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פרנו // „ו„ פרי„

 ני פנים לה להסה
לי־ אביגדור  לשעבר  והביטחון  החוץ  שר 

ברמן גילה כי יש הסתה ויש הסתה. יש הסתה 

שעוברת איכשהו, ויש הסתה שמתקבלת בצי־

בור עם הרבה פחות סבלנות. מילא ההסתה נגד 

התבטאויות  פרסום  שכללה  החרדי,  הציבור 

קורה  היה  שאם  משהו  דבר,  לכל  אנטישמיות 

מיד  חרדים -  או  יהודים  כנגד  העולם  ברחבי 

הייתה קמה זעקה מצדה של ישראל הרשמית. 

מילא הפצת תיעוד של נתניהו עם פאות וכובע 

רחב תיתורה, כאשר היה נראה כבר כי המוטי־

בים האנטישמים הסתיימו. מילא.

הצ־ המכינות  בוגרי  נגד  ההסתה  אבל 

כאן  לגמרי.  שונה  הדתית  הציונות  של  באיות 

כבר מדובר בחברה שמשרתים בצבא, שרבים 

בציבוריות הישראלית מכירים אותם. בחברה 

במי  יודעים  מהעיתונאים  ורבים  שהתקשורת 

המדובר. והכי גרוע - בחברה שהוציאו מתוכם 

כמה מהדמויות הביטחוניות המוכרות ביותר, 

כדוגמת רועי קליין הי"ד, זה כבר לא עבר בש־

תיקה.

נו־ עקיבא  העיתונאי  זאת  להגדיר  היטיב 

ליברמן  של  הכניסה  למה   :13 מחדשות  ביק 

מכירים  אנשים  כי  תיכשל?  הדתיות  במכינות 

באיזה  ויודעים  המכינות,  בוגרי  את  מדי  טוב 

אנשים מדובר. זה לא החרדים שאפשר להמ־

ציא עליהם הכל ותמיד יהיה מי שיקנה...

כמה עצוב. כמה נכון.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

ח„ עלינו ‡ חו„ מוז 
לטובה ולברכה  

רש"י והמלבי"ם מסבירים את מקור השם 

והס־ חום  שמשמעותה  ארמית  כמלה  'תמוז' 

קה, על שם תקופת הקיץ החם. בספר יחזקאל 

וחכמים  שנקראה "תמוז",  זרה  עבודה  מוזכרת 

ירושלים  חורבן  החל  זה  שבחודש  כיוון  אמרו 

ושריפת בית מקדשנו, יש להזכיר שחורבן בית 

ראשון נגרם בגלל עבודה זרה. 

המצרים  בין  ימי  מתחילים  תמוז,  בחודש 

על חורבן בית המקדש ותחילת הגלות שנמש־

כת כבר קרוב לאלפיים שנה, וכל יום אנו מצ־

פים ומייחלים לגאולה השלימה בקרוב.

בברכת חודש טוב ומבורך

// דיווח: „בר המערכ

ארה"ב עשויה להציע לצפון 
קוריאה להקפיא את תוכניתה 

הגרעינית
טראמפ התייחס לפגישה עם רודן קוריאה הצפונית וכתב: "אני מצפה לראות 

אותו שוב"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
העיתון האמריקני "ניו יורק 
טיימס" מדווח, כי ארה"ב עשויה 
קוריאה  צפון  פירוז  על  לוותר 
שפורס־ בידיעה  גרעיני.  מנשק 
האמריקנים  כי  נטען,  בעיתון  מה 

לוותר  האפשרות  את  שוקלים 
גרעיני,  מנשק  הצפון  פירוז  על 
ובמקום זאת להציע את הקפאת 
התכנית הגרעינית בתמורה להג־
עה להסכם והקלה בסנקציות על 

המדינה המסוגרת.
הנשיא  התייחס  כך  בתוך 

קים  עם  לפגישתו  האמריקני 
נהדר  היה  "זה  וכתב:  און  ג'ונג' 
של  המנהיג  עם  השבוע  להיות 
צפון קוריאה קים ג'ון און. הייתה 
היה  הוא  מצוינת,  פגישה  לנו 
בריא.  ומאוד  טוב  באמת  נראה 

אני מצפה לראות אותו שוב".
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נשיא ארה"ב מתכנן: מצעד 
של טנקים ביום העצמאות 

האמריקני
טראמפ מתכנן לחקות את המצעד של צרפת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא ארה"ב, דונלד טרא־
של  מצעד  לקיים  מתכנן  מפ, 
האמ־ העצמאות  ביום  טנקים 
השתתף  טראמפ  כזכור,  ריקני. 
העצ־ יום  לציון  בטקס  בעבר 
מאות הצרפתי לצד נשיא צרפת 
הטקס  באותו  מקרון.  עמנואל 
התלהב טראמפ מהיכולות שה־
ומת־ הצרפתיים  הכוחות  פגינו 
צרפת  צבא  של  התכלית  צוגת 
עד שהחליט לקיים אירוע דומה 
האמריקני.  העצמאות  ביום 
שנערמו  לאחר  נגנזה  התכנית 
עם  ביצועה.  על  שונים  קשיים 
הנשיא  כי  מתברר  כעת  זאת, 
תכני־ את  זנח  לא  האמריקני 

לקיים  מעוניין  והוא  לגמרי  תו 
ביולי  ב-4  טנקים  של  מצעד 

הקרוב - היום בו חוגגת ארה"ב 
את עצמאותה. 

אלמונים פרצו לישיבה הגדולה בלאס ווגאס:

תפילין וספרי קודש נשדדו
המשטרה המקומית בלאס ווגאס חוקרת ביממה האחרונה מקרה חמור 

של פריצה לישיבה הגדולה בעיר. באישון לילה שבין שני לשלישי הוזעקו 
השוטרים להיכל הישיבה. הדלתות היו פרוצות, והרחבה כולה מבולגנת. 

מ‡: פ. יוחנן
שובה  בישיבת  מדובר 
שנה  לפני  הוקמה  אשר  ישראל 
שביקשו  יהודים  לבקשת  במקום 
פינטו  יאשיהו  רבי  מהאדמו"ר 
המוסדות  גבולות  את  להרחיב 
אל תום מושבם. הרב פינטו נענה 
מיוחדת  ישיבה  והקים  לבקשה 
שבש־ לאביהם  יהודים  לקירוב 

מיים.
בראשות הישיבה והקהילה 
הרב  עומד  סביבה  שהתפתחה 
תלמיד  אוחנה,  מאיר  רבי  הגאון 
אוחנה  הרב  תורה.  קול  ישיבת 
הוא נכדו חביבו של הגאון הצדיק 
אש־ של  רבה  פינטו  חיים  רבי 
מאיר  רבי  הקדוש  של  ונינו  דוד, 
אחיינו  הרב  זיע"א.  אבוחצירא 

רבי  האדמו"ר  דודו  ידי  על  נבחר 
יאשיהו פינטו גאב"ד מרוקו לכהן 
בראשות הישיבה ולעמוד בראש 

הקהילה המפוארת.
הרב אוחנה מספר כי "לפני 
שנה הגיע הרב פינטו השם ישלח 
שיעור  למסור  שלמה,  רפואה  לו 
יהודים  ידי  על  והתבקש  במקום 
לבק־ נענה  הוא  מוסדות.  להקים 
שתם. אנחנו לא יודעים מי עומד 
נשדדו  הלילה.  הפריצה  מאחורי 
תשמי־ קודש,  ספרי  תפילין, 
ברוך  צדקה.  וקופות  קדושה  שי 
התורה  בספרי  נגעו  שלא  השם 

שהיו מוגנים היטב".
בלאס  היהודית  הקהיל 
ווגאס המומה למראה הפשע הנ־
גם  ישנם  הקהילה  חברי  בין  בזה. 

עשרות אלפי ישראלים הנוהרים 
לעיר הבילויים מדי שנה, ומגלים 
שם את אור התורה ובכך מתקר־
בים לאביהם שבשמיים. מיד עם 
היוודע דבר הפריצה שוחח ראש 
העולמית  ישראל  שובה  מוסדות 
עם  פינטו  יאשיהו  רבי  האדמו"ר 
אחיינו ושמע ממנו על הנזק שנג־
רם והבטיח לדאוג לכיסוי הנזקים 

באופן מידי.

הבחירות במפלגת העבודה:

עמיר פרץ נבחר לראשות 
מפלגת העבודה

עם אחוזי הצבעה נמוכים במיוחד ולאחר הארכת זמן הסגירה ◆ 
פרץ קיבל 47% אחוזים מול 26% שקיבלו שמולי ושפיר כל אחד

מ‡: ח. פרנ˜ל
פריימריז  בתום 
העבו־ במפלגת  מנומנם 
את  פרץ  עמיר  הביס  דה, 
שמו־ איציק  הכנסת  חברי 
על  בקרב  שפיר  וסתיו  לי 
במהלך  המפלגה.  ראשות 
המתמו־ מטות  ניסו  היום 
מצביעים  לשכנע  דדים 

לצאת ולהצביע ובית הדין 
האריך  אף  המפלגה  של 
את מועד סגירת הקלפיות 
העדה  מחאת  בעקבות 
שי־ עדיין  אך  האתיופית, 
עור ההצבעה שנרשם הוא 
המפל־ שידעה  מהנמוכים 
המפלגה  הודעת  ע''פ  גה. 
 45% בפריימריז  הצביעו 
של  ממוצע  במקום  בלבד 

60% בבחירות קודמות.
אהוד  של  מבחינתו 
ניצחון  את  שהעדיף  ברק, 
יהיה  שפיר,  או  שמולי 
להתאחד  יותר  רב  קושי 
העבודה,  מפלגת  עם  כעת 
משום שההנחה היא שפרץ 
בראש  לעמוד  יתעקש 
ככל  המשותפת  המפלגה 

שתוקם. 

מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
ב-150 

תשלומים
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
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ושות'

להצטרפות 
לחץ כאן!

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
mailto:3102690@gmail.com


3 יום רביעי ל' סיון תשע"ט 03/07/2019

נשיא ארה"ב מתכנן: מצעד 
של טנקים ביום העצמאות 

האמריקני
טראמפ מתכנן לחקות את המצעד של צרפת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא ארה"ב, דונלד טרא־
של  מצעד  לקיים  מתכנן  מפ, 
האמ־ העצמאות  ביום  טנקים 
השתתף  טראמפ  כזכור,  ריקני. 
העצ־ יום  לציון  בטקס  בעבר 
מאות הצרפתי לצד נשיא צרפת 
הטקס  באותו  מקרון.  עמנואל 
התלהב טראמפ מהיכולות שה־
ומת־ הצרפתיים  הכוחות  פגינו 
צרפת  צבא  של  התכלית  צוגת 
עד שהחליט לקיים אירוע דומה 
האמריקני.  העצמאות  ביום 
שנערמו  לאחר  נגנזה  התכנית 
עם  ביצועה.  על  שונים  קשיים 
הנשיא  כי  מתברר  כעת  זאת, 
תכני־ את  זנח  לא  האמריקני 

לקיים  מעוניין  והוא  לגמרי  תו 
ביולי  ב-4  טנקים  של  מצעד 

הקרוב - היום בו חוגגת ארה"ב 
את עצמאותה. 

אלמונים פרצו לישיבה הגדולה בלאס ווגאס:

תפילין וספרי קודש נשדדו
המשטרה המקומית בלאס ווגאס חוקרת ביממה האחרונה מקרה חמור 

של פריצה לישיבה הגדולה בעיר. באישון לילה שבין שני לשלישי הוזעקו 
השוטרים להיכל הישיבה. הדלתות היו פרוצות, והרחבה כולה מבולגנת. 

מ‡: פ. יוחנן
שובה  בישיבת  מדובר 
שנה  לפני  הוקמה  אשר  ישראל 
שביקשו  יהודים  לבקשת  במקום 
פינטו  יאשיהו  רבי  מהאדמו"ר 
המוסדות  גבולות  את  להרחיב 
אל תום מושבם. הרב פינטו נענה 
מיוחדת  ישיבה  והקים  לבקשה 
שבש־ לאביהם  יהודים  לקירוב 

מיים.
בראשות הישיבה והקהילה 
הרב  עומד  סביבה  שהתפתחה 
תלמיד  אוחנה,  מאיר  רבי  הגאון 
אוחנה  הרב  תורה.  קול  ישיבת 
הוא נכדו חביבו של הגאון הצדיק 
אש־ של  רבה  פינטו  חיים  רבי 
מאיר  רבי  הקדוש  של  ונינו  דוד, 
אחיינו  הרב  זיע"א.  אבוחצירא 

רבי  האדמו"ר  דודו  ידי  על  נבחר 
יאשיהו פינטו גאב"ד מרוקו לכהן 
בראשות הישיבה ולעמוד בראש 

הקהילה המפוארת.
הרב אוחנה מספר כי "לפני 
שנה הגיע הרב פינטו השם ישלח 
שיעור  למסור  שלמה,  רפואה  לו 
יהודים  ידי  על  והתבקש  במקום 
לבק־ נענה  הוא  מוסדות.  להקים 
שתם. אנחנו לא יודעים מי עומד 
נשדדו  הלילה.  הפריצה  מאחורי 
תשמי־ קודש,  ספרי  תפילין, 
ברוך  צדקה.  וקופות  קדושה  שי 
התורה  בספרי  נגעו  שלא  השם 

שהיו מוגנים היטב".
בלאס  היהודית  הקהיל 
ווגאס המומה למראה הפשע הנ־
גם  ישנם  הקהילה  חברי  בין  בזה. 

עשרות אלפי ישראלים הנוהרים 
לעיר הבילויים מדי שנה, ומגלים 
שם את אור התורה ובכך מתקר־
בים לאביהם שבשמיים. מיד עם 
היוודע דבר הפריצה שוחח ראש 
העולמית  ישראל  שובה  מוסדות 
עם  פינטו  יאשיהו  רבי  האדמו"ר 
אחיינו ושמע ממנו על הנזק שנג־

רם והבטיח לדאוג לכיסוי הנזקים 
באופן מידי.

הבחירות במפלגת העבודה:

עמיר פרץ נבחר לראשות 
מפלגת העבודה

עם אחוזי הצבעה נמוכים במיוחד ולאחר הארכת זמן הסגירה ◆ 
פרץ קיבל 47% אחוזים מול 26% שקיבלו שמולי ושפיר כל אחד

מ‡: ח. פרנ˜ל
פריימריז  בתום 
העבו־ במפלגת  מנומנם 
את  פרץ  עמיר  הביס  דה, 
שמו־ איציק  הכנסת  חברי 
על  בקרב  שפיר  וסתיו  לי 
במהלך  המפלגה.  ראשות 
המתמו־ מטות  ניסו  היום 
מצביעים  לשכנע  דדים 

לצאת ולהצביע ובית הדין 
האריך  אף  המפלגה  של 
את מועד סגירת הקלפיות 
העדה  מחאת  בעקבות 
שי־ עדיין  אך  האתיופית, 
עור ההצבעה שנרשם הוא 
המפל־ שידעה  מהנמוכים 
המפלגה  הודעת  ע''פ  גה. 
 45% בפריימריז  הצביעו 
של  ממוצע  במקום  בלבד 

60% בבחירות קודמות.
אהוד  של  מבחינתו 
ניצחון  את  שהעדיף  ברק, 
יהיה  שפיר,  או  שמולי 
להתאחד  יותר  רב  קושי 
העבודה,  מפלגת  עם  כעת 
משום שההנחה היא שפרץ 
בראש  לעמוד  יתעקש 
ככל  המשותפת  המפלגה 

שתוקם. 

מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
ב-150 

תשלומים
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
ייעוץ משפטי 

יגאל ארנון 
ושות'

להצטרפות 
לחץ כאן!

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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אהוד ברק: נבטל את 
חוק הגיוס תוך שנה – 

מדובר בישראבלוף
במסיבת עיתונאים שכינס הבהיר ברק: 

באנו להחליף את נתניהו, לא להצילו

מ‡: ח. פרנ˜ל
כינס  (שני)  שלשום 
לשעבר  הממשלה  ראש 
עיתו־ מסיבת  ברק  אהוד 
משנ־ את  פרש  בה  נאים 
החדשה,  מפלגתו  של  תה 
כשבוע.  לפני  הכריז  עליה 
את  ברק  חשף  בנאומו 
שלדב־ השילוב''  ''תוכנית 
לשילוב  להביא  נועדה  ריו 
בחברה  החרדים  של  מלא 
דב־ בראשית  הישראלית. 
בן  להרג  ברק  התייחס  ריו 
שנורה  האתיופית  העדה 
בידי  האחרון  במוצ''ש 
"ישראלים  ואמר:  שוטר 
יוצאי  קהילת  ובנות  בני 
אפליה.  עברו  אתיופיה 
ללא  חקירה  כאן  נדרשת 
סלמון  של  מותו  מורא. 
קשה, מקומם ומיותר. כח־
ברה עלינו לעשות הכל על 
מנת שמקרי קשים וכואבי 

לב כאלה לא ישנו".
פרש  מכן  לאחר 
הק־ בכל  משנתו  את  ברק 
שור בגיוס חרדים לצה''ל, 
והודיע כי הממשלה הבאה 
יהיו  ומפלגתו  הוא  בה 
חוק  את  תבטל  חברים, 
"אנח־ שנה:  בתוך  הגיוס 
לציבור  לומר  כדי  כאן  נו 
שנביא לביטול חוק הגיוס, 
אמר.  לישראבלוף",  סוף 
לחתוך  מתחייבים  "אנחנו 
שיסתבך  הזה  הקשר  את 
שחתכ־ כשם  מוצא.  ללא 

ישיבה  של  הקשר  את  תי 
 20 לאחר  בלבנון  מדממת 
נחתוך  הפעם  גם  כך  שנה, 
את הקשר הגורדי הזה אם 
תתנו את אמונכם. מכפייה 
שנכשלה לשילוב מצליח".
והס־ המשיך  ברק 
ביר: "הגיע הזמן למנהיגות 
ותפעל  אחריות  שתיקח 
ראשית,  מהיסוד.  לשינוי 
צר־ פי  על  יגייס  צה"ל 
שמבקשים  מי  כל  את  כיו 
ימשיך  והוא  בו,  לשרת 
המ־ העם.  צבא  להיות 
הולם.  שכר  יזכו  שרתים 
כולל  הצעירים,  יתר  כל 
שירות  ישרתו  ערבים, 
שלישית,  אזרחי-לאומי. 
חר־  - אזרחים  מקסימום 
ישתלבו   - ודתיים  דים 
הוסיף:  הוא  בעבודות". 
 - האמת  את  לומר  "יש 
היישום של חוק טל נכשל, 
כל  של  גורלם  היה  וזה 
והגיע  האחרים  הניסיונות 
לא  זה   - אמת  לומר  הזמן 

עבד ולא יעבוד".
השילוב  "תוכנית 
החוליים  עם  מתמודדת 
בחברה",  ביותר  העמוקים 
מדמם  "בפצע  ברק,  סיכם 
שאינם  לאלה  החרדים  בין 
תוכנית  זוהי   - חרדים 
שמשנה ומעצבת מציאות, 
הישראלית  שהחברה  מה 
שנכון  מה  זה  לו,  זקוקה 

לעשות".
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יחימוביץ נגד ברק: "מנהל קרב נגד מפלגות גוש השמאל"
יחימוביץ תקפה את ברק על שקבע מסיבת עיתונאים דווקא ביום הפריימריז לעבודה, ובאחת מהקלפיות הגדולות שלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
אהוד ברק הודיע אתמול במהלך היום כי יקיים 
מסיבת עיתונאים (ראה ידיעה) עם יתר מועמדי מפל־
גתו, בבית סוקולוב בתל אביב. חברת הכנסת ממפלגת 
החלטתו  על  ברק  את  תקפה  יחימוביץ,  שלי  העבודה, 
עיתו־ מסיבת  מכנס  ברק  שאהוד  "העובדה  כי  וכתבה 
הקלפיות  אחת  ובתוך  בעבודה,  הפריימריז  ביום  נאים 
הדמו־ בחגיגת  לפגוע  נועדה  סוקולוב),  (בית  הגדולות 

בה,  לחבל  בעבודה,  היום  המתקיימת  הצנועה  קרטיה 
ו‘לגנוב׳ תשומת לב". יחימוביץ טענה כי "הולך ומתברר 
שמי שרוממות איחוד הגוש בגרונו מנהל קרב נגד מפ־
לגות הגוש, ולא נגד נתניהו. מדובר באובדן גבולות". 

