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פרנו // „ו„ פרי„

 „ומים ויריבים
לתקוף  להם  מפריע  שלא  אנשים  יש 

כי  אף  על  התנהלותה,  בשל  הממשלה  את 

הם עצמם היו חלק ממקבלי ההחלטות עד 

באותו  בדיוק  ופעלו  קצרה  תקופה  לפני 

(בוגי)  משה  שייך  מחוצף  זן  לאותו  האופן. 

יעלון ממפלגת 'כחול לבן'. האיש ששימש 

נתניהו  הממשלה  ראש  תחת  ביטחון  כשר 

ברורה  ביטחונית  מדיניות  עמו  יחד  וניהל 

מאוד. יש שיקראו למדיניות שאותה ניהלו 

השניים "פסיבית" ויש שיכנו אותה "מתו־

לשניים  כי  ברור  די  אולם,  ואחראית".  נה 

יש את אותה תפיסת ביטחון, ולו היה יע־

מדיניות  נתניהו,  של  לצדו  עדיין  כיום  לון 

הביטחון, סביר להניח, הייתה נשארת כפי 

שהיא כעת.

את  לתקוף  ליעלון  מפריע  לא  זה  כל 

מדיניותו  ואת  נתניהו  הממשלה  ראש 

התקשו־ כלי  גם  מה,  משום  הביטחונית. 

רת מצדם אינם ממהרים לתקוף את יעלון 

בכל  כל.  בפני  צביעותו  את  ולהציג  כך  על 

מדי־ את  שניהל  אחד  עוד  וגנץ,  הוא  זאת, 

ניותה הביטחונית של ישראל לצד נתניהו, 

ראש  את  להביס  היחיד  הסיכוי  כרגע  הם 

הממשלה בקלפי. 

פרנו // ‡ברהם ויסמן

‚‡ונו מפיעה  

פו־ אהרן  שמשון  רבי  הגאון  של  היא"צ  חל  היום 

ע"ש  מטעפליק",  "הרב  בכינויו  הידוע  זצ"ל  לונסקי 

העיירה בה כיהן כרב לפני שעלה לארץ ישראל. (נלב"ע 

כ"ח סיון תש"ח).

סיפר עליו מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך 

זצוק"ל: כשהיה אברך צעיר, התקבל הרב פולונסקי לרב 

בעיירה מדווין. בליל השבת הראשונה, לאחר התפילה 

ליווהו כל הקהל לביתו בשירה. והנה ביניהם נדחק ילד 

ובפיו שאלה: אמא ילדה כעת בן, אבי שואל מתי יעשה 

את ה'שלום זכר', השבת, או בליל השבת הבאה?

ה'שלום  את  לעשות  לאביך  מיד "אמור  הרב  ענה 

מגדים  בפרי  מפורש  הדבר  כי  והוסיף  הלילה!"  זכר' 

בהלכות פסח

הופתעו הקהל ממהירות התשובה וממקורה, עיינו  

ומצאו כי אכן כך בפמ"ג בהלכות פסח מזכיר בהקשר 

אחר, כי את השלום זכר יש לעשות קרוב ללידה.

// רגע לפני כישלון נוסף:„בר המערכ

שר הפנים נתן ארכה בת שבועיים 
להעביר את תקציב העיר טבריה

אתמול היה אמור לפוג הזמן שניתן לראשי עיריות להעביר את תקציבן, אך 
דרעי אישר ארכה של שבועיים

מ‡: ח. פרנ˜ל
מליאת  התכנסה  אמש 
אמור  שהיה  למה  טבריה  העיר 
לפני  האחרונה  ישיבתה  להיות 
פיזורה. על פי התכנון היה אמור 
ולה־ לנסות  קובי  רון  העיר  ראש 
עביר עד חצות הלילה את תקציב 
ההעברה  כשכישלון  העירייה, 
היה גורם לתחילת התהליך לפי־
וועדה  ומינוי  העיר  מועצת  זור 
משרד  הודעת  בשל  זאת  קרואה. 
בה  כחודש  לפני  לקובי  הפנים 
ב-30/06  חוק,  ע''פ  כי  נכתב 
עי־ לראשי  ניתן  שבו  הזמן  פג 
שנבחרו  מקומיות  ומעצות  ריות 
האחרו־ המוניציפליות  בבחירות 
הרשות,  תקציב  את  להעביר  נות 

משימה בה קובי נכשל כידוע.
הפנים  שר  הודיע  אמש  אך 
כי החליט להאריך את הזמן בש־
ארכה  נתן  ובכך  נוספים,  בועיים 
נוספת לקובי לנסות ולהעביר את 
ייהנו  קובי  מלבד  העיר.  תקציב 
מההחלטה גם  רהט, אור עקיבא, 
משרד  בהודעת  וירכא.  עוספיה 

השר  "החלטת  כי  נכתב  הפנים 
דרעי ניתנה לפנים משורת הדין, 
רשויות  אותן  שלראשי  למרות 
ניתנה חצי שנה לאישור התקציב 
- מאז הבחירות לרשויות המקו־
בהתאם   .2018 באוקטובר  מיות 
החליט  דרעי  הפנים  שר  לחוק, 
ולאשר  סמכותו  את  להפעיל 
הארכה על מנת לתת סיכוי נוסף 
במ־ דמוקרטי  בהליך  לאישור 
שיחליט  לפני  המועצות,  ליאת 
בנוסף  זאת,  המועצות.  את  לפזר 

שבו  הפנים  משרד  בפני  לשימוע 
יעמוד ראש הרשות על מנת לב־

חון את המשך כהונתו".    
ישיבת  בסיום  כי  יצויין 
נכשל  אמש  שהתקיימה  המועצה 
שוב קובי, בפעם הרביעית, בהע־

לקובי  יש  כאמור,  התקציב.  ברת 
שבועיים נוספים לנסות ולהעביר 
תפוזר  בטרם  העיר  תקציב  את 
המועצה והוא יזומן לשימוע במ־

שרד הפנים.
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מזכיר המדינה האמריקני: "חיזבאללה 
מתכנן תקיפות ברחבי העולם"

לדבריו, החיזבאללה עושה זאת באמצעות סיוע איראני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מזכיר המדינה האמריקני, 
חי־ את  האשים  פומפאו,  מייק 
בשותפות  איראן  ואת  זבאללה 
מתקפות  ובתכנון  אינטרסים 

''בע־ לדבריו,  העולם.  ברחבי 
חיז־ איראן,  של  תמיכתה  זרת 
תקיפות  לתכנן  ממשיך  באללה 

באירופה וברחבי העולם''. 
בתקופה האחרונה נודע כי 

התארג־ סיכלה  לונדון  משטרת 
נות של ארגון חיזבאללה כאשר 
חומרי  של  גדול  מצבור  חשפה 
במ־ הארגון  פעיל  שהטמין  נפץ 

קום סתר בעיר.

ארה"ב: מבצע פיגוע הדריסה 
בשרלוטסוויל נידון למאסר עולם

הנאשם הביע חרטה על מעשיו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איש הימין הקיצוני, ג'יימס 
פיגוע  את  ביצע  אשר  פילדס, 
כש־ לפני  בווירג'יניה  הדריסה 
ללא  עולם,  למאסר  נידון  נתיים 
תנאי.  על  לשחרור  אפשרות 

כי־ לתוך  רכבו  עם  נכנס  האיש 
באירוע  שמאל,  מפגיני  של  נוס 
רבים  כולה.  ארה"ב  את  שזעזע 
מאשימה  אצבע  הפנו  בארה"ב 
דונלד  האמריקני  הנשיא  כלפי 
בעליית  אותו  והאשימו  טראמפ 

התב־ בעקבות  הקיצוני  הימין 
טאויותיו.

הובילו  שמעשיו  הנאשם 
חרטה  הביע  אישה,  של  למותה 
שנערך  הדיון  בפתח  מעשיו  על 

בבית המשפט. 

נשיא ארה"ב: 
איני ממהר 
לחתום על 
הסכם סחר 

עם סין
טראמפ הדגיש כי חשובה לו איכות 

העסקה ממהירות החתימה עליה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב,  נשיא 
הבהיר  טראמפ,  דונלד 
ממהר  איננו  הוא  כי 
לחתום על הסכם סחר 
הדברים  את  סין.  עם 
האמרי־ הנשיא  אמר 
עם  פגישתו  לאחר  קני 
ג'ינפינג.  שי  סין  נשיא 
פגיש־ טראמפ,  לדברי 
תם של השניים הייתה 
טובה, אך למרות זאת, 
ממהרת  איננה  ארה"ב 
לחתום על הסכם סחר 

חדש עם סין.
שפר־ בדברים 
האמריקני  הנשיא  סם 
פגי־ לי  "הייתה  כתב: 
שה נהדרת אתמול עם 
טובה  שי,  סין  נשיא 
מהמצופה.  בהרבה 
להעלות  לא  הסכמתי 
המכסים  גובה  את 
שאנחנו  הקיימים 
עוד  כל  מסין  גובים 
משא  לנהל  ממשיכים 

הסכימה,  סין  ומתן. 
ומתן,  המשא  במהלך 
לר־ תתחיל  היא  כי 
גדולות  כמויות  כוש 
חקלאית  תוצרת  של 
הנהדרים  מהחקלאים 
חברות  לבקשת  שלנו. 
ההיי-טק שלנו והנשיא 
לאפשר  הסכמתי  שי, 
וואווי  הסינית  לחברה 
רכיבים  מהן  לקנות 
הבי־ על  ישפיעו  שלא 

טחון הלאומי שלנו". 
לציין",  "חשוב 
וכתב,  טראמפ  הוסיף 
"פתחנו במו"מ עם סין 
שי־ בזמן  נוספת  פעם 
חסינו איתה ממשיכים 
להיות מצוינים. איכות 
לי  חשובה  העסקה 
ממהירות.  יותר  הרבה 
אני לא ממהר, אך דב־
רים נראים טוב מאוד! 
לא תהיה ירידה בגובה 
כעת  שנגבים  המכסים 

מסין".
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ממהרת  איננה  ארה"ב 
לחתום על הסכם סחר 

חדש עם סין.
שפר־ בדברים 
האמריקני  הנשיא  סם 
פגי־ לי  "הייתה  כתב: 
שה נהדרת אתמול עם 
טובה  שי,  סין  נשיא 
מהמצופה.  בהרבה 
להעלות  לא  הסכמתי 
המכסים  גובה  את 
שאנחנו  הקיימים 
עוד  כל  מסין  גובים 
משא  לנהל  ממשיכים 

הסכימה,  סין  ומתן. 
ומתן,  המשא  במהלך 
לר־ תתחיל  היא  כי 
גדולות  כמויות  כוש 
חקלאית  תוצרת  של 
הנהדרים  מהחקלאים 
חברות  לבקשת  שלנו. 
ההיי-טק שלנו והנשיא 
לאפשר  הסכמתי  שי, 
וואווי  הסינית  לחברה 
רכיבים  מהן  לקנות 
הבי־ על  ישפיעו  שלא 

טחון הלאומי שלנו". 
לציין",  "חשוב 
וכתב,  טראמפ  הוסיף 
"פתחנו במו"מ עם סין 
שי־ בזמן  נוספת  פעם 
חסינו איתה ממשיכים 
להיות מצוינים. איכות 
לי  חשובה  העסקה 
ממהירות.  יותר  הרבה 
אני לא ממהר, אך דב־
רים נראים טוב מאוד! 
לא תהיה ירידה בגובה 
כעת  שנגבים  המכסים 

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

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

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

עצמה ואחרות לחיים של התפתחות וצמיחה.  

החופש ללמוד
להרגיש ולצמוח

NLP, MA
,NLP

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

קבוצת
ירושלים

בוקר
פתיחת הקורסים 

יום שלישי
כ"ט סיון 2.7.19

כל מפגש 
5 ש"ש 

אקדמאיות
קבוצת
בני ברק

ערב
קורסים ל.B.Aולצבירתמוכר לגמולים

בתוספת מחיר

NLP בקיץ אינטנסיביקורס     

ארה"ב שיגרה מטוסי חמקן 
מתקדמים לקטאר

ארה"ב הציבה את המטוס הטוב בעולם סמוך לגבול האיראני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ברקע הפלת המל"ט האמריקני 
על ידי משמרות המהפכה האיראניים, 
מתקד־ חמקן  מטוסי  כעשרה  הוצבו 
אל-עודייד  בבסיס  אף-22  מדגם  מים 

שבקטאר. 

המטוסים  ארה"ב,  הודעת  לפי   
והאינ־ הכוחות  על  "להגן  כדי  הגיעו 
נמסר  עוד  האמריקניים".  טרסים 
הראשונה  בפעם  מדובר  כי  בהודעה, 
בבסיס,  הוצבו  זה  מסוג  שמטוסים 
ממנו פועל חיל האוויר האמריקני במ־

זרח התיכון.
למ־ נחשבים  אף-22  מטוסי 
ביותר  והמתקדמים  הטובים  טוסים 
בעולם והבאתם למזרח התיכון מהווה 
מסר מרתיע במיוחד עבור האירא־

נים.

בשל איום אמריקני: 

הרש"פ שחררה ממעצר איש 
עסקים פלסטיני שהשתתף 
בוועידה האמריקנית בבחריין
הרשות הפלשתינית עצרה כמה פלסטינים שהשתתפו בוועידה הכלכלית 

בבחריין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שח־ הפלשתינית  הרשות 
העסקים  איש  את  ממעצר  ררה 
מיאלה,  אבו  סאלח  הפלסטיני 
בוועידה  השתתפותו  בעקבות 
ואשר  בבחריין  ארה"ב  שערכה 
מכונה על ידי הפלסטינים "וועי־
דת הבגידה". לפי דיווחים בתק־
של  שחרורו  הפלסטינית,  שורת 
בעקבות  התבצע  ממעצר  האיש 
מכתב איום ששיגרה השגרירות 

האמריקנית לרשות.
האיש  של  שחרורו  לאחר 
פרסם השליח האמריקני למזרח 
הודעה  גרינבלט  ג'ייסון  התיכון, 
בה כתב: "שמחים שהרשות הפ־
לסטינית שחררה את הפלסטיני 
להמשיך  מצפים  אנו  שעצרה. 
שמ־ מי  כל  עם  שלנו  השיח  את 
לפלס־ יותר  טוב  בעתיד  עוניין 

טינים".
דווח  ניוז"  "פוקס  ברשת 

כמה  של  מעצרם  על  כן  גם 
בוועי־ שהשתתפו  פלסטינים 
השבוע  שנערכה  הכלכלית  דה 
המאה  עסקת  במסגרת  בבחריין 

של הממשל האמריקני.
מסרו,  מקורות פלסטיניים 
הפלס־ העסקים  אנשי  רוב  כי 
טינים מחזיקים גם תעודת זהות 
שהם  להיות  ויכול  ישראלית, 
במטרה  בישראל,  נמצאים  כבר 

למנוע את מעצרם.

ממשלת סרי לנקה: דרוש תליין 
לביצוע הוצאות להורג

סרי לנקה מחזירה את עונש המוות ◆ לפי הפרשנים, המהלך יסייע לנשיא 
המדינה בבחירות הקרובות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ממשלת סרי לנקה פרסמה 
שגרתית.  לא  דרושים  מודעת 
שני  דרושים  כי  נכתב  במודעה 
בני אדם בני 18 עד 45 בעלי חוסן 
במטרה  גבוה,  מוסר  ועם  מנטלי 

שנפסק  אזרחים  להורג  להוציא 
להם עונש מוות.

לנקה,  סרי  נשיא 
מייטריפלה סיריסנה, הודיע בת־
קופה האחרונה כי בכוונתו לחדש 
את עונש המוות שקיים במדינה, 

לא  שבהם  שנה   43 לאחר  זאת 
הוצאו להורג בני אדם בסרי לנקה 
על אף החוק. כעת הודיע הנשיא 
כי הוא מבטל את הקפאת החוק, 
לו  יסייע  הפרשנים  שלפי  בצעד 

בבחירות הקרובות. 
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לתרומות
לחץ כאן!
ת
אן!

מחליפתה של אנגלה מרקל בראיון 
לכלי תקשורת ישראלי: המדיניות 

כלפי ישראל לא תשתנה 
לדבריה, ביטחונה של ישראל אינו עומד למו"מ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
קראמפ-קארנ־ אנגרט 
בר־ עדיין  מוכרת  איננה  באואר, 
חבי העולם, אולם היא זו שצפויה 
ביותר  החזקה  לאישה  להפוך 
של  כהונתה  תום  לאחר  באירופה 
אנגלה  הנוכחית  גרמניה  קנצלרית 

מרקל. הבכירה הגרמנית שתחליף 
את מרקל בתפקיד מנהיגת מפלגת 
השלטון ואף צפויה, לפי הערכות, 
להתמנות אחריה לקנצלרית גרמ־

ניה, תגיע לבקר בישראל בקרוב.
ל'כאן 11'  שהעניקה  בראיון 
המדיניות  כי  קאנבאואר  אמרה 

בנוסף  תשתנה.  לא  ישראל  כלפי 
באנ־ תילחם  גרמניה  כי  הצהירה 

טישמיות. 
של  שביטחונה  "מאחר 
ברור   - לנו  חשוב  כך  כל  ישראל 
אמרה  ומתן",  למשא  עומד  שאינו 

קארנבאואר במהלך הראיון. 

פגישה היסטורית: 

נשיא ארה"ב נפגש עם קים ג'ונג' 
און על אדמת צפון קוריאה
הפגישה התרחשה לאחר שהציע לקים ג'ונג' און לבוא ולפוגשו 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
התקיימה  נוספת  פגישה 
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא  בין 
הצפונית,  קוריאה  למנהיג  מפ, 
קים ג'ונג' און, אלא שהפעם היא 
אדמתה  על  לראשונה  נעשתה 
האמ־ הנשיא  קוריאה.  צפון  של 
ריקני נפגש עם מנהיג צפון קו־
שתי  שבין  המפורז  באזור  ריאה 
אף  טראמפ  והנשיא  המדינות, 
חצה את הקו אל תוך שטחה של 

טרא־ הפך  בכך  קוריאה.  צפון 
הראשון  האמריקני  לנשיא  מפ 
אדמת  על  שדורך  בהיסטוריה 

צפון קוריאה.
להיות  עצום  כבוד  "זה 
את  והזמין  טראמפ  אמר  כאן", 
הלבן. "הצל־ בבית  לביקור  קים 
רצינית.  להתקדמות  להביא  חנו 
חיבבנו  חיוביים.  דברים  קורים 
זה את זה מהרגע הראשון". המ־
בפ־ אמר  קוריאני  הצפון  נהיג 
עתיד  ליצור  רוצים  "אנו  גישה: 

חדש. זה מהלך אמיץ".
הפגישה בין השניים התר־
חשה לאחר שהנשיא האמריקני 
קוריאה  למנהיג  קריאה  פרסם 
הצפונית לקראת ביקורו בדרום 
ג'ונג'  לקים  קרא  בה  קוריאה, 
ולפוגשו.  הגבול  אל  להגיע  און 
בצפון קוריאה הגיבו בתחילה כי 
מדובר ב"הצעה מעניינת". ובה־
והמנהיג  להצעה  נענו  אף  משך 
הצפון קוריאני הגיע אכן לפגוש 

את טראמפ בגבול.

mailto:tooty06@gmail.com
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המדיניות  כי  קאנבאואר  אמרה 

בנוסף  תשתנה.  לא  ישראל  כלפי 
באנ־ תילחם  גרמניה  כי  הצהירה 

טישמיות. 
של  שביטחונה  "מאחר 
ברור   - לנו  חשוב  כך  כל  ישראל 
אמרה  ומתן",  למשא  עומד  שאינו 

קארנבאואר במהלך הראיון. 

פגישה היסטורית: 

נשיא ארה"ב נפגש עם קים ג'ונג' 
און על אדמת צפון קוריאה
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הצפונית,  קוריאה  למנהיג  מפ, 
קים ג'ונג' און, אלא שהפעם היא 
אדמתה  על  לראשונה  נעשתה 
האמ־ הנשיא  קוריאה.  צפון  של 
ריקני נפגש עם מנהיג צפון קו־
שתי  שבין  המפורז  באזור  ריאה 
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הראשון  האמריקני  לנשיא  מפ 
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צפון קוריאה.
להיות  עצום  כבוד  "זה 
את  והזמין  טראמפ  אמר  כאן", 
הלבן. "הצל־ בבית  לביקור  קים 
רצינית.  להתקדמות  להביא  חנו 
חיבבנו  חיוביים.  דברים  קורים 
זה את זה מהרגע הראשון". המ־
בפ־ אמר  קוריאני  הצפון  נהיג 
עתיד  ליצור  רוצים  "אנו  גישה: 

חדש. זה מהלך אמיץ".
הפגישה בין השניים התר־
חשה לאחר שהנשיא האמריקני 
קוריאה  למנהיג  קריאה  פרסם 
הצפונית לקראת ביקורו בדרום 
ג'ונג'  לקים  קרא  בה  קוריאה, 
ולפוגשו.  הגבול  אל  להגיע  און 
בצפון קוריאה הגיבו בתחילה כי 
מדובר ב"הצעה מעניינת". ובה־
והמנהיג  להצעה  נענו  אף  משך 
הצפון קוריאני הגיע אכן לפגוש 

את טראמפ בגבול.

http://bit.ly/2YniVIb-strikov
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סבסוד  לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות לפני תואר

המכינה >>
זו נקודת הפתיחה שלך

הצטרפי עוד היום 
 למכינה המקוצרת

ותרוויחי שנת לימודים 
כבר בשנה הנוכחית >>

בוגרת י�ב, 
בעלת מבחני 

חוץ?

 הפרעות 
B.A בתקשורת

ניהול משאבי אנוש
B.A מערכות בריאות/

אופטומטריה
B.Op

ביוטכנולוגיה
B.Sc

מדעי המחשב
B.Sc

מדעי המעבדה
B.M.L.Sc הרפואית

עבודה סוציאלית
 B.S.W

תואר יוקרתי
של המכללה האקדמית

הדסה  

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202
הדרך החרדית לתואר

מקומות

אחרונים

פני ליועצי הלימודים שלנו 

לאחר ניתוק של 12 שנים

הערכה: פעיל השמאל אלדד 
יניב יחבור למפלגתו החדשה 

של אהוד ברק
יניב, שהיה מגדולי מבקריו של ברק בשנים האחרונות, נפגש עם ברק ◆ 

ההערכה היא כי יחבור אליו לבחירות הקרובות

מ‡: ח. פרנ˜ל
הידוע,  השמאל  פעיל 
ומי  חדשה  ארץ  יו''ר  יניב,  אלדד 
היועץ  נגד  המחאה  את  שהוביל 
מנ־ אביחי  לממשלה  המשפטי 
(ראשון)  אתמול  נפגש  דלבליט, 
ברק,  אהוד  הממשלה  ראש  עם 
שהודיע בשבוע שעבר על הקמת 
מפלגה חדשה בראשותו לקראת 
הבחירות הקרובות. יניב התייחס 
"אחרי  וכתב:  ברק  עם  לפגישה 
12 שנה שבהם לא החלפנו אפילו 
שרק  כמו  גדול  וריב  אחת  מילה 
החלטנו  לעשות,  יודעים  אנחנו 

לעשות תיקון גדול"
ברק  לאהוד  יניב  אלדד  בין 
שה־ מורכבת  יחסים  מערכת  יש 
את  יניב  ניהל  אז  ב-1999  חלה 
קמפיין הבחירות של ברק. לאחר 
נצחונו של ברק מונה יניב למנהל 
המטה שלו, ובהמשך מונה ליועץ 
העבודה.  מפלגת  של  המשפטי 
הק־ מהאנשים  לאחד  היה  יניב 
רובים לברק וניהל עבורו קמפיין 
בחירות נוסף עד שפוטר, לדבריו, 

בהודעת ביפר, ב-2007.
הרבה  מכן  שלאחר  בשנים 
כשב-2011  ברק  את  לתקוף  יניב 
כי  גלובס  לעיתון  בראיון  אמר 
(לראשות  נבחר  שהוא  "אחרי 
תוך  הבנתי  ב-2007)  העבודה 
כמו  להיהרס  הולך  שזה  קצר  זמן 
שהייתי  הבנתי  הראשונה.  בפעם 
מניפו־ שזו  ציני,  למשהו  שותף 
למהלכים  שותף  כשאתה  לציה. 
שלהם  הגרועה  התוצאה  גדולים, 
נאבק־ אנשים.  בהרבה  פוגעת 
שלא  לעצמי  להוכיח  בניסיון  תי 
הייתי שותף למסע כוזב של שינוי 

ותיקון".
יניב:  הוסיף  ריאיון  באותו 
שמ־ איש  לא  שברק  "הבנתי 
הוא  כי  ציבוריים,  לחיים  תאים 
הראשונה  הכהונה  מקולקל.  איש 
גדו־ ונזקים  חורבן  גרמה  שלו 
שוב,  נבחר  כשהוא  למדינה,  לים 
ראיתי  בפח.  שנפלתי  לי  התברר 
מתכוון  לא  שהוא  שנייה  תוך 
לעשות שינוי ולתקן את המדינה. 
שר  להיות  זה  רצה  שהוא  מה  כל 

ולשרוד...  בכוח  לאחוז  ביטחון, 
לא  ביבי.  כמו  הוא  שברק  גילינו 
בעיתון  בראיון  תיקו.  שום  היה 
להכ־ יניב  הוסיף  ב-2012  הארץ 
כי "במסלול  ואמר  ברק  את  פיש 
יום   - שעשיתי  ומה  הלכתי  שבו 
יבוא ויכניסו אנשים כאלה לבית 
אנשים  על  מדבר  וכשאני  סוהר. 
שער  רק  עליי.  מדבר  אני  כאלה, 
בנפשך לאן הייתי מגיע אם ברק 
היה נהפך לבן אדם הכי חזק במ־
הבנתי  ממשלה...  לראש  דינה, 
האחרונות,  בשנים  עוללתי  מה 
עשה  שברק  מה  שעשיתי  הבנתי 
אכ־ באותה  אנשים,  לעשרות  לי 
באותה  ציניות,  באותה  זריות, 
כפיות טובה, באותה תחושה של 
השנים  במהלך  עוד".  ואפסי  אני 
במילים  והשתמש  יניב  הוסיף 
קשות מאוד נגד מעסיקו לשעבר 
אידאולוגיית  כאמור,  אך  ברק. 
מכל,  יותר  חזקה  ביבי''  לא  ''רק 
וכפי נראה יניב יחבור שוב לברק 
לכנסת  מפלגתו  מטעם  וירוץ 

הבאה.

יו''ר הכנסת: המהלך לביטול 
הבחירות, לא התבטל

אדלשטיין הבהיר כי למרות עמדת היועמ''ש, אין תקדים למהלך כזה ולכן אין 
מניעה חוקתית

מ‡: ח. פרנ˜ל
אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו''ר 
הר־ בכנס  אתמול  הבהיר  (הליכוד) 
צליה כי היוזמה לביטול הבחירות, 
טרם  שעבר,  שבוע  הצהיר  עליה 
נגנזה וכי בימים הקרובים נדע אם 
הולכים לבחירות או לא. אדלשטיין 
הוא  שבגינה  הסיבה  את  כי  הסביר 
יעשה הכול כדי שישראל לא תלך 
כי "להער־ ואמר  חוזרות  לבחירות 
כתי, אחרי ה-17 בספטמבר בדיוק 
אותו  סביב  יעמדו  שחקנים  אותם 
שולחן ויצטרכו להתעסק עם אותם 
נושאים – אז היה עדיף לציבור כולו 

שלישי  שבתון  עושים  היו  שלא 
השנה, שעולה למשק מיליארדים".
לדברי אדלשטיין, ישנה רוח 
חדשה גם בין חברי הכנסת, ובעוד 
התחושה  הבחירות  פיזור  שלפני 
הייתה שלא מוכנים לדבר על כלום, 
כעת ישנה אווירה שונה וחברי הכ־
הבחירות  לאחר  שגם  מבינים  נסת 
תש־ לא  המצב  תמונת  החוזרות, 
למרות  כי  הוסיף  אדלשטיין  תנה. 
אפשרות  אין  כי  אמר  שהיועמ''ש 
אין  הכנסת,  פיזור  חוק  את  לבטל 
הבחירות.  לביטול  חוקית  מניעה 
"כיוון שזה תקדים, אין חוק שיוכל 

חוקתית",  מבחינה  זה  את  למנוע 
סופית  איבדתי  לא  "עוד  הסביר. 
השכל  לפעמים  כי  התקווה,  את 

הישר יכול לעבוד".
בתגובה  אמר  ברק  אהוד 
הכ־ "יו"ר  אדלשטיין:  של  לדבריו 
נסת ממשיך להיות קצין המבצעים 
לחילוץ החשוד מבלפור. לא טובת 
כמדינה  עליה  שמירה  או  המדינה 
עיניו,  לנגד  ודמוקרטית  יהודית 
שתביא  חנפנית  קומבינה  אלא 
אבדן  הנשיא.  למשכן  אולי  אותו 
הממלכתיות כבר אמרנו? חייבים 

לוודא שזה לא קורה".

7 יום שני כ"ח סיון תשע"ט 01/07/2019

בשם ה' נעשה ונצליח

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

שבוע הבא
 זה קורה!

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

 סעודות שבת  
 עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

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

להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

חמישי - ראשון | ח'-י"א תמוז 11-14.7
מתקני המלון פתוחים עד שעה לפני שבת ויפתחו בצאת השבת

 חבילת סופ"ש 
פרשת בלק

במחיר עונג שבת 
מדהים

הפייטן ר' אליהו אוזןילד הפלא דודי לינקר

הקלידן מבלגיה שייע בריםהמרצה ר' מאיר שוורץ

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר | הפייטן 
ר' אליהו אוזן | הקלידן שייע ברים מבלגיה  ובעלי מנגנים מובחרים

חו בצאת השבת

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש
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יום שני כ"ח סיון תשע"ט 801/07/2019

מחאת העוטף: 
"נפנה ישירות לאו"ם"

תושבי הדרום יפנו לאו"ם בטענה כי חמאס פוגע בזכויות אדם ◆ "מרגישים 
שאנחנו שקופים" ◆ במקביל מתארגנות הפגנות מחאה

מ‡: מ. יו„
טרור  כלפי  הרפה  התגובה 
הבלונים מוציאה את אנשי עוטף 
עזה משלוותם, וכעת נראה שמ־
בכוונת  מדרגה:  עולה  חאתם 
לפנות  מהאזור  תושבים  קבוצת 

ישירות לאו"ם נגד חמאס. 
רקע  על  מתבצעת  הפנייה 
לעוטף  ששוגרו  הנפץ  מטעני 
האח־ בשבועות  הרצועה  מכיוון 
חבויים  היו  אלו  מטענים  רונים. 
למראה,  תמימים  חפצים  בתוך 
בעב־ וספרים  צעצועים  דוגמת 
העו־ בילדי  לפגוע  במטרה  רית, 
טף. בעקבות כך, ראשי המועצות 
לאו"ם  לפנות  אפשרות  בודקים 
בזכויות  הפגיעה  על  ולמחות 

אדם שמבצע חמאס.
בח־ להילחם  הניסיון  לצד 
כמה  משפטיים,  בכלים  מאס 

נע־ בעוטף  תושבים  קבוצות 
נגד  הפגנות  של  לשורה  רכות 
לצ־ ראשונה  סנונית  הממשלה. 
למצוא  אפשר  היה  המחאה  עדי 
בסרטון שפרסמה חברת מקיבוץ 
שאני  "הבנתי  שכותרתו  נירים 
אותי?"  רואים  אתם  שקופה, 
המצב  על  בכאב  מדברת  היא  בו 
העגום בעוטף ועל אוזלת היד של 
האחרון  השבוע  בסוף  הממשלה. 
היה אפשר לשמוע חלק מתושבי 
את  לעזוב  רצון  מביעים  העוטף 
בידי־ מופקרים  "אנחנו  האזור. 
ברא־ והעומדים  המדינה  עת 
שער  תושבת  חני,  אמרה  שה", 
אכזר  "אויב  לשניים,  אם  הנגב, 
של  המגן  שהם  באזרחים  פוגע 
שות־ מבליגה,   - והיא  המדינה, 

הבלונים  טרור  את  ומקבלת  קת 
כגזירה משמיים. פעם אחר פעם 

ולדרישות  לשיגעונות  נכנעים 
של חמאס".

