מ-62  ליותר 

התקרית.

ארצות־ של  החמישי  הצי 
מסר  בבחריין,  שבסיסו  הברית, 
מכליות  לשתי  מסייע  הוא  כי 
עומאן.  במפרץ  שנפגעו  נפט 
או  נוספים  פרטים  מסרו  לא  בצי 
התוק־ זהות  על  אחריות  הטילו 
פים. מוקדם יותר הזהירה רשות 
הים  חיל  של  הימית  הבטיחות 
ביטחונית.  תקרית  מפני  הבריטי 
"זהירות  דרשה  האזהרה  הודעת 
המתי־ רקע  על  וזאת  מוחלטת", 
חות האזורית בין ארצות-הברית 
לבין איראן על רקע פרישתה של 

האחרונה מהסכם הגרעין.

mailto:s@shaharit.com
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הונג קונג: נדחה הדיון סביב החוק 
השנוי במחלוקת להסגרת חשודים לסין

הממשלה הודיעה כי הדיון יידחה ◆ העילה לדחייה: ההפגנות הסוערות 
בעקבות קידום החוק

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הסו־ ההפגנות  בעקבות 
הנרחבת  וההתנגדות  ערות 
להסגרת  להחלטה  קונג  בהונג 
על  אתמול  דווח  לסין,  חשודים 
דחיית הדיון הנוסף סביב החוק. 
כי  הודיעה  קונג  הונג  ממשלת 
ההחל־ על  הדיון  את  דוחה  היא 
טה, שהיה אמור לעלות להצבעה 
באמ־ בפרלמנט  שנייה  בקריאה 
הדיון  כאמור,  אולם  השבוע.  צע 

בחוק יידחה.
נאמר  הממשלה  בהודעת 
כי "הדיון יידחה" למועד מאוחר 

יותר.

ח"כ הרב אורי מקלב לראה"מ: 
התערב למען הצהרונים

בפנייתו לראש הממשלה ביקש מקלב כי יתערב באופן אישי ויביא לפתרון 
פתיחת הצהרונים בשנת הלימודים הקרובה

מ‡ פ. יוחנן
מקלב  אורי  הרב  הכנסת  חבר 
נתניהו  בנימין  הממשלה  לראש  פנה 
בבקשה כי יתערב באופן אישי ויביא 
לפתיחת הצהרונים בשנת הלימודים 
הקרובה. יצוין כי יציאת הכנסת לפ־
עבודת  את  משתקת  הבחירות  גרת 
שאינה  עובדה  הממשלה,  משרדי 
הצהרו־ מערך  תקצוב  את  מאפשרת 

נים כבכול שנה.
מזה  מיישם  החינוך  "משרד 
בדבר  הממשלה  החלטת  את  שנים 
במוסדות  צהרונים  מערך  הפעלת 
באה  זו  ממשלה  החלטת  החינוך, 
בקרב  תעסוקה  לעודד  מטרה  מתוך 
שיוכלו  מנת  על  האימהות  ציבור 
להשתלב במעגל העבודה", כתב הרב 

מקלב לנתניהו.
שהובאו  מנתונים  לדבריו, 

לפני עולה, כי מערך הצהרונים אשר 
שנה"ל  תחילת  עם  להיפתח  אמור 
עומד בסימן שאלה מהותי, בטענה כי 
במצב הנוכחי של ממשלת מעבר לא 
המ־ את  תקציבית  לאשרר  יתאפשר 
ערך. "יש להחלטה זו השלכה חמורה 
אשר  וההורים  התלמידים  ציבור  על 
לתת  דחיפות  ויש  סובלת  הדעת  אין 

מענה מקצועי מיידי לכך" , הבהיר.
הדב־ מצב  כי  לציין  "למותר 
מהותי  וודאות  אי  יוצר  הנוכחי  רים 
לקיומו  נצרכים  אשר  ההורים  בקרב 
של המערך בצורה תקינה כפי שהיה 
בשנים עברו ללא עיכוב או השתהות. 
השלכות במידה ומערך הצהרונים לא 
יאושר בהקדם הינם דרמטיים, כאשר 
הצהרים  בשעות  ימצאו  רבים  ילדים 

ללא מסגרת בטוחה והולמת.
גם  כי  מקלב  הרב  הוסיף  עוד 
אל־ לתלמידים  שימצאו  במקומות 

כלכלי  נטל  יהווה  "הדבר  טרנטיבות, 
הנמ־ רבים  אשר  ומשמעותי  כבד 

יוכלו  לא  החלשות  השכבות  על  נים 
הכבדה,  הכלכלית  במעמסה  לעמוד 
אינם  אלו  מקומות  כי  לנתון  מעבר 
הסיכונים  כל  על  כדבעי,  מפוקחים 

המושלכים מכך".

מתקפה במפרץ: שתי מכליות נפט 
הותקפו ליד עומאן; אחת מהן טבעה
המכליות הפליגו תחת דגלי פנמה ואיי מרשל, וצוותיהן פונו, אך אחת מהן 

טבעה 

 מ‡ ‡ברהם ויסמן
הות־ נפט  מכליות  שתי 
מהן  ואחת  עומאן,  במפרץ  קפו 
טבעה, אך כל אנשי הצוות שלהן 
גורמים  מסרו  כך   - בבטחה  פונו 
תקשורת  וכלי  הימית  בתעשייה 
שבה  לזו  דומה  התקרית,  שונים. 
לפני  נפט  מכליות  ארבע  נפגעו 
עוד  להחריף  צפויה  כחודש, 
בין  האזורית  המתיחות  את  יותר 
המפרץ  ומדינות  ארצות-הברית 
ברור  שטרם  אף  על  איראן,  לבין 
התקשו־ כלי  לה.  אחראי  מי 
הים  חיל  כי  דיווחו  באיראן  רת 
צוות  אנשי   44 חילץ  האיראני 
ופינה  במפרץ"  "תאונה  אחרי 

אותם לעיר הנמל ג'סק.
המכליות הפליגו תחת דגל 
פנמה ואיי מרשל. גורמים אנוני־
מיים בתעשיית הנפט אמרו לעי־
תון השיט "טריידווינדס" כי הס־
פינה "פרונט אלטייר", שהפליגה 
תחת הדגל של איי מרשל ושייכת 
לחברת "Frontline" הנורבגית, 
נפגעה מטיל טורפדו. היא נשאה 
75 אלף טונות של החומר הכימי 
מנמל  בדרכה  כשהייתה  נפת'ה 

האמירויות  שבאיחוד  א-רואייס 
ונפג־ טייוואן  אל  הערביות 
הבינ־ במים  שהייתה  בזמן  עה 

לאומיים, בין עומאן לאיראן.
בכניסה  שוכן  עומאן  מפרץ 
אס־ שיט  נתיב  הורמוז,  למצרי 
חמישית  עוברת  שדרכו  טרטגי 
בעולם.  והגז  הנפט  מצריכת 
היא  כי  אחת  לא  הזהירה  איראן 
ארצות-הברית  אם  אותו  תחסום 
מחירי  נפט.  לייצא  ממנה  תמנע 
הנפט הגולמי זינקו ביותר מ-4%, 
אחרי  לחבית,  דולר  מ-62  ליותר 

התקרית.

ארצות־ של  החמישי  הצי 
מסר  בבחריין,  שבסיסו  הברית, 
מכליות  לשתי  מסייע  הוא  כי 
עומאן.  במפרץ  שנפגעו  נפט 
או  נוספים  פרטים  מסרו  לא  בצי 
התוק־ זהות  על  אחריות  הטילו 
פים. מוקדם יותר הזהירה רשות 
הים  חיל  של  הימית  הבטיחות 
ביטחונית.  תקרית  מפני  הבריטי 
"זהירות  דרשה  האזהרה  הודעת 
המתי־ רקע  על  וזאת  מוחלטת", 
חות האזורית בין ארצות-הברית 
לבין איראן על רקע פרישתה של 

האחרונה מהסכם הגרעין.

mailto:s@shaharit.com
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טראמפ: 'אם יביאו לי מידע חשוד 
על יריב - לא אדווח על כך קודם' 

הנשיא האמריקני הבהיר כי לא יעדכן בכך את סוכנויות המודיעין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
התק־ לרשת  שהעניק  בראיון  אמר 
יגיע אליו  אם  כי  אי-בי-סי,  שורת 
שי־ המתמודד  לגבי  מכפיש  מידע 
עמוד מולו בקרב על הנשיאות הוא 
מבלי  הדבר  את  ויפרסם  יהסס  לא 

לערב קודם את סוכנויות הביון של 
ארה"ב. 

בלשמוע  רע  דבר  שום  "אין 
מישהו  אם  האלה.  הדברים  את 
כמו  אחרת,  ממדינה  אליי  מתקשר 
לו  שיש  לי  ויגיד  למשל,  נורבגיה 
מאמין  אני  שלי -  היריב  על  מידע 

שארצה לדעת", אמר הנשיא במה־
לך הראיון.

הדיונים  ברקע  עלו  הדברים 
לכאורה  המעורבות  סביב  בארה"ב 
של רוסיה במערכת הבחירות הקו־
דמת לנשיאות, אז נטען כי מוסקבה 

תמכה במועמדותו של טראמפ. 

בני ברק: קטינים נעצרו בחשד 
לפריצה לבית הכנסת

המשטרה עצרה 5 חשודים ביניהם שני קטינים בהתפרצות וגניבה מבית כנסת 
בבני ברק

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעקבות תלונה שהתקבלה 
במשטרה, עצרו השוטרים בשי־
השיטור  יחידת  עם  פעולה  תוף 
חמישה  ברק  בני  בעיר  העירוני 
קטינים  שני  ביניהם  חשודים 
שא־ וגניבה  להתפרצות  בחשד 
רעה בסוף השבוע בבית תפילה 

סמוך לשכונת נפחא בבני ברק.

הח־ פרצו  החשד,  פי  על 
נזק  גרמו  התפילה  לבית  שודים 
שימש   אשר  ציוד  וגנבו  למקום 
אחר  תקיפה  באירוע  לכאורה 
הש־ חג  בליל  סמוכה  בישיבה 

בועות.
נעצ־ החשודים  כאמור, 
המשטרה  בתחנת  לחקירה  רו 
המשך  ויוחלט  ייבחן  בסיומה 

ההליך הפלילי נגדם.
באמ־ ישראל  "משטרת 
העירוני  השיטור  יחידות  צעות 
ימשיכו  בעיר  האכיפה  וגורמי 
ובכל  זרועות  בשילוב  לעבוד 
לרשותם  העומדים  האמצעים 
על מנת להביא לאיתור ומעצרם 
של כל מבצעי העבירות ולמצות 

עימם את הדין עד תום".

200 רבש''צים בכנס חרום 
במחאה על התנהלות הממשלה

מוחים על חוסר ההכשרה שקיבלו כדי להתמודד עם השרפות בעוטף עזה ◆ 
יו''ר המועצה האזורית ירדן: "זו בושה למדינת ישראל"

מ‡: ח. פרנ˜ל
בי־ (רכזי  רבש''צים  כ-200 
את־ התכנסו  צה''לי)  שוטף  טחון 
כחלק  חרום  בכינוס  בבוקר  מול 
ממאבקם נוכח גל השריפות שפורץ 
בעוטף עזה מבלוני התבערה שמפ־
ריח חמאס. יו''ר המועצה האזורית 
הגיע  אלחיאני,  דוד  הירדן,  בקעת 
בושה  "זו  כי  ואמר  לכינוס  הוא  גם 
יש־ מדינת  מתנהגת  שככה  וחרפה 
הקרובים  בימים  לתושביה".  ראל 
את  להחריף  הרבש''צים  מתכננים 
המובילים  צירים  ולחסום  מאבקם 

למעברי הגבול השונים.

מר־ סער  כיסופים,  רבש''צ 
"מצ־ המאבק:  את  הסביר  גוליס, 
פים שנצא לשרפות בלי שום ציוד 
ובלי שום הכשרה ובלי שום ביטוח 
מתאים, נעשה הכל כדי לתת ביט־
מה  את  ולקבל  שלנו  לתושבים  חון 
דקל,  מושב  רבש"צ  לנו".  שמגיע 
במגוון  "מדובר  הוסיף:  שורמן,  ניר 
התו־ לביטחון  שנוגעות  בעיות  של 
שבים ביישובים ובקיצוצים. אנחנו 
וש־ למאבק  שנצא  החלטה  קיבלנו 
כל  ואת  שלנו  העניינים  את  נסדיר 
תקציבים,   - שלנו  המקצוע  נושא 
יוצאים  אנחנו  וביטוח.  סמכויות 

על  לנו  נופלות  כי  ארצי  למאבק 
לא  והערב.  השכם  פקודות  הראש 
אותנו  מוציא  שהצבא  להיות  יכול 
לכבות שרפות בלי הכשרה". לדב־

ריו, הפקודות שהצבא נותן להם הן 
פקודות בלתי חוקיות.

בעקבות כך אתמול לא יצאו 
שפרצו  שרפות  לכבות  הרבשצ''ים 
שלא  משום  זאת  העוטף.  ביישובי 
הת־ את  המדינה  מצד  להם  סופקו 
חסר  לדבריהם  לכך.  הראויה  מיכה 
וביטוח,  הכשרה  כיבוי,  ציוד  להם 
חוקית  אינה  הפקודה  כך  ובשל 

לטענתם.

פרנו // „ו„ פרי„

הפרעויו בבני בר˜
לאחר ההתפרעויות של קבוצת נערי 

המדרש  בבית  שבועות  חג  בליל  שוליים 

דחסידי דאראג בבני ברק

בליל  השומר  ברחוב  אני  אף  נכחתי 

אף  שם  לעבור  מפחיד  ממש  ואכן  יו"ט, 

גם  מסתובבים  הם  ולפעמים  שבת,  בכל 

עם כלבים ולפעמים מתיזים מים או מכים 

עוברי אורח ללא שום סיבה.

אני מקווה שהעניין יטופל עד הסוף, 

דברים  כאילו  שוב  נראה  ולא  נשמע  ולא 

ובפרט בעיר התורה והחסידות בני ברק.

  י.כ.

יעור יומי לנים 
מכובדת  במה  מעל  לפרסם  רציתי 

והמיוחד  המרתק  היומי  השיעור  על  זו, 

יפת  א.  הרבנית  מאת  יום,  מדי  הנמסר 

יום  מדי  בעזהי''ת  מועבר  השיעור  תחי'. 

להאזין  וניתן  תימן  ליהדות  העולמי  בקו 

בקו  או   03-30-77-505  - בטלפון  אליו 

שמעי   .9 שלוחה   *8416 בטל:  המאורות 

ותחי נפשך.

‡ורה ל ורה
'אורה  הקונטרס  לאור  ויצא  הופיע 

ועמלה  התורה  קבלת  בענייני  תורה',  של 

הנפלאה  הספרים  סדרת  מתוך  תורה,  של 

הגה"צ  מאת  ה"כ,  ומוסר'  חכמה  'לדעת 

משגיח  זצוק"ל,  יוסף  בן  סעדיה  רבינו 

באר   - ארץ'  ו'נוה  יוסף'  'שארית  ישיבות 

יעקב. סדרת הספרים רואה אור בס"ד על 

ידי מכון המאורות, להוצאת כתבי רבותי־

נו זיע"א, שע"י מוסדות אור תורת שלום. 

לרגל ההוצאה המחודשת, ניתן לקבל את 

sm088302222@   - במייל  הקונטרס 

gmail.com

כמו כן, ניתן להשיג את הספר 'לדעת 

חכמה ומוסר' בענייני אלול וימים נוראים, 

במשרדי המוסדות, פרטים בכתובת הנ"ל 

או בטל: 052-716-9898.

עורו יני חברון
אני יהודי חרדי המבקר בעיר האבות 

חברון לכל הפחות פעם בחודש, אך יש לי 

כמה בעיות קשות להיות במקום קדוש זה. 

א. אין הפרדה בין גברים לנשים כלל 

עצמו  באהל  ואפילו  המערה  שטח  בכל 

המערה,  בתוך  החדרים  בין  ברחבה  הבנוי 

פע־ הרבה  מאוד  נשים  נכנסות  לשם  גם 

מים מכיוון שאין שילוט ומחיצות סבירות 

שכל אחד יבין היכן זה עזרת גברים היכן 

שהגעתי  הפעמים  (באחד  נשים  עזרת  זה 

רציתי להיכנס לאהל – ישבו קבוצת נשים 

אחר  מקום  היה  שלא  כך  ועקב  בהרצאה, 

לשהות במערה חזרתי על עקבותי .

ממוקמים  השירותים  טכני]  [דבר  ב. 

למערה  לכניסה  הבדיקה  לעמדת  מחוץ 

ולחזור  לשירותים  לצאת  רוצים  שאם  כך 

הבדיקה  את  שוב  לעבור  צריך  למערה 

אפשר  מהכיסים  החפצים  את  ולהוציא 

לחילופין  או  הבדיקה  עמדת  את  להזיז 

לשים שירותים אחרי עמדת הבדיקה.

החול)  (בימי  כלל  אבטחה  אין  ג. 

מהיציאה משכונת בית הדסה ועד לשכונת 

תל רומיידה ועד לבתי הקברות היהודיים 

וכן בכל שביל מעיין אברהם ובמעיין עצמו 

ומדרגות התקוה כך שיהודי שאין לו רכב 

כזאת  אופציה  לו  אין  רגלי  ללכת  ורוצה 

ובפרט משפחה עם ילדים ושזה קצת יותר 

מסובך ומפחיד, וכן בבתי הקברות עצמם 

אין שום אבטחה. נשמח לנקודות אבטחה 

נוספות במקומות אלו. 

ד. אין תחבורה ציבורית למערת המ־

כפלה משום עיר חוץ מירושלים אך ישנם 

הרבה מאוד אנשים מערים אחרות (ואפי־

כגון  לחברון  מירושלים  שבדרך  ערים  לו 

ביתר עילית , קרית גת , בית שמש) שאין 

להם תחבורה ציבורית ישירה לחברון ואם 

ברצונם לנסוע הם צריכים לנסוע לירוש־

שלו־ מה  לחברון  לנסוע  ומירושלים  לים 

קח המון זמן שבגלל זה יש פחות מבקרים 

אולי להפעיל קווים  הפחות  במערה (לכל 

אחד  קו  לעשות  גם  ניתן  בחופשה)  כאלו 

על  שיוסיף  מה  עילית  וביתר  שמש  לבית 

התדירות של קו כזה. 

יודע  שלא  מי  כל  אברהם  במעיין  ה. 

לשחות לא יכול לטבול בשל עומק המעיין 

- 8 מטר, על כן אבקש אם אפשר לעשות 

לפחות   - ורצפה  המים  בתוך  מעקה  שם 

מי  גם  לטבול  שיוכלו  המעיין  בתחילת 

שלא יודע לשחות בלא להסתכן בטביעה. 

מעיין  שביל  הנגשת  על  נשמח  ו. 

סימון  וכן  וכדומה  ילדים  לעגלות  אברהם 

(כרגע  פניה  בכל  הולכים  לאיפה  השביל 

אין סימון בכל הפניות - אפילו לא סימון 

של קק"ל.

תשב  לא  למערה  שבכניסה  נשמח  ז. 

שוטרת אלא שוטר (המעבר יחסית לכמות 

האנשים צר).

הגעת  בתדירות  פוגעים  אלו  דברים 

נבקש  כן  ועל  החרדי  מהציבור  מבקרים 

שתדאגו לסדר זאת בהקדם האפשרי. 

תודה רבה

 בים למערכמכ

לליח ‚ובו למ„ור, י לˆיין בר‡ הכמב 
 ולה˜פי„ על מס‚ר 'בים למערכעבור מ„ור מכ'

c109910@gmail.com .„ל 120 מילה בלב
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לקראת הועידה המיוחדת שתיערך ביוזמת מכבי שירותי בריאות במחוז הדרום

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
בברכתם לקראת ועידת רפואה והלכה 2

מארגני הוועידה הגיעו למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א – רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין 
שליט"א והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א חבר מועצת גדולי התורה לקבל את ברכתם לקראת הכנס החשוב • הוועידה תתקיים בהשתתפות רבנים 

ומורי הוראה שליט"א • בוועידה ידונו המשתתפים בסוגיות הלכתיות-רפואיות שעל הפרק ובדרכים לחיזוק הקשר שבין ההלכה לרפואה.

מ‡: מ. מון
להשתתף  צפויים  הוראה  ומורי  רבנים  מאות 
'מכבי  ביוזמת  שתיערך   2 והלכה  רפואה  בוועידת 
אסותא  החולים  ובית  הדרום  מחוז  בריאות'  שירותי 
אשדוד מקבוצת 'מכבי'. כחלק מהוועידה יתקיים כי־
נוס לנשות הרבנים אשר יעסוק בנושאי רפואת נשים, 

בריאות הנפש ועוד. 
הוועידה תתקיים ביום ראשון י"ג בסיון תשע"ט 
(16/06/2019) באולמי 'כתר מלכות' שדרות הפלמ"ח 

20 אשדוד בין השעות 10:00-15:00.
מנהל  שלזינגר  משה  הרב  הוועידה  מארגני 
השיווק למגזר החרדי,  הרב אריה קליין מנהל מגזר 
חרדי במחוז הדרום, הרב משה גרינבוים מנהל תחום 
באשדוד  הקהילה  קשרי  ומנהל  הדרום  במחוז  הידע 
והרב אברהם ברסלר מתאם קשרי קהילה בקרית גת, 
הגיעו למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
שליט"א  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן  רבינו 
חבר  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול  והגאון 
להצלחת  ברכתם  את  לקבל  התורה  גדולי  מועצת 
עריכת  את  שיבחו  שליט"א  ישראל  גדולי  הוועידה. 

הכנס שכל מטרתו לעודד רפואה ע"פ ההלכה.
רבני  ערים,  רבני  להשתתף  צפויים  בוועידה 
רפואה,  ועסקני  ציבור  אישי  הוראה,  מורי  קהילות, 
בריאות'  שירותי  'מכבי  של  מומחים  רופאים  לצד 
שי־ 'מכבי'  מקבוצת  אשדוד  אסותא  החולים  ובית 
ציגו את הפן הרפואי בכל הסוגיות שיועלו לדיון וכן 
הרפואה  בעולם  מתקדמים  חדשניים  ממצאים  יוצגו 
בהובלת 'מכבי שירותי בריאות' ובית החולים אסותא 

אשדוד מקבוצת 'מכבי'.
הגאון  אשדוד-  העיר  רבני  ישתתפו  בוועידה 
פינטו  חיים  רבי  הגאון  שליט"א,  שיינין  יוסף  רבי 
רבי  הגאון  שבע  באר  העיר  וראב"ד  רבה  שליט"א, 
הגאון  הקריות  רבני  אב"ד  שליט"א,  דרעי  יהודה 
רובין  אברהם  רבי  הגאון  שליט"א,  גרוס  שמואל  רבי 
שליט"א אב"ד וראש בד"ץ מהדרין, רב אב"ד בני ברק 
הקהילה  רב  שליט"א,  רוזנבלט  צבי  שבח  רבי  הגאון 
התורנית בנתיבות הגאון רבי שמואל מונטג שליט"א, 
רבני ערים, רבני קהילות, מוצ"ים, אישי ציבור ועס־

דהן  עובדיה  הרב  הדתית  המועצה  יו"ר  רפואה,  קני 
הרב  בריאות'  שירותי  'מכבי  הנהלת  וחברי  שליט"א, 

שמחה שטיצברג הי"ו והרב חיים פרוינד הי"ו.
טוביה  הרב  התורני  הסופר  ינחה  הוועידה  את 
לשמ־ ו"מועדים  מועד"  "שלמי  ספר  מחבר  פריינד 

חה", סגן ראש עיריית מודיעין עילית.
רפואה  בנושא  מיוחד  פאנל  יתקיים  בנוסף, 
שלמה  ד"ר  לויסמן,  יצחק  ד"ר  בהשתתפות  בקהילה 

והרב  גרינבוים  משה  הרב  שלזינגר,  משה  הרב  לוי, 
אריה קליין.

ועידה זו הינה המשך לוועידה הראשונה שהת־
קיימה בעבר במחוז הדרום וכן בהמשך למהלך הח־
שוב של "מהיום למחר בריא" תחת הכותרת "דואגים 
דואגים  הדרום  במחוז  מחר".  של  לבריאות  היום 
יומיומית  בריאות  על  לשמירה  המודעות  להעלאת 
כדי למנוע מחלות עתידיות. התכנית נועדה לחידוד 
בריאות  שירותי  מכבי  חברי  של  הבריאות  מודעות 
פעי־ וילדים,  למבוגרים  נכונה  תזונה  כוללת  והיא 
ובריאים,  נכונים  שינה  הרגלי  גיל,  בכל  גופנית  לות 

לאורך  בריאות  והרגלי  תקופתיות  מעקב  בדיקות 
ועד   0 מ  הגילאים  לכל  מותאמת  התוכנית  השנה. 
בדיקות  בשילוב  בריא  חיים  אורח  על  שמירה   .120
תקופתיות ושאר מרכיבי התכנית, נועדו למנוע מח־
לות עתידיות מה שיסייע לחברי 'מכבי' לנהל אורח 
הוכחה  בריא"  למחר  "מהיום  התכנית  בריא.  חיים 
'מכבי' לשמור  כיעילה ומסייעת למאות אלפי חברי 

על בריאותם. 
ועידת  כי  מדגישים  בריאות  שירותי  במכבי 
תהפוך  השניה,  הפעם  זו  שתתקיים  והלכה  רפואה 
בעז"ה למסורת שנתית ולמגדלור של רפואה והלכה. 
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לקראת הועידה המיוחדת שתיערך ביוזמת מכבי שירותי בריאות במחוז הדרום

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
בברכתם לקראת ועידת רפואה והלכה 2

מארגני הוועידה הגיעו למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א – רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין 
שליט"א והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א חבר מועצת גדולי התורה לקבל את ברכתם לקראת הכנס החשוב • הוועידה תתקיים בהשתתפות רבנים 

ומורי הוראה שליט"א • בוועידה ידונו המשתתפים בסוגיות הלכתיות-רפואיות שעל הפרק ובדרכים לחיזוק הקשר שבין ההלכה לרפואה.

מ‡: מ. מון
להשתתף  צפויים  הוראה  ומורי  רבנים  מאות 
'מכבי  ביוזמת  שתיערך   2 והלכה  רפואה  בוועידת 
אסותא  החולים  ובית  הדרום  מחוז  בריאות'  שירותי 
אשדוד מקבוצת 'מכבי'. כחלק מהוועידה יתקיים כי־
נוס לנשות הרבנים אשר יעסוק בנושאי רפואת נשים, 

בריאות הנפש ועוד. 
הוועידה תתקיים ביום ראשון י"ג בסיון תשע"ט 
(16/06/2019) באולמי 'כתר מלכות' שדרות הפלמ"ח 

20 אשדוד בין השעות 10:00-15:00.
מנהל  שלזינגר  משה  הרב  הוועידה  מארגני 
השיווק למגזר החרדי,  הרב אריה קליין מנהל מגזר 
חרדי במחוז הדרום, הרב משה גרינבוים מנהל תחום 
באשדוד  הקהילה  קשרי  ומנהל  הדרום  במחוז  הידע 
והרב אברהם ברסלר מתאם קשרי קהילה בקרית גת, 
הגיעו למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
שליט"א  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן  רבינו 
חבר  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול  והגאון 
להצלחת  ברכתם  את  לקבל  התורה  גדולי  מועצת 
עריכת  את  שיבחו  שליט"א  ישראל  גדולי  הוועידה. 