את  לשנות  ברק  במטה  החליטו  היום  במהלך 
מקום מסיבת העיתונאים. לטענתם, אין קשר לאמירו־
תיה של ח''כ יחימוביץ. לדבריהם, הסיבה לשינוי מקום 
בני  מחאת  שעקב  העובדה  היא  העיתונאים  מסיבת 

לתנו־ נחסמו  באזור  רבים  כבישים  האתיופית,  העדה 
עה, מה שעשוי להקשות על המתכננים להגיע למסיבת 

העיתונאים.
שגית  עו''ד  הודיעה  היום  במהלך  יותר  מוקדם 
פרץ-דרעי, לשעבר מהבית היהודי, כי תצטרף למפל־
גתו החדשה של אהוד ברק. פרץ-דרעי מצטרפת לנו־

עה רוטמן, יאיא פינק, קובי ריכטר, פרופ' יפעת ביטון 
ואלוף במיל' יאיר גולן.

גל ההסתה נמשך

יאיר לפיד: אם 
נתניהו יישאר 

– תהיה פה 
מדינת הלכה

ההסתה הפרועה של מנהיגי הציבור 
נמשכת – כשאתמול הגיע תורו של 
לפיד לשסות ולהסית ◆ "את מדינת 
ההלכה, הסיפוח והשחיתות צריך 

לפרק, לא לחבק"

מ‡: ח. פרנ˜ל
עתיד  יש  יו''ר 
לבן,  בכחול   2 ומספר 
המשיך  לפיד,  יאיר 
הרצליה  בכנס  אתמול 
עליו  ההסתה  במסע 
עם  ביחד  מנצח  הוא 
בית־ ישראל  יו''ר 
ליברמן.  אביגדור  נו, 
הרצליה  בכנס  בנאומו 
"נתניהו  כי  לפיד  אמר 
ממשלה  ראש  הוא 
גרוע, הוא לא היה כזה. 
מה  זה  כזה.  הוא  היום 
שקורה אחרי יותר מדי 
שנים בתפקיד. כשאני 
הרא־ בפעם  אמרתי 
משהו"  לו  "קרה  שונה 
אנשים צחקו. אף אחד 
היום  צוחק.  לא  כבר 
אומרים  שלו  השרים 
הכי  האנשים  זה.  את 
אומרים  אליו  קרובים 
הוסיף  לפיד  זה."  את 
רוצים  "אנחנו  ואמר 
יסתכ־ שלנו  שהילדים 
לו סביבם ויראו מדינה 
דמוקרטית,  יהודית, 
ליברלית,  חופשית, 
מתקדמת,  מצליחה, 
לע־ יגידו  טכנולוגית. 
רוצה  אני  'כאן  צמם, 
לחיות! על זה אני מוכן 

שמניע  מה  להיאבק!'. 
לא  שאנחנו  זה  אותנו 
את  למסור  מוכנים 
שהוקמה  הזו,  המדינה 
אנשים  לידי  בדם, 
דמו־ אוהבים  שלא 
אוהבים  ולא  קרטיה 
אנשים  לידי  חופש. 
מהילדים  שייקחו 
שלנו את הכסף שלהם 
ויבגדו בערכים שלהם. 
אני לא מוכן שזה יקרה 
כדי  אלחם  אני  כאן. 
שזה לא יקרה כאן. זה 
לשמור  שלנו.  הייעוד 
החופשית.  ישראל  על 
מעמד  על  לשמור 
על  לשמור  הביניים. 
מהקיצונים.  המדינה 
החוק.  על  לשמור 
מוסדות  על  לשמור 

המדינה".
הוסיף  לסיום 
לפיד את דברי ההסתה 
הקבועים שלו כשאמר 
"זו ברירה חדה. שחור 
יישאר,  ביבי  אם  לבן. 
למדי־ בדרך  אנחנו 
ביבי  אם  הלכה.  נת 
פה  תהיה  לא  יישאר 
דמוקרטיה. את מדינת 
והש־ הסיפוח  ההלכה, 
חיתות צריך לפרק, לא 

לחבק".

http://bit.ly/2xpmqSo-chinuch
http://tipul.talchaim.org.il/
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יחימוביץ נגד ברק: "מנהל קרב נגד מפלגות גוש השמאל"
יחימוביץ תקפה את ברק על שקבע מסיבת עיתונאים דווקא ביום הפריימריז לעבודה, ובאחת מהקלפיות הגדולות שלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
אהוד ברק הודיע אתמול במהלך היום כי יקיים 
מסיבת עיתונאים (ראה ידיעה) עם יתר מועמדי מפל־
גתו, בבית סוקולוב בתל אביב. חברת הכנסת ממפלגת 
החלטתו  על  ברק  את  תקפה  יחימוביץ,  שלי  העבודה, 
עיתו־ מסיבת  מכנס  ברק  שאהוד  "העובדה  כי  וכתבה 
הקלפיות  אחת  ובתוך  בעבודה,  הפריימריז  ביום  נאים 
הדמו־ בחגיגת  לפגוע  נועדה  סוקולוב),  (בית  הגדולות 

בה,  לחבל  בעבודה,  היום  המתקיימת  הצנועה  קרטיה 
ו‘לגנוב׳ תשומת לב". יחימוביץ טענה כי "הולך ומתברר 
שמי שרוממות איחוד הגוש בגרונו מנהל קרב נגד מפ־
לגות הגוש, ולא נגד נתניהו. מדובר באובדן גבולות". 

את  לשנות  ברק  במטה  החליטו  היום  במהלך 
מקום מסיבת העיתונאים. לטענתם, אין קשר לאמירו־
תיה של ח''כ יחימוביץ. לדבריהם, הסיבה לשינוי מקום 
בני  מחאת  שעקב  העובדה  היא  העיתונאים  מסיבת 

לתנו־ נחסמו  באזור  רבים  כבישים  האתיופית,  העדה 
עה, מה שעשוי להקשות על המתכננים להגיע למסיבת 

העיתונאים.
שגית  עו''ד  הודיעה  היום  במהלך  יותר  מוקדם 
פרץ-דרעי, לשעבר מהבית היהודי, כי תצטרף למפל־
גתו החדשה של אהוד ברק. פרץ-דרעי מצטרפת לנו־

עה רוטמן, יאיא פינק, קובי ריכטר, פרופ' יפעת ביטון 
ואלוף במיל' יאיר גולן.

גל ההסתה נמשך

יאיר לפיד: אם 
נתניהו יישאר 

– תהיה פה 
מדינת הלכה

ההסתה הפרועה של מנהיגי הציבור 
נמשכת – כשאתמול הגיע תורו של 
לפיד לשסות ולהסית ◆ "את מדינת 
ההלכה, הסיפוח והשחיתות צריך 

לפרק, לא לחבק"

מ‡: ח. פרנ˜ל
עתיד  יש  יו''ר 
לבן,  בכחול   2 ומספר 
המשיך  לפיד,  יאיר 
הרצליה  בכנס  אתמול 
עליו  ההסתה  במסע 
עם  ביחד  מנצח  הוא 
בית־ ישראל  יו''ר 
ליברמן.  אביגדור  נו, 
הרצליה  בכנס  בנאומו 
"נתניהו  כי  לפיד  אמר 
ממשלה  ראש  הוא 
גרוע, הוא לא היה כזה. 
מה  זה  כזה.  הוא  היום 
שקורה אחרי יותר מדי 
שנים בתפקיד. כשאני 
הרא־ בפעם  אמרתי 
משהו"  לו  "קרה  שונה 
אנשים צחקו. אף אחד 
היום  צוחק.  לא  כבר 
אומרים  שלו  השרים 
הכי  האנשים  זה.  את 
אומרים  אליו  קרובים 
הוסיף  לפיד  זה."  את 
רוצים  "אנחנו  ואמר 
יסתכ־ שלנו  שהילדים 
לו סביבם ויראו מדינה 
דמוקרטית,  יהודית, 
ליברלית,  חופשית, 
מתקדמת,  מצליחה, 
לע־ יגידו  טכנולוגית. 
רוצה  אני  'כאן  צמם, 
לחיות! על זה אני מוכן 

שמניע  מה  להיאבק!'. 
לא  שאנחנו  זה  אותנו 
את  למסור  מוכנים 
שהוקמה  הזו,  המדינה 
אנשים  לידי  בדם, 
דמו־ אוהבים  שלא 
אוהבים  ולא  קרטיה 
אנשים  לידי  חופש. 
מהילדים  שייקחו 
שלנו את הכסף שלהם 
ויבגדו בערכים שלהם. 
אני לא מוכן שזה יקרה 
כדי  אלחם  אני  כאן. 
שזה לא יקרה כאן. זה 
לשמור  שלנו.  הייעוד 
החופשית.  ישראל  על 
מעמד  על  לשמור 
על  לשמור  הביניים. 
מהקיצונים.  המדינה 
החוק.  על  לשמור 
מוסדות  על  לשמור 

המדינה".
הוסיף  לסיום 
לפיד את דברי ההסתה 
הקבועים שלו כשאמר 
"זו ברירה חדה. שחור 
יישאר,  ביבי  אם  לבן. 
למדי־ בדרך  אנחנו 
ביבי  אם  הלכה.  נת 
פה  תהיה  לא  יישאר 
דמוקרטיה. את מדינת 
והש־ הסיפוח  ההלכה, 
חיתות צריך לפרק, לא 

לחבק".
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7 יום רביעי ל' סיון תשע"ט 03/07/2019

בוניםבונים
עתיד

קמפיין התרמה
למען מוסדות 'חינוך ועתיד'

לשאוף, להשיג, להצליח, לחלום, להגשים אין ילד  והורה שלא חולמים על העתיד.

אבל,
יש ילד שהחלום שלו רחוק יותר... ומתאגר יותר...

 

36 שעות גורליות!
של או הכל או כלום

צוות המומחים של חינוך ועתיד דואגים להגשים את 
חלומם של ילדי החינוך מיוחד.

ילדי החינוך מיוחד הם שלנו ושל כולנו!

              ימים שלישי-רביעי כ"ט-ל' סיוון   
כולנו מתגייסים למען ילדי החינוך מיוחד        

(2-3.07)

ככה בונים היום עתיד 

לתרומות לחצו כאן

>>

http://www.zechut.co.il/


7 יום רביעי ל' סיון תשע"ט 03/07/2019

בוניםבונים
עתיד

קמפיין התרמה
למען מוסדות 'חינוך ועתיד'

לשאוף, להשיג, להצליח, לחלום, להגשים אין ילד  והורה שלא חולמים על העתיד.

אבל,
יש ילד שהחלום שלו רחוק יותר... ומתאגר יותר...

 

36 שעות גורליות!
של או הכל או כלום

צוות המומחים של חינוך ועתיד דואגים להגשים את 
חלומם של ילדי החינוך מיוחד.

ילדי החינוך מיוחד הם שלנו ושל כולנו!

              ימים שלישי-רביעי כ"ט-ל' סיוון   
כולנו מתגייסים למען ילדי החינוך מיוחד        

(2-3.07)

ככה בונים היום עתיד 

לתרומות לחצו כאן

>>

http://bit.ly/2xpmqSo-chinuch


יום רביעי ל' סיון תשע"ט 803/07/2019

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 

קרא מאשים: חיסולי הפוליטי 
נגמר במינוי המחסל

לאחר שהתפטר מתפקידו כשר התקשורת ודודי אמסלם מונה במקומו, ממשיך 
קרא בהאשמת בכירי הליכוד

מ‡: ח. פרנ˜ל
שר התקשורת לשעבר איוב 
בכירי  את  להאשים  ממשיך  קרא 
הפולי־ שמו  בהכפשת  הליכוד 
ראש  מינה  ששלשום  לאחר  טי. 
הממשלה נתניהו את חבר הכנסת 
התקשורת  לשר  אמסלם  דודי 
האשים  קרא,  איוב  של  במקומו 
קרא את נתניהו ואמר: "אני מברך 

נגמר  בחיסולי  שהחל  שהמעגל 
קרא  שחיסל".  מי  של  במינויו 
הוא "מברך  זאת  שלמרות  הוסיף 
ראש  כזכור  בהצלחה".  אותו 
הממשלה התכוין למנות את קרא 
לשגריר במצרים כפיצוי על המ־
ברשימת  הגיע  אליו  הנמוך  קום 
הודעתו  לאחר  לכנסת.  הליכוד 
של ראש הממשלה יצאו בכירים 

וטענו  המהלך  נגד  החוץ  במשרד 
למשברים  אחת  לא  גרם  קרא  כי 
מתאים  אינו  והוא  דיפלומטיים, 
לתפקיד. לאחר הביקורות הודיע 
קרא כי הוא מסיר את מועמדותו, 
מת־ התפטר  אף  מכן  לאחר  ויום 
פקידו כשר התקשורת תוך שהוא 
מאשים את בכירי הליכוד בניסיון 

לחסלו פוליטית.

טראמפ מאיים: "איראן   
משחקת באש"

בולטון: איראן מעוניינת לצמצם את זמן הפריצה להשגת נשק גרעיני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
מפ, איים על איראן ואמר כי היא 
הנשיא  של  יועצו  באש.  משחקת 
בולטון,  ג'ון  לאומי,  לביטחון 
האור־ העשרת  כי  ואמר  הוסיף 

במטרה  נעשית  איראן  של  ניום 
שלה  הפריצה  זמן  את  לצמצם 
שום  לדבריו, "אין  גרעיני.  לנשק 
ההע־ את  להגדיל  לאיראן  סיבה 
חלק  זה  אם  אלא  שלה,  שרה 
ממאמץ לצמצם את זמן הפריצה 

לייצר נשק גרעיני. 
את  איראן  הפרה  השבוע 
בהעשרת  והחלה  הגרעין  הסכם 
שנאסר  באופן  מורחבת,  אורניום 
עליו  הגרעין  הסכם  לפי  עליה 

חתמה עם המעצמות.

9 יום רביעי ל' סיון תשע"ט 03/07/2019

דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב בשווי 1,600,000 ₪ 
יכולה להיות שלך!

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' >>

בחסות:

 600

 1,600,000

רס
פ

נה
ש

מ
ים

חי 9401401@gmail.com
ca.1221.org.il

המוקדים נסגרים ביום שלישי, ו' תמוז 09/07
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דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב בשווי 1,600,000 ₪ 
יכולה להיות שלך!

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' >>
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המוקדים נסגרים ביום שלישי, ו' תמוז 09/07

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


יום רביעי ל' סיון תשע"ט 1003/07/2019

בונים
עתיד

קמפיין התרמה
למען מוסדות 'חינוך ועתיד'

לשאוף, להשיג, להצליח, לחלום, להגשים אין ילד  והורה שלא חולמים על העתיד.

אבל,
יש ילד שהחלום שלו רחוק יותר... ומתאגר יותר...

 

36 שעות גורליות!
של או הכל או כלום

צוות המומחים של חינוך ועתיד דואגים להגשים את 
חלומם של ילדי החינוך מיוחד.

ילדי החינוך מיוחד הם שלנו ושל כולנו!

              ימים שלישי-רביעי כ"ט-ל' סיוון   
כולנו מתגייסים למען ילדי החינוך מיוחד        

(2-3.07)

ככה בונים היום עתיד 

לתרומות לחצו כאן

>>

צילום הלוויין חשף:

 המחסן המסתורי במרכז המחקר שהושמד בסוריה
צבא סוריה דיווח על כמה מוקדי תקיפות של חיל האוויר בסמוך לדמשק, ששימשו על פי הדיווחים את כוחות חיזבאללה ואת האיראנים ◆ צילום של אחת המטרות 

שהותקפה באזור ג'רמיה מציג את הנזק שנגרם למחסן שעשוי היה להכיל נשק או ציוד מתקדם 

מ‡: מ. יו„ 
לאחר הודעת צבא סוריה כי מטוסי 
קרב של חיל האוויר תקפו יעדים צבאיים 
בחומס ובאזור דמשק, נחשף צילום לווין 
של מחסן שנהרס כליל במרכז למחקרים 
המ־ לחלוטין.  והושמד  בג'רמיה  מדעיים 
חסן באורן של 30 מטרים וברוחב של 12 
מטרים שימש ככל הנראה לאחסון מער־
כות נשק מתקדמות או אמצעי בעל רגי־

שות גבוהה שהצריך תקיפה מן האוויר.
חומס  במרחב  הלילה  התקיפה 
בגלל  חריגה  היתה  דמשק  ובפרברי 
ההיקף  בשל  הראשונה  סיבות.  כמה 
לעשרות  שהביאה  והאגרסיביות  שלה 
דיווחים  לפי  הרוגים  וכעשרה  פצועים 
הותקפו  יעדים  של  רב  מספר  שונים. 
מהאוויר ומהים למרות שמערכות ההגנה 
האוויריות של סוריה היו דרוכות ושיגרו 
בשטח  נפל  מהם  כשאחד  רבים  מיירטים 

התקיימה  הנרחבת  התקיפה  קפריסין. 
בשבוע  הביטחון  יועצי  פגישת  אחרי 
שרו־ הרי  הדיווחים,  נכונים  ואם  שעבר 
ליש־ אדום  כרטיס  שלפה  לא  עדיין  סיה 
את  עיניים  בעצימת  מאפשרת  והיא  ראל 
ההתבססות  תהליך  נגד  התקיפות  המשך 

האיראני בסוריה.
למניעת  התיאום  מנגנון  כן,  כמו 
כרגיל.  עובד  לרוסיה  ישראל  בין  חיכוך 
להמשיך  האיראנית  לנחישות  במקביל 
הסורי  בשטח  התבססות  תהליך  ולקיים 
ישראל, לפי פרסומים זרים, מציגה עמדה 
נדרשת  גם  אך  כוונה  כל  לסכל  נחושה 
להגיב  האיראנים  ינסו  בו  לרגע  להיערך 
בחריפות לתקיפות. לפי אחת ההערכות, 
איראנים  וחיילים  קצינים  שיהרגו  ברגע 
הם ייאלצו להגיב באופן ישיר נגד ישראל.
הסורית  הידיעות  סוכנות  פי  על 
טילים  כמה  יירטו  הנ"מ  מערכות  סאנ"א 
באזור דמשק. עוד דווח כי לפחות ארבעה 

במתקפה  נהרגו  אזרחים 
האר־ לפי  נפצעו.  ו-21 
אדם,  לזכויות  הסורי  גון 
וספינות  קרב  מטוסי 
מטרות  עשר  תקפו  קרב 
חיז־ סוריה,  צבא  של 
בפרברי  ואיראן  באללה 
עוד דווח  דמשק וחומס. 
בהם  נהרגו,  איש   16 כי 
ועשרה  אזרחים  שישה 
כוחות  משורות  לוחמים 
לוחמים  בהם  המשטר, 

זרים.
העיתון  לטענת   
אחבאר",  "אל  הלבנוני 
היועצים האיראנים אשר 
שהו במקום התפנו ממנו 
התקיפה  לפני  קצר  זמן 
שלא  כך  הישראלית, 

נפגעו.

מפגינים יידו אבנים, השוטרים השיבו ברימוני הלם:

 מחאת יוצאי אתיופיה מחריפה
מאות בני העדה הפגינו בירושלים, בחיפה ובקריות, שרפו צמיגים וקראו 
קריאות בגנות המשטרה ◆ חלק מהמפגינים ניסו לפרוץ לתחנת משטרת 
זבולון ובתגובה נורו לעברם רימוני הלם ◆ המחאה התרחבה גם לדרום 

ולשפלה: הפגנות נערכו באשקלון, בקריית גת ובקריית עקרון

מ‡: מ. יו„ 
סלומון  של  הריגתו 
טקה מקריית חיים הוציאה 
בני  זועמים  מפגינים  אלפי 
שחסמו  האתיופית,  העדה 
בחיפה  ראשיים  צמתים 
נגד  מחאה  כאות  והקריות 
האח־ בשעות  המשטרה. 
המחאה  התרחבה  רונות 

לדרום הארץ ומרכזה.
מהמפגינים  חלק 
ניסו לפרוץ למתחם משט־
רת זבולון בקריות. בתגובה 
הלם.  רימוני  לעברם  נורו 
אותם מפגינים פצעו שלו־
כשהשליכו  שוטרים  שה 
לעבר  וזיקוקים  אבנים 
באמצעות  ופוזרו  התחנה, 

השימוש ברימוני ההלם.
התרחבה  המחאה 
צעירים  נוספות:  לערים 
הפגינו   אתיופיה  יוצאי 
בכניסה הדרומית לאשדוד 
כמו גם באזור קרית עקרון. 
הם חסמו ציר תנועה והמ־
שטרה נאלצה להפנות את 
חלופיות.  לדרכים  הנהגים 
חכבישים נחסמו בשל הפ־
אשקלון,  בצומת  גם  גנות 
בית  וצומת  יבנה  מחלף 

הגדי.
הכניסה  בצומת 
התק־ לאשדוד  הדרומית 

צעירים  עשרות  כמה  בצו 
הכביש  את  כאמור  חסמו 
עד שכוח משטרה התערב. 