תושבת  שושן,  בן  יפעת 
עימה.  הסכימה  העשרה,  נתיב 
"כל הסדרה שנדונה בימים אלה, 
מוחלטת  הפסקה  בה  יהיו  ולא 
הח־ וגם  השריפות  של  ומיידית 

לא   - והנעדרים  השבויים  זרת 
תחזיק אפילו שעה אחת. תושבי 
עוטף עזה לא מעניינים את ראש 
הממשלה. בשום מדינה מתוקנת 

זה לא היה קורה". 
גם איתי פכטר, תושב כפר 
עזה, הביע תרעומת לנוכח ההב־
"אנחנו  הבלונים.  טרור  על  לגה 
חמאס",  של  החליל  לפי  רוקדים 
אמר, "צריכים לתת מכה רצינית 
ההר־ את  להחזיר  כדי  לרצועה 
עצוב  שוב.  לבלי  שהלכה  תעה, 

מאוד שלכך הגענו".

ליצמן לנתניהו: חייבים להציב 
מסוק קבוע לפינוי רפואי באילת

בעקבות החלטת נתניהו לסגור סופית את שדה דוב, קרא סגן הבריאות 
לנתניהו: הצבת מסוק קבוע באילת, תציל חיים

מ‡: ח. פרנ˜ל
נתניהו  החליט  בטרם  עוד 
שדה  של  הסופית  סגירתו  על 
שר  סגן  שיגר  ידיעה)  (ראה  דוב 
הרב  הכנסת  חבר  הבריאות, 
לראש  בהול  מכתב  ליצמן,  יעקב 
הממשלה, בו קרא לו להורות על 
חולים  לפינוי  זמין  מסוק  הצבת 
מכתבו  את  פתח  ליצמן  באילת. 
החרום  רפואת  מצב  על  בהסבר 
אילת  לך,  "כידוע  וכתב:  באילת, 
 240 שמרוחק  ספר,  אזור  היא 
הקרוב,  הרפואי  מהמרכז  ק"מ 
הספקת  שבע.  בבאר  סורוקה 
הן  נאותה  ברמה  רפואה  שירותי 
באמצ־ והן  יוספטל  באמצעות 
וב־ באילת  החולים  קופות  עות 
חבל איילות הייתה מאז ומתמיד 

אתגר משמעותי".
כי  וכתב  הוסיף  ליצמן 
רקע  על  האחרונים,  "בשבועות 
דב,  שדה  עתיד  על  הדיונים 
על  האוצר  משרד  מול  סוכם 
מש"ח  כ- 15  של  בהיקף  תקציב 
השירות  שיפור  לטובת  בשנה 
הנגשת  ושיפור  באילת  הרפואי 

הארץ  במרכז  הבריאות  שירות 
מימון  להערכתי,  אילת.  לתושבי 
חלק  עם  להתמודד  יאפשר  זה 
שייווצרו  השוטפים  מהאתגרים 
מס־ כתוצאה  הבריאותי  בהיבט 
גירה אפשרית, אם וכאשר יוחלט 

עליה".
ליצ־ הוסיף  זאת,  כל  אם 
כי "לא  לרה''מ  במכתבו  וטען  מן 
הסוגיות  לאחת  מענה  כל  ניתן 
האילת  העיר  לתושבי  הקריטיות 
והיא מתן מענה מציל חיים שלא 
שירו־ ידי  על  אותו  לתת  ניתן 
בבית  המצומצמים  הבריאות  תי 
החולים יוספטל באילת. לדוגמה, 
(ולא  לצינתור  נזקק  אדם  כאשר 
ניתן לצנתר באילת) לכל דקה יש 
דחופים  במקרים  או  משמעות; 
אח־ ורבים  אלה  מקרים  אחרים. 
לאחד  מוסק  פינוי  מצריכים  רים 

מבתי החולים במרכז הארץ".
כותב  לעיל,  האמור  לאור 
אין  כי  הממשלה  לראש  ליצמן 
"על  קבוע.  מסוק  מהצבת  מנוס 
מנת להבטיח שבעת צורך רפואי 
אילת  לתושבי  תעמוד  דחוף, 

האפ־ בה  שמבקרים  והתיירים 
מטבי  רפואי  טיפול  לקבל  שרות 
להציב  מוכרחים  חיים,  ומציל 
מסוק ייעודי לטובת פינוי רפואי 
הנדרשות  העלויות  אילת.  בעיר 
לשם כך הינן כ- 5 מיליון ש"ח חד 
פעמי לטובת הקמת מנחת אזרחי 
ותקציב  הנדרשים  בסטנדרטים 
של כ- 8 מיליון ש"ח בשנה להב־
טחת זמינות 24/7 לתושבי העיר 

וגם המבקרים בה".
מתן  להבטיח  "חובתנו 
מענה ראוי לכל אזרח ואזרח במ־
את  ליצמן  מסיים  ישראל",  דינת 
לחיות  בחר  הוא  אם  "גם  מכתבו 
בעיר המרוחקת 240 ק"מ ממרכז 
רפואי משמעותי. עלינו להבטיח 
שתושבי העיר אילת יוכלו לדעת 
יהיה  דחוף,  רפואי  צורך  שבעת 
ובז־ מענה  להם  לתת  שיוכל  מי 
לפעול  אבקשך  כן,  על  סביר.  מן 
לרשותך  שעומדים  הכלים  בכל 
התק־ את  לקבל  שנוכל  מנת  על 
ציב כמפורט לעיל לטובת תושבי 

העיר אילת".
 

יו"ר הבית היהודי: שקד 
מוזמנת לאיחוד מפלגות הימין 

– מהמקום השני ואילך
מבהיר: בראש מפלגות הציונות הדתית – חייב לעמוד מישהו מהציונות הדתית

מ‡: ח. פרנ˜ל
הבית  ויו''ר  החינוך  שר 
אתמול  הבהיר  פרץ  רפי  היהודי, 
היהודי  הבית  דלת  כי  (ראשון) 
המשפטים  שרת  בפני  פתוחה 
מהמ־ אך  שקד,  איילת  לשעבר, 
הד־ "הציונות  ואילך.  השני  קום 
תית קבעה לה דרך שמי שמוביל 
נאמן  מאד  להיות  צריך  אותה 
הראש  על  סמנו  הזאת.  לדרך 
הציונות  של  הדגלים  את  שלנו 
מי  עקרונית  מבחינה  הדתית, 

שעומד בראש צריך להיות לגמרי 
חושב  אני  הדתית.  שייך לציונות 
ובאה  מזדהה  שאישה  נפלא  שזה 
אבל  שייכות,  ומרגישה  ושייכת 
מי  עומד  הדתית  הציונות  בראש 
במובן  הדתית  לציונות  ששייך 
פרץ.  אמר  המילה".  של  העמוק 
גם  פרץ  התייחס  דבריו  בהמשך 
עוצמה  מפלגת  עם  למתיחות 
את  מקבל  "אני  ואמר:  יהודית, 
לי  אין  ואוהבת,  טובה  ברוח  הכל 
אומר  אני  אחד.  אף  על  טענות 

לי  יש  זכויות,  לך  'יש  לאיתמר 
אם  שעשית.  למה  טובה  הכרת 
הייתה  אם  להתפטר,  יכול  הייתי 
ובדק־ אחרת  משפטית  אפשרות 
נו- פשוט לא הצלחנו. אני הסכ־
מתי בפירוש לקבל אותם, וללכת 
איתם ולעזור להכניס אותם לכנ־
כנסת  חבר  היה  איתמר  ואם  סת, 
מהחוק  מתפטר  שהייתי  אחרי 
הצד  את  מקיים  הייתי   – הנורבגי 
ללא  מלאה  בצורה  בהסכם  שלי 

שום הרגשה אחרת".

להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו 'דירה ברגע' או 'איחוד הצלה'

 1,600,000

או חייגו עכשיו:

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

בחסות:

ההגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע'  

להצטרפות 
לחץ כאן!
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השר הפלסטיני האחראי על 
ירושלים נחקר במשטרה

כוחות הביטחון עיכבו את פאדי אל-הדמי ◆ זאת בחשד לפעילות של הרשות 
בבירה

מ‡: מ. יו„
הר־ מטעם  האחראי  השר 
ירושלים,  על  הפלסטינית  שות 
אתמול  עוכב  אל-הדמי,  פאדי 
בשעות הבוקר לחקירה בגין חשד 

לפעילות של הרשות הפלסטינית 
בבירה.

אסור  הפלסטינית  לרשות 
לפעול בירושלים - לממן ולהפיק 
וכ־ תקציבים  להעביר  אירועים, 

דומה - מכיוון שהחוק הישראלי 
מזרחה.  על  גם  העיר,  כל  על  חל 
הפר  שעוכב  השר  החשד,  פי  על 

את זה.

הסכם נתניהו-חמאס: בית 
חולים יוקם עבור ערביי עזה

ראש הממשלה אישר להקים בית חולים שדה ענק ליד מחסום ארז ◆ זאת אחרי 
שבוע שבו הוצתו 100 שריפות בעוטף עזה כתוצאה מבלוני תבערה

מ‡: מ. יו„
בנימין  הממשלה  ראש 
שלב  את  להתחיל  אישר  נתניהו 
חולים  בית  להקמת  המדידות 
של  בשטח  ענק  בינלאומי  שדה 
שונות  מחלקות   16 עם  דונם   40
ידי  על  שינוהל  ארז,  מחסום  ליד 

צוות רפואי בינלאומי.
במימון  יוקם  החולים  בית 
ארגון פרטי אמריקאי והוא אמור 
ומע־ משמעותי  שיפור  להבטיח 
עזה  ברצועת  כיום  ניתן  שלא  נה 

לחולים פלסטינים.
ביום חמישי האחרון, אחרי 
שריפות   100 הוצתו  שבו  שבוע 
מבלוני  כתוצאה  עזה  בעוטף 
הרצו־ משטח  שהופרחו  תבערה 
עה, החל משא ומתן בין החמאס 
מתווכים,  באמצעות  לנתניהו 
רגיעה  להבנות  הגיעו  שבסיומו 

חדשות.
את  לעצור  דרשו  בישראל 

לחמאס  ונתנו  האלימה  הפעילות 
ליישום  שעות   48 של  אורכה 
בשישי  בשטח.  הריסון  של  מלא 
שוגרו בלוני תבערה אך הציפייה 
של המתווכים היא שהחל מהיום 
ישרור שקט מוחלט על גבול הר־

צועה.
ב''ידיעות  הדיווח  פי  על 
הקרובים  בימים  אם  אחרונות'', 
ההסדרה   - בגבול  השקט  יישמר 
שיכלול  שלה  הבא  לשלב  תעבור 
המשך  משמעותיים.  פרויקטים 
השקט יוביל גם לדיאלוג בסוגיית 
הישראלים  והנעדרים  השבויים 
בעזה, במטרה לכלול אותו כחלק 

משלב ההסדרה השני.
גורם  אישר  שישי  ביום 
של  לפנייה  בהמשך  כי  ישראלי 
תאפשר  ישראל  ומצרים,  האו"ם 
והעברת  הדיג  מרחב  הגדלת  את 
הדלקים לרצועת עזה. זאת לאחר 
להפסיק  חמאס  של  התחייבות 
את האלימות נגד ישראל. הגורם 

יעמוד  לא  חמאס  אם  כי  הוסיף 
בתנאים - ישראל תחזיר את הס־

נקציות.
בני  לבן  כחול  מפלגת  יו"ר 
האחרון  שישי  ביום  שביקר  גנץ 
חקלאים  עם  ונפגש  עזה  בעוטף 
את  תקף  נשרפו,  ששדותיהם 
ממלא  "נתניהו  הממשלה:  ראש 
חמאס.  האש  בלוני  את  בהליום 
השבוע היו מאה שריפות, אפשר 
בעיניים,  בשחור  לראות  זה  את 
ולצערי גם בשחור בלב של התו־
שחמאס  מוכיח  ההסכם  שבים. 

מכתיב לנתניהו מה לעשות".
הש־ לחזור,  חייב  "השקט 
והתקווה  להיעלם,  חייב  חור 
הזמן,  כל  אצלנו  לפרוח -  צריכה 
ומותר גם בצד השני. כשאין שקט 
צריך להילחם, כשיש שקט צריך 
האלטרנטי־ המציאות  את  לקדם 
בית של תקווה. כשצריך, מתקד־

מים", אמר גנץ.

לאחר דיונים קדחתניים נתניהו החליט: 

שדה דוב ייסגר סופית
הפיצוי לתושבי אילת: מימון לנסיעות רפואיות, הסעות מפתח המטוס למרכז 

תל אביב ושיפוץ טרמינל 1 בנתב''ג בעלות של 240 מיליון ₪

מ‡: ח. פרנ˜ל

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

ניהו החליט אתמול, לאחר דיונים 
קדחתניים עם שר התחבורה בצ־

לאל סמוטריץ, כי אין דרך לעצור 
שדה  התעופה  נמל  סגירת  את 

כי  הסביר  רה''מ  אביב.  בתל  דוב 
שדה  פינוי  את  לעצור  דרך  "אין 

למדינה  יעלה  עיכוב  וכל  דוב, 
מיליארדים".

הממשלה  ראש  של  מטעמו 
מתוך  "במקביל,  כי  עוד  נמסר 

אחריות לפיתוחה של העיר אילת 
נתניהו  הממשלה  ראש  הורה 
הת־ ושר  האוצר  שר  עם  בסיכום 

חבורה, ובאישור היועץ המשפטי 
לממשלה, להביא לממשלה בתוך 
שלושה שבועות תוכנית לפיתוח 
העיר אילת בסך 400 מיליון שק־
התחייבו  וצוותו  האוצר  שר  לים. 

התקציבי  המקור  את  להעמיד 
לתכנית". בנוסף, נמסר כי נתניהו 
הבטחת  על  סיכמו  וסמוטריץ' 
התעופתית  התחבורה  רציפות 

תדי־ באותה  נתב"ג  דרך  לאילת 
אילת  בין  היום  שקיימת  רות 
המדינה  נתניהו,  לפי  דב.  לשדה 

תממן מוניות הלוך וחזור מנתב"ג 
לטי־ מאילת  שמגיעים  לחולים 

וחו־ הארץ,  במרכז  רפואי  פול 
מפתח  מונית  יקבלו  כרוניים  לים 

הבית לשדה התעופה רמון, מימון 
לבית  במונית  לנסיעה  לטיסה, 

הלינה.תושבי  ומימון  החולים 
אליה  והנוסעים  הדרומית  העיר 
כבודה  ללא  גבוהה  בתדירות 

יקבלו  המטוס  בבטן  שמאוחסנת 
בט־ המטוס  מכבש  חינם  הסעות 
הרכבת  לתחנת  ישירות   1 רמינל 
לה־ ויוכלו  אביב,  בתל  סבידור 

שיותאם  ייעודי  בשאטל  שתמש 
הנוסעים  כן,  כמו  הטיסות.  ללוח 
את  שיחסוך  קבוע  כרטיס  יקבלו 

הטיסה  לפני  הביטחוני  הבידוק 
והשהות  ההמתנה  זמן  את  ויקצר 

בשדה התעופה.

דוד  בר  ההסתדרות  יו''ר 
לאחר  ואמר  נתניהו  את  תקף 

כי  הסופית  ההחלטה  קבלת 
את  למנוע  הצלחנו  לא  "לצערי 
סגירת שדה דב. בתום דיון ארוך 
עם  היסטורי  גם  אומר  והייתי 
ראש  החליט  הממשלה,  ראש 
בל־ עומד  לא  שהוא  הממשלה 

המשפטיים  היועצים  של  חצים 

המשפטיות.  הדעת  וחוות  שלו 

ראש הממשלה החליט לסגור את 
שדה דב".

 בר דוד הוסיף: "אני חושב 

מדינת  לתושבי  עצוב  יום  שזה 
אילת  העיר  לתושבי  ישראל, 
אנחנו  אילת.  בעיר  לעובדים  וגם 

ההסתד־ אנשי  כרגע,  נתמקד 
לא  העובדים.  על  בהגנה  רות, 
אתן שאף שערה משערות ראשו 
כתוצאה  תיפגע  אחד  עובד  של 
שה־ מקווה  אני  הסגירה.  ממהלך 

סיוע  חבילת  תקבל  אילת  עיר 
ראש  שהתחייב  כפי  מהממשלה, 
על  להתגבר  מנת  על  הממשלה, 

המכה שהעיר חטפה היום".

בחסות:

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 

ס
פר

ה
שנ

מ
ם

יי
ח

 1,600,000

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

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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השר הפלסטיני האחראי על 
ירושלים נחקר במשטרה

כוחות הביטחון עיכבו את פאדי אל-הדמי ◆ זאת בחשד לפעילות של הרשות 
בבירה

מ‡: מ. יו„
הר־ מטעם  האחראי  השר 
ירושלים,  על  הפלסטינית  שות 
אתמול  עוכב  אל-הדמי,  פאדי 
בשעות הבוקר לחקירה בגין חשד 

לפעילות של הרשות הפלסטינית 
בבירה.

אסור  הפלסטינית  לרשות 
לפעול בירושלים - לממן ולהפיק 
וכ־ תקציבים  להעביר  אירועים, 

דומה - מכיוון שהחוק הישראלי 
מזרחה.  על  גם  העיר,  כל  על  חל 
הפר  שעוכב  השר  החשד,  פי  על 

את זה.

הסכם נתניהו-חמאס: בית 
חולים יוקם עבור ערביי עזה

ראש הממשלה אישר להקים בית חולים שדה ענק ליד מחסום ארז ◆ זאת אחרי 
שבוע שבו הוצתו 100 שריפות בעוטף עזה כתוצאה מבלוני תבערה

מ‡: מ. יו„
בנימין  הממשלה  ראש 
שלב  את  להתחיל  אישר  נתניהו 
חולים  בית  להקמת  המדידות 
של  בשטח  ענק  בינלאומי  שדה 
שונות  מחלקות   16 עם  דונם   40
ידי  על  שינוהל  ארז,  מחסום  ליד 

צוות רפואי בינלאומי.
במימון  יוקם  החולים  בית 
ארגון פרטי אמריקאי והוא אמור 
ומע־ משמעותי  שיפור  להבטיח 
עזה  ברצועת  כיום  ניתן  שלא  נה 

לחולים פלסטינים.
ביום חמישי האחרון, אחרי 
שריפות   100 הוצתו  שבו  שבוע 
מבלוני  כתוצאה  עזה  בעוטף 
הרצו־ משטח  שהופרחו  תבערה 
עה, החל משא ומתן בין החמאס 
מתווכים,  באמצעות  לנתניהו 
רגיעה  להבנות  הגיעו  שבסיומו 

חדשות.
את  לעצור  דרשו  בישראל 

לחמאס  ונתנו  האלימה  הפעילות 
ליישום  שעות   48 של  אורכה 
בשישי  בשטח.  הריסון  של  מלא 
שוגרו בלוני תבערה אך הציפייה 
של המתווכים היא שהחל מהיום 
ישרור שקט מוחלט על גבול הר־

צועה.
ב''ידיעות  הדיווח  פי  על 
הקרובים  בימים  אם  אחרונות'', 
ההסדרה   - בגבול  השקט  יישמר 
שיכלול  שלה  הבא  לשלב  תעבור 
המשך  משמעותיים.  פרויקטים 
השקט יוביל גם לדיאלוג בסוגיית 
הישראלים  והנעדרים  השבויים 
בעזה, במטרה לכלול אותו כחלק 

משלב ההסדרה השני.
גורם  אישר  שישי  ביום 
של  לפנייה  בהמשך  כי  ישראלי 
תאפשר  ישראל  ומצרים,  האו"ם 
והעברת  הדיג  מרחב  הגדלת  את 
הדלקים לרצועת עזה. זאת לאחר 
להפסיק  חמאס  של  התחייבות 
את האלימות נגד ישראל. הגורם 

יעמוד  לא  חמאס  אם  כי  הוסיף 
בתנאים - ישראל תחזיר את הס־

נקציות.
בני  לבן  כחול  מפלגת  יו"ר 
האחרון  שישי  ביום  שביקר  גנץ 
חקלאים  עם  ונפגש  עזה  בעוטף 
את  תקף  נשרפו,  ששדותיהם 
ממלא  "נתניהו  הממשלה:  ראש 
חמאס.  האש  בלוני  את  בהליום 
השבוע היו מאה שריפות, אפשר 
בעיניים,  בשחור  לראות  זה  את 
ולצערי גם בשחור בלב של התו־
שחמאס  מוכיח  ההסכם  שבים. 

מכתיב לנתניהו מה לעשות".
הש־ לחזור,  חייב  "השקט 
והתקווה  להיעלם,  חייב  חור 
הזמן,  כל  אצלנו  לפרוח -  צריכה 
ומותר גם בצד השני. כשאין שקט 
צריך להילחם, כשיש שקט צריך 
האלטרנטי־ המציאות  את  לקדם 
בית של תקווה. כשצריך, מתקד־

מים", אמר גנץ.

לאחר דיונים קדחתניים נתניהו החליט: 

שדה דוב ייסגר סופית
הפיצוי לתושבי אילת: מימון לנסיעות רפואיות, הסעות מפתח המטוס למרכז 

תל אביב ושיפוץ טרמינל 1 בנתב''ג בעלות של 240 מיליון ₪

מ‡: ח. פרנ˜ל

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

ניהו החליט אתמול, לאחר דיונים 
קדחתניים עם שר התחבורה בצ־

לאל סמוטריץ, כי אין דרך לעצור 
שדה  התעופה  נמל  סגירת  את 

כי  הסביר  רה''מ  אביב.  בתל  דוב 
שדה  פינוי  את  לעצור  דרך  "אין 

למדינה  יעלה  עיכוב  וכל  דוב, 
מיליארדים".

הממשלה  ראש  של  מטעמו 
מתוך  "במקביל,  כי  עוד  נמסר 

אחריות לפיתוחה של העיר אילת 
נתניהו  הממשלה  ראש  הורה 
הת־ ושר  האוצר  שר  עם  בסיכום 

חבורה, ובאישור היועץ המשפטי 
לממשלה, להביא לממשלה בתוך 
שלושה שבועות תוכנית לפיתוח 
העיר אילת בסך 400 מיליון שק־
התחייבו  וצוותו  האוצר  שר  לים. 

התקציבי  המקור  את  להעמיד 
לתכנית". בנוסף, נמסר כי נתניהו 
הבטחת  על  סיכמו  וסמוטריץ' 
התעופתית  התחבורה  רציפות 

תדי־ באותה  נתב"ג  דרך  לאילת 
אילת  בין  היום  שקיימת  רות 
המדינה  נתניהו,  לפי  דב.  לשדה 

תממן מוניות הלוך וחזור מנתב"ג 
לטי־ מאילת  שמגיעים  לחולים 

וחו־ הארץ,  במרכז  רפואי  פול 
מפתח  מונית  יקבלו  כרוניים  לים 

הבית לשדה התעופה רמון, מימון 
לבית  במונית  לנסיעה  לטיסה, 

הלינה.תושבי  ומימון  החולים 
אליה  והנוסעים  הדרומית  העיר 
כבודה  ללא  גבוהה  בתדירות 

יקבלו  המטוס  בבטן  שמאוחסנת 
בט־ המטוס  מכבש  חינם  הסעות 
הרכבת  לתחנת  ישירות   1 רמינל 
לה־ ויוכלו  אביב,  בתל  סבידור 
שיותאם  ייעודי  בשאטל  שתמש 

הנוסעים  כן,  כמו  הטיסות.  ללוח 
את  שיחסוך  קבוע  כרטיס  יקבלו 
הטיסה  לפני  הביטחוני  הבידוק 

והשהות  ההמתנה  זמן  את  ויקצר 
בשדה התעופה.

דוד  בר  ההסתדרות  יו''ר 
לאחר  ואמר  נתניהו  את  תקף 

כי  הסופית  ההחלטה  קבלת 
את  למנוע  הצלחנו  לא  "לצערי 

סגירת שדה דב. בתום דיון ארוך 
עם  היסטורי  גם  אומר  והייתי 

ראש  החליט  הממשלה,  ראש 
בל־ עומד  לא  שהוא  הממשלה 
המשפטיים  היועצים  של  חצים 
המשפטיות.  הדעת  וחוות  שלו 
ראש הממשלה החליט לסגור את 

שדה דב".

 בר דוד הוסיף: "אני חושב 
מדינת  לתושבי  עצוב  יום  שזה 
אילת  העיר  לתושבי  ישראל, 
אנחנו  אילת.  בעיר  לעובדים  וגם 
ההסתד־ אנשי  כרגע,  נתמקד 

לא  העובדים.  על  בהגנה  רות, 
אתן שאף שערה משערות ראשו 
כתוצאה  תיפגע  אחד  עובד  של 

שה־ מקווה  אני  הסגירה.  ממהלך 
סיוע  חבילת  תקבל  אילת  עיר 
ראש  שהתחייב  כפי  מהממשלה, 
על  להתגבר  מנת  על  הממשלה, 

המכה שהעיר חטפה היום".

בחסות:

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 

ס
פר

ה
שנ

מ
ם

יי
ח

 1,600,000

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

mailto:s@shaharit.com
http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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ביישוב חורה: פעוטה נהרגה מפגיעת רכב בחצר ביתה 
לאחר התאונה פונתה הפעוטה לטיפול בבית החולים סורוקה אולם מתה זמן קצר לאחר מכן מפצעיה 

מ‡: מ. יו„

 פעוטה כבת שנה וחצי מתה אתמול מפגיעת רכב בחצר ביתה 

ביישוב חורה שבנגב. לאחר תאונת הדרכים.

היא פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר 

שבע ואולם זמן קצר אחרי מתה מפצעיה. 

שוטרים שהגיעו למקום פתחו בחקירה.

איגוד רופאי בריאות הציבור: 

שירותי טיפת 
החלב בקריסה
לדברי האיגוד, בריאות ילדי ישראל 

בסכנה בשל שחיקה בכוח האדם 
ובמשאבים ◆ משרד הבריאות: לא 

הייתה כלל שחיקה בתקציב התפעול 
השוטף של טיפות החלב

מ‡: מ. יו„
רופאי  איגוד 
בריאות הציבור מזהיר 
יש־ ילדי  בריאות  כי 
טי־ וכי  בסכנה,  ראל 
קורסות  החלב  פות 
חמורה  שחיקה  עקב 
ובמשא־ אדם  בכוח 
נודע  אתמול  בים. 
החלב  טיפות  תקציב 
ברבע  ריאלית  נשחק 
שנים  שמונה  בתוך 
הוסיפו  באיגוד  בלבד. 
הבאה  הממשלה  כי 
כיוון  לשנות  חייבת 
ולערוך תכנית לאומית 
מתאימה  השקעה  עם 
להצלת השירות המונע 

לגיל הרך. 
 2 0 1 1 ת נ ש ב
על  ההוצאה  עמדה 
לנפש  שקלים   4.60
שעברה  בשנה  ואילו 

שקלים.  כ־3.5  הייתה 
כוללים  אינם  הנתונים 
על  ההוצאה  כל  את 
שת־ מכיוון  השירות, 
אינו  המרפאות  קצוב 
לסעי־ ומתחלק  שקוף, 

פים רבים.
הב־ ממשרד 
בת־ נמסר  ריאות 
הייתה  לא  כי  גובה 
בתקציב  שחיקה  כלל 
של  השוטף  התפעול 
אך  החלב,  טיפות 
האחיות  של  מספרן 
נשחק עם השנים. בשל 
הב־ משרד  דרש  כך, 
האוצר  ממשרד  ריאות 
כדי  תקנים  להוסיף 
השחיקה.  על  לפצות 
לה־ סירבו  במשרד 
פנו  מתי  לשאלה  שיב 
התוספת  ומה  לאוצר 

שביקשו.