הכנס שכל מטרתו לעודד רפואה ע"פ ההלכה.
רבני  ערים,  רבני  להשתתף  צפויים  בוועידה 
רפואה,  ועסקני  ציבור  אישי  הוראה,  מורי  קהילות, 
בריאות'  שירותי  'מכבי  של  מומחים  רופאים  לצד 
שי־ 'מכבי'  מקבוצת  אשדוד  אסותא  החולים  ובית 
ציגו את הפן הרפואי בכל הסוגיות שיועלו לדיון וכן 
הרפואה  בעולם  מתקדמים  חדשניים  ממצאים  יוצגו 
בהובלת 'מכבי שירותי בריאות' ובית החולים אסותא 

אשדוד מקבוצת 'מכבי'.
הגאון  אשדוד-  העיר  רבני  ישתתפו  בוועידה 
פינטו  חיים  רבי  הגאון  שליט"א,  שיינין  יוסף  רבי 
רבי  הגאון  שבע  באר  העיר  וראב"ד  רבה  שליט"א, 
הגאון  הקריות  רבני  אב"ד  שליט"א,  דרעי  יהודה 
רובין  אברהם  רבי  הגאון  שליט"א,  גרוס  שמואל  רבי 
שליט"א אב"ד וראש בד"ץ מהדרין, רב אב"ד בני ברק 
הקהילה  רב  שליט"א,  רוזנבלט  צבי  שבח  רבי  הגאון 
התורנית בנתיבות הגאון רבי שמואל מונטג שליט"א, 
רבני ערים, רבני קהילות, מוצ"ים, אישי ציבור ועס־

דהן  עובדיה  הרב  הדתית  המועצה  יו"ר  רפואה,  קני 
הרב  בריאות'  שירותי  'מכבי  הנהלת  וחברי  שליט"א, 

שמחה שטיצברג הי"ו והרב חיים פרוינד הי"ו.
טוביה  הרב  התורני  הסופר  ינחה  הוועידה  את 
לשמ־ ו"מועדים  מועד"  "שלמי  ספר  מחבר  פריינד 

חה", סגן ראש עיריית מודיעין עילית.
רפואה  בנושא  מיוחד  פאנל  יתקיים  בנוסף, 
שלמה  ד"ר  לויסמן,  יצחק  ד"ר  בהשתתפות  בקהילה 

והרב  גרינבוים  משה  הרב  שלזינגר,  משה  הרב  לוי, 
אריה קליין.

ועידה זו הינה המשך לוועידה הראשונה שהת־
קיימה בעבר במחוז הדרום וכן בהמשך למהלך הח־
שוב של "מהיום למחר בריא" תחת הכותרת "דואגים 
דואגים  הדרום  במחוז  מחר".  של  לבריאות  היום 
יומיומית  בריאות  על  לשמירה  המודעות  להעלאת 
כדי למנוע מחלות עתידיות. התכנית נועדה לחידוד 
בריאות  שירותי  מכבי  חברי  של  הבריאות  מודעות 
פעי־ וילדים,  למבוגרים  נכונה  תזונה  כוללת  והיא 
ובריאים,  נכונים  שינה  הרגלי  גיל,  בכל  גופנית  לות 

לאורך  בריאות  והרגלי  תקופתיות  מעקב  בדיקות 
ועד   0 מ  הגילאים  לכל  מותאמת  התוכנית  השנה. 
בדיקות  בשילוב  בריא  חיים  אורח  על  שמירה   .120
תקופתיות ושאר מרכיבי התכנית, נועדו למנוע מח־
לות עתידיות מה שיסייע לחברי 'מכבי' לנהל אורח 
הוכחה  בריא"  למחר  "מהיום  התכנית  בריא.  חיים 
'מכבי' לשמור  כיעילה ומסייעת למאות אלפי חברי 

על בריאותם. 
ועידת  כי  מדגישים  בריאות  שירותי  במכבי 
תהפוך  השניה,  הפעם  זו  שתתקיים  והלכה  רפואה 
בעז"ה למסורת שנתית ולמגדלור של רפואה והלכה. 
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סיון 30  י"א  היום  ימלאו  שנה 
תשע"ט להסתלקותו לשמי רום 
פאר  והדרו,  ישראל  גאון  של 
ה"מנחת  בעל  מרן  ההוראה  ועמוד  התורה  שר  הדור, 

יצחק" וגאב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק.
ואת  הטוב  שמעו  את  שמע  אמנם  הצעיר  הדור 
לבית  ההוראה  עמוד  בהיותו  בתורה  גדלותו  עוצם 
להכירו  זכה  לא  אבל  דבר,  ישק  פיו  על  אשר  ישראל 

מקרוב.
מה  צדיק  אחרינו  הבאים  הדורות  ידעו  למען 
פעל, נביא בזה צרור סיפורים ועובדות על רב האי גאון 
אדיר וצדיק פלאי שהאיר את עיני ישראל בתורתו וב־

צדקותו בדור האחרון.

לפיול
כוכבו הגדול של מרן הגאב"ד זצוק"ל זרח והאיר 
את שמיה של היהדות התורתית בכלל ועולם ההוראה 
והפסיקה בפרט, עוד מלפנים בעת כהנו בחו"ל על כס 
לתה־ הטוב  שמו  יצאה  כאשר  מנצסטר  בעיר  הרבנות 
לה ומכל רחבי תבל הריצו לפניו שאלות חמורות בכל 
חלקי התורה וכטל תחיה הרעיפו תשובותיו עלי מבק־

שיהם כשאין שמחה כהתרת ספיקות.
גם כאשר ניצבו על פתחה של היהדות החרדית 
שאלות ציבוריות קשות ומורכבות הרת גורל כדוגמת 
מאות העגונות שנותרו לאחר השואה, היה זה הגאב"ד 
אדירים  למים  וקפץ  הקורה  לעובי  נכנס  אשר  זצ"ל 
ובכח תורתו כי רבה ודאגתו האבהית לעם ה' להבטחת 
המשך קדושת הדורות זכה בתשובותיו המאירות אשר 
מסבך  רבות  עגונות  להתיר  וטובים  גדולים  הפליאו 

עגונתם.
הנציח  בהלכה  העמוקים  תשובותיו  סידרת  את 
יצחק"  "מנחת  שו"ת  המונומוטלי  הספרים  בסידרת 
מדרש,  בית  כיום  לך  אין  כאשר  חלקיו  עשרת  על 
כולל, ישיבה, אשר סידרת ספריו לא יפארו את ארון 
והחיבורים  הספרים  רשימת  את  המרכיבים  הספרים 

התורניים. 
ישב  כאשר  מיוחדת  גישה  היתה  זצ"ל  לרבינו 
היה  תחילה  בהלכה,  תשובותיו  את  ולכתוב  לערוך 
לומד את כל הסוגייא אשר עליה נסוב השאלה בהקיפו 
את כל צדדי הנושא החל מהש"ס, טור בית יוסף שו"ע 
ונושאי כליהם, ראשונים ואחרונים גדולי הפוסקים עד 
יגע  עליה  העיון  בעומק  זאת  וכל  האחרונים  לדורות 
שעות רבות בכדי לחתור ולדון דין לאמיתה של תורה.
בתרי  בין  ניכרות  בהלכה  בתשובותיו  גישתו 
תשובותיו כאשר מהם עולה גאונותו ובקיאותו האדי־
רה שכמעט אין לה אח וריע בדורות האחרונים וזאת 

לצד הסדר המופתי והעקביות המופלאה. 
שליטתו  על  התורה  בעולם  התפרסם  כאשר  גם 
ירושל־ בבלי,  ש"ס  התורה,  מכמני  בכל  מיצרים  ללא 
מגדולי  השו"ת  ספרי  כל  עם  שו"ע  ספרי,  ספרא,  מי, 
האחרונים, עם כל זאת בכל פעם ופעם שהגיע שאלה 
מורכבת לפתחו היה פותח ולומד את הסוגייא מחדש 

בכדי לפסוק בה הלכה למעשה.
הכל ידעו כי כאשר נוצרו שאלות הלכתיות מו־
פסק  לשמוע  הטבעית  שהכתובת  הרי  וקשות,  רכבות 
ברור אשר יתקבל ללא כל עוררין על כל רבדי היהדות 
החרדית הוא רבינו גאון ישראל ה"מנחת יצחק" זצ"ל.
ונ־ שם  להם  קנו  והמופלאות  הרבות  תשובותיו 
חלה בעולם ההוראה כתשובות המנומקות היטב בעו־
מקה של הלכה, ועד עצם היום הזה מהווים פסיקותיו 
ההלכתיות כנכסי צאן ברזל בעולם היהודי כולו וכלחם 
ספריו  אשר  בישראל  ורב  הוראה  מורה  כל  של  חוקם 

אלו לא ימושו מעל שולחנם תדיר.

וןובי
שליט"א  שיינברגר  משה  הג"ר  מקרובו  מספר 
המתמידים  קהילת  ורב  עילית  ביתר  העיר  מרבני 
בעיר: "כפי שאנו רואים כולם את ספריו המפורסמים 
הלא המה שו"ת "מנחת יצחק" על עשרת חלקיו אשר 
וממש  ההלכתית  בפסיקה  הגדול  כוחו  את  חשף  שם 
ומובהקת  מוחלטת  בשליטה  הדור  מיחידי  בזה  היה 
אך  התורה,  מכמני  בכל  ובעמקות  מדהימה  בבקיאות 
בעצם רבינו גם היה גאון מופלא ומיוחד על דרך הפ־
לפול, ועל כך אספר סיפור מעניין אותו סיפר לי רבינו 

בעצמו תחת אחד השיחים, וגופא דעובדא כך הוה:
כבן  בעודו  רבינו  של  בחרותו  בשנות  זה  היה   
חמש עשרה בלבד, ואז נקלע במקרה לידיו ספרו של 

שמונים"  "גבורות  בשם  זצ"ל  ענגיל  יוסף  רבי  הגאון 
הכולל בתוכו שמונים תירוצים על קושיא אחת באחד 

מהסוגיות הקשות בסדר קדשים.
 רבינו סיפר לי שמאוד התפעל מעוצם גאונותו 
המופלאה של הגר"י ענגיל ובמיוחד מחיבורו זה ונפשו 
זצ"ל  ענגיל  יוסף  הג"ר  בדרכי  לצעוד  הוא  גם  חשקה 
אז  לכתוב  החל  כי  לי  סיפר  רבינו  כמוהו,  ספר  ולחבר 
קונט' שכזה הכולל בתוכו עשרות רבות של תירוצים 
על קושית התוס' בכתובות דף ט"ו שנשארו שם בתי־
מא וצ"ע על דברי ר' שמעון בסוגיא דקבוע, רבינו קרא 
לחיבורו בשם "רבי שמעון לשיטתו" ובה קישר באורח 
גאוני עצום עשרות ממאמריו של רבי שמעון שבש"ס, 
מתוך קו מנחה המסב את כולם ל"שיטה" אחת מגוב־
שת – שיטתו של רבי שמעון, וכך החל לתרץ בסידרת 

תירוצים את קושית התוס' על דברי ר' שמעון.
והפתעה  רבים  הדים  בשעתו  עוררה  זו  יצירה 
דורו  מגדולי  רבים  לרבות  הת"ח  גדולי  אצל  גדולה 
משתו־ ועמדו  אזניהם  למשמע  הגיע  החיבור  שדבר 
צעיר  בחור  של  בתורה  המופלא  כוחו  מול  אל  ממים 
זה, ואף זכה לקבל מפיהם דברי שבח והערצה נדירים 

ביותר שלא גמרו לברך עליו את ההלל.
לקבל  רבינו  נסע  זה  חיבורו  כתיבת  במהלך   
גרינפע־ שמעון  רבי  מהגאון  חכמים  וסמיכת  הורמנא 
השתעשע  המהרש"ג  מהרש"ג",  בעל "שו"ת  זצ"ל  לד 
אינו  כשהוא  וקצרות  ארוכות  תורה  בדברי  רבינו  עם 
חרי־ ועוצם  בקיאותו  מרוחב  התפעלותו  את  מסתיר 
וכלל,  כלל  גילו  ערך  לפי  היתה  שלא  רבינו  של  פותו 
המהרש"ג אף ניסה אותו בכל מקצועות התורה שהיו 
שגורים על פיו, הן בש"ס והן בשו"ע, ולא מצא פינה 
שלא יהיה שולט בה בעוז ובתעצומות שלטון ללא מצ־
רים, על אתר ענד לראשו של הבחור הצעיר את כתב 
הוראה  להורות  והסמיכו  חן,  חן  בתשואות  ההוראה 

בישראל.
 באותה פגישה סיפר רבינו למהרש"ג כי כוונתו 
לחבר קונט' שלם בשם "רבי שמעון לשיטתו" המכיל 
בתוכו עשרות תירוצים על קושית התוס' בכתובות על 
מצא  שמאוד  ענגיל  הגר"י  של  המפורסם  חיבורו  דרך 
חן בעיניו, המהרש"ג כידוע התנגד לדרך הפלפול כפי 
שהיה נהוג אצל הרבה מהלומדים בתקופתו ואהב יותר 
את דרך הלימוד בעיון ובעמקות על דרך הפשט וההל־
מכוונתו  בו  לחדול  לרבינו  המהרש"ג  יעץ  כן  ועל  כה, 
זו ובל יעסוק בפלפולא דחריפתא כגון זו שהם הררים 
גבוהים גג על גג אך תלויים בשערה אלא ישקיע את 
אליבא  שמעתתא  באסוקי  הברוכים  וכשרונותיו  מוחו 

דהלכתא בלבד.
המ־ בעיירת  הייתה  המהרש"ג  עם  זו  פגישה   
נוהג  היה  בה  למונקאטש  הסמוכה  "נעליפינא"  רפא 
עיירה  באותה  הנופש,  בתקופת  לשהות  המהרש"ג 
שהה שם באותה תקופה גם הגאון המפורסם מהר"ש 

ענגיל זצ"ל גאב"ד ראדמישלא ובעל שו"ת מהר"ש, 
בכדי  לפניו  שנקרתה  ההזדמנות  את  ניצל  רבינו 
סיפר  רבינו  ענגיל,  מהר"ש  מהגאון  גם  סמיכה  לקבל 
שעמד לפניו בכור המבחן כשבוע ימים, בשבוע זה היה 
עם  לשוחח  בכדי  למעונו  ביומו  יום  מידי  רבינו  מגיע 
גאון זה בלימוד, המהר"ש התבטא ברוב התפעלות אז 
שמימיו לא פגש בחור כה צעיר עם ידיעות כה רחבות 
בכל מכמני הש"ס והפוסקים כאחד ומיד העניק לרבי־
נו סמיכת חכמים עם תוארים מופלגים ונדירים מאוד 

אשר יוכל להורות הוראה בישראל.
ההוראה  בלימוד  בחינותיו  את  כי  סיפר  רבינו   
באותו שבוע היה נוהג המהר"ש ענגיל לערוך עמו תוך 

כדי טיולו היומי שהיה זקוק לצרכי בריאותו.
עם  שטייל  הימים  באחד  כי  לי  סיפר  רבינו 
למולם  בדרכם  נקרה  בלימוד  עמו  ושוחח  המהר"ש 
הגאון המהרש"ג אשר חלף במקום אגב אורחא ונפגש 
עמם בטיולם, המהרש"ג זצ"ל הציג אז לפני המהר"ש 
גדלו־ על  התפעלות  ברוב  לו  וסיפר  רבינו  את  ענגיל 
תו בתורה של עלם צעיר אשר לפניו ואף סיפר לו על 
כוונתו לחבר קונטרס כמו של מהר"י ענגיל בשם 'רבי 
שמעון לשיטתו' אך הוא ייעץ לו לחדול מכך כי עליו 
ולאסוקי  הצרופה  האמת  בדרך  עצמו  את  להשקיע 

שמעתתא אליבא דהלכתא.
 וסיפר לי רבינו כי אח"כ ביקר פעם נוספת אצל 
ענגיל  המהר"ש  לו  נענה  ואז  זצ"ל,  ענגיל  המהר"ש 
ואמר לו, שחיבורו 'רבי שמעון לשיטתו' מוצא מאוד חן 
בעיניו ואל לו לשמוע להערתו של המהרש"ג שביקשו 
לשיטתו!  שמעון  ורבי  הואיל  חיבורו  מהמשך  להניאו 
לפי  הוא  אף  המהרש"ג,  גרינפלד,  שמעון  רבי  כלומר, 

בתכ־ הפלפול  מדרך  הוא  רחוק  שכן  לו,  ייעץ  שיטתו 
לית, אך לא יזיק לו מעט את דרך הפלפול גם כן. 

את  להשלים  לבסוף  המשיך  לא  רבינו  למעשה, 
את  שישקיע  המהרש"ג  של  להערתו  ונטה  זה  חיבורו 
קו־ מונח  היום  עד  ואכן  ההלכה,  בלימוד  יותר  עצמו 
אני  הי"ו,  בעריש  ר'  הרה"ח  בנו  אצל  בכת"י  זה  נטרס 
עוד זכיתי שרבינו הראה לי גליונותיו מחידושים אלו.

סמיכה  מכתבי  תקופה  באותה  קיבל  אף  רבינו 
מגדולי תורה נוספים ובהם הבד"ץ דקהילת מונקאטש 
אלעזר  ה"מנחת  הגה"ק  דאתרא  המרא  של  בראשותו 
זצ"ל, לאחר מכן זכה לקבל סמיכה מהגאון המפורסם 
מהר"ם אריק זצ"ל וכן מהאדמו"ר הגה"צ רבי יהושע 

הלברשטם זצ"ל הי"ד גאב"ד דאלינא.
בח־ להתכתב  רבינו  זכה  אף  תקופה  באותה 
זצ"ל  מראגטשוב  האדיר  הגאון  עם  מכתבים  ליפת 
של  הנדירה  הערכתו  את  רואים  אלו  במכתביו  כאשר 

הראגצוב'ר אל רבינו על אף גילו הצעיר מאוד.
אחד  בחור  עם  רבינו  כששוחח  פעם  כי  מסופר 
מקצוע  ולימוד  התורה  יגיעת  על  וזירזו  ביתו  מבאי 
הב־ ענה  חייך?  ימי  הם  כמה  רבינו:  שאלו  ההוראה, 
חור: תשע עשרה שנה. הפטיר לו רבינו באמרו: "תדע 
כשאני הייתי בגילך היו כבר בידי כתבי סמיכה להיתר 

הוראה, לדיינות ולהיתר עגונות".

ונועירמ
על כוחו הגדול בהוראה למעשה סיפר אחד הר־

בנים לאחר הסתלקותו:
הלא  מופלא,  היה  בהוראה  זי"ע  מרן  של  "כוחו 
הן  אשר  שבת  בדיני  הלכה  ולהורות  לפסוק  זכה  הוא 
כהררים התלויים בשערה, בהלכות מקוואות ועירובין, 

בהלכות טהרה החמורות, ובכל ארבעת חלקי השו"ע.
אולם במיוחד ראו כולם את כוחו הגדול בהיתר 
לה־ זכה  כאשר  האיומה  השואה  שנות  אחרי  הוראה 
תיר בפסקיו הבהירים מאות רבות של עגונות שחיכו 
הקים  השואה  לאחר  בשנית.  להינשא  הלכתי  להיתר 
בית דין מיוחד בכדי לדון בענינם של העגונות הרבות 
שנותרו בעקבות המלחמה. בתקופה זו עמל ללא לאות 

להביא להתרת העגונות ובכל מקרה שבא לפניו נכנס 
לעובי הקורה ולא ויתר אף על הפרטים הקטנים ופעם 
סיפר, כי על אף שאצל רבנים ובתי דינים רבים שעסקו 
בהתרת עגונות לאחר השואה, אירעו מקרים שלאחר 
זמן  לאחר  כך,  חרף  בחיים,  שאינו  אדם  על  שפסקו 
נמצא, שהוא עודנו בין החיים. אצלו מעולם לא קרה 

שנמצאה טעות כזו.
משמשו הרה"ח ר' ראובן קלפהולץ סיפר שרבינו 
סיפר לו כי באותם הימים סידר הוא ביום ל"ג בעומר 
אחד קידושין לשלושים וחמש זוגות! עד כדי כך גברה 
אהבתו ודאגתו לכל אחד ואחד מישראל, וכל כך בערה 
בו חרדת הדין, כמה פעמים שמעתי ממנו על סיפוקו 
הרב והנאתו המיוחדת על שזכה להקים בתים כשרים 

בישראל ולהתירם מסבך עיגונם.
בבית הדין להיתר עגונות שהוקם לאחר המלח־
מה ישבו שם רבנים וגדולי תורה מזקני הדור אך רבינו 
מגודל  כולם  התפעלו  ואעפ"כ  שבכולם  הצעיר  היה 

כוחו ורב חילו למרות שהיה אז בגיל ארבעים בערך.
גדולי ההוראה המובהקים בדורו סמכו על תשו־
"מנחת  בספרו  שרואים  וכפי  העגונות,  בהיתר  בותיו 
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סיון 30  י"א  היום  ימלאו  שנה 
תשע"ט להסתלקותו לשמי רום 
פאר  והדרו,  ישראל  גאון  של 
ה"מנחת  בעל  מרן  ההוראה  ועמוד  התורה  שר  הדור, 

יצחק" וגאב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק.
ואת  הטוב  שמעו  את  שמע  אמנם  הצעיר  הדור 
לבית  ההוראה  עמוד  בהיותו  בתורה  גדלותו  עוצם 
להכירו  זכה  לא  אבל  דבר,  ישק  פיו  על  אשר  ישראל 

מקרוב.
מה  צדיק  אחרינו  הבאים  הדורות  ידעו  למען 
פעל, נביא בזה צרור סיפורים ועובדות על רב האי גאון 
אדיר וצדיק פלאי שהאיר את עיני ישראל בתורתו וב־

צדקותו בדור האחרון.

לפיול
כוכבו הגדול של מרן הגאב"ד זצוק"ל זרח והאיר 
את שמיה של היהדות התורתית בכלל ועולם ההוראה 
והפסיקה בפרט, עוד מלפנים בעת כהנו בחו"ל על כס 
לתה־ הטוב  שמו  יצאה  כאשר  מנצסטר  בעיר  הרבנות 
לה ומכל רחבי תבל הריצו לפניו שאלות חמורות בכל 
חלקי התורה וכטל תחיה הרעיפו תשובותיו עלי מבק־

שיהם כשאין שמחה כהתרת ספיקות.
גם כאשר ניצבו על פתחה של היהדות החרדית 
שאלות ציבוריות קשות ומורכבות הרת גורל כדוגמת 
מאות העגונות שנותרו לאחר השואה, היה זה הגאב"ד 
אדירים  למים  וקפץ  הקורה  לעובי  נכנס  אשר  זצ"ל 
ובכח תורתו כי רבה ודאגתו האבהית לעם ה' להבטחת 
המשך קדושת הדורות זכה בתשובותיו המאירות אשר 
מסבך  רבות  עגונות  להתיר  וטובים  גדולים  הפליאו 

עגונתם.
הנציח  בהלכה  העמוקים  תשובותיו  סידרת  את 
יצחק"  "מנחת  שו"ת  המונומוטלי  הספרים  בסידרת 
מדרש,  בית  כיום  לך  אין  כאשר  חלקיו  עשרת  על 
כולל, ישיבה, אשר סידרת ספריו לא יפארו את ארון 
והחיבורים  הספרים  רשימת  את  המרכיבים  הספרים 

התורניים. 
ישב  כאשר  מיוחדת  גישה  היתה  זצ"ל  לרבינו 
היה  תחילה  בהלכה,  תשובותיו  את  ולכתוב  לערוך 
לומד את כל הסוגייא אשר עליה נסוב השאלה בהקיפו 
את כל צדדי הנושא החל מהש"ס, טור בית יוסף שו"ע 
ונושאי כליהם, ראשונים ואחרונים גדולי הפוסקים עד 
יגע  עליה  העיון  בעומק  זאת  וכל  האחרונים  לדורות 
שעות רבות בכדי לחתור ולדון דין לאמיתה של תורה.
בתרי  בין  ניכרות  בהלכה  בתשובותיו  גישתו 
תשובותיו כאשר מהם עולה גאונותו ובקיאותו האדי־
רה שכמעט אין לה אח וריע בדורות האחרונים וזאת 

לצד הסדר המופתי והעקביות המופלאה. 
שליטתו  על  התורה  בעולם  התפרסם  כאשר  גם 
ירושל־ בבלי,  ש"ס  התורה,  מכמני  בכל  מיצרים  ללא 
מגדולי  השו"ת  ספרי  כל  עם  שו"ע  ספרי,  ספרא,  מי, 
האחרונים, עם כל זאת בכל פעם ופעם שהגיע שאלה 
מורכבת לפתחו היה פותח ולומד את הסוגייא מחדש 

בכדי לפסוק בה הלכה למעשה.
הכל ידעו כי כאשר נוצרו שאלות הלכתיות מו־
פסק  לשמוע  הטבעית  שהכתובת  הרי  וקשות,  רכבות 
ברור אשר יתקבל ללא כל עוררין על כל רבדי היהדות 
החרדית הוא רבינו גאון ישראל ה"מנחת יצחק" זצ"ל.
ונ־ שם  להם  קנו  והמופלאות  הרבות  תשובותיו 
חלה בעולם ההוראה כתשובות המנומקות היטב בעו־
מקה של הלכה, ועד עצם היום הזה מהווים פסיקותיו 
ההלכתיות כנכסי צאן ברזל בעולם היהודי כולו וכלחם 
ספריו  אשר  בישראל  ורב  הוראה  מורה  כל  של  חוקם 

אלו לא ימושו מעל שולחנם תדיר.