הציר, כביש 4,  נחסם לשני 
כוח  קצר.   לרגע  הכוון 
הציר  את  פינה  משטרה 
סגיר־ המשך  את  ומנע 
המוחים  מכן,  לאחר  תו. 
הכניסה  צומת  את  עזבו 
והתאספו  לעיר  הדרומית 
המשטרה  לתחנת  בסמוך 

ברחוב הנביאים.
 40 מספר  כביש  גם 
ומ־ עקרון  קרית  בצומת 
נחסם  סנטר  בילו  תחם 
מחאת  בעקבות  מה  לזמן 
הובא  שם  גם  הצעירים. 
את  לפנות  משטרה  כוח 
הת־ בעומס  ולטפל  הציר 
אף  מפגינים  שנוצר.  נועה 
הכניסה  בצומת  התאספו 
 .40 מכביש  ללוד  המרכזי 
לרחוב  גם  יצאו  צעירים 
ומחו  רחובות  בעיר  הרצל 
אלים  "שוטר  בקריאות 
בה־ תמים",  אזרח  רצח 

סלומון  של  למותו  תייחס 
במקום  השוטרים  טקה. 
מסרו כי ניתנה הוראה לה־

כיל את ההפגנה.
הבו־ משעות  החל 

התגודדו  אתמול  קר 
העדה  בני  צעירים  מאות 
הצריף  בצומת  האתיופית 
בגשר  וכן  חיים  בקריית 
קריית  בצומת  גור  מוטה 
אתא וחסמו את ציר ההס־
רכב.  כלי  לתנועת  תדרות 
מפגינים נוספים אף חסמו 
קריות  עוקף  כביש  את 
תנועה  לשיבושי  וגרמו 
בקריות  כבדים  ועומסים 

ובמפרץ חיפה.
המשטרה כמעט ולא 
שנחסמו  בצמתים  נראתה 
ומשתמשי  הנהגים  וציבור 
אשר  הציבורית  התחבורה 
סוליד־ הפגינו  בתחילה 
העדה,  מחאת  עם  ריות 
סבלנותם  את  לאבד  החלו 
בפ־ ארוכות  שעות  לאחר 
קקי התנועה והתעמתו עם 
והנו־ הנהגים  המפגינים. 
התחבורה  בשרותי  סעים 
מדוע  תהו  אף  הציבורית 
למפ־ מאפשרת  המשטרה 
תנועה  צירי  לחסום  גינים 
והקריות  בחיפה  ראשיים 

למשך שעות כה ארוכות.
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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

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 > להורדת פרוספקט מפורט לחצו כאן <

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

הזמנות:

http://bit.ly/2xpmqSo-chinuch
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פרויקט חשיפת מנהרות 
חיזבאללה בצפון זכה בפרס  

במקביל, הוענק הפרס לשלושה פרויקטים נוספים של מערכת הביטחון ◆ 
מבצע הפריצה של המוסד לארכיון הגרעין האיראני, פרויקט מערכת הנשק 

"ברד קל" ולפרויקט טכנולוגי של השב"כ שסיכל עשרות פיגועים 

מ‡: מ. יו„
לשנת  ישראל  ביטחון  פרס 
לפרויקט  אתמול  הוענק   2018
בצ־ חיזבאללה  מנהרות  חשיפת 
המוסד  של  הפריצה  למבצע  פון, 
למע־ האיראני,  הגרעין  לארכיון 
ולפרויקט  קל"  "ברד  הנשק  רכת 
הנשיא  השב"כ.  של  טכנולוגי 
נתניהו  הממשלה  ראש  ריבלין, 
העניקו  כוכבי  אביב  והרמטכ"ל 
לוועדת  הנשיא.  בבית  הפרס  את 
ותא"ל  פרופ'  בראשות  הפרס, 
(במיל') שאול חורב, הוגשו השנה 
הפ־ נבחרו  ומתוכן  הצעות   16

רויקטים הזוכים.
של  הפריצה  מבצע  על 
האירא־ הגרעין  לארכיון  המוסד 
בנימוקי  נכתב  טהרן  בפאתי  ני 
הוועדה כי מומש תוך הפגנת חד־
ודבקות  תעוזה  טכנולוגית,  שנות 
מודיעין  תמונת  סיפק  במטרה, 
מלאה על תכנית הגרעין האירא־
אסטרטגית  תרומה  ותרם  נית 

משמעותית לביטחון ישראל.
הכללי  הביטחון  לשירות 
פיתו־ שרשרת  על  הפרס  הוענק 
חים טכנולוגים שבוצעו במסגרת 
מערכת טכנולוגית רחבה לסיכול 
אלו,  פיתוחים  באמצעות  טרור. 
של  המבצעיות  היכולות  בשילוב 

האחרו־ בשנתיים  סוכלו  הארגון, 
נות עשרות כוונות פיגוע, נעצרו 
מאות מחבלים, ונמנעו מספר רב 
של פיגועים משמעותיים, ביניהם 
נפץ  מטעני  התאבדות,  פיגועי 
לה־ יועדו  אשר  תופת  ומכוניות 
בתוך  אוכלוסייה  במרכזי  תממש 

ישראל.
פרויקט שהוגש על ידי אגף 
הביטחון  שירות  של  הטכנולוגיה 
פיתוח  בפרויקט  מדובר  הכללי. 
בת־ דרך  פורצות  יכולות  וביצוע 
חומי ה- Data Science, לצורך 
ולסיכול  עוינות  פעילויות  איתור 

פגיעה חמורה בביטחון המדינה.
המשו־ קל",  "ברד  פרויקט 
רפאל,  חברת  האוויר,  לחיל  תף 
ומנהל  ("תעש")  מערכות  אלביט 
הרכש במשרד הביטחון (מנה"ר). 
ברד קל הינו חימוש אוויר קרקע 
שיביא  מתקדם,  אלקטרו-אופטי 
חדשות  יכולות  האוויר  לחיל 
המהווה  טכנולוגית,  וקידמה 
מבחינת יכולותיו  מדרגה  קפיצת 

המבצעיות.
ארגמן  נדב  השב"כ  ראש 
"האמל"ח  ואמר:  לפרס  התייחס 
הסודי ושובר השיוויון של שב"כ 
הוא ההון האנושי המרכיב אותו. 
פרס ביטחון ישראל שהוענק לא־
שייך  ובראשונה  בראש  הוא  רגון 

שעו־ והעובדים  העובדות  לכם. 
במשכן  הבמה  על  הערב  מדים 
טכנולוגיים  כלים  פיתחו  הנשיא, 
באמצעותם,  אשר  דרך  פורצי 
מו־ יכולות  של  השילוב  עם  יחד 
מתקדמות,  ומבצעיות  דיעיניות 
הצליח שב"כ לסכל פיגועי תופת 
קשים. ישראלים רבים חבים לכם 
את חייהם. המשיכו לפעול בנחי־
שות, ביצירתיות, כמגן ולא יראה, 

למען ביטחון אזרחי ישראל".
גו־ אליהו  שם  על  הפרס,   
פרויקטים  עבור  מוענק  לומב, 
המ־ לביטחון  שתרמו  ופעילויות 
ועל  עוצמתה  על  ולשמירה  דינה 
הקרב,  בשדה  האיכותי  יתרונה 
בהיבט  והן  הטכנולוגי  בהיבט  הן 
ברא־ הפרס,  לוועדת  המבצעי. 
(במיל')  ותא"ל  פרופסור  שות 
שאול חורב, הוגשו השנה 16 הצ־
עות. על רקע כמות ואיכות ההצ־
הוועדה  החליטה  שהוגשו,  עות 
ביטחון  פרס  הענקת  על  להמליץ 
חריג,  באופן  התשע"ט,  ישראל 
לארבעה פרויקטים במקום שלו־
הזוכים  הפרויקטים  ארבעת  שה. 
איומים  עם  בהצלחה  מתמודדים 
מדינת  על  מהותיים  אסטרטגיים 
בחדשנות  ומתאפיינים  ישראל 
מבצ־ ויכולת  תעוזה  טכנולוגית, 

עית משמעותית.

נתניהו: "איראן מתקדמת 
לנשק גרעיני, בקרוב ייחשפו 

עוד הוכחות"
ראש הממשלה הגיב להודעת איראן על הפרת התחייבויותיה בהסכם הגרעין 
◆ בתוך כך, דובר סבא"א אישר שהמדינה חרגה מכמות האורניום המועשר 

שאושרה לה בהסכם הגרעין 

מ‡: מ. יו„
מחוקק בכיר באיראן אמר 
לפני יומיים כי "ישראל תושמד 
הב־ ארצות  אם  שעה  חצי  בתוך 
רית תתקוף את איראן", כך דווח 
"רויטרס".  הידיעות  בסוכנות 
סוכ־ סבא"א,  דובר  במקביל, 
האו"ם  של  הגרעין  הפיקוח  נות 
מכמות  חרגה  איראן  כי  אישר 
לה  שמותר  המועשר  האורניום 
להחזיק במסגרת הסכם הגרעין. 
על פי הערכות הארגון, בשלב זה 
לאיראן יש 205 ק"ג של אורניום 
למרות  נמוכה,  ברמה  מועשר 
לה־ לה  מותר  ההסכם  פי  שעל 

חזיק ב-202.5 ק"ג בלבד.
בנימין  הממשלה  ראש 
להתפתחויות  הגיב  נתניהו 
מצ־ יחידות  בטקס  האחרונות 
טיינות במערך המילואים. "היום 
הודיעה איראן שהיא מפרה הת־
כשהיא  שלה,  מפורשת  חייבות 

חצתה את רף 300 ק"ג בהעשרת 
"איראן  נתניהו,  אמר  אורניום", 
משמעותי  בצעד  מתקדמת 
כשחשפנו  גרעיני.  נשק  לייצור 
של  הסודי  הגרעין  ארכיון  את 
איראן, הוכחנו שכל הסכם הגר־
עין עם איראן בנוי על שקר אחד 
גדול. עכשיו אפילו איראן מודה 
הוכ־ עוד  ייחשפו  בקרוב  בכך. 
חות שאיראן שיקרה כל הזמן".

חוזר  "אני  הוסיף:  עוד 
תאפשר  לא  ישראל  ואומר: 
לאיראן לפתח נשק גרעיני. ביום 
מדינות  לכל  קורא  גם  אני  הזה, 
בהתחייבות  עמדו  אירופה: 
ברגע  לפעול  התחייבתן  שלכן. 
שאיראן תפר את הסכם הגרעין, 
מנגנון  את  שתפעילו  התחייבתן 
הסנקציות האוטומטיות שנקבע 
במועצת הביטחון. אז אני אומר 
 Do it. Just do .לכן: עשו זאת

it״.
החוץ  שר  כך,  בתוך 

זריף,  ג'וואד  מוחמד  האיראני, 
של  הבא  הצעד  כי  אתמול  אמר 
אורניום  העשרת  יהיה  מדינתו 
בדבריו  מעל 3.67%.  של  ברמה 
נכש־ "האירופאים  כי  זריף  ציין 
על  להגן  הבטחותיהם  בקיום  לו 
בהסכם  איראן  של  האינטרסים 

הגרעין".
בהמ־ בא  האיראני  האיום 
האס־ הרפובליקה  להודעת  שך 
לאמית הבוקר, לפיה היא חרגה 
מכמות האורניום המועשר המו־
הגרעין,  הסכם  פי  על  לה  תרת 
ועברה את רף 300 הקילוגרמים 
עליו הוסכם. המהלך מגיע אחרי 
תקופה בה איימו בטהרן כי בת־
האמריקאיות  לסנקציות  גובה 
וחוסר  ומנהיגיה  המדינה  על 
היכולת של אירופה לקדם מהלך 
הסכם  את  יפרו  מצבה,  לשיפור 
מההסכמות  ויחרגו  הגרעין 

שהושגו ב-2015.
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מתאם פעולות הממשלה 
בשטחים נועד עם בכירים 

מהקהילה הבינלאומית
 אלוף כמיל אבו רוקון, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, נועד עם בכירים 

מהקהילה הבינלאומית ◆ דן עמם בדרכים לשיפור הכלכלה הפלסטינית וחיזוק 
היציבות בעזה וביו"ש

מ‡: מ. יו„
הממשלה  פעולות  מתאם 
רוקון  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים, 
נפגש אתמול עם שליחת האיחוד 
במזרח  השלום  לתהליך  האירופי 

התיכון, סוזנה טרסטל.
הש־ דנו  הפגישה  במהלך 
הכלכלה  לשיפור  בדרכים  ניים 
פרויקטים  וקידום  הפלסטינית 
הידרדרות  למניעת  אזרחיים 

הומניטארית ברצועת עזה.
את־ קיים  המתאם  כן,  כמו 
היפני  השליח  עם  פגישה  מול 
למזרח התיכון, מאסאהארו קונו. 
פעולה  בשיתופי  דנו  במסגרתה 
בפ־ השקעות  בהמשך  אזוריים, 
ובד־ ושומרון  ביהודה  רויקטים 
רכים נוספות לשיפור המצב הכ־
לכלי והיציבות הביטחונית באזור 

ובסוגיות נוספות.
מתבצעות  אלו  "פגישות 

לר־ מתפ״ש  פעילות  במסגרת 
הבינלאומית  הקהילה  תימת 
אזרחיים  בפרויקטים  להשקיע 
התושבים  לכלל  מועילים  אשר 
באזור יהודה ושומרון, ולפלסטי־
פעילות  עזה.  רצועת  תושבי  נים 
החיים  מרקם  לשיפור  תורמת  זו 
על  לשמירה  ומשכך  הפלסטיני 
באזור",  הביטחונית  היציבות 

מציינים במתפ"ש.

קנדה: מועמדת השוותה את 
ישראל לנאצים והודחה

זמאן גם הביעה תמיכה בתנועת החרם, והתייחסה לישראל כמדינת אפרטהייד

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברתית  פעילה  זמאן,  רנא 
מפל־ במועמדות  זכתה  ומוסלמית 
הרבור  קול  בדארטמות'   NDP גת
בש־ הודחה  אך   כחודשיים,  לפני 

בוע שעבר לאחר כמה שגינתה את 
הריגתם של פלסטינים בידי כוחות 

ישראליים במהלך הפגנות בעזה.
על  זעמה  את  הביעה  זמאן 
"אם  פלסטינים.  מפגינים  של  ירי 
ישראל כל כך מתקדמת אז למה הם 
בפר־ מפגיעה  להימנע  יכולים  לא 
מדיקים ועיתונאים חסרי מגן, אלא 
אנשים  בכוונה  הורגים  הם  כן  אם 
הצדק  "אי  כתבה  מפשע",  חפים 
לא  כבר  ישראל  של  והשחצנות 
מו־ ואנשים  מוגנים  להיות  יכולים 
דעים לרטוריקה הישנה והמעייפת 

של ישראל ".

האשימה  היא  יותר  מאוחר 
נגד  עם  רצח  בביצוע  ישראל  את 
פלסטינים. "אלפי ישראלים הגיעו 
כאשר  בברכה  והתקבלו  לפלסטין 
כתבה.  אותם",  דחה  כולו  העולם 
אם  תוהה  אני  שלכם?  הלב  "איפה 
מהנאצים  זה  את  העתיקה  ישראל 
מוצל־ הם  כמה  ראו  שהם  אחרי 
שבו  "בקצב  כתבה.  היא  חים?", 
הם  אם  תוהה  אני  הורגת  ישראל 
פלש־ מיליון  מ 6-  ליותר  מכוונים 

תינאים? עזה היא האושוויץ החדש 
וישראל הם שומרי המחנה! "

שפרסמה  התנצלות  בהודעת 
כי  זמאן  ציינה  שעבר,  שישי  ביום 
וחברים  מנהיגים  אל  פנתה  "היא 
בקהילה היהודית מארגונים שונות 
ועצו־ לבם  תשומת  את  לבקש  כדי 
כי  מעריכה  היא  כי  וציינה  תיהם", 
"בלתי  היו  לנאצים  ביחס  דבריה 
עלו־ ולצערה,  פוגעים  הולמים, 

לים להיתפס כאנטישמיים ".

נחתם הסכם ברית ערים תאומות 
בין אשדוד לעיר יאשי ברומניה
ראש העיר אשדוד השתתף במצעד החיים שהתקיים  בעיר יאשי ברומניה, ממש 
בסמוך לאישור מועצת העיר להגדיל ההנחה בארנונה לניצולי שואה ל-100 אחוז

מ‡: יר‡ל לבי‡
ד״ר  אשדוד,  העיר  ראש 
מוע־ חבר  עם  יחד  לסרי,  יחיאל 
ראש  ארליך,  חנוך  עו״ד  העיר  צת 
רוטנברג,  שלמה  התפעול  מנהל 
ומנהיג הקהילה הרומנית באשדוד 
במצ־ השתתפו  זונטאג,  יהושע 
יאשי  בעיר  שהתקיים  החיים  עד 
לאישור  בסמוך  ממש  ברומניה, 
בא־ ההנחה  להגדיל  העיר  מועצת 
רנונה לניצולי שואה ל-100 אחוז, 

הממתינה לאישור משרד הפנים.
כמו כן, התקיים  טקס חתי־

מת הסכם ברית ערים תאומות בין 
אשדוד לעיר יאשי - המטרופולין 

העירוני השני בגודלו ברומניה.
יאשי,  מחוז  בירת  יאשי 
של  ההיסטורי  באזור  הנמצאת 

נסיכות  בירת  היתה  מולדובה,  
מולדובה בשנים 1564–1859 ואחת 
הנסיכויות  של  הבירות  משתי 
בשנים  המאוחדות  הרומניות 
הגר־ הכיבוש  ובעת   ,1859-1862
מני של בוקרשט במלחמת העולם 
בירה  כעיר  שימשה  הראשונה, 

חלופית  של רומניה.
התקיימה  השנים  כל  לאורך 
מהג־ ענפה  יהודית  קהילה  בעיר 
דולות והחשובות מקרב הקהילות 

היהודיות באירופה.
ביוני 1941,  ל-30  ה-28  בין 
ה-2,  העולם  מלחמת  בתחילת 
נטבחו בשלושה ימי פוגרום בעיר 
יהודים־ מ-13,000  למעלה  יאשי, 

חמש  ומזה  וילדים,  גברים  נשים, 
הראשי  הרב  של  ביוזמתו  שנים, 
הרב  בישראל,  רומניה  ליהדות 

במו־ ביאשי  מתקיים  וסרמן,  יוסף 
של  לזכרם  החיים  מצעד  זה  עד 

קורבנות הפוגרום.
ראש העיר ד״ר יחיאל לסרי: 
מש־ ובני  שואה  ניצולי  עם  "ביחד 
יש  ומאשדוד,  מישראל  פחותיהם 
במצ־ לייצג  והזכות  הכבוד  את  לי 
אש־ העיר  את  ביאשי  החיים  עד 
דוד, בה חיה קהילת יוצאי רומניה 
זה  בביקור  בישראל.  מהגדולות 
בכלל, ובהשתתפות במצעד החיים 
בפרט, אנו מחברים בין העבר לע־
על  נחתום  המצעד  ובתום  תיד, 
את  ונדגיש   תואמות  ערים  ברית 
והעיר  ישראל  שמדינת  העובדה 
ימ־ היהודי,  העם  כל  כמו  אשדוד, 
את  היום  סדר  על  להעמיד  שיכו 
קור־ וזכרון  השואה  זיכרון  שימור 

בנות השואה".