להצטרפות 
לחץ כאן!
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הרה"צ בנש"ק רבי צבי 
אלימלך קארנרייך זצ"ל

בערש"ק התקיימה הלוויתו של אחד מזקני ופארי העיר בורו פארק מארה"ב 
פאר מקדושים ושלשלת היוחסין  הרה"צ רבי צבי אלימלך קארנרייך זצ"ל 

אביהם של כ"ק האדמורי"ם מקוסוב ויז'ניץ ושידלובצא שליט"א אשר נפטר 
בשיבה טובה ובשם טוב

בפטירתו נעקרה מעולמנו 
דמות קמאית שחיברה בין דור־
נו לדור הקודם, אוד מוצל מאש, 
זכה  כשעוד  בבנינו,  עולם  ראה 
הצדיקים  גדולי  אצל  להסתופף 
עולם  האיומה.  השואה  לפני 
מאורעות  את  עבר  בחורבנו, 
בניסי  וניצל  בשרו  על  השואה 
כש־ בבנינו,  עולם  ושוב  ניסים. 
ומ־ ישרים  דורות  להעמיד  זכה 
בורכים, כשבניו וחתניו מנהיגים 
בארץ  חסידים  ועדת  קהילות 

ובעולם.
מעיין  שימש  זצ"ל  הרה"צ 
לעו־ הימים,  לדברי  אכזב  לא 
שראה  קודש,  והליכות  בדות 
בצילם של צדיקי הדורות הקו־
צאנז  מצדיקי  וביותר  דמים, 
סביביו  היו  עת  בכל  ורופשיץ. 
לצד  החסידות  קורות  חוקרי 
לשמוע  שצמאו  חסידים  פרחי 
ולקבל את מה שקיבל היא בדור 

הקודם. 
בכג'  נולד  זצ"ל  הרה"צ 
בסיוון תרפ"ו כבן לאביו הרה"צ 
הגה"צ  לזקנו  וכנכד  זאב  יהודא 
דומ"ץ לימינוב שנתמנה לכהונה 
מצאנז  חיים"  ה"דברי  ע"י  זו 

נבג"מ
למקום  הוגלה  מצעירותו 
תורה בעיר בריגל ולמד בישיבת 
בריגל  אבד"ק  משה  ר'  הגה"צ 

נכד הרה"ק דברי חיים מצאנז.
לפ־ לבו  החל  צעיר  מגיל 
נמשך  והיה  ויר"ש  בתורה  עום 
צדיקי  אחרי  עבותות  בחבלי 
הדור מהדור קודם וכך זכה לה־
ה"דברי  מצאצאי  חמישה  כיר 
מגיל  נוסע  היה  זי"ע.  חיים" 
ליומא  בקביעות  כמעט  צעיר 

דהילולא כה' בניסן לצאנז.
להידבק  זכה  בבריגל 
מוויעלפולי  יצחק  ר'  להרה"ק 
ר'  המפורסם  המשגיח  של  רבו 
הידבק  וכן  זעלחובר  שמעולי 
אפרימ־ ר'  להרה"ק  בבריגל 
הרה"ק  תלמיד  טעמפלר  על 
"רבבות  ובעמ"ח  זי"ע  משינווא 
ספריו  את  הו"ל  ואף  אפרים" 
בתדירות  נוסע  הי'  כמו"כ  הק'. 
מסטוטשין  איציקל  ר'  להרה"ק 
זי"ע  מרונוודוב  הרה"ק  בן  זי"ע 
והי' מספר בערגה על יום כפור 
לידו  התפילה  כל  שעמד  בסיום 
והרושם  גדולות  בבכיות  שהי' 

נשאר עליו כל ימי חייו.
בשנות הזעם ניצל עשרות 
מצפורני  ניסים  בניסי  פעמים 
תש"ב  ובשנת  ימ"ש  הנאצים 
שנלק־ משפחתו  כל  את  איבד 
ונעק־ באושוויץ  למשרפות  חו 
כט'  אחד  ביום  כולם  עק"ה  דו 
סיבבו  השמיים  מן  הי"ד.  באייר 
שלא יוכל לחזור למשפחתו וכך 
מודפסים  הצלתו  קורות  ניצל. 
מהם  שכמה  קונטרסים  בכמה 

כבר יצאו לאור. 
במחנה העבודה הי' מחזק 
ובבטחון  באמונה  הסובבים  את 
ויר"ש וכך נשארו יהודים יראים 
בא־ מרבה  הי'  כמו"כ  ושלמים. 
שנות  בכל  בע"פ  תהילים  מירת 
 – יום  כל  מסיימו  והיה  הזעם 

וזאת עד שנותיו האחרונות. 
שבור  מהגולה  בצאתו 
אחד  מאש  מוצל  אוד  ורצוץ, 
לה־ ליבו  נמשך  שוב  ממשפחה 
ובחתונ־ ויר"ש  התורה  תמדת 
ספורים  חודשים  בקראקא  תו 
לאחר המלחמה עם זוג' הרבנית 
הוא  הי'  וטהורים  קדושים  בת 
גבולות  בכל  היחידי  היהודי 
במ־ חסידים  בגדי  שלבש  פולין 
סירות נפש גדולה ולא התבייש 

מפני המלעיגים עליו. 
ר'  בהרה"ק  דבק  שם 
זי"ע  מפשווארסק  איציקל 
הרחוקה.  מסיביר  לשם  שהגיע 
את  לעבור  נפשו  מסר  כמו"כ 
לשבות  לפראג  לצכי'  הגבול 
דדהבא  צנתרא  אחים  שני  אצל 
והמ־ חיים  האמרי  הרה"ק  ה"ה 
אח"כ  (שהיו  זיע"א  ברוך  קור 
מחותניו) וכל ימיו דיבר מאותה 

שבת.
לפריז  עבר  מקראקא 
מידי  שהציל  ס"ת  עמו  ולקח 
הזדים הארורים ובשעת נסיעתו 
בס"ת  הזמן  כל  החזיק  לארה"ב 
במס"נ אפי' שנעצר עם זוג' עקב 
מסמכיו שלא היו מאושרים עד 
בהש־ מהמעצר  לצאת  שזכה 
דברי  בעל  הרה"ק  ש"ב  תדלות 
ששלח  זי"ע  מבאבוב  שלמה 
להם סכום עתק בימים ההם כדי 
ולהכניסם  קרוביו  את  לפדות 

לארה"ב.  
לרבו  דבוק  נשאר  מאז 
שלמה  הדברי  בעל  המובהק 
בכל  לימינו  ועמד  זי"ע  מבאבוב 
התקרב  כמו"כ  שעה.  ובכל  עת 
"דברי  בעל  הרה"ק  לש"ב  מאד 
וקר־ שחיבבו  מסאטמאר  יואל" 
בו מאד בהיותו ש"ב של הרבנית 

אלטע פייגע ע"ה.
בשמירת  מפורסם  הי' 
לצא־ מחדיר  והי'  שלו  העיניים 
שכל  להם  וזכור  זה  ענין  צאיו 
ממלמל  הי'  ברחוב  שהיה  פעם 
"העבר  הפס'  בתחינה   בשפתיו 
מרבה  והי'  שוא"  מראות  עיני 
העיניים  קדושת  בעניין  לדבר 
וב־ בתורה  עסוק  הי'  רגע.  בכל 
חסידות. ומסיים מסכתות שלי־
הי'  (וגם  קצרות  בתקופות  מות 
שגורים  חסידות  מאמרי  הרבה 
זה)  עם  מתחמם  שהי'  פיו  על 
כל  מנצל  והי'  גדולה  בהתמדה 
רגע ואפי' בעת הולדת בנו בכו־
ויז'ניץ  מקוסוב  אדמו"ר  כ"ק  רו 
הרבה  אחרי  שנולד  שליט"א 
עם  בביהמ"ד  ולמד  ישב  שנים, 

להודיעו  שבאו  עד  החברותא 
עד  כך  בכורו.  בנו  לו  שנולד 
יכל  שלא  אפי'  זקנותו  שנות 
לראות הי' לומד עם נכדיו וניניו 

בחשק גדול.
שהותו  שנות  כל  במשך 
להגרר  לא  נלחם  הי'  בארה"ב 
אמריקא  של  המודעס  אחרי 
והי' מחזק רבים מיוצאי השואה 
נפשו  מוסר  והי'  להגרר  שלא 
להביאם בחזרה. אף יסד קעמפ 
על טהרת הקודש כדי שצאצאיו 
לא יושפעו ולא יזוהמו מאוירת 
בעניני  נפשו  מסר  אמריקא. 
בהליכה  והרבה  ומקוה  טהרה 
ואפי'  חוליו  בימי  אפי'  למקוה 
בבנית  רבות  עזר  קרים.  במים 
מקוואות . ולא התיר לקחת כסף 

בקעמפ עבור השימוש במקוה.
הכירו  הדור  וגדולי  צדיקי 
שבדורנו  סגולה  מיחידי  כא'  בו 
וג־ צדיקי  של  רובם  שרב  וזכה 

דולי מאורנו השתדכו עמו. 
התקיימה  חמישי  ביום 
ויצאה  בארה"ב  הלווייה 
בהשתתפות  מבאבוב  מביהמ"ד 
מרנן  בהשתתפות  גדול  קהל 
וב־ שליט"א  ורבנים  אדמו"רים 
מבא־ האדמורי"ם  כ"ק  ראשם 
סקולען,  ירושלים,  ויז'ניץ  בוב, 
את  לו  לחלוק  שבאו  שליט"א 

כבודו האחרון. 
בקול  נשא  הספד  דברי 
בכורו  בנו  תמרורים  בכי  נהי 
ויזניץ  מקוסוב  האדמו"ר  כ"ק 
שליט"א, ובנו הרה"ג רבי שמחה 

אברהם קארנרייך שליט"א.
ביום  ארצה  הגיע  ארונו 
והל־ לפנה"צ  ערש"ק  שישי 
שי־ מביהמ"ד  יצאה  ווייתו 
 14 יוסף  אהלי  ברח'  דלובצא 
בניו  הספידהו  שם  ירושלים 
האדמורי"ם שליט"א ובן דודו 
הרב ישאל מאיר לאו שליט"א 
הלוויה  מסע  המשיכה  ומשם 

ונטמן בהר הזיתים
יש־ דור  אחריו  השאיר 
רבנים  אדמורי"ם  מבורך  רים 

ומנהיגי קהילות
האדמו"ר  כ"ק  בניו: 
חתן  שליט"א  ויז'ניץ  מקוסוב 
ויז'ניץ  מסערט  אדמו"ר  כ"ק 

זצוק"ל
משי־ האדמו"ר  כ"ק 
כ"ק  חתן  שליט"א  דלובצא 
האדמו"ר מביאלא ב"ב זצוק"ל
אברהם  שמחה  הרה"ג 
האדמו"ר  כ"ק  חתן  שליט"א 

מלעלוב זצקו"ל
יוסף  נחמן  חתניו:הרה"ג 
טברסקי שליט"א בן הגה"צ ר' 
נחום זצוק"ל מרחמסטריווקא

שמשון  יעקב  הרה"ג 
כ"ק  בן  שליט"א  ברזובסקי 

האדמו"ר מסלונים שליט"א

בכיר חיל הים: "אנחנו צריכים 
את הצוללות"

"המשמעות של מדינת ישראל ללא דולפין, לוויתן ותקומה היא הרת אסון" ◆ 
את הדברים אמר תא"ל יוסי אשכנזי, ראש מספן הציוד בחיל הים

מ‡: מ. יו„
תא"ל יוסי אשכנזי, שיפרוש בקרוב מתפקידו 
צה''ל  מדוע  מסביר  הים,  בחיל  הציוד  מספן  כראש 

זקוק בדחיפות לשלוש צוללות נוספות.
המ־ קבעה  שבה  הצוללות"  "פרשת  רקע  על 
הישרא־ המתווכים  את  לדין  להעמיד  שיש  שטרה 
לים בין משרד הביטחון לחברת הצוללות הגרמנית, 

קובע אשכנזי שאין ספק בכלל בנחיצותן.
בראיון  אמר  הוא  מדעתי",  אותי  מוציא  "זה 
החדשות  לצוללות  קוראים  לא  ל-"Ynet". "אנחנו 
אומ־  .3-2-1 צוללות  את  מחליפות  הן  כי   ,9-8-7
רים לי 'אתם רוצים 9 צוללות בזירה', כאילו אנחנו 
מתמודדים מול צבא סודן. אבל אנחנו מחליפים את 
אח"י לוויתן, אח"י דולפין ואח"י תקומה (מראשית 
שנות ה-2000) שמגיעות לפרקן לקראת סוף העשור 

הבא. אין ספק בכלל בנחיצותן.
אנחנו   (9-7) דקאר  הקלאס  צוללות  ''לגבי 
כבר באיחור. הייתי רוצה לראות חוזה חתום. היינו 
אמורים כבר לבנות אותן. ברור שאנחנו צריכים את 
הצוללות. המשמעות של מדינת ישראל ללא דולפין, 

לוויתן ותקומה היא הרת אסון.
"לגבי ארבע הספינות החדשות, אוי ואבוי אם 

הני־ וספינות  סער 5  ספינות  עם  רק  נשארים  היינו 
רית, חלקן בנות יותר מ-25 שנה. ריבונו של עולם, 
תוכנית  ללא  מערבי?  צי  מעצמנו  מחזיקים  אנחנו 
מזהיר  מאחור",  נשארים  היינו  החדשה  הכוח  בניין 

תא"ל אשכנזי.

התפרעויות בעיסאוויה: 

תושבים ירו זיקוקים לעבר שוטרים
נמשכות הפרות הסדר במחאה על מותו של מוחמד סמיר עביד שנורה על-ידי 
שוטרים ◆ המשטרה עצרה 20 חשודים בעקבות יידוי אבנים ובקבוקי תבערה 

וירי זיקוקים

מ‡: מ. יו„ 
עימותים נרשמו גם אתמול 
בשכונת עיסאוויה ובכמה שכונות 
בעק־ ירושלים  במזרח  נוספות 
בות מותו של מוחמד סמיר עביד 
שנורה בשבוע שעבר על-ידי שו־
פרושים  המשטרה  כוחות  טרים. 
זה כמה ימים בשכונה, והתושבים 
אבנים  ויידו  זיקוקים  לעברם  ירו 
ובקבוקי תבערה. במשטרה פיזרו 
רימו־ באמצעות  המתפרעים  את 
ני הלם וכדורי ספוג. אין נפגעים 

בקרב השוטרים.
עצרה  השבוע  סוף  במהלך 
בחשד  אדם  בני   20 המשטרה 
הסדר  בהפרות  מעורבים  שהיו 
במזרח  בשכונות  שהתרחשו 

העיר.
עיסאוויה  שכונת  תושבי 
הגי־ המשטרה  כוחות  כי  טענו 
האבלים  לסוכת  גם  היתר  בין  עו 
של משפחת עביד. אחמד, תושב 
לא  "המשטרה  סיפר:  עיסאוויה 
גורמים  והם  השכונה  את  עוזבת 
ללחץ וכעס. אם הם יישארו בש־
לר־ יצאו  צעירים  הרבה   - כונה 
הוסיף  הוא  בהם".  ויאבקו  חובות 
לשקר  להפסיק  צריכים  "הם  כי 
הוא  חייהם.  את  סיכן  שההרוג 

נרצח בדם קר".
השכונות  אחת  תושבת 
חמורה  "האווירה  כי  סיפרה 
מבקשת  "אני  והוסיפה:  מאוד", 
אות־ ולהציל  להגיע  מהאחראים 

שמתעללים  השוטרים  מסכנת  נו 
ילדינו,  את  תוקפים  הם  בנו. 
וחוסמים  לבתים  נזקים  גורמים 
אותם".  שיעצור  מי  אין  כבישים. 
על  הפלסטינים  דיווחו  שלשום 
לפחות 80 פצועים קל בעימותים 

בשכונת עיסאוויה.
הצעיר שנהרג ירה זיקוקים 
מש־ כוחות  עבר  אל  ישיר  בכינון 
שהתפתחו  מהומות  במהלך  טרה 
השוטרים  ירו  בתגובה,  במקום. 
הוא  אנושות.  אותו  ופצעו  לעברו 
הר  הדסה  החולים  לבית  פונה 
הצופים. זמן קצר לאחר מכן דווח 
הוא  כי  הפלסטינית  בתקשורת 
אישרה  המשטרה  מפצעיו.  מת 

את דבר מותו.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

‡ברהם בן רה ליב‡, ‡י„ל יענט‡ ב חנה, 
‡מילי ב סיון, ‡ורי‡ל בן ברכה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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הרה"צ בנש"ק רבי צבי 
אלימלך קארנרייך זצ"ל

בערש"ק התקיימה הלוויתו של אחד מזקני ופארי העיר בורו פארק מארה"ב 
פאר מקדושים ושלשלת היוחסין  הרה"צ רבי צבי אלימלך קארנרייך זצ"ל 

אביהם של כ"ק האדמורי"ם מקוסוב ויז'ניץ ושידלובצא שליט"א אשר נפטר 
בשיבה טובה ובשם טוב

בפטירתו נעקרה מעולמנו 
דמות קמאית שחיברה בין דור־
נו לדור הקודם, אוד מוצל מאש, 
זכה  כשעוד  בבנינו,  עולם  ראה 
הצדיקים  גדולי  אצל  להסתופף 
עולם  האיומה.  השואה  לפני 
מאורעות  את  עבר  בחורבנו, 
בניסי  וניצל  בשרו  על  השואה 
כש־ בבנינו,  עולם  ושוב  ניסים. 
ומ־ ישרים  דורות  להעמיד  זכה 
בורכים, כשבניו וחתניו מנהיגים 
בארץ  חסידים  ועדת  קהילות 

ובעולם.
מעיין  שימש  זצ"ל  הרה"צ 
לעו־ הימים,  לדברי  אכזב  לא 
שראה  קודש,  והליכות  בדות 
בצילם של צדיקי הדורות הקו־
צאנז  מצדיקי  וביותר  דמים, 
סביביו  היו  עת  בכל  ורופשיץ. 
לצד  החסידות  קורות  חוקרי 
לשמוע  שצמאו  חסידים  פרחי 
ולקבל את מה שקיבל היא בדור 

הקודם. 
בכג'  נולד  זצ"ל  הרה"צ 
בסיוון תרפ"ו כבן לאביו הרה"צ 
הגה"צ  לזקנו  וכנכד  זאב  יהודא 
דומ"ץ לימינוב שנתמנה לכהונה 
מצאנז  חיים"  ה"דברי  ע"י  זו 

נבג"מ
למקום  הוגלה  מצעירותו 
תורה בעיר בריגל ולמד בישיבת 
בריגל  אבד"ק  משה  ר'  הגה"צ 

נכד הרה"ק דברי חיים מצאנז.
לפ־ לבו  החל  צעיר  מגיל 
נמשך  והיה  ויר"ש  בתורה  עום 
צדיקי  אחרי  עבותות  בחבלי 
הדור מהדור קודם וכך זכה לה־
ה"דברי  מצאצאי  חמישה  כיר 
מגיל  נוסע  היה  זי"ע.  חיים" 
ליומא  בקביעות  כמעט  צעיר 

דהילולא כה' בניסן לצאנז.
להידבק  זכה  בבריגל 
מוויעלפולי  יצחק  ר'  להרה"ק 
ר'  המפורסם  המשגיח  של  רבו 
הידבק  וכן  זעלחובר  שמעולי 
אפרימ־ ר'  להרה"ק  בבריגל 
הרה"ק  תלמיד  טעמפלר  על 
"רבבות  ובעמ"ח  זי"ע  משינווא 
ספריו  את  הו"ל  ואף  אפרים" 
בתדירות  נוסע  הי'  כמו"כ  הק'. 
מסטוטשין  איציקל  ר'  להרה"ק 
זי"ע  מרונוודוב  הרה"ק  בן  זי"ע 
והי' מספר בערגה על יום כפור 
לידו  התפילה  כל  שעמד  בסיום 
והרושם  גדולות  בבכיות  שהי' 

נשאר עליו כל ימי חייו.
בשנות הזעם ניצל עשרות 
מצפורני  ניסים  בניסי  פעמים 
תש"ב  ובשנת  ימ"ש  הנאצים 
שנלק־ משפחתו  כל  את  איבד 
ונעק־ באושוויץ  למשרפות  חו 
כט'  אחד  ביום  כולם  עק"ה  דו 
סיבבו  השמיים  מן  הי"ד.  באייר 
שלא יוכל לחזור למשפחתו וכך 
מודפסים  הצלתו  קורות  ניצל. 
מהם  שכמה  קונטרסים  בכמה 

כבר יצאו לאור. 
במחנה העבודה הי' מחזק 
ובבטחון  באמונה  הסובבים  את 
ויר"ש וכך נשארו יהודים יראים 
בא־ מרבה  הי'  כמו"כ  ושלמים. 
שנות  בכל  בע"פ  תהילים  מירת 
 – יום  כל  מסיימו  והיה  הזעם 

וזאת עד שנותיו האחרונות. 
שבור  מהגולה  בצאתו 
אחד  מאש  מוצל  אוד  ורצוץ, 
לה־ ליבו  נמשך  שוב  ממשפחה 
ובחתונ־ ויר"ש  התורה  תמדת 
ספורים  חודשים  בקראקא  תו 
לאחר המלחמה עם זוג' הרבנית 
הוא  הי'  וטהורים  קדושים  בת 
גבולות  בכל  היחידי  היהודי 
במ־ חסידים  בגדי  שלבש  פולין 
סירות נפש גדולה ולא התבייש 

מפני המלעיגים עליו. 
ר'  בהרה"ק  דבק  שם 
זי"ע  מפשווארסק  איציקל 
הרחוקה.  מסיביר  לשם  שהגיע 
את  לעבור  נפשו  מסר  כמו"כ 
לשבות  לפראג  לצכי'  הגבול 
דדהבא  צנתרא  אחים  שני  אצל 
והמ־ חיים  האמרי  הרה"ק  ה"ה 
אח"כ  (שהיו  זיע"א  ברוך  קור 
מחותניו) וכל ימיו דיבר מאותה 

שבת.
לפריז  עבר  מקראקא 
מידי  שהציל  ס"ת  עמו  ולקח 
הזדים הארורים ובשעת נסיעתו 
בס"ת  הזמן  כל  החזיק  לארה"ב 
במס"נ אפי' שנעצר עם זוג' עקב 
מסמכיו שלא היו מאושרים עד 
בהש־ מהמעצר  לצאת  שזכה 
דברי  בעל  הרה"ק  ש"ב  תדלות 
ששלח  זי"ע  מבאבוב  שלמה 
להם סכום עתק בימים ההם כדי 
ולהכניסם  קרוביו  את  לפדות 

לארה"ב.  
לרבו  דבוק  נשאר  מאז 
שלמה  הדברי  בעל  המובהק 
בכל  לימינו  ועמד  זי"ע  מבאבוב 
התקרב  כמו"כ  שעה.  ובכל  עת 
"דברי  בעל  הרה"ק  לש"ב  מאד 
וקר־ שחיבבו  מסאטמאר  יואל" 
בו מאד בהיותו ש"ב של הרבנית 

אלטע פייגע ע"ה.
בשמירת  מפורסם  הי' 
לצא־ מחדיר  והי'  שלו  העיניים 
שכל  להם  וזכור  זה  ענין  צאיו 
ממלמל  הי'  ברחוב  שהיה  פעם 
"העבר  הפס'  בתחינה   בשפתיו 
מרבה  והי'  שוא"  מראות  עיני 
העיניים  קדושת  בעניין  לדבר 
וב־ בתורה  עסוק  הי'  רגע.  בכל 
חסידות. ומסיים מסכתות שלי־
הי'  (וגם  קצרות  בתקופות  מות 
שגורים  חסידות  מאמרי  הרבה 
זה)  עם  מתחמם  שהי'  פיו  על 
כל  מנצל  והי'  גדולה  בהתמדה 
רגע ואפי' בעת הולדת בנו בכו־
ויז'ניץ  מקוסוב  אדמו"ר  כ"ק  רו 
הרבה  אחרי  שנולד  שליט"א 
עם  בביהמ"ד  ולמד  ישב  שנים, 

להודיעו  שבאו  עד  החברותא 
עד  כך  בכורו.  בנו  לו  שנולד 
יכל  שלא  אפי'  זקנותו  שנות 
לראות הי' לומד עם נכדיו וניניו 

בחשק גדול.
שהותו  שנות  כל  במשך 
להגרר  לא  נלחם  הי'  בארה"ב 
אמריקא  של  המודעס  אחרי 
והי' מחזק רבים מיוצאי השואה 
נפשו  מוסר  והי'  להגרר  שלא 
להביאם בחזרה. אף יסד קעמפ 
על טהרת הקודש כדי שצאצאיו 
לא יושפעו ולא יזוהמו מאוירת 
בעניני  נפשו  מסר  אמריקא. 
בהליכה  והרבה  ומקוה  טהרה 
ואפי'  חוליו  בימי  אפי'  למקוה 
בבנית  רבות  עזר  קרים.  במים 
מקוואות . ולא התיר לקחת כסף 

בקעמפ עבור השימוש במקוה.
הכירו  הדור  וגדולי  צדיקי 
שבדורנו  סגולה  מיחידי  כא'  בו 
וג־ צדיקי  של  רובם  שרב  וזכה 

דולי מאורנו השתדכו עמו. 
התקיימה  חמישי  ביום 
ויצאה  בארה"ב  הלווייה 
בהשתתפות  מבאבוב  מביהמ"ד 
מרנן  בהשתתפות  גדול  קהל 
וב־ שליט"א  ורבנים  אדמו"רים 
מבא־ האדמורי"ם  כ"ק  ראשם 
סקולען,  ירושלים,  ויז'ניץ  בוב, 
את  לו  לחלוק  שבאו  שליט"א 

כבודו האחרון. 
בקול  נשא  הספד  דברי 
בכורו  בנו  תמרורים  בכי  נהי 
ויזניץ  מקוסוב  האדמו"ר  כ"ק 
שליט"א, ובנו הרה"ג רבי שמחה 

אברהם קארנרייך שליט"א.
ביום  ארצה  הגיע  ארונו 
והל־ לפנה"צ  ערש"ק  שישי 
שי־ מביהמ"ד  יצאה  ווייתו 
 14 יוסף  אהלי  ברח'  דלובצא 
בניו  הספידהו  שם  ירושלים 
האדמורי"ם שליט"א ובן דודו 
הרב ישאל מאיר לאו שליט"א 
הלוויה  מסע  המשיכה  ומשם 

ונטמן בהר הזיתים
יש־ דור  אחריו  השאיר 
רבנים  אדמורי"ם  מבורך  רים 

ומנהיגי קהילות
האדמו"ר  כ"ק  בניו: 
חתן  שליט"א  ויז'ניץ  מקוסוב 
ויז'ניץ  מסערט  אדמו"ר  כ"ק 

זצוק"ל
משי־ האדמו"ר  כ"ק 
כ"ק  חתן  שליט"א  דלובצא 
האדמו"ר מביאלא ב"ב זצוק"ל
אברהם  שמחה  הרה"ג 
האדמו"ר  כ"ק  חתן  שליט"א 

מלעלוב זצקו"ל
יוסף  נחמן  חתניו:הרה"ג 
טברסקי שליט"א בן הגה"צ ר' 
נחום זצוק"ל מרחמסטריווקא

שמשון  יעקב  הרה"ג 
כ"ק  בן  שליט"א  ברזובסקי 

האדמו"ר מסלונים שליט"א

בכיר חיל הים: "אנחנו צריכים 
את הצוללות"

"המשמעות של מדינת ישראל ללא דולפין, לוויתן ותקומה היא הרת אסון" ◆ 
את הדברים אמר תא"ל יוסי אשכנזי, ראש מספן הציוד בחיל הים

מ‡: מ. יו„
תא"ל יוסי אשכנזי, שיפרוש בקרוב מתפקידו 
צה''ל  מדוע  מסביר  הים,  בחיל  הציוד  מספן  כראש 

זקוק בדחיפות לשלוש צוללות נוספות.
המ־ קבעה  שבה  הצוללות"  "פרשת  רקע  על 
הישרא־ המתווכים  את  לדין  להעמיד  שיש  שטרה 
לים בין משרד הביטחון לחברת הצוללות הגרמנית, 

קובע אשכנזי שאין ספק בכלל בנחיצותן.
בראיון  אמר  הוא  מדעתי",  אותי  מוציא  "זה 
החדשות  לצוללות  קוראים  לא  ל-"Ynet". "אנחנו 
אומ־  .3-2-1 צוללות  את  מחליפות  הן  כי   ,9-8-7
רים לי 'אתם רוצים 9 צוללות בזירה', כאילו אנחנו 
מתמודדים מול צבא סודן. אבל אנחנו מחליפים את 
אח"י לוויתן, אח"י דולפין ואח"י תקומה (מראשית 
שנות ה-2000) שמגיעות לפרקן לקראת סוף העשור 

הבא. אין ספק בכלל בנחיצותן.
אנחנו   (9-7) דקאר  הקלאס  צוללות  ''לגבי 
כבר באיחור. הייתי רוצה לראות חוזה חתום. היינו 
אמורים כבר לבנות אותן. ברור שאנחנו צריכים את 
הצוללות. המשמעות של מדינת ישראל ללא דולפין, 

לוויתן ותקומה היא הרת אסון.
"לגבי ארבע הספינות החדשות, אוי ואבוי אם 

הני־ וספינות  סער 5  ספינות  עם  רק  נשארים  היינו 
רית, חלקן בנות יותר מ-25 שנה. ריבונו של עולם, 
תוכנית  ללא  מערבי?  צי  מעצמנו  מחזיקים  אנחנו 
מזהיר  מאחור",  נשארים  היינו  החדשה  הכוח  בניין 

תא"ל אשכנזי.

התפרעויות בעיסאוויה: 

תושבים ירו זיקוקים לעבר שוטרים
נמשכות הפרות הסדר במחאה על מותו של מוחמד סמיר עביד שנורה על-ידי 
שוטרים ◆ המשטרה עצרה 20 חשודים בעקבות יידוי אבנים ובקבוקי תבערה 

וירי זיקוקים

מ‡: מ. יו„ 
עימותים נרשמו גם אתמול 
בשכונת עיסאוויה ובכמה שכונות 
בעק־ ירושלים  במזרח  נוספות 
בות מותו של מוחמד סמיר עביד 
שנורה בשבוע שעבר על-ידי שו־
פרושים  המשטרה  כוחות  טרים. 
זה כמה ימים בשכונה, והתושבים 
אבנים  ויידו  זיקוקים  לעברם  ירו 
ובקבוקי תבערה. במשטרה פיזרו 
רימו־ באמצעות  המתפרעים  את 
ני הלם וכדורי ספוג. אין נפגעים 

בקרב השוטרים.
עצרה  השבוע  סוף  במהלך 
בחשד  אדם  בני   20 המשטרה 
הסדר  בהפרות  מעורבים  שהיו 
במזרח  בשכונות  שהתרחשו 

העיר.
עיסאוויה  שכונת  תושבי 
הגי־ המשטרה  כוחות  כי  טענו 
האבלים  לסוכת  גם  היתר  בין  עו 
של משפחת עביד. אחמד, תושב 
לא  "המשטרה  סיפר:  עיסאוויה 
גורמים  והם  השכונה  את  עוזבת 
ללחץ וכעס. אם הם יישארו בש־
לר־ יצאו  צעירים  הרבה   - כונה 
הוסיף  הוא  בהם".  ויאבקו  חובות 
לשקר  להפסיק  צריכים  "הם  כי 
הוא  חייהם.  את  סיכן  שההרוג 

נרצח בדם קר".
השכונות  אחת  תושבת 
חמורה  "האווירה  כי  סיפרה 
מבקשת  "אני  והוסיפה:  מאוד", 
אות־ ולהציל  להגיע  מהאחראים 

שמתעללים  השוטרים  מסכנת  נו 
ילדינו,  את  תוקפים  הם  בנו. 
וחוסמים  לבתים  נזקים  גורמים 
אותם".  שיעצור  מי  אין  כבישים. 
על  הפלסטינים  דיווחו  שלשום 
לפחות 80 פצועים קל בעימותים 

בשכונת עיסאוויה.
הצעיר שנהרג ירה זיקוקים 
מש־ כוחות  עבר  אל  ישיר  בכינון 
שהתפתחו  מהומות  במהלך  טרה 
השוטרים  ירו  בתגובה,  במקום. 
הוא  אנושות.  אותו  ופצעו  לעברו 
הר  הדסה  החולים  לבית  פונה 
הצופים. זמן קצר לאחר מכן דווח 
הוא  כי  הפלסטינית  בתקשורת 
אישרה  המשטרה  מפצעיו.  מת 

את דבר מותו.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

‡ברהם בן רה ליב‡, ‡י„ל יענט‡ ב חנה, 
‡מילי ב סיון, ‡ורי‡ל בן ברכה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו
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משבר ההגירה בארה"ב:

הנציב הזמני של 
סוכנות המכס והגנת 

הגבולות פרש 
מתפקידו

ההודעה מגיעה זמן קצר לאחר חשיפת התנאים 
בהם מוחזקים ילדי מהגרים במתקני המעצר של 

הסוכנות

מ‡: יר‡ל לבי‡
בארה"ב  ההגירה  משבר 
ממשל  בתוך  נוסף  לזעזוע  גורם 
מתפקי־ התפטר  אתמול  טראמפ. 
המכס  סוכנות  של  הזמני  הנציב  דו 
ג'ון  ארה"ב,  של  הגבולות  והגנת 
כחוד־ בתפקיד  שהחזיק  סנדרס, 

שיים בלבד.
סנדרס לא סיפק אמנם הסבר 
רשמי לפרישתו, אך היא מגיעה זמן 
המח־ התנאים  חשיפת  לאחר  קצר 
מהג־ ילדי  מוחזקים  שבהם  רידים 
רים במתקני המעצר של הסוכנות, 

שעמוסים כמעט עד אפס מקום.
הג־ והגנת  המכס  בסוכנות 
סובלים  הם  כי  הסבירו  בולות 
וכי  תקציב,  של  חמור  ממחסור 
במתקני  הלקוי  לטיפול  הסיבה  זו 
שכעת  הסוכנות,  ראש  המעצר. 
שעבר  בשבוע  קרא  פרש,  כאמור 

חירום  תוספת  לאשר  לקונגרס 
שהלילה   – דולר  מיליארד  של 4.5 
השול־ הדמוקרטים  אותה  אישרו 
טים בבית הנבחרים. עם זאת, הם 
שאושרה  החוק  בגרסת  הוסיפו 
המהג־ על  להגן  שנועדו  סעיפים 
השירו־ את  ולשפר  הכלואים  רים 
תים שהם מקבלים – סעיפים להם 
מתנגדים הרפובליקנים השולטים 

בסנאט.
לאחרונה  הודיע  טראמפ 
היקף  רחב  מבצע  השהיית  על 
מהגרים  לעצור  במטרה  שתכנן 
בר־ גדולות  בערים  לא-חוקיים 
הזדמנות  לתת  כדי  ארה"ב,  חבי 
הדמוקרטים.  עם  נוסף  לדיאלוג 
הצדדים  אם  לראות  נותר  כעת 
יצליחו להגיע לפשרה כדי לפתור, 
משבר  את  חלקי,  באופן  אפילו 

ההגירה שהולך ומחריף.