וןובי
שליט"א  שיינברגר  משה  הג"ר  מקרובו  מספר 
המתמידים  קהילת  ורב  עילית  ביתר  העיר  מרבני 
בעיר: "כפי שאנו רואים כולם את ספריו המפורסמים 
הלא המה שו"ת "מנחת יצחק" על עשרת חלקיו אשר 
וממש  ההלכתית  בפסיקה  הגדול  כוחו  את  חשף  שם 
ומובהקת  מוחלטת  בשליטה  הדור  מיחידי  בזה  היה 
אך  התורה,  מכמני  בכל  ובעמקות  מדהימה  בבקיאות 
בעצם רבינו גם היה גאון מופלא ומיוחד על דרך הפ־
לפול, ועל כך אספר סיפור מעניין אותו סיפר לי רבינו 

בעצמו תחת אחד השיחים, וגופא דעובדא כך הוה:
כבן  בעודו  רבינו  של  בחרותו  בשנות  זה  היה   
חמש עשרה בלבד, ואז נקלע במקרה לידיו ספרו של 

שמונים"  "גבורות  בשם  זצ"ל  ענגיל  יוסף  רבי  הגאון 
הכולל בתוכו שמונים תירוצים על קושיא אחת באחד 

מהסוגיות הקשות בסדר קדשים.
 רבינו סיפר לי שמאוד התפעל מעוצם גאונותו 
המופלאה של הגר"י ענגיל ובמיוחד מחיבורו זה ונפשו 
ענגיל זצ"ל  יוסף  הג"ר  בדרכי  לצעוד  הוא  גם  חשקה 
אז  לכתוב  החל  כי  לי  סיפר  רבינו  כמוהו,  ספר  ולחבר 
קונט' שכזה הכולל בתוכו עשרות רבות של תירוצים 
על קושית התוס' בכתובות דף ט"ו שנשארו שם בתי־
מא וצ"ע על דברי ר' שמעון בסוגיא דקבוע, רבינו קרא 
לחיבורו בשם "רבי שמעון לשיטתו" ובה קישר באורח 
גאוני עצום עשרות ממאמריו של רבי שמעון שבש"ס, 
מתוך קו מנחה המסב את כולם ל"שיטה" אחת מגוב־
שת – שיטתו של רבי שמעון, וכך החל לתרץ בסידרת 

תירוצים את קושית התוס' על דברי ר' שמעון.
והפתעה  רבים  הדים  בשעתו  עוררה  זו  יצירה 
דורו  מגדולי  רבים  לרבות  הת"ח  גדולי  אצל  גדולה 
משתו־ ועמדו  אזניהם  למשמע  הגיע  החיבור  שדבר 
צעיר  בחור  של  בתורה  המופלא  כוחו  מול  אל  ממים 
זה, ואף זכה לקבל מפיהם דברי שבח והערצה נדירים 

ביותר שלא גמרו לברך עליו את ההלל.
לקבל  רבינו  נסע  זה  חיבורו  כתיבת  במהלך   
גרינפע־ שמעון  רבי  מהגאון  חכמים  וסמיכת  הורמנא 
השתעשע  המהרש"ג  מהרש"ג",  בעל "שו"ת  זצ"ל  לד 
אינו  כשהוא  וקצרות  ארוכות  תורה  בדברי  רבינו  עם 
חרי־ ועוצם  בקיאותו  מרוחב  התפעלותו  את  מסתיר 
וכלל,  כלל  גילו  ערך  לפי  היתה  שלא  רבינו  של  פותו 
המהרש"ג אף ניסה אותו בכל מקצועות התורה שהיו 
שגורים על פיו, הן בש"ס והן בשו"ע, ולא מצא פינה 
שלא יהיה שולט בה בעוז ובתעצומות שלטון ללא מצ־
רים, על אתר ענד לראשו של הבחור הצעיר את כתב 
הוראה  להורות  והסמיכו  חן,  חן  בתשואות  ההוראה 

בישראל.
 באותה פגישה סיפר רבינו למהרש"ג כי כוונתו 
לחבר קונט' שלם בשם "רבי שמעון לשיטתו" המכיל 
בתוכו עשרות תירוצים על קושית התוס' בכתובות על 
מצא  שמאוד  ענגיל  הגר"י  של  המפורסם  חיבורו  דרך 
חן בעיניו, המהרש"ג כידוע התנגד לדרך הפלפול כפי 
שהיה נהוג אצל הרבה מהלומדים בתקופתו ואהב יותר 
את דרך הלימוד בעיון ובעמקות על דרך הפשט וההל־
מכוונתו  בו  לחדול  לרבינו  המהרש"ג  יעץ  כן  ועל  כה, 
זו ובל יעסוק בפלפולא דחריפתא כגון זו שהם הררים 
גבוהים גג על גג אך תלויים בשערה אלא ישקיע את 
אליבא  שמעתתא  באסוקי  הברוכים  וכשרונותיו  מוחו 

דהלכתא בלבד.
המ־ בעיירת  הייתה  המהרש"ג  עם  זו  פגישה   
נוהג  היה  בה  למונקאטש  הסמוכה  "נעליפינא"  רפא 
עיירה  באותה  הנופש,  בתקופת  לשהות  המהרש"ג 
שהה שם באותה תקופה גם הגאון המפורסם מהר"ש 

ענגיל זצ"ל גאב"ד ראדמישלא ובעל שו"ת מהר"ש, 
בכדי  לפניו  שנקרתה  ההזדמנות  את  ניצל  רבינו 
סיפר  רבינו  ענגיל,  מהר"ש  מהגאון  גם  סמיכה  לקבל 
שעמד לפניו בכור המבחן כשבוע ימים, בשבוע זה היה 
עם  לשוחח  בכדי  למעונו  ביומו  יום  מידי  רבינו  מגיע 
גאון זה בלימוד, המהר"ש התבטא ברוב התפעלות אז 
שמימיו לא פגש בחור כה צעיר עם ידיעות כה רחבות 
בכל מכמני הש"ס והפוסקים כאחד ומיד העניק לרבי־
נו סמיכת חכמים עם תוארים מופלגים ונדירים מאוד 

אשר יוכל להורות הוראה בישראל.
ההוראה  בלימוד  בחינותיו  את  כי  סיפר  רבינו   
באותו שבוע היה נוהג המהר"ש ענגיל לערוך עמו תוך 

כדי טיולו היומי שהיה זקוק לצרכי בריאותו.
עם  שטייל  הימים  באחד  כי  לי  סיפר  רבינו 
למולם  בדרכם  נקרה  בלימוד  עמו  ושוחח  המהר"ש 
הגאון המהרש"ג אשר חלף במקום אגב אורחא ונפגש 
עמם בטיולם, המהרש"ג זצ"ל הציג אז לפני המהר"ש 
גדלו־ על  התפעלות  ברוב  לו  וסיפר  רבינו  את  ענגיל 
תו בתורה של עלם צעיר אשר לפניו ואף סיפר לו על 
כוונתו לחבר קונטרס כמו של מהר"י ענגיל בשם 'רבי 
שמעון לשיטתו' אך הוא ייעץ לו לחדול מכך כי עליו 
ולאסוקי  הצרופה  האמת  בדרך  עצמו  את  להשקיע 

שמעתתא אליבא דהלכתא.
 וסיפר לי רבינו כי אח"כ ביקר פעם נוספת אצל 
ענגיל  המהר"ש  לו  נענה  ואז  זצ"ל,  ענגיל  המהר"ש 
ואמר לו, שחיבורו 'רבי שמעון לשיטתו' מוצא מאוד חן 
בעיניו ואל לו לשמוע להערתו של המהרש"ג שביקשו 
לשיטתו!  שמעון  ורבי  הואיל  חיבורו  מהמשך  להניאו 
לפי  הוא  אף  המהרש"ג,  גרינפלד,  שמעון  רבי  כלומר, 

בתכ־ הפלפול  מדרך  הוא  רחוק  שכן  לו,  ייעץ  שיטתו 
לית, אך לא יזיק לו מעט את דרך הפלפול גם כן. 

את  להשלים  לבסוף  המשיך  לא  רבינו  למעשה, 
את  שישקיע  המהרש"ג  של  להערתו  ונטה  זה  חיבורו 
קו־ מונח  היום  עד  ואכן  ההלכה,  בלימוד  יותר  עצמו 
אני  הי"ו,  בעריש  ר'  הרה"ח  בנו  אצל  בכת"י  זה  נטרס 
עוד זכיתי שרבינו הראה לי גליונותיו מחידושים אלו.

סמיכה  מכתבי  תקופה  באותה  קיבל  אף  רבינו 
מגדולי תורה נוספים ובהם הבד"ץ דקהילת מונקאטש 
אלעזר  ה"מנחת  הגה"ק  דאתרא  המרא  של  בראשותו 
זצ"ל, לאחר מכן זכה לקבל סמיכה מהגאון המפורסם 
מהר"ם אריק זצ"ל וכן מהאדמו"ר הגה"צ רבי יהושע 

הלברשטם זצ"ל הי"ד גאב"ד דאלינא.
בח־ להתכתב  רבינו  זכה  אף  תקופה  באותה 
זצ"ל  מראגטשוב  האדיר  הגאון  עם  מכתבים  ליפת 
של  הנדירה  הערכתו  את  רואים  אלו  במכתביו  כאשר 

הראגצוב'ר אל רבינו על אף גילו הצעיר מאוד.
אחד  בחור  עם  רבינו  כששוחח  פעם  כי  מסופר 
מקצוע  ולימוד  התורה  יגיעת  על  וזירזו  ביתו  מבאי 
הב־ ענה  חייך?  ימי  הם  כמה  רבינו:  שאלו  ההוראה, 
חור: תשע עשרה שנה. הפטיר לו רבינו באמרו: "תדע 
כשאני הייתי בגילך היו כבר בידי כתבי סמיכה להיתר 

הוראה, לדיינות ולהיתר עגונות".

ונועירמ
על כוחו הגדול בהוראה למעשה סיפר אחד הר־

בנים לאחר הסתלקותו:
הלא  מופלא,  היה  בהוראה  זי"ע  מרן  של  "כוחו 
הן  אשר  שבת  בדיני  הלכה  ולהורות  לפסוק  זכה  הוא 
כהררים התלויים בשערה, בהלכות מקוואות ועירובין, 

בהלכות טהרה החמורות, ובכל ארבעת חלקי השו"ע.
אולם במיוחד ראו כולם את כוחו הגדול בהיתר 
לה־ זכה  כאשר  האיומה  השואה  שנות  אחרי  הוראה 
תיר בפסקיו הבהירים מאות רבות של עגונות שחיכו 
הקים  השואה  לאחר  בשנית.  להינשא  הלכתי  להיתר 
בית דין מיוחד בכדי לדון בענינם של העגונות הרבות 
שנותרו בעקבות המלחמה. בתקופה זו עמל ללא לאות 

להביא להתרת העגונות ובכל מקרה שבא לפניו נכנס 
לעובי הקורה ולא ויתר אף על הפרטים הקטנים ופעם 
סיפר, כי על אף שאצל רבנים ובתי דינים רבים שעסקו 
בהתרת עגונות לאחר השואה, אירעו מקרים שלאחר 
זמן  לאחר  כך,  חרף  בחיים,  שאינו  אדם  על  שפסקו 
נמצא, שהוא עודנו בין החיים. אצלו מעולם לא קרה 

שנמצאה טעות כזו.
משמשו הרה"ח ר' ראובן קלפהולץ סיפר שרבינו 
סיפר לו כי באותם הימים סידר הוא ביום ל"ג בעומר 
אחד קידושין לשלושים וחמש זוגות! עד כדי כך גברה 
אהבתו ודאגתו לכל אחד ואחד מישראל, וכל כך בערה 
בו חרדת הדין, כמה פעמים שמעתי ממנו על סיפוקו 
הרב והנאתו המיוחדת על שזכה להקים בתים כשרים 

בישראל ולהתירם מסבך עיגונם.
בבית הדין להיתר עגונות שהוקם לאחר המלח־
מה ישבו שם רבנים וגדולי תורה מזקני הדור אך רבינו 
מגודל  כולם  התפעלו  ואעפ"כ  שבכולם  הצעיר  היה 

כוחו ורב חילו למרות שהיה אז בגיל ארבעים בערך.
גדולי ההוראה המובהקים בדורו סמכו על תשו־
"מנחת  בספרו  שרואים  וכפי  העגונות,  בהיתר  בותיו 
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גאב"ד  זצ"ל  לורר  מרדכי  חיים  רבי  שהגאון  יצחק" 
מזק־ לאחד  בדורו  נחשב  שהיה  ברומניה  נייאמץ 
מסכים  שהוא  לו  כותב  המובהקים  ההוראה  וגדולי  ני 
לפסיקותיו בהלכה, וכן מצוי מכתב בו כותב לו הגאון 
זכתה  הנכבדה  גראסוודין  "ועיר  מנייאמץ:  המפורסם 
והודה  זיוה  בה  האיר  כי  לתקנה,  רברבי  גברי  ידי  על 
איש צדיק וקדוש גאון הגאונים כו' וכו' כקש"ת מוה"ר 
את  תיקנו  שלו  והבי"ד  הוא  זצ"ל,  צימעטבוים  פנחס 
הרב  כבנו  חתנו  רברבא  גברא  האי  קם  ועתה  העיר... 
מוה"ר  ברורה  להלכה  המטרה  אל  קולע  סוע"ה  הגאון 
גדול  תיקון  ותיקן  ראב"ד  שליט"א  ווייס  יעקב  יצחק 
העקוב  את  עשה  הרחבה  ובדעתו  בבקיאותו  בזה... 

למישור...
טעמ־ אב"ד  זצ"ל  סופר  צבי  יצחק  הג"ר  כמו"כ 
בתשובותיו  יגע  שהוא  לראות  שנהנה  לו  כתב  שוואר 
ופוסק בדעת תורתו המיוסד על אדני הש"ס והפוסקים 

וזוכה להוציא תחת ידו הלכה ברורה.

ברבוים
נערץ היה רבינו על כל גדולי דורו שראו בו כבר 

סמכא להורות הוראה בישראל.
ידוע היה בירושלים כי הראב"ד הג"ר פנחס אפ־
שטיין זצ"ל העריץ ביותר את רבינו, ואף שלח לו לרוב 

הערכתו הערות והארות על ספרו "מנחת יצחק".  
 כמו"כ נערץ היה רבינו במיוחד אצל מרן הגר"י 
אברמסקי זצוק"ל גאב"ד לונדון, הרב אברמסקי זצ"ל 
המלחמה  לאחר  בלונדון  שהה  עת  רבינו  את  שהכיר 
החליט  המופלאה,  בתורה  גדלותו  על  מקרוב  ועמד 
לתור מקום רבנות מכובד והולם עבור רבינו שם ינהיג 
כעבור  ואכן  תורתו,  לכבוד  כראוי  ברמה  עדתו  את 
תקופה קצרה הופיע הגר"י אברמסקי בביתו של רבינו 
ובפיו היתה הצעה מכובדת של רבנות והיא העיר מנ־
שסטער אשר באנגליה, הגר"י אברמסקי אף בא בדב־
רים עם מספר רבנים נוספים על מנת שישפיעו ויפעלו 
עבורו לקבל עבורו את הרבנות בעיר מנשסטער, רבינו 
שלא היה כ"כ שלם עם הצעה זאת, פנה להגה"ק מסא־
טמר זצ"ל וכן להרב מטשעבין זיע"א והם אשר דחפו 

אותו לקבל את רבנות העיר מנשסטער.
קשרי ידידות מיוחדים היו לו לרבינו עם חותנו 

לעתיד מרן ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זיע"א אותו הכיר 
עוד מימי שבתו בעיר גרווסוארדין בעת שכיהן רבינו 
את  להפנות  נוהג  היה  חיים   האמרי  בעיר,  ודיין  כרב 
שאלותיו אל רבינו ואף לאחר המלחמה הפנה אל רבינו 
שאלת עגונה שהתדפקה על דלתותיו וביקשה שיתי־
יצחק  מנחת  בשו"ת  נדפסה  (התשובה  להינשא,  רוה 

ח"א סי' צ"ב).
דחסידי  ביהמ"ד  של  הבית  חנוכת  חגיגת  בעת 
נכח  תשל"א,  בשנת  בירושלים  נחמיה  ברחוב  ויז'ניץ 

שם רבינו שישב לצידו של מרן ה"אמרי חיים" מויז'ניץ 
זיע"א שהיתה בעצם הופעתו הציבורית האחרונה טרם 
חיבתו  לרוב  חיים'  ה'אמרי  לו  אמר  ואז  הסתלקותו, 
בבדיחותא: "זה שהציבור מרוצה ממכם אני יודע על 
כך, אך אני רוצה כעת לשמוע האם גם אתם מרוצים 

מהציבור שבחר בכם כמרא דאתרא".

עםוןסטייפלרזל
בחלקו האחרון של שו"ת "מנחת יצחק" מצויה 
זצ"ל  הסטייפלר  מרן  אליו  ששיגר  לשאלה  תשובה 
סיפר  כמו"כ  בנידון,  הכרעתו  את  מרבינו  ביקש  אשר 
אל  פעם  בא  כאשר  כי  שליט"א  שמידל  דוד  הג"ר 
הס־ סירב  קברים,  בעניני  חמורה  בשאלה  הסטייפלר 
טייפלר להכריע בדבר והפנה אותו שישאל את רבינו 
ולפי הכרעתו כן ינהג. בהוסיפו שהוא בקי שולט היטב 
מגיעים  כשהיו  כי  מסופר  כמו"כ  שו"ע,  חלקי  ד'  בכל 
אל הסטייפלר יהודים מירושלים ושאלותיהם בפיהם 
יש  מה  כי  רבתי,  בתמיהה  הסטייפלר  להם  אומר  היה 
להם לשאול אותו אחרי שבירושלים מכהן כרב ומרא 
דאתרא אותו גאון וצדיק בדמותו של ה"מנחת יצחק" 
אשר עליו ניתן לסמוך ללא כל פקפוק כאשר נהירין לו 

כל שבילי השו"ע והנושאי כלים ישר והפוך. 
באחד  הסטייפלר  מתארו  הערצתו  לרוב 
ממכתביו וכותב עליו באופן נדיר 'משיירי כנסת הגדו־
לה', ואף כשפעם היו כאלו שרצו חלילה לפגוע בכבודו 
זצ"ל  שך  הגרא"מ  מרן  עם  ביחד  הסטייפלר  יצא מרן 

במכתב מיוחד בכדי להגן על כבוד תורתו הרמה. 
הרבנית  ניסן  בחודש  לעולמה  כשנסתלקה 
רבי־ נסע  הסטייפלר  למרן  חבר  אשת  ע"ה  קנייבסקי 
שאלו  לנחם  וכשהגיע  לנחמו,  בכדי  לב"ב  במיוחד  נו 
את  ניסן  בחודש  לקרוא  לאבל  מותר  האם  הסטייפלר 
הר־ לעולמה  הסתלקה  קיץ  באותו  הנשיאים,  פרשת 

בנית ע"ה אשת חבר לרבינו, הסטיפלר אף רצה מאוד 
בסופו  אולם  רבינו,  את  לנחם  בכדי  לירושלים  להגיע 
של דבר מחמת חוליו נאלץ לוותר על כך, לבסוף שלח 

מכתב חם ולבבי לרבינו

עםמרןרזויערבךזל
גם מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל העריצו ביותר 
ולא אחת היה שולח לשאול בדעתו של רבינו מה לע־

שות הלכה למעשה
מרן  של  ביתו  בני  ראו  הימים  באחד  כי  מסופר, 
לחדרו  נכנסו  מיד  בריקוד.  יוצא  הוא  כיצד  הגרש"ז 
ושאלוהו לפשר הריקוד בסתם יום של חול, ענה להן 
הגרש"ז כי זה עתה נודע לו כי הגיע לגור בארץ הגאון 
השמ־ פרצה  זאת  שמע  כאשר  ומיד  יצחק",  ה"מנחת 
בהר־ ביאר  מכן  ולאחר  בריקוד  שיצא  עד  מאליה  חה 
להתגורר  הגיע  שרבנו  בכך  היתירה  שמחתו  את  חבה 
בארה"ק והסביר לבנו הג"ר ברוך זצ"ל כי מאז פטירתו 
של מרן הגאון מטשעבין הוא אינו מוצא מנוח לנפשו 
על כי הגאון לא השאיר אחריו רב חסידי בקנה מידה 
הגיע  כי  שמעתי  "כאשר  הגרש"ז,  אמר  וכעת,  שלו, 
לכאן הרב וייס היה זה בשבילי שמחה עצומה, ביודעי 
כי כעת יש לנו רב בעל שיעור קומה כמו זה של הרב 

מטשעבין זצ"ל.
בתחילת התיישבות קהל היראים בשכונת רמות 
הפוסקים  גדולי  בדעותיהם  היו  חלוקים  בירושלם, 
לגבי השאלה אימתי נוהג פורים בשכונה זו. האם יש 
י"ד  ביום  בו  שקוראים  עצמו,  בפני  ככרך  אותה  לדון 
כסמוך  או  רבנו,  של  קדשו  דעת  היתה  גם  וכן  באדר, 
בט"ו  בה  שקוראים  חומה,  המוקפת  לירושלים  ונראה 

בו, וזו היתה דעתו של הגרש"ז.
שיש  רבינו  של  דעתו  שנתפרסמה  אחר  אולם, 
נמנע  י"ד,  ביום  רמות  בשכונת  פורים  דיני  לנהוג 

ענוונוולרבינו
ענוותנותו של רבינו היתה עד להפליא, הג"ר משה שטרנבוך שליט"א בהספדו על רבינו סיפר כי 
בשעה שהגר"ח מבריסק זצ"ל חיפש פעם מורה הוראה לעיר בריסק שלח איגרת להגרח"ע גרודזינסקי 
זצ"ל, וביקש ממנו, אנא מצא לנו מורה הוראה. הגרח"ע השיבו כי איני יודע מה אתה מחפש ואיננו יודע 

מה למצוא עבורך וכתוב לי ברור מה רצונך.
השיב לו הגר"ח מבריסק: "מחפש אני מורה הוראה שיוכל גם לומר אינני יודע, מחפש אני מורה 
הוראה שיוכל גם לומר טעיתי". כשקיבל הגרח"ע את המכתב, השיב מיד להגר"ח מבריסק, מכיר אני רב 
בעיירה קטנה ליד ווילנא פעם אחת פירסם ברבים שהוא טעה, והיה זה מורה ההוראה הגדול שבבריסק 

הג"ר שמחה זעליג זצ"ל.
סיים הגר"מ שטרנבוך שליט"א את דבריו: "כזאת היתה הנהגתו ורבנותו של ה"מנחת יצחק" כאשר 
לא אחת היו באים לפניו בשאלה ותשובתו היתה "אינני יודע, צריך אני לעיין, עדיין צריך אני להתיישב 
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של  כבודו  מפאת  בענין,  דעתו  יותר  מלחוות  הגרש"ז 
המרא דאתרא.

וכה התבטא מרן הגרש"ז בהזדמנות אחת, בפני 
אחד ממקורביו: "לי אמנם נראה, שצריך לנהוג פורים 
של  הרב  הוא  יצחק"  שה"מנחת  כיון  אולם,  ט"ו.  ביום 
ירושלים, והוא הלא פוסק לקיים את חג הפורים ביום 
דא־ מרא  כנגד  פסק  ממני  שייצא  רוצה  איני  לכן  י"ד, 
תרא ירושלים, בענין ירושלים". אחר כך הפטיר בעל 
ה"מנחת שלמה", בדרכו השנונה: "אף על פי, שאליבא 
דה"מנחת יצחק", שפוסק לקיים את הפורים ביום י"ד, 
אזי לשיטתו רמות אינה ירושלים, וא"כ שוב יכול אני 
לומר את דעתי, אבל אני הרי סובר שרמות היא חלק 
מירושלים, ולפי זה, הוא הרי המרא דאתרא גם ברמות, 

ולכן איני אומר את הפסק".

עםמרןביירלמורזיע
מרן  עם  לרבנו  היו  מיוחדים  קשרים  מסכת 
ה"בית ישראל" זצוק"ל אשר העריץ ביותר את רבינו. 
רבנו עצמו סיפר על הביקור הראשון של הבית ישראל 

בביתו. 
בת־ ולכהן  בקדש  לשמש  נקרא  כאשר  זה  היה 
בי־ להתגורר  עבר  ורבנו  החרדית'  ב'עדה  הרם  פקידו 
רבנו  שעבר  לאחר  הראשונים  הימים  באחד  רושלים. 
ביתו,  בדלת  נקישה  נשמעה  הקודש  בארץ  להתגורר 
רבנו פתח בעצמו את הדלת ובפתח עמד משמשו של 
הרבי מגור הרה"ח ר' חנינא שיף ז"ל. רבנו שלא הכירו, 
שאלו מה בפיו? והוא ענה כי יש יהודי שמחכה ומעונין 
רבנו  ענה  כעת.  להכנס  ניתן  האם  ושואל  לרב  להכנס 
שדלתו פתוחה בפני כל יהודי. מיד לאחר מכן הופיעה 
דמותו של הרבי מגור במעונו של רבנו. הבית ישראל 
הרבה לבקר את רבנו בביתו ושוחח עמו רבות בעניני 

הלכה והנהגה. 
קודם לכן, עוד בתקופת מגוריו במנצ'סטר הגיע 

זצ"ל  מווסלוי  אדמו"ר  כ"ק  חמיו  אצל  לביקור  רבנו 
הים  ליד  מטייל  היה  בוקר  מדי  בארה"ק.  חיפה  בעיר 
בסמי־ צועד  בעודו  הימים  באחד  צח.  אוויר  לשאוף 
כות לימה של חיפה, רואה הוא לפתע, את הרבי מגור 
זה  הבחינו  כאשר  מיד  לקראתו.  בא  ישראל"  ה"בית 
בזה, ניגש הבית ישראל לרבנו ואמר לו יודע אתה איזה 
ספר אני מחזיק כעת תחת ידי? ותוך כדי דבור הראה 
זה  בספר  כי  באמרו,  יצחק"  "מנחת  הספר  את  לרבנו 

הוא מעיין בעת הליכתו.
כי  סיפר  קלפהולץ  ראובן  ר'  רבינו  של  משמשו 
שם  גור,  דחסידי  בביהמ"ד  לברית  רבינו  הגיע  פעם 
נכח גם מרן ה'בית ישראל' זצוק"ל, לאחר הברית ניגש 
שאלו  ואף  גדול,  בכבוד  וכבדו  לרבינו  ישראל  הבית 
בהפטירו  אצלו,  שהתעוררה  מסוימת  הלכתית  שאלה 
"הרי אתם בדורנו ראש בני הגולה לכן הנני מחכה למו־

צא פיכם לשמוע בדעתכם דעת תורה.
הגה"ק  מאת  לרבינו  לו  היתה  מיוחדת  הערצה 
ה'דברי יואל' מסאטמר זיע"א כאשר הוא האיש שהח־
ליט שרבינו יכהן פאר בביד"ץ בירושלים תחילה כסגן 
זיע"א  מסאטמר  הרה"ק  כראב"ד,  מכן  ולאחר  ראב"ד 
היה  אף  אחת  ולא  יצחק"  "מנחת  מספריו  מאוד  אחז 

שולח אליו לשמוע את הכרעותיו בהלכה.