תכנית התקיפה החשאית של 
חיזבאללה בגליל

בנאומו האחרון נסראללה הסביר שוב שיש לו יכולת לחדור לשטח ישראל בקלות 
◆ מערך המנהרות ההתקפיות אמנם הושמד, אך בהיעדרן אנשי הקומנדו של 
הארגון ינסו להסתער בחשאי ולפשוט על ישובי ומוצבי הצפון ◆ בחיזבאללה 

יודעים שלמהלך יהיה מחיר כבד, אולם ההישג התודעתי יהיה קריטי

מ‡: מ. יו„
שרוט,  תקליט  כמו  כמעט 
נסרא־ חסן  חיזבאללה  מזכ"ל  ממשיך 
ללה בכל אחד מנאומיו, המוקלטים או 
המועברים בשידור חי, לאיים בפעולה 
תפרוץ  אם  ישראל  בשטח  הארגון  של 
"כי־ זאת  מכנה  הוא  לעתים  מלחמה. 
בוש הגליל", לעתים רק "חדירה". רק 
בחודש שעבר חזר על עצמו הריטואל, 
מעריציו  לקהל  הסביר  כשנסראללה 
שלחיזבאללה יש יכולת "לחדור לגליל 

בקלות".
עוד  זה  היה  נסראללה  עבור 
אחד מנאומיו מלאי הרהב, הפעם בד־
ברים שנשא באזכרה של מוסטפא בדר 
הנראה  ככל  ב-2016  שחוסל  א-דין, 
מצד  פעולה  ובשיתוף  האיראנים  בידי 
חיזבאללה. אולם השאלה כעת היא אם 
הנשק  והשמדת  חשיפת  שלאחר  ביום 
האסטרטגי הסודי של חיזבאללה בידי 

צה"ל - להלן המנהרות, עדיין יש בידי 
שטח  בתוך  לפעול  היכולת  חיזבאללה 
ישראל ולייצר הישגים קרקעיים נוסח 
לחלופין  או  יישוב,  או  שטח  כיבוש 
זו  נוסח  אסטרטגית  הפתעה  לייצר 

שתכנן באמצעות המנהרות.
נשק  אין  שלחיזבאללה  ייתכן 
אולם  המנהרות,  נוסח  אסטרטגי  סודי 
"הפוסט-מנהרות",  בעידן  כעת,  גם 
ניתן להעריך שיש בידיו תכנית שאפ־
והש־ לכיבוש  ומפורטת  במיוחד  תנית 
בגבול  ומוצבים  יישובים  על  תלטות 
הצפון. צריך לומר, חיזבאללה, וכמובן 
במשך  שייצרו  אלה  הם  נסראללה, 
שנים את הנרטיב של "כיבוש הגליל", 
המנה־ נשק  על  מעט  לא  כשהסתמכו 
מייצרת  הזה,  במערך  הפגיעה  רות. 
הרצון  מפאת  ולמזכ"לו,  לארגון  בעיה 
כיסוי  שיש  הבאה  במלחמה  להוכיח 
עושים  כיצד  השאלה  להבטחותיהם. 
חדיר  שחיזבאללה  ברור  כאשר  זאת, 

מבחינה מודיעינית לישראל.
למנוע  שיכולים  הדברים  אחד 
מבחינת  הגליל"  ב"כיבוש  הצורך  את 
מס־ הרתעה  ייצור  הוא  חיזבאללה, 
כך  כל  חשש  לייצר  ישראל.  מול  פקת 
מכל  תמנע  שישראל  השני,  בצד  גדול 
מפעלים  כולל  בלבנון,  תקיפה  ניסיון 
חיזבאללה  שמנסה  רקטי  נשק  לדיוק 
הם  נסראללה  של  הנאומים  להקים. 
חיזבא־ ההרתעה.  ייצור  ממאמץ  חלק 
מילה  שכל  היטב  יודעים  ומנהיגו  ללה 
של המזכ"ל נבדקת ונמדדת, משודרת 
ומומחים  פרשנים  של  להדהוד  וזוכה 
על  שחוזרים  הרהב  דברי  גם  ומכאן 
שבועות.  או  ימים  לכמה  אחת  עצמם 
ינסה  שחיזבאללה  ברור  לכך,  מעבר 
שצה"ל  הבאה  במלחמה  מצב  לייצר 
יהיה טרוד לא רק בתוכניות התקפיות 
אלא גם בהגנה על יישובי הצפון, וכאן 
בשטח  התקפה  על  המחשבה  בעצם 

ישראל.
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ראש מועצת שומרון: "לעצור את אבו מאזן"
ראש מועצה אזורית שומרון דורש מישראל: "לעצור את אבו מאזן שמבקש לעצור את משתתפי וועידת בחריין", ומכנה אותו "דיקטטור ופושע"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יוסי דגן ראש המועצה האזו־
רית שומרון שנפגש עם בכירי המ־
שלחת הפלסטינית קודם ליציאתם 
לבחריין יוצא להגנתם לאחר שהר־
שות הפלסטינית הודיעה כי תעצור 
עצרה  ואף  בגידה  באשמת  אותם 

אחד מהם:
היא  הפלסטינית  "הרשות 
דיקטטורה לכל דבר ועניין. וכל מי 
עמה,  ונדבר  לה  מסייע  בה  שתומך 
האיחוד  ישראל,  ממשלת  כולל 
האדם",  "זכויות  וארגוני  האירופי 
מסייעים לבריון השכונתי, ולפגיעה 
בחפים מפשע. אני קורא לממשלת 

ונכון  מוסרי  באופן  לנהוג  ישראל 
המ־ אישורי  את  ולבטל  הזו,  בעת 
עבר במחסומים של ראשי מנגננוני 
השקר  את  הפלסטינית.  הרשות 
לו  שותף  כולו  המערבי  שהעולם 
צריך לעצור. אבו מאזן הוא מחבל. 
הוא  וכך  לישראל  מתייחס  הוא  כך 
לש־ המחפשים  עמו  לבני  מתייחס 
שלום  ולהביא  הפרדיגמה  את  נות 
כי  להבהיר  צריכה  ישראל  אמיתי. 
ייעצרו  הוועידה  ומשתתפי  במידה 
מאזן  אבו  הפלסטינית,  הרשות  עי 

ושותפיו ייעצרו איתם".
למע־ הן  דגן  התייחס  בכך 
שהשתתף  מיאלה  אבו  סאלח  צר 

בוועידה והן למידע על כך שמנגנון 
ניסה  הפלסטיני  הכללי  המודיעין 
עבריין  של  שירותיו  את  לשכור 
שה־ מסאד  מוחמאד  את  שיחסל 
וביטל  בוועידה  להשתתף  תכוון 
את השתתפותו. על כך הוסיף דגן: 
למע־ היא  הפלסטינית  "הרשות 
צריך  מאפיונרים.  של  חבורה  שה 
המעבר  אישורי  את  להם  לשלול 

במחסומים"
יוסי דגן ראש המועצה האזו־
המ־ בכירי  עם  נפגש  שומרון  רית 
שעות  לבחריין  הפלסטינית  שלחת 
כחלק  זאת  לוועידה,  יציאתם  לפני 
מאחורי  המתקיימים  מהקשרים 

הערבית  המנהיגות  עם  הקלעים 
אלטרנ־ לייצר  במטרה  המקומית 
טיבה לדרך הטרור של הרשות הפ־

נפגש  דגן  כלכלי.  ושלום  לסטינית 
המשלחת  ראש  געברי,  אשרף  עם 
לפני יציאתו לבחריין ואמר: "המ־

טובים  חיים  היא  כולנו  של  טרה 
אנחנו  כך  ועל  שלנו  לילדים  יותר 

עמלים".

מוטי יוגב ליו"ר ועדת ההסכמות:

"לקיים דיון חירום בנושא ההשתלטות 
"C הפלשתינית על שטחי

לאחר שנחשפו הנתונים מאחורי תכנית פיאד, יוגב דורש דיון בוועדת החוץ 
והביטחון: "לאכוף את החוק ביהודה ושומרון - גם על הפלשתינים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יוגב  מוטי  הכנסת  חבר 
בוועדת  דיון  יוזם  היהודי)  (הבית 
בנו־ הכנסת  של  והביטחון  החוץ 
על  הפלשתינית  להשתלטות  גע 
שטחי C ביהודה ושומרון. לדברי 
יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה 
במצב  מדובר  לשעבר,  ושומרון 
חירום של ממש מבחינה מדינית: 
ואם  בשטח  נקבעות  "העובדות 
לא  המדיני,  המו"מ  לשולחן  נגיע 

יהיה על מה לדון עוד".
כי  נחשף  'רגבים'  בדו"ח 
פלסטינים  מבנים   28,000 מעל 
חדשים לא חוקיים הוקמו בעשור 
הישראליים  באזורים  האחרון 
בקבי־ מדובר  ושומרון.  ביהודה 
עת עובדות בשטח על פי תוכנית 
טריטוריאלי  רצף  לתפיסת  פיאד 
בשטח לקראת הקמת מדינה פל־

סטינית עתידית.
מספר  עמדו   2009 בשנת 
בשט־ חוקיים  הבלתי  המבנים 
בשנת  כאשר   29,784 - על   c חי 
שהנ־ אלא   .58,435  - על   2018

תפיסת  הינה  יותר  המדאיג  תון 
כאשר  בדונמים,  הבנוי  השטח 
 44,538 על  עמד  זה   2009 בשנת 
דונם לעומת  78,626 דונם בשנת 

.2018
יוגב  התייחס  במכתבו 
וסיפר  המשנה  ועדת  דיוני  אל 
המשנה  ועדת  דיוני  "במהלך  כי  
לפיה  מדינית  לתכנית  נחשפנו 
הפלשתינית,  הרשות  פועלת 
שטחי  קרקעות  על  להשתלטות 
הכ־ חקלאי,  עיבוד  באמצעות  סי 
שרת מבנים, בניית מבנים, יצירת 
חיכוך  מוקדי  ויצירת  אב  תכניות 

מכוונים".
ח"כ יוגב הזכיר גם כי "רובה 
של הבנייה הבלתי חוקית  ככולה 
נמצאת בשטחי C, שהוגדרו לפי 
הסכמי אוסלו כשטחים בריבונות 
הביטחו־ ובשליטתה  ישראלית 

נית.
לטענות  התייחס  גם  יוגב 
במינהל  האדם  כוח  מיעוט  על 
התופעה  "מול  וכתב:  האזרחי 
אכיפה  ישנה  המימדים  עתירת 
נמוכה מצדו של המנהל האזרחי, 
הקשורה במחסור בכוח אדם, אך 

גם בהיעדר מדיניות ברורה".

בעקבות סגירת שדה דב: 

ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בארקיע
יו"ר ועד העובדים הארצי בארקיע: "נילחם בכל אמצעי שיעמוד לרשותנו על מנת למנוע גזירה אומללה זו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
סכסוך  הכריזה  ההסתדרות 
על  ארקיע,  בחברת  דחוף  עבודה 
מאות  לפטר  החברה  כוונת  רקע 
דב  שדה  סגירת  בעקבות  עובדים 
לחופשה  עתה  כבר  ולהוציאם 
כפויה בת שבוע. היום (ד') יקיימו 
העובדים אספות הסברה בכל מו־
קדי החברה בארץ, ובשל כך יית־

כנו שיבושים בלוח הטיסות.
שהוכרז  לסכסוך,  ברקע 
אר־ ההסתדרות  יו"ר  לבקשת 
יו"ר  עם  אחת  בעצה  בר-דוד  נון 
איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי 
השל־ ארקיע,  עובדי  את  המלווה 
כות מרחיקות לכת על ציבורי עו־
בעקבות  וזכויותיהם,  ארקיע  בדי 
סגירתו של שדה התעופה. על אף 

עובדי  של  התעסוקתי  שביטחונם 
הקיבוצי  בהסכם  הוסדר  ארקיע, 
שנחתם בין הצדדים בשנת 2013, 
שתופ־ לאפשרות  התייחסות  תוך 
עולה  דב,  שדה  של  פעילותו  סק 
פעולות  לבצע  החברה  בכוונת  כי 
מאות  פיטורי  בהן  חד-צדדיות 
כמתחייב  שיתופה  ללא  עובדים, 

של נציגות העובדים.

לצד עילות הסכסוך, עומדת 
קריאתה של ההסתדרות להנהלת 
כחוק,  חובתה  את  למלא  ארקיע, 
שמנוגדים  הצעדים  את  לעצור 
ולפ־ הקיבוצי,  ההסכם  להוראות 
ההסתד־ עם  פעולה  בשיתוף  עול 
מנת  על  ארקיע,  עובדי  וועד  רות 
שמייתרות  החלופות  את  לבחון 
לה־ ולהגיע  העובדים  פיטורי  את 

סדרה מוסכמת של הסוגיה.
החד-צדדית  הכוונה  לצד 
נציגות  לתדהמת  עובדים,  לפטר 
אין  כי  הבוקר  התברר  העובדים 
ניר  ארקיע  מנכ"ל  הנהלת  בכוונת 
החברה  עובדי  את  להעביר  דגן 
המועסקים בשדה דב לנתב"ג, וכי 
היערכות  כל  ידיו  על  נעשתה  לא 
בשטחי  ארקיע  עבודת  לצורך 

נתב"ג.

עובדות ניצלו את מאגרי 
המידע של 'ביטוח לאומי' 

לצרכים פרטיים
חקירה בחשד לשימוש שלא כדין במאגרי מידע של הביטוח הלאומי

מ‡: יר‡ל לבי‡
שנחשף  מידע  בעקבות 
הביטוח  של  הפנים  בביקורת 
למשט־ פנייה  הועברה  הלאומי 
היחידה  שבמסגרתו  ישראל,  רת 
הכל־ בפשיעה  למאבק  הארצית 
ניהלה   ,433 בלהב  (יאל"כ)  כלית 
שימוש  שעניינה  סמויה,  חקירה 
של  המידע  במאגרי  כדין  שלא 

פי  על  ועבירות  הלאומי  הביטוח 
חוק הגנת הפרטיות.

בתאריך 06.05.2019 פתחה 
בה  גלויה,  בחקירה  המשטרה 
 2 לרבות  חשודים,  מספר  נחקרו 
החשודות המרכזיות, אשר ניתנה 
לטו־ המידע,  למאגרי  גישה  להן 
בת מתן שירות, במסגרת עבודתן 
במשרד רו"ח, הנותן שירות לבי־
הש־ החשד,  פי  על  לאומי.  טוח 

תיים ביצעו מאות בדיקות אודות 
אזרחים לצרכים פרטיים.

המגבילים  מהתנאים  כחלק 
עם  החשודות  שתי  על  שהוטלו 
חסם  הלאומי  הביטוח  שחרורן, 
את גישתן למערכות המידע שלו 

ועבודתן הופסקה לאלתר.
הסתיימה  בעניינן  החקירה 
וחומר הראיות הועבר לעיון יחי־
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ראש מועצת שומרון: "לעצור את אבו מאזן"
ראש מועצה אזורית שומרון דורש מישראל: "לעצור את אבו מאזן שמבקש לעצור את משתתפי וועידת בחריין", ומכנה אותו "דיקטטור ופושע"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יוסי דגן ראש המועצה האזו־
רית שומרון שנפגש עם בכירי המ־
שלחת הפלסטינית קודם ליציאתם 
לבחריין יוצא להגנתם לאחר שהר־
שות הפלסטינית הודיעה כי תעצור 
עצרה  ואף  בגידה  באשמת  אותם 

אחד מהם:
היא  הפלסטינית  "הרשות 
דיקטטורה לכל דבר ועניין. וכל מי 
עמה,  ונדבר  לה  מסייע  בה  שתומך 
האיחוד  ישראל,  ממשלת  כולל 
האדם",  "זכויות  וארגוני  האירופי 
מסייעים לבריון השכונתי, ולפגיעה 
בחפים מפשע. אני קורא לממשלת 

ונכון  מוסרי  באופן  לנהוג  ישראל 
המ־ אישורי  את  ולבטל  הזו,  בעת 
עבר במחסומים של ראשי מנגננוני 
השקר  את  הפלסטינית.  הרשות 
לו  שותף  כולו  המערבי  שהעולם 
צריך לעצור. אבו מאזן הוא מחבל. 
הוא  וכך  לישראל  מתייחס  הוא  כך 
לש־ המחפשים  עמו  לבני  מתייחס 
שלום  ולהביא  הפרדיגמה  את  נות 
כי  להבהיר  צריכה  ישראל  אמיתי. 
ייעצרו  הוועידה  ומשתתפי  במידה 
מאזן  אבו  הפלסטינית,  הרשות  עי 

ושותפיו ייעצרו איתם".
למע־ הן  דגן  התייחס  בכך 
שהשתתף  מיאלה  אבו  סאלח  צר 

בוועידה והן למידע על כך שמנגנון 
ניסה  הפלסטיני  הכללי  המודיעין 
עבריין  של  שירותיו  את  לשכור 
שה־ מסאד  מוחמאד  את  שיחסל 
וביטל  בוועידה  להשתתף  תכוון 
את השתתפותו. על כך הוסיף דגן: 
למע־ היא  הפלסטינית  "הרשות 
צריך  מאפיונרים.  של  חבורה  שה 
המעבר  אישורי  את  להם  לשלול 

במחסומים"
יוסי דגן ראש המועצה האזו־
המ־ בכירי  עם  נפגש  שומרון  רית 
שעות  לבחריין  הפלסטינית  שלחת 
כחלק  זאת  לוועידה,  יציאתם  לפני 
מאחורי  המתקיימים  מהקשרים 

הערבית  המנהיגות  עם  הקלעים 
אלטרנ־ לייצר  במטרה  המקומית 
טיבה לדרך הטרור של הרשות הפ־

נפגש  דגן  כלכלי.  ושלום  לסטינית 
המשלחת  ראש  געברי,  אשרף  עם 
לפני יציאתו לבחריין ואמר: "המ־

טובים  חיים  היא  כולנו  של  טרה 
אנחנו  כך  ועל  שלנו  לילדים  יותר 

עמלים".

מוטי יוגב ליו"ר ועדת ההסכמות:

"לקיים דיון חירום בנושא ההשתלטות 
"C הפלשתינית על שטחי

לאחר שנחשפו הנתונים מאחורי תכנית פיאד, יוגב דורש דיון בוועדת החוץ 
והביטחון: "לאכוף את החוק ביהודה ושומרון - גם על הפלשתינים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יוגב  מוטי  הכנסת  חבר 
בוועדת  דיון  יוזם  היהודי)  (הבית 
בנו־ הכנסת  של  והביטחון  החוץ 
על  הפלשתינית  להשתלטות  גע 
שטחי C ביהודה ושומרון. לדברי 
יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה 
במצב  מדובר  לשעבר,  ושומרון 
חירום של ממש מבחינה מדינית: 
ואם  בשטח  נקבעות  "העובדות 
לא  המדיני,  המו"מ  לשולחן  נגיע 

יהיה על מה לדון עוד".
כי  נחשף  'רגבים'  בדו"ח 
פלסטינים  מבנים   28,000 מעל 
חדשים לא חוקיים הוקמו בעשור 
הישראליים  באזורים  האחרון 
בקבי־ מדובר  ושומרון.  ביהודה 
עת עובדות בשטח על פי תוכנית 
טריטוריאלי  רצף  לתפיסת  פיאד 
בשטח לקראת הקמת מדינה פל־

סטינית עתידית.
מספר  עמדו   2009 בשנת 
בשט־ חוקיים  הבלתי  המבנים 
בשנת  כאשר   29,784 - על   c חי 
שהנ־ אלא   .58,435  - על   2018

תפיסת  הינה  יותר  המדאיג  תון 
כאשר  בדונמים,  הבנוי  השטח 
 44,538 על  עמד  זה   2009 בשנת 
דונם לעומת  78,626 דונם בשנת 

.2018
יוגב  התייחס  במכתבו 
וסיפר  המשנה  ועדת  דיוני  אל 
המשנה  ועדת  דיוני  "במהלך  כי  
לפיה  מדינית  לתכנית  נחשפנו 
הפלשתינית,  הרשות  פועלת 
שטחי  קרקעות  על  להשתלטות 
הכ־ חקלאי,  עיבוד  באמצעות  סי 
שרת מבנים, בניית מבנים, יצירת 
חיכוך  מוקדי  ויצירת  אב  תכניות 

מכוונים".
ח"כ יוגב הזכיר גם כי "רובה 
של הבנייה הבלתי חוקית  ככולה 
נמצאת בשטחי C, שהוגדרו לפי 
הסכמי אוסלו כשטחים בריבונות 
הביטחו־ ובשליטתה  ישראלית 

נית.
לטענות  התייחס  גם  יוגב 
במינהל  האדם  כוח  מיעוט  על 
התופעה  "מול  וכתב:  האזרחי 
אכיפה  ישנה  המימדים  עתירת 
נמוכה מצדו של המנהל האזרחי, 
הקשורה במחסור בכוח אדם, אך 

גם בהיעדר מדיניות ברורה".

בעקבות סגירת שדה דב: 

ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בארקיע
יו"ר ועד העובדים הארצי בארקיע: "נילחם בכל אמצעי שיעמוד לרשותנו על מנת למנוע גזירה אומללה זו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
סכסוך  הכריזה  ההסתדרות 
על  ארקיע,  בחברת  דחוף  עבודה 
מאות  לפטר  החברה  כוונת  רקע 
דב  שדה  סגירת  בעקבות  עובדים 
לחופשה  עתה  כבר  ולהוציאם 
כפויה בת שבוע. היום (ד') יקיימו 
העובדים אספות הסברה בכל מו־
קדי החברה בארץ, ובשל כך יית־

כנו שיבושים בלוח הטיסות.
שהוכרז  לסכסוך,  ברקע 
אר־ ההסתדרות  יו"ר  לבקשת 
יו"ר  עם  אחת  בעצה  בר-דוד  נון 
איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי 
השל־ ארקיע,  עובדי  את  המלווה 
כות מרחיקות לכת על ציבורי עו־
בעקבות  וזכויותיהם,  ארקיע  בדי 
סגירתו של שדה התעופה. על אף 

עובדי  של  התעסוקתי  שביטחונם 
הקיבוצי  בהסכם  הוסדר  ארקיע, 
שנחתם בין הצדדים בשנת 2013, 
שתופ־ לאפשרות  התייחסות  תוך 
עולה  דב,  שדה  של  פעילותו  סק 
פעולות  לבצע  החברה  בכוונת  כי 
מאות  פיטורי  בהן  חד-צדדיות 
כמתחייב  שיתופה  ללא  עובדים, 

של נציגות העובדים.