איגוד הטייסים הבינלאומי מזהיר טייסים 
מפני איבוד קליטת GPS בקרבת נתב"ג

 GPS-אחת הסברות שהועלו היא שמדובר בתוצאה של תיקון קל שנעשה בשעון האטומי של לוויני ה
האמריקני

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשלושת השבועות האחרונים ישנן הפ־
רעות בקליטת מערכת הניווט הלווייני GPS במר־
חב האווירי של ישראל. השיבושים מעלים התראות 
ומפריעים  הטייסים  של  המיקום  במערכות  רבות 

בתהליכי ההמראה והנחיתה.
הסיבה לשיבושים אינה ידועה ורשויות הבי־
סייבר.  או  פח"ע  של  למעורבות  חשד  שללו  טחון 

אחת הסברות שהועלו הן שמדובר בתוצאה של תי־
 GPS-קון קל שנעשה בשעון האטומי של לוויני ה

האמריקני.
אמנם  האוטומטי  והטייס  המטוס  מערכות 
לא מתבססות רק על מערכת ה-GPS, אך קליטתו 
של  מיקומו  ועדכון  איפוסן  על  היתר  בין  אחראית 

המטוס.
בנוסף, איבוד קליטת ה-GPS מקפיץ מער־

מאנשי  שמצריכה  במטוס  בתא הטייסים  גיבוי  כות 
אף  ולעיתים  בדיקות  סדרת  לערוך  האוויר  צוות 
להפעיל מערכות נלוות שמסיחה את דעתם בזמנים 
הטייסים  באיגוד  והמראה.  נחיתה  כמו   - רגישים 
צריכים  הטיסה  "צוותי  כי  הזהירו  הבינלאומי 
להימנע  הפוטנציאלי,  לסיכון  מודעים  להיות 
מהסחות דעת ולתכנן חלופה בהתאם לנהלים 

ולפי הצורך".
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להצטרפות 
לחץ כאן!

הנתונים נחשפים - מדינת טרור 
מעבר לפינה

מעל 28,000 מבנים פלסטינים חדשים לא חוקיים הוקמו בעשור האחרון באזורים 
הישראליים ביהודה ושומרון. כלי העבודה שהובילו להכפלת הבניה: בניית רצף אסטרטגי, 

מלחמת התשה משפטית ו'כיבוש חקלאי'

מ‡: יר‡ל לבי‡
מאומצת  מיפוי  עבודת  לאחר 
תנועת  חושפת  חודשים  מספר  של 
רגבים נתונים חדשים ומדאיגים בדבר 
הקרקעות  על  הערבית  ההשתלטות 
ישרא־ בשליטה  הנמצאים   C בשטחי 
הבלתי  הבניה  המשך  תוך  מלאה,  לית 

החוקית בסיוע אירופי.
בשטח  עובדות  בקביעת  מדובר 
רצף  לתפיסת  פיאד  תוכנית  פי  על 
הקמת  לקראת  בשטח  טריטוריאלי 

מדינה פלסטינית עתידית.
כמות  שנספרו  הנתונים  פי  על 
המבנים הערבים הבלתי חוקים כמעט 
העשור  במהלך  עצמה  את  שהכפילה 
בני־ הממשלה  ראש  מכהן  בו  האחרון 

מין נתניהו.
בשנת 2009 עמדו מספר המבנים 
הבלתי חוקיים בשטחי c על - 29,784 

כאשר בשנת 2018 על - 58,435

א  ל א
המ־ שהנתון 
דאיג יותר הינה 
השטח  תפיסת 
הבנוי בדונמים, 
בשנת  כאשר 
עמד  זה   2009
 44,538 על 
לעומת  דונם 
דונם   78,626

בשנת 2018.
ם  ש ל
 , ה א ו ו ש ה ה
ם  י ב ו ש י י ה
ם  י ל א ר ש י ה

מה־ בלבד  כ2.5%  תופסים   c בשטחי 
ההתיישבות  גדלה  הזה  בעשור  שטח. 
 2008 בשנת  דונם.   10,000 מ  בפחות 
תפסה ההתיישבות 47,327 דונם לעו־

מת- 56,700 דונם בשנת 2018.
"השתלטות  מצטרפת  זה  לנתון 

עיבוד   - הרשות  שמבצעת  חקלאית" 
דונ־ אלפי  במאות  חוקי  בלתי  חקלאי 
רשו־ מדינה  אדמות  של  נוספים  מים 
על  רישום,  בהליכי  הנמצאות  או  מות 
מנת לקבוע עובדות בשטח באמצעות 

עיבוד וחזקה.

הסכם להקלת הליכי ייבוא 
וייצוא עם הונג קונג

ההסכם צפוי לחסוך עלויות ולקצר זמני המתנה ובכך לסייע ליצרנים 
הישראלים להתחרות בשוק העולמי

מ‡: יר‡ל לבי‡
המסים,  רשות  מנהל 
המכס  ונציב  יעקב,  ערן 
והבלו בהונג קונג מר הרמס 
במ־ חתמו,  טנג  אייץ'.  וויי. 
המכס  מנהלי  מועצת  סגרת 
המכס  ארגון  של  השנתית 
הסכם  על  בבריסל,  העולמי 
תכנית  בין  הדדית  להכרה 
"גורם כלכלי מאושר"  שמ־
לבין  בישראל  המכס  פעיל 
שמ־ המקבילה,  התכנית 
בהונג  והבלו  המכס  פעיל 

קונג.
"גור־ ההסכם,  פי  על 
ישראליים  מאושרים"  מים 
- ביניהם יצואנים, יבואנים, 
בי־ משלחים  מכס,  סוכני 

ימיים,  נמלים  נלאומיים, 
מסופים לוגיסטיים וגורמים 
נוספים בשרשרת האספקה 
בתהליכי  להקלות  יזכו   -

הס־ ושחרור  טובין  כניסת 
כן,  כמו  קונג.  בהונג  חורות 
נמוך  לסיכון  יזכו  מטעניהם 
שיתבטא  דבר  לבידוק, 
רב.  ובכסף  בזמן  בחיסכון 
מאושרים  שגורמים  כמובן 
יזכו  ההונג-קונגית  בתכנית 
להקלות דומות בכניסה וב־

שחרור טובין בישראל.
כזכור, המכס בישראל 
שנת  סוף  לקראת  השיק 
2010 את תכנית הגורם הכ־
הישראלית  המאושר  לכלי 
הצטרפו  היום  ועד   (AEO)
לתכנית ואושרו למעלה מ- 
על  שנבחרו  גורמים,   230
בקריטריונים  עמידה  סמך 
כגון איתנות פיננסית, ציות 
וכן,  והיצוא  היבוא  לדיני 

קריטריונים ביטחוניים.
הסכם זה הינו ההסכם 
שחות־ השביעי  הבילטרלי 

תכ־ במסגרת  ישראל  מת 
מאושר"  כלכלי  "גורם  נית 
נחתמו  קודמים  (הסכמים 
דרום  ארה"ב,  טאיוואן,  עם 
ומקסי־ סין  קנדה,  קוריאה, 
המכס  מינהל  שמפעיל  קו) 
לאחר   ,2011 משנת  החל 
שאומצה מספר שנים קודם 
המכס  ארגון  ידי  על  לכן 
התכנית  מטרת  העולמי. 
ופי־ יעילות  את  היא לקדם 

תוך  הבינלאומי  הסחר  שוט 
לא־ בסטנדרטים  עמידה 
האספקה  שרשרת  בטחת 
עלויות  את  להפחית  ובכך, 
במסג־ בנוסף,  השילוח. 
מינהל  מקדם  התכנית  רת 
המכס 'הסכם הכרה הדדית' 
נוספות  מכס  רשויות  עם 
העבודה  בתכנית  המצויות 

להמשך.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
mailto:tooty06@gmail.com
mailto:p0527146734@gmail.com
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להצטרפות 
לחץ כאן!

הנתונים נחשפים - מדינת טרור 
מעבר לפינה

מעל 28,000 מבנים פלסטינים חדשים לא חוקיים הוקמו בעשור האחרון באזורים 
הישראליים ביהודה ושומרון. כלי העבודה שהובילו להכפלת הבניה: בניית רצף אסטרטגי, 

מלחמת התשה משפטית ו'כיבוש חקלאי'

מ‡: יר‡ל לבי‡
מאומצת  מיפוי  עבודת  לאחר 
תנועת  חושפת  חודשים  מספר  של 
רגבים נתונים חדשים ומדאיגים בדבר 
הקרקעות  על  הערבית  ההשתלטות 
ישרא־ בשליטה  הנמצאים   C בשטחי 
הבלתי  הבניה  המשך  תוך  מלאה,  לית 

החוקית בסיוע אירופי.
בשטח  עובדות  בקביעת  מדובר 
רצף  לתפיסת  פיאד  תוכנית  פי  על 
הקמת  לקראת  בשטח  טריטוריאלי 

מדינה פלסטינית עתידית.
כמות  שנספרו  הנתונים  פי  על 
המבנים הערבים הבלתי חוקים כמעט 
העשור  במהלך  עצמה  את  שהכפילה 
בני־ הממשלה  ראש  מכהן  בו  האחרון 

מין נתניהו.
בשנת 2009 עמדו מספר המבנים 
הבלתי חוקיים בשטחי c על - 29,784 

כאשר בשנת 2018 על - 58,435

א  ל א
המ־ שהנתון 
דאיג יותר הינה 
השטח  תפיסת 
הבנוי בדונמים, 
בשנת  כאשר 
עמד  זה   2009
 44,538 על 
לעומת  דונם 
דונם   78,626

בשנת 2018.
ם  ש ל
 , ה א ו ו ש ה ה
ם  י ב ו ש י י ה
ם  י ל א ר ש י ה

מה־ בלבד  כ2.5%  תופסים   c בשטחי 
ההתיישבות  גדלה  הזה  בעשור  שטח. 
 2008 בשנת  דונם.   10,000 מ  בפחות 
תפסה ההתיישבות 47,327 דונם לעו־

מת- 56,700 דונם בשנת 2018.
"השתלטות  מצטרפת  זה  לנתון 

עיבוד   - הרשות  שמבצעת  חקלאית" 
דונ־ אלפי  במאות  חוקי  בלתי  חקלאי 
רשו־ מדינה  אדמות  של  נוספים  מים 
על  רישום,  בהליכי  הנמצאות  או  מות 
מנת לקבוע עובדות בשטח באמצעות 

עיבוד וחזקה.

הסכם להקלת הליכי ייבוא 
וייצוא עם הונג קונג

ההסכם צפוי לחסוך עלויות ולקצר זמני המתנה ובכך לסייע ליצרנים 
הישראלים להתחרות בשוק העולמי

מ‡: יר‡ל לבי‡
המסים,  רשות  מנהל 
המכס  ונציב  יעקב,  ערן 
והבלו בהונג קונג מר הרמס 
במ־ חתמו,  טנג  אייץ'.  וויי. 
המכס  מנהלי  מועצת  סגרת 
המכס  ארגון  של  השנתית 
הסכם  על  בבריסל,  העולמי 
תכנית  בין  הדדית  להכרה 
"גורם כלכלי מאושר"  שמ־
לבין  בישראל  המכס  פעיל 
שמ־ המקבילה,  התכנית 
בהונג  והבלו  המכס  פעיל 

קונג.
"גור־ ההסכם,  פי  על 
ישראליים  מאושרים"  מים 
- ביניהם יצואנים, יבואנים, 
בי־ משלחים  מכס,  סוכני 

ימיים,  נמלים  נלאומיים, 
מסופים לוגיסטיים וגורמים 
נוספים בשרשרת האספקה 
בתהליכי  להקלות  יזכו   -

הס־ ושחרור  טובין  כניסת 
כן,  כמו  קונג.  בהונג  חורות 
נמוך  לסיכון  יזכו  מטעניהם 
שיתבטא  דבר  לבידוק, 
רב.  ובכסף  בזמן  בחיסכון 
מאושרים  שגורמים  כמובן 
יזכו  ההונג-קונגית  בתכנית 
להקלות דומות בכניסה וב־

שחרור טובין בישראל.
כזכור, המכס בישראל 
שנת  סוף  לקראת  השיק 
2010 את תכנית הגורם הכ־
הישראלית  המאושר  לכלי 
הצטרפו  היום  ועד   (AEO)
לתכנית ואושרו למעלה מ- 
על  שנבחרו  גורמים,   230
בקריטריונים  עמידה  סמך 
כגון איתנות פיננסית, ציות 
וכן,  והיצוא  היבוא  לדיני 

קריטריונים ביטחוניים.
הסכם זה הינו ההסכם 
שחות־ השביעי  הבילטרלי 

תכ־ במסגרת  ישראל  מת 
מאושר"  כלכלי  "גורם  נית 
נחתמו  קודמים  (הסכמים 
דרום  ארה"ב,  טאיוואן,  עם 
ומקסי־ סין  קנדה,  קוריאה, 
המכס  מינהל  שמפעיל  קו) 
לאחר   ,2011 משנת  החל 
שאומצה מספר שנים קודם 
המכס  ארגון  ידי  על  לכן 
התכנית  מטרת  העולמי. 
ופי־ יעילות  את  היא לקדם 

תוך  הבינלאומי  הסחר  שוט 
לא־ בסטנדרטים  עמידה 
האספקה  שרשרת  בטחת 
עלויות  את  להפחית  ובכך, 
במסג־ בנוסף,  השילוח. 
מינהל  מקדם  התכנית  רת 
המכס 'הסכם הכרה הדדית' 
נוספות  מכס  רשויות  עם 
העבודה  בתכנית  המצויות 

להמשך.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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שלב נוסף ברפורמה במוניות השירות:

נבחרו זוכים להפעלת עשרות קווי 
מוניות שירות חדשים ברחבי הארץ
הנוסעים במוניות השירות ייהנו לראשונה מהשימוש ברב קו ומכל הסדרי 

הנסיעה המוזלים בתחבורה הציבורית ◆ במסגרת הרפורמה פורסמו מכרזים 
להפעלת 23 אשכולות של קווי מוניות ברחבי הארץ הכוללים כ-110 קווים

מ‡: יר‡ל לבי‡
המוניות  בענף  הרפורמה 
המכרזים  ועדת  תאוצה.  צוברת 
למש־ המשותפת  הבינמשרדית, 
הכריזה  והאוצר,  התחבורה  רדי 
להפעלת  במכרזים  הזוכים  על 
בארבעה  השירות  מוניות  קווי 
הארץ,  בדרום  קווים,  אשכולות 

במרכז ובאזור השרון.
מו־ קווי  בעשרות  מדובר 
ניות שירות, מחציתם קווים חד־
מספר  בתוך  לפעול  שיחלו  שים, 
חודשים. בכל אחד מקווים אלה, 
שירות  מוניות  עשרות  יופעלו 
שיכפילו  ובינעירוניות,  עירוניות 
את מספר מוניות הקיים באזורים 
לתח־ משלים  שירות  ויהוו  אלה, 

בורה הציבורית.
השירות  במוניות  הנוסעים 
ייהנו לראשונה בישראל מההנחה 
כרטיס  למחזיקי  כיום  הניתנת 
וברכבת,  באוטובוסים  קו"  "רב 
הנ־ הסדרי  מכל  ליהנות  ויוכלו 
סיעה המוזלים בתחבורה הציבו־
ללא  קווים  בין  מעבר  כולל  רית, 
תשלום, מידע לנוסעים, מידע על 
באפליקציות,  השירות  נסיעות 
בינעי־ בנסיעות  מקומות  הזמנת 

רוניות ועוד.

ידי  על  פורסמו  המכרזים 
הצי־ לתחבורה  הארצית  הרשות 
בורית במשרד התחבורה, במסג־
השי־ בענף מוניות  הרפורמה  רת 
רות. במסגרת הרפורמה פורסמו 
אשכולות   23 להפעלת  מכרזים 
הארץ,  ברחבי  מוניות  קווי  של 
הפ־ עם  קווים.  כ-110  הכוללים 
המתוכננים,  הקווים  כל  עלת 
יגדל מספר קווי מוניות השירות 
לעו־ אחוזים,  במאות  בישראל 

השירות  מוניות  קווי  עשרות  מת 

הפועלים כיום.
קווי  אשכולות  בתכנון 
על  דגש  הושם  השירות,  מוניות 
תעסו־ למוקדי  שירות  שיפור 
פעי־ ומרכזי  רכבת  תחנות  קה, 
במטרה  זאת,  משמעותיים.  לות 
לשפר את הנגישות של הנוסעים 
ולאפשר  הציבורית  בתחבורה 
של  מהיתרונות  ליהנות  לנוסעים 
זמני  מבחינת  השירות,  מונית 
נסיעה והגמישות במיקום הורדת 

ואיסוף הנוסעים.

פורסמה טיוטת היתר הפליטה 
לאסדת לוויתן

נובל אנרג'י תידרש לעמוד במגבלת פליטה של חומרים אורגניים נדיפים בסך 
של 30 טון לשנה ותחויב בביצוע תוכנית לזיהוי ולטיפול בדליפות מרכיבי ציוד 

LDAR

מ‡: יר‡ל לבי‡  
הסביבה  להגנת  המשרד 
את  הציבור  להערות  מפרסם 
שינתן  הפליטה  היתר  טיוטת 
לה־ כתנאי  אנרג'י  נובל  לחברת 
אשר  לוויתן,  הגז  אסדת  פעלת 
מקו  מערבית  ק"מ   10 תוקם 
ודור.  נחשולים  מושב  של  החוף 
נקי  אוויר  לחוק  בהתאם  זאת, 

התשס"ח-2008.
קפדניות  בדיקות  בתום 
ההיתר  בטיוטת  המשרד  קבע 
תידרש  אנרג'י  נובל  חברת  כי 
חו־ של  פליטה  במגבלת  לעמוד 
של  בסך  נדיפים  אורגניים  מרים 
בסך 157  בנזן  ושל  לשנה  טון   30
ק"ג לשנה, וכן בתנאים מחמירים 
לטיפול בפליטות באוויר, לניטור 
דיווח  ולחובת  מזהמים,  ולדיגום 
המיט־ לטכניקה  בהתאם  הכל   -

.(BAT) בית הזמינה
נדרשת  שבהן  הדרישות 
על  מבוססות  אנרג'י  נובל  חברת 
והטכ־ האירופית  הדירקטיבה 
ביותר  והמתקדמת  הזמינה  ניקה 

ההיתר  טיוטת  ימיות.  לאסדות 
ודיגום  ניטור  ביצוע  מחייבת 
קפדניים ולביצוע תוכנית מקיפה 
לזיהוי ולטיפול בדליפות מרכיבי 
מגבלות  קובעת  הטיוטה  ציוד. 
שנקבע  וכפי  למזהמים,  פליטה 
תמר  הגז  אסדת  עבור  לראשונה 
מחייבת   - אשקלון  חופי  שמול 

הפחתת פליטות גזי חממה. 
הסביבה  להגנת  המשרד 
היש־ המשק  את  ומוביל  מקדם 
ראלי לעתיד שבו מקסימום אנר־
מתחדשים,  ממקורות  תיוצר  גיה 
תיווצר  והיתרה  מפחם,  מינימום 
המטרה  מיידי,  באופן  טבעי.  בגז 
בדלקים  השימוש  הפסקת  היא 
מוצקים, כבדים ומזהמים ומעבר 
הדלק  שהוא  טבעי,  בגז  לשימוש 
הפוסילי הנקי ביותר. על כן, למ־
מחוייבות  הסביבה  להגנת  שרד 
על  הטבעי  הגז  מהפכת  לקידום 
שלל יתרונותיה הסביבתיים והכ־

מאגרי  פיתוח  כך  ובתוך  לכליים, 
וכריש-תנין  לווייתן  הטבעי  הגז 
הגז  ההולכה.  למערכת  וחיבורם 

עד  מעבר  כדלק  משמש  הטבעי 
הארוך,  לטווח  לפתרון  להגעה 
אנרגיות  מיטבי  באופן  המשלב 

מתחדשות ואגירת אנרגיה.
הקמת אסדת לוויתן וחיבו־
רה לרשת הגז הארצית היא אחד 
 1-4 יחידות  לסגירת  התנאים 
"אורות  הפחמית  הכוח  בתחנת 
יפחית  אשר  צעד  בחדרה,  רבין" 
ברצועת  אוויר  מזהמי  פליטת 
וזכ־ חדרה  הערים  ובאזורי  החוף 
ות־ תחלואה  ויצמצם  יעקב,  רון 
האוויר  למזהמי  מחשיפה  מותה 

הנפלטים מתחנות כוח פחמיות.
הצי־ הערות  תקופת  בתום 
בור, יקיים המשרד להגנת הסבי־
ולאחר  בהערות  ציבורי  דיון  בה 
ויעדכן  ההערות  את  שישקול 
המ־ התנאים,  את  הצורך  במידת 
שרד יחתום את ההיתר, המהווה 
הע־ את  האסדה.  להפעלת  תנאי 
רות הציבור ניתן להגיש בכתובת 
avirtzibur@sviva. :האימייל
gov.il עד ה-7 באוגוסט 2019.

נוער השוליים ממשיך להטיל 
אימתו בבני ברק

בשבת בבוקר הציתו נערים כניסות כמה בניינים ברחוב בעל שם טוב

מ‡: יר‡ל לבי‡
תושבים מדווחים, כי בליל 
השתוללו  שוליים  נערי  שבת,  
רמזו־ השמידו  השומר,  ברחוב 
רים ותמרורים, והתעללו בעוברי 

אורח.
יצאו  בצהריים  בשבת 
כלבי   2 עם  נערים  אלחנן  מרמת 
ענק כשהם מפחידים את התוש־

בים ומתגרים בהם.
בשבת בבוקר הציתו נערים 

ברחוב  בניינים  כמה  כניסות  את 
שהבניין  לאחר  טוב,  שם  בעל 
מצב  והיה  בלהבות  עלה  כמעט 
כיבו  התושבים  נפש  פיקוח  של 

את השריפה.

אשדוד: עובדי המוקד העירוני 
לכדו נחש צפע באורך מטר

הנחש שוחרר בחזרה לטבע

מ‡: יר‡ל לבי‡
עובדי סיירת המוקד 
אמויאל   שלומי  העירוני 
הוזעקו  שפיגל  ויהונתן 
לחווה החקלאית השוכנת 
באזור התעשייה באשדוד 
העובדים  שצוות  לאחר 
במקום הבחין בנחש צפע.

אשר  שפיגל  יהונתן 
הוכשר מקצועית ללכידת 
שלומי  ואיתו  נחשים 
למקום  הגיעו  אמויאל 
והצליחו ללכוד את הנחש 

.
הלכי־ מסע  בתיעוד 
הת־ כי  לראות  ניתן  דה, 

פשוטה  הייתה  לא  פיסה 
הסתתר  והנחש  מאחר 
אשפה.  לשקי  מתחת 
את  בזהירות  הזיז  יהונתן, 
את  תפס  ומיד  השקית 
שוחרר  לבסוף  הנחש. 

הנחש בחזרה לטבע.
 

היום

מכבי שירותי בריאות מזמינה את נשות 
צפת והסביבה לערב נשים חוויתי

בתכנית: הרצאתה המרתקת של הגב' מרים הלר מרפאה בעיסוק והרקדה עם האומנית מיכל 
לויטין ◆ הכניסה לאירוע ללא עלות בהרשמה מראש

בשורה משמחת לנשות צפת והסבי־
בה: מכבי שירותי בריאות תקיים היום, יום 
שני כ"ח סיון (1.7) ערב נשים חוויתי ובריא 

ברחוב צה"ל 4, החל מהשעה 20:00.
במ־ מרחב  הנהלת  ישתתפו  באירוע 
ברכה  דברי  שישאו  בריאות  שירותי  כבי 

ולאחר מכן תתקיים הרצאתה המרתקת של 
הגב' מרים הלר, מרפאה בעיסוק, בהרצאה 

שכותרתה "הילדים חייבים תעסוקה". 
לאחר ההרצאה, משתתפות האירוע 
"הצחוק  הכותרת  תחת  להרקדה  מוזמנות 

יפה לבריאות" עם האומנית מיכל לויטין.

בלבד  לנשים  היא  לאירוע  הכניסה 
מותנית  ההשתתפות  אולם  עלות,  וללא 
בהרשמה מראש במרפאת מאור חיים של 
הש־ בין   04-6164210 בטלפון:  מכבי 
עות 08:00-12:00 ובין השעות -16:00

.18:00
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 חגיגת בר מצווה ל-130 חתנים
בני הנוער שחלק מהם בנים למשפחות שאינן יודעות דבר על היהדות, ערכו מסע ברחבי ארץ 

ישראל להכרת היהדות ביוזמת אגף 'מורשה' של "מרכז רבני אירופה" 

מ‡: יר‡ל לבי‡
אטרקציות  אירועים,  גדוש  שבוע 
ונערות  נערים   130 על  עבר  וטיולים 
העמים  חבר  ממדינות  מצווה  ובנות  בני 
שהשתתפו  סיביר  כולל  אירופה  ומזרח 
של  מורשה  אגף  שעורך  ייחודי  במסע 

'מרכז רבני אירופה'.
בחמי־ התקיים  המסע  של  שיאו 
שי שעבר כאשר הנערים חגגו טקס בר 
במהלכו  המערבי  הכותל  ברחבת  מצווה 
קיבלו במתנה זוג תפילין. לנערות הוענק 
פמוט ייחודי להדלקת נרות שבת קודש.

הכותל  רחבת  אל  הכניסה  לפני 
פניהם  את  שקידמו  נגנים  להם  המתינו 
בשירה ותופים. עם חופות אשר נפרשו 
מעל לראשי נערי הבר מצווה ליוו אותם 
הנגנים בשירה וריקוד עד רחבת הכותל, 
בשופ־ תקיעה  בקולות  מהם  נפרדו  שם 

רות.
להתפלל  ניגשו  בקבוצה  הנערות 
טקס  ערכו  מכן  ולאחר  נשים  בעזרת 
חגיגי במנהרות הכותל המערבי בו הכי־
לניצולות  שיוענקו  מיוחדים  פמוטים  נו 
שואה שלא זכו לחגיגת בת מצווה והנע־
רים נכנסו אל רחבת הכותל המערבי שם 
הוענק לכל אחד מהם במתנה זוג תפילין, 

טלית וסידור מיוחד.
יחד עם המדריכים ורבני הקהילות 
הניחו  הם  המסע,  לכל  אותם  שמלווים 

קריאת  לאחר  והתפללו.  התפילין  את 
התורה שהתקיימה ברוב עם נערך מעמד 
נפר־ הנערים  ראשי  מעל  כאשר  מיוחד 
בירכו  במקום  שהיו  וכהנים  טליתות  שו 

אותם.
אירופה'  רבני  ב'מרכז  חגגו  השנה 
הפרויקט  של  לקיומו  ה-11  השנה  את 
הייחודי שאין דומה לו באירופה. במהלך 
הק־ במקומות  הצעירים  ביקרו  המסע 
הזדמנות  וחוו  הארץ  רחבי  בכל  דושים 
עם  שלהם  הקשר  את  להעמיק  מיוחדת 
המסורת היהודית והחיים בישראל. את 

ונשו־ הקהילות  מרבני   30 ליוו  הנערים 
תיהם, (שליוו את קבוצת בנות המצווה), 
מערי המוצא שלהם. לאורך כל הביקור 
את  הדובר  מדריך  קבוצה  לכל  הוצמד 

שפתה.
הרב  אירופה  רבני  מרכז  מנכ"ל 
אריה גולדברג אמר: "זה מרשים לראות 
הנ־ של  ההתרגשות  את  מחדש  שנה  כל 
הגיעם  עם  המצוות  בני  והנערות  ערים 
שכדבריהם  חוויה  זאת  המערבי.  לכותל 
אנחנו  חייהם.  ימי  לכל  בליבם  נחרטת 

שמחים להיות חלק מכך".

כ"ח בסיון - רצח השר היהודי
סיפורו העצוב של רתנאו ממחיש את כשלון הניסיון למצוא חן בעיני הגויים על ידי התבוללות 

וויתור על הזהות היהודית המיוחדת

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשנת  בברלין  נולד  ַרֶתַנאּו  ַוְלֶטר 
של  יהודית  למשפחה   ,(1867) תרל'ז 
בין  ייסד  אביו  עשירים.  עסקים  אנשי 
 .AEG המפורסמת החברה  את  השאר 
אך  הגרמני  בצבא  שירת  הצעיר  ולטר 
לאחר  לקצין.  התמנה  לא  יהדותו  בגלל 
מכן מילא תפקידי ניהול בחברות הרבות 
האישיים  בחייו  משפחתו.  שבבעלות 
היהודים  שעל  וטען  מיהדות  רחוק  היה 

להתבולל בחברה הגרמנית הכללית.
במלחמת  גרמניה  תבוסת  לאחר 
העולם הראשונה, התמנה רתנאו ליועץ 
בשנת  השיקום.  וכשר  לממשלה  כלכלי 
של  החוץ  לשר  התמנה   (1922) תרפ'ב 
אי  שמילא  היחיד  ליהודי  והיה  גרמניה, 

פעם תפקיד זה.
גרמניה היתה מאז ומעולם מדינה 
הב־ ומעמדו  קיצוני,  באופן  אנטישמית 
נסבל  בלתי  היה  היהודי  השר  של  כיר 
בעיני רבים. נגד רתנאו התנהלה הסתה 
היהודים  של  נציגם  הוא  כאילו  פרועה, 
הזוממים להשתלט על הכלכלה, על גר־
מניה ועל העולם כולו. ואכן, בכ'ח בסיון 
לאחר  בלבד  אחדים  חודשים  תרפ'ב, 
מתנק־ בידי  רתנאו  ולטר  נרצח  מינויו, 
שים אנטישמים. עשר שנים לאחר מכן 

עלו הנאצים לשלטון. 
סיפורו העצוב של רתנאו ממחיש 
בעיני  חן  למצוא  הניסיון  כשלון  את 
על  וויתור  התבוללות  ידי  על  הגויים 

הזהות היהודית המיוחדת.

פרנו // „ו„ פרי„

 סיכום
מחוסרי  חיים  לחיות  שלא  להיזהר  שעלינו  בהרחבה  דיברנו 

הכרה!

המאבק היומיומי שלנו נגד הישנוניות והערפול שסביבנו בנוגע 

לכל מה שקורה אתנו הוא בעצם מאבק "למשמעות" כלומר מאבק 

שלנו שאנחנו מקיימים כדי שיהיה לנו משמעות לחיים, בני אדם 

שגלום  מהפוטנציאל  קטן  אחד  באחוז  בקושי  משתמשים  היום 

בתוכם, אדם לא עלינו עלול לחיות את כל חייו ובו בזמן שהוא חי 

הוא לא מודע להרבה מהדברים שקורים סביבו בעולם. כמו אדם 

עושה  שאתה  למה  לב  להשים  אחד  כל  על  לכן  חלקית,  בהכרה 

בכל זמן שהוא, בכל רגע ורגע מהחיים שלך, עליך להיזהר מחיים 

מחוסרי הכרה, אל תסתובב עם ראש ריק ממחשבות. 