ומיון
כולו  שכל  איך  בחוש  ראו  וסובביו  מקורוביו  כל 
את  להם  ודואג  טובתם  את  הדורש  לזולת  מסור  היה 
דאגתם תמידין כסדרן. כל אחד שהגיע למעונו התקבל 
אצלו בסבר פנים כה יפות וכמי שאין לו בעולמו עכשיו 
היה  שכבר  למרות  וזאת  בלבד,  האיש  אותו  את  אלא 
לאחר  היום  בסוף  כבר  זה  היה  ולפעמים  הזקנה  בגיל 
שהתעייף מעבודת הקודש של אותו יום, אך לא איש 
האישים,  ורצונותיו  עצמו  עם  כלל  שיתחשב  כרבינו 
מטרתו היתה אחת להנעים לשני ולחבבו שיצא מביתו 

מרוצה ככל האפשר, פרקים רבים ניתן לכתוב על מי־
דותיו הטהורות שהיו לשם דבר, אך אציין בזה מספר 

דוגמאות המעידות על מידותיו.
מרבני  שליט"א  שינברגר  הג"מ  מקרובו  מספר 
ביתר עילית: "אני זוכר לעת זקנותו של רבינו כשהייתי 
פעם בביתו במוצ"ש, רבינו ביקש אז מהמשב"ק הרה"ח 
ר' ראובן קלפהולץ שיואיל בטובו להכין לו כוס קפה 
חם, כמובן שר' ראובן ברוב מסירותו לא השתהה ומיד 
ר'  כשהגיש  הצער  למרבה  אך  חם,  קפה  כוס  לו  הכין 
ראובן את הכוס לרבינו נשמט הכוס מידו ונשפך בט־
עות על מכנסיו של רבינו שנרטבו מהקפה, מן המותר 
להאריך שר' ראובן חש בחוסר נעימות, אך רבינו לרוב 
מידותיו הנאצלות החל להתבדח עמו כידיד וחבר טוב 
וכאילו לא איכפת לו כלל על מה שקרה לו, ואף אמר 
לו בבדיחותא "ר' ראובן דו אוסט מיר מילחיג גימעכט" 
(עשית אותי לחלבי), וכך הרגיעו רבינו בחכמה יתירה 
וכל זאת שירגיש משמשו בנוח ובנעימות על אף שר־
בינו נרטב כל כולו ברגליו וכלל לא היה לו קל להחליף 

מחדש את מלבושיו.
באמצע  אליו  הגיע  פעם  כי  נזכר  הנני  "כמו"כ 
לת"ח  אמנם  נחשב  שהיה  דהוא  מאן  שלישית  סעודה 
אך הוא היה שרוי במשבר נפשי ל"ע, וכך החל לשואלו 
אמירת  באמצע  ומשונות  שונות  בשאלות  ולהטרידו 
התורה בסעודה שלישית, ציבור המשתתפים התרגזו 
עליו ביותר והחלו להשתיקו ואף היו כאלו שרצו לזו־
פנים  בשום  לכך  הסכים  לא  רבינו  אך  מביהמ"ד,  רקו 
ואופן וביקש מהציבור שירשו לו לשאול את שאלותיו 
הס־ לעריכת  הפרעתו  אף  על  והמשונות  המטרידות 
לאחר  שבור,  ביהודי  שיפגעו  וחלילה  שלישית,  עודה 
מעריב אף ניגש אליו רבינו ושוחח עמו בנעימות בכדי 
שיקבל את תשומת לבו הראויה ואת הרגשתו הטובה. 
הג־ דמותו  אודות  ולהרחיב  להאריך  ניתן  רבות 
דולה והנערצת של רבינו זי"ע, ואי"ה עוד היד נטויה, 
הגדולים.  מדרכיו  ללמוד  לנו  תעמוד  הגדולה  דמותו 

זי"ע.

ערולוןמטעביןלרבינו
רבינו זי"ע זכה שכל גדולי הדור העריכו וקיבלו את פסקיו בהלכה ואף ראו בו עמוד ההוראה שבדור 
אשר מפסקיו אין לזוז, ידוע כי מרן הרב מטשעבין זצ"ל העריכו ביותר והיה תמיד שולח אליו לשמוע את 
דעתו בהלכה. הג"ר אלי זלוטניק זצ"ל חבר הבד"ץ סיפר כי כאשר פנה פעם להגאון מטשעבין בשאלה 
הלכתית חמורה סירב להכריע בה בימי זקנותו המופלגת, אולם הרב מטשעבין השאיל לו את הספר "מנחת 
יצחק" מכיון שבספר זה מצוי תשובה העוסקת באותה שאלה שנקראה לפניו בהפטירו שהמחבר הוא בר 

סמכא גדול ועל ספרו זה ניתן לסמוך לכתחילה.
בחלק ג' סימן פ"ה כותב רבינו בעצמו בתשובתו לאחד משואליו כי מחמת שהגאון מטשעבין הפנה 
אותו אליו לכן הוא מרגיש חובה לענות לו (רבינו כותב באותה תשובה בסוגריים "במקום גדלותו שם אתה 

מוצא ענוותנותו" כשהמכוון הוא על ענוותנותו של הרב מטשעבין זצ"ל).
יצחק',  'מנחת  ספרו  על  נדיר  הסכמה  מכתב  לו  כתב  ואף  רבינו  את  ביותר  העריץ  מטשעבין  הרב 
בהוסיפו שלמרות שמצב בריאותו אינו מאפשר לו לעבור על תשובותיו אך הוא סומך על דבריו וכי ראוי 

ספרו החשוב לעלות על שולחן מלכים.
הרב מטשעבין אף כתב במכתבו אל רבינו בכהנו כגאב"ד מנשסטער בנושא מסוים: "ולו היה ביכולתי 

הייתי בעצמו בא אליכם".
בהלכה  שאלותיהם  את  להפנות  עליהם  כי  באירופה  שהתגוררו  לאנשים  אומר  היה  תמיד  כן  כמו   
וזאת  עוררין,  ללא  לסמוך  ניתן  ועליו  המופלא  תורתו  כח  את  מקרוב  בהכירו  לרבינו  הציבור  עניני  ובכל 

למרות שהיו במדינה זו באותה תקופה גדולי תורה והוראה נוספים.
לו  והודה  מטשעבין  הרב  אצל  שהיה  בעצמו  רבינו  כותב  יצחק"  בספרו "מנחת  מתשובותיו  באחת 

שפסק כראוי כדת וכדין לאמיתה של תורה.

מיםבובליםמיופסזיעלמביר
סיפור  ישנו  המפורסמות,  מן  היתה  לרבינו  זיע"א  מביאלא"  יהושע  ה"חלקת  הרה"ק  של  הערצתו 
מופלא שהיתה בין ה"חלקת יהושע" לרבינו: היה זה בקיץ שנת תשל"ד אז יצאו עוררים על הבתים של 

תפילין הנעשים באר"י שפסולים, ובין המערערים היה גם אחד מגדולי הדור שכתב בתשובה לאסור.
לאחר ימים נוראים שנת תשל"ה קרא לפתע ה"חלקת יהושע" זצוק"ל למקורבו הרה"ח רבי ישראל 
לו  ויאמר  ווייס  הגרי"י  הראב"ד  אל  שילך  לו,  ואמר  בירושלים  ידוע  סת"ם  סופר  שהיה  זצ"ל  רוזנצווייג 
בשמו כי התשובה שנכתבה להחמיר לפסול התפילין גרמה לקטרוג גדול בשמים, שכן דורות רבים עשו 
בתים כאלו, ובזה שנכתב שמי שמניח תפילין אלו הרי הוא בבחינת קרקפתא דלא מנח תפילין גרם הדבר 
לסערה גדולה, שכן יש נשמות שכל ימיהם הניחו רק תפילין כאלו, ולפתע אומרים עליהם שמעולם לא 

הניחו תפילין, לכן אבקש ממנו שישוב ויחפש צד להתיר הבתים האלו.
כשמסר ר' ישראל לרבינו דברים אלו, אמר לו אכן יש מקום להתיר ואני יושב ודן בימים אלו בזה, 
כשחזר ר' ישראל אל הרה"ק מביאלא שלחו שוב לבקשו למהר ולעלות ההיתר בכתב, לאחר מספר שבו־
עות שלחו שוב לברר אם התשובה מוכנה לדפוס, רבינו השיבו שאכן גמר בימים אלו להעלות התשובה 
להיתר, אולם אינו יכול להדפיס תשובה בודדת, אי"ה כשאוציא לאור את ספרי מנחת יצחק ח"ו אתן לת־
שובה זו מקום בראש בתור סימן א', כשחזר ר' ישראל והשיב את הדברים להרה"ק מביאלא, אמר לו אמור 
להרב ווייס כי הנני מבקש ממנו שיתן לי העתק מהתשובה עם הסכמה בע"פ שנותן לי רשות להדפיסה כבר 

כעת, שכן רק ע"י כך יומתק הקטרוג.
להרה"ק  כשהביאה  מהתשובה,  אחד  העתק  ישראל  ר'  בידי  מיד  מסר  רבינו  זאת  כששמע  כמובן   
מביאלא שלח זאת מיד להרה"ח ר' צבי מושקוביטש ז"ל העורך והמו"ל של הקובץ התורני אוצרות ירוש־

לים, צירף לתשובה סכום כסף נכבד עלות דמי הדפסה, ובקשו למהר להו"ל את הקובץ יחד עם התשובה 
מי  על  לו  יש  מעור  בדבק  בסתימה  המכשיר  הסובב,  באמצע  בקמטים  לדינא  התיבות  ולהדגיש  הזאת, 
לסמוך, וכן אבל במה שעשוי עשוי ואין להוציא לעז כנלע"ד, (עיין מנחת יצחק ח"ו סי' א'), כשיצא לאור 
הקונטרס ובראשו התשובה הנ"ל אמר הרה"ק מביאלא לר' ישראל שיעלה אל רבינו ויאמר לו שזכה ופ־

סקיו מקובלים בשמים.
ענוותנותו,  ברוב  שכתב  כתביו  בין  נמצא  זצ"ל  רבינו  של  מרומים  לשמי  הסתלקותו  לאחר  ואכן   
בזה"ל: "הרה"צ רבי ישראל רוזנצווייג שליט"א אמר לי שהאדמו"ר מביאלא שליט"א אומר כי פסקי מקו־
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של  כבודו  מפאת  בענין,  דעתו  יותר  מלחוות  הגרש"ז 
המרא דאתרא.

וכה התבטא מרן הגרש"ז בהזדמנות אחת, בפני 
אחד ממקורביו: "לי אמנם נראה, שצריך לנהוג פורים 
של  הרב  הוא  יצחק"  שה"מנחת  כיון  אולם,  ט"ו.  ביום 
ירושלים, והוא הלא פוסק לקיים את חג הפורים ביום 
דא־ מרא  כנגד  פסק  ממני  שייצא  רוצה  איני  לכן  י"ד, 
תרא ירושלים, בענין ירושלים". אחר כך הפטיר בעל 
ה"מנחת שלמה", בדרכו השנונה: "אף על פי, שאליבא 
דה"מנחת יצחק", שפוסק לקיים את הפורים ביום י"ד, 
אזי לשיטתו רמות אינה ירושלים, וא"כ שוב יכול אני 
לומר את דעתי, אבל אני הרי סובר שרמות היא חלק 
מירושלים, ולפי זה, הוא הרי המרא דאתרא גם ברמות, 

ולכן איני אומר את הפסק".

עםמרןביירלמורזיע
מרן  עם  לרבנו  היו  מיוחדים  קשרים  מסכת 
ה"בית ישראל" זצוק"ל אשר העריץ ביותר את רבינו. 
רבנו עצמו סיפר על הביקור הראשון של הבית ישראל 

בביתו. 
בת־ ולכהן  בקדש  לשמש  נקרא  כאשר  זה  היה 
בי־ להתגורר  עבר  ורבנו  החרדית'  ב'עדה  הרם  פקידו 
רבנו  שעבר  לאחר  הראשונים  הימים  באחד  רושלים. 
ביתו,  בדלת  נקישה  נשמעה  הקודש  בארץ  להתגורר 
רבנו פתח בעצמו את הדלת ובפתח עמד משמשו של 
הרבי מגור הרה"ח ר' חנינא שיף ז"ל. רבנו שלא הכירו, 
שאלו מה בפיו? והוא ענה כי יש יהודי שמחכה ומעונין 
רבנו  ענה  כעת.  להכנס  ניתן  האם  ושואל  לרב  להכנס 
שדלתו פתוחה בפני כל יהודי. מיד לאחר מכן הופיעה 
דמותו של הרבי מגור במעונו של רבנו. הבית ישראל 
הרבה לבקר את רבנו בביתו ושוחח עמו רבות בעניני 

הלכה והנהגה. 
קודם לכן, עוד בתקופת מגוריו במנצ'סטר הגיע 

זצ"ל  מווסלוי  אדמו"ר  כ"ק  חמיו  אצל  לביקור  רבנו 
הים  ליד  מטייל  היה  בוקר  מדי  בארה"ק.  חיפה  בעיר 
בסמי־ צועד  בעודו  הימים  באחד  צח.  אוויר  לשאוף 
כות לימה של חיפה, רואה הוא לפתע, את הרבי מגור 
זה  הבחינו  כאשר  מיד  לקראתו.  בא  ישראל"  ה"בית 
בזה, ניגש הבית ישראל לרבנו ואמר לו יודע אתה איזה 
ספר אני מחזיק כעת תחת ידי? ותוך כדי דבור הראה 
זה  בספר  כי  באמרו,  יצחק"  "מנחת  הספר  את  לרבנו 

הוא מעיין בעת הליכתו.
כי  סיפר  קלפהולץ  ראובן  ר'  רבינו  של  משמשו 
שם  גור,  דחסידי  בביהמ"ד  לברית  רבינו  הגיע  פעם 
נכח גם מרן ה'בית ישראל' זצוק"ל, לאחר הברית ניגש 
שאלו  ואף  גדול,  בכבוד  וכבדו  לרבינו  ישראל  הבית 
בהפטירו  אצלו,  שהתעוררה  מסוימת  הלכתית  שאלה 
"הרי אתם בדורנו ראש בני הגולה לכן הנני מחכה למו־

צא פיכם לשמוע בדעתכם דעת תורה.
הגה"ק  מאת  לרבינו  לו  היתה  מיוחדת  הערצה 
ה'דברי יואל' מסאטמר זיע"א כאשר הוא האיש שהח־
ליט שרבינו יכהן פאר בביד"ץ בירושלים תחילה כסגן 
זיע"א  מסאטמר  הרה"ק  כראב"ד,  מכן  ולאחר  ראב"ד 
היה  אף  אחת  ולא  יצחק"  "מנחת  מספריו  מאוד  אחז 

שולח אליו לשמוע את הכרעותיו בהלכה.

ומיון
כולו  שכל  איך  בחוש  ראו  וסובביו  מקורוביו  כל 
את  להם  ודואג  טובתם  את  הדורש  לזולת  מסור  היה 
דאגתם תמידין כסדרן. כל אחד שהגיע למעונו התקבל 
אצלו בסבר פנים כה יפות וכמי שאין לו בעולמו עכשיו 
היה  שכבר  למרות  וזאת  בלבד,  האיש  אותו  את  אלא 
לאחר  היום  בסוף  כבר  זה  היה  ולפעמים  הזקנה  בגיל 
שהתעייף מעבודת הקודש של אותו יום, אך לא איש 
האישים,  ורצונותיו  עצמו  עם  כלל  שיתחשב  כרבינו 
מטרתו היתה אחת להנעים לשני ולחבבו שיצא מביתו 

מרוצה ככל האפשר, פרקים רבים ניתן לכתוב על מי־
דותיו הטהורות שהיו לשם דבר, אך אציין בזה מספר 

דוגמאות המעידות על מידותיו.
מרבני  שליט"א  שינברגר  הג"מ  מקרובו  מספר 
ביתר עילית: "אני זוכר לעת זקנותו של רבינו כשהייתי 
פעם בביתו במוצ"ש, רבינו ביקש אז מהמשב"ק הרה"ח 
ר' ראובן קלפהולץ שיואיל בטובו להכין לו כוס קפה 
חם, כמובן שר' ראובן ברוב מסירותו לא השתהה ומיד 
ר'  כשהגיש  הצער  למרבה  אך  חם,  קפה  כוס  לו  הכין 
ראובן את הכוס לרבינו נשמט הכוס מידו ונשפך בט־
עות על מכנסיו של רבינו שנרטבו מהקפה, מן המותר 
להאריך שר' ראובן חש בחוסר נעימות, אך רבינו לרוב 
מידותיו הנאצלות החל להתבדח עמו כידיד וחבר טוב 
וכאילו לא איכפת לו כלל על מה שקרה לו, ואף אמר 
לו בבדיחותא "ר' ראובן דו אוסט מיר מילחיג גימעכט" 
(עשית אותי לחלבי), וכך הרגיעו רבינו בחכמה יתירה 
וכל זאת שירגיש משמשו בנוח ובנעימות על אף שר־
בינו נרטב כל כולו ברגליו וכלל לא היה לו קל להחליף 

מחדש את מלבושיו.
באמצע  אליו  הגיע  פעם  כי  נזכר  הנני  "כמו"כ 
לת"ח  אמנם  נחשב  שהיה  דהוא  מאן  שלישית  סעודה 
אך הוא היה שרוי במשבר נפשי ל"ע, וכך החל לשואלו 
אמירת  באמצע  ומשונות  שונות  בשאלות  ולהטרידו 
התורה בסעודה שלישית, ציבור המשתתפים התרגזו 
עליו ביותר והחלו להשתיקו ואף היו כאלו שרצו לזו־
פנים  בשום  לכך  הסכים  לא  רבינו  אך  מביהמ"ד,  רקו 
ואופן וביקש מהציבור שירשו לו לשאול את שאלותיו 
הס־ לעריכת  הפרעתו  אף  על  והמשונות  המטרידות 
לאחר  שבור,  ביהודי  שיפגעו  וחלילה  שלישית,  עודה 
מעריב אף ניגש אליו רבינו ושוחח עמו בנעימות בכדי 
שיקבל את תשומת לבו הראויה ואת הרגשתו הטובה. 
הג־ דמותו  אודות  ולהרחיב  להאריך  ניתן  רבות 

דולה והנערצת של רבינו זי"ע, ואי"ה עוד היד נטויה, 
הגדולים.  מדרכיו  ללמוד  לנו  תעמוד  הגדולה  דמותו 

זי"ע.

ערולוןמטעביןלרבינו
רבינו זי"ע זכה שכל גדולי הדור העריכו וקיבלו את פסקיו בהלכה ואף ראו בו עמוד ההוראה שבדור 
אשר מפסקיו אין לזוז, ידוע כי מרן הרב מטשעבין זצ"ל העריכו ביותר והיה תמיד שולח אליו לשמוע את 
דעתו בהלכה. הג"ר אלי זלוטניק זצ"ל חבר הבד"ץ סיפר כי כאשר פנה פעם להגאון מטשעבין בשאלה 
הלכתית חמורה סירב להכריע בה בימי זקנותו המופלגת, אולם הרב מטשעבין השאיל לו את הספר "מנחת 
יצחק" מכיון שבספר זה מצוי תשובה העוסקת באותה שאלה שנקראה לפניו בהפטירו שהמחבר הוא בר 

סמכא גדול ועל ספרו זה ניתן לסמוך לכתחילה.
בחלק ג' סימן פ"ה כותב רבינו בעצמו בתשובתו לאחד משואליו כי מחמת שהגאון מטשעבין הפנה 
אותו אליו לכן הוא מרגיש חובה לענות לו (רבינו כותב באותה תשובה בסוגריים "במקום גדלותו שם אתה 

מוצא ענוותנותו" כשהמכוון הוא על ענוותנותו של הרב מטשעבין זצ"ל).
יצחק',  'מנחת  ספרו  על  נדיר  הסכמה  מכתב  לו  כתב  ואף  רבינו  את  ביותר  העריץ  מטשעבין  הרב 
בהוסיפו שלמרות שמצב בריאותו אינו מאפשר לו לעבור על תשובותיו אך הוא סומך על דבריו וכי ראוי 

ספרו החשוב לעלות על שולחן מלכים.
הרב מטשעבין אף כתב במכתבו אל רבינו בכהנו כגאב"ד מנשסטער בנושא מסוים: "ולו היה ביכולתי 

הייתי בעצמו בא אליכם".
בהלכה  שאלותיהם  את  להפנות  עליהם  כי  באירופה  שהתגוררו  לאנשים  אומר  היה  תמיד  כן  כמו   
וזאת  עוררין,  ללא  לסמוך  ניתן  ועליו  המופלא  תורתו  כח  את  מקרוב  בהכירו  לרבינו  הציבור  עניני  ובכל 

למרות שהיו במדינה זו באותה תקופה גדולי תורה והוראה נוספים.
לו  והודה  מטשעבין  הרב  אצל  שהיה  בעצמו  רבינו  כותב  יצחק"  בספרו "מנחת  מתשובותיו  באחת 

שפסק כראוי כדת וכדין לאמיתה של תורה.

מיםבובליםמיופסזיעלמביר
סיפור  ישנו  המפורסמות,  מן  היתה  לרבינו  זיע"א  מביאלא"  יהושע  ה"חלקת  הרה"ק  של  הערצתו 
מופלא שהיתה בין ה"חלקת יהושע" לרבינו: היה זה בקיץ שנת תשל"ד אז יצאו עוררים על הבתים של 

תפילין הנעשים באר"י שפסולים, ובין המערערים היה גם אחד מגדולי הדור שכתב בתשובה לאסור.
לאחר ימים נוראים שנת תשל"ה קרא לפתע ה"חלקת יהושע" זצוק"ל למקורבו הרה"ח רבי ישראל 
לו  ויאמר  ווייס  הגרי"י  הראב"ד  אל  שילך  לו,  ואמר  בירושלים  ידוע  סת"ם  סופר  שהיה  זצ"ל  רוזנצווייג 
בשמו כי התשובה שנכתבה להחמיר לפסול התפילין גרמה לקטרוג גדול בשמים, שכן דורות רבים עשו 
בתים כאלו, ובזה שנכתב שמי שמניח תפילין אלו הרי הוא בבחינת קרקפתא דלא מנח תפילין גרם הדבר 
לסערה גדולה, שכן יש נשמות שכל ימיהם הניחו רק תפילין כאלו, ולפתע אומרים עליהם שמעולם לא 

הניחו תפילין, לכן אבקש ממנו שישוב ויחפש צד להתיר הבתים האלו.
כשמסר ר' ישראל לרבינו דברים אלו, אמר לו אכן יש מקום להתיר ואני יושב ודן בימים אלו בזה, 
כשחזר ר' ישראל אל הרה"ק מביאלא שלחו שוב לבקשו למהר ולעלות ההיתר בכתב, לאחר מספר שבו־
עות שלחו שוב לברר אם התשובה מוכנה לדפוס, רבינו השיבו שאכן גמר בימים אלו להעלות התשובה 
להיתר, אולם אינו יכול להדפיס תשובה בודדת, אי"ה כשאוציא לאור את ספרי מנחת יצחק ח"ו אתן לת־
שובה זו מקום בראש בתור סימן א', כשחזר ר' ישראל והשיב את הדברים להרה"ק מביאלא, אמר לו אמור 
להרב ווייס כי הנני מבקש ממנו שיתן לי העתק מהתשובה עם הסכמה בע"פ שנותן לי רשות להדפיסה כבר 

כעת, שכן רק ע"י כך יומתק הקטרוג.
להרה"ק  כשהביאה  מהתשובה,  אחד  העתק  ישראל  ר'  בידי  מיד  מסר  רבינו  זאת  כששמע  כמובן   
מביאלא שלח זאת מיד להרה"ח ר' צבי מושקוביטש ז"ל העורך והמו"ל של הקובץ התורני אוצרות ירוש־
לים, צירף לתשובה סכום כסף נכבד עלות דמי הדפסה, ובקשו למהר להו"ל את הקובץ יחד עם התשובה 
מי  על  לו  יש  מעור  בדבק  בסתימה  המכשיר  הסובב,  באמצע  בקמטים  לדינא  התיבות  ולהדגיש  הזאת, 
לסמוך, וכן אבל במה שעשוי עשוי ואין להוציא לעז כנלע"ד, (עיין מנחת יצחק ח"ו סי' א'), כשיצא לאור 
הקונטרס ובראשו התשובה הנ"ל אמר הרה"ק מביאלא לר' ישראל שיעלה אל רבינו ויאמר לו שזכה ופ־

סקיו מקובלים בשמים.
ענוותנותו,  ברוב  שכתב  כתביו  בין  נמצא  זצ"ל  רבינו  של  מרומים  לשמי  הסתלקותו  לאחר  ואכן   
בזה"ל: "הרה"צ רבי ישראל רוזנצווייג שליט"א אמר לי שהאדמו"ר מביאלא שליט"א אומר כי פסקי מקו־
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כביש 90: עקיפה מסוכנת 
כמעט הסתיימה באסון

 בסרטון שפורסם נראה נהג משאית עוקף ניידת סמויה ומיד אחריו גם רכב 
פרטי, ובמקום כמעט נגרמה תאונה קטלנית ◆ בשבוע שעבר נהרגו שתי ילדות 

באותו מקטע

מ‡: מ. יו„
שוטר שעסק בפעילות מב־
צעית על כביש 90 בניידת סמויה, 
הבחין ברכב פרטי המבצע עקיפה 
מסוכנת סמוך לישוב פארן וגורם 

לרכב ממול לסטות מהמסלול.
מהניידת,  שצולם  בסרטון 
מבצע  הנהג  כיצד  לראות  ניתן 
של  הסמויה,  הניידת  של  עקיפה 
תוך  משאית,  ושל  פרטי  רכב 
נוספת  למשאית  נצמד  שהוא 
בנתיב  עקיפה  מבצעת  שכבר 
עם  עין  קשר  ללא  כשהוא  הנגדי, 

התנועה שמגיעה ממול. 
לה־ ניתן  התיעוד,  בהמשך 
ממול  שמגיע  הרכב  כיצד  בחין 

ומונע  לשוליים  מנתיבו  סוטה 
שבי־ הנהג  עם  חזיתית  התנגשות 
נגד  המסוכנת.  העבירה  את  צע 
לדין  הזמנה  נרשמה  נהג  אותו 

לשיפוט מהיר.
ארעה  שעבר,  בשבוע  רק 
המקטע  באותו  קטלנית  תאונה 

יהב  עין  בין  בערבה,   90 בכביש 
האחיות  שתי  נהרגו  שבה  לפארן, 
שיראל ומילה בן סימון בנות ה-8 
נוס־ פצועים  חמישה  ועוד  ו-4, 
אחיהם  הילדות,  הורי  בהם  פים, 
הנו־ ברכב  שהיו  זוג  ובני  התינוק 

סף.

אביה של הנרצחת בברקן הגיש תלונה 
נגד עוה"ד של משפחת המחבל

אביה של קים יחזקאל-לבנגרוד הי"ד שנרצחה בפיגוע באזור התעשייה ברקן, 
הגיש תלונה נגד עורכת דינם של בני משפחת המחבל אשרף נעאלווה ◆ בטענה 

לניגוד ענינים: "ברור שהיא מתואמת עימם ומשבשת הליכי משפט"

מ‡: מ. יו„
הוגשה  ייחודית  תלונה 
עורכי  ללשכת  האחרונים  בימים 
הדין נגד עורכת הדין מירב חורי, 
של  ואחיו  הוריו  את  המייצגת 
שרצח  נעאלווה  אשרף  המחבל 
בברקן  בפיגוע  ישראלים  שני 
אביה  לבנגרונד,  רפי  אשתקד. 
של קים יחזקאל-לבנגרונד הי"ד, 
הגיש  נעאלווה,  ידי  על  שנרצחה 
כי  בטענה  חורי  נגד  התלונה  את 

היא פועלת בניגוד עניינים.
כי  לבנגרונד  ציין  בתלונתו 
חורי מעבירה מסרים בין בני המ־
שפחה ומתאמת גירסאות באופן 
המצוד  לאחר  לחוק.  המנוגד 
נעאל־ של  בחיסולו  שהסתיים 
בחשד  משפחתו  בני  נעצרו  ווה, 
שסייעו לו. אימו, ופאא עבד אל־
והור־ נאשמה  נעאלווה,  רחמאן 

אביו,  פיגוע.  מניעת  באי  שעה 
ואחיו  נעאלווה  סלימאן  ואליד 
נעאלווה  סלימאן  ואליד  אמג'ד 
מניעת  אי  של  בעבירות  נאשמו 

פיגוע ושיבוש הליכי משפט.
עורכת  המשפט  "במהלך 
חקירה  העדים  את  חקרה  הדין 
אותם  מייצגת  שהיא  בזמן  נגדית 
שהיא  ברור  והיה  עניין  באותו 
מתואמת עימם לגמרי ובכך מש־
בשת את ההליך המשפטי", כתב 

לבנגרונד.
להכל  המשיך: "בנוסף  הוא 
האמא  גם  שבו  במקרה  מדובר 
טוענים  המחבל  של  האח  וגם 
שיפעל  בבקשה  לאבא  פנו  שהם 
בעניינו של הבן שמתכוון לעשות 
פיגוע, ובכך הם מסירים מעליהם 
האשמה  את  ומטילים  אחריות 
עור־ שאותה  ייתכן  לא  עליו. 