לצד עילות הסכסוך, עומדת 
קריאתה של ההסתדרות להנהלת 
כחוק,  חובתה  את  למלא  ארקיע, 
שמנוגדים  הצעדים  את  לעצור 
ולפ־ הקיבוצי,  ההסכם  להוראות 
ההסתד־ עם  פעולה  בשיתוף  עול 
מנת  על  ארקיע,  עובדי  וועד  רות 
שמייתרות  החלופות  את  לבחון 
לה־ ולהגיע  העובדים  פיטורי  את 

סדרה מוסכמת של הסוגיה.
החד-צדדית  הכוונה  לצד 
נציגות  לתדהמת  עובדים,  לפטר 
אין  כי  הבוקר  התברר  העובדים 
ניר  ארקיע  מנכ"ל  הנהלת  בכוונת 
החברה  עובדי  את  להעביר  דגן 
המועסקים בשדה דב לנתב"ג, וכי 
היערכות  כל  ידיו  על  נעשתה  לא 
בשטחי  ארקיע  עבודת  לצורך 

נתב"ג.

עובדות ניצלו את מאגרי 
המידע של 'ביטוח לאומי' 

לצרכים פרטיים
חקירה בחשד לשימוש שלא כדין במאגרי מידע של הביטוח הלאומי

מ‡: יר‡ל לבי‡
שנחשף  מידע  בעקבות 
הביטוח  של  הפנים  בביקורת 
למשט־ פנייה  הועברה  הלאומי 
היחידה  שבמסגרתו  ישראל,  רת 
הכל־ בפשיעה  למאבק  הארצית 
ניהלה   ,433 בלהב  (יאל"כ)  כלית 
שימוש  שעניינה  סמויה,  חקירה 
של  המידע  במאגרי  כדין  שלא 

פי  על  ועבירות  הלאומי  הביטוח 
חוק הגנת הפרטיות.

בתאריך 06.05.2019 פתחה 
בה  גלויה,  בחקירה  המשטרה 
 2 לרבות  חשודים,  מספר  נחקרו 
החשודות המרכזיות, אשר ניתנה 
לטו־ המידע,  למאגרי  גישה  להן 
בת מתן שירות, במסגרת עבודתן 
במשרד רו"ח, הנותן שירות לבי־
הש־ החשד,  פי  על  לאומי.  טוח 

תיים ביצעו מאות בדיקות אודות 
אזרחים לצרכים פרטיים.

המגבילים  מהתנאים  כחלק 
עם  החשודות  שתי  על  שהוטלו 
חסם  הלאומי  הביטוח  שחרורן, 
את גישתן למערכות המידע שלו 

ועבודתן הופסקה לאלתר.
הסתיימה  בעניינן  החקירה 
וחומר הראיות הועבר לעיון יחי־

דת התביעות של להב 433.



יום רביעי ל' סיון תשע"ט 1603/07/2019

תושבי בני ברק ממשיכים 
לסבול מנוער שוליים

התושבים היו בטוחים שלאחר הפוגרום שהיה בליל חג השבועות בבית מדרש 
דאראג, העיריה תטפל בענין כראוי ◆ אך נוער השוליים ממשיך להטיל אימתו 

בבני ברק

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

שים וילדים.
יצאו  בצהריים  בשבת 
עם  נערים  קבוצת  אלחנן  מרמת 
2 כלבי ענק כשהם מפחידים את 
זה  וכל  בהם.  ומתגרים  התושבים 
ומפ־ צעקניות  במריבות  מלווה 
חידות, שאינם הולמות את אורח 
החיים בעיר, ובפרט לילדים שמ־
נחרדים  כשהם  ובוכים  פחדים 

לנוכח מראות הללו.             
בשבת בבוקר הציתו נערים 
ברחוב  בניינים  כמה  כניסות  את 
שהבניין  לאחר  טוב,  שם  בעל 
כמעט עלה בלהבות והיה מצב של 
את  כיבו  התושבים  נפש  פיקוח 
השריפה. וזאת לאחר שעות שהם 
משתוללים ומרעישים ומפריעים 
התגו־ ע"י  התושבים  מנוחת  את 

דדויות ההמוניות והקולניות.
מביעים  תושבים 
ל"שחרית" את אכזבתם מהבטחת 

הסוף,  עד  בענין  שתטפל  העיריה 
נו־ החג  לאחר  הראשונה  בשבת 
של  וסיורים  אבטחה  בעיר  כחו 
אבל  והמשטרה  העירוני  השיטור 
שבוע אחר כך כבר לא היה כלום, 
התושבים רוצים שהעיריה תטפל 
שבו־ שעוד  ולא  הסוף  עד  בענין 
עיים ישמעו שנערך פוגרום נוסף 
שהיה  מה  כמו  אחר  מדרש  בבית 
בליל  דאראג  הגדול  מדרש  בבית 
חג השבועות, חוץ ממה שהעיריה 
הסיורים  ולהגביר  לחזור  צריכה 
צרי־ היא  העירוני,  השיטור  של 
שולים,  הנערי  בכל  לטפל  גם  כה 
צריך  ברק  מבני  שלנוער  דהיינו 

איזה  או  מוסד  איזה  להם  לדאוג 
מגבעת  ולנוער  ומסגרת,  ישיבה 
כניסה  איסור  צו  איזה  שמואל 
ובפרט  השבוע  כל  ברק  בני  לעיר 

בלילי שבתות וחגי ישראל.
חשש  מביעים  התושבים 
בזמ־ מביתם  לצאת  ופחד  כבד 
וחג  שבת  בלילי  דהינו  הללו  נים 
בצהרים  בשבת  אף  ולאחרונה 
שאז הם מפריעים גם את מנוחת 
המש־ מן  מצפה  הציבור  השבת. 
ככל  תעשה  כי  העיריה  ומן  טרה 
התופעה  את  לעצור  שביכולתה 
השקט  את  ולהשיב  מיידי  באופן 

לרחובות העיר.

קמפיין המשותף לרב העיר 
המבורג ולראש העיר

גורמים נוספים בהמבורג, הצטרפו אף הם למחאתו של ראש העיר, וגינו את 
האירוע והאנטישמיות בכלל

מ‡: יר‡ל לבי‡
לאחר  שבוע   – המבורג 
בגרמניה  המבורג  של  שרבה 
ביס־ שלמה  הרב  חב"ד  ושליח 
העי־ בנין  ליד  הותקף  טריצקי, 
עם  מפגישה  שיצא  לאחר  ריה 
בקמפיין  יצא  הוא  העיר,  ראש 
נגד  העיר  ראש  עם  יחד  מיוחד 
לאחרונה  הפושה  האנטישמיות 

בגרמניה.
המבורג  של  העיר  ראש 
שהיה בפגישה עם הרב זמן קצר 
מכתב  לשגר  מיהר  לכן,  קודם 

שלמה  הרב  העיר  ברב  תמיכה 
את  בחריפות  וגינה  ביסטריצקי, 

האנטישמיות.
בהמבורג,  נוספים  גורמים 
של  למחאתו  הם  אף  הצטרפו 
האירוע  את  וגינו  העיר,  ראש 

והאנטישמיות בכלל.
בעקבות כך, הרב ביסטרי־
יחד  משותפת  ביוזמה  יצא  צקי 
עם ראש העיר המבורג, ושניהם 
מאות  בהשתתפות  כנס  ערכו 
נגד  העיריה,  בשערי  מפגינים 
ומלחמה  סובלנות  בעד  אפליה, 

לרשויות  וקראו  באנטישמיות, 
למי־ יכולתן  ככל  לעשות  החוק 

גור התופעה הפושה לאחרונה.
נגדי,  כוונה  לא  "התקיפה 
כל  ונגד  היהודי,  העם  נגד  אלא 
הרב  אמר  סובלנות",  שבעד  מי 

ביסטריצקי.
עשרות  השתתפו  באירוע 
מפגינים ונשאו שלטים בקריאה 
לסובלנות ונגד גזענות, לצד כלי 
שתיעדו  בגרמניה  התקשורת 
את האירוע שזכה לכותרות בכל 

המדיה האפשרית.

רוסיה: עזרה הומניטרית 
יהודית לנפגעים באזור האסון 

ההצפות במחוז אירקוטסק
רבה של רוסיה עודכן שבית הכנסת העתיק בעיר ניזניאודינסק, העומד על 

תילו מזה מאות שנים, וממוקם במרחק של מטרים ספורים בסמוך לגשר הגדול 
שבמרכז העיר מעל הנהר שהוצף - בחסדי שמים לא נפגע

מ‡: יר‡ל לבי‡
נהרגו  איש  עשר  כחמישה 
ועוד אלפים נעקרו מבתיהם, כתו־
אירקוטסק  במחוז  מהצפות  צאה 
מונגו־ עם  לגבול  סמוך  שבסיביר, 
ליה, כאשר ההצפות הגדולות היו 

בערים ניזניאודינסק וטולן.
האסון,  דבר  הישמע  עם 
הג־ היהודית  הקהילה  התארגנה 
בראשות  אירקוטסק,  בעיר  דולה 
אהרן  הרב  חב״ד  ושליח  העיר  רב 
המישו־ בכל  לסייע  וגנר,  הכהן 
רים, ויצרו קשר באמצעות מאגרי 
השמות שנאספו בידי השליח, עם 
המשפחות היהודיות באזורים אלו 

והוענק להם סיוע למגורים.
ביוזמת הרב וגנר, שוגרו אל 
וש־ מזון  משלוחי  האסון  אזורי 
תייה, שגרמו לקידוש שם שמים.

רבי  הגאון  רוסיה  של  רבה 
בערל לאזאר שליט״א, עודכן בידי 
העתיק  הכנסת  שבית  וגנר,  הרב 

על  העומד  ניזניאודינסק,  בעיר 
וממוקם  שנים,  מאות  מזה  תילו 
בס־ ספורים  מטרים  של  במרחק 
העיר  שבמרכז  הגדול  לגשר  מוך 
מעל הנהר שהוצף - בחסדי שמים 
רבים  שבתים  אף  על  נפגע,  לא 

חור־ לעיי  והפכו  נסחפו  מסביב 
בות.

למרבה  הוצף  זאת,  לעומת 
בעיר  העתיק  החיים  בית  הצער 
הקו־ חצר  מצדיקי  טמון  בו  טולן, 

דש רימינוב, והוצף כולו במים.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

 ,רו מלכה ל‡ה, חיה רב˜ה ב חיה ˆפורה ב
̃ייל‡ לי‡ור בן פרי, ‡סר ב חנה 

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

הרב הבלין: עתירת מסעדת לי-בר נועדה 
לכסות על כשלי הכשרות במקום

הרב הבלין, רבה האשכנזי של העיר קרית גת משיב בחריפות על הבג"צ שהוגש כנגדו וחושף 
את התנהלותה של מסעדת לי בר בעיר. "מדובר באי נקיון כפיים חמור, העלמת עובדות 

מהותיות והצגת עובדות מסולפות. אין אצל הרב כל אפליה. העתירה נועדה לכסות על כשלי 
הכשרות הקיימים בקייטרינג" אומר פרופ' עוה"ד אביעד הכהן המיצג את הרב בתיק

מ‡: יר‡ל לבי‡
השבוע  שהגיש  בתשובה 
פרופ'  באמצעות  הבלין  הרב 
הרב  דוחה  הכהן  אביעד  עו"ד 
העלו  אותם  הטענות  כל  את 
טבקה  ועמותת  הקייטרינג  בעלי 
בגזע־ נהג  כי  כלפיו  טענו  אשר 
נות כלפי יוצאי אתיופיה שעבדו 
עוה"ד  פרופ'  בעיר.  בקייטרינג 
הרב  של  פיקוחו  "תחת  הכהן: 
כמאה בתי עסק שבתוכם עובדים 
רבים בני העדה האתיופית ומעו־
דומה.  טענה  שם  נשמעה  לא  לם 
אפליה.  כל  הרב  אצל  שאין  אלא 
העתירה נועדה לכסות על כשלי 

הכשרות הקיימים בקייטרינג".
לבג"צ  תשובה  במכתב 
עוה"ד  פרופ'  לאחרונה  שהוציא 
הרב,  של  כוחו  בא  הכהן,  אביעד 
הע־ את  לדחות  הכהן  מבקש 
העלמת  סמך  על  הסף  על  תירה 
שקריות  עובדות  הצגת  עובדות, 
בעניינים  והתערבות  ומסולפות 

לא להם.
הכהן טוען במסמך התגובה 
כי הטענות כנגד הרב על אפליה 

מגוחכות 'די לנו אם נשיב, לעניין 
נמנים  הרב  תלמידי  שעם  דנן, 
אתיופיה  מיוצאי  רבים  תלמידים 
'למו־ העמים',  חבר  ומדינות 
אתיופיה,  יוצאי  כי  להוסיף  תר 
אחרות,  ארצות  כיוצאי  כמוהם 
דוגמת יוצאי מדינות חבר העמים 
- מועסקים דרך שגרה ודרך קבע 
האוכל  בבתי  הדתית,  במועצה 
מופקד  הבלין  שהרב  ובעסקים 
שא־ במוסדות  גם  כמו  עליהם, 
למותר  'לא  קשור'.  הוא  ליהם 
הרב  של  פיקוחו  שתחת  להשיב 
שבכולם  אוכל  בתי  כמאה  יש 
אתיופיה  יוצאי  גם  מועסקים 
מעו־ אך  העמים,  חבר  ומדינות 
שמץ  ולו  מצדם  נשמעה  לא  לם 
טענה בדבר 'גזענותו' של המשיב 
חברת  אם  כי  זאת  אין  אליהם, 
כשלי  על  לכסות  מבקשת  לי-בר 
בבית  שנמצאו  הרבים  הכשרות 
טרחה  לא  (ושאותם  שלה  העסק 
המש־ בית  בפני  לפרוס  כמובן 
הטחת  באמצעות  במלואם)  פט 
הכהן  מאשים  שווא'.  האשמות 

בתגובה.

עתירת  לעניין  אף  כן  כמו 
להדיח  שונים  לגופים  החברה 
כרב  מתפקידו  הבלין  הרב  את 
הת־ כי  ואומר  הכהן  משיב  העיר 
בסמכותם  אינה  בנידון  ערבותם 
או  ציבור  נבחר  "'הדחת'  כלל. 
הצהרה על 'נבצרותו' אינה יכולה 
בשל  רק  יד'  'כלאחר  להיעשות 
טעות  שנפלה  סבור  שמישהו  כך 
בהחלטה מהחלטותיו, או החליט 
המאשים,  גם  החוקר,  גם  להיות 
לפו־ המוציא  וגם  השופט,  גם 
עובדות  בסיס  על  זאת  וכל   – על 
הכהן  כותב  האצבע"  מן  מצוצות 
בנידון  התערבותם  כי  ומוסיף 
שבה־ בעניינים  התערבות  הינה 

לכה ופגיעה בחופש הדת.
בתמצות דבריו כותב הכהן 
על  העתירה  את  לדחות  "שיש 
בהוצאות  העותרים  וחיוב  הסף 
אינה  העתירה  באשר  לדוגמא, 
להת־ עילה  ראשית  ולו  מגלה 
ובנוסף  זה,  נכבד  בימ"ש  ערבות 
לכך היות.. אי נקיון כפיים חמור 
מיצוי  ואי  העתירה  ניגעה  שבו 

הליכים".
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אוקראינה: הושלם שיפוצו 
וחידושו של בית הקברות היהודי 

בקוזובה
על פי הרישומים, טמונים בקוזובה רבנים חשובים וצאצאי צדיקים מגזע הרה"ק 

ה'בני יששכר' זי"ע, הרה"ק רבי מרדכי מזוועהיל זי"ע, הרה"ק רבי אלכסנדר 
מקאמרנא זי"ע ועוד

מ‡: יר‡ל לבי‡
שוכנת  אוקראינה  במערב 
לעיירת  הנחשבת  קוזובה  העיר 
הת־ בה  טרנופול,  באזור  מחוז 

יהודית  קהילה  השואה  עד  קיימה 
המלחמה.  בימי  שנכחדה  גדולה 
כמה  התעוררו  שנים  מספר  לפני 
מארה"ב,  רוטנברג  משפחת  מבני 
קוזובה  רבני  למשפחת  צאצאים 
בבית  טמונים  היו  אבותם  שראשי 
בבית  לטפל  בקוזובה,  הקברות 
כל  סביב  גדר  ולגדור  הקברות 
שם ושארית למ־ תחומו, להשאיר 
קום זה שהיה מלא במאות מצבות 
הקומו־ ושלטון  המלחמה  ימי  עד 
בפעילות  נבנתה  הגדר  ניסטים. 
של ארגון ESJF שמקבל תקציבי 

עתק מהאיחוד האירופי.
של  גידורו  שהושלמה  לאחר 
הרב  החליט  הקברות,  בית  מתחם 
אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל 
המקום  את  לבדוק  צדיקים,  אהלי 
שרידים  בו  למצוא  אפשר  אם 
אוהלים,  או  מצבות  של  ואזכורים 
ומקי־ יסודית  בדיקה  לאחר  ואכן 
פה התגלו יסודות של שני אוהלים 
שהיו  ויתכן  הקברות,  בית  בפאתי 
שם אפילו שלשה אוהלים של רבני 
גבאי  הרב  העדה.  וחשובי  העיר 
את  לגדר  הקודש  למלאכת  נרתם 
המקום בו נמצאו יסודות האוהלים 
גג  מעליהם  בנה  מצבות,  ושברי 
וצבע את כל המתחם של הקברים 
המבקרים  בידי  ולזיהוי  לסימון 

במקום.
גבאי  הרב  נועד  לכך,  בנוסף 
עם הכומר המקומי שלקח אותו אל 
בקוזובה,  הנוצרית  הכנסייה  חצר 
הפת־ למרבה  גבאי  הרב  גילה  שם 
עתו המחרידה שברי מצבות שנל־
קחו מבית הקברות על ידי הערלים 
לצרכיהם  לב  באטימות  המקומיים 

הושבו  הכומר  בהסכמת  האישיים. 
המצבות למתחם האוהלים שחשף 
הרב גבאי בקוזובה ועתה הושלמה 
מלאכת השיפוץ והחידוש בכלילת 

יופי.  
הנ־ של  הרישומים  פי  על 
אצל  שנמצאים  במקום  קברים 
טמו־ מארה"ב,  רוטנברג  משפחת 
וצא־ חשובים  רבנים  בקוזובה  נים 
ה'בני  הרה"ק  מגזע  צדיקים  צאי 
מרדכי  רבי  הרה"ק  זי"ע,  יששכר' 
מזוועהיל זי"ע, הרה"ק רבי אלכס־

נדר מקאמרנא זי"ע ועוד.
בקוזובה  הכנסת  בית  גם 
והרי־ השואה  בימי  קשות  שניזוק 

השלטון  בימי  גם  נמשכה  סתו 
הקומוניסטי, שוחזר בחלקו על ידי 
ישראל  הרב  של  הענפה  פעילותו 
המקומית  העירייה  גבאי.  מאיר 
בקוזובה אישרה תקציב קטן להק־
הכ־ בית  של  במתחמו  מוזיאון  מת 
מספיק  היה  לא  התקציב  אך  נסת, 
כלל לעלויות הקמת המוזיאון. בה־
תייעצות עם הרב גבאי שפעילותו 
הוחלט  הממשל,  לגורמי  מוכרת 
בית  של  בשימורו  יותר  להשקיע 
המקום  יהיה  וכך  בקוזובה  הכנסת 
שיבואו  יהודיים  למבקרים  מוקד 

לשם. 

פרנו // „ו„ פרי„

 ל‡ ננסה בניסיון ˜ה זה 
טובים  בילדים  לזכות  ביותר  הטובה  שהסגולה  אותנו  מלמדים  חז"ל 

ובריאים – זה לסייע לילדי חינוך מיוחד | "דבר שאותו צדיק מצטער בו 

יכשל בו זרעו?" 

לגיוס  אדיר  פרויקט  בארה"ק  מציינים  תשע"ט,  סיון  בחודש  ל'  רביעי  יום  היום 

ילדים  מאות  מתחנכים  בהם  ועתיד'  'חינוך  מוסדות  וביסוס  פיתוח  לטובת  משאבים 

החינוך  של  היוצר  מבית  הדגל  כמוסדות  הידועים  מיוחד,  לחינוך  ישיבות  ותלמידי 

המיוחד בישראל, המהווים מודל מופת וחיקוי לכלל המוסדות בישראל. 