נער את הראש שלך ותתעורר תתחיל לחיות חיים עם מהות, 

מה אני עושה? לאן אני הולך? למה אני הולך לשם? מה המטרה 

שלי? מה אני ארוויח מזה? זה יעיל או מסוכן עבורי? תעורר את 

המטרה שלך בחיים! את השאיפות שלך את הרצונות שלך בחיים, 

ור־ שאיפות  סתם  שזה  או  לזה?  בקשר  לעשות  אתה מתכוון  מה 

צונות לא מסודרות בראש שלך?! יש לך תוכנית פעולה איך אתה 

מוציא את זה בפועל? 

תבדוק את הנושאים שחשובים לך בחיים ברצינות יתרה, ות־

קבל תשובות אמתיות. שאל את עצמך למה אני חי? מה אני רוצה 

לעשות  עם החיים שלי?

החיים שלנו צריך להיות להם משמעות אחרת נמצא את עצמי־

נו תמיד במצב של בריחה ובמצבי דיכאון, אדם עם תכלית שיידע 

מה רוצה מעצמו יש לו משמעות לחיים שלו, אגב זו הסיבה למצבי 

דיכאון כי האנשים הללו אין להם משמעות לחיים.

במ־ עושים,  שאנו  דבר  שבכל  ההנאה  את  ליצור  כיצד  ללמוד 

קום לחכות שתגיע בעצמה, לא לומר עשיתי כי צריך לעשות לא 

היה לי בזה שום כייף והנאה אלא תמיד אתה תחפש ותמצא את 

ההנאה שבכל דבר,

לכן עלינו לדעת להיכנס תמיד לנקודה שמגינה עלינו ומביאה 

והתכלית  והמנוחה  לנוחות  הנכסף  ליעד  הפנימי  לאושר  אותנו 

של  חיים  אחר  ורדיפה  ערניים  להיות  לפעול  תמיד  האמתית, 

משמעות לא לתת לעצמינו להירדם בתרדמת החיים רק כך נוכל 

להגשים מטרות ולחיות בצורה הנכונה. כל אחד יכול, אין לא יכול 

יש לא רוצה, מה שכן כדי להצליח בעקביות כל אחד חייב לעשות 

סייג לעצמו- לבנות גדרות, ומה כל כך חשוב בבניית גדר עצמית? 

מחליטים  אנחנו  מהסכנה.  בטוח  ממרחק  עלינו  שומרת  היא  גדר 

לקחת אחריות אישית על החיים ולהתקדם קדימה עם עצמינו רק 

כך נוכל לחיות בצורה הנכונה. 

ה‡ומ לנו // הרב ‚ילי עטרי

 ה‡ומ מרכז  ור‚ועים,  טובים  יור  חיים   להר‚י לעˆמך   ‚‡„ הזמן  עכיו 
Œˆהה ,וˆ‡ומל‡ה ל להˆלחה ב‡חריו יליווי ‡י וכניך במלווה ‡ו נול
Œהמו  כנוי14.7.19 ˜ורס פרונטלי ללי ח מחזוריו נפיכה עכלחה ממ

TMP-Therapeutic Mind Programming   ע טר‡נס וסו‚סטיו„
Œינוי עמו הליכי להניע ל„ע NLP Basic Practitioner | מיון מו„רך סו‚סטיבי„
Œוכריזמ מפיע  להיו ‡„ם   ,ניוב לכל ‡„ם  להחבר  וב‡נים,  בעˆמך  ˜ים 
טי ממ‚נט ‡ליו ‡נים ‡ה חייב! לרכו‡  היכול לכנ ‡  המו„ע! 
˜ורס ה- TMP המ˜יף ביור ל „"ר ינוי לכל הפרטים המל‡ים 0506669924        
˜ורס מומˆ ועניני וממו˜„ מטרה  טר‡נס וסו‚סטיה רפי ברמה ה‚בוהה ביור 
לכנ ‡  המו„ע לעו‡  הבלי ‡פרי לפרטים 0506669924.הר‡ון 

מסו‚ו ביר‡ל
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 חגיגת בר מצווה ל-130 חתנים
בני הנוער שחלק מהם בנים למשפחות שאינן יודעות דבר על היהדות, ערכו מסע ברחבי ארץ 

ישראל להכרת היהדות ביוזמת אגף 'מורשה' של "מרכז רבני אירופה" 

מ‡: יר‡ל לבי‡
אטרקציות  אירועים,  גדוש  שבוע 
ונערות  נערים   130 על  עבר  וטיולים 
העמים  חבר  ממדינות  מצווה  ובנות  בני 
שהשתתפו  סיביר  כולל  אירופה  ומזרח 
של  מורשה  אגף  שעורך  ייחודי  במסע 

'מרכז רבני אירופה'.
בחמי־ התקיים  המסע  של  שיאו 
שי שעבר כאשר הנערים חגגו טקס בר 
במהלכו  המערבי  הכותל  ברחבת  מצווה 
קיבלו במתנה זוג תפילין. לנערות הוענק 
פמוט ייחודי להדלקת נרות שבת קודש.

הכותל  רחבת  אל  הכניסה  לפני 
פניהם  את  שקידמו  נגנים  להם  המתינו 
בשירה ותופים. עם חופות אשר נפרשו 
מעל לראשי נערי הבר מצווה ליוו אותם 
הנגנים בשירה וריקוד עד רחבת הכותל, 
בשופ־ תקיעה  בקולות  מהם  נפרדו  שם 

רות.
להתפלל  ניגשו  בקבוצה  הנערות 
טקס  ערכו  מכן  ולאחר  נשים  בעזרת 
חגיגי במנהרות הכותל המערבי בו הכי־
לניצולות  שיוענקו  מיוחדים  פמוטים  נו 
שואה שלא זכו לחגיגת בת מצווה והנע־
רים נכנסו אל רחבת הכותל המערבי שם 
הוענק לכל אחד מהם במתנה זוג תפילין, 

טלית וסידור מיוחד.
יחד עם המדריכים ורבני הקהילות 
הניחו  הם  המסע,  לכל  אותם  שמלווים 

קריאת  לאחר  והתפללו.  התפילין  את 
התורה שהתקיימה ברוב עם נערך מעמד 
נפר־ הנערים  ראשי  מעל  כאשר  מיוחד 
בירכו  במקום  שהיו  וכהנים  טליתות  שו 

אותם.
אירופה'  רבני  ב'מרכז  חגגו  השנה 
הפרויקט  של  לקיומו  ה-11  השנה  את 
הייחודי שאין דומה לו באירופה. במהלך 
הק־ במקומות  הצעירים  ביקרו  המסע 

הזדמנות  וחוו  הארץ  רחבי  בכל  דושים 
עם  שלהם  הקשר  את  להעמיק  מיוחדת 
המסורת היהודית והחיים בישראל. את 

ונשו־ הקהילות  מרבני   30 ליוו  הנערים 
תיהם, (שליוו את קבוצת בנות המצווה), 
מערי המוצא שלהם. לאורך כל הביקור 
את  הדובר  מדריך  קבוצה  לכל  הוצמד 

שפתה.
הרב  אירופה  רבני  מרכז  מנכ"ל 
אריה גולדברג אמר: "זה מרשים לראות 
הנ־ של  ההתרגשות  את  מחדש  שנה  כל 
הגיעם  עם  המצוות  בני  והנערות  ערים 
שכדבריהם  חוויה  זאת  המערבי.  לכותל 
אנחנו  חייהם.  ימי  לכל  בליבם  נחרטת 

שמחים להיות חלק מכך".

כ"ח בסיון - רצח השר היהודי
סיפורו העצוב של רתנאו ממחיש את כשלון הניסיון למצוא חן בעיני הגויים על ידי התבוללות 

וויתור על הזהות היהודית המיוחדת

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשנת  בברלין  נולד  ַרֶתַנאּו  ַוְלֶטר 
של  יהודית  למשפחה   ,(1867) תרל'ז 
בין  ייסד  אביו  עשירים.  עסקים  אנשי 
 .AEG המפורסמת החברה  את  השאר 
אך  הגרמני  בצבא  שירת  הצעיר  ולטר 
לאחר  לקצין.  התמנה  לא  יהדותו  בגלל 
מכן מילא תפקידי ניהול בחברות הרבות 
האישיים  בחייו  משפחתו.  שבבעלות 
היהודים  שעל  וטען  מיהדות  רחוק  היה 

להתבולל בחברה הגרמנית הכללית.
במלחמת  גרמניה  תבוסת  לאחר 
העולם הראשונה, התמנה רתנאו ליועץ 
בשנת  השיקום.  וכשר  לממשלה  כלכלי 
של  החוץ  לשר  התמנה   (1922) תרפ'ב 
אי  שמילא  היחיד  ליהודי  והיה  גרמניה, 

פעם תפקיד זה.
גרמניה היתה מאז ומעולם מדינה 
הב־ ומעמדו  קיצוני,  באופן  אנטישמית 
נסבל  בלתי  היה  היהודי  השר  של  כיר 
בעיני רבים. נגד רתנאו התנהלה הסתה 
היהודים  של  נציגם  הוא  כאילו  פרועה, 
הזוממים להשתלט על הכלכלה, על גר־
מניה ועל העולם כולו. ואכן, בכ'ח בסיון 
לאחר  בלבד  אחדים  חודשים  תרפ'ב, 
מתנק־ בידי  רתנאו  ולטר  נרצח  מינויו, 
שים אנטישמים. עשר שנים לאחר מכן 

עלו הנאצים לשלטון. 
סיפורו העצוב של רתנאו ממחיש 
בעיני  חן  למצוא  הניסיון  כשלון  את 
על  וויתור  התבוללות  ידי  על  הגויים 

הזהות היהודית המיוחדת.

פרנו // „ו„ פרי„

 סיכום
מחוסרי  חיים  לחיות  שלא  להיזהר  שעלינו  בהרחבה  דיברנו 

הכרה!

המאבק היומיומי שלנו נגד הישנוניות והערפול שסביבנו בנוגע 

לכל מה שקורה אתנו הוא בעצם מאבק "למשמעות" כלומר מאבק 

שלנו שאנחנו מקיימים כדי שיהיה לנו משמעות לחיים, בני אדם 

שגלום  מהפוטנציאל  קטן  אחד  באחוז  בקושי  משתמשים  היום 

בתוכם, אדם לא עלינו עלול לחיות את כל חייו ובו בזמן שהוא חי 

הוא לא מודע להרבה מהדברים שקורים סביבו בעולם. כמו אדם 

עושה  שאתה  למה  לב  להשים  אחד  כל  על  לכן  חלקית,  בהכרה 

בכל זמן שהוא, בכל רגע ורגע מהחיים שלך, עליך להיזהר מחיים 

מחוסרי הכרה, אל תסתובב עם ראש ריק ממחשבות. 

נער את הראש שלך ותתעורר תתחיל לחיות חיים עם מהות, 

מה אני עושה? לאן אני הולך? למה אני הולך לשם? מה המטרה 

שלי? מה אני ארוויח מזה? זה יעיל או מסוכן עבורי? תעורר את 

המטרה שלך בחיים! את השאיפות שלך את הרצונות שלך בחיים, 

ור־ שאיפות  סתם  שזה  או  לזה?  בקשר  לעשות  אתה מתכוון  מה 

צונות לא מסודרות בראש שלך?! יש לך תוכנית פעולה איך אתה 

מוציא את זה בפועל? 

תבדוק את הנושאים שחשובים לך בחיים ברצינות יתרה, ות־

קבל תשובות אמתיות. שאל את עצמך למה אני חי? מה אני רוצה 

לעשות  עם החיים שלי?

החיים שלנו צריך להיות להם משמעות אחרת נמצא את עצמי־

נו תמיד במצב של בריחה ובמצבי דיכאון, אדם עם תכלית שיידע 

מה רוצה מעצמו יש לו משמעות לחיים שלו, אגב זו הסיבה למצבי 

דיכאון כי האנשים הללו אין להם משמעות לחיים.

במ־ עושים,  שאנו  דבר  שבכל  ההנאה  את  ליצור  כיצד  ללמוד 

קום לחכות שתגיע בעצמה, לא לומר עשיתי כי צריך לעשות לא 

היה לי בזה שום כייף והנאה אלא תמיד אתה תחפש ותמצא את 

ההנאה שבכל דבר,

לכן עלינו לדעת להיכנס תמיד לנקודה שמגינה עלינו ומביאה 

והתכלית  והמנוחה  לנוחות  הנכסף  ליעד  הפנימי  לאושר  אותנו 

של  חיים  אחר  ורדיפה  ערניים  להיות  לפעול  תמיד  האמתית, 

משמעות לא לתת לעצמינו להירדם בתרדמת החיים רק כך נוכל 

להגשים מטרות ולחיות בצורה הנכונה. כל אחד יכול, אין לא יכול 

יש לא רוצה, מה שכן כדי להצליח בעקביות כל אחד חייב לעשות 

סייג לעצמו- לבנות גדרות, ומה כל כך חשוב בבניית גדר עצמית? 

מחליטים  אנחנו  מהסכנה.  בטוח  ממרחק  עלינו  שומרת  היא  גדר 

לקחת אחריות אישית על החיים ולהתקדם קדימה עם עצמינו רק 

כך נוכל לחיות בצורה הנכונה. 

ה‡ומ לנו // הרב ‚ילי עטרי

 ה‡ומ מרכז  ור‚ועים,  טובים  יור  חיים   להר‚י לעˆמך   ‚‡„ הזמן  עכיו 
Œˆהה ,וˆ‡ומל‡ה ל להˆלחה ב‡חריו יליווי ‡י וכניך במלווה ‡ו נול
Œהמו  כנוי14.7.19 ˜ורס פרונטלי ללי ח מחזוריו נפיכה עכלחה ממ

TMP-Therapeutic Mind Programming   ע טר‡נס וסו‚סטיו„
Œינוי עמו הליכי להניע ל„ע NLP Basic Practitioner | מיון מו„רך סו‚סטיבי„
Œוכריזמ מפיע  להיו ‡„ם   ,ניוב לכל ‡„ם  להחבר  וב‡נים,  בעˆמך  ˜ים 

טי ממ‚נט ‡ליו ‡נים ‡ה חייב! לרכו‡  היכול לכנ ‡  המו„ע! 
˜ורס ה- TMP המ˜יף ביור ל „"ר ינוי לכל הפרטים המל‡ים 0506669924        
˜ורס מומˆ ועניני וממו˜„ מטרה  טר‡נס וסו‚סטיה רפי ברמה ה‚בוהה ביור 
לכנ ‡  המו„ע לעו‡  הבלי ‡פרי לפרטים 0506669924.הר‡ון 

מסו‚ו ביר‡ל
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פריצה לישיבת בית מתתיהו במהלך השבת
הגנבים לקחו לכל הבחורים את דמי הכיס האחרונים

מ‡: יר‡ל לבי‡
במהלך  נגנבו  שקלים  אלפים  עשרת 
בבני  מתתיהו'  'בית  ישיבת  מפנימיות  השבת 
וג־ הלימוד  סדר  זמן  את  ניצלו  הגנבים  ברק, 

הבגדים  מכיסי  שקלים  מאות  חדר  מכל  נבו 
והארונות.

אחד מתלמידי הישיבה מספר כי הגנבים 
לקחו לכל הבחורים את דמי הכיס האחרונים.

עם  מיד  השבת  בכיכר  הדיווח  פי  על 
בית  לישיבת  מז"פ  חוקרי  הגיעו  השבת  צאת 
מתתיהו, נגנבה בנוסף כספת של ההסעות לח־

תונות מחדרו של הבחור האחראי.

ראשי מועצות זועמים על המכרז שבו 
זכתה מקדונלד'ס וקוראים לבטלו

ראש מועצת שומרון בתגובה לזכיית מקדונלד'ס במכרז נתב"ג: "המדינה מוציאה עשרות מיליונים על 
מלחמה ב-bds וחוששת לעשות זאת בביתה בגלל המבורגר פופולארי"

מ‡: יר‡ל לבי‡
המסעדות  רשת  של  זכייתה  בעקבות 
מסע־  3 להפעלת  במכרז  ישראל  מקדונלד'ס 
החרימה  שהחברה  לאחר  נתב"ג  במתחם  דות 
את תושבי יו"ש, מגיב ראש המועצה האזורית 

גוש עציון, שלמה נאמן:
התעופה  שדות  שברשות  מאוד  "חבל 
מהחברה  חלק  שהוא  רחב  מקהל  מתעלמים 
פונטציאלי  כלקוח  בו  רואים  ולא  הישראלית 
לחברת  אשראי  הענקת  בארץ.  אזרח  כל  כמו 
ציבור  כלפי  ואיפה  איפה  לעשות  מקדונלד'ס 
זו הכנסת אצבע בעין של תושבי יו"ש. מי שמ־
לה־ הציבור  על  חובה  בישראל  אזרחים  חרים 
חרימו באותה המידה. אני קורא לגורמים הר־
את  לסדר  לקרוא  ישראל  בממשלת  לוונטיים 
החרמת  שימי  לה  ולהבהיר  מקדונלד'ס  חברת 
היהודים נשארו בעברה האפל של האנושות".
שו־ האזורית  המועצה  ראש  דגן  יוסי 
מקדונלד'ס,  נגד  הקמפיין  את  שהוביל  מרון, 
לה־ המשפטים  ולשר  האוצר  לשר  וקרא 
חוק  פי  על  לאפשר  ולא  סמכותו  את  פעיל 
מזון  במכרז  להתמודד  למקדונלד'ס  החרם, 
ממשלתי,  מכרז  שהוא  בנתב"ג,  בשרי  מהיר 
של  זכייתה  על  הקמפיין  שנפתח  לאחר  מגיב, 

מקדונלד'ס במכרז:
עשרות  שמוציאה  שמדינה  "בושה 
חו־ העולם,  בכל   bds ב  מלחמה  על  מליונים 
בסופו  בגלל  שלה,  בביתה  זאת  לעשות  ששת 
של יום המבורגר פופולארי*. מה נאמר לפרל־
מנטים בעולם בהם נציגים של ישראל מתרו־
צצים בדיוק כדי להחיל את חוק החרם. עדיף 
שממשלת ישראל לא תצפה ותבקש ממדינות 
באירופה ומארה"ב לפעול כנגד ה bds אם הם 

נכנעים כאן בישראל.
אנחנו לא וויתרנו. אני דורש משר האוצר 
ולבטל  סמכותם,  את  לממש  המשפטים  ושר 
במכרז,  ישראל  מקדונלד'ס  של  הזכיה  את 
לאחר שזו אף לא טרחה להתחזות לכזו שלא 
מחרימה חצי מיליון תושבים במדינת ישראל".
אלון: "הצטע־ שי  אל  בית  מועצת  ראש 
אלפי  מאות  שמחרימה  חברה  כי  לשמוע  רתי 
זכתה  ושומרון  ביהודה  המתגוררים  יהודים 

למדינת  הכניסה  בשער  סניף  בהפעלת  היום 
ישראל על ידי רשות שדות התעופה.

הפתח  שהוא  במקום  דווקא  כי  לי  צר 
למדינה שלנו יש מי שנותן לגיטימציה לחברה 
שאיננה מסכימה לפתוח סניפים ביהודה ושו־
מרון על רקע פוליטי. אני קורא לכל התושבים 
ושומרון  וביהודה  בכלל  בארץ  המתגוררים 
יהודים  המחרימות  בחברות  לקנות  לא  בפרט 

באשר הם".

מרן הגר"ש עמאר:

"כל יום ראש עיר אחר משתגע. השבת לא שותקת למי שנלחם בה"
רבה של ירושלים, הרב שלמה עמאר, מחה נגד ראשי ערים ששמו להם למטרה להילחם בשבת: "צאו וראו מה יצא מכל אלה שנלחמו. לא נותר מהם אחד"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ירושלים,  של  ורבה  לציון  הראשון 
הרב שלמה משה עמאר שליט"א, הרחיב 
בשיעורו השבועי על מעלת השבת. הרב 
ופוליטי־ ערים  לראשי  בדבריו  התייחס 
נגד  לפעול  כוונתם  על  שהכריזו  קאים 
השבת על ידי פתיחת מקומות בילוי ות־

חבורה ציבורית ביום הקדוש.
שיש  פעם  כל  הרבים,  "בעונותינו 
הקצף",  יוצא  מה  על  לב  תשימו  בחירות 
אמר הרב עמאר, "נגד השבת ונגד ענייני 
שהם  ידי  שעל  חושבים  הם  למה,  הדת. 
תחבורה,  אתיר  אני   – השבת  נגד  יצעקו 
מסעדות  אעשה  אוטובוס,  אעשה  אני 

ואעשה מסחר – אז אנשים ילכו אחריהם. 
למה, מפני שהם רואים איזה מעטים שח־
רטו על דגלם, חושבים שזה כל העולם".

הראשון לציון הוסיף ויצא נגד ראשי 
ערים ששמו להם למטרה להילחם בשבת: 
השבת   – לזלזל  ושלום  חס  שבאים  "יש 
יש  כדור.  רוצים  ים,  רוצים  לנו,  מפריעה 
שוטים כאלה גם בימינו. אני שומע כל יום 
איזה  או  משתגע,  עיר  ראש  איזה  כמעט 
ואומר  משתבש  לכנסת,  שמועמד  אחד 
'אנחנו נתיר'. צאו וראו מה יצא מכל אלה 
לא  השבת  אחד.  מהם  נותר  לא  שנלחמו. 

שותקת".
הצעקות  כל  למרות  השם,  "ברוך 

וכל ההכרזות של כל מיני אנשים, התורה 
מתרחבת והתורה מתגדלת והשבת מתק־
דשת. נכון שיש עדיין מחללי שבת – השם 
יחזירם בתשובה – אבל בין שומרי השבת 
השבת,  את  מכבדים  הזה.  כדבר  היה  לא 

מדקדקים בהלכות שבת".
מעלתה  על  הוסיף  לציון  הראשון 
את  לנו  נותנת  "שבת  קודש:  שבת  של 
וזה  ישראל,  עם  לכל  הימים,  לכל  הברכה 
לכו  שבת  'לקראת  הקדוש  המשורר  אמר 

ונלכה, כי היא מקור הברכה".
בדבריו קרא הרב להתחזק בשמירת 
בביתו  נר  עוד  אחד  כל  ולהוסיף  השבת 
אנחנו,  "צריכים  שבת:  נרות  בהדלקת 

יתברך,  השם  בעזרת 
וב־ זה,  על  להתפלל 
כל  הזה  הדבר  שביל 
לה־ עליו  יקבל  אחד 
לשבת.  נוסף  נר  דליק 
נרות  שני  שמדליק  מי 
– ידליק עוד נר מיוחד. 
בש־ עושים  אנחנו  זה 
שהשבת  להתפלל  ביל 
עלינו  להערות  תעזור 

שתיפקחנה  הרחוקים,  על  גם  טהרה  רוח 
עיניהם לראות מה מעלתה וקדושתה של 
השבת. כל אחד, בבקשה מכם, ידליק נר 
נוסף בכל ערב שבת עד שנשמע שהשבת 

מתרוממת ונישאת".
ירוש־ של  רבה  ערך  השיעור  בתום 
על  הגזירות  לביטול  מיוחדת  תפילה  לים 

כבודה של השבת.

פרנו // „ו„ פרי„

 כיˆ„ י‚ ביטחון עˆמי?
הופ־ טובה?  בצורה  אנשים  בפני  מופיע  אתה  האם 

כיצד  רבות  פעמים  שתקבע  היא  סביבתך  בפני  עתך 

ביותר  החשוב  החלק  כי  מאוד  חשוב  בעיניהם.  תיראה 

שלך כאשר אתה מופיע בפני אדם אחד או קבוצה, יהיה 

הביטחון העצמי שלך. אשר כפשוטו כן הוא: ביטחון בי־

כולת האישית שלך ובאפשרותך להציג את עצמך בצו־

רה הטובה ביותר. כאשר תופיע עם ביטחון עצמי, באופן 

אוטומטי היחס אליך יהיה שונה לגמרי, לטובה.

צורך  אין  מתוכך,  נובע  שלך  העצמי  הערך  כאשר 

באישורים כאלו או אחרים מהסביבה החיצונית, כי אתה 

במקרה  יכולותיך.  הן  ומה  שווה  אתה  כמה  לבדך  יודע 

לא תפיל אותך. כל אמירה  של הסביבה  כזה, כל מילה 

או אי התייחסות של האחר לא תפגע בך, כי אתה יודע 

שבדרך  כישלונות  גם  שווה.  אתה  וכמה  אתה  מי  היטב 

אינם נחשבים בעיניך. כי את הדימוי העצמי שלך אתה 

עצמי  לביטחון  ביותר  הטוב  המקור  וזהו  מתוכך,  משיג 

ולדימוי עצמי גבוה.

באמצ־ לבצע  ניתן  הנכון  העצמי  הדימוי  את  להשיג 

הופכים  אשר  ופנימיים  חיצוניים  שונים,  שינויים  עות 

את האדם לבעל ביטחון עצמי ועוצמה.

להרוג  הצליח  הרמב"ם  כיצד  תיארנו  הקודם  בפרק 

לאחר  המלך,  רופא  תפקיד  על  עמו  שהתחרה  רופא 

שהרמב"ם נתן לאיש להאמין כי כוס החלב שהוא שתה 

הייתה מורעלת. עד כמה כוח המחשבה הוא עצום ובי־

כולתך לרתום אותו לצדך במטרה להתקדם ולהשתפר. 

מאפשרים  אישיים  מפגשים  חמישה  באמצעות  אנו 

לך לעבור את השינוי המתבקש. סודיות מובטחת.

לייעוץ ולליווי אישי פנו לכתובת המייל 
הבאה frid.david5@gmail.com והשאירו 

את פרטי הפנייה + מספר הטלפון שלכם. 
מבצע לעשרת הנרשמים הראשונים: לא 

עברת שינוי - כספך יוחזר במלואו.
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ילדה הוכשה על ידי נחש 
בגליל, מצבה קשה

הילדה שהוכשה ביישוב חורפיש פונתה למרכז הרפואי בנהריה כשהכרתה 
מעורפלת ◆ מתחילת האביב טופלו 45 בני אדם בשל הכשות נחשים

מ‡ פ. יוחנן
ילדה בת 11 הוכשה בשבת 
המקומית  במועצה  נחש  ידי  על 
חוב־ העליון.  שבגליל  חורפיש 
הע־ מד"א  של  ופרמדיקים  שים 
ניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה 
במצב קשה למרכז הרפואי לגליל 

בנהריה.
פרי־ ערן  מד"א  פרמדיק 

כי  מסר  בילדה  שטיפל  דלנדר 
ילדה  ראינו  למקום  "כשהגענו 
ברגלה.  הכשה  סימני  עם   11 בת 
היא הייתה מעורפלת הכרה. הע־
נקנו לה טיפול רפואי מציל חיים 

שכלל מתן תרופות".
מוקדם יותר החודש פרסם 
ארגון מגן דוד אדום נתונים של־
בהכ־ חדה  עלייה  נרשמה  פיהם 

בחודשיים  בארץ  הנחשים  שות 
המ־ התקופה  לעומת  האחרונים 
חודש  מתחילת  אשתקד.  קבילה 
אפריל השנה טיפלו צוותי מד"א 
ידי  על  שהוכשו  אדם  בני  ב-45 
נחשים. בתקופה המקבילה בשנה 
ב-30  הצוותים  טיפלו  שעברה 
בני אדם שהוכשו. מדובר בעלייה 

משמעותית של 50%.

שיא בצרפת: כ-45 מעלות 
נמדדו בדרום המדינה

זו הטמפרטורה הגבוהה ביותר שידעה צרפת מאז שתועדו מידות החום

מ‡ פ. יוחנן
גל החום שפוקד את אירו־
שיא:  תועד  ובצרפת  נמשך  פה 
44.5 מעלות שנמדדו בדרום המ־
הג־ בטמפרטורה  מדובר  דינה. 
מאז  צרפת  שידעה  ביותר  בוהה 

שתועדו מידות החום.
לגל  התייחסו  באו"ם  גם 
אירופה.  את  ששוטף  החום 
המ־ ארגון  דוברת  נליס,  קלייר 
תק־ הביע  העולמי,  טאורולוגיה 
רבים:  נפגעים  יהיו  לא  כי  ווה 
לטמפ־ מצפים  שאנו  "למרות 
מקווים  אנו  גבוהות,  רטורות 

גבוה  הרוגים  מניין  לראות  לא 
מקבילתה  החום".  גל  בעקבות 
בארגון הבריאות העולמי, פאנד־
לחייהם  חשש  הביעה  חאליב  לה 
של מבוגרים, ושל שכבת המעמד 
שיותר   - הנמוך  אקונומי  הסוציו 
כתו־ להפגע  ועלולים  חשופים 

צאה מהטמפרטורות הגבוהות.
ביום שישי הראה מד החום 
בצרפת כ-40 מעלות ויותר. כמה 
על  הודיעו  לפריז  מחוץ  פרברים 
בשל  ספר  בתי  עשרות  סגירת 
מיזוג  ובהיעדר  הכבד,  החום  גל 
בספ־ מסוימים  באזורים  ראוי. 

לטפס  הטמפרטורות  צפויות  רד 
וגרמניה  ובצרפת  מעלות,  ל-45 
נמדדו מעט מתחת ל-40 מעלות. 
המקור לאוויר החם במיוחד, ככל 

הנראה, מהסהרה.
גלי  את  מקשרים  מומחים 
הט־ שכן  האקלים  לשינויי  החום 
עלו  כבר  הגלובליות  מפרטורות 
במעלה אחת מאז החלה המהפכה 
התעשייתית. מכון אקלים פוטס־
דם בגרמניה סובר כי חמשת עו־
נות הקיץ החמות ביותר באירופה 
היו  לספירה,   1,500 שנת  מאז 

כולן במאה ה-21.