הנאשמים  כל  את  תייצג  דין  כת 
הם מטילים אחריות אחד  כאשר 
עניינים  ניגוד  כאן  יש  השני.  על 
או לחילופין ניסיון של הנאשמים 
לשבש את כל ההליך בעזרת עו־

רכת דין".
עו"ד מירב חורי מסרה בת־
גובה: "טרם קיבלתי את התלונה. 
המקו־ בצינורות  אותה  כשאקבל 
בלים אגיב. במקרה הזה אין שום 

ניגוד אינטרסים".
חוננו  ארגון  כי  נמסר,  עוד 
ניצב  למ"מ  דחוף  מכתב  שלח 
אשר  גונדר  הסוהר  בתי  שירות 
פנים  לביטחון  ולשר  ועקנין, 
להפריד  בבקשה  ארדן,  גלעד 
מניעת  באי  שהורשע  הקטין  בין 
הפיגוע בברקן לבין אביו, מוחמד 
יחדיו  כעת  שוהים  אשר  נאיפה, 

בכלא גלבוע.

צפת: אדם טבע למוות בבריכה פרטית 
הגבר פונה במצב אנוש לחדר המיון במרכז הרפואי זיו, תוך כדי פעולות 

החייאה ◆ המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע  

מ‡: מ. יו„ 
הצהריים  בשעות  אתמול 
בשנות  גבר  על  דיווח  התקבל 
בבריכה  שטבע  לחייו  ה-60 
פונה  הגבר  בעיר.  בבית  פרטית 
זיו,  החולים  לבית  אנוש  במצב 
פעולות  ביצוע  כדי  ותוך  לאחר 

החייאה על ידי צוותי מד"א.
החייאה  ניסיונות  לאחר 
במ־ הטראומה  בחדר  ממושכים 
רכז הרפואי זיו, נאלצו הרופאים 
לקבוע את מותו של הגבר. כוחות 
נסיבות  בחקירת  החלו  משטרה 
ברורות  אינן  שעדיין  האירוע, 

בשלב זה.

לשורת  מצטרף  זה  אירוע 
הש־ סוף  במהלך  שארעו  מקרים 
טבעו  בהם  השבועות,  בחג  בוע 
פר־ בבריכות  פעוטות  שלושה 
וחודשיים  שנה  כבן  תינוק  טיות: 

טבע בבריכה פרטית בבית בכפר 
שטבע  וחצי  ארבע  בן  ילד  יונה, 
שש  בן  וילד  פינה,  בראש  בצימר 

שטבע בחוף הים בתל אביב.

נער בן 13 נתפס נוהג ברכב 
 שוטרים שעצרו רכב חשוד בכביש 25 שבדרום, נדהמו לגלות נער נוהג ◆ הוא 
סיפר שהיה בדרכו לבקר את אמו בחדר מיון ◆ הוא הורד מהכביש, לא בפעם 

הראשונה

מ‡: מ. יו„
לפני  שעסקו  שוטרים 
אכיפה  בפעילות  ימים  מספר 
שבדרום,   25 בכביש  שגרתית 
חשדם  את  שעורר  בנהג  הבחינו 
השוטרים  מאוד.  צעיר  ונראה 
עצרו את הרכב שבו היו עוד שני 
כי  עלה  הנהג  ומבדיקת  נוסעים 
הורד  שכבר  בן 13,  בנער  מדובר 

בעבר מהכביש.
בדרכו  הוא  כי  סיפר  הנער 
אמו.  את  לבקר  כדי  מיון  לחדר 

הפסיקה  המשטרה 
ופתחה  נהיגתו  את 
תעבורתי  בהליך 
הרכב  בדיקת  נגדו. 
כי  כאמור  העלתה 
מהכ־ הורד  הוא 
של  משפחה  בן  ביש. 
למשפחה  בן  הנער, 

שבאזור,  הבדואית  מהפזורה 
הגיע למקום.

"בצד  כי  נמסר  מהמשטרה 
פעולות האכיפה וההסברה למען 

ביטחון משתמשי הדרך, משטרת 
מעורבות  לגלות  קוראת  ישראל 
בחצ־ הילדים  עם  בנעשה  הורית 

רות הבתים ובדרכים".

או חייגו ל: 053-3194968

03-742-742-7
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הראשל"צ למפקחי הכשרות החדשים: 
"עיני הציבור נשואות אליכם"

נפתחו שני מחזורים נוספים של קורסי מפקחי הכשרות של הרבנות הראשית 
◆ זהו הקורס השלישי הנפתח בשיתוף פעולה עם הרבנות שמטרתו היא לתת 

כלים לעבודת המפקחים

מ‡: יר‡ל לבי‡
שנ־ הרבה  ההצלחה  לאחר 
הוחלט  הראשון  במחזור  רשמה 
ובש־ נוספים  קורסים  לפתוח 
השבוע  שנפתחו  המחזורים  ני 
כש־ מפקחי   -80 כ  משתתפים 
מפקחי  על  ההקלה  לצורך  רות, 
מהלך  על  להקל  ובכדי  הכשרות 
עבודתם של מפקחי הכשרות  וכן 
של  הרב  בעומס  לעמוד  במטרה 
בו  מסלולים   2 נפתחו  הנרשמים 
בבניין  מתקיים  שהאחד  זמנית 
בבניין  והשני  בירושלים  הרבנות 

המועצה הדתית בהרצליה.
ונ־ לישראל  הראשי  הרב 
הראשית  הרבנות  מועצת  שיא 
יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
מפקחי  את  בירך  שליט"א  יוסף 
"הרבנות  להם  ואמר  הכשרות 
לכם  נותנת  לישראל  הראשית 
את כל הכלים והניסיון הרב שיש 
בידה כדי שאתם תעשו את מלא־
הטוב  המקצועי  הצד  על  כתכם 
נשואות  הציבור  עיני  ביותר, 
עליכם  מוטלת  כן  ועל  אליכם 
החובה ללמוד ולשנן את ההלכות 

ולהיות בקיאים בכל 
ענייני הכשרות בכל 
שבא  הלכתי  מקרה 
לפניכם ואינכם יוד־
להפנות  עליכם  עים 
לרב  השאלה  את 
למנהלי  או  העיר 
אגף הכשרות שינחו 
אתכם, הכשרות של 
הראשית  הרבנות 
ביותר  הטובה  היא 

ועליכם לדאוג לשמור עליה".
הראשית  הרבנות  מנכ"ל 
הודה  דגן  משה  הרב  לישראל 
וציין  השתתפותם  על  לנוכחים 
המקצועיים  לכלים  בנוסף  כי 
הרבים המועברים בקורס מטרתו 
של הקורס הינו גם חיזוק הקשר 
ומשגיחי  מפקחי  בין  השוטף 
הראשית  הרבנות  לבין  הכשרות 
השיעורים  מן  מרבית  כך  ולצורך 
המחל־ מנהלי  ידי  על  מועברים 
הראשית  ברבנות  והאגפים  קות 
הם  הללו  הקורסים  לישראל, 
חלק מהראיה הכוללת של שיפור 
להכ־ נועדו  והם  הכשרות  מערך 

שיר את כל מפקחי הכשרות בכל 
את  לבצע  המקומיות  הרשויות 

עבודתם באופן מיטבי יותר.
ראש  תנעמי  שלמה  הרב 
ויו"ר  בגדרה  הדתית  המועצה 
ציין  הדתיות"  המועצות  "חבר 
הקורס  זהו  כי  המפקחים  בפני 
פעולה  בשיתוף  הנפתח  השלישי 
לתת  היא  שמטרתו  הרבנות  עם 
המפקחים  של  לעבודתם  כלים 
והמ־ החשובה  הזרוע  המהווים 
לבין  הדתית  המועצה  בין  חברת 
למנכ"ל  והודה  הכשרות  משגיחי 
הרבנות על שיתוף הפעולה לחי־

זוק מערך הכשרות.

בעקבות הוונדליזם: 

שורת צעדים להגברת תחושת הביטחון בבני ברק
הוחלט על שורת צעדים להגברת תחושת הביטחון בעיר ◆ הרב אברהם רובינשטיין, ראש 

העיר: "אנו פועלים ביד תקיפה, הוריתי על שורת צעדים מעשיים להשבת הסדר"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הח־ האלימות  מקרי  בעקבות 
כאשר  החג  בליל  שהתרחשו  מורים 
מת־ על  חיתתו  הטיל  שוליים  נוער 
עוול  לא  על  תורה  ולומדי  פללים 
בכפם כינס הרב אברהם רובינשטיין, 
ראש העיר דיון חירום בלשכתו יחד 
השיטור  בכירי  המרחב,  מפקדי  עם 
ונ־ השומרים  ארגון  ראשי  העירוני, 

ראשונה  מורה  מתוך  הקהילות  ציגי 
הציבורי,  הסדר  את  להשיב  במעלה 
לתו־ הביטחון  תחושת  את  להחזיר 
שבים ולגדוע מראש כל תופעה של 

אלימות עבריינית.
מפק־ בפני  הציג  העיר  ראש 
העירונית  הדרישה  את  המרחב  די 
במקרי  לטפל  במעלה,  הראשונה 
המזעזעים  והוונדליזם  האלימות 
כחלק  הנדרשת.  החומרה  במלוא 
תחושת  להגברת  צעדים  משורת 
הביטחון ושמירה על הסדר הציבורי, 
הפגישה,  במהלך  העיר  ראש  הורה 
כצעד ראשון מקדם ביטחון, על עי־
בוי משמעותי של כוח השיטור העי־
רוני, באמצעות תגבור מערך סיורים 

השבוע  ימות  בכל  היקף  ורחב  רציף 
ומעקב צמוד בלילות שבת בכל פינה 
לפעילות  כשבמקביל  העיר,  ברחבי 
העירייה  תשתף  היזומה,  העירונית 
עם  הדוק  תיאום  תוך  מלא  באופן 
אשר  המשטרתית,  האכיפה  גורמי 
מעשי ונדליזם והתפרעויות מסוג זה 
סמכותה  בתחום  בחוק,  כידוע  הינם 

של משטרת ישראל.
בפגי־ דיברו  המשטרה  קציני 
שה בהרחבה על התוכניות המקיפות 
לפיהם יגבירו את הפיקוח והאכיפה 
שלא  מנת  על  הקרובים  בשבועות 

לאפשר כל אלימות או הפרת סדר.
ראש  החמיא  הדיון  במהלך 
העירוני  ולשיטור  למשטרה  העיר 
השומרים  ארגון  עם  יחד  שפעלו 
העב־ הנערים  של  מהיר  לאיתור 

ריינים והביאו למעצרם.
הרב  אמר  הפגישה  בסיום 
העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם 
האישי  לביטחונם  "מחויב  הוא  כי 
ישיבות  קיימנו  התושבים.  כלל  של 
עם  הן  בנושא  ושוחחתי  מקצועיות 
והן  בוריה  מומו  מר  המרחב  מפקד 

כשה־ העירוני  השיטור  בכירי  עם 
הכל  לעשות   – ברורה  היא  דרישה 
ובי־ שלוותם  את  להבטיח  מנת  על 
ולהבטיח  העיר  תושבי  של  טחונם 
שהפורעים האלימים, הן אלו שהיכו 
אלו  והן  החג  בליל  בברוטאליות 
שפגעו הלילה בקדושת בית הכנסת 
וספרי התורה, ייתפסו ויועמדו לדין 

עד האחרון שבהם".
כי  ואמר  הוסיף  העיר  ראש 
בעיר  שכזו  מציאות  תיתכן  "לא 
וצ־ אברכים  בה  והחסידות,  התורה 
אלי־ פורעים  ידי  על  מוכים  עירים 
מים, או שפוגעים בקדוש והיקר לנו, 
בתחושה שאין דין ואין דיין. חייבים 
כל  מול  מוגברת  משטרתית  אכיפה 
הביטחון  תחושת  את  לערער  ניסיון 

בעיר".
הנוכחים  כל  עם  סוכם  לסיום 
תיאום  של  מסודר  מנגנון  בניית  על 
הגופים,  כלל  בין  פעולה  ושיתוף 
המ־ וארגון  עירוני  שיטור  משטרה, 
תנדבים החרדי במטרה להגביר את 
הבי־ תחושת  את  ולהחזיר  הסיורים 

טחון לתושבים.

בית המשפט העליון בשוודיה קנס 
את שליח חב"ד בגלל לימוד תורה
מערכת החינוך בגטבורג עתרה לבית המשפט שקנס אותם בעשרות אלפי יורו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בש־ העליון  המשפט  בית 
של  עתירתם  את  דחה  וודיה 
הרב  גטבורג,  בעיר  חב"ד  שלוחי 
אלכסנדר ולאה נמדר – והם יאל־
יורו  אלף   60 של  קנס  לשלם  צו 
ב"עוון" לימוד תורה של ילדיהם.
לו־ ולוי,  רבקה  הילדים, 

עם  מובנים  מטעמים  מדים 
הספר  בבית  ולא  בביתם  הוריהם 
חינוך  לקבל  כדי  הממלכתי, 
החוק  על  מסתמכים  הם  יהודי. 
השבדי הקובע שניתן לחנך ילדים 

בבית, בתנאים מיוחדים.
בגטבורג  החינוך  מערכת 
עתרה לבית המשפט שקנס אותם 

בעשרות אלפי יורו. הרב ורעייתו 
ערערו לבית הדין העליון במדינה 
האירופית, אך נדחו והם נדרשים 
עד  העצום  הסכום  את  לשלם 
בנו־ בסיוון (14.6).  י'  שישי  היום 
הוצאות  בתשלום  חויבו  הם  סף, 

משפט בסך 30 אלף דולר.
לש־ זועק  כאן  "האבסורד 
מכירה  שהעירייה  כיוון  מיים, 
ואת  המעולה  החינוך  את  מקרוב 
שאנו  בתחום  המירבי  המאמץ 
קיבלנו  ובעבר  לילדינו,  מעניקים 
על כך פידבקים רבים" אומר הרב 
החינוך  להדגיש:  "צריך  נמדר. 
שלנו בכלל לא זר לאנשי העירייה 
כיוון שאנו הורים לאחד עשר יל־
דים, ותשעת הגדולים גדלו ולמ־

דו אצלנו בבית ויצאו ילדים לת־
הם  החול  מקצועות  בכל  פארת. 
שעלו  פרטיים  מורים  עם  למדו 
המבחנים  ובכל  תועפות,  הון  לנו 
החי־ מחלקת  שאנשי  והמבדקים 
עשתה  שבדיה  עיריית  של  נוך 
הכלל  מן  יוצא  ללא  כולם  לנו, 
מחמאות  וקיבלנו  הצלחות  קצרו 
הידיעות  ועל  שלהם  החינוך  על 
עובדים  הבוגרים  ילדינו  שלהם. 
כמנהיגים,  היהודי  בחינוך  כולם 
מורים ורבנים בארה"ב, באיסלנד 
ובשבדיה. צריך גם להדגיש שא־
היא  מלונדון,  במקור  לאה,  שתי 
יש  עצמי  לי  מוסמכת.  מחנכת 
שנחשבת  רבנות  לימודי  תעודת 

."BA  בארה"ב כתואר

200 עולים מאוקראינה נחתו בישראל
״האנטישמיות שקיימת ברחוב אילצה אותי להחליף את שם המשפחה שלי 

לשם שאינו מזוהה כשם יהודי״, אמר אלכסנדר מורוז, אחד העולים החדשים 
שעלה יחד עם בני משפחתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בר־ שקיימת  ״האנטישמיות 
שם  את  להחליף  אותי  אילצה  חוב 
מזוהה  שאינו  לשם  שלי  המשפחה 
אלכסנדר  אמר  מצהיר  יהודי״  כשם 
מורוז, אחד העולים החדשים שעלה 
יחד  השבוע  לישראל  מאוקראינה 

עם בני משפחתו.
בתוכי  פעם  העלייה  ״חלום 
אלכסנדר,  שיתף  שנה״,   40 כבר 
אני  היום  תקוותנו,  אבדה  לא  ״ועוד 
השנים  החלום.  את  להגשים  זוכה 
קשות  היו  באוקראינה  האחרונות 

במיוחד"

"חוויתי מספר לא מבוטל של 
מקרי אנטישמיות שהיו מכוונים אלי 
הוביל  הקיומי  הפחד  אישי.  באופן 
המשפחה  שם  את  להחליף  אותי 
היהודי שלי, בלייקר, לשם משפחה 
ניטראלי יותר, מורוז והוביל אותי 

לזרז את חלום העלייה".

הפריצה וגניבת הס"ת: ח"כ הרב 
אזולאי הגיש שאילתא בכנסת

מ‡: יר‡ל לבי‡
'תפא־ הכנסת  בית  בהנהלת 
בהלם  עדיין  ברק  בבני  שמעון'  רת 
עם  הבוקר  שהתגלה  מהוונדליזם 
חילול ספר התורה שהושלך בביזיון 
נו־ תורה  ספרי  וארבעה  לרצפה, 
ישראל  במשטרת  שנגנבו.  ספים 
במטרה  המקרה  חקירת  נמשכת 
להשיב את ספרי התורה ולהביא את 
הפורעים לדין, צוות החקירה ביצע 

איסוף של מצלמות אבטחה באזור.
מש"ס  אזולאי  ינון  ח"כ 
במליאת  דקה  בן  בנאום  התייחס 
קמנו  "הבוקר  לתקרית:  הכנסת 
חמשה  חילול  של  מזעזע  לבוקר 
שמ־ 'תפארת  בביה"כ  תורה  ספרי 

עון' בבני ברק. פורסם כי המשטרה 
שלנו  התקווה  המקרה.  את  חוקרת 
אלא   – תחקור  רק  לא  שהמשטרה 
תגיע גם לתוצאות האמת. ולא כמו 
בקריית  ביה"כ  שריפת  של  המקרה 
הגיעה  טרם  יובל שהמשטרה עדיין 

לחקר האמת".
המשטרה  את  ביקר  אזולאי 
מתלו־ לא  אנו  "לפעמים  כי,  ואמר 
ננים כי ישנן מקרים שיש למשטרה 
כבר את שמות החשודים אבל עדיין 
כמו  אותם.  לעצור  התאמצה  טרם 
הנער  תקיפת  של  המזעזע  במקרה 
המשטרה  שעדיין  בעומר  לג'  בליל 
קורה  אני  שוטר.  באותו  טיפלה  לא 
על  ידה  לשים  ישראל  למשטרת 

שמזלז־ ופושעים,  פורעים  אותם 
של  ריח  ממנו  שנודף  דבר  בכל  לים 
קדושה. וכמובן אנו מגנים כל מקרה 
של אלימות ולא משנה מאיזה מגזר. 

האלימות חייבת להיפסק".
הכנסת  בית  מתפללי  כזכור, 
שהגיעו  ברק  בבני  שמעון  'תפארת 
לגלות  הזדעזעו  שחרית,  לתפילת 
כי במהלך הלילה בית הכנסת שלהם 
וספרי  נפרצו  שבתוכו  והכספת 

התורה נגנבו.
קהילת  מתפללת  במקום 
המניין  ומתפללי  תורה',  'אורחות 
דבר  את  גילו  שחרית,  של  הראשון 
ספרי  וגניבת  המזעזעת  הפריצה 

התורה.

התינוק שטבע התאושש באופן מופלא
קורן חג'אג' שנמשה מבריכה בישוב כפר יונה לאחר דקות ארוכות מתחת למים 

התאושש בבית החולים ואף שב ללכת בכוחות עצמו

מ‡ פ. יוחנן
קורן חג'אג', התינוק בן השנה 
יונה  כפר  בישוב  בבריכה  שטבע 
שבשרון, חווה התאוששות מופלאה 
שקיבל  הרפואי  הטיפול  בעקבות 

בבית החולים מאיר בכפר סבא.
פרטית  בבריכה  טבע  חג'אג' 
מתחת  ארוכות  דקות  ושהה  בישוב, 

למ־ שהוזעקו  מד"א  צוותי  למים. 
קום ביצעו בו מאמצי החייאה והוא 
מוג־ כשמצבו  החולים  לבית  הובהל 

דר קריטי.
אולם, בעקבות הטיפול במח־

לקת טיפול נמרץ בבית החולים הוא 
חזר  ואף  הוריו  את  זיהה  התעורר, 

במהלך היום ללכת בכוחות עצמו.

"הערב,  נמסר:  החולים  מבית 
אחרי יממה ארוכה ומאתגרת, הילד 
במ־ עצמו  בכוחות  ללכת  החל  קורן 
שא־ התינוק,  נמרץ.  טיפול  חלקת 
מיון  צוות  לידי  הגיע  בבוקר  תמול 
צוות  לידי  החייאה,  בשלבי  ילדים 
טיפול נמרץ ילדים וכעת כולם עדים 

להתאוששות המרגשת".

mailto:msh5380380@gmail.com
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הראשל"צ למפקחי הכשרות החדשים: 
"עיני הציבור נשואות אליכם"

נפתחו שני מחזורים נוספים של קורסי מפקחי הכשרות של הרבנות הראשית 
◆ זהו הקורס השלישי הנפתח בשיתוף פעולה עם הרבנות שמטרתו היא לתת 

כלים לעבודת המפקחים

מ‡: יר‡ל לבי‡
שנ־ הרבה  ההצלחה  לאחר 
הוחלט  הראשון  במחזור  רשמה 
ובש־ נוספים  קורסים  לפתוח 
השבוע  שנפתחו  המחזורים  ני 
כש־ מפקחי   -80 כ  משתתפים 
מפקחי  על  ההקלה  לצורך  רות, 
מהלך  על  להקל  ובכדי  הכשרות 
עבודתם של מפקחי הכשרות  וכן 
של  הרב  בעומס  לעמוד  במטרה 
בו  מסלולים   2 נפתחו  הנרשמים 
בבניין  מתקיים  שהאחד  זמנית 
בבניין  והשני  בירושלים  הרבנות 

המועצה הדתית בהרצליה.
ונ־ לישראל  הראשי  הרב 
הראשית  הרבנות  מועצת  שיא 
יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
מפקחי  את  בירך  שליט"א  יוסף 
"הרבנות  להם  ואמר  הכשרות 
לכם  נותנת  לישראל  הראשית 
את כל הכלים והניסיון הרב שיש 
בידה כדי שאתם תעשו את מלא־
הטוב  המקצועי  הצד  על  כתכם 
נשואות  הציבור  עיני  ביותר, 
עליכם  מוטלת  כן  ועל  אליכם 
החובה ללמוד ולשנן את ההלכות 

ולהיות בקיאים בכל 
ענייני הכשרות בכל 
שבא  הלכתי  מקרה 
לפניכם ואינכם יוד־
להפנות  עליכם  עים 
לרב  השאלה  את 
למנהלי  או  העיר 
אגף הכשרות שינחו 
אתכם, הכשרות של 
הראשית  הרבנות 
ביותר  הטובה  היא 

ועליכם לדאוג לשמור עליה".
הראשית  הרבנות  מנכ"ל 
הודה  דגן  משה  הרב  לישראל 
וציין  השתתפותם  על  לנוכחים 
המקצועיים  לכלים  בנוסף  כי 
הרבים המועברים בקורס מטרתו 
של הקורס הינו גם חיזוק הקשר 
ומשגיחי  מפקחי  בין  השוטף 
הראשית  הרבנות  לבין  הכשרות 
השיעורים  מן  מרבית  כך  ולצורך 
המחל־ מנהלי  ידי  על  מועברים 
הראשית  ברבנות  והאגפים  קות 
הם  הללו  הקורסים  לישראל, 
חלק מהראיה הכוללת של שיפור 
להכ־ נועדו  והם  הכשרות  מערך 

שיר את כל מפקחי הכשרות בכל 
את  לבצע  המקומיות  הרשויות 

עבודתם באופן מיטבי יותר.
ראש  תנעמי  שלמה  הרב 
ויו"ר  בגדרה  הדתית  המועצה 
ציין  הדתיות"  המועצות  "חבר 
הקורס  זהו  כי  המפקחים  בפני 
פעולה  בשיתוף  הנפתח  השלישי 
לתת  היא  שמטרתו  הרבנות  עם 
המפקחים  של  לעבודתם  כלים 
והמ־ החשובה  הזרוע  המהווים 
לבין  הדתית  המועצה  בין  חברת 
למנכ"ל  והודה  הכשרות  משגיחי 
הרבנות על שיתוף הפעולה לחי־

זוק מערך הכשרות.