מרבית הקוראים – ההורים לילדים בריאים - עשויים לעבור ליד מאמר זה או מוד־

עה המתפרסמת בגיליון 'שחרית' היום כמי שלא רואים שום קשר בינם ובין הענין. רק 

לאחרונה היו עשרות קמפיינים לגיוס תרומות. כל אדם משתייך לקהילה זו או אחרת, 

ישיבה או כולל, שאליהם הוא מרגיש מחויב להתגייס, "אולם", שואל את עצמו הקורא 

הממוצע "מה לנו ולמוסדות לחינוך מיוחד?", אתמהה. 

ובכן, מעטים יודעים כי כבר היום 7-8% מהתלמידים בישראל מאובחנים ומוגד־

רים באופן זה או אחר כ"תלמידי חינוך מיוחד" בדרגות ובסיווגים שונים. ובכן לאיש 

אין ביטוח בנושא. חישוב סטטיסטי פשוט מלמד כי בכל משפחה ברוכת ילדים עלול 

ח"ו להיוולד ילד בעל צרכים מיוחדים. 

מי שלא התנסה בניסיון הזה, לא יבין במה מדובר, לשם מה צריכים לגייס תרומות 

לילדים אלו, האם המדינה לא אמורה למן הכול? ובכן, לא כאן המקום להשיב על כל 

יכולים  ושלמים  בריאים  ילדיהם  שכל  זכו  שהורים  ברור  אחד  דבר  אולם,  השאלות. 

לצאת במחול של שמחה וריקודים ולהודות בכל יום להקב"ה על כך שהם לא יודעים 

מהו קושי זה. 

להורים לילדים מיוחדים פעמים רבות אין את הפריווילגיה לצאת לחופש, או לה־

שאיר ילדים לבד בבית ולעיתים אפילו לא לצאת לעבוד. מדוע? תבררו אצל הורים 

לילדים נכים. או יותר נכון, עדיף שלא תשאלו. ובענין התקציב? רק באחרונה סוערת 

הארץ אודות אפליית רשויות המדינה את ילדי החינוך המיוחד החרדיים כלפי מקבי־

ליהם בחינוך הכללי. 

אם כן, מהו הסגולה הטובה ביותר לזכות לילדים בריאים?       

הגמרא במסכת בבא קמא דף נ עמוד א מגלה לנו את הסגולה היעילה ביותר: "תנו 

רבנן: ...וכן מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות, שהיה חופר ופותח ומוסר 

לרבים... תנו רבנן: מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול, באו והודי־

עו את רבי חנינא בן דוסא. שעה ראשונה - אמר להם: שלום, שניה - אמר להם: שלום, 

שלישית - אמר להם: עלתה.

אמרו לה: מי העלך? אמרה להם: זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו. אמרו 

דבר  אמרתי:  כך  אלא  אנכי,  נביא  בן  ולא  אנכי  נביא  לא  להם:  אמר  אתה?  נביא  לו: 

שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו?

חז"ל מלמדים אותנו כי הסגולה היעילה ביותר להינצל מענין מסוים, בכל ענין, הוא 

לפעול ולסייע לבני ישראל באותו תחום ספציפי. בדיוק כמו שרבי נחוניא חופר בורות 

חפר בארות מים לעולי הרגיל, לא יתכן שבתו תינזק ותטבע בתוך בור גדול.

ילדי  המגדלים  למוסדות  ולסייע  לתמוך  זה,  בדבר  שמצטער  מי  כל  אומר,  הווה 

נש־ אותם  של  הקשיים  עם  להתמודד  הורים  לאותם  מסייעים  ואשר  מיוחד,  חינוך 

מות טהורות, בוודאי ובוודאי, שמובטח להם שהם עצמם לא יצטערו בדבר הזה ויזכו 

בעזהי"ת לילדים ולנכדים טובים בריאים ושלמים. 

וכבר המליצו גדולי הרבנים שליט"א בעד מוסדות 'חינוך ועתיד' המחוללים פלאות 

לטובת ילדי החינוך המיוחד ושראוי ליתן ולסייע עבורם אפילו מכספי מעשרות. ול־

פום צערא אגרא. 

מ‡מר „עה  // ‡. בן מיכ‡ל 
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אוקראינה: הושלם שיפוצו 
וחידושו של בית הקברות היהודי 

בקוזובה
על פי הרישומים, טמונים בקוזובה רבנים חשובים וצאצאי צדיקים מגזע הרה"ק 

ה'בני יששכר' זי"ע, הרה"ק רבי מרדכי מזוועהיל זי"ע, הרה"ק רבי אלכסנדר 
מקאמרנא זי"ע ועוד

מ‡: יר‡ל לבי‡
שוכנת  אוקראינה  במערב 
לעיירת  הנחשבת  קוזובה  העיר 
הת־ בה  טרנופול,  באזור  מחוז 

יהודית  קהילה  השואה  עד  קיימה 
המלחמה.  בימי  שנכחדה  גדולה 
כמה  התעוררו  שנים  מספר  לפני 
מארה"ב,  רוטנברג  משפחת  מבני 
קוזובה  רבני  למשפחת  צאצאים 
בבית  טמונים  היו  אבותם  שראשי 
בבית  לטפל  בקוזובה,  הקברות 
כל  סביב  גדר  ולגדור  הקברות 
שם ושארית למ־ תחומו, להשאיר 
קום זה שהיה מלא במאות מצבות 
הקומו־ ושלטון  המלחמה  ימי  עד 
בפעילות  נבנתה  הגדר  ניסטים. 
של ארגון ESJF שמקבל תקציבי 

עתק מהאיחוד האירופי.
של  גידורו  שהושלמה  לאחר 
הרב  החליט  הקברות,  בית  מתחם 
אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל 
המקום  את  לבדוק  צדיקים,  אהלי 
שרידים  בו  למצוא  אפשר  אם 
אוהלים,  או  מצבות  של  ואזכורים 
ומקי־ יסודית  בדיקה  לאחר  ואכן 
פה התגלו יסודות של שני אוהלים 
שהיו  ויתכן  הקברות,  בית  בפאתי 
שם אפילו שלשה אוהלים של רבני 
גבאי  הרב  העדה.  וחשובי  העיר 
את  לגדר  הקודש  למלאכת  נרתם 
המקום בו נמצאו יסודות האוהלים 
גג  מעליהם  בנה  מצבות,  ושברי 
וצבע את כל המתחם של הקברים 
המבקרים  בידי  ולזיהוי  לסימון 

במקום.
גבאי  הרב  נועד  לכך,  בנוסף 
עם הכומר המקומי שלקח אותו אל 
בקוזובה,  הנוצרית  הכנסייה  חצר 
הפת־ למרבה  גבאי  הרב  גילה  שם 
עתו המחרידה שברי מצבות שנל־
קחו מבית הקברות על ידי הערלים 
לצרכיהם  לב  באטימות  המקומיים 

הושבו  הכומר  בהסכמת  האישיים. 
המצבות למתחם האוהלים שחשף 
הרב גבאי בקוזובה ועתה הושלמה 
מלאכת השיפוץ והחידוש בכלילת 

יופי.  
הנ־ של  הרישומים  פי  על 
אצל  שנמצאים  במקום  קברים 
טמו־ מארה"ב,  רוטנברג  משפחת 
וצא־ חשובים  רבנים  בקוזובה  נים 
ה'בני  הרה"ק  מגזע  צדיקים  צאי 
מרדכי  רבי  הרה"ק  זי"ע,  יששכר' 
מזוועהיל זי"ע, הרה"ק רבי אלכס־

נדר מקאמרנא זי"ע ועוד.
בקוזובה  הכנסת  בית  גם 
והרי־ השואה  בימי  קשות  שניזוק 

השלטון  בימי  גם  נמשכה  סתו 
הקומוניסטי, שוחזר בחלקו על ידי 
ישראל  הרב  של  הענפה  פעילותו 
המקומית  העירייה  גבאי.  מאיר 
בקוזובה אישרה תקציב קטן להק־
הכ־ בית  של  במתחמו  מוזיאון  מת 
מספיק  היה  לא  התקציב  אך  נסת, 
כלל לעלויות הקמת המוזיאון. בה־
תייעצות עם הרב גבאי שפעילותו 
הוחלט  הממשל,  לגורמי  מוכרת 
בית  של  בשימורו  יותר  להשקיע 
המקום  יהיה  וכך  בקוזובה  הכנסת 
שיבואו  יהודיים  למבקרים  מוקד 

לשם. 

פרנו // „ו„ פרי„

 ל‡ ננסה בניסיון ˜ה זה 
טובים  בילדים  לזכות  ביותר  הטובה  שהסגולה  אותנו  מלמדים  חז"ל 

ובריאים – זה לסייע לילדי חינוך מיוחד | "דבר שאותו צדיק מצטער בו 

יכשל בו זרעו?" 

לגיוס  אדיר  פרויקט  בארה"ק  מציינים  תשע"ט,  סיון  בחודש  ל'  רביעי  יום  היום 

ילדים  מאות  מתחנכים  בהם  ועתיד'  'חינוך  מוסדות  וביסוס  פיתוח  לטובת  משאבים 

החינוך  של  היוצר  מבית  הדגל  כמוסדות  הידועים  מיוחד,  לחינוך  ישיבות  ותלמידי 

המיוחד בישראל, המהווים מודל מופת וחיקוי לכלל המוסדות בישראל. 

מרבית הקוראים – ההורים לילדים בריאים - עשויים לעבור ליד מאמר זה או מוד־

עה המתפרסמת בגיליון 'שחרית' היום כמי שלא רואים שום קשר בינם ובין הענין. רק 

לאחרונה היו עשרות קמפיינים לגיוס תרומות. כל אדם משתייך לקהילה זו או אחרת, 

ישיבה או כולל, שאליהם הוא מרגיש מחויב להתגייס, "אולם", שואל את עצמו הקורא 

הממוצע "מה לנו ולמוסדות לחינוך מיוחד?", אתמהה. 

ובכן, מעטים יודעים כי כבר היום 7-8% מהתלמידים בישראל מאובחנים ומוגד־

רים באופן זה או אחר כ"תלמידי חינוך מיוחד" בדרגות ובסיווגים שונים. ובכן לאיש 

אין ביטוח בנושא. חישוב סטטיסטי פשוט מלמד כי בכל משפחה ברוכת ילדים עלול 

ח"ו להיוולד ילד בעל צרכים מיוחדים. 

מי שלא התנסה בניסיון הזה, לא יבין במה מדובר, לשם מה צריכים לגייס תרומות 

לילדים אלו, האם המדינה לא אמורה למן הכול? ובכן, לא כאן המקום להשיב על כל 

יכולים  ושלמים  בריאים  ילדיהם  שכל  זכו  שהורים  ברור  אחד  דבר  אולם,  השאלות. 

לצאת במחול של שמחה וריקודים ולהודות בכל יום להקב"ה על כך שהם לא יודעים 

מהו קושי זה. 

להורים לילדים מיוחדים פעמים רבות אין את הפריווילגיה לצאת לחופש, או לה־

שאיר ילדים לבד בבית ולעיתים אפילו לא לצאת לעבוד. מדוע? תבררו אצל הורים 

לילדים נכים. או יותר נכון, עדיף שלא תשאלו. ובענין התקציב? רק באחרונה סוערת 

הארץ אודות אפליית רשויות המדינה את ילדי החינוך המיוחד החרדיים כלפי מקבי־

ליהם בחינוך הכללי. 

אם כן, מהו הסגולה הטובה ביותר לזכות לילדים בריאים?       

הגמרא במסכת בבא קמא דף נ עמוד א מגלה לנו את הסגולה היעילה ביותר: "תנו 

רבנן: ...וכן מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות, שהיה חופר ופותח ומוסר 

לרבים... תנו רבנן: מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול, באו והודי־

עו את רבי חנינא בן דוסא. שעה ראשונה - אמר להם: שלום, שניה - אמר להם: שלום, 

שלישית - אמר להם: עלתה.

אמרו לה: מי העלך? אמרה להם: זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו. אמרו 

דבר  אמרתי:  כך  אלא  אנכי,  נביא  בן  ולא  אנכי  נביא  לא  להם:  אמר  אתה?  נביא  לו: 

שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו?

חז"ל מלמדים אותנו כי הסגולה היעילה ביותר להינצל מענין מסוים, בכל ענין, הוא 

לפעול ולסייע לבני ישראל באותו תחום ספציפי. בדיוק כמו שרבי נחוניא חופר בורות 

חפר בארות מים לעולי הרגיל, לא יתכן שבתו תינזק ותטבע בתוך בור גדול.

ילדי  המגדלים  למוסדות  ולסייע  לתמוך  זה,  בדבר  שמצטער  מי  כל  אומר,  הווה 

נש־ אותם  של  הקשיים  עם  להתמודד  הורים  לאותם  מסייעים  ואשר  מיוחד,  חינוך 

מות טהורות, בוודאי ובוודאי, שמובטח להם שהם עצמם לא יצטערו בדבר הזה ויזכו 

בעזהי"ת לילדים ולנכדים טובים בריאים ושלמים. 

וכבר המליצו גדולי הרבנים שליט"א בעד מוסדות 'חינוך ועתיד' המחוללים פלאות 

לטובת ילדי החינוך המיוחד ושראוי ליתן ולסייע עבורם אפילו מכספי מעשרות. ול־

פום צערא אגרא. 

מ‡מר „עה  // ‡. בן מיכ‡ל 
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הנפטר האלמוני מגרמניה התגלה 
בחלום ל'משגיח כשרות' • 

מדהים ומצמרר
זה קרה לפני כחודש: משגיח כשרות השוהה בגרמניה, זכה ל'ביקור' לא מוכר בחלומו, כל 

הפרטים מפי עד ראייה וכלי ראשון לאירוע המפעים, שעדיין לא נפתר והושלם, הובאו השבוע 
ב'יתד נאמן'. הכתבה המלאה

מ‡: יר‡ל לבי‡
משגיח  כחודש:  לפני  קרה  זה 
כשרות השוהה בגרמניה, זכה ל'ביקור' 
לא מוכר בחלומו, כל הפרטים מפי עד 
המפעים,  לאירוע  ראשון  וכלי  ראייה 

שעדיין לא נפתר והושלם.
הוא  זריל  ליפא  אליעזר  הרב 
משגיח כשרות מטעם העדה החרדית. 
מקומות  פוקד  הוא  תפקידו  במסגרת 
זו  ובתקופה  העולם,  ברחבי  שונים 
שבגר־ שטרסבורג  באזור  הוא  שוהה 
יש  שכן  חשובה,  הציון  נקודות  מניה. 
המחליפים בין שטרסבורג של צרפת 
שט־ שבצרפת  בעוד  גרמניה,  של  לזו 
מקבילתה  גדולה,  עיר  היא  רסבורג 

שבגרמניה הינה מחוז מקומי.
השבוע  עמו  טלפונית  בשיחה 
ונ־ נסער  נשמע  הוא  מושבו,  ממקום 
מרתק,  מפיו,  קולח  והסיפור  רגש. 
ראשון  מכלי  עדות  ומעודד,  מפעים 

לסופר "יתד נאמן":
כק־ ישראל  מארץ  יוצאים  "אנו 
בזוגות,  ומתפזרים  משגיחים,  בוצות 
להשגיח  גרמניה  ברחבי  למפעלים 
על כשרותם של מוצרים שונים. בכל 
מקשר  רחוקים  אנחנו  השבוע  ימות 
שומ־ וליהודים  בכלל,  ליהודים  פיזי 
במזון  מצטיידים  אנו  בפרט.  תורה  רי 
שיש  ממה  מעט  ואוכלים  כשר  אישי 
פרות וירקות פה ושם, וברוך ה' מת־
הנדרש  לפי  הכשרות,  לנושא  מסרים 
לכשרות  שמצפה  ישראל  עם  לטובת 
כל  מתקבצים  בשבתות,  מהודרת. 
חברי הקבוצה מכל האיזורים בצוותא 
כנסת  בית  לנו  יש  שם  אחת,  לעיירה 
וחדר אוכל, ושובתים את השבת בצ־
וותא מרומם, לומדים ומתפללים יחד.
אני כעת נמצא כאמור בשטרס־
בורג הגרמנית יחד עם שותפי לצוות 
 – כפר  כעין  קטן,  במקום  ההשגחה, 
אולי נכון יותר לקרוא לזה חווה גרמ־
שטרס־ שבמחוז  ניווסונד,  בשם  נית, 
בורג. יש בגרמניה כפרים כאלו לרוב, 
ולצדם גם מפעילים שונים, כאשר אנו 
מוצ־ פיתוח  על  משגיחים  בתפקידנו 

רים המיועדים למזון חלבי".
מראה מקום ובקשה בחלום

מתעורר  כן,  לפני  וחצי  חודש 
הלי־ משנת  זריל  הרב  של  שותפו 
קמעא:  בבהלה  זריל  לרב  ואומר  לה, 
וב־ חלמתי,  אשר  החלום  נא  "שמע 
לי,  ואומרת  אליי  באה  נשמה  חלומי, 
כי לא רחוק מכאן נמצא הקבר שלה, 
והיא רוצה מאד שאומר פרקי תהילים 
היארצייט  יום  באייר,  בי'  קברה,  על 

שלה".
מאד  למשפחה  החלום [בן  בעל 
מגדו־ לאחד  ישיר  וצאצא  מיוחסת, 
כולו  העולם  את  שהרעיש  ישראל  לי 

ומו־ סהרורי  נראה  וספריו],  בתורתו 
'יותר  שזה  חש  הוא  טרד, כשלדבריו, 
את  ופירט  הוסיף  הוא  חלום'.  מסתם 
אשר נראה לו בחלום: "הנשמה לקחה 
אותי בחלום, והעבירה אותי את פסי 
,(מר־ בסמוך  כאן  שנמצאים  הרכבת 
חוק 2 דקות נסיעה מהאכסניה), ואף 
כשהיא  גדול,  בית  על  לי  הצביעה 
טוענת שהקבר נמצא מאחורי הבניין. 
הקבר  את  רואה  אני  מכן  לאחר  מיד 
מופיע  המצבה  על  כאשר  בחלומי, 
עליה  המופיע  והשם  כד,  של  תבליט 
קלט  גם  הנ"ל  השותף  אליעזר".   –
ח'   – החלום  תאריך  את  קל  באיחור 
באייר, והוא נזעק: "רגע, י' באייר, זה 

בעוד יומיים!"
את  זריל  הרב  ממשיך  "כמובן", 
באייר,  י'  המדובר,  "שביום  עדותו, 
בח־ המתואר  למקום  ברכבנו  יצאנו 
שיש  היחיד  הניווט'  כש'אמצעי  לום, 
הנשמה  מפי  התיאור  הוא  בידינו 
והנה,  הרכבת,  לפסי  הגענו  בחלום… 
מזדעק  וקצרה,  איטית  נסיעה  לאחר 
הב־ זהו  הבניין!  הנה  בקולו:  שותפי 
אפוא  "עצרנו  בחלום!  שראיתי  ניין 
מיד את הרכב, והתקרבנו לבניין. הוא 
שעומד  רשום  עשה  ועזוב,  ישן  נראה 
יותר.  לא  אם  שנים  עשרות  כמה  כך 
התחלנו לתור את סביבותיו, עד שה־
חורשת  גילינו  שם  אחוריו,  אל  גענו 

עצים ושיחים, ובמרכזה שביל קטן".
יש  כי  כבר  שמבינים  השניים, 
נר־ בדרכם,  ממשיכים  בגו,  דברים 
השביל,  סוף  לקראת  ותוהים.  גשים 
נראות כמה מצבות עומדות, אלא שהן 
בכלל  מדובר  כי  ויתכן  זיהוי.  חסרות 
קדימה,  צעדים  מספר  גויים.  בקברי 
ונשימתם נעתקת לא בפעם הראשונה 

ולא האחרונה היום הזה:
סגור,  מעץ,  שער  מגלים  "אנו 
קברי  דוד!  מגן  ציור  חרוט  עליו 
שמ־ השער  את  דוחפים  אנו  יהודים! 
לשטח  ונכנסים  נעול,  שאינו  תברר 
מולנו  נגלה  שם  לו.  מעבר  התחום 
רבוע,  מטר  עשר  כחמישה  של  שטח 
מת־ השטח  של  במרכזו  כולו.  ירוק 
רוחבה,  מטרים  כשני  גבעה,  נוססת 
התחל־ מצבות.  כעשרים  לה  וסביב 
הנשמה  את  ולאתר  לחפש  אפוא  נו 
פ"נ  קבר:  אחרי  קבר  עברנו  'שלנו'. 
כולם  הלאה,  וכן  יענטא  פ"נ  יהודה, 
השנים  מסביבות  יהודיים  שמות 
תרפ"ז –תרפ"ח. "לפתע קורא לי שו־
ועליה  המצבה  הנה  תפי בהתרגשות: 

הכד!
התברר  הנשמה  מפי  "התיאור 
כמדויק עד לפרט האחרון. הנה כי כן, 
אנו עומדים ניצבים מול מצבה, עליה 
בח־ שנראה  כפי  בדיוק   – הכד  חרוט 