רק ל-0.2% ממבקשי המקלט 
הופקדו כל כספי הפיקדון כחוק
רק ל-68 מתוך 34 אלף מבקשי המקלט הופקדו כספי הפיקדון במלואם. ל-54% 

הופקד סכום חלקי ◆ מאז הפעלת חוק הפיקדון עזבו את ישראל 1,123 מבקשי מקלט

מ‡ פ. יוחנן
המ־ ממבקשי  ל-0.2%  רק 
קלט, שהם 68 בני אדם מתוך 34 
הפיקדון  כספי  כל  הופקדו  אלף, 
כחוק - כך עולה מנתונים שעדכ־

ניים שהגישה המדינה לבג"ץ. על 
פי דיווח בחדשות "כאן" עולה כי 
ל-54% ממבקשי המקלט הופקד 
למח־ הכספים,  של  חלקי  סכום 
כספים  הופרשו  מהעובדים  צית 
עבודה  חודשי  שישה  בעבור 
בלבד, בעוד שחוק הפיקדון נכנס 
מאז  כשנתיים.  לפני  לתוקפו 
ישראל  את  עזבו  החוק,  הפעלת 
שבעה  פי  מקלט,  מבקשי   1,123
כניסת  לפני  שעלו  מהנתונים 

החוק. 
לתו־ שנכנס  הפיקדון,  חוק 
קפו במאי 2017, מחייב מעסיקים 
של  משכרם  כחמישית  להפריש 
 - סגור  לחיסכון  המקלט  מבקשי 
כאשר  רק  הפליטים  יקבלו  אותו 
מבקש  גם  ישראל.  את  יעזבו 
כ-20%  להפריש  מחויב  המקלט 

נועד  החוק  לפיקדון.  משכרו 
האפריקאים,  באזרחים  לדחוק 
שנכנסו באופן בלתי חוקי, לעזוב. 
בשבוע שעבר משרד החוץ האמ־
העוסק  מיוחד  דוח  פרסם  ריקני 
וקרא לממשלת  אדם  בבני  בסחר 
הפוגע  החוק  את  לבטל  ישראל 
מבקשי  של  הבסיסיות  בזכויות 

המקלט.  
האמריקני  החוץ  משרד   
נוקבת  ביקורת  ובו  דוח  פרסם 
כלפי  הישראלית  המדיניות  על 
בישראל.  האפריקאים  השוהים 
"חוק  את  לבטל  קורא  הדוח 
מעסיקים  המחייב  הפיקדון", 
של  משכרם  כחמישית  להפריש 
יקבלו  אותו   - המקלט  מבקשי 

העובדים כשיעזבו את ישראל.
המו־ לעובד,  קו  עמותת 
האגו־ ומהגרים,  לפליטים  קד 
סויע  ארגון  האזרח,  לזכויות  דה 
אדם  לזכויות  רופאים  לפליטים, 
אפ־ פליטים  לקידום  והמרכז 
לבג"ץ,  עתירה  הגישו  ריקאים 
בטענה שבמרבית המקרים הכסף 
לא  אך  העובדים  משכר  מנוכה 
הייעודית.  הפיקדון  לקרן  עובד 
המ־ ידי  על  שפורסמו  מנתונים 
החולפת 31  בשנה  כי  דינה עולה 
מעסיקים קיבלו התראה מנהלית, 
ועל שישה מעסיקים הוטל עיצום 
מבק־ עשרות  לעומת  זאת  כספי. 
שי המקלט הפוקדים את משרדי 
"קו לעובד" בנושא זה בכל חודש.
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באירופה מתכוננים למלחמת סייבר רוסית
ראשי האיחוד האירופי ינהלו סדרת "משחקי מלחמה" על מנת להתמודד מול 

מלחמת סייבר שעלולות רוסיה וסין להפעיל מול מדינות אירופה

מ‡ פ. יוחנן
חוששים  האירופי  באיחוד 
כי רוסיה וסין מתכוונות להפעיל 
מלחמות סייבר נגד מדינות אירו־
פה, ולכן מתכוונים ראשי האיחוד 
"משחקי  סדרת  בקרוב  לנהל 
מול  להתמודד  מנת  על  מלחמה" 

האיום.
החוץ  שר  האוויסטו,  פקה 
של פינלנד, אמר כי "ישנה עלייה 
מדינות  של  במעורבות  בשכיחות 
זרות בנושא הסייבר, והדבר דורש 
החברות  המדינות   28 של  תגובה 
רוצים  אנו  האירופי.  באיחוד 

והמדינות  האירופי  שהאיחוד 
יכולותיהן  את  יחזקו  בו  החברות 
סייבר  למתקפות  ולהגיב  למנוע 
ואזרחיות  צבאיות  רשויות  כאלו. 
יכולות לעשות בעתות משבר רק 

את מה שהן אומנו לגביו".
ראשי  של  כנס  במהלך 
בה־ שיתקיים  האירופי  האיחוד 
לסינקי בחודשים יולי וספטמבר, 
ינהלו שרי הפנים והאוצר של 28 
"משחקי  סדרת  האיחוד  מדינות 
דרכים  למצוא  מנת  על  מלחמה" 
האיום  מול  להתמודד  יעילות 

הרוסי והסיני.

לתפקיד  שתיכנס  פינלנד, 
החל  האירופי  האיחוד  נשיאת 
רו־ כי  סבורה  ביולי,  מה-ראשון 
סיה עומדת מאחורי חסימת אותו 
GPS באוקטובר האחרון, כאשר 
השתתפו  פינלנד  צבא  כוחות 
שהתקיים  גדול  צבאי  בתרגיל 

בנורבגיה.
האשימו  גם  האיחוד  ראשי 
לפתוח  ניסה  כי  כי  הקרמלין  את 
הבי־ הארגון  על  סייבר  במתקפת 
נלאומי לפיקוח על הנשק הכימי, 
מתקפה אשר סוכלה על ידי המו־

דיעין ההולנדי.
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ילדה הוכשה על ידי נחש 
בגליל, מצבה קשה

הילדה שהוכשה ביישוב חורפיש פונתה למרכז הרפואי בנהריה כשהכרתה 
מעורפלת ◆ מתחילת האביב טופלו 45 בני אדם בשל הכשות נחשים

מ‡ פ. יוחנן
ילדה בת 11 הוכשה בשבת 
המקומית  במועצה  נחש  ידי  על 
חוב־ העליון.  שבגליל  חורפיש 
הע־ מד"א  של  ופרמדיקים  שים 
ניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה 
במצב קשה למרכז הרפואי לגליל 

בנהריה.
פרי־ ערן  מד"א  פרמדיק 

כי  מסר  בילדה  שטיפל  דלנדר 
ילדה  ראינו  למקום  "כשהגענו 
ברגלה.  הכשה  סימני  עם   11 בת 
היא הייתה מעורפלת הכרה. הע־
נקנו לה טיפול רפואי מציל חיים 

שכלל מתן תרופות".
מוקדם יותר החודש פרסם 
ארגון מגן דוד אדום נתונים של־
בהכ־ חדה  עלייה  נרשמה  פיהם 

בחודשיים  בארץ  הנחשים  שות 
המ־ התקופה  לעומת  האחרונים 
חודש  מתחילת  אשתקד.  קבילה 
אפריל השנה טיפלו צוותי מד"א 
ידי  על  שהוכשו  אדם  בני  ב-45 
נחשים. בתקופה המקבילה בשנה 
ב-30  הצוותים  טיפלו  שעברה 
בני אדם שהוכשו. מדובר בעלייה 

משמעותית של 50%.

שיא בצרפת: כ-45 מעלות 
נמדדו בדרום המדינה

זו הטמפרטורה הגבוהה ביותר שידעה צרפת מאז שתועדו מידות החום

מ‡ פ. יוחנן
גל החום שפוקד את אירו־
שיא:  תועד  ובצרפת  נמשך  פה 
44.5 מעלות שנמדדו בדרום המ־
הג־ בטמפרטורה  מדובר  דינה. 
מאז  צרפת  שידעה  ביותר  בוהה 

שתועדו מידות החום.
לגל  התייחסו  באו"ם  גם 
אירופה.  את  ששוטף  החום 
המ־ ארגון  דוברת  נליס,  קלייר 
תק־ הביע  העולמי,  טאורולוגיה 
רבים:  נפגעים  יהיו  לא  כי  ווה 
לטמפ־ מצפים  שאנו  "למרות 
מקווים  אנו  גבוהות,  רטורות 

גבוה  הרוגים  מניין  לראות  לא 
מקבילתה  החום".  גל  בעקבות 
בארגון הבריאות העולמי, פאנד־
לחייהם  חשש  הביעה  חאליב  לה 
של מבוגרים, ושל שכבת המעמד 
שיותר   - הנמוך  אקונומי  הסוציו 
כתו־ להפגע  ועלולים  חשופים 

צאה מהטמפרטורות הגבוהות.
ביום שישי הראה מד החום 
בצרפת כ-40 מעלות ויותר. כמה 
על  הודיעו  לפריז  מחוץ  פרברים 
בשל  ספר  בתי  עשרות  סגירת 
מיזוג  ובהיעדר  הכבד,  החום  גל 
בספ־ מסוימים  באזורים  ראוי. 

לטפס  הטמפרטורות  צפויות  רד 
וגרמניה  ובצרפת  מעלות,  ל-45 
נמדדו מעט מתחת ל-40 מעלות. 
המקור לאוויר החם במיוחד, ככל 

הנראה, מהסהרה.
גלי  את  מקשרים  מומחים 
הט־ שכן  האקלים  לשינויי  החום 
עלו  כבר  הגלובליות  מפרטורות 
במעלה אחת מאז החלה המהפכה 
התעשייתית. מכון אקלים פוטס־
דם בגרמניה סובר כי חמשת עו־
נות הקיץ החמות ביותר באירופה 
היו  לספירה,   1,500 שנת  מאז 

כולן במאה ה-21.

רק ל-0.2% ממבקשי המקלט 
הופקדו כל כספי הפיקדון כחוק
רק ל-68 מתוך 34 אלף מבקשי המקלט הופקדו כספי הפיקדון במלואם. ל-54% 

הופקד סכום חלקי ◆ מאז הפעלת חוק הפיקדון עזבו את ישראל 1,123 מבקשי מקלט

מ‡ פ. יוחנן
המ־ ממבקשי  ל-0.2%  רק 
קלט, שהם 68 בני אדם מתוך 34 
הפיקדון  כספי  כל  הופקדו  אלף, 
כחוק - כך עולה מנתונים שעדכ־
ניים שהגישה המדינה לבג"ץ. על 
פי דיווח בחדשות "כאן" עולה כי 
ל-54% ממבקשי המקלט הופקד 
למח־ הכספים,  של  חלקי  סכום 
כספים  הופרשו  מהעובדים  צית 
עבודה  חודשי  שישה  בעבור 
בלבד, בעוד שחוק הפיקדון נכנס 
מאז  כשנתיים.  לפני  לתוקפו 
ישראל  את  עזבו  החוק,  הפעלת 
שבעה  פי  מקלט,  מבקשי   1,123
כניסת  לפני  שעלו  מהנתונים 

החוק. 
לתו־ שנכנס  הפיקדון,  חוק 
קפו במאי 2017, מחייב מעסיקים 
של  משכרם  כחמישית  להפריש 
 - סגור  לחיסכון  המקלט  מבקשי 
כאשר  רק  הפליטים  יקבלו  אותו 
מבקש  גם  ישראל.  את  יעזבו 
כ-20%  להפריש  מחויב  המקלט 

נועד  החוק  לפיקדון.  משכרו 
האפריקאים,  באזרחים  לדחוק 
שנכנסו באופן בלתי חוקי, לעזוב. 
בשבוע שעבר משרד החוץ האמ־
העוסק  מיוחד  דוח  פרסם  ריקני 
וקרא לממשלת  אדם  בבני  בסחר 
הפוגע  החוק  את  לבטל  ישראל 
מבקשי  של  הבסיסיות  בזכויות 

המקלט.  
האמריקני  החוץ  משרד   
נוקבת  ביקורת  ובו  דוח  פרסם 
כלפי  הישראלית  המדיניות  על 
בישראל.  האפריקאים  השוהים 
"חוק  את  לבטל  קורא  הדוח 
מעסיקים  המחייב  הפיקדון", 
של  משכרם  כחמישית  להפריש 
יקבלו  אותו   - המקלט  מבקשי 

העובדים כשיעזבו את ישראל.
המו־ לעובד,  קו  עמותת 
האגו־ ומהגרים,  לפליטים  קד 
סויע  ארגון  האזרח,  לזכויות  דה 
אדם  לזכויות  רופאים  לפליטים, 
אפ־ פליטים  לקידום  והמרכז 
לבג"ץ,  עתירה  הגישו  ריקאים 
בטענה שבמרבית המקרים הכסף 
לא  אך  העובדים  משכר  מנוכה 
הייעודית.  הפיקדון  לקרן  עובד 
המ־ ידי  על  שפורסמו  מנתונים 
החולפת 31  בשנה  כי  עולה  דינה 
מעסיקים קיבלו התראה מנהלית, 
ועל שישה מעסיקים הוטל עיצום 
מבק־ עשרות  לעומת  זאת  כספי. 
שי המקלט הפוקדים את משרדי 
"קו לעובד" בנושא זה בכל חודש.
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באירופה מתכוננים למלחמת סייבר רוסית
ראשי האיחוד האירופי ינהלו סדרת "משחקי מלחמה" על מנת להתמודד מול 

מלחמת סייבר שעלולות רוסיה וסין להפעיל מול מדינות אירופה

מ‡ פ. יוחנן
חוששים  האירופי  באיחוד 
כי רוסיה וסין מתכוונות להפעיל 
מלחמות סייבר נגד מדינות אירו־
פה, ולכן מתכוונים ראשי האיחוד 
"משחקי  סדרת  בקרוב  לנהל 
מול  להתמודד  מנת  על  מלחמה" 

האיום.
החוץ  שר  האוויסטו,  פקה 
של פינלנד, אמר כי "ישנה עלייה 
מדינות  של  במעורבות  בשכיחות 
זרות בנושא הסייבר, והדבר דורש 
החברות  המדינות   28 של  תגובה 
רוצים  אנו  האירופי.  באיחוד 

והמדינות  האירופי  שהאיחוד 
יכולותיהן  את  יחזקו  בו  החברות 
סייבר  למתקפות  ולהגיב  למנוע 
ואזרחיות  צבאיות  רשויות  כאלו. 
יכולות לעשות בעתות משבר רק 

את מה שהן אומנו לגביו".
ראשי  של  כנס  במהלך 
בה־ שיתקיים  האירופי  האיחוד 
לסינקי בחודשים יולי וספטמבר, 
ינהלו שרי הפנים והאוצר של 28 
"משחקי  סדרת  האיחוד  מדינות 
דרכים  למצוא  מנת  על  מלחמה" 
האיום  מול  להתמודד  יעילות 

הרוסי והסיני.

לתפקיד  שתיכנס  פינלנד, 
החל  האירופי  האיחוד  נשיאת 
רו־ כי  סבורה  ביולי,  מה-ראשון 
סיה עומדת מאחורי חסימת אותו 
GPS באוקטובר האחרון, כאשר 
השתתפו  פינלנד  צבא  כוחות 
שהתקיים  גדול  צבאי  בתרגיל 

בנורבגיה.
האשימו  גם  האיחוד  ראשי 
לפתוח  ניסה  כי  כי  הקרמלין  את 
הבי־ הארגון  על  סייבר  במתקפת 
נלאומי לפיקוח על הנשק הכימי, 
מתקפה אשר סוכלה על ידי המו־

דיעין ההולנדי.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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קולומביה: חולדות יגלו מוקשים
חולדות מאומנות יסייעו לגילוי מוקשים בשדות המוקשים הגדולים במדינה

מ‡ פ. יוחנן
כמעט  קולומביה  ממשלת 
יעי־ דרכים  מלמצוא  והתיאשה 
המוקשים  שדות  את  לנטרל  לות 
אך  המדינה.  בשטחי  העצומים 
כי  קולומביה  הודיעה  לאחרונה 
תשיק כח מיוחד למטרה, שיכלול 

שש חולדות מאומנות.
החולדות  ההודעה,  פי  על 

ביותר  יעיל  כלי  הן  המאומנות 
שו־ נסתרים.  מוקשים  למציאת 
שבו  בבסיס  המשרתים  טרים 
מתאמנות בימים האלה החולדות 
אינן  הן  המועט  משקלן  שבגלל 
שהן  המוקשים  את  מפעילות 
מבני  או  מכלבים  בשונה  מגלות, 

אדם.
בשנה  עברו  החולדות 
הן  במהלכם  אימונים,  האחרונה 

חומ־ הושתלו  בו  למבוך  הוכנסו 
שגילו  פעם  בכל  שונים.  נפץ  רי 
חומר נפץ, הן קיבלו קרקר כתג־
מול, ולפעמים לטיפות באוזניהן. 
לדברי המאמנים החולדות מזהות 
כעת 83 אחוז מחומרי הנפץ, וב־
צאתן  בטרם  שנה,  כחצי  עוד 
צפויות  הן  מבצעית,  לפעילות 
הנפץ  מחומרי  אחוז  מאה  לזהות 

שיוטמנו במבוך.

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 
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במעון מרן הגר"ש בעדני:

כינוס מיוחד בהשתתפות רבני 
העיר בני ברק הספרדים

הגר"ש בעדני קבע כי לאחר פטירתו של רבה של בני ברק הספרדי מרן הגאון 
רבי שלמה קורח זצ"ל, המועמד לרב העיר הספרדי יהיה בנו הגאון רבי עמרם 

קורח

מ‡: יר‡ל לבי‡
כינוס  נערך  שעבר  בשבוע 
העיר  רבני  בהשתתפות  מיוחד 
של  במעונו  הספרדים,  ברק  בני 
בעד־ שמעון  רבי  הגאון  מרן 
חכמי  מועצת  חבר  שליט"א,  ני 
דנו  בפגישה  כאשר  התורה, 
על  העומדים  בעניינים  הרבנים 
סוגית  עמדה  שבמרכזם  הפרק, 
לקהילות  אף  העירוב  כשרות 
שיטת  לפי  והתימנים  הספרדים 
יוסף,  הבית  ומרן  הרמב"ם  רבינו 
כאשר מזה כמה שנים שהתריעו 
הרבנים בדבר זה. בכינוס המיוחד 
הפועל  גוף  הקמת  על  הוחלט 

בני  העיר  רבני  של  בשליחותם 
ברק ובראשם מרן הגר"ש בעדני 

שליט"א.
החלה  אלו  בימים  כאשר 
העיר  רבני  כל  של  החתמה 
הדרישה  את  לבצע  והקהילות 
להקמת עירוב המותאם גם לצי־
הכי־ בסיום  בעיר.  הספרדי  בור 
שליט"א,  הגר"ש  מרן  עמד  נוס, 
של  רבה  של  פטירתו  לאחר  כי 
בני ברק הספרדי מרן הגאון רבי 
שלמה קורח זצ"ל, המועמד לרב 
הגאון  בנו  יהיה  הספרדי  העיר 
רב  שליט"א,  קורח  עמרם  רבי 
ספרדים  חיים  תורת  קהילות 

ביתר עילית.

הגאון  השתתפו:  בכינוס 
מחפוד  שלמה  רבי  הגדול 
דעה  יורה  בד"ץ  גאב"ד  שליט"א 
הג־ הגאון  תימן,  רבני  ומזקני 
שליט"א  טוב  סימן  צבי  רבי  דול 
רבם של יוצאי אפגניסטן, הגאון 
שמעון  בן  מסעוד  רבי  הגדול 
אלי־ אור  ישיבת  ראש  שליט"א 
פחימה  מכלוף  רבי  הגאון  צור, 
צפון  יוצאי  של  רבם  שליט"א 
אפריקה, הגאון רבי נתן בן סניור 
ציון,  בנין  ישיבת  ראש  שליט"א 
הגאון רבי יהודה צארום שליט"א 
הישיבות  חניכי  קהילות  גאב"ד 
צי־ ואישי  רבנים  ועוד  ספרדים 

בור.

להצטרפות להגרלת דירה ברגע
במכשירי קהילות ונדרים פלוס
חפשו 'דירה ברגע' או 'איחוד הצלה'

 1,600,000

או חייגו עכשיו:
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כינוס מיוחד:

 'מכבי' הציגה את נתוני הצמיחה 
המרשימים לצמרת הניהול החרדית 

ולעשרות מתאמי קשרי הקהילה
בכנס הוצגו הנתונים המרשימים של צמיחת מספר המבוטחים ב'מכבי' בכל רחבי הארץ, 

כקופה המובילה, המתאימה את שירותיה לאופי המגזר החרדי • מנכ"ל מכבי, מר רן סער: 
"מכבי רואה במערך קשרי הקהילה, זרוע מעשית ורגישה, הנמצאת בשטח, 'מרגישה' את 
החבר ומסייעת לו" • מנהל השיווק במגזר החרדי הרב משה שלזינגר: "הנתונים במגזר 
החרדי לא מפתיעים, והם נזקפים לזכות פעילותם הענפה של מתאמי קשרי הקהילה 

ברחבי הארץ" • בשנה החולפת הצטרפו למכבי בנוסף עוד 1000 דרכונאים, בחורי ישיבות 
ובנות סמינרים • מנהלת השיווק הארצית הגב' נירית בן קיש ציינה את חשיבות המערך 

כחלק מתפיסת עולם שלמה של מכבי, המוכיחה את עצמה בכל שנה מחדש. 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
בריאות'  שירותי  'מכבי 
רבעון  סיכום  אירוע  קיימה 
מנכ"ל  בהשתתפות  מיוחד, 
הש־ צמרת  סער,  רן  מר  'מכבי' 
מנהלי  החרדית,  הניהולית  דרה 
החרדיים,  בריכוזים  המרחבים 
קהילה  קשרי  מתאמי  ועשרות 

מרחבי הארץ.
מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
הציג  החרדי,  למגזר  השיווק 
ההצלחה  נתוני  את  למשתתפים 
המחוזות  בכל  'מכבי'  שרשמה 
גם  כי  והדגיש  החולפת,  בשנה 
צמיחה  'מכבי'  מסכמת  ב-2018 
גיוס  עם  מבוטחים,  של  חיובית 
נטו של לא פחות מ-27,791 חב־
רים חדשים, עם שיעור הנאמנות 
הקופות,  כל  מבין  ביותר  הגבוה 
נר־  2019 בתחילת  שכבר  וציין 
כי  הודגש  עוד  זהה.  מגמה  שמת 
למכבי  הצטרפו  החולפת  בשנה 
גם  1,000 דרכונאים, בחורי ישי־

בות ובנות סמינרים.
מכבי  של  התחזקותה 
ומתבק־ טבעית  תוצאה  מהווה 
בפרי־ העצומה  להשקעתה  שת 
ובפעילות  נרחבת,  שירותים  סת 
רחבי  בכל  להרחבתם  מתמדת 
הארץ. בריכוזיים החרדיים, זוכה 
הודות  מיוחדת,  להערכה  'מכבי' 
מתאמי  של  הענפה  לפעילותם 
לש־ הפועלים  הקהילה,  קשרי 
מירה על קשר הדוק עם הציבור, 
הקהילות.  ורבני  הדעה  מובילי 
הפ־ ללא  'מכבי'  שוקדת  בנוסף, 
שירו־ והנגשת  התאמת  על  סקה 
תים רפואיים, תוך הלימה מלאה 
מבוט־ של  הייחודים  לצרכיהם 
חשובה  פעילות  החרדיים.  חיה 
של  דופן  יוצא  לאמון  הביאה  זו 
המגזר החרדי ל'מכבי', המתבטא 
מכבי  מדהים:  אך  פשוט,  בנתון 
המובילה  החולים  קופת  היא 
ברחבי  החרדיים  הריכוזים  ברוב 

הארץ.
חברי  ברודקייל  סקר  ע"פ 
מכבי מרוצים יותר. 93% מחברי 
מרו־ או  מרוצים  שהם  ענו  מכבי 
הבריאות  משירותי  מאוד  צים 
בפער ניכר מול הקופות האחרות. 
לאומי  ביטוח  נתוני  ע"פ 
מכבי מובילה במספר המצטרפים 
בר־ רביעית  שנה  ביותר  הגבוהה 
מצטרפים   27,000 מעל  ציפות- 
חדשים בשנה. מגמה זו ממשיכה 
הישגים  עם   2019 תוך  אל  גם 

גבוהים אף יותר.  
מכבי הינה הקופה הראשו־
והקימה  הכפפה  את  שהרימה  נה 
של  ומקצועי  מקיף  ארצי  מערך 
זה  צעד  קהילה.  קשרי  מתאמי 
לצרכי  עמוק  קשב  מתוך  נולד 
ומאפייני הציבור החרדי, שהביא 
מתוך  שמגיע  מי  רק  כי  להבנה, 
המגזר יכול לגשר בין השירותים 
מקבלי  לבין  ונותניו,  הרפואיים 

השירות - המבוטחים החרדיים.
בשנים  מקדמים  במכבי 
ההנהלה  שדרת  את  האחרונות 
מנהלי  נמנים  עליה  החרדית, 
חר־ רפואיים  ומרכזים  מרחבים 
אלעד  מרחב  מנהל  בהם  דיים. 
מנהל מרחב  סגני  שטרן,  ברוך  ר' 
יוסף  ור'  בינדר  יוסף  ר'  ברק  בני 
ערד  מרחב  מנהל  סגן  ליפשיץ, 
המרכז  מנהל  קליין,  אריה  ר' 
באלעד  יצחק'  'נחלת  הרפואי 
המרכז  מנהלת  שחורי,  מוטי  ר' 
דבורה  גב'  שלמה  רמת  הרפואי 
מילר, מנהל המרכז הרפואי רמת 
ארנט־ אבי  ר'  בירושלים  אשכול 
רוי, מנהל המרכז הרפואי רוממה 
נוסף  רייכמן.  זאב  ר'  בירושלים 
במחו־ חרדים  רכזים  מונו  לזאת, 
להעניק  מנת  על  המגזריים,  זות 

מענה מקצועי וזמין למבוטחים.
הרב שלזינגר קידם בברכה 
הקהילה,  קשרי  מתאמי  את 
הרב  לאחרונה  חברו  אליהם 
בחצור  ליטמן  והגב'  שקול  יעקב 
בט־ בורד  יעקב  הרב  הגלילית, 
בהר  פורטוג  ישעיה  הרב  בריה, 
והרב  קרלינסקי  יעקב  הרב  יונה, 
שלום ממליה בקריית אתא, והרב 
שמואל קליין בבני ברק, המשמש 
גם כרכז בני הישיבות ותלמידות 

הסמינרים אזרחי חו"ל.
הרב שלזינגר הוסיף והודה 
הפרויקטים  לרכזת  אישי  באופן 
צרפי,  מיכל  הגב'  החרדי,  במגזר 
עיון  ימי  לקיום  רבות  הפועלת 
צוותי  לכל  מקצועית,  ולמידה 

במגזר  הפועלים  מכבי 
מתא־ ולמערך  החרדי 
על  הקהילה,  קשרי  מי 
ולהנגיש  להתאים  מנת 
השירות  את  העת  כל 

למגזר החרדי.
סער,  רן  מר 
שירו־ מכבי  מנכ"ל 
את  ציין  בריאות,   תי 
של  הרבה  הערכתה 
למתאמי  מכבי  הנהלת 
ואמר:  הקהילה,  קשרי 
מאמינה  בריאות  שירותי  "מכבי 
של  החשוב  המערך  את  ומוקירה 
המהווה  הקהילה,  קשרי  מתאמי 
המק־ מכבי  שירותי  בין  'גשר' 
רואים  אנו  חבריה.  לבין  צועיים, 
מעשית  זרוע  המתאמים,  במערך 
'מרגי־ בשטח,  הנמצאת  ורגישה, 
שה' את החבר, ומסייעת לו ככל 

שניתן".
הגב' נירית בן קיש, מנהלת 
סללה  "מכבי  הארצי:  השיווק 
דרך רגישה וקשובה בתוככי המ־
עצמה  את  שמוכיחה  החרדי,  גזר 
מתאמי  מערך  מחדש.  פעם  בכל 
חלק  הוא  הענף,  הקהילה  קשרי 
מכבי,  של  שלמה  עולם  מתפיסת 
הת־ בכל  מומחיות  בין  המחברת 
אכפתיות  חמלה,  לבין  חומים, 

ורמת שירות גבוהה וזמינה". 
רכזת  צרפי  מיכל  הגב' 
במכבי,  חרדי  מגזר  פרויקטים 
המקצועי  המפגש  את  סיכמה 
וציינה "נמשיך בהעצמת השדרה 
עיון  בימי  והמתאמים  הניהולית 
את  להעניק  מנת  על  מקצועיים, 

השירות המיטבי לחברי מכבי".
אנוש,  משאבי  אגף  ראש 
קשרי  מתאמי  "מערך  אור:  ארי 
מורכב  החרדי,  במגזר  הקהילה 
בקפידה  ונברר  רבה,  ברגישות 
מיטב  את  שיכלול  מנת  על  רבה, 
והר־ המומחים  הצוות  אנשי 
של  המסורה  עבודתם  גישים. 
עצמה  את  מוכיחה  המתאמים 
להתק־ להם  ומאפשרת  בשטח, 
הניהולית  בשדרה  ולהשתלב  דם 
במ־ תפקידם.  בהמשך  החרדית 
קשרי  מתאמי  את  מעלים  כבי 
ובה־ קדימה  אחד  צעד  הקהילה 
כלים  והענקת  מקצועית  כשרה 
מקבלים  המתאמים  מקצועיים- 
המתאימים  הניהול  כלי  כל  את 
להע־ היכולת  את  רוכשים  ובכך 
ניק את השירות המקצועי ברמה 
הגבוהה ביותר לכל המבוטחים". 

חבר מפלגת העבודה עבר 
למפלגתו של ברק

יאיר פינק חבר מפלגת העבודה הודיע שיחבור לרה''מ לשעבר אהוד ברק

מ‡: ח. פרנ˜ל
יאיר  העבודה  מפלגת  חבר 
כי  אתמול,  הודיע  פינק  (יאיא) 
ויח־ העבודה  מפלגת  את  יעזוב 
ראש  של  החדשה  למפלגתו  בור 
ברק.  אהוד  לשעבר  הממשלה 
התשי־ למקום  שנבחר  פינק, 
ולאחר  העבודה,  ברשימת  עי 
ה-12,  במקום  הוצב  שריונים, 
לקבוצה  מצטרף  "אני  כי  אמר 
שאני מאוד מאמין בה, במנהיגות 
האמיתית  ובהתגייסות  שלה 
למ־ זקוקים  אנו  מייצגת.  שהיא 
השיניים  בין  סכין  עם  נהיגות 
להפקיע  הזמן  הגיע  רב.  זמן  כבר 
הקיצוני  שהימין  הבלעדיות  את 
לאומיות  בסוגיות  לעצמו  לקח 
ויהודיות, היהדות לא שייכת לי־
מין. ראש הממשלה לשעבר אהוד 
ברק אמר על הצטרפותו של פינק 
למפלגתו כי "יאיא משקף תנועה 

אזרחים  של  רחבה 
את  לקחת  שהחליטו 
להת־ בידיהם,  גורלם 

ולצאת  להתאחד  לכד, 
לדרך שתחזיר את יש־
הנכון".  למסלול  ראל 
"באנו  כי  הוסיף  ברק 
הגיע  מציאות.  לשנות 
באומץ  להתייצב  העת 
את  ולפתור  ובנחישות 
הח־ של  היסוד  בעיות 
בכל  הישראלית  ברה 
אפשר  אי  המישורים. 
לי־ ולהוריש  להמשיך 
תח־ את  ונכדינו  לדנו 

לואי החברה".
לבין  ברק  בין  כי  יצויין 
עקב  קשה  מתיחות  שררה  פינק 
עזיבתו של ברק את מפלגת הע־
העצמאות  מפלגת  והקמת  בודה 
היתר  בין  אז  כתב  פינק  ב-2011. 

כי "אחרי עזיבתו של אהוד ברח, 
הס־ חדשה". פינק  לדרך  יוצאים 

ביר אתמול כי "בעתות חרום יש 
לשים את הביקורות בצד ולנסות 
כדי  כוחות  שיותר  כמה  ולהכניס 

להחליף את נתניהו".