בעקבות הוונדליזם: 

שורת צעדים להגברת תחושת הביטחון בבני ברק
הוחלט על שורת צעדים להגברת תחושת הביטחון בעיר ◆ הרב אברהם רובינשטיין, ראש 

העיר: "אנו פועלים ביד תקיפה, הוריתי על שורת צעדים מעשיים להשבת הסדר"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הח־ האלימות  מקרי  בעקבות 
כאשר  החג  בליל  שהתרחשו  מורים 
מת־ על  חיתתו  הטיל  שוליים  נוער 
עוול  לא  על  תורה  ולומדי  פללים 
בכפם כינס הרב אברהם רובינשטיין, 
ראש העיר דיון חירום בלשכתו יחד 
השיטור  בכירי  המרחב,  מפקדי  עם 
ונ־ השומרים  ארגון  ראשי  העירוני, 
ראשונה  מורה  מתוך  הקהילות  ציגי 
הציבורי,  הסדר  את  להשיב  במעלה 
לתו־ הביטחון  תחושת  את  להחזיר 
שבים ולגדוע מראש כל תופעה של 

אלימות עבריינית.
מפק־ בפני  הציג  העיר  ראש 
העירונית  הדרישה  את  המרחב  די 
במקרי  לטפל  במעלה,  הראשונה 
המזעזעים  והוונדליזם  האלימות 
כחלק  הנדרשת.  החומרה  במלוא 
תחושת  להגברת  צעדים  משורת 
הביטחון ושמירה על הסדר הציבורי, 
הפגישה,  במהלך  העיר  ראש  הורה 
כצעד ראשון מקדם ביטחון, על עי־
בוי משמעותי של כוח השיטור העי־
רוני, באמצעות תגבור מערך סיורים 

השבוע  ימות  בכל  היקף  ורחב  רציף 
ומעקב צמוד בלילות שבת בכל פינה 
לפעילות  כשבמקביל  העיר,  ברחבי 
העירייה  תשתף  היזומה,  העירונית 
עם  הדוק  תיאום  תוך  מלא  באופן 
אשר  המשטרתית,  האכיפה  גורמי 
מעשי ונדליזם והתפרעויות מסוג זה 
סמכותה  בתחום  בחוק,  כידוע  הינם 

של משטרת ישראל.
בפגי־ דיברו  המשטרה  קציני 
שה בהרחבה על התוכניות המקיפות 
לפיהם יגבירו את הפיקוח והאכיפה 
שלא  מנת  על  הקרובים  בשבועות 

לאפשר כל אלימות או הפרת סדר.
ראש  החמיא  הדיון  במהלך 
העירוני  ולשיטור  למשטרה  העיר 
השומרים  ארגון  עם  יחד  שפעלו 
העב־ הנערים  של  מהיר  לאיתור 

ריינים והביאו למעצרם.
הרב  אמר  הפגישה  בסיום 
העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם 
האישי  לביטחונם  "מחויב  הוא  כי 
ישיבות  קיימנו  התושבים.  כלל  של 
עם  הן  בנושא  ושוחחתי  מקצועיות 
והן  בוריה  מומו  מר  המרחב  מפקד 

כשה־ העירוני  השיטור  בכירי  עם 
הכל  לעשות   – ברורה  היא  דרישה 
ובי־ שלוותם  את  להבטיח  מנת  על 
ולהבטיח  העיר  תושבי  של  טחונם 
שהפורעים האלימים, הן אלו שהיכו 
אלו  והן  החג  בליל  בברוטאליות 
שפגעו הלילה בקדושת בית הכנסת 
וספרי התורה, ייתפסו ויועמדו לדין 

עד האחרון שבהם".
כי  ואמר  הוסיף  העיר  ראש 
בעיר  שכזו  מציאות  תיתכן  "לא 
וצ־ אברכים  בה  והחסידות,  התורה 
אלי־ פורעים  ידי  על  מוכים  עירים 
מים, או שפוגעים בקדוש והיקר לנו, 
בתחושה שאין דין ואין דיין. חייבים 
כל  מול  מוגברת  משטרתית  אכיפה 
הביטחון  תחושת  את  לערער  ניסיון 

בעיר".
הנוכחים  כל  עם  סוכם  לסיום 
תיאום  של  מסודר  מנגנון  בניית  על 
הגופים,  כלל  בין  פעולה  ושיתוף 
המ־ וארגון  עירוני  שיטור  משטרה, 
תנדבים החרדי במטרה להגביר את 
הבי־ תחושת  את  ולהחזיר  הסיורים 

טחון לתושבים.

בית המשפט העליון בשוודיה קנס 
את שליח חב"ד בגלל לימוד תורה
מערכת החינוך בגטבורג עתרה לבית המשפט שקנס אותם בעשרות אלפי יורו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בש־ העליון  המשפט  בית 
של  עתירתם  את  דחה  וודיה 
הרב  גטבורג,  בעיר  חב"ד  שלוחי 
אלכסנדר ולאה נמדר – והם יאל־
יורו  אלף   60 של  קנס  לשלם  צו 
ב"עוון" לימוד תורה של ילדיהם.
לו־ ולוי,  רבקה  הילדים, 

עם  מובנים  מטעמים  מדים 
הספר  בבית  ולא  בביתם  הוריהם 
חינוך  לקבל  כדי  הממלכתי, 
החוק  על  מסתמכים  הם  יהודי. 
השבדי הקובע שניתן לחנך ילדים 

בבית, בתנאים מיוחדים.
בגטבורג  החינוך  מערכת 
עתרה לבית המשפט שקנס אותם 

בעשרות אלפי יורו. הרב ורעייתו 
ערערו לבית הדין העליון במדינה 
האירופית, אך נדחו והם נדרשים 
עד  העצום  הסכום  את  לשלם 
בנו־ בסיוון (14.6).  י'  שישי  היום 
הוצאות  בתשלום  חויבו  הם  סף, 

משפט בסך 30 אלף דולר.
לש־ זועק  כאן  "האבסורד 
מכירה  שהעירייה  כיוון  מיים, 
ואת  המעולה  החינוך  את  מקרוב 
שאנו  בתחום  המירבי  המאמץ 
קיבלנו  ובעבר  לילדינו,  מעניקים 
על כך פידבקים רבים" אומר הרב 
החינוך  להדגיש:  "צריך  נמדר. 
שלנו בכלל לא זר לאנשי העירייה 
כיוון שאנו הורים לאחד עשר יל־
דים, ותשעת הגדולים גדלו ולמ־

דו אצלנו בבית ויצאו ילדים לת־
הם  החול  מקצועות  בכל  פארת. 
שעלו  פרטיים  מורים  עם  למדו 
המבחנים  ובכל  תועפות,  הון  לנו 
החי־ מחלקת  שאנשי  והמבדקים 
עשתה  שבדיה  עיריית  של  נוך 
הכלל  מן  יוצא  ללא  כולם  לנו, 
מחמאות  וקיבלנו  הצלחות  קצרו 
הידיעות  ועל  שלהם  החינוך  על 
עובדים  הבוגרים  ילדינו  שלהם. 
כמנהיגים,  היהודי  בחינוך  כולם 
מורים ורבנים בארה"ב, באיסלנד 
ובשבדיה. צריך גם להדגיש שא־
היא  מלונדון,  במקור  לאה,  שתי 
יש  עצמי  לי  מוסמכת.  מחנכת 
שנחשבת  רבנות  לימודי  תעודת 

."BA  בארה"ב כתואר

200 עולים מאוקראינה נחתו בישראל
״האנטישמיות שקיימת ברחוב אילצה אותי להחליף את שם המשפחה שלי 

לשם שאינו מזוהה כשם יהודי״, אמר אלכסנדר מורוז, אחד העולים החדשים 
שעלה יחד עם בני משפחתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בר־ שקיימת  ״האנטישמיות 
שם  את  להחליף  אותי  אילצה  חוב 
מזוהה  שאינו  לשם  שלי  המשפחה 
אלכסנדר  אמר  מצהיר  יהודי״  כשם 
מורוז, אחד העולים החדשים שעלה 
יחד  השבוע  לישראל  מאוקראינה 

עם בני משפחתו.
בתוכי  פעם  העלייה  ״חלום 
אלכסנדר,  שיתף  שנה״,   40 כבר 
אני  היום  תקוותנו,  אבדה  לא  ״ועוד 
השנים  החלום.  את  להגשים  זוכה 
קשות  היו  באוקראינה  האחרונות 

במיוחד"

"חוויתי מספר לא מבוטל של 
מקרי אנטישמיות שהיו מכוונים אלי 
הוביל  הקיומי  הפחד  אישי.  באופן 
המשפחה  שם  את  להחליף  אותי 
היהודי שלי, בלייקר, לשם משפחה 
ניטראלי יותר, מורוז והוביל אותי 

לזרז את חלום העלייה".

הפריצה וגניבת הס"ת: ח"כ הרב 
אזולאי הגיש שאילתא בכנסת

מ‡: יר‡ל לבי‡
'תפא־ הכנסת  בית  בהנהלת 
בהלם  עדיין  ברק  בבני  שמעון'  רת 
עם  הבוקר  שהתגלה  מהוונדליזם 
חילול ספר התורה שהושלך בביזיון 
נו־ תורה  ספרי  וארבעה  לרצפה, 
ישראל  במשטרת  שנגנבו.  ספים 
במטרה  המקרה  חקירת  נמשכת 
להשיב את ספרי התורה ולהביא את 
הפורעים לדין, צוות החקירה ביצע 

איסוף של מצלמות אבטחה באזור.
מש"ס  אזולאי  ינון  ח"כ 
במליאת  דקה  בן  בנאום  התייחס 
קמנו  "הבוקר  לתקרית:  הכנסת 
חמשה  חילול  של  מזעזע  לבוקר 
שמ־ 'תפארת  בביה"כ  תורה  ספרי 

עון' בבני ברק. פורסם כי המשטרה 
שלנו  התקווה  המקרה.  את  חוקרת 
אלא   – תחקור  רק  לא  שהמשטרה 
תגיע גם לתוצאות האמת. ולא כמו 
בקריית  ביה"כ  שריפת  של  המקרה 
הגיעה  טרם  יובל שהמשטרה עדיין 

לחקר האמת".
המשטרה  את  ביקר  אזולאי 
מתלו־ לא  אנו  "לפעמים  כי,  ואמר 
ננים כי ישנן מקרים שיש למשטרה 
כבר את שמות החשודים אבל עדיין 
כמו  אותם.  לעצור  התאמצה  טרם 
הנער  תקיפת  של  המזעזע  במקרה 
המשטרה  שעדיין  בעומר  לג'  בליל 
קורה  אני  שוטר.  באותו  טיפלה  לא 
על  ידה  לשים  ישראל  למשטרת 

שמזלז־ ופושעים,  פורעים  אותם 
של  ריח  ממנו  שנודף  דבר  בכל  לים 
קדושה. וכמובן אנו מגנים כל מקרה 
של אלימות ולא משנה מאיזה מגזר. 

האלימות חייבת להיפסק".
הכנסת  בית  מתפללי  כזכור, 
שהגיעו  ברק  בבני  שמעון  'תפארת 
לגלות  הזדעזעו  שחרית,  לתפילת 
כי במהלך הלילה בית הכנסת שלהם 
וספרי  נפרצו  שבתוכו  והכספת 

התורה נגנבו.
קהילת  מתפללת  במקום 
המניין  ומתפללי  תורה',  'אורחות 
דבר  את  גילו  שחרית,  של  הראשון 
ספרי  וגניבת  המזעזעת  הפריצה 

התורה.

התינוק שטבע התאושש באופן מופלא
קורן חג'אג' שנמשה מבריכה בישוב כפר יונה לאחר דקות ארוכות מתחת למים 

התאושש בבית החולים ואף שב ללכת בכוחות עצמו

מ‡ פ. יוחנן
קורן חג'אג', התינוק בן השנה 
יונה  כפר  בישוב  בבריכה  שטבע 
שבשרון, חווה התאוששות מופלאה 
שקיבל  הרפואי  הטיפול  בעקבות 

בבית החולים מאיר בכפר סבא.
פרטית  בבריכה  טבע  חג'אג' 
מתחת  ארוכות  דקות  ושהה  בישוב, 

למ־ שהוזעקו  מד"א  צוותי  למים. 
קום ביצעו בו מאמצי החייאה והוא 
מוג־ כשמצבו  החולים  לבית  הובהל 

דר קריטי.
אולם, בעקבות הטיפול במח־
לקת טיפול נמרץ בבית החולים הוא 
חזר  ואף  הוריו  את  זיהה  התעורר, 

במהלך היום ללכת בכוחות עצמו.

"הערב,  נמסר:  החולים  מבית 
אחרי יממה ארוכה ומאתגרת, הילד 
במ־ עצמו  בכוחות  ללכת  החל  קורן 
שא־ התינוק,  נמרץ.  טיפול  חלקת 
מיון  צוות  לידי  הגיע  בבוקר  תמול 
צוות  לידי  החייאה,  בשלבי  ילדים 
טיפול נמרץ ילדים וכעת כולם עדים 

להתאוששות המרגשת".



יום שישי י"א סיון תשע"ט 2214/06/2019

סיכוי קלוש שאסטרואיד יפגע 
בכדור הארץ בחודשים הקרובים
הופצו שמועות לפיהן אסטרואיד עלול לפגוע בכדור הארץ ב-9 בספטמבר ◆ 

בסוכנות החלל האירופית הרגיעו: סיכוי הפגיעה הוא 1 ל-7,299

מ‡ פ. יוחנן
סיכוי  קיים  בספטמבר 
שאורכו  שאסטרואיד  מאוד  קטן 
הארץ.  בכדור  יפגע  מטר  כ-40 
כך הודיעה סוכנות החלל האירו־
הסיכוי  הערכות,  פי  על  פית. 
 2006 המכונה   - שהאסטרואיד 
הארץ  בכדור  יפגע   -  QV89
סיכוי  כלומר  ל-7,299.   1 הוא 
בסוכנות  זאת,  עם  מאוד.  קלוש 
החלל האירופית ובסוכנות החלל 
האמריקנית עוקבים אחר האסט־
רואיד ואחר כ-850 אסטרואידים 
נוספים שעלולים לסכן את כדור 

הארץ.
בשבועות האחרונים הופצו 

ספט־ בחודש  לפיהן  שמועות, 
שגודלו  אסטרואיד  עלול  מבר 
כשל מגרש כדורגל לפגוע בכדור 
הארץ. בסוכנות החלל האירופית 
והם  השמועות  את  להזים  מיהרו 
האסטרואיד  על  נתונים  פרסמו 
שנטען  ממה  בהרבה  שקטן   -

ברשת.
 - האסטרואיד  של  אורכו 
לכ־ שלו  הקרובה  לנקודה  שיגיע 
דור הארץ - במסלול הנוכחי שלו 
בכ-40  מוערך   - בספטמבר  ב-9 
התג־ האסטרואיד  בלבד.  מטרים 
שעב־ בפעם   ,2006 באוגוסט  לה 
רה שהוא עבר סמוך לכדור הארץ 
- על ידי מצפה כוכבים באריזונה. 

אחרי ההתקרבות בחודש ספטמ־
בר, הוא צפוי לחלוף סמוך לכדור 
הארץ גם ב-2032, 2045 ו-2062. 

כך לפי סוכנות החלל האירופית.

בדרך למאדים: מיני-מסוק עבר 
ניסויים בהצלחה 

המיני-מסוק, ששוקל כ-2 ק"ג, אמור להיות חלק ממשימת "מאדים 2020", 
שתשוגר בעוד כשנה למאדים

מ‡ פ. יוחנן
סוכנות  של  המיני-מסוק 
שעל-פי  האמריקנית,  החלל 
משוגר  להיות  אמור  התוכניות 
למאדים כחלק ממשימת "מאדים 
לאחרו־ עבר  הבא,  בקיץ   "2020
הוא  בדיקות.  סדרת  בהצלחה  נה 
הסופי  האישור  את  לקבל  קרוב 
לנ־ שאמורה  למשימה,  להצטרף 
בפב־ השכן  הלכת  כוכב  על  חות 

רואר 2021.
להגיע  אמור  המסוק 
של  הגחון  על  כשהוא  למאדים 
 ,"2020 "מאדים  הנחתת-רובר 
מאדים  על  לחפש  שמיועדת 
עדויות לחיים בעבר ולבדוק כמה 
למשי־ להתכונן  שיעזרו  דברים 

מות מאוישות בעתיד.

ישלטו  שעליו  המסוק,   
שיוכל  כדי  תוכנן  הארץ,  מכדור 
הוא  מאדים.  של  בתנאים  לטוס 
בעל שני להבים ושוקל כ-2 ק"ג. 
להסתובב  אמורים  שלו  הלהבים 
מהירות  בדקה,  פעמים  כ-3,000 
מסוקים  של  מזה  בהרבה  גבוהה 
התנאים  בשל  וזאת  הארץ  בכדור 

בכוכב הלכת השכן.

על-פי סוכנות החלל האמ־
יגיע  שהמסוק  אחרי  ריקנית, 
טיסות  חמש  לו  יערכו  למאדים 
הטיסות  ימים.   30 במשך  מבחן 
 30 של  למשך  יהיו  הראשונות 
מט־ כשלושה  של  ולגובה  שניות 
רים. בהמשך אמור המסוק הזעיר 
של  למרחק  מהנחתת  להתרחק 

כמה מאות מטרים.

בשורה לחולי ציליאק: הקלות 
על יבוא מוצרים ללא גלוטן

משרד הבריאות מתכוון להוציא מוצרים ללא גלוטן מרשימת "המוצרים 
הרגישים" ליבוא ◆ המשמעות: פחות ביורוקרטיה ליבואנים וחיסכון בהוצאות

מ‡ פ. יוחנן
רוצה  הבריאות  משרד 
הר־ המוצרים  מרשימת  להוציא 
גישים ליבוא מוצרים ללא גלוטן, 
עם  ליבואנים  ששלח  טיוטה  לפי 
60 יום להערות הציבור. כך דווח 
דר־ הקלה  המשמעות:  ב"ממון". 

מטית על היבואנים. 
מסלולים.  שני  מזון  ליבוא 
ביבוא "רגיל" המשרד עורך בדי־

ובדיקות  בנמל  רנדומליות  קות 
רגיש  מזון  בחנויות;  מדגמיות 
מעבדה  בדיקות  היתר  בין  דורש 

ובדיקה לכל מכולה.
שירות  מנהל  גורדון,  אלי 
"בכוונ־ כי  אמר  במשרד,  המזון 
ללא  מזון  מהרשימה  להוציא  תנו 
גלוטן, לצד עוד קבוצות כמו מזון 
וירקות  ופירות  קלוריות  מופחת 
יהיה  מזון  שאותו  כדי  מסוימים, 
מצוין,  יעבוד,  זה  אם  יותר.  נגיש 
להחזיר  אפשר  תמיד  לא,  ואם 
ננטר  יקרה,  זה  אם  לרשימה. 
לראות  בהתחלה,  לפחות  הרבה, 
אם  בעייתי.  מוצר  מכניסים  שלא 
נמצא מוצר שמסומן כללא גלוטן 

ולא יעמוד בתקנות, היבואן יתב־
קש לערוך ריקול".

חולי  אלף  כ-40  בארץ 
לצרוך  יכולים  שאינם  צליאק 
לא  כלל  החולים  רוב  אך  גלוטן, 
מגלגל  הערכה,  לפי  מאובחנים. 
רובו  גלוטן,  ללא  המוצרים  שוק 
שקל  מיליון   130 מקומי,  מייצור 

בשנה. אשתקד הוא צמח ב-8%.
בישראל  צליאק  בעמותת 
ובארגון זכויות הצליאק בירכו על 
יוקר  על  "להקל  שצפוי  המהלך, 

המחייה עם המחלה".

בלגיה: מוסלמי חמוש ניסה 
לחדור לבית הכנסת

מוסלמי שהתחפש ליהודי דתי ניסה להיכנס לבית כנסת באנטוורפן, כשבכיסו 
סכינים ◆ קודם לכן ניסה המוסלמי להיכנס לבית כנסת חב"ד

מ‡ פ. יוחנן
מוסלמי שהתחפש ליהודי-
הכנסת  לבית  להיכנס  ניסה  דתי 
באנ־ הדת"  שומרי  "קהילת  של 
טוורפן, בלגיה, כשבכיסו שלושה 
השבועות.  חג  במהלך  סכינים, 
המוסלמי  ניסה  לכן  קודם  יממה 

להיכנס לבית כנסת של חב"ד.
השוטרים הבלגים שהבחינו 
המוסלמי  של  ראשו  על  בכיפה 

בית  למתחם  להיכנס  לו  אישרו 
הכנסת, אך מאבטחי בית הכנסת 
זיהו  לא  "שמירה"  ארגון  מטעם 
את האיש כמתפלל מוכר וכך נת־

פסו אצלו שלושת הסכינים.
היחידה  התקרית  לא  זו 
השבועות  חג  במהלך  שאירעה 
בבוקר,  שני  ביום  באנטוורפן. 
בעיצומו של החג, התקרבו נערים 
חרדים  ילדים  לקבוצת  מוסלמים 

ששיחקה בפארק ''הרמוני''.

היל־ על  איימו  המוסלמים 
דים עם סכין, ואמרו להם "אנחנו 
שהתק־ הוריהם  אתכם".  נהרוג 
הזעיקו  ''השומרים''  לארגון  שרו 
הצ־ את  עצרה  וזו  המשטרה  את 

עירים המאיימים.
באנט־ המשטרה  בנוסף, 

שצעק  מקומי  צעיר  עצרה  וורפן 
ארגון  אנשי  ברחוב.  יהודים  על 
''שמירה'' שפטרלו באזור הזעיקו 

שוטרים ולקחו אותו למאסר.

פייגלין: רוצים לחבור לשקד 
ובנט – אך לא לסמוטריץ ופרץ

הודיע כי יעשה מאמצים לרוץ בבלוק טכני עם הימין החדש

מ‡: ח. פרנ˜ל
פייגלין  משה  זהות  מפלגת  יו''ר 
לבזבז  לא  כדי  מאמץ  כל  יעשה  כי  הודיע 
לגוש  לחבור  וינסה  הימין  לגוש  קולות 
בראשות  החדש  הימין  מפלגת  עם  טכני 
ארוך  בפוסט  שקד.  ואיילת  בנט  נפתלי 
שפירסם כתב פייגלין כי "יש לציונות הד־
תית זכויות רבות, קשה לדמיין את מדינת 
התצו־ שגם  ברור  אולם  בלעדיה,  ישראל 

וגם  הדתית,  הציונות  של  ה'חרד"לית'  רה 
בהבנת  נכשלו  שלה,  ה'לייטית'  התצורה 

האתגר ולכן מחטיאות את הפתרון".
עם  התמודד  פייגלין  כזכור 
האחרונות  בבחירות  זהות  מפלגת 
מצביעים  קהל  להביא  שאיפה  מתוך 
מהשמאל ונמנע מלהצהיר ממי יתמוך 
עבר  שלא  לאחר  המפלגה,  לראשות 
את אחוז החסימה כתב פייגלין כי לפי 

אליו  היגעו  לא  שעשה  נתונים  פילוח 
לה־ החליט  כן  ועל  מהשמאל  קולות 
צהיר כי יתמוך בממשלת ימין. פייגלין, 
שהיה חבר כנסת מטעם הליכוד בעבר, 
שיתמוך  כוונתו  האם  מלומר  נמנע 
שיתמוך  רק  אלא  נתניהו  בבנימין 
בממשלת ימין. כאמור, בימים האחרונים 
החדש  הימין  לבין  בינו  מגעים  מתקיימים 
על אפשרות לריצה משותפת כבלוק טכני.
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בזכות התהלוכה: המטופל פגש 
את החובש שהציל את חייו

רגע מרגש במרכז הרפואי שמיר במהלך פעילות חג השבועות שאורגנה ע"י בית 
חב"ד במקום

הר־ במרכז  השבועות  חג 
פואי שמיר (אסף הרופא): כמידי 
הנוכחי  השבועות  בחג  גם  שנה, 
במ־ הפועל  חב"ד  בית  הרים 
פעילות  וגיבש  הכפפה  את  קום 
ולמבו־ לילדים  שעשתה  מיוחדת 
שבו־ במקום  המאושפזים  גרים 
הפעילות  במסגרת  שמח.  עות 
 800 השונות  במחלקות  חולקו 
חלביים  מתיקה  מיני  של  ערכות 
על  הסבר  דברי  צורפו  שאליהם 

החג. 
קריאת  התקיימה  בנוסף 
השו־ במחלקות  הדיברות  עשרת 
על  במילים  להפריז  "קשה  נות. 
לחו־ עושה  הזו  שהקריאה  מה 
התגו־ משפחותיהם.  ובני  לים 
פעם  בכל  אותנו  מרגשות  בות 
הק־ מהמחלקות  חולים  מחדש. 
רחו־ אפילו  חלקם  ביותר,  שות 
מחדש  מתחברים  מיהדות,  קים 
למהות החג ולשורשים היהודיים 
שלהם", מספר הרב מנדי בקרמן, 

מנהל בית חב"ד באסף הרופא. 
תה־ היתה  הכותרת  גולת 
מכפר  שהתקיימה  מיוחדת  לוכה 
אנ־ עשרות  החולים.  לבית  חב"ד 

שים נטלו חלק בתהלוכה והביאו 
לחו־ החסידית  החג  אווירת  את 
והצוות  משפחותיהם  בני  לים, 

הרפואי.
נרשם  במיוחד  מרגש  רגע 
בכיר  חובש  ציק,  שניאור  כאשר 
חב"ד  בכפר  המתגורר  במד"א 
ונטל חלק בתהלוכה, פגש באחת 
המחלקות מטופל שנפצע באורח 
לפני  דרכים  בתאונת  מאוד  קשה 
החובש  היה  ציק  כשבועיים. 
ובכך  בו  שטיפל  ממד"א  הראשון 

המפגש  במהלך  חייו.  את  הציל 
נרג־ המטופל  הודה  המרגש 
את  לראות  ששמח  לציק,  שות 

ההתאוששות המבורכת שלו.
"המטרה שלנו היתה להביא 
ואחד  אחד  לכל  החג  שמחת  את 
בבית החולים ואני שמח שעמדנו 
אומר  הזאת"  הקדושה  במשימה 
להודות  שמבקש  בקרמן,  הרב 
הנ־ על  הרפואי  המרכז  להנהלת 
במיזם  לסייע  וההירתמות  כונות 

הזה כמו גם במיזמים נוספים.

התעשייה האווירית מציגה: 
מכ"ם מרובה חיישנים

 MS-MMR משפר את אמינות התמונה האווירית ◆ מסוגל לטפל ביעילות 
בסוגים חדשים של מטרות - קטנות, נמוכות, איטיות ומרחפות

מ‡: מ. יו„
אלתא מערכות, חברת בת 
ליש־ האווירית  התעשייה  של 
ראל, משיקה את הדור הבא של 
משימ־ רב   ELM-2084 מכ"ם 

.MS-MMR :תי
מבוססת  המכ"מ  מערכת 
המשמש   MMR ה-  מכ"ם  על 
את מערכות "כיפת ברזל", "קלע 
אווירית  ההגנה  ומערכת  דויד" 
"ברק" של התעשייה האווירית. 
המכ"מ בעל ניסיון מבצעי מוכח 
אווירית  הגנה  ומספק  בישראל 

למדינות ברחבי העולם.
משל־ החדשה  הגרסה 
במערכת  נוספים  חיישנים  בת 
יוצרת  זאת  ובדרך   MMR-ה
אווירית  מצב  תמונת  המערכת 
(ASP), ותמיכה משופרת במע־
רכות ההגנה האווירית, מבוססת 

חיישנים אקטיביים ופסיביים.
האיומים  התפתחות 
שדה  והשתנות  האוויריים 
אתגרים  יצרו  המודרני  הקרב 
למערכות  ומורכבים  חדשים 
הר־ האווירית.  וההגנה  הגילוי 
חתי־ דלי  בכלים  השימוש  חבת 
בשימוש  ניכרת  עליה  לצד  מה 
ורחפניים,  מאוישים  לא  בכלים 

שיוט  טילי  משוטטים,  נשק  כלי 
משופרות,  בליסטיות  ויכולות 
גילוי  מענה  מתן  חייבו  אלו  כל 
שיפור  משופרים,  וזיהוי  סיווג 
והגד־ האווירית  התמונה  דיוק 
ומער־ הסנסורים  שרידות  לת 
וההגנה  האווירית  התמונה  כות 

האווירית.
פועל   MMR-ה מכ"מ 
יכולות  ומספק   S תדר  בתחום 
ארוכות  אווירית  והגנה  גילוי 
הנשק.  במערכות  ותמיכה  טווח 
נו־ אקטיבים  סנסורים  שילוב 
בתחום  נוסף  מכ"מ  כגון  ספים 
זע"ט  חוקרי  יותר,  גבוה  תדר 
לצד   ,ADSB מקלטי   (IFF)
פאסיביים  סנסורים  שילוב 
אותות  גילוי  מערכות  כגון 
אלק־ חיישנים   ,(SIGINT)
הנראה  (בתחום  אופטיים  טרו 
לגי־ מערכת  אדום),  והאינפרה 
ל  מאפשר   (LDS) שיגורים  לוי 
MS MMR יכולות גילוי סיווג 
אבחנה  ויכולת  משופרות  וזיהוי 
גם  מאוד  קרובות  מטרות  בין 
במרחבים צפופים וסביבת עמו־

סת מטרות ורעש.
משפר   MS-MMR
אמי־ את  משמעותי  באופן 
 (ASP) האווירית  התמונה  נות 

ומסוגל  המצבית  והמודעות 
חדשים  בסוגים  ביעילות  לטפל 
(בחתימה  קטנות   - מטרות  של 
נמוכות,   ,(RCS נמוכה  מכ"ם 
בר־ גם  כמו  ומרחפות,  איטיות 
שונים.  מסוגים  וטילים  קטות 
החיישנים  כל  של  חכם  שילוב 
מאפשר  המערכת  ברמת 
פלט  לספק   MS-MMR-ל
הנתונים  כל  של  ואיכותי  יחיד 
האינ־ את  לפשט  זאת  ובדרך 
התמונה  מערכות  עם  טגרציה 
האווירית  ההגנה   , האווירית 

.(C2) ומערכות שו"ב
מנכ"ל  תורג'מן,  יואב 
התעשייה  וסמנכ"ל  אלתא 
האווירית, אמר כי "MMR הוא 
שלנו  המצליחים  המוצרים  אחד 
שנמ־ מערכות  מ-100  יותר  עם 
 MMR-ה העולם.  ברחבי  כרו 
השנים  במהלך  והתפתח  צמח 
ושינה את שדה הקרב המודרני. 
MS--ה בהשקת  רואים  אנו 
עידן  של  תחילתו  את   MMR
מכ"ם  מערכות  בפיתוח  חדש 
אקטי־ בחיישנים  המשולבות 
דיוק  המעלים  ופסיביים  ביים 
מטרות  כנגד  מבצעית  ויעילות 

עתידיות מתוחכמות.