לום!"
דקות  כמה  נדרשות  לשניים 
שהתאוששנו",  להתאוששות. "לאחר 
כשההתרגשות  זריל  הרב  ממשיך 
ונלמד  בוא  לו  "אמרתי  בקולו,  נכרת 
הבקשה  לא,  סירב:  הוא  אך  משניות, 
תהילים!  פרקי  כמה  להגיד  הייתה 
בה־ תהילים  פרקי  כמה  אפוא  אמרנו 

תעוררות ובהתרגשות עצומה".
חודש  עמנו  בשיחה  כעת,  גם 
וחצי אחרי המקרה המדהים הזה, הרב 
לנפשו: "לפי  מרגוע  מוצא  טרם  זריל 
הרישום שעל המצבה עולה, כי מדובר 
כלומר  תקע"ו,  בשנת  שנפטר  באדם 
הגעתי  אליה  התובנה  203שנה.  לפני 
היא כמובן, ידעה לכולם אך כשנחש־
פים אליה מקרוב היא מדהימה שוב: 
מה כוחו של פרק תהלים וערכו, וכמה 
המתחננת  נשמה  עבור  חשוב  הוא 
שנה  ממאתיים  למעלה  ומשתוקקת, 
אחד  פרק  עוד  'לקבל'  מהסתלקותה, 

עבורה!"
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי 
שליט"א בהתיחסות לסיפור המעשה: 
הנש־ לתיקון  שייכות  לו  יש  "כנראה 

מה"
בעל המעשה הרב אליעזר ליפא 
זריל שליט"א שנפשו לא ידעה מרגוע 
מהעובדה המופלאה, העלה את סיפור  
הדברים על הכתב, ושלח את המעשה 
שליט"א  מן  אליהו  רבי  הגאון  בידי 
התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  בית  נאמן 
הגר"ח קניבסקי שליט"א, לקבל התי־

חסות ודעת תורה לענין.
ממושכות  עיין  שליט"א  מרן 
דבריו  ותמצית  תוכן  זה  והשיבו,  בדף 
אף שעברו כל כך הרבה  והתיחסותו: 
הנשמה  עדיין  לפעמיים,  אבל  שנים, 
צריכה תיקון גם אחרי זמן רב כל כך. 
הרבה נשמות אינן צריכות כבר תיקון, 
יש עוד נשמות הצריכות תיקון,  אבל 
נוספים,  שמים  חשבונות  שיש  אלא 
להשתדל  שיוכל  רשות  נותנים  למי 

לתקן את עצמו.
שמ־ אף  החלום,  חולם  ולגבי 
הנ־ של  חלציו  מיוצאי  אינו  סתמא 
לנשמה,  לה  הודיעו  מקום  מכל  פטר, 
כעין  (וזה  זה  במקום  נמצא  שהאיש 
לבקש  יכולת  לה  ונתנו  הקודש),  רוח 
תהילים  לומר  שטוחה,  בקשה  ממנו 
ובקשו  היארצייט.  ביום  קברו,  על 
יש  שכנראה  זה,  מאיש  דוקא  זו  זכות 

לו ולנשמתו שייכות לנפטר.
התהילים  שביקש  מה  ועניין 
שייך  זה  משניות,  ולא  דוקא 
שביקש  במה  ענין  יש  וגם  ליארצייט. 
לומר את התהילים ליד הקבר עצמו. 
שצ־ מוכרח  אין  הבאות,  שנים  ולגבי 

ריך לעשות דבר.

פרנו // „ו„ פרי„

 בכנפי הכינה
במאמר הקודם נתבאר, כי ההרפיה הנכונה היא כזאת, המ־

תמקדת בכל פרט ופרט ממהלך היום, תוך כדי השראת הרוגע 

שנובעת מתוך האמונה הבהירה והמוחלטת באהבתו וטובו של 

הבורא לברואיו, כשהאדם יודע שבכל מצב ומקום שיהיה, גם 

אם הוא נראה כקשה ומבלבל במיוחד עבור מי שאינו שמור 

של  המחבקות  בכנפיה  נמצא  הוא  האלוקית,  האמונה  בכנפי 

שמנהיגה  האלוקית  להנהגה  הקדושה (-כינוי  השכינה  אמו – 

את העולם הזה), ולכן אין לו כל סיבה ואף אסור לו לאבד את 

הרוגע והשלווה והשמחה אפילו לרגע.

ההרפיה,  שעת  נפלאה,  שעה  באותה  דוקא  זאת  מסיבה 

טובו  אודות  במחשבותיו  מלהעמיק  ומונע  מניע  לו  כשאין 

ממש,  יחיד  כבן   – יהודי  כל  כמו   – האוהבו  הבורא  של  הגדול 

תיבה  לכל  והממתין  להם,  יכול  אין  אשר  עזים  אהבה  בנחלי 

ותיבה שיוציא מפיו לפניו כדי לנשקה ולחבקה, אז הזמן לחבר 

ולשתף לזמן מיוחד זה את הזמנים ה'קשים' (יותר נכון: הק־

שים ללא משב רוח המרענן של האמונה), ובכך לגרום שנחלי 

האמונה ירעננו גם את הזמנים הקשים.

מצב מיוחד זה נקרא בלשונה של תורת החסידות "להזהיר 

גדולים על הקטנים", אנו מזהירים (מלשון זוהר) ומאירים את 

ידי  על  דעתינו,  וישוב  בדעתינו  'קטנים'  אנו  שבהם  הזמנים 

ה'גדולים' הזמנים בהם אנו מרוממים ומיושבים בדעתינו.

מכב־ ונכונה  עמוקה  עצה  היא  זאת,  התבוננות  מכך:  יותר 

של  גם מרישומיהם  הנפש  לריפוי  החסידות  תורת  של  שונה 

בשעת  השכיל  ולא  חייו,  קורות  במשך  עבר  שהאדם  קשיים 

הפצעים  לריפוי  הדרך  האמונה.  אור  את  בהם  להאיר  מעשה 

הט־ וסילוק  אלו,  מקשיים  כתוצאה  לנפש  שנגרמו  והנזקים 

ראומות שנחקקו בנפש, היא על ידי שחזור המצבים הקשים 

מאירה  האמונה  של  אורה  שבהם  זמנים  במהלך  במחשבתו, 

בתוקפה ובגבורתה, כשהאדם מוסיף עוד 'פרט' (או יותר נכון: 

כלל) למעשה – הבורא יתברך, שהיה עמו באותם זמנים קשים 

גם אם לא הבין אותם בשעת מעשה.
חיבור לדרכי הבורא

כג)  לג,  (שמות  הפסוק  על  סופר  החתם  של  וכמאמרו 

וראית את אחורי ופני לא יראו, כי למרות שבשעת מעשה 

כשהאדם עובר קשיים בחייו נבצר ממנו להבין את המטרה 

את  מסתיר  הבורא  אין  הקושי,  מאחורי  המסתתרת  הטובה 

פניו ממנו לאחר מעשה, כשהוא משחזר את קורות חייו ואז 

ביכולתו להבין כיצד הקשיים שעברו עליו הביאוהו לשלי־

מות הטוב ברוחניות וגשמיות.

לפעמים, כאשר האדם יכול גם לראות את התועלת הע־

קשיים  מאותם  כתוצאה  דבר  של  בסופו  לו  שנגרמה  צומה 

גם  יכול  הוא  בגשמיות,  ואם  ברוחניות  אם  עבר,  שאותם 

להודות לה' בפה מלא על כל הקשיים שעבר. 
H3268992@gmail.com :למאמרים נוספים
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לראשונה בתולדות העיר: 
מועצת העיר אישרה הפחתה 

של תעריפי הארנונה 
בנוסף נדחה המועד אחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ברק  בני  עיריית  מועצת 
את  האחרון  חמישי  ביום  אישרה 
במסגרתו  החדש,  הארנונה  צו 
רו־ אברהם  הרב  בהנחיית  בוצעו 
הק־ שורת  העיר  ראש  בינשטיין, 
לות והורדת תעריפים בעלות של 
מיליוני שקלים, על מנת להקל על 
ברוכות  ומשפחות  העיר  תושבי 

ילדים.
הציגו  המועצה  בישיבת 
אדלר  אריק  רו"ח  העירייה  גזבר 
א.  הגב'  ההכנסות  אגף  ומנהלת 
פיק, את צו הארנונה לשנת 2020, 
משרד  של  לאישורו  הועבר  אשר 

הפנים.
לראשונה  התוכנית:  עיקרי 
מועצת  אישרה  העיר  בתולדות 
האר־ תעריפי  של  הפחתה  העיר, 
נונה ב2.58%, המהווים את מלוא 
של  האוטומטית  ההעלאה  גובה 
שגודלן  לדירות  הפנים,  משרד 
יבו־  2020 בשנת  מטר.   150 עד 
טל "סיווג הפנטהאוז" שחייב עד 
העליונה  בקומה  דירות  בעלי  כה 
צמודי  דירות  כמו  מלא  בתעריף 
קרקע. בעלי הדירות בקומת הגג 
דירות  לשאר  זהה  תעריף  ישלמו 

המגורים בעיר.
גם  אישרה  העיר  מועצת 
מרפסת  על  התעריף  הפחתת 
לתעריף  מקורה,  שאינה  פתוחה 
משרד  ידי  על  המותר  מינימום 

שילמו  כה  שעד  בעוד  הפנים, 
כשאר  מלא  תעריף  התושבים 
בהפחתה  מדובר  הדירה,  חלקי 

משמעותית מהתעריף כיום.
כמו כן בצו הארנונה שהוגש 
ולאישור  העיר  מועצת  לאישור 
תבחינים  נקבעו  הפנים  משרד 
על  יקלו  אשר  בארנונה,  להנחות 
לקבל  ילדים  ברוכות  משפחות 
בין  בחוק.  הקבועה  ההנחה  את 
ששטחה  לדירה  הנחה  היתר- 
משש  תתאפשר  מטר   100 מעל 
נפשות ומעלה, לכל שטח הדירה 

עד למטר ה-150.
אחרון  מועד  נקבע  בנוסף 
בארנונה,  להנחה  בקשות  להגשת 
מרבית  כאשר   ,30.6.20 לתאריך 
הרשויות המקומיות מועד הגשת 

הבקשות מוגבל עד ל30.3.20.
ראש העיר הוסיף כי כחלק 
ערכ־ לציבור,  השירות  משדרוג 
העירייה,  בבניין  מקיף  שיפוץ  נו 
ובקרוב נבשר לציבור על העברת 
והארנונה  ההכנסות  אגף  משרדי 
ומזמין  פנים  מאיר  מרווח  למבנה 
החדש  במבנה  הכניסה,  בקומת 
שגודלו כ-1000 מ"ר, יוכלו התו־
שבים לקבל שרות אכפתי ומסור: 
זמן.  במינימום  שירות  מקסימום 
ישיר  בהמשך  הינם  אלו  הקלות 
בקשות  בהגשת  הקלות  לסדרת 
להנחה בארנונה אשר יושמו החל 
מכניסת רה"ע לתפקיד אשר כללו 

הפחתת  בירוקרטיה:  הפחתת 
ויל־ אברכים,  לעובדים,  מסמכים 
פתי־ לצד  זאת  גיל 18.  מעל  דים 
חת ערוץ דיגיטלי מיוחד להגשת 

בקשות להנחה.
בה־ גם  דנה  העיר  מועצת 
למען  מתנדבים  למוסדות  נחות 
ברק,  בני  העיר  בתחומי  הציבור 
וכן אישרה תב"רים למוסדות חי־
נוך שאושרו על ידי משרד החינוך 

על סך כחצי מיליון שקלים.
אברהם  הרב  העיר  ראש 
הרב  מ״מ  את  שיבח  רובינשטיין 
תיק  מחזיק  ואת  זייברט  חנוך 
הרב  העיר  ראש  סגן  ההכנסות 
מנחם שפירא ואת חברי המועצה 
תושבי  למען  הפעולה  שיתוף  על 
העיר. וציין בסיפוק את הבשורה 
שהעירייה  שמח  "אני  המשמחת: 
דבר  תעריפים,  להוריד  יכולה 
ואני  שנים,  עשרות  נעשה  שלא 
במגמה  להמשיך  שנוכל  מקווה 
העיר,  תושבי  כלל  לטובת  הזאת, 
ומשפחות  האברכים  ובעיקר 

ברוכות ילדים".
רובינשטיין,  אברהם  הרב 
אגף  את  לשבח  ציין  העיר  ראש 
פיק,  א.  הגב'  בהנהלת  ההכנסות 
ראש  לשכת  צוות  לצד  שעמלו 
מנת  על  חודשיים  במשך  העיר 
להביא את ההקלות לכדי מעשה, 
חוסנה  על  שמירה  לצד  זאת  כל 

הכלכלי של העירייה.

'מכבי שירותי בריאות' הציבה פעם נוספת

 ניידת ממוגרפיה באלעד
במסגרת מהלך קידום הבריאות "30,40,50" במחוז המרכז ב'מכבי שירותי 

בריאות', הוצבה ניידת בדיקות לגילוי מוקדם באלעד ◆ הפעילות הייחודית 
התקיימה בהתאמה מלאה לרווחת הנבדקות, ובעידוד גדולי ישראל, 

המצטרפים לקריאה החשובה להעלאת המודעות לבדיקות מצילות חיים.

קיים  ב'מכבי'  המרכז  מחוז 
הנשים,  בריאות  לקידום  פעילות 
ועידוד ביצוע בדיקות לגילוי מו־
קדם, בקרב חברות מכבי באלעד. 
בדיקות  ניידת  הוצבה  במסגרתה, 
זו  פעילות  באלעד.  ממוגרפיה 
נערכה כחלק ממהלך "30,40,50" 
המעודד  המרכז,  מחוז  שמקדם 
לב־ להגעה  המודעות  את  ומעלה 
חיים,  ומצילות  מקדימות  דיקות 

בכל גיל ולכל המשפחה.
חשי־ ממוגרפיה  לבדיקות 
לבריאות  וקריטית  רבה  בות 
את  להנגיש  מנת  על  האישה. 
ובה־ במומחיות  הבדיקה  ביצוע 
את  הניידת  כללה  מלאה,  תאמה 
החדשני,  הרפואי  המכשור  מיטב 
מק־ טכנאיות  צוות  ע"י  שהופעל 
ללא  מבוצעת  הבדיקה  צועיות. 
העומדות  מכבי  לחברות  תשלום, 
הבריאות.  סל  של  בקריטריונים 
במ־ שנכחו  מכבי  אחיות  צוות 
נוספות  בדיקות  ערכו  אף  קום, 
לנתו־ בהתאם  לנוכחות,  וחיוניות 

ניהן הרפואיים. 
לצורך הענקת מידע רפואי 
לבדיקה,  הגעה  ועידוד  מוסמך, 
הוקם מוקד טלפוני מקצועי, שה־
לבדיקה.  מכבי  חברות  את  זמין 
מקצועיים  הסברים  ניתנו  במוקד 
הבדיקה  ביצוע  חיונית  אודות 
תשובות  גם  כמו  לשנתיים,  אחת 
התה־ אודות  ובירורים  לשאלות 

ליך.
עשרות נשים, חברות מכבי 
ותושבות אלעד, קיימו את הבדי־
להנהלת  תודתן  את  והביעו  קה, 
הפ־ את  וניהלה  שיזמה  המרחב, 
קיומה  על  רבות  ועמלה  עילות 

ברגישות ובהתאמה מלאה.
מחוז  ראש  חסיד,  דבורה  
בריאות  שירותי  "מכבי  המרכז: 
רואה חשיבות רבה בקיום ועריכת 
בדיקות מקדימות ומצילות חיים. 
ב'מכבי',  החברות  אלעד  נשות 
במוקד  מקיף  מקצועי  למענה  זכו 
ומוצ־ רגישה  ולסביבה  הטלפוני, 
נעת, במיקום נוח וזמין, שיאפשר 

להן לקיים את הבדיקה בנעימות. 
וחלק  טבעי  המשך  היא  זו  יוזמה 
המודעות  מהעלאת  נפרד  בלתי 
ול־ הבריאות,  לקידום  הכללית 
כחלק  מקדימות,  בדיקות  עריכת 
ממהלך  "30,40,50" אותו מובילה 

מכבי במחוז המרכז".
מנהל  שחורי,  מרדכי  ר' 
הבדיקות  "יום  אלעד:  מרחב 
כנה  דאגה  מתוך  נערך  המיוחד 
לבריאותן של נשות אלעד, באופן 
מכובד ומקצועי. אני מודה לנשות 
שפע־ מכבי,  של  הרפואי  הצוות 
החשוב,  הבדיקות  יום  לקיום  לו 
מתוך  עצמן  הנבדקות  את  וליוו 
רגישות רבה. עוד אבקש להודות 
לד"ר ניצן אבישר, המעורבת בפ־
בעיר,  הבריאות  קידום  עילויות 
בהסברת  רבים  מאמצים  ועושה 
והתאמתן  הבדיקות,  חשיבות 
לצרכי הציבור החרדי. עליה ועל 
המציל  "כל  נאמר:  הצוות  נשות 
קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש 

עולם מלא".

בשבת: העליה לתורה בחצה"ק ויז'ניץ 
ביום ג' תיערך החתונה הגדולה לבית ויז'ניץ ◆ מעמד החופה יתקיים בצומת הרחובות עזרא ושלמה המלך

מ‡: יר‡ל לבי‡
ידי־ מחו"ל חסידים  מ- 1000 אורחים  למעלה 
דים ובני משפחה, צפויים להשתתף בשמחה הגדולה, 
שמחת נישואי נכדו בכורו של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ 
שליט"א החתן הרב שלום שמחה ישכר בער הי"ו , בן 

בכור לבנו יחידו הרה"צ ר' חיים מאיר שליט"א.
כ"ק  של  ראשון  נכד  של  בחתונה  מדובר 

האדמו"ר שליט"א.
בהשתתפות  האופרוף  שמחת  תתקיים  בשבת 
שליט"א,  ארה"ב  מספינקא  האדמו"ר  כ"ק  הסבא 
זאב  הרה"צ  שליט"א,  רוקח  מרדכי  אהרן  הרה"צ 
ארנסטר שליט"א הרה"צ אליעזר ארנסטר שליט"א, 
מעמד  יתקיים  בערש"ק  המשפחה.  מבני  רבים  ועוד 

חבישת השטריימל בבנין הישיבה כשמשם ילוו המוני 
השמחה  להיכל  והמחותנים  החתן  את  ויזניץ  חסידי 

שישמש כבית המדרש בתפילות שבת
במהלך השבת יתקיימו כל הטישים והתפילות 
בהיכל השמחה הענק שהוכן במיוחד לאירועי השמ־
חה האנגר הענק הוכשר לשמש את כל אירועי השמ־
חה כאשר נבנו לו תוספות של גלריה ענקית שתשמש 

את עזרת הנשים ומערכות מיזוג אויר מיוחדות.
א'  ביום  הפארשפיל.  מעמד  יתקיים  במוצ"ש 
ב'  ביום  ויז'ניץ,  בית  כמנהג  עניים  סעודת  תתקיים 
הח־ תתקיים  ג'  מאהל,  וביום  החתן  שמחת  תתקיים 
עזרא  הרחובות  בצומת  יתקיים  החופה  מעמד  תונה. 