?  600 -

*5935 
1,600,000 3

ca.1221.org.il

1 600 000

3

בחסות:

להצטרפות 
לחץ כאן!
רפות
!!!!!!!!!!!!ן! כא

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


23 יום שני כ"ח סיון תשע"ט 01/07/2019

כינוס מיוחד:

 'מכבי' הציגה את נתוני הצמיחה 
המרשימים לצמרת הניהול החרדית 

ולעשרות מתאמי קשרי הקהילה
בכנס הוצגו הנתונים המרשימים של צמיחת מספר המבוטחים ב'מכבי' בכל רחבי הארץ, 

כקופה המובילה, המתאימה את שירותיה לאופי המגזר החרדי • מנכ"ל מכבי, מר רן סער: 
"מכבי רואה במערך קשרי הקהילה, זרוע מעשית ורגישה, הנמצאת בשטח, 'מרגישה' את 
החבר ומסייעת לו" • מנהל השיווק במגזר החרדי הרב משה שלזינגר: "הנתונים במגזר 
החרדי לא מפתיעים, והם נזקפים לזכות פעילותם הענפה של מתאמי קשרי הקהילה 

ברחבי הארץ" • בשנה החולפת הצטרפו למכבי בנוסף עוד 1000 דרכונאים, בחורי ישיבות 
ובנות סמינרים • מנהלת השיווק הארצית הגב' נירית בן קיש ציינה את חשיבות המערך 

כחלק מתפיסת עולם שלמה של מכבי, המוכיחה את עצמה בכל שנה מחדש. 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
בריאות'  שירותי  'מכבי 
רבעון  סיכום  אירוע  קיימה 
מנכ"ל  בהשתתפות  מיוחד, 
הש־ צמרת  סער,  רן  מר  'מכבי' 
מנהלי  החרדית,  הניהולית  דרה 
החרדיים,  בריכוזים  המרחבים 
קהילה  קשרי  מתאמי  ועשרות 

מרחבי הארץ.
מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
הציג  החרדי,  למגזר  השיווק 
ההצלחה  נתוני  את  למשתתפים 
המחוזות  בכל  'מכבי'  שרשמה 
גם  כי  והדגיש  החולפת,  בשנה 
צמיחה  'מכבי'  מסכמת  ב-2018 
גיוס  עם  מבוטחים,  של  חיובית 
נטו של לא פחות מ-27,791 חב־
רים חדשים, עם שיעור הנאמנות 
הקופות,  כל  מבין  ביותר  הגבוה 
נר־  2019 בתחילת  שכבר  וציין 
כי  הודגש  עוד  זהה.  מגמה  שמת 
למכבי  הצטרפו  החולפת  בשנה 
גם  1,000 דרכונאים, בחורי ישי־

בות ובנות סמינרים.
מכבי  של  התחזקותה 
ומתבק־ טבעית  תוצאה  מהווה 
בפרי־ העצומה  להשקעתה  שת 
ובפעילות  נרחבת,  שירותים  סת 
רחבי  בכל  להרחבתם  מתמדת 
הארץ. בריכוזיים החרדיים, זוכה 
הודות  מיוחדת,  להערכה  'מכבי' 
מתאמי  של  הענפה  לפעילותם 
לש־ הפועלים  הקהילה,  קשרי 
מירה על קשר הדוק עם הציבור, 
הקהילות.  ורבני  הדעה  מובילי 
הפ־ ללא  'מכבי'  שוקדת  בנוסף, 
שירו־ והנגשת  התאמת  על  סקה 
תים רפואיים, תוך הלימה מלאה 
מבוט־ של  הייחודים  לצרכיהם 
חשובה  פעילות  החרדיים.  חיה 
של  דופן  יוצא  לאמון  הביאה  זו 
המגזר החרדי ל'מכבי', המתבטא 
מכבי  מדהים:  אך  פשוט,  בנתון 
המובילה  החולים  קופת  היא 
ברחבי  החרדיים  הריכוזים  ברוב 

הארץ.
חברי  ברודקייל  סקר  ע"פ 
מכבי מרוצים יותר. 93% מחברי 
או מרו־ מרוצים  שהם  ענו  מכבי 

הבריאות  משירותי  מאוד  צים 
בפער ניכר מול הקופות האחרות. 
לאומי  ביטוח  נתוני  ע"פ 
מכבי מובילה במספר המצטרפים 
בר־ רביעית  שנה  ביותר  הגבוהה 
מצטרפים   27,000 מעל  ציפות- 
חדשים בשנה. מגמה זו ממשיכה 
הישגים  עם   2019 תוך  אל  גם 

גבוהים אף יותר.  
מכבי הינה הקופה הראשו־
והקימה  הכפפה  את  שהרימה  נה 
של  ומקצועי  מקיף  ארצי  מערך 
זה  צעד  קהילה.  קשרי  מתאמי 
לצרכי  עמוק  קשב  מתוך  נולד 
ומאפייני הציבור החרדי, שהביא 
מתוך  שמגיע  מי  רק  כי  להבנה, 
המגזר יכול לגשר בין השירותים 
מקבלי  לבין  ונותניו,  הרפואיים 

השירות - המבוטחים החרדיים.
בשנים  מקדמים  במכבי 
ההנהלה  שדרת  את  האחרונות 
מנהלי  נמנים  עליה  החרדית, 
חר־ רפואיים  ומרכזים  מרחבים 
אלעד  מרחב  מנהל  בהם  דיים. 
מנהל מרחב  סגני  שטרן,  ברוך  ר' 
יוסף  ור'  בינדר  יוסף  ר'  ברק  בני 
ערד  מרחב  מנהל  סגן  ליפשיץ, 
המרכז  מנהל  קליין,  אריה  ר' 
באלעד  יצחק'  'נחלת  הרפואי 
המרכז  מנהלת  שחורי,  מוטי  ר' 
דבורה  גב'  שלמה  רמת  הרפואי 
מילר, מנהל המרכז הרפואי רמת 
ארנט־ אבי  ר'  בירושלים  אשכול 
רוי, מנהל המרכז הרפואי רוממה 
נוסף  רייכמן.  זאב  ר'  בירושלים 
במחו־ חרדים  רכזים  מונו  לזאת, 
להעניק  מנת  על  המגזריים,  זות 

מענה מקצועי וזמין למבוטחים.
הרב שלזינגר קידם בברכה 
הקהילה,  קשרי  מתאמי  את 
הרב  לאחרונה  חברו  אליהם 
בחצור  ליטמן  והגב'  שקול  יעקב 
בט־ בורד  יעקב  הרב  הגלילית, 

בהר  פורטוג  ישעיה  הרב  בריה, 
והרב  קרלינסקי  יעקב  הרב  יונה, 
שלום ממליה בקריית אתא, והרב 
שמואל קליין בבני ברק, המשמש 
גם כרכז בני הישיבות ותלמידות 

הסמינרים אזרחי חו"ל.
הרב שלזינגר הוסיף והודה 
הפרויקטים  לרכזת  אישי  באופן 
צרפי,  מיכל  הגב'  החרדי,  במגזר 
עיון  ימי  לקיום  רבות  הפועלת 
צוותי  לכל  מקצועית,  ולמידה 

במגזר  הפועלים  מכבי 
מתא־ ולמערך  החרדי 
על  הקהילה,  קשרי  מי 
ולהנגיש  להתאים  מנת 
השירות  את  העת  כל 

למגזר החרדי.
סער,  רן  מר 
שירו־ מכבי  מנכ"ל 
את  ציין  בריאות,   תי 
של  הרבה  הערכתה 
למתאמי  מכבי  הנהלת 
ואמר:  הקהילה,  קשרי 
מאמינה  בריאות  שירותי  "מכבי 
של  החשוב  המערך  את  ומוקירה 
המהווה  הקהילה,  קשרי  מתאמי 
המק־ מכבי  שירותי  בין  'גשר' 
רואים  אנו  חבריה.  לבין  צועיים, 
מעשית  זרוע  המתאמים,  במערך 
'מרגי־ בשטח,  הנמצאת  ורגישה, 
שה' את החבר, ומסייעת לו ככל 

שניתן".
הגב' נירית בן קיש, מנהלת 
סללה  "מכבי  הארצי:  השיווק 
דרך רגישה וקשובה בתוככי המ־
עצמה  את  שמוכיחה  החרדי,  גזר 
מתאמי  מערך  מחדש.  פעם  בכל 
חלק  הוא  הענף,  הקהילה  קשרי 
מכבי,  של  שלמה  עולם  מתפיסת 
הת־ בכל  מומחיות  בין  המחברת 
אכפתיות  חמלה,  לבין  חומים, 

ורמת שירות גבוהה וזמינה". 
רכזת  צרפי  מיכל  הגב' 
במכבי,  חרדי  מגזר  פרויקטים 
המקצועי  המפגש  את  סיכמה 
וציינה "נמשיך בהעצמת השדרה 
עיון  בימי  והמתאמים  הניהולית 
את  להעניק  מנת  על  מקצועיים, 

השירות המיטבי לחברי מכבי".
אנוש,  משאבי  אגף  ראש 
קשרי  מתאמי  "מערך  אור:  ארי 
מורכב  החרדי,  במגזר  הקהילה 
בקפידה  ונברר  רבה,  ברגישות 
מיטב  את  שיכלול  מנת  על  רבה, 
והר־ המומחים  הצוות  אנשי 
של  המסורה  עבודתם  גישים. 
עצמה  את  מוכיחה  המתאמים 
להתק־ להם  ומאפשרת  בשטח, 
הניהולית  בשדרה  ולהשתלב  דם 
במ־ תפקידם.  בהמשך  החרדית 
קשרי  מתאמי  את  מעלים  כבי 
ובה־ קדימה  אחד  צעד  הקהילה 
כלים  והענקת  מקצועית  כשרה 
מקבלים  המתאמים  מקצועיים- 
המתאימים  הניהול  כלי  כל  את 
להע־ היכולת  את  רוכשים  ובכך 
ניק את השירות המקצועי ברמה 
הגבוהה ביותר לכל המבוטחים". 

חבר מפלגת העבודה עבר 
למפלגתו של ברק

יאיר פינק חבר מפלגת העבודה הודיע שיחבור לרה''מ לשעבר אהוד ברק

מ‡: ח. פרנ˜ל
יאיר  העבודה  מפלגת  חבר 
כי  אתמול,  הודיע  פינק  (יאיא) 
ויח־ העבודה  מפלגת  את  יעזוב 
ראש  של  החדשה  למפלגתו  בור 
ברק.  אהוד  לשעבר  הממשלה 
התשי־ למקום  שנבחר  פינק, 
ולאחר  העבודה,  ברשימת  עי 
ה-12,  במקום  הוצב  שריונים, 
לקבוצה  מצטרף  "אני  כי  אמר 
שאני מאוד מאמין בה, במנהיגות 
האמיתית  ובהתגייסות  שלה 
למ־ זקוקים  אנו  מייצגת.  שהיא 
השיניים  בין  סכין  עם  נהיגות 
להפקיע  הזמן  הגיע  רב.  זמן  כבר 
הקיצוני  שהימין  הבלעדיות  את 
לאומיות  בסוגיות  לעצמו  לקח 
ויהודיות, היהדות לא שייכת לי־
מין. ראש הממשלה לשעבר אהוד 
ברק אמר על הצטרפותו של פינק 
למפלגתו כי "יאיא משקף תנועה 

אזרחים  של  רחבה 
את  לקחת  שהחליטו 
להת־ בידיהם,  גורלם 
ולצאת  להתאחד  לכד, 
לדרך שתחזיר את יש־
הנכון".  למסלול  ראל 
"באנו  כי  הוסיף  ברק 
הגיע  מציאות.  לשנות 
באומץ  להתייצב  העת 
את  ולפתור  ובנחישות 
הח־ של  היסוד  בעיות 
בכל  הישראלית  ברה 
אפשר  אי  המישורים. 
לי־ ולהוריש  להמשיך 
תח־ את  ונכדינו  לדנו 

לואי החברה".
לבין  ברק  בין  כי  יצויין 
עקב  קשה  מתיחות  שררה  פינק 
עזיבתו של ברק את מפלגת הע־
העצמאות  מפלגת  והקמת  בודה 
היתר  בין  אז  כתב  פינק  ב-2011. 

כי "אחרי עזיבתו של אהוד ברח, 
הס־ פינק  חדשה".  לדרך  יוצאים 
ביר אתמול כי "בעתות חרום יש 
לשים את הביקורות בצד ולנסות 
כדי  כוחות  שיותר  כמה  ולהכניס 

להחליף את נתניהו".
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"איראן תחצה בקרוב את רף העשרת 
האורניום שאושר בהסכם הגרעין"

גורם בכיר במדינה מסר כי לאחר שהפגישה בין האיראנים לאירופים העלתה חרס, טהראן לא 
תיסוג מהודעתה כי תמשיך בהעשרת האורניום מעבר לסף ה-300 ק"ג

מ‡ פ. יוחנן
סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" 
איראן  כי  בכיר  איראני  גורם  מפי  דיווחה 
העשרת  רף  את  בקרוב  לחצות  צפויה 
הסכמי  במסגרת  לה  שאושר  האורנים 
שבפגישה  לאחר  זאת  ק"ג.   300 הגרעין, 
ואירופים  איראנים  בכירים  בין  שנערכה 
תוצאות  הושגו  "לא  השבוע  בסוף  בווינה 

מספקות".
בפגישה,  כי  אמר  האיראני  השליח 
הנות־ האירופיות  המדינות  עם  שנערכה 
הציעו  הגרעין,  הסכם  על  החתומות  רות 
את  שכנעו  לא  ולכן  מדי  מעט  האירופים 
בהע־ להמשיך  מתוכניותיה  לסגת  טהראן 

שרת האורניום מעבר לרף המוסכם.
בתום  הצהיר  האירופי  האיחוד 
הגר־ הסכם  עתיד  אודות  בווינה  הדיונים 
עין, כי המדינות החתומות עליו מקיימות 
את  ויגבירו  טהראן,  עם  ישיר  סחר  ערוץ 
ולהסרת  איתה  הסחר  לנרמול  מאמציהן 
כי  הוסיף  הנציג  האמריקניות.  הסנקציות 
במניעת  מרכזי  גורם  נותר  הגרעין  הסכם 

הפצת הגרעין בעולם.
האירא־ הנציג  דיווח  יותר  מוקדם 
מהווה  הפגישה  כי  בשיחות  שהשתתף  ני 

ציין  הנציג  מספקת.  לא  אך   - התקדמות 
ולאחר  לאיראן,  השיחות  על  ידווח  כי 
הע־ מכסת  את  לחצות  אם  יוחלט  מכן 
חושב  לא  "אני  לדבריו,  האורניום.  שרת 
שההתקדמות שנעשתה בשיחות מספיקה 

כדי לשנות את עמדת טהראן".
"ספוט־ הידיעות  סוכנות  כך,  בתוך 

ניק" דיווחה כי השליח האמריקני לענייני 
איראן, בריאן הוק, איים בהטלת סנקציות 
נוספות על ייבוא נפט מאיראן. הוק הזהיר 
כי וושינגטון תחמיר את הסנקציות - "עד 
נורמלית".  מדינה  להיות  תחליט  שאיראן 
עוד ציין כי ארה"ב תבחן דיווחים בתקשו־
רת אודות משלוחים של נפט גולמי לסין.

פרנו // „ו„ פרי„

 ‡ם מזמזם ‡י ‡פר לעבור..
הגאון  הישיבה  ראש  מרן  של  מלוויו  לב  שמו  הטיסות,  באחת 

כת־ רגוע  לא  שהרב  זצוק"ל,  שטיינמן  לייב  יהודה  אהרון  הרב 

מיד. גדול הדור נע על מקומו בחוסר נוחות והיה נראה מוטרד. 

הם  הנפש  ושלוות  לרוגע  סמל  היה  תמיד  שטיינמן  שהרב  כיון 

שאלוהו: "משהו מציק לרב? לא נוח?"

"האם לא ראיתם מה היה מקודם?" תמה הרב.

"לא.. מה קרה?"

"יש  לספר,  שטיינמן  הרב  החל  התעופה,"  לשדה  "כשהגענו 

שם שער גדול, מגנומטר. שכל אחד שעובר נבדק אם יש עליו 

מתכת השער מזמזם. כשעברתי זמזם השער".

המאבטח שואל את הרב, "יש לך אולי ארנק עם מתכת?" אין 

לו. "אולי אבזם מתכת בחגורה?" גם לא. "פלאפון?" הרב שואל 

"מה זה פלאפון..?"

המלוים של מרן הרב שטיינמן מנסים להסביר שאין לרב שום 

חפץ מתכת, הרב כבר מעל גיל תשעים ואפשר בבקשה לתת לו 

להיכנס – אבל ולדימיר המאבטח שעוד לא מדבר עברית, 'אם 

מזמזם אי אפשר לעבור..'. מה עושים? 

בסוף נזכר רבי אהרון לייב שלפני שלוש עשרה שנה הוא עבר 

מה שמזמזם  זה  ברגל והכניסו לו בורג מתכת – וכנראה  ניתוח 

עכשיו. המאבטח התרצה וכולם עלו על הטיסה.

הרב שטיינמן סיים את סיפורו אבל אף אחד מהנוכחים מסביב 

לא הבין מה מיוחד באפיזודה הזו.

יש  בשמים  למעלה  "גם  נרעש:  הרב  היה  מבינים?"  לא  "אתם 

שער גדול, מגנומטר, שמזמזם כאשר מישהו עובר עם עבירות 

ח"ו, ולא נותנים לו להיכנס.

יבוא אדם שבטוח שהוא צדיק, מלא מצוות כרימון, הוא משו־

כנע שהוא נכנס מיד אבל – השער מזמזם. איזו עבירה עברתי? 

אבל  לשכנע  ינסה  הוא  תורה,  ולימוד  טובים  מעשים  מלא  אני 

המלאך מתעקש, 'אם מזמזם אי אפשר לעבור..' – ואז יזכר אותו 

אדם שלפני שלוש עשרה שנה, פעם אחת הוא דיבר לשון הרע, 

עבר הרבה זמן אבל זה לא נעלם, הוא לא פייס את אותו יהודי 

ולא ביקש מחילה ועכשיו הוא לא יוכל להיכנס".

"כמה צריך להיזהר כל החיים!" אמר הרב שטיינמן. "כעת אני 

מנסה לחשב האם יש לי איזה "בורג ברגל", איזה חטא שחטא־

תי, אולי לשון הרע או הלבנת פנים, משהו שצריך עוד לתקן.."

ובנה // הרב ‡לע„ ‚רין

בחסות רשת כלי הבית 'נעמן': 

עשרות עיתונאיות ומובילות דעה 
חרדיות השתתפו בסדנת בישול 
אמנותית בהגשת השף אסף גרניט

עשרות מובילות דעה במגזר החרדי לצד עיתונאיות בכירות השתתפו בסדנת בישול חגיגית בסטייל אמנותי 
שנערכה על-ידי רשת כלי הבית המובילה והגדולה בישראל 'נעמן', והתקיימה במרכז האירועים המלכותי 'הדר' 
בסיטי טאואר רמת גן. את הסדנא הגיש בטוב טעם השף הידוע והמפורסם אסף גרניט, שהיטיב לערוך ולהדגים 

את הכנת המנות, בהסברים עטופים בלוגיקה, בטכניקה ובפילוסופיית גורמה אנינת טעם.

שרון  והנחתה  פתחה  האירוע  את 
גרופ',  ב'נעמן  השיווק  מנהלת  הרמתי, 
שקיבלה את המשתתפות בברכת 'ברו־
כות הבאות' וסקרה בקצרה בפניהן את 
ההיסטוריה העשירה של המותג 'נעמן', 
עד  שנה  כ-80  לפני  הקמתו  מאז  החל 
חברת  שנותיה,  כל  "לאורך  אנו.  ימינו 
ליצור  להמציא,  לחדש,  מקפידה  נעמן 
והמטבח  הבית  כלי  תחום  את  ולהוביל 
הבית  לעקרת  מענה  ולתת  בישראל, 
הב־ דרך  בבית,  המזווה  פתיחת  משלב 
לפינוי  ועד  לאפות  או  לבשל  מה  חירה 

השולחן. 
"אנו שמחים להיות אלה שנותנים 
את הטון, מכתיבים את הטרנדים בענף 
הרמ־ אמרה  הקטגוריה",  את  ומובילים 

תי בסיפוק רב.
בפני  והדגים  חשף  גרניט  השף 
מלא  לניצול  להגיע  ניתן  איך  הנוכחות 
של חומר הגלם מדג מוסר ים, לשימוש 
כמנת פתיחה וכמנה עיקרית, ללא יצי־

רת פחת כלל.
שהנוכ־ ולאחר  האירוע  סיום  עם 
חות טעמו את התוצאה שהייתה ערבה 

לחיך וללשון שלהן, הגיש השף את המ־
תכון להכנה ביתית של טרטר קיץ עבור 

שלשה סועדים.
בבית,  להכין  אתם  גם  תרצו  ואם 
'נעמן'  של  באדיבותם  המתכון,  להלן 

והשף אסף גרניט:
טרטר:

120 גר׳ מוסר ים קצוץ היטב
1 בצל סגול קצוץ 

חופן פטרוזליה קצוץ
50 גר׳ שקד פרוס קלוי

3 צנוניות חתוכות לקוביות

וינגרט משמש:
400 גר׳ משמש מופרד מהגרעין

200 גר׳ שרי צהוב
40 גר׳ חומץ בין יין לבן

4 גר׳ חרדל חלק
5 ג׳ שום טרי

10 גר׳ סילאן תמרים
3 גר׳ מלח דק

30 גר׳ מיץ לימון טרי
600 גר׳ שמן מעורב (חצי זית חצי 

סויה מעורבב)
אופן הכנת הוינגרט:

הוינגרט  מרכיבי  כל  את  טוחנים 
מלבד השמן למשך 4 דקות.

בנונית  טחינה  כדי  תוך  מזלפים 
את השמן ומסננים היטב ומקררים.

אופן הרכבת הטרטר:
הטרור  מרכיבי  כל  את  מניחים 
בקערה מוסיפים מעט שמן זית מיץ לי־
מון טרי מלח ופלפל שחור לפי הטעם.

צלחות המנה:
שופכים את הוינגרט הקר על הצ־
לחת ומסדרים את הטרטר מעל לגובה.

טרי  בזיליקום  עלי  עם  מקשטים 
ומגישים עם כף. 
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ליראה את השם

ַער  שַׁ ְמאֹד,  ֲחׁשּוָבה  ה  ִמדָּ ְלכּות  ַהמַּ ת  דַּ ִממִּ עוֹד 

ה  ְוִהנֵּ ְוַהּנוָֹרא.  ד  ְכבָּ ַהנִּ ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ְוִהיא  ּה,  ֻכלָּ ָהֲעבוָֹדה 

ֲהֵרי ִאם  ּה ַהִחצוִֹנים שֶׁ ֵנס בָּ ֵגם ּוְלִהכָּ ֶנת ְמאֹד ִלפָּ ְרָאה ְמֻסכֶּ ַהיִּ

ם, ֲהֵרי זוֹ ִיְרַאת  יִהנֹּ יָתה אוֹ ִמגֵּ ּסּוִרים אוֹ ִמן ַהמִּ הּוא ָיֵרא ִמן ַהיִּ

ְרָאה  ַהיִּ ָאְמָנם  ַהִחצוִֹנים,  ִמן  ֵאּלּו  ֻעּלוֹת  פְּ ל  כָּ שֶׁ ַהִחצוִֹנים, 

ָבִרים: שְׁלֹשָׁה דְּ ְחשֹׁב בִּ יַּ ִרית ְלִיְרָאה ֶאת ה'. ְוהּוא שֶׁ ָהִעקָּ

ל ִנְמָצא ל ַעל כָּ תוֹ שֶׁל יוֵֹצר ַהכֹּ ֻדלָּ ָהֶאָחד - ִלְהיוֹת גְּ

ִמן  ס,  ָהַאנָּ ִמן  ב,  ַהדֹּ ִמן  ָהֲאִרי,  ִמן  ָיֵרא  ָהָאָדם  ַוֲהֵרי 

לֹא  ְוָלֶמה  ים,  ְקַטנִּ לּוִחים  שְׁ ֵהם  ְוֵאּלּו  ֶלת,  ַמפֹּ ה  ִמן  ָהֵאׁש, 

תוֹ, ְויֹאַמר  ֻדלָּ ָניו ִמגְּ ֲחדוֹ ַעל פָּ דוֹל ְוִיְהֶיה פַּ ֶלְך ַהגָּ ִייָרא ִמן ַהמֶּ

ב  ֶזה ַוֲהֵרי ִאּלּו ָהָיה דֹּ ְבֶזה ְלָאדוֹן ַרב כָּ ֵהיַאְך ֶיֱחָטא ָהָאָדם ַהנִּ

ֵני ֶזה לֹא  רּוְך הּוא סוֵֹבל ֶעְלּבוֹן, ִמפְּ דוֹׁש בָּ יֹאְכֵלהּו, ְוִאּלּו ַהקָּ

תוֹ. ֲחדוֹ ּוְגֻדלָּ ִייָרא ִמפַּ

צוֶֹפה  שֶׁהּוא  ִמיד  תָּ ָחתוֹ  גָּ ַהשְׁ ה  ְיַדמֶּ ֲאשֶׁר  כַּ  - ִני  ַהשֵּׁ

יט ּבוֹ ּוַמבִּ

ְלָפָניו, ְוָהָאָדם  ְהיוֹתוֹ  ָתִמיד בִּ ַוֲהֵרי ָהֶעֶבד ָיֵרא ֵמַרּבוֹ 

ָרָכיו, ִייָרא ְוִיְפַחד  ל דְּ ִמיד ִלְפֵני ַהּבוֵֹרא ְוֵעינוֹ ְפקּוָחה ַעל כָּ תָּ

ל ִמְצוָֹתיו. ֵהיַאְך ִיְרֶאנּו ְמַבטֵּ

שָׁמוֹת ל ַהנְּ י - ֱהיוֹתוֹ שֶֹׁרׁש כָּ ִלישִׁ ַהשְּׁ

ֵהיָכלוֹ,  ּפוֵֹגם  ְוַהחוֵֹטא  ְסִפירוָֹתיו,  בִּ ָרׁשוֹת  ֻמשְׁ ן  ְוֻכלָּ

ֲעָשׂיו  ִממַּ ְמֻלְכָלְך  ֶלְך  ַהמֶּ ֵהיַכל  ִיְהֶיה  ֵהיַאְך  ִייָרא  לֹא  ה  ְוָלמָּ

ָהָרִעים.

ִכיָנה  שְׁ ּדוִֹחים  ֵהם  ַמֲעָשׂיו  ַגם  פְּ שֶׁ ִיְרֶאה   - ָהְרִביִעי 

ִמְלַמְעָלה

ְלַהְפִריד  את  ַהזֹּ דוָֹלה  ַהגְּ ָהָרָעה  ִיְגרֹם  ֵהיַאְך  ְוִייָרא 

ִהיא  ָבֶזה  ַכּיוֵֹצא  ִהיא  שֶׁ ְרָאה  ְוַהיִּ ה,  ְלכָּ ַהמַּ ִמן  ֶלְך  ַהמֶּ ֵחשֶׁק 

ּה. ֵבק בָּ את ְוהּוא דָּ ה ַהזֹּ דָּ ּקּון ַהמִּ ֶרת ָהָאָדם ֶאל תִּ ִיְרָאה ַהְמַישֶּׁ

ידי  על  בו  תדבק  שהשכינה  לעשות 

ההתנהגות עם אשתו

ח ָהָאָדם ְלַעְצמוֹ ַלֲעשׂוֹת  ה ָצִריְך ִלקַּ עוֹד ְזִהירּות ַהְרבֵּ

ָהָאָדם  ה  ְוִהנֵּ ּנּו,  ִממֶּ ֵרד  ִתפָּ ְולֹא  ִעּמוֹ  ֵבָקה  דְּ ִכיָנה  שְׁ ְהֶיה  שֶׁתִּ

י  כִּ ָלל  כְּ ִכיָנה  שְׁ ִעּמוֹ  ֵאין  שֶּׁ יָטא  שִׁ פְּ ִאשָּׁה  ָנשָׂא  א  לֹּ שֶׁ עוֹד  בְּ

י  שְׁתֵּ ין  בֵּ עוֵֹמד  ְוָהָאָדם  ֵקָבה,  ַהנְּ ד  ִמצַּ ָלָאָדם  ִכיָנה  שְׁ ר  ִעקַּ

שְֵׁאר  ּנּו  ִממֶּ נוֶֹטֶלת  ִהיא  שֶׁ ִמית  שְׁ גַּ ְחּתוָֹנה  תַּ ְנֵקָבה  ֵקבוֹת,  ַהנְּ

ן  תֵּ יִּ שֶׁ ם  ֻכלָּ בְּ ְלָבְרכוֹ  ָעָליו  ָהעוֶֹמֶדת  ִכיָנה  ְוַהשְּׁ ְועוָֹנה,  סּות  כְּ

ין  ְפֶאֶרת שֶׁהּוא עוֵֹמד בֵּ ִעְנַין ַהתִּ כְּ ִריתוֹ  ן ְלֵאשֶׁת בְּ ְוַיְחזֹר ְוִיתֵּ

א  ֶרְך, ְוִאימָּ ל ַהצֹּ כָּ יַע לוֹ  פִּ ָאה ְלַהשְׁ א ִעילָּ ֵקבוֹת, ִאימָּ י ַהנְּ שְׁתֵּ

ַרֲחִמים  ין  דִּ ֶחֶסד  ְועוָֹנה,  סּות  כְּ שְֵׁאר  ּנּו  ִממֶּ ל  ְלַקבֵּ ָאה  תָּ תַּ

ְמִציאּות  ֶאל  ה  ְיֻדמֶּ לֹא  ִאם  ִכיָנה  שְׁ ֵאָליו  ָתבֹא  ּנוָֹדע.ְולֹא  כַּ

ָהֶעְליוֹן.

לֹשָׁה  ּתוֹ ְלַאַחת ִמשְּׁ ה ִלְפָעִמים ָהָאָדם ּפוֵֹרׁש ֵמִאשְׁ ְוִהנֵּ

ִסּבוֹת:

ה. •  ָהא' - ִלְהיוָֹתּה ִנדָּ

ְיֵמי  ל  כָּ ּה  נָּ ִממֶּ ּובוֵֹדל  ּתוָֹרה  בַּ עוֵֹסק  שֶׁהּוא   - ַהב'    •

ַהחֹל.