'מכבי' השתתפה בכנס בריאות 
לנשות החינוך בב"ב

כחלק ממגמת קידום הבריאות והטמעת אורח חיים בריא, השתתפה 'מכבי' 
בערב בריאות לנשות החינוך בבני ברק. הכנס התקיים באולם ההרצאות של 

'מעייני הישועה' וזכה להצלחה רבה עם השתתפותן של עשרות מנהלות, מורות 
ונשות חינוך מהמגזר החרדי.

הערב נערך בשיתוף המרכז 
הרפואי 'מעייני הישועה' ועיריית 
יוכבד  הגב'  וביוזמת  ברק,  בני 
הבריאות  משרד  מפקחת  לוין, 
קידום  בתחום  מחוזית  ואחראית 
כיבדו  האירוע  את  הבריאות. 
בנוכחותם הרב שלמה רוטשילד, 
'מעייני  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
רובינש־ אברהם  הרב  הישועה'; 
גב'  ברק;  בני  עיריית  ראש  טיין, 
החר־ המחוז  מנהלת  אלמליח,  ר. 
די במשרד החינוך וחברי הנהלת 

'מכבי'.
הישועה',  'מעייני  מנכ"ל 
הרב שלמה רוטשילד,  נשא דברי 
השותפים,  לכל  והודה  פתיחה, 
למען  כימים   לילות  העושים 
של  בריאותם  וקידום  רווחתם 
בבתי  והמטופלים  הקהילה  חברי 
כי  וציין,  הוסיף  עוד  החולים. 
'מכבי'  שחתמה  הייחודי  ההסכם 
לש־ הביא  הישועה',  'מעייני  עם 
חברי  של  גבוהה  רצון  ביעות 
החו־ בבית  המטופלים  'מכבי' 
לים, שאינם זקוקים עוד להנפיק 
וזוכים  למיון,  בהגעתם  טופס 17 
הרפואי  התיק  של  מלא  לסנכרון 
בין בית החולים לבין הרופא המ־

טפל. 

ברק,  בני  עיריית  ראש 
בירך  רובינשטיין,   אברהם  הרב 
אודות  והרחיב  המשתתפות,  את 
חיים  אורח  על  הקפדה  חשיבות 
החשובה  הטמעתם  ועל  בריא, 
בקרב הדור הצעיר. בנוסף, ביקש 
שי־ המעניקה  ל'מכבי'  להודות 

לחברי  מתקדמים  בריאות  רותי 
'מכבי' בבני ברק, המהווים כמח־

צית מתושבי העיר.
רא־ שיננתי  לוי,  גליה  גב' 
על  הרצתה  ב'מכבידנט',   שית 
מרת־ בהרצאה  הפה,  בריאות 
הקשר  של  טיבו  על  עמדה  קת 
על  שמירה  לבין  בריא,  חיוך  בין 
הסבירה,  היא  בריא.  חיים  אורח 
כי הקפדה על בריאות הפה כבר 
על  רבות  משפיעה  צעיר,  מגיל 
בריאות הגוף ואפילו על  בריאות 
הנפש, המביאים לתחושת רווחה 
ולחיוכים רבים יותר. החיוך כש־
הורמונים  לשחרור  גורם  לעצמו, 
המערכת  את  מחזק  חיוביים, 
מח־ במניעת  ומסייע  החיסונית 

לות והפחתת לחץ דם.
קיבלו  הערב  של  בסיומו 
מקצועית  חוברת  המשתתפות 
בה  בריאות',  של  עולם  'יוצרים 
ומע־ חיוני  מידע  'מכבי'  מעניקה 

תזונתי  ייעוץ  הכולל  בתחום,  שי 
'מכבי'  של  קלינית  מדיאטנית 

ומתכוני בריאות לכל המשפחה.
ראש מחוז המרכז ב'מכבי', 
מתו־ "כחלק  חסיד:  דבורה  הגב' 
הב־ לקידום   '30,40,50' כנית 
משקיעה  המרכז,  במחוז  ריאות 
להעלאת  רבים  משאבים  'מכבי' 
ההקפדה  חשיבות  ו  המודעות  
לה־ בחרנו  בריא.  חיים  אורח  על 
נשות  עם  החשוב  בכנס  שתתף 
כי  אמונה  מתוך  בעיר,  החינוך 
בקרב  הבריאות  ערכי  הטמעת 
הדור הצעיר, תביא לשינוי ממשי 
ותקדם את בריאות התא המשפ־
חתי. מכבי תמשיך לקדם שיתופי 
שירותיו  את  ולהעמיק  פעולה, 
שיאפשרו  באופן  האזור,  בכל 
שגרת  על  לשמור  מכבי  לחברי 
החיים.  שלבי  בכל  בריאה  חיים 
להודות  אבקש  זו,  בהזדמנות 
ברוך  ר'  ברק,  בני  מרחב  למנהל 
הרפואי  המרכז  למנהלת  שטרן, 
כהנמן, הגב' עפרה ברשן, ומנהלת 
קשרי הקהילה, גב' חנה אייזנבך, 
שעמלו רבות על קיומו של הערב 
וקידום  רווחתם  ולמען  החשוב 
'מכבי'  מבוטחי  של  בריאותם 

בעיר".
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בזכות התהלוכה: המטופל פגש 
את החובש שהציל את חייו

רגע מרגש במרכז הרפואי שמיר במהלך פעילות חג השבועות שאורגנה ע"י בית 
חב"ד במקום

הר־ במרכז  השבועות  חג 
פואי שמיר (אסף הרופא): כמידי 
הנוכחי  השבועות  בחג  גם  שנה, 
במ־ הפועל  חב"ד  בית  הרים 
פעילות  וגיבש  הכפפה  את  קום 
ולמבו־ לילדים  שעשתה  מיוחדת 
שבו־ במקום  המאושפזים  גרים 
הפעילות  במסגרת  שמח.  עות 
 800 השונות  במחלקות  חולקו 
חלביים  מתיקה  מיני  של  ערכות 
על  הסבר  דברי  צורפו  שאליהם 

החג. 
קריאת  התקיימה  בנוסף 
השו־ במחלקות  הדיברות  עשרת 
על  במילים  להפריז  "קשה  נות. 
לחו־ עושה  הזו  שהקריאה  מה 
התגו־ משפחותיהם.  ובני  לים 
פעם  בכל  אותנו  מרגשות  בות 
הק־ מהמחלקות  חולים  מחדש. 
רחו־ אפילו  חלקם  ביותר,  שות 
מחדש  מתחברים  מיהדות,  קים 
למהות החג ולשורשים היהודיים 
שלהם", מספר הרב מנדי בקרמן, 

מנהל בית חב"ד באסף הרופא. 
תה־ היתה  הכותרת  גולת 
מכפר  שהתקיימה  מיוחדת  לוכה 
אנ־ עשרות  החולים.  לבית  חב"ד 

שים נטלו חלק בתהלוכה והביאו 
לחו־ החסידית  החג  אווירת  את 
והצוות  משפחותיהם  בני  לים, 

הרפואי.
נרשם  במיוחד  מרגש  רגע 
בכיר  חובש  ציק,  שניאור  כאשר 
חב"ד  בכפר  המתגורר  במד"א 
ונטל חלק בתהלוכה, פגש באחת 
המחלקות מטופל שנפצע באורח 
לפני  דרכים  בתאונת  מאוד  קשה 
החובש  היה  ציק  כשבועיים. 
ובכך  בו  שטיפל  ממד"א  הראשון 

המפגש  במהלך  חייו.  את  הציל 
נרג־ המטופל  הודה  המרגש 
את  לראות  ששמח  לציק,  שות 

ההתאוששות המבורכת שלו.
"המטרה שלנו היתה להביא 
ואחד  אחד  לכל  החג  שמחת  את 
בבית החולים ואני שמח שעמדנו 
אומר  הזאת"  הקדושה  במשימה 
להודות  שמבקש  בקרמן,  הרב 
הנ־ על  הרפואי  המרכז  להנהלת 
במיזם  לסייע  וההירתמות  כונות 

הזה כמו גם במיזמים נוספים.

התעשייה האווירית מציגה: 
מכ"ם מרובה חיישנים

 MS-MMR משפר את אמינות התמונה האווירית ◆ מסוגל לטפל ביעילות 
בסוגים חדשים של מטרות - קטנות, נמוכות, איטיות ומרחפות

מ‡: מ. יו„
אלתא מערכות, חברת בת 
ליש־ האווירית  התעשייה  של 
ראל, משיקה את הדור הבא של 
משימ־ רב   ELM-2084 מכ"ם 

.MS-MMR :תי
מבוססת  המכ"מ  מערכת 
המשמש   MMR ה-  מכ"ם  על 
את מערכות "כיפת ברזל", "קלע 
אווירית  ההגנה  ומערכת  דויד" 
"ברק" של התעשייה האווירית. 
המכ"מ בעל ניסיון מבצעי מוכח 
אווירית  הגנה  ומספק  בישראל 

למדינות ברחבי העולם.
משל־ החדשה  הגרסה 
במערכת  נוספים  חיישנים  בת 
יוצרת  זאת  ובדרך   MMR-ה
אווירית  מצב  תמונת  המערכת 
(ASP), ותמיכה משופרת במע־
רכות ההגנה האווירית, מבוססת 

חיישנים אקטיביים ופסיביים.
האיומים  התפתחות 
שדה  והשתנות  האוויריים 
אתגרים  יצרו  המודרני  הקרב 
למערכות  ומורכבים  חדשים 
הר־ האווירית.  וההגנה  הגילוי 
חתי־ דלי  בכלים  השימוש  חבת 
בשימוש  ניכרת  עליה  לצד  מה 
ורחפניים,  מאוישים  לא  בכלים 

שיוט  טילי  משוטטים,  נשק  כלי 
משופרות,  בליסטיות  ויכולות 
גילוי  מענה  מתן  חייבו  אלו  כל 
שיפור  משופרים,  וזיהוי  סיווג 
והגד־ האווירית  התמונה  דיוק 
ומער־ הסנסורים  שרידות  לת 
וההגנה  האווירית  התמונה  כות 

האווירית.
פועל   MMR-ה מכ"מ 
יכולות  ומספק   S תדר  בתחום 
ארוכות  אווירית  והגנה  גילוי 
הנשק.  במערכות  ותמיכה  טווח 
נו־ אקטיבים  סנסורים  שילוב 
בתחום  נוסף  מכ"מ  כגון  ספים 
זע"ט  חוקרי  יותר,  גבוה  תדר 
לצד   ,ADSB מקלטי   (IFF)
פאסיביים  סנסורים  שילוב 
אותות  גילוי  מערכות  כגון 
אלק־ חיישנים   ,(SIGINT)
הנראה  (בתחום  אופטיים  טרו 
לגי־ מערכת  אדום),  והאינפרה 
ל  מאפשר   (LDS) שיגורים  לוי 
MS MMR יכולות גילוי סיווג 
אבחנה  ויכולת  משופרות  וזיהוי 
גם  מאוד  קרובות  מטרות  בין 
במרחבים צפופים וסביבת עמו־

סת מטרות ורעש.
משפר   MS-MMR
אמי־ את  משמעותי  באופן 
 (ASP) האווירית  התמונה  נות 

ומסוגל  המצבית  והמודעות 
חדשים  בסוגים  ביעילות  לטפל 
(בחתימה  קטנות   - מטרות  של 
נמוכות,   ,(RCS נמוכה  מכ"ם 
בר־ גם  כמו  ומרחפות,  איטיות 
שונים.  מסוגים  וטילים  קטות 
החיישנים  כל  של  חכם  שילוב 
מאפשר  המערכת  ברמת 
פלט  לספק   MS-MMR-ל
הנתונים  כל  של  ואיכותי  יחיד 
האינ־ את  לפשט  זאת  ובדרך 
התמונה  מערכות  עם  טגרציה 
האווירית  ההגנה   , האווירית 

.(C2) ומערכות שו"ב
מנכ"ל  תורג'מן,  יואב 
התעשייה  וסמנכ"ל  אלתא 
האווירית, אמר כי "MMR הוא 
שלנו  המצליחים  המוצרים  אחד 
שנמ־ מערכות  מ-100  יותר  עם 
 MMR-ה העולם.  ברחבי  כרו 
השנים  במהלך  והתפתח  צמח 
ושינה את שדה הקרב המודרני. 
MS--ה בהשקת  רואים  אנו 
עידן  של  תחילתו  את   MMR
מכ"ם  מערכות  בפיתוח  חדש 
אקטי־ בחיישנים  המשולבות 
דיוק  המעלים  ופסיביים  ביים 
מטרות  כנגד  מבצעית  ויעילות 

עתידיות מתוחכמות.

'מכבי' השתתפה בכנס בריאות 
לנשות החינוך בב"ב

כחלק ממגמת קידום הבריאות והטמעת אורח חיים בריא, השתתפה 'מכבי' 
בערב בריאות לנשות החינוך בבני ברק. הכנס התקיים באולם ההרצאות של 

'מעייני הישועה' וזכה להצלחה רבה עם השתתפותן של עשרות מנהלות, מורות 
ונשות חינוך מהמגזר החרדי.

הערב נערך בשיתוף המרכז 
הרפואי 'מעייני הישועה' ועיריית 
יוכבד  הגב'  וביוזמת  ברק,  בני 
הבריאות  משרד  מפקחת  לוין, 
קידום  בתחום  מחוזית  ואחראית 
כיבדו  האירוע  את  הבריאות. 
בנוכחותם הרב שלמה רוטשילד, 
'מעייני  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
רובינש־ אברהם  הרב  הישועה'; 
גב'  ברק;  בני  עיריית  ראש  טיין, 
החר־ המחוז  מנהלת  אלמליח,  ר. 
די במשרד החינוך וחברי הנהלת 

'מכבי'.
הישועה',  'מעייני  מנכ"ל 
הרב שלמה רוטשילד,  נשא דברי 
השותפים,  לכל  והודה  פתיחה, 
למען  כימים   לילות  העושים 
של  בריאותם  וקידום  רווחתם 
בבתי  והמטופלים  הקהילה  חברי 
כי  וציין,  הוסיף  עוד  החולים. 
'מכבי'  שחתמה  הייחודי  ההסכם 
לש־ הביא  הישועה',  'מעייני  עם 
חברי  של  גבוהה  רצון  ביעות 
החו־ בבית  המטופלים  'מכבי' 
לים, שאינם זקוקים עוד להנפיק 
וזוכים  למיון,  בהגעתם  טופס 17 
הרפואי  התיק  של  מלא  לסנכרון 
בין בית החולים לבין הרופא המ־

טפל. 

ברק,  בני  עיריית  ראש 
בירך  רובינשטיין,   אברהם  הרב 
אודות  והרחיב  המשתתפות,  את 
חיים  אורח  על  הקפדה  חשיבות 
החשובה  הטמעתם  ועל  בריא, 
בקרב הדור הצעיר. בנוסף, ביקש 
שי־ המעניקה  ל'מכבי'  להודות 

לחברי  מתקדמים  בריאות  רותי 
'מכבי' בבני ברק, המהווים כמח־

צית מתושבי העיר.
רא־ שיננתי  לוי,  גליה  גב' 
על  הרצתה  ב'מכבידנט',   שית 
מרת־ בהרצאה  הפה,  בריאות 
הקשר  של  טיבו  על  עמדה  קת 
על  שמירה  לבין  בריא,  חיוך  בין 
הסבירה,  היא  בריא.  חיים  אורח 
כי הקפדה על בריאות הפה כבר 
על  רבות  משפיעה  צעיר,  מגיל 
בריאות הגוף ואפילו על  בריאות 
הנפש, המביאים לתחושת רווחה 
ולחיוכים רבים יותר. החיוך כש־
הורמונים  לשחרור  גורם  לעצמו, 
המערכת  את  מחזק  חיוביים, 
מח־ במניעת  ומסייע  החיסונית 

לות והפחתת לחץ דם.
קיבלו  הערב  של  בסיומו 
מקצועית  חוברת  המשתתפות 
בה  בריאות',  של  עולם  'יוצרים 
ומע־ חיוני  מידע  'מכבי'  מעניקה 

תזונתי  ייעוץ  הכולל  בתחום,  שי 
'מכבי'  של  קלינית  מדיאטנית 

ומתכוני בריאות לכל המשפחה.
ראש מחוז המרכז ב'מכבי', 
מתו־ "כחלק  חסיד:  דבורה  הגב' 
הב־ לקידום   '30,40,50' כנית 

משקיעה  המרכז,  במחוז  ריאות 
להעלאת  רבים  משאבים  'מכבי' 
ההקפדה  חשיבות  ו  המודעות  
לה־ בחרנו  בריא.  חיים  אורח  על 
נשות  עם  החשוב  בכנס  שתתף 
כי  אמונה  מתוך  בעיר,  החינוך 
בקרב  הבריאות  ערכי  הטמעת 
הדור הצעיר, תביא לשינוי ממשי 
ותקדם את בריאות התא המשפ־
חתי. מכבי תמשיך לקדם שיתופי 
שירותיו  את  ולהעמיק  פעולה, 
שיאפשרו  באופן  האזור,  בכל 
שגרת  על  לשמור  מכבי  לחברי 
החיים.  שלבי  בכל  בריאה  חיים 
להודות  אבקש  זו,  בהזדמנות 
ברוך  ר'  ברק,  בני  מרחב  למנהל 
הרפואי  המרכז  למנהלת  שטרן, 
כהנמן, הגב' עפרה ברשן, ומנהלת 
קשרי הקהילה, גב' חנה אייזנבך, 
שעמלו רבות על קיומו של הערב 
וקידום  רווחתם  ולמען  החשוב 
'מכבי'  מבוטחי  של  בריאותם 

בעיר".
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ה  ַרצֶּ יְּ ִמיד ְלֵמַצח ָהָרצוֹן שֶׁ א ִיְדֶמה תָּ ָלל, ֶאלָּ י כְּ ִלישִׁית - ִמְצחוֹ לֹא ִיְהֶיה בוֹ קֹשִׁ ַהשְּׁ

ֵמַצח  ן  כֵּ שֶׁ ַהּטוֹב,  ְרצוֹנוֹ  בִּ ִקיֵטם  ְוַישְׁ ם  ְיַרצֵּ ּכוֲֹעִסים  ָאָדם  ֵני  בְּ ְמָצא  יִּ שֶׁ ֲאִפּלּו  ל  ַהכֹּ ֶאת 

ִרים  בְּ ְתגַּ ּבוִֹרים ַהמִּ ה ַהגִּ ָנם, ַאף הּוא ְיַרצֶּ בּורוֹת ּוְמַתקְּ ה ַהגְּ ִמיד רוֶֹצה ּוְמַרצֶּ ָהָרצוֹן הּוא תָּ

א ַיֲעבֹר  לֹּ ַעס, שֶׁ ית ַהכַּ בִּ דוָֹלה ְלַהשְׁ ף שָׁם ָחְכָמה גְּ ָרצוֹן טוֹב ִוישַׁתֵּ ֲעָסם, ְוהּוא ְיַנֲהֵלם בְּ כַּ

ַהָחְכָמה  ִמן  ְך  ִנְמשָׁ שֶׁהּוא  ָהֶעְליוֹן  ְלָרצוֹן  ְגָמא  דֻּ ְוֵיָעֶשׂה  ְושָׁלוֹם,  ַחס  ִויַקְלֵקל  בּול  ַהגְּ

ל. ה ַהכֹּ יָקא ּוִמשָּׁם ְמַרצֶּ ִמְצָחא ְדַעתִּ ְפָלָאה בְּ ַהנִּ

ֵני  בְּ ִעם  ֶאָחד  ד  ִמצַּ ָקׁשוֹת  ִמּדוָֹתיו  שִֶׁאם  ִרּיוֹת,  ַלבְּ נַֹח  ִמיד  תָּ ִלְהיוֹתוֹ  ְך  שֵׁ ִימָּ ְוֶזה 

קוֹם  ִרּיוֹת נוָֹחה ֵהיֶמּנּו, רּוַח ַהמָּ רּוַח ַהבְּ ל שֶׁ ֶנה כָּ שְׁ ּנּו. ְוֶזה ַטַעם ַהמִּ ָאָדם, לֹא ִיְתַרּצּו ִממֶּ

נוָֹחה ֵהיֶמּנּו:

אוֹ  ְוא  שָׁ שֵַׁמע  ָאְמָנם  ַהּטוֹב,  מַֹע  ִלשְׁ ִמיד  תָּ נוֹטוֹת  ָאְזָניו  ְהיּו  יִּ שֶׁ  - ָהְרִביִעית 

ַגם  ין ְולֹא פְּ ּסוֹד ַהֲאָזָנה ָהֶעְליוָֹנה ֵאין ׁשּום ַצֲעַקת דִּ ֶדֶרְך שֶׁ ָלל, כְּ ֶהם כְּ ֵנס בָּ ה לֹא ִיכָּ ֻגנֶּ ַהמְּ

ָבִרים  ָבִרים ַהּמוִֹעיִלים, ּושְָׁאר דְּ א ַהּטוֹבוֹת ְוַהדְּ ְך לֹא ַיֲאִזין ֶאלָּ ָלׁשוֹן ָהָרע ִנְכָנס שָׁם, כָּ

ָחׁש ְוִדּבּורוֹ ּוְלׁשוֹנוֹ ֵאינוֹ ִנְכָנס ְלַמְעָלה,  ַהנָּ ָלל, ּוְכמוֹ שֶׁ ַעס לֹא ַיֲאִזין ֲאֵליֶהם כְּ יִרים כַּ ְגבִּ ַהמַּ

ן  כֵּ ל שֶׁ ְוא" (שְׁמוֹת כג, א) כָּ נּו "לֹא ִתשָּׂא שֵַׁמע שָׁ ה. ְוַהיְּ ָבר ְמֻגנֶּ ֵנס ֵאָליו ׁשּום דָּ ְך לֹא ִיכָּ כָּ

ָבִרים ַהּטוִֹבים. א ֶאל ַהדְּ ֶבת ֶאלָּ ָלל, ְולֹא ִתְהֶיה ַקשֶּׁ ֵנס ְלָאְזנוֹ כְּ א ִיכָּ לֹּ ה שֶׁ ֻגנֶּ שְָׁאר ַהמְּ

ְהֶייָנה ָתִמיד  ה. ָאְמָנם תִּ ָבר ְמֻגנֶּ ׁשּום דָּ ָלל בְּ ֶהן כְּ ל בָּ כֵּ ַהֲחִמישִׁית - ֵעיָניו לֹא ִיְסתַּ

ַיֲעִצים  לֹא  ָעִני  ָצַרת  בְּ ְרֶאה  יִּ ּוְכשֶׁ כֹחוֹ,  ִפי  כְּ ָהֻאְמָלִלים  ַעל  ּוְלַרֵחם  יַח  גִּ ְלַהשְׁ ְפֻקחוֹת 

ַמִים ּוִבְפֵני  ְפֵני שָׁ ִפי כֹחוֹ ִויעוֵֹרר ַרֲחִמים ָעָליו בִּ ַדְעּתוֹ ָעָליו כְּ א ִיְתּבוֵֹנן בְּ ָלל, ֶאלָּ ֵעיָניו כְּ

ד  ֶלת ִמיַּ כֶּ קּוָחה ּוִמְסתַּ ָהַעִין ָהֶעְליוָֹנה פְּ ֶדֶרְך שֶׁ ָחה ָרָעה, כְּ גָּ ל ַהשְׁ ִרּיוֹת. ְוִיְתַרֵחק ִמכָּ ַהבְּ

ֶאל ַהּטוֹב:

ים  ַחיִּ ַאּפוֹ  א ָתִמיד בְּ ָלל, ֶאלָּ ֲחרוֹן ַאף כְּ ֵצא בוֹ  ֵמעוָֹלם לֹא ִימָּ חְֹטמוֹ  ית - בְּ ַהשִּׁשִּׁ

ָרצוֹן  אוֹת  ְלַמלְּ רוֶֹצה  ְוָתִמיד  ֲהגּוִנים.  ֵאיָנם  שֶׁ ְלאוָֹתם  ֲאִפּלּו  ַאף,  ַוֲאִריכּות  טוֹב  ְוָרצוֹן 

ָתִמיד ְמִחיַלת ָעוֹן (ְוַהֲעָצַרת)  ה, ּומוִֹציא ֵמחְֹטמוֹ  ל ִנְדכֶּ ֵאָלה ּוְלַהֲחיוֹת כָּ ל שְׁ ּוְלָהִפיק כָּ

ִמיד ְוָחֵפץ ֶחֶסד ַלֲעשׂוֹת ַנַחת  ה תָּ א ִמְתַרצֶּ חֵֹטא לוֹ, ֶאלָּ שַׁע, ְוֵאינוֹ ּכוֵֹעס בַּ [ְוַהֲעָבַרת] פָּ

ל: רּוַח ַלכֹּ

ן  כֵּ ִנים ָיפוֹת, שֶׁ ֵסֶבר פָּ ל ָאָדם בְּ ל כָּ ִמיד ִויַקבֵּ ְהֶייָנה ְמִאירוֹת תָּ ָניו תִּ ִביִעית - פָּ ַהשְּׁ