ֶרְך ְוׁשוֵֹמר ַעְצמוֹ ִמן ַהֵחְטא. דֶּ •  ַהג' - שֶׁהּוא הוֵֹלְך בַּ

ַחת  ֵבָקה ּוְקׁשּוָרה ִעּמוֹ ְוֵאיָנּה ַמנַּ ִכיָנה דְּ ים ֵאּלּו ַהשְּׁ ּוִבְזַמנִּ

א ְלעוָֹלם ָאָדם שֵָׁלם ָזָכר  א ִיְהֶיה ֶנֱעָזב ְוִנְפָרד, ֶאלָּ לֹּ ֵדי שֶׁ אוֹתוֹ, כְּ

ֵרד  א ִתפָּ לֹּ ֵהר שֶׁ ֶגת לוֹ, ָצִריְך ָאָדם ִלזָּ וֶּ ִכיָנה ִמְזדַּ ּוְנֵקָבה, ַוֲהֵרי שְׁ

ל  לֵּ ר ְלִהְתפַּ ֶרְך, ְוִיְהֶיה ָזִריז ְוִנְשׂכַּ ְהיוֹתוֹ יוֵֹצא ַלדֶּ ּנּו בִּ ִכיָנה ִממֶּ שְׁ

ִמיַרת  ִהיא שְׁ ִכיָנה שֶׁ ה זוֹ שְׁ ִסבָּ בְּ ּתוָֹרה, שֶׁ ֶרְך ְוֶלֱאחֹז בַּ ת ַהדֶּ ִפלַּ תְּ

ְועוֵֹסק  ַהֵחְטא  ִמן  ָזִהיר  ְהיוֹתוֹ  בִּ ָתִמיד  לוֹ  עוֶֹמֶדת  ֶרְך,  ַהדֶּ

וֵֹמר  שֶׁשּׁ כְּ לוֹ  עוֶֹמֶדת  ִכיָנה  שְׁ ה  ִנדָּ ּתוֹ  ִאשְׁ ְהיוֹת  בִּ ְוֵכן  ּתוָֹרה.  בַּ

בֹאוֹ  בְּ ת אוֹ  ֵליל שַׁבָּ בְּ ֵליל ָטֳהָרָתּה אוֹ  ְך בְּ ָראּוי. ַאַחר כָּ ה כָּ דָּ ַהנִּ

ִמיד  ִכיָנה תָּ ִעיַלת ִמְצָוה הּוא. ּושְׁ ל ֶאָחד ֵמֶהן ְזַמן בְּ ֶרְך, כָּ ִמן ַהדֶּ

ּתוֹ ָראּוי ִלְפקֹד  ם ִאשְׁ ל ְנשָׁמוֹת ְקדוֹׁשוֹת, גַּ ַחת ְלַמְעָלה ְלַקבֵּ ִנְפתַּ

ֵראשִׁית  ָפָרשַׁת בְּ ַהר בְּ זֹּ ֵרׁש בַּ ן פֵּ ִכיָנה ָתִמיד ִעּמוֹ, כֵּ אָֹתּה ּוָבֶזה שְׁ

ְזַמן  בִּ ְוָקא  דַּ ְהֶיה  שֶׁתִּ ָצִריְך  ּתוֹ  ְלִאשְׁ ִקיָדה  ַהפְּ מ"ט.).  ף  (דַּ

ָאְמָנם  ְזרוֹעוֹת.  י  שְׁתֵּ ין  בֵּ ִהיא  שֶׁ כְּ ַהְינּו  דְּ ְמקוָֹמּה,  בִּ ִכיָנה  ַהשְּׁ שֶׁ

י ְזרוֹעוֹת, ָאסּור. ְוֵכן  ין שְׁתֵּ ִכיָנה בֵּ ֵאין ַהשְּׁ ּבּור שֶּׁ ְזַמן ָצַרת ַהצִּ בִּ

ּקּון ס"ט). ֵראשִׁית (תִּ ָרשַׁת בְּ ּקּוִנים פָּ תִּ ְרׁשּו בַּ פֵּ

לתקן המדות כלם ולקבל על מצות

ּנּו  ִממֶּ ֵרד  ִתפָּ א  לֹּ ְושֶׁ ֶלְך  ַהמֶּ ת  בַּ ִעם  ג  וֵּ ְלִהְזדַּ ָהרוֶֹצה 

ּוִטים  ִקשּׁ ִמיֵני  ָכל  בְּ ַעְצמוֹ  ַקשֵׁט  יְּ שֶׁ ה  ִחלָּ תְּ ָצִריְך  ְלעוָֹלם 

ְוַאַחר  ם.  לָּ כֻּ רוֹת  ְזכָּ ַהנִּ ּדוֹת  ַהמִּ ּקּוֵני  תִּ ְוֵהם  ָנִאים  ּוַמְלּבּושִׁים 

עוֵֹסק  ְהיוֹתוֹ  בִּ ָעָליו  ָלּה  ְלַקבְּ ן  ְיַכוֵּ ִתּקּוֶניָה  בְּ ַעְצמוֹ  ן  קֵּ שֶׁתִּ

ד ִהיא  ִמיד, ּוִמיַּ חּוד תָּ ַנת ַהיִּ וָּ סוֹד כַּ ּתוָֹרה ְונוֹשֵׂא עֹל ִמְצוֹת בְּ בַּ

ׁש  ִויַקדֵּ ַטֵהר  יְּ שֶׁ ְתַנאי  בִּ ְוֶזה  ּנּו.  ִממֶּ ּפוֶֹרשֶׁת  ְוֵאיָנּה  לוֹ  ִנשֵּׂאת 

סּות  ם ָלּה שְֵׁאר כְּ ן ְלַקיֵּ ַעְצמוֹ, ְוַאַחר שֶׁהּוא ָטהוֹר ְוָקדוֹׁש ְיַכוֵּ

ּתוֹ: ב ָהָאָדם ְלִאשְׁ ַחיָּ ָבִרים שֶׁ ְועוָֹנה שֵֶׁהם שְׁלֹשָׁה דְּ

ִמין  ַהיָּ ִמן  שֶַׁפע  ַמֲעָשׂיו  ְבָכל  ָלּה  יַע  פִּ ְלַהשְׁ  - ָהַאַחת 

- ְמזוָֹנּה .

ָבּה  ְלטּו  ִישְׁ א  לֹּ שֶׁ בּוָרה.  ַהגְּ ד  ִמצַּ ָעֶליָה  ְלַכּסוֹת   - ה  ִניָּ ַהשְּׁ

גוֹן ַלֲהָנַאת  ֵעֶסק ִמְצוָֹתיו, כְּ א ִיְהֶיה ַצד ֵיֶצר ָהַרע בְּ לֹּ ַהִחצוִֹנים שֶׁ

אוָֹתּה  ֶצר ָהַרע ָמצּוי בְּ יֵּ ה ְוַכּיוֵֹצא, שֶׁ ֻדמֶּ בוֹד ַהמְּ ַהּגּוף ּוְלִתְקַות ַהכָּ

ן ָצִריְך ְלַכּסוֹת  ִהיא ֶעְרָו"ה, ִאם כֵּ ֵני שֶׁ ּנּו ִמפְּ ִמְצָוה ְוִהיא ּבוַֹרַחת ִממֶּ

ל ַמֲעָשׂיו ְלשֵׁם  יַצד, כָּ ּה. כֵּ א ִישְׁלֹט בָּ לֹּ ִמיד שֶׁ יָרּה תָּ ָהֶעְרָוה ּוְלַהְסתִּ

דוִֹלים  ים גְּ ין ְוִציִצית ֵהם ְמִגנִּ ִפלִּ ִלי ֵחֶלק ְלֵיֶצר ָהָרע. ְוֵכן תְּ ַמִים בְּ שָׁ

ֶהם. ּה, ְוִיְהֶיה ָרִגיל בָּ ְלטּו ַהִחצוִֹנים בָּ א ִישְׁ לֹּ ֲעָדּה שֶׁ בַּ

ְקִריַאת  עוַֹנת  בְּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ִעם  ְלַיֲחָדּה   - י  ִלישִׁ ַהשְּׁ

ָבר,  דָּ ְלָכל  עוָֹנה  ע  ְקבַּ יִּ ּוְכשֶׁ ַלּתוָֹרה,  ים  ִעתִּ ְקִביעּות  בִּ שְַׁמע, 

ּקּוִנים:  תִּ ת ֶמֶלְך, ְוֵיׁש ֶרֶמז ָלֶזה בַּ ִכיָנה בַּ הּו עוַֹנת ַהשְּׁ זֶּ ן שֶׁ ְיַכוֵּ
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ליראה את השם

ַער  שַׁ ְמאֹד,  ֲחׁשּוָבה  ה  ִמדָּ ְלכּות  ַהמַּ ת  דַּ ִממִּ עוֹד 

ה  ְוִהנֵּ ְוַהּנוָֹרא.  ד  ְכבָּ ַהנִּ ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ְוִהיא  ּה,  ֻכלָּ ָהֲעבוָֹדה 

ֲהֵרי ִאם  ּה ַהִחצוִֹנים שֶׁ ֵנס בָּ ֵגם ּוְלִהכָּ ֶנת ְמאֹד ִלפָּ ְרָאה ְמֻסכֶּ ַהיִּ

ם, ֲהֵרי זוֹ ִיְרַאת  יִהנֹּ יָתה אוֹ ִמגֵּ ּסּוִרים אוֹ ִמן ַהמִּ הּוא ָיֵרא ִמן ַהיִּ

ְרָאה  ַהיִּ ָאְמָנם  ַהִחצוִֹנים,  ִמן  ֵאּלּו  ֻעּלוֹת  פְּ ל  כָּ שֶׁ ַהִחצוִֹנים, 

ָבִרים: שְׁלֹשָׁה דְּ ְחשֹׁב בִּ יַּ ִרית ְלִיְרָאה ֶאת ה'. ְוהּוא שֶׁ ָהִעקָּ

ל ִנְמָצא ל ַעל כָּ תוֹ שֶׁל יוֵֹצר ַהכֹּ ֻדלָּ ָהֶאָחד - ִלְהיוֹת גְּ

ִמן  ס,  ָהַאנָּ ִמן  ב,  ַהדֹּ ִמן  ָהֲאִרי,  ִמן  ָיֵרא  ָהָאָדם  ַוֲהֵרי 

לֹא  ְוָלֶמה  ים,  ְקַטנִּ לּוִחים  שְׁ ֵהם  ְוֵאּלּו  ֶלת,  ַמפֹּ ה  ִמן  ָהֵאׁש, 

תוֹ, ְויֹאַמר  ֻדלָּ ָניו ִמגְּ ֲחדוֹ ַעל פָּ דוֹל ְוִיְהֶיה פַּ ֶלְך ַהגָּ ִייָרא ִמן ַהמֶּ

ב  ֶזה ַוֲהֵרי ִאּלּו ָהָיה דֹּ ְבֶזה ְלָאדוֹן ַרב כָּ ֵהיַאְך ֶיֱחָטא ָהָאָדם ַהנִּ

ֵני ֶזה לֹא  רּוְך הּוא סוֵֹבל ֶעְלּבוֹן, ִמפְּ דוֹׁש בָּ יֹאְכֵלהּו, ְוִאּלּו ַהקָּ

תוֹ. ֲחדוֹ ּוְגֻדלָּ ִייָרא ִמפַּ

צוֶֹפה  שֶׁהּוא  ִמיד  תָּ ָחתוֹ  גָּ ַהשְׁ ה  ְיַדמֶּ ֲאשֶׁר  כַּ  - ִני  ַהשֵּׁ

יט ּבוֹ ּוַמבִּ

ְלָפָניו, ְוָהָאָדם  ְהיוֹתוֹ  ָתִמיד בִּ ַוֲהֵרי ָהֶעֶבד ָיֵרא ֵמַרּבוֹ 

ָרָכיו, ִייָרא ְוִיְפַחד  ל דְּ ִמיד ִלְפֵני ַהּבוֵֹרא ְוֵעינוֹ ְפקּוָחה ַעל כָּ תָּ

ל ִמְצוָֹתיו. ֵהיַאְך ִיְרֶאנּו ְמַבטֵּ

שָׁמוֹת ל ַהנְּ י - ֱהיוֹתוֹ שֶֹׁרׁש כָּ ִלישִׁ ַהשְּׁ

ֵהיָכלוֹ,  ּפוֵֹגם  ְוַהחוֵֹטא  ְסִפירוָֹתיו,  בִּ ָרׁשוֹת  ֻמשְׁ ן  ְוֻכלָּ

ֲעָשׂיו  ִממַּ ְמֻלְכָלְך  ֶלְך  ַהמֶּ ֵהיַכל  ִיְהֶיה  ֵהיַאְך  ִייָרא  לֹא  ה  ְוָלמָּ

ָהָרִעים.

ִכיָנה  שְׁ ּדוִֹחים  ֵהם  ַמֲעָשׂיו  ַגם  פְּ שֶׁ ִיְרֶאה   - ָהְרִביִעי 

ִמְלַמְעָלה

ְלַהְפִריד  את  ַהזֹּ דוָֹלה  ַהגְּ ָהָרָעה  ִיְגרֹם  ֵהיַאְך  ְוִייָרא 

ִהיא  ָבֶזה  ַכּיוֵֹצא  ִהיא  שֶׁ ְרָאה  ְוַהיִּ ה,  ְלכָּ ַהמַּ ִמן  ֶלְך  ַהמֶּ ֵחשֶׁק 

ּה. ֵבק בָּ את ְוהּוא דָּ ה ַהזֹּ דָּ ּקּון ַהמִּ ֶרת ָהָאָדם ֶאל תִּ ִיְרָאה ַהְמַישֶּׁ

ידי  על  בו  תדבק  שהשכינה  לעשות 

ההתנהגות עם אשתו

ח ָהָאָדם ְלַעְצמוֹ ַלֲעשׂוֹת  ה ָצִריְך ִלקַּ עוֹד ְזִהירּות ַהְרבֵּ

ָהָאָדם  ה  ְוִהנֵּ ּנּו,  ִממֶּ ֵרד  ִתפָּ ְולֹא  ִעּמוֹ  ֵבָקה  דְּ ִכיָנה  שְׁ ְהֶיה  שֶׁתִּ

י  כִּ ָלל  כְּ ִכיָנה  שְׁ ִעּמוֹ  ֵאין  שֶּׁ יָטא  שִׁ פְּ ִאשָּׁה  ָנשָׂא  א  לֹּ שֶׁ עוֹד  בְּ

י  שְׁתֵּ ין  בֵּ עוֵֹמד  ְוָהָאָדם  ֵקָבה,  ַהנְּ ד  ִמצַּ ָלָאָדם  ִכיָנה  שְׁ ר  ִעקַּ

שְֵׁאר  ּנּו  ִממֶּ נוֶֹטֶלת  ִהיא  שֶׁ ִמית  שְׁ גַּ ְחּתוָֹנה  תַּ ְנֵקָבה  ֵקבוֹת,  ַהנְּ

ן  תֵּ יִּ שֶׁ ם  ֻכלָּ בְּ ְלָבְרכוֹ  ָעָליו  ָהעוֶֹמֶדת  ִכיָנה  ְוַהשְּׁ ְועוָֹנה,  סּות  כְּ

ין  ְפֶאֶרת שֶׁהּוא עוֵֹמד בֵּ ִעְנַין ַהתִּ כְּ ִריתוֹ  ן ְלֵאשֶׁת בְּ ְוַיְחזֹר ְוִיתֵּ

א  ֶרְך, ְוִאימָּ ל ַהצֹּ כָּ יַע לוֹ  פִּ ָאה ְלַהשְׁ א ִעילָּ ֵקבוֹת, ִאימָּ י ַהנְּ שְׁתֵּ

ַרֲחִמים  ין  דִּ ֶחֶסד  ְועוָֹנה,  סּות  כְּ שְֵׁאר  ּנּו  ִממֶּ ל  ְלַקבֵּ ָאה  תָּ תַּ

ְמִציאּות  ֶאל  ה  ְיֻדמֶּ לֹא  ִאם  ִכיָנה  שְׁ ֵאָליו  ָתבֹא  ּנוָֹדע.ְולֹא  כַּ

ָהֶעְליוֹן.

לֹשָׁה  ּתוֹ ְלַאַחת ִמשְּׁ ה ִלְפָעִמים ָהָאָדם ּפוֵֹרׁש ֵמִאשְׁ ְוִהנֵּ

ִסּבוֹת:

ה. •  ָהא' - ִלְהיוָֹתּה ִנדָּ

ְיֵמי  ל  כָּ ּה  נָּ ִממֶּ ּובוֵֹדל  ּתוָֹרה  בַּ עוֵֹסק  שֶׁהּוא   - ַהב'    •

ַהחֹל.

ֶרְך ְוׁשוֵֹמר ַעְצמוֹ ִמן ַהֵחְטא. דֶּ •  ַהג' - שֶׁהּוא הוֵֹלְך בַּ

ַחת  ֵבָקה ּוְקׁשּוָרה ִעּמוֹ ְוֵאיָנּה ַמנַּ ִכיָנה דְּ ים ֵאּלּו ַהשְּׁ ּוִבְזַמנִּ

א ְלעוָֹלם ָאָדם שֵָׁלם ָזָכר  א ִיְהֶיה ֶנֱעָזב ְוִנְפָרד, ֶאלָּ לֹּ ֵדי שֶׁ אוֹתוֹ, כְּ

ֵרד  א ִתפָּ לֹּ ֵהר שֶׁ ֶגת לוֹ, ָצִריְך ָאָדם ִלזָּ וֶּ ִכיָנה ִמְזדַּ ּוְנֵקָבה, ַוֲהֵרי שְׁ

ל  לֵּ ר ְלִהְתפַּ ֶרְך, ְוִיְהֶיה ָזִריז ְוִנְשׂכַּ ְהיוֹתוֹ יוֵֹצא ַלדֶּ ּנּו בִּ ִכיָנה ִממֶּ שְׁ

ִמיַרת  ִהיא שְׁ ִכיָנה שֶׁ ה זוֹ שְׁ ִסבָּ בְּ ּתוָֹרה, שֶׁ ֶרְך ְוֶלֱאחֹז בַּ ת ַהדֶּ ִפלַּ תְּ

ְועוֵֹסק  ַהֵחְטא  ִמן  ָזִהיר  ְהיוֹתוֹ  בִּ ָתִמיד  לוֹ  עוֶֹמֶדת  ֶרְך,  ַהדֶּ

וֵֹמר  שֶׁשּׁ כְּ לוֹ  עוֶֹמֶדת  ִכיָנה  שְׁ ה  ִנדָּ ּתוֹ  ִאשְׁ ְהיוֹת  בִּ ְוֵכן  ּתוָֹרה.  בַּ

בֹאוֹ  בְּ ת אוֹ  ֵליל שַׁבָּ בְּ ֵליל ָטֳהָרָתּה אוֹ  ְך בְּ ָראּוי. ַאַחר כָּ ה כָּ דָּ ַהנִּ

ִמיד  ִכיָנה תָּ ִעיַלת ִמְצָוה הּוא. ּושְׁ ל ֶאָחד ֵמֶהן ְזַמן בְּ ֶרְך, כָּ ִמן ַהדֶּ

ּתוֹ ָראּוי ִלְפקֹד  ם ִאשְׁ ל ְנשָׁמוֹת ְקדוֹׁשוֹת, גַּ ַחת ְלַמְעָלה ְלַקבֵּ ִנְפתַּ

ֵראשִׁית  ָפָרשַׁת בְּ ַהר בְּ זֹּ ֵרׁש בַּ ן פֵּ ִכיָנה ָתִמיד ִעּמוֹ, כֵּ אָֹתּה ּוָבֶזה שְׁ

ְזַמן  בִּ ְוָקא  דַּ ְהֶיה  שֶׁתִּ ָצִריְך  ּתוֹ  ְלִאשְׁ ִקיָדה  ַהפְּ מ"ט.).  ף  (דַּ

ָאְמָנם  ְזרוֹעוֹת.  י  שְׁתֵּ ין  בֵּ ִהיא  שֶׁ כְּ ַהְינּו  דְּ ְמקוָֹמּה,  בִּ ִכיָנה  ַהשְּׁ שֶׁ

י ְזרוֹעוֹת, ָאסּור. ְוֵכן  ין שְׁתֵּ ִכיָנה בֵּ ֵאין ַהשְּׁ ּבּור שֶּׁ ְזַמן ָצַרת ַהצִּ בִּ

ּקּון ס"ט). ֵראשִׁית (תִּ ָרשַׁת בְּ ּקּוִנים פָּ תִּ ְרׁשּו בַּ פֵּ

לתקן המדות כלם ולקבל על מצות

ּנּו  ִממֶּ ֵרד  ִתפָּ א  לֹּ ְושֶׁ ֶלְך  ַהמֶּ ת  בַּ ִעם  ג  וֵּ ְלִהְזדַּ ָהרוֶֹצה 

ּוִטים  ִקשּׁ ִמיֵני  ָכל  בְּ ַעְצמוֹ  ַקשֵׁט  יְּ שֶׁ ה  ִחלָּ תְּ ָצִריְך  ְלעוָֹלם 

ְוַאַחר  ם.  לָּ כֻּ רוֹת  ְזכָּ ַהנִּ ּדוֹת  ַהמִּ ּקּוֵני  תִּ ְוֵהם  ָנִאים  ּוַמְלּבּושִׁים 

עוֵֹסק  ְהיוֹתוֹ  בִּ ָעָליו  ָלּה  ְלַקבְּ ן  ְיַכוֵּ ִתּקּוֶניָה  בְּ ַעְצמוֹ  ן  קֵּ שֶׁתִּ

ד ִהיא  ִמיד, ּוִמיַּ חּוד תָּ ַנת ַהיִּ וָּ סוֹד כַּ ּתוָֹרה ְונוֹשֵׂא עֹל ִמְצוֹת בְּ בַּ

ׁש  ִויַקדֵּ ַטֵהר  יְּ שֶׁ ְתַנאי  בִּ ְוֶזה  ּנּו.  ִממֶּ ּפוֶֹרשֶׁת  ְוֵאיָנּה  לוֹ  ִנשֵּׂאת 

סּות  ם ָלּה שְֵׁאר כְּ ן ְלַקיֵּ ַעְצמוֹ, ְוַאַחר שֶׁהּוא ָטהוֹר ְוָקדוֹׁש ְיַכוֵּ

ּתוֹ: ב ָהָאָדם ְלִאשְׁ ַחיָּ ָבִרים שֶׁ ְועוָֹנה שֵֶׁהם שְׁלֹשָׁה דְּ

ִמין  ַהיָּ ִמן  שֶַׁפע  ַמֲעָשׂיו  ְבָכל  ָלּה  יַע  פִּ ְלַהשְׁ  - ָהַאַחת 

- ְמזוָֹנּה .

ָבּה  ְלטּו  ִישְׁ א  לֹּ שֶׁ בּוָרה.  ַהגְּ ד  ִמצַּ ָעֶליָה  ְלַכּסוֹת   - ה  ִניָּ ַהשְּׁ

גוֹן ַלֲהָנַאת  ֵעֶסק ִמְצוָֹתיו, כְּ א ִיְהֶיה ַצד ֵיֶצר ָהַרע בְּ לֹּ ַהִחצוִֹנים שֶׁ

אוָֹתּה  ֶצר ָהַרע ָמצּוי בְּ יֵּ ה ְוַכּיוֵֹצא, שֶׁ ֻדמֶּ בוֹד ַהמְּ ַהּגּוף ּוְלִתְקַות ַהכָּ

ן ָצִריְך ְלַכּסוֹת  ִהיא ֶעְרָו"ה, ִאם כֵּ ֵני שֶׁ ּנּו ִמפְּ ִמְצָוה ְוִהיא ּבוַֹרַחת ִממֶּ

ל ַמֲעָשׂיו ְלשֵׁם  יַצד, כָּ ּה. כֵּ א ִישְׁלֹט בָּ לֹּ ִמיד שֶׁ יָרּה תָּ ָהֶעְרָוה ּוְלַהְסתִּ

דוִֹלים  ים גְּ ין ְוִציִצית ֵהם ְמִגנִּ ִפלִּ ִלי ֵחֶלק ְלֵיֶצר ָהָרע. ְוֵכן תְּ ַמִים בְּ שָׁ

ֶהם. ּה, ְוִיְהֶיה ָרִגיל בָּ ְלטּו ַהִחצוִֹנים בָּ א ִישְׁ לֹּ ֲעָדּה שֶׁ בַּ

ְקִריַאת  עוַֹנת  בְּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ִעם  ְלַיֲחָדּה   - י  ִלישִׁ ַהשְּׁ

ָבר,  דָּ ְלָכל  עוָֹנה  ע  ְקבַּ יִּ ּוְכשֶׁ ַלּתוָֹרה,  ים  ִעתִּ ְקִביעּות  בִּ שְַׁמע, 

ּקּוִנים:  תִּ ת ֶמֶלְך, ְוֵיׁש ֶרֶמז ָלֶזה בַּ ִכיָנה בַּ הּו עוַֹנת ַהשְּׁ זֶּ ן שֶׁ ְיַכוֵּ
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„"ר ס‡מר ח‡‚' יחי‡ נבחר 
לפ˜י„ יו"ר בנ˜ ל‡ומי

יחליף את דוד ברודט, שכיהן בתפקיד ב-9 השנים האחרונות

בישיבת דירקטוריון לאומי 
ד"ר  נבחר  היום,  שהתקיימה 
יו"ר  לתפקיד  יחיא  חאג'  סאמר 

דירקטוריון הבנק.
לאישור  כפוף  המינוי 
יש־ בבנק  הבנקים  על  הפיקוח 
קבלת  ביום  לתוקף  וייכנס  ראל 
האישור, אך לא לפני ה- 21 ביולי 
2019, מועד סיום כהונתו של דוד 
 9 במהלך  לאומי  יו"ר  ברודט, 

השנים האחרונות.
ד"ר חאג' יחיא (48), עו"ד, 
בלאומי  כדירקטור  מכהן  רו"ח, 
הוא  כן,  כמו   .2014 משנת  החל 
רבות,  בחברות  כדירקטור  מכהן 
הדסה,  הרפואי  המרכז  ביניהן 
המועצה  שטראוס,  קבוצת 
הפי־ ומיזם  גבוהה  להשכלה 

כיהן  כן  לפני   .BondIT נטק 
העסקי  בשוק  משרות  במגוון 
להנד־ נשיא  סגן  בהן  בארה"ב, 
 Fidelity בחברת  פיננסית  סה 
Investments (2006-

גלובלי  מסחר  אסטרג   ,(2012
 GMO-Investments ב-
פיננסי,  ויועץ   ((2012-2013
ורגולטורי  אסטרטגי  כלכלי, 
Analysis Group (2004--ב

 .(2006
מאז 1990 חאג' יחיא מרצה 
כל־ עסקים,  למנהל  ספר  בבתי 
באונירסיטאות  ומשפטים  כלה 
הרווארד,   ,MIT בהן  מובילות, 
והמרכז  העברית  האוניברסיטה 

הבינתחומי הרצליה.
דו־ בעל  הינו  יחיא  חאג' 

 MIT-מ בכלכלה  קטורט 
התמ־ עם  ארה"ב,  שבבוסטון, 

פיננסים  כלכלה,  במאקרו  חות 
לימודי  בוגר  ואקונומטריקה, 
 (PGD) חשבון  בראיית  המשך 
בוגר  אביב,  תל  מאוניברסיטת 
(בהצ־ עסקים  במנהל   MBA

מהאוניברסיטה  יתרה)  טיינות 
בבנקאות  התמחות  עם  העברית, 
במשפטים   LLB בוגר  ומימון, 
בוגר  העברית,  מהאוניברסיטה 
(בהצטיינות)  בכלכלה   MA
עם  העברית,  מהאוניברסיטה 
ומ־ במאקרו-כלכלה  התמחות 
בח־  BA ובוגר  בינלאומי,  סחר 

(בהצטיינות)  וכלכלה  שבונאות 
מהאוניברסיטה העברית.

חדש! אולטרסול של ד"ר פישר, מס' 1 בהגנה משמש, משיק: 

ס„רFREE KIDS  – ה‚נה 
ליל„ים בעלי עור ר‚י ממה
כולנו מכירים את הילדים שנעשים אדמומיים בקלות ובעלי עור רגיש, בדיוק 
עבורם אולטרסול של ד"ר פישר מרחיב את סדרתFREE  המיועדת לבעלי 

 SPF50 סדרת תכשירי הגנה משמש – FREE KIDS עור רגיש ומשיקים את
המותאמת במיוחד לילדים בעלי עור רגיש.

הינם  בסדרה  התכשירים 
ללא פראבנים, ללא שמנים, ללא 
בושם וצבע וללא רכיבים מן החי. 
תכשירי הסדרה מכילים קומפל־
המותאם  אוקסידנטים,  אנטי  קס 
ויט־ המשלב  לילדים,  במיוחד 
לסיוע  ירוק,  תה  ותמצית   E מין 
חופשיים  רדיקלים  מפני  בהגנה 
ובשמירה על מראה עור בריא גם 
הסדרה  תכשירי  הארוך.  בטווח 
במרקם קליל, נספגים במהירות, 
היפואלרגניים  שמנוניים,  אינם 
סנ־ מבדק  את  בהצלחה  ועברו 
סיטיב המעיד על התאמתם לעור 
תחליב  מכילה  הסדרה  רגיש. 
.SPF50 הגנה וקרם הגנה לפנים

מחיר: תחליב הגנה 59.9 ₪ 
(200 מ"ל), קרם הגנה לפנים 49.9 

₪ (50 מ"ל).
אני  בהבטחות  מלא  בעולם 

סומכת על ד"ר פישר 
למ־ משלבים  פישר  בד"ר 
מחקר  ניסיון,  שנות  מ-50  עלה 
וידע רפואי בינלאומי כדי לפתח 
המתקדמים  התכשירים  את 
המשפ־ בני  כל  לבריאות  ביותר 
חה. תכשירי התשלובת מיוצרים 
בקרת  תחת  פישר  ד"ר  במפעלי 
במפע־ כמקובל  קפדנית,  איכות 

הייצור  תקני  על-פי  תרופות,  לי 
תוך  המחמירים  הבינלאומיים 
מהמתקד־ במרכיבים  שימוש 
מים, הבטוחים והבדוקים ביותר. 
מפעלי ד"ר פישר הינם בעלי תו 
תקן הפלטינה היוקרתי של מכון 
על  המעיד  הישראלי  התקנים 
ב-5  ועמידה  תפעולית  מצוינות 

ייצור  מחמירים:  איכות  תקני 
ואביזרים  קוסמטיים  תכשירים 
בטי־ הסביבה,  איכות  רפואיים, 

תכשירי  מערכות.  וניהול  חות 
מוניטין  בעלי  הינם  פישר  ד"ר 
בע־ בהצלחה  ונמכרים  בינלאומי 

שרות מדינות ברחבי העולם.

ח„ מעלי מ˜בוˆ טר‡וס 
„וריטוס-ˆ'יטוס מי˜ס!

דוריטוס משיק מיקס חדשני ומפתיע עם צ'יטוס 

בפעילות  אתכם  ומאתגר 
חדר בריחה!

בטעמים  חטיף   - דוריטוס 
מפסיק  לא  ונועזים,  ייחודיים 
מוצ־ עם  הצרכנים  את  להפתיע 
המלווים  ומקוריים,  חדשים  רים 
בפעילויות מאתגרות. בימים אלה 
טעמים  שני  עם  דוריטוס  יוצא 
ומפתיע  חדשני  במיקס  ייחודיים 
במיוחד: דוריטוס וצ'יטוס בשקית 
ודורי־ חמוץ-חריף  בטעם  אחת 

בטעם  אחת  בשקית  וצ'יטוס  טוס 
גריל. 

דו־ יוצא  ההשקה  לרגל 
מסקרן,  מוזיקלי  באתגר  ריטוס 
המוזיקה  חובבי  עבור  במיוחד 
איך  דוריטוס!  של  בריחה  חדר   –

משתתפים? 
03- לטלמסר:  מתקשרים 

במהירות  פותרים   ,941-11401
הק־ מוזיקה  חידות  שיותר  כמה 
לצאת  ומנסים  למיקסים,  שורות 

מחדר הבריחה של דוריטוס כמה 
שיותר מהר! 

המהיר  המשתתף  יום,  בכל 
 JBL Free ביותר, יזכה באוזניות
 ₪  800 בשווי   True Wireless

במתנה!
התארי־ בין  מתקיים  המבצע 
 (21/6-9/7) תמוז,  סיון-ו'  י"ח  כים 
ובכפוף לתקנון. ההשתתפות מוגבלת 

לגילאי 18 ומעלה.
כשרות: בד"צ העדה החרדית.

לחברה יציבה פקיד/ה לעבודה 
מהבית, למענה טלפוני, ועבודה 

משרדית, 3-4 שעות ביום, לא נדרש 
ניסיון, 3,600 ש"ח. * לסניף בנק 
בירושלים פקיד/ה לעבודה מול 
לקוחות הסניף, לא נדרש ניסיון, 

7,000 ש"ח. קריירה 072-22-222-62
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