ים" ְוֵאין ׁשּום אֶֹדם ְוִדין ִנְכָנס  ֵני ֶמֶלְך ַחיִּ אוֹר פְּ ֵלי טז, טו): "בְּ ֶכֶתר ֶעְליוֹן ֶנֱאַמר (ִמשְׁ בְּ

ִנים  א שְִׂמָחה ְוֵסֶבר פָּ ֶהם לֹא ִיְמָצא ֶאלָּ ל בָּ כֵּ ְסתַּ ה ְוָכל ַהמִּ נֶּ ָניו לֹא ְישֻׁ ְך אוֹר פָּ ָלל, כָּ שָׁם כְּ

ָלל: ה כְּ ה לֹא ַתְטִריֵדהּו ִמזֶּ ְוׁשּום ִסבָּ

טוֹב  ָרצוֹן  ַוֲהָפַקת  ּתוָֹרה  ֲאָמָריו  ְוִגְזַרת  טוָֹבה,  א  ֶאלָּ יוִֹציא  לֹא  יו  פִּ  - ִמיִנית  ַהשְּׁ

ֵטִלים,  ָבִרים בְּ ָלל ְולֹא דְּ ַעס כְּ ה ְולֹא ְקָלָלה ְולֹא רֶֹגז כַּ ָבר ְמֻגנֶּ יו דָּ ִמיד, ְולֹא יוִֹציא ִמפִּ תָּ

ִמיד, ְוָלֵכן ָצִריְך  ָלל, ְולֹא ִיְמַנע טוֹב תָּ ם כְּ ִנְסתָּ ֵאינוֹ  ה ָהֶעְליוֹן שֶׁ ַהפֶּ ְוִיְהֶיה ּדוֶֹמה ְלאוֹתוֹ 

יו טוָֹבה ּוְבָרָכה ָתִמיד. ל ּוְלהוִֹציא ִמפִּ ר טוָֹבה ַעל ַהכֹּ ַדבֵּ א ֶיֱחשֶׁה ִמלְּ לֹּ שֶׁ

ֶתר  כֶּ בַּ ְלַמְעָלה  ן  לָּ כֻּ שֶׁ ָהֲעָנָוה  ֶגל  דֶּ ַחת  תַּ ן  ְוֻכלָּ טוֹבוֹת  ִמּדוֹת  שְׁמֶֹנה  ה  ֵאלֶּ ֲהֵרי 

ַח  ִלְפתֹּ ֵאָליו  מוֹת  ְלִהדָּ ְלַמְעָלה  ְלִהְתָקֵרב  ָהָאָדם  ְרֶצה  יִּ שֶׁ ּוָבֵעת  ָהֶעְליוִֹנים.  ֵאָבִרים  בָּ

ֵני ְפָרִקים ֵאּלּו. שְׁ ם בִּ לֵּ שְׁתַּ יִּ ְחּתוִֹנים ָצִריְך שֶׁ ְמקוֹרוָֹתיו ֶאל ַהתַּ

י"א - י"ב לחודש
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האדמו"א מאונגוור בביקור במרכז 
הרפואי שמיר

כ"ק האדמו"ר עמד מקרוב על ההתאמה של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) לציבור החרדי, 
והביע את שביעות רצונו תוך שהוא מציין כי מדובר בבשורה של ממש עבור הציבור החרדי בכלל, 

ועבור תושבי מודיעין עילית בפרט שזהו להם בית החולים הקרוב ביותר

ביקור רב רושם נערך בשבוע שעבר 
אל  הרופא):  (אסף  שמיר  הרפואי  במרכז 
מאונגוור- האדמו"ר  כ"ק  הגיע  המקום 
על  מקרוב  לעמוד  כדי  עילית  מודיעין 
הרפואי  המרכז  של  ההתאמה  מהפכת 
כולו, בדגש על מחלקת היולדות, לציבור 

החרדי. 
זאת  ארוכות,  שעות  נמשך  הביקור 
קצר  להיות  תוכנן  שמלכתחילה  למרות 
מאוד  התרגש  האדמו"ר  הסיבה:  יותר. 
מהסקירה הראשונית שנמסרה לו, וביקש 
הפתרו־ השינויים,  את  עיניו  במו  לראות 
המחלקות  בכל  שבוצעו  וההתאמות  נות 

והאגפים. 
אל הרב התלווה בביקורו רב המרכז 
הרפואי, הרב הראל פדידה, הרב משה קו־
רניק אחראי קשרי קהילה המרכז הרפואי 
שמיר, הרב שמואל חיימוביץ משגיח כש־
רות בבית החולים, יחד עם הצוות הניהולי 
של המרכז הרפואי, כמו גם הצוות הרפואי 

(בהתאם למחלקות). 
ההתאמה  סביב  נסוב  הביקור  עיקר 
הח־ היולדות  עבור  היולדות  מחלקת  של 
ממושכות  שוחח  האדמו"ר  (להלן).  רדיות 
המ־ של  והניהולי  המקצועי  הצוות  עם 
כל  על  פרטים  לפרטי  מהם  ושמע  חלקה, 
שבוצעו  והשינויים  ההתאמות  הצעדים, 
ביתר  סיור  נערך  בהמשך  הזה.  בהקשר 
המחלקות והאגפים, שגם הם - כאמור - 

הותאמו לציבור החרדי (כנ"ל). 
כ"ק  שב  ובסיומו  הביקור  במהלך 
והתרש־ התפעלותו  על  וחזר  האדמו"ר 
במרכז  עיניו  שראו  ממה  העמוקה  מותו 
הרפואי שמיר. האדמו"ר הדגיש כי ישנם 
בתי חולים רבים שמצטיינים בגישה מק־

למגזר  ובהתאמה  בשירות  אחרים  צועית, 
שמתאפיין  זה  כמו  שילוב  אולם  החרדי, 
שאינו  דבר  הוא  שמיר  הרפואי  המרכז  בו 
מצוי, ומהווה בשורה של ממש עבור כלל 
הציבור החרדי, ובפרט עבור תושבי מודי־
עין עילית שזהו להם בית החולים הקרוב 

ביותר. 
כ"ק  של  ומשמשיו  מקורביו 
גם  כמו  הביקור,  שמשך  ציינו  האדמו"ר 
לא־ האדמו"ר  שהשמיע  החמות  המילים 
חריו הם אינם מעשים שבכל יום, ויש בהם 
כדי להעיד על הרושם הרב ושביעות רצו־

נו של האדמו"ר ממה שראו עיניו. 
בצל  התקיים  הביקור  שציינו,  כפי 
הרפואי  המרכז  של  ההתאמה  מהפכת 
היול־ מחלקת  על  בדגש  החרדי,  לציבור 

הוכשר  המתוארת  מהמהפכה  כחלק  דות. 
רוב שטח בית החולים מפני טומאת כהנים 
המונעים  טכנולוגים  פתרונות  והותקנו 

חילולי שבת ממי ששובת במקום. 
היולדות  נהנות  היולדות  במחלקת 
החרדיות – כמו גם בני משפחותיהן – מה־
תאמה מוחלטת לאורח החיים החרדי ע"פ 
גורמה  מנות  לרבות  ההלכה,  דקדוקי  כל 
למהדרין, יחס אישי והתחשבות בכל דרי־

שה ובקשה במהלך האשפוז. 
כבר  המתוארים  המהלכים  תוצאות 
חרדיות  יולדות  מאות  עם  בשטח  ניכרות 
האח־ בחודשים  ב'שמיר'  ללדת  שבחרו 
רונים, מספר שהולך וגדל כל העת לנוכח 
האמון הרב והשם הטוב של שמיר ברחוב 

החרדי.

רגעים של הנחלת התורה במעמד 
כתיבת האותיות בישיבת אורייתא

מעמד רב רושם התקיים בערבו של יום שני, באיסרו חג של חג מתן תורתנו, במעמד כתיבת 
האותיות עבור ספר תורה מיוחד בנדבתו של הנגיד ר' שלום וגשל הי"ו. המעמד התקיים בישיבת 
אורייתא אליה יוכנס ספר התורה ברוב פאר והדר בתחילת החורף הבעל"ט. במעמד נטלו חלק 

רבנים וגאונים לצד אישי ציבור ומובילי דעת קהל.

שיוכנס  התורה  ספר  תרומת  את 
ר'  הנגיד  הבטיח  אורייתא,  ישיבת  להיכל 
כאשר  החורף,  בשלהי  הי"ו  וגשל  שלום 
ההמונית  ההתרמה  מגבית  התקיימה 
לדרבן  במטרה  שלום,  ר'  הישיבה.  לטובת 
את חבר מרעיו להצטרף ולתמוך בישיבה 
ספר  לתרום  הבטיח  זו,  וחיונית  קדושה 
סכום  יגויס  באם  הישיבה  להיכל  תורה 
עד  גויס  הסכום  'אורייתא'.  לטובת  נכבד 
דרכו  את  עושה  החל  התורה  וספר  מהרה 

אל אוויר העולם.
השבוע, בתזמון מופלא - פחות מי־
ממה לאחר שהעם היהודי כולו קיבל את 
האותיות  כתיבת  מעמד  התקיים  התורה, 
תורה  של  לכבודה  כיאה  רב,  והדר  בפאר 
מילאו  ההיכל  את  לומדיה.  של  ולכבודם 
וגאונים  רבנים  ליד  הישיבה  ורבני  ראשי 
משקיע  אשר  שלום  ר'  את  לכבד  שהגיעו 

והפרט.  הכלל  למען  כולו  את 
המשפיע  מסר  מיוחדת  שיחה 
בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"צ 
שליט"א ושיחות נוספות נשאו 
ראשי ומנהלי ישיבת אורייתא 
אשר העלו על נס את עמידתו 
שלום  ר'  הנגיד  של  הבצורה 
במהלך  'אורייתא'  של  לימינה 
כעת  כאשר  שעה,  וכל  יום  כל 
הוא גם מוסיף פארה של תורה 
שיוכנס  התורה  ספר  בכתיבת 

להיכל הישיבה.
בקול  הנעימו  המיוחד  המעמד  את 
מי   - אדלר  חיים  הרב  העולמי  החזן  זמר 
תורה  ספר  בעבר  להכניס  זכה  שכבר 
ר'  המנגן  ובעל  'אורייתא',  ישיבת  להיכל 
שיר  בקול  תזמורת  בליווי  קמפה,  נפתלי 

גילת ורנן. 

כאמור, בחודשי החורף הבאים עלי־
והנשגב  הגדול  המעמד  יתקיים  לטובה  נו 
הישיבה  להיכל  התורה  ספר  הכנסת  של 
אשר  ישראל  גדולי  של  בהשתתפותם 
ישישו וישמחו עם התורה ועם נותן התו־

רה.
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ניחוחות הגלידה שלא 
תפסיקו להתמוגג מהם

השאלה  ועמו  הגיע  הקיץ 
הקבועה – איזו גלידה את אוהבים? 
קרם עוגיות, שוקולד תפוז, קרמל 
או  מרשמלו  לימון,  מרנג  מלוח, 
להתלבט,  במקום  ג'לי.  סוכריות 
המרעננת  ההפתעה  את  הכירו 
להתמו־ תפסיקו  שלא  "כיף"  של 
רחצה  תחליבי  סדרת  ממנה:  גג 
גלידות  של  מפתיעים  בניחוחות 
למדפי  שהגיע  מי  כל  קיציות. 
השיווק  ברשתות  הרחצה  תחליבי 
כבר  הללו,  הניחוחות  את  והריח 
להצטייד  ומיהר  להתלבט  הפסיק 
ובניחוח  המפנק  הרחצה  בתחליב 

הגלידה הייחודי.
של  הרחצה  תחליבי  סדרת 
בניחוחות  בלחות,  מועשרת  כיף 
בניהן:  מרעננות,  קיץ  גלידות  של 
קרם עוגיות, שוקולד תפוז, קרמל 
וסו־ מרשמלו  לימון,  מרנג  מלוח, 

לסדרות  המצטרפים  ג'לי  כריות 
האהובים והפופולריים של תחלי־

בי הרחצה של כיף.
בסדרה  הרחצה  תחליבי 
מועשרת  בפורמולה  החדשה 
תחושת  לעור  המעניקה  בלחות 
מקלחת  והופכת  מלטפת,  רכות 
לחוויה מרעננת עטופה בניחוחות 
החדשה  הפורמולה  מיוחדים! 
התור־ איכותיים  רכיבים  מכילה 
שי־ מלטפת  רכות  לתחושת  מים 
רוגע,  לחות,  שלכם  לעור  עניקו 
וקטיפתית,  נעימה  ותחושה  רכות 
מפתיע,  בישום  בניחוח  מלווה 
שתלווה אתכם לאורך שעות ארו־

כות.
של  הרחצה  תחליבי  סדרת 
העור,  סוגי  לכל  מתאימה  כיף 
ור־ גמיש  נקי,  עורך  את  משאירה 
מועשרת  החדשה  הפורמולה  ענן. 

בחמאת שיאה, ויטמין E ואלוורה 
ות־ מלטפת  ניקוי  חווית  היוצאת 
חושה של עור רגוע ורך המבושם 
לאורך  הנשאר  בניחוח  בעדינות 

שעות ארוכות.
לדברי מנהל השיווק של כיף 
הרח־ תחליבי  "סדרת  דוקר:  יניב 

צה של כיף בניחוחות גלידה עונה 
החרדי  במגזר  הקיים  הצורך  על 
לתחליבי רחצה איכותיים ועוצמ־
תיים עם ניחוחות מיוחדים ממש. 
של  החדשים  הרחצה  תחליבי 
ובלחות  בתמציות  מועשרים  כיף 
המותירים רעננות, רכות ותחושה 
בטו־ אנו  היום.  כל  לאורך  נעימה 
חים כי קהל היעד יתחבר לסדרת 
בניחוח  החדשים  הרחצה  תחליבי 

גלידה וייהנה מקיץ מרענן יותר".
השיווק  ברשתות  להשיג 

והפארם ברחבי הארץ.

בשבוע הבא: קבלת קהל לייעוץ 
רפואי בשיתוף 'מכבי שירותי 
בריאות' עם ארגון 'פרי חיים'

יו"ר ארגון פרי חיים הרה"ג משה שלזינגר יגיע בשבוע הבא למרכז הרפואי של 
'מכבי' בחיפה, לקבלת קהל לייעוץ רפואי-הלכתי לזוגות מעוכבי ילדים

בריאות'  שירותי  'מכבי 
הפעילויות  בהרחבת  ממשיכה 
ומ־ בקהילה,  הבריאות  לקידום 
עם  נוסף  פעולה  שיתוף  קיימת 
במסגרתו,  חיים'.  'פרי  ארגון 
שלזינגר  משה  הרה''ג  יערוך 
שליט"א נשיא ארגון 'פרי חיים', 
רפואי-הל־ לייעוץ  קהל  קבלת 
'מכבי'  של  הרפואי  במרכז  כתי 
יל־ מעוכבי  זוגות  עבור  בחיפה, 
דים. הייעוץ אינו כרוך בתשלום, 
ומיועד לחברי כל קופות החולים.
בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
שליט"א  שלזינגר  משה  הרב 
בסיוע  שנה,  מ-30  למעלה  פועל 
בטן,  לפרי  זכו  שלא  למשפחות 
טובי  אצל  בהשתדלות  מסייע 
תוך  ובעולם,  בארץ  הרופאים 
הנעשה  על  הדוק  הלכתי  פיקוח 
במעבדות הרפואיות עבור אותם 
מטופלים. לאחרונה, הושג הסדר 
חיים'.  'פרי  ארגון  לבין  מכבי  בין 

חברי  יזכו  הייחודי,  ההסכם  ע"פ 
להחז־ בארגון,  שהסתייעו  מכבי 
הל־ השגחה  הוצאות  עבור  רים 
ובמעבדות  החולים  בבתי  כתית 

הרפואיות.
הבריאות  חטיבת  ראש 
במכבי פרופ' נחמן אש, מציין כי 
במכבי שירותי בריאות מתקיימת 
הגנטיקה  בתחום  ענפה  פעילות 
"שיתוף  כי:  ואומר  והפוריות, 
של־ הרב  בין  המבורך  הפעולה 
'פרי  ארגון  בראש  העומד  זינגר, 
מכבי  ומומחי  רופאי  לבין  חיים' 
שנים  נמשך  בריאות,  שרותי 
ותמיכה  תרומה  מעניק  רבות, 
ולמשפחות,  לזוגות  משמעותית 
ופועל להבאת פתרונות למחלות 
הניתנות למניעה במעבר תורשתי 
לילדים. פועלו של הרב שלזינגר 

ראוי לכל שבח".
נשים  רפואת  תחום  ראש 
"בפגי־ סגל:  יעקב  ד"ר  במכבי, 

נחשפתי  שלזינגר,  הרב  עם  שתי 
בתחום,  רב  ניסיון  בעל  לאדם 
קשרים  רבה,  ברגישות  המקיים, 
ומומחים  רופאים  עם  רצופים 
בעלי שם בתחום רפואת הנשים, 
למש־ שניתן  ככל  לעזור  מנת  על 

פחות".
של  השיווק  מנהל  לדברי 
משה  הרב  החרדי,  למגזר  מכבי 
שלזינגר: " מכבי פועלת בכל רי־
מלא  בתיאום  החרדי  המגזר  כוזי 
השי־ שכל  מנת  על  רבנים,  עם 
ומונגשים  מותאמים  יהיו  רותים 
שיתוף  את  הובלנו  לכן  לציבור. 

הפעולה עם ארגון 'פרי חיים'". 
בש־ תתקיים  הקבל  קבלת 
בסיוון  י"ד  שני,  יום  הבא,  בוע 
(17.6), במרכז הרפואי של 'מכבי', 
רח' הרצל 73, חיפה ,בין השעות 
ולק־ להירשם  יש   .19:00-22:30
בטלפון 02-500-1501,  תור  בוע 

שלוחה 2. 
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ניחוחות הגלידה שלא 
תפסיקו להתמוגג מהם

השאלה  ועמו  הגיע  הקיץ 
הקבועה – איזו גלידה את אוהבים? 
קרם עוגיות, שוקולד תפוז, קרמל 
או  מרשמלו  לימון,  מרנג  מלוח, 
להתלבט,  במקום  ג'לי.  סוכריות 
המרעננת  ההפתעה  את  הכירו 
להתמו־ תפסיקו  שלא  "כיף"  של 
רחצה  תחליבי  סדרת  ממנה:  גג 
גלידות  של  מפתיעים  בניחוחות 
למדפי  שהגיע  מי  כל  קיציות. 
השיווק  ברשתות  הרחצה  תחליבי 
כבר  הללו,  הניחוחות  את  והריח 
להצטייד  ומיהר  להתלבט  הפסיק 
ובניחוח  המפנק  הרחצה  בתחליב 

הגלידה הייחודי.
של  הרחצה  תחליבי  סדרת 
בניחוחות  בלחות,  מועשרת  כיף 
בניהן:  מרעננות,  קיץ  גלידות  של 
קרם עוגיות, שוקולד תפוז, קרמל 
וסו־ מרשמלו  לימון,  מרנג  מלוח, 

לסדרות  המצטרפים  ג'לי  כריות 
האהובים והפופולריים של תחלי־

בי הרחצה של כיף.
בסדרה  הרחצה  תחליבי 
מועשרת  בפורמולה  החדשה 
תחושת  לעור  המעניקה  בלחות 
מקלחת  והופכת  מלטפת,  רכות 
לחוויה מרעננת עטופה בניחוחות 
החדשה  הפורמולה  מיוחדים! 
התור־ איכותיים  רכיבים  מכילה 
שי־ מלטפת  רכות  לתחושת  מים 
רוגע,  לחות,  שלכם  לעור  עניקו 
וקטיפתית,  נעימה  ותחושה  רכות 
מפתיע,  בישום  בניחוח  מלווה 
שתלווה אתכם לאורך שעות ארו־

כות.
של  הרחצה  תחליבי  סדרת 
העור,  סוגי  לכל  מתאימה  כיף 
ור־ גמיש  נקי,  עורך  את  משאירה 
מועשרת  החדשה  הפורמולה  ענן. 

בחמאת שיאה, ויטמין E ואלוורה 
ות־ מלטפת  ניקוי  חווית  היוצאת 
חושה של עור רגוע ורך המבושם 
לאורך  הנשאר  בניחוח  בעדינות 

שעות ארוכות.
לדברי מנהל השיווק של כיף 
הרח־ תחליבי  "סדרת  דוקר:  יניב 

צה של כיף בניחוחות גלידה עונה 
החרדי  במגזר  הקיים  הצורך  על 
לתחליבי רחצה איכותיים ועוצמ־
תיים עם ניחוחות מיוחדים ממש. 
של  החדשים  הרחצה  תחליבי 
ובלחות  בתמציות  מועשרים  כיף 
המותירים רעננות, רכות ותחושה 
בטו־ אנו  היום.  כל  לאורך  נעימה 
חים כי קהל היעד יתחבר לסדרת 
בניחוח  החדשים  הרחצה  תחליבי 

גלידה וייהנה מקיץ מרענן יותר".
השיווק  ברשתות  להשיג 

והפארם ברחבי הארץ.

בשבוע הבא: קבלת קהל לייעוץ 
רפואי בשיתוף 'מכבי שירותי 
בריאות' עם ארגון 'פרי חיים'

יו"ר ארגון פרי חיים הרה"ג משה שלזינגר יגיע בשבוע הבא למרכז הרפואי של 
'מכבי' בחיפה, לקבלת קהל לייעוץ רפואי-הלכתי לזוגות מעוכבי ילדים

בריאות'  שירותי  'מכבי 
הפעילויות  בהרחבת  ממשיכה 
ומ־ בקהילה,  הבריאות  לקידום 
עם  נוסף  פעולה  שיתוף  קיימת 
במסגרתו,  חיים'.  'פרי  ארגון 
שלזינגר  משה  הרה''ג  יערוך 
שליט"א נשיא ארגון 'פרי חיים', 
רפואי-הל־ לייעוץ  קהל  קבלת 
'מכבי'  של  הרפואי  במרכז  כתי 
יל־ מעוכבי  זוגות  עבור  בחיפה, 
דים. הייעוץ אינו כרוך בתשלום, 
ומיועד לחברי כל קופות החולים.
בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
שליט"א  שלזינגר  משה  הרב 
בסיוע  שנה,  מ-30  למעלה  פועל 
בטן,  לפרי  זכו  שלא  למשפחות 
טובי  אצל  בהשתדלות  מסייע 
תוך  ובעולם,  בארץ  הרופאים 
הנעשה  על  הדוק  הלכתי  פיקוח 
במעבדות הרפואיות עבור אותם 
מטופלים. לאחרונה, הושג הסדר 
חיים'.  'פרי  ארגון  לבין  מכבי  בין 

חברי  יזכו  הייחודי,  ההסכם  ע"פ 
להחז־ בארגון,  שהסתייעו  מכבי 
הל־ השגחה  הוצאות  עבור  רים 
ובמעבדות  החולים  בבתי  כתית 

הרפואיות.
הבריאות  חטיבת  ראש 
במכבי פרופ' נחמן אש, מציין כי 
במכבי שירותי בריאות מתקיימת 
הגנטיקה  בתחום  ענפה  פעילות 
"שיתוף  כי:  ואומר  והפוריות, 
של־ הרב  בין  המבורך  הפעולה 
'פרי  ארגון  בראש  העומד  זינגר, 
מכבי  ומומחי  רופאי  לבין  חיים' 
שנים  נמשך  בריאות,  שרותי 
ותמיכה  תרומה  מעניק  רבות, 
ולמשפחות,  לזוגות  משמעותית 
ופועל להבאת פתרונות למחלות 
הניתנות למניעה במעבר תורשתי 
לילדים. פועלו של הרב שלזינגר 

ראוי לכל שבח".
נשים  רפואת  תחום  ראש 
"בפגי־ סגל:  יעקב  ד"ר  במכבי, 

נחשפתי  שלזינגר,  הרב  עם  שתי 
בתחום,  רב  ניסיון  בעל  לאדם 
קשרים  רבה,  ברגישות  המקיים, 
ומומחים  רופאים  עם  רצופים 
בעלי שם בתחום רפואת הנשים, 
למש־ שניתן  ככל  לעזור  מנת  על 

פחות".
של  השיווק  מנהל  לדברי 
משה  הרב  החרדי,  למגזר  מכבי 
שלזינגר: " מכבי פועלת בכל רי־
מלא  בתיאום  החרדי  המגזר  כוזי 
השי־ שכל  מנת  על  רבנים,  עם 
ומונגשים  מותאמים  יהיו  רותים 
שיתוף  את  הובלנו  לכן  לציבור. 

הפעולה עם ארגון 'פרי חיים'". 
בש־ תתקיים  הקבל  קבלת 
בסיוון  י"ד  שני,  יום  הבא,  בוע 
(17.6), במרכז הרפואי של 'מכבי', 
רח' הרצל 73, חיפה ,בין השעות 
ולק־ להירשם  יש   .19:00-22:30
בטלפון 02-500-1501,  תור  בוע 

שלוחה 2. 

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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hillel@lehmaaseh.com

gal gmailcom

27 יום שישי י"א סיון תשע"ט 14/06/2019

רובח

רכבמרןרוררחניבסי
בפיבכומערביובחנוכבימוסופרירובבנימבירוים

יוםוזר

mailto:hillel@lehmaaseh.com


27 יום שישי י"א סיון תשע"ט 14/06/2019

רובח

רכבמרןרוררחניבסי
בפיבכומערביובחנוכבימוסופרירובבנימבירוים

יוםוזר
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רובח

רכבמרןרוררחניבסי
בפיבכומערביובחנוכבימוסופרירובבנימבירוים

יוםוזר

29 יום שישי י"א סיון תשע"ט 14/06/2019

רובח

רכבמרןרוררחניבסי
בפיבכומערביובחנוכבימוסופרירובבנימבירוים

יוםוזר



29 יום שישי י"א סיון תשע"ט 14/06/2019

רובח

רכבמרןרוררחניבסי
בפיבכומערביובחנוכבימוסופרירובבנימבירוים

יוםוזר
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רובח

רכבמרןרוררחניבסי
בפיבכומערביובחנוכבימוסופרירובבנימבירוים

יוםוזר

31 יום שישי י"א סיון תשע"ט 14/06/2019

רובח

רכבמרןרוררחניבסי
בפיבכומערביובחנוכבימוסופרירובבנימבירוים

יוםוזר
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רובח

רכבמרןרוררחניבסי
בפיבכומערביובחנוכבימוסופרירובבנימבירוים

יוםוזר
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רובח

זחמוירביובמוסיםובממספרע

מויזנירמובמעונוורבבייםירונימויזרמו

יוםיעבכן

יוםיועפרוכטר

33 יום שישי י"א סיון תשע"ט 14/06/2019

יוםיועפרוכטר

רובח

פורעיםיביחוברבבנימעוןרפנכבביפירע
יוםעזרטרבסי
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יוםיועפרוכטר

רובח

פורעיםיביחוברבבנימעוןרפנכבביפירע
יוםעזרטרבסי