ושלמה המלך.

http://H3268992@gmail.com


19 יום רביעי ל' סיון תשע"ט 03/07/2019

לראשונה בתולדות העיר: 
מועצת העיר אישרה הפחתה 

של תעריפי הארנונה 
בנוסף נדחה המועד אחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ברק  בני  עיריית  מועצת 
את  האחרון  חמישי  ביום  אישרה 
במסגרתו  החדש,  הארנונה  צו 
רו־ אברהם  הרב  בהנחיית  בוצעו 
הק־ שורת  העיר  ראש  בינשטיין, 
לות והורדת תעריפים בעלות של 
מיליוני שקלים, על מנת להקל על 
ברוכות  ומשפחות  העיר  תושבי 

ילדים.
הציגו  המועצה  בישיבת 
אדלר  אריק  רו"ח  העירייה  גזבר 
א.  הגב'  ההכנסות  אגף  ומנהלת 
פיק, את צו הארנונה לשנת 2020, 
משרד  של  לאישורו  הועבר  אשר 

הפנים.
לראשונה  התוכנית:  עיקרי 
מועצת  אישרה  העיר  בתולדות 
האר־ תעריפי  של  הפחתה  העיר, 
נונה ב2.58%, המהווים את מלוא 
של  האוטומטית  ההעלאה  גובה 
שגודלן  לדירות  הפנים,  משרד 
יבו־  2020 בשנת  מטר.   150 עד 
טל "סיווג הפנטהאוז" שחייב עד 
העליונה  בקומה  דירות  בעלי  כה 
צמודי  דירות  כמו  מלא  בתעריף 
קרקע. בעלי הדירות בקומת הגג 
דירות  לשאר  זהה  תעריף  ישלמו 

המגורים בעיר.
גם  אישרה  העיר  מועצת 
מרפסת  על  התעריף  הפחתת 
לתעריף  מקורה,  שאינה  פתוחה 
משרד  ידי  על  המותר  מינימום 

שילמו  כה  שעד  בעוד  הפנים, 
כשאר  מלא  תעריף  התושבים 
בהפחתה  מדובר  הדירה,  חלקי 

משמעותית מהתעריף כיום.
כמו כן בצו הארנונה שהוגש 
ולאישור  העיר  מועצת  לאישור 
תבחינים  נקבעו  הפנים  משרד 
על  יקלו  אשר  בארנונה,  להנחות 
לקבל  ילדים  ברוכות  משפחות 
בין  בחוק.  הקבועה  ההנחה  את 
ששטחה  לדירה  הנחה  היתר- 
משש  תתאפשר  מטר   100 מעל 
נפשות ומעלה, לכל שטח הדירה 

עד למטר ה-150.
אחרון  מועד  נקבע  בנוסף 
בארנונה,  להנחה  בקשות  להגשת 
מרבית  כאשר   ,30.6.20 לתאריך 
הרשויות המקומיות מועד הגשת 

הבקשות מוגבל עד ל30.3.20.
ראש העיר הוסיף כי כחלק 
ערכ־ לציבור,  השירות  משדרוג 
העירייה,  בבניין  מקיף  שיפוץ  נו 
ובקרוב נבשר לציבור על העברת 
והארנונה  ההכנסות  אגף  משרדי 
ומזמין  פנים  מאיר  מרווח  למבנה 
החדש  במבנה  הכניסה,  בקומת 
שגודלו כ-1000 מ"ר, יוכלו התו־
שבים לקבל שרות אכפתי ומסור: 
זמן.  במינימום  שירות  מקסימום 
ישיר  בהמשך  הינם  אלו  הקלות 
בקשות  בהגשת  הקלות  לסדרת 
להנחה בארנונה אשר יושמו החל 
מכניסת רה"ע לתפקיד אשר כללו 

הפחתת  בירוקרטיה:  הפחתת 
ויל־ אברכים,  לעובדים,  מסמכים 
פתי־ לצד  זאת  גיל 18.  מעל  דים 
חת ערוץ דיגיטלי מיוחד להגשת 

בקשות להנחה.
בה־ גם  דנה  העיר  מועצת 
למען  מתנדבים  למוסדות  נחות 
ברק,  בני  העיר  בתחומי  הציבור 
וכן אישרה תב"רים למוסדות חי־
נוך שאושרו על ידי משרד החינוך 

על סך כחצי מיליון שקלים.
אברהם  הרב  העיר  ראש 
הרב  מ״מ  את  שיבח  רובינשטיין 
תיק  מחזיק  ואת  זייברט  חנוך 
הרב  העיר  ראש  סגן  ההכנסות 
מנחם שפירא ואת חברי המועצה 
תושבי  למען  הפעולה  שיתוף  על 
העיר. וציין בסיפוק את הבשורה 
שהעירייה  שמח  "אני  המשמחת: 
דבר  תעריפים,  להוריד  יכולה 
ואני  שנים,  עשרות  נעשה  שלא 
במגמה  להמשיך  שנוכל  מקווה 
העיר,  תושבי  כלל  לטובת  הזאת, 
ומשפחות  האברכים  ובעיקר 

ברוכות ילדים".
רובינשטיין,  אברהם  הרב 
אגף  את  לשבח  ציין  העיר  ראש 
פיק,  א.  הגב'  בהנהלת  ההכנסות 
ראש  לשכת  צוות  לצד  שעמלו 
מנת  על  חודשיים  במשך  העיר 
להביא את ההקלות לכדי מעשה, 
חוסנה  על  שמירה  לצד  זאת  כל 

הכלכלי של העירייה.

'מכבי שירותי בריאות' הציבה פעם נוספת

 ניידת ממוגרפיה באלעד
במסגרת מהלך קידום הבריאות "30,40,50" במחוז המרכז ב'מכבי שירותי 

בריאות', הוצבה ניידת בדיקות לגילוי מוקדם באלעד ◆ הפעילות הייחודית 
התקיימה בהתאמה מלאה לרווחת הנבדקות, ובעידוד גדולי ישראל, 

המצטרפים לקריאה החשובה להעלאת המודעות לבדיקות מצילות חיים.

קיים  ב'מכבי'  המרכז  מחוז 
הנשים,  בריאות  לקידום  פעילות 
ועידוד ביצוע בדיקות לגילוי מו־
קדם, בקרב חברות מכבי באלעד. 
בדיקות  ניידת  הוצבה  במסגרתה, 
זו  פעילות  באלעד.  ממוגרפיה 
נערכה כחלק ממהלך "30,40,50" 
המעודד  המרכז,  מחוז  שמקדם 
לב־ להגעה  המודעות  את  ומעלה 
חיים,  ומצילות  מקדימות  דיקות 

בכל גיל ולכל המשפחה.
חשי־ ממוגרפיה  לבדיקות 
לבריאות  וקריטית  רבה  בות 
את  להנגיש  מנת  על  האישה. 
ובה־ במומחיות  הבדיקה  ביצוע 
את  הניידת  כללה  מלאה,  תאמה 
החדשני,  הרפואי  המכשור  מיטב 
מק־ טכנאיות  צוות  ע"י  שהופעל 
ללא  מבוצעת  הבדיקה  צועיות. 
העומדות  מכבי  לחברות  תשלום, 
הבריאות.  סל  של  בקריטריונים 
במ־ שנכחו  מכבי  אחיות  צוות 
נוספות  בדיקות  ערכו  אף  קום, 
לנתו־ בהתאם  לנוכחות,  וחיוניות 

ניהן הרפואיים. 
לצורך הענקת מידע רפואי 
לבדיקה,  הגעה  ועידוד  מוסמך, 
הוקם מוקד טלפוני מקצועי, שה־
לבדיקה.  מכבי  חברות  את  זמין 
מקצועיים  הסברים  ניתנו  במוקד 
הבדיקה  ביצוע  חיונית  אודות 
תשובות  גם  כמו  לשנתיים,  אחת 
התה־ אודות  ובירורים  לשאלות 

ליך.
עשרות נשים, חברות מכבי 
ותושבות אלעד, קיימו את הבדי־
להנהלת  תודתן  את  והביעו  קה, 
הפ־ את  וניהלה  שיזמה  המרחב, 
קיומה  על  רבות  ועמלה  עילות 

ברגישות ובהתאמה מלאה.
מחוז  ראש  חסיד,  דבורה  
בריאות  שירותי  "מכבי  המרכז: 
רואה חשיבות רבה בקיום ועריכת 
בדיקות מקדימות ומצילות חיים. 
ב'מכבי',  החברות  אלעד  נשות 
במוקד  מקיף  מקצועי  למענה  זכו 
ומוצ־ רגישה  ולסביבה  הטלפוני, 
נעת, במיקום נוח וזמין, שיאפשר 

להן לקיים את הבדיקה בנעימות. 
וחלק  טבעי  המשך  היא  זו  יוזמה 
המודעות  מהעלאת  נפרד  בלתי 
ול־ הבריאות,  לקידום  הכללית 
כחלק  מקדימות,  בדיקות  עריכת 
ממהלך  "30,40,50" אותו מובילה 

מכבי במחוז המרכז".
מנהל  שחורי,  מרדכי  ר' 
הבדיקות  "יום  אלעד:  מרחב 
כנה  דאגה  מתוך  נערך  המיוחד 
לבריאותן של נשות אלעד, באופן 
מכובד ומקצועי. אני מודה לנשות 
שפע־ מכבי,  של  הרפואי  הצוות 
החשוב,  הבדיקות  יום  לקיום  לו 
מתוך  עצמן  הנבדקות  את  וליוו 
רגישות רבה. עוד אבקש להודות 
לד"ר ניצן אבישר, המעורבת בפ־
בעיר,  הבריאות  קידום  עילויות 
בהסברת  רבים  מאמצים  ועושה 
והתאמתן  הבדיקות,  חשיבות 
לצרכי הציבור החרדי. עליה ועל 
המציל  "כל  נאמר:  הצוות  נשות 
קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש 

עולם מלא".

בשבת: העליה לתורה בחצה"ק ויז'ניץ 
ביום ג' תיערך החתונה הגדולה לבית ויז'ניץ ◆ מעמד החופה יתקיים בצומת הרחובות עזרא ושלמה המלך

מ‡: יר‡ל לבי‡
ידי־ מחו"ל חסידים  מ- 1000 אורחים  למעלה 
דים ובני משפחה, צפויים להשתתף בשמחה הגדולה, 
שמחת נישואי נכדו בכורו של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ 
שליט"א החתן הרב שלום שמחה ישכר בער הי"ו , בן 

בכור לבנו יחידו הרה"צ ר' חיים מאיר שליט"א.
כ"ק  של  ראשון  נכד  של  בחתונה  מדובר 

האדמו"ר שליט"א.
בהשתתפות  האופרוף  שמחת  תתקיים  בשבת 
שליט"א,  ארה"ב  מספינקא  האדמו"ר  כ"ק  הסבא 
זאב  הרה"צ  שליט"א,  רוקח  מרדכי  אהרן  הרה"צ 
ארנסטר שליט"א הרה"צ אליעזר ארנסטר שליט"א, 
מעמד  יתקיים  בערש"ק  המשפחה.  מבני  רבים  ועוד 

חבישת השטריימל בבנין הישיבה כשמשם ילוו המוני 
השמחה  להיכל  והמחותנים  החתן  את  ויזניץ  חסידי 

שישמש כבית המדרש בתפילות שבת
במהלך השבת יתקיימו כל הטישים והתפילות 
בהיכל השמחה הענק שהוכן במיוחד לאירועי השמ־
חה האנגר הענק הוכשר לשמש את כל אירועי השמ־
חה כאשר נבנו לו תוספות של גלריה ענקית שתשמש 

את עזרת הנשים ומערכות מיזוג אויר מיוחדות.
א'  ביום  הפארשפיל.  מעמד  יתקיים  במוצ"ש 
ב'  ביום  ויז'ניץ,  בית  כמנהג  עניים  סעודת  תתקיים 
הח־ תתקיים  ג'  מאהל,  וביום  החתן  שמחת  תתקיים 
עזרא  הרחובות  בצומת  יתקיים  החופה  מעמד  תונה. 

ושלמה המלך.



יום רביעי ל' סיון תשע"ט 2003/07/2019

ישראל תקים גוף ממשלתי 
לטיפול באנטישמיות

ראש הממשלה קיבל את המלצת המכון למדיניות העם היהודי להקמת גוף ממשלתי 
בעל סמכויות ביצועיות שיתמודד עם תופעות של אנטישמיות ברחבי העולם

מ‡ פ. יוחנן
פעולה  מטה  תקים  ישראל 
למאבק באנטישמיות – כך הודיע 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
מיוחדת  ממשלה  ישיבת  בתום 
שבה הציג המכון למדיניות העם 
הבוחן  השנתי  הדו"ח  את  היהודי 
ראש  בעולם.  היהודים  מצב  את 
המ־ את  קיבל  נתניהו  הממשלה 
הפ־ מטה  להקמת  המכון  לצת 
לממצאים  שנחשף  לאחר  עולה 
השואה,  אחרי  שנה  ולפיהם70 
גל חדש של שנאת יהודים שוטף 
מסוימות  במדינות  המערב:  את 
הגירה  בוחנים  יהודים  באירופה, 
בעקבות  היהדות  נטישת  את  או 
"מדובר   . אנטישמיות.   גילויי 
בגוף בעל סמכויות וכושר ביצוע 
שיקבל את כל הכלים המתאימים 
הדרך  תחומית:  רב  לפעולה 
באנטישמיות  להילחם  היחידה 
היהודית",  העוצמה  בחיזוק  היא 

אמר נתניהו.
הש־ בה  הממשלה  בישיבת 
תתפו בכירי המכון והשרים הציג 
ולשעבר  המכון  יו"ר  רוס,  דניס 
יועץ בכיר לשלושה נשיאים אמ־

ריקניים משתי המפלגות וממונה 
על התהליך המדיני במזרח התי־
וההז־ האתגרים  מפת  את  כון, 
הגיאופוליטי  בתחום  דמנויות 
על  המעידים  נתונים  על   ודיבר 
האנ־ בתופעת  דרמטית  עלייה 
אותה  העולם,  ברחבי  טישמיות 
המשמעותית  "כמגמה  הגדיר 
החו־ השנה  את  שאפיינה  ביותר 
התב־ זו  מגמה  לדבריו  לפת". 

בשיעור  דרסטית  בעלייה  טאה 
ובעוצמתם,  האירועים  מספר 
שהגיעו לשיא עם שתי התקפות 
הכנסת  בבתי  שהתרחשו  הירי 

בארה"ב.
כי  התריעו  המכון  ראשי 
האנטישמיות  תופעת  התפשטות 
המ־ השלטונות  כי  והעובדה 
עושים  אינם  באירופה  קומיים 
מספיק על מנת לחזק את ביטחון  
היהודים עשויות להוביל לפגיעה 
היהודיות  בקהילות  משמעותית 
הגי־ שוקלים  מהיהודים  חלק   –
בעוד  לישראל,   עלייה  או  רה 
אחרים עשויים לוותר על זהותם 

היהודית.
נתניהו אמר כי הגידול בא־
ממשלת  את  מחייב  נטישמיות 

למי־ נכונה  בהערכות  ישראל 
עלייה,  לקליטת  הזדמנויות  מוש 
ראשי  אירופה.  ממדינות  בעיקר 
המכון המליצו להתמקד בהכוונה 
תעסוקתית לעולים על ידי הכרה 
תכ־ והקמת  מתקדמים  בתארים 
לעולים  והשמה  הכשרה  ניות 
ההשתלבות  את  עליהם  שיקלו 
של  שילובם  הישראלית.  בחברה 
בצו־ העבודה  בשוק  העולים 
המשק  את  גם  תשרת  חלקה  רה 
כלכ־ תועלת  ותישא  הישראלי 

לית.
ההתפתחויות  במסגרת 
שהתרחשו  הגיאופוליטיות 
העמקת  הוצגו  החולפת  בשנה 
הברית עם ארה"ב והנשיא טרא־
בהעברת  ביטוי  לידי  שבאה  מפ 
לירוש־ האמריקאית  השגרירות 
הישרא־ בריבונות  וההכרה  לים 
במישור  עוד  הגולן.  ברמת  לית 
השגריר  התריע  הגיאו-פוליטי 
מע־ התחזקות  מפני  רוס  לשעבר 
מדה של רוסיה במזה"ת וזאת על 
הפעולה  שיתוף  את  ששיבח  אף 
הטקטי עם רוסיה מול הזירה עם 

איראן וסוריה.

אחרי 30 שנה: 

יפן יוצאת לצוד לווייתנים למאכל
זעם עולמי על טוקיו: 5 ספינות הפליגו בדרכן לציד לווייתנים למטרות 

מסחריות

מ‡ פ. יוחנן
מנמל  הפליגו  ספינות  חמש 
הל־ ציד  למשימת  בדרכן  ביפן 
הרא־ היפנית  המסחרית  ווייתנים 
צעד   – שנה  מ-30  יותר  זה  שונה 

שגורר גינוי עולמי.
שרק  שנים  זה  טוענת  יפן 
נש־ לווייתנים  של  מינים  לכמה 
והידיעות  הכחדה,  סכנת  קפת 
שהיא  כך  על  האחרון  בספטמבר 
הלווייתנים  ציד  מנציבות  פורשת 
ועומדת   (IWC) הבינלאומית 
למט־ הלווייתנים  ציד  את  לחדש 
רות מסחריות הביאו לשיאן שנים 
היפנים  תומכיה  מצד  קמפיין  של 
יפן  ממשלת  וראש  התעשייה  של 
שלו  הבחירה  שמחוז  אבה,  שינזו 
כולל עיר שהתפרנסה במשך שנים 
פרישתה  לווייתנים.  מציד  רבות 
של יפן מהנציבות עוררה זעם לא 

רק מצד פעילים למען בעלי חיים, 
הידועות  מדינות  מצד  גם  אלא 
בהתנגדותן החריפה לציד לוויית־
זילנד  ניו  אוסטרליה,  כגון  נים 

וקנדה.
במשך  לווייתנים  צדו  ביפן 
מאות שנים, ובשר הלווייתנים היה 
מקור חלבונים חשוב ליפנים בש־
מלחמת  שלאחר  הראשונות  נים 
העולם השנייה, כשהמדינה הייתה 
בעשורים  זאת,  עם  למדי.  ענייה 
צריכתו  מאוד  פחתה  האחרונים 
ורוב  ביפן,  הלווייתנים  בשר  של 
לעו־ הם  כי  כעת  מעידים  היפנים 
לם או כמעט לעולם אינם צורכים 

בשר כזה.
שהפליגו  הספינות  אל 
שיט  כלי  להצטרף  צפויים  הבוקר 
יפן,  שבדרום  שימונוסקי  מנמל 
ויחד הם ישמשו לאורך רוב הקיץ 

ולווייתני  מינקי  לווייתני  לציד 
עצוב  יום  "זה  ביירד.  ענק  מקור 
לוויית־ על  הבינלאומית  להגנה 

נים", אמר ניקולה ביינון.
לווייתנים  ציד  על  האיסור 
למטרות מסחריות הוטל ב-1986, 
ושנה אחר כך החלה יפן לצוד למ־
טרות מחקר, לטענתה כדי לאסוף 
את  הלווייתנים.  על  חיוני  מידע 
מסחריות  למטרות  המוצהר  הציד 
אבל  ב-1988,  לכאורה  זנחה  היא 
למ־ כביכול  שנעשה  הציד  מבקרי 
טרות מחקר טענו כי בפועל הייתה 
שבמסגרתה  הסוואה  תוכנית  זו 
מסחריות  למטרות  ציד  התבצע 
הלוויית־ שבשר  משום  דבר,  לכל 
נים שניצודו למטרות מחקר הגיע 
למדפי המרכולים  דבר  של  בסופו 
והמסעדות ומשום שלציד הזה לא 

היה ערך מדעי של ממש

מרדף התנהל אחר גנב טלפונים 
ששדד גנב אחר

צעיר ממזרח ירושלים שדד טלפונים ניידים מאדם שחלק עימו מונית ◆ 
בחקירתו התברר שהקרבן עצמו גנב אותם מזוג תיירים ◆ שניהם נעצרו

מ‡: מ. יו„
ירוש־ ממזרח   23 בן  צעיר 
כשבועיים  לפני  כי  מואשם  לים 
ניידים  טלפונים  עם  תיק  גנב 
יחד  איתו  שנסע   ,55 בן  מגבר 
נגדו,  האישום  כתב  לפי  במונית. 
שמייחס לו עבירה של שוד, שו־
באזור  נמלט,  בו  שהבחינו  טרים 
במרדף  החלו  לבירה,  הכניסה 

אחריו - ועצרו אותו.
לחקירה  הובא  החשוד 
כי  התברר  ובמהלכה  במשטרה, 
הטלפונים  נגנבו  ממנו  "הקרבן", 
הניידים - גנב אותם בעצמו מזוג 
בארץ.  בחופשה  ששהו  תיירים 
עקב כך, גם "הקרבן" נעצר. רגע 
התיירים  הארץ,  את  שעזבו  לפני 
את  לקבל  כדי  למשטרה  זומנו 

מכשיריהם בחזרה.

מעצרו של בן ה-23 הוארך 
השלום  משפט  בבית  לעת  מעת 
הפרק־ כשבוע  ולפני  בירושלים, 
אישום  כתב  נגדו  הגישה  ליטות 
בגין מעשיו. הפרקליטות ביקשה 
תום  עד  מעצרו  את  להאריך  גם 
של  חקירתו  במקביל,  ההליכים. 
בגניבת  לחשוד  שהפך  "הקרבן", 

הרכוש, עדיין מתנהלת.

דיווח: 

ישראל פגעה במחסן שבו 
אוחסנו אמצעי לחימה

היועצים האיראנים התפנו מהמקום זמן קצר לפני התקיפה הישראלית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בסו־ הישראלית  התקיפה 
האיראנים  הכוחות  כלפי  כוונה  ריה 

השוהים במדינה הערבית. כך מדווח 
העי־ "אל-אחבאר".  הלבנוני  העיתון 

תון, אשר מזוהה עם ארגון חיזבאללה 

התמ־ הישראלית  התקיפה  כי  פרסם 
קדה במחסן שבו הונחו אמצעי לחי־
מה של הכוחות האיראנים בסוריה..

21 יום רביעי ל' סיון תשע"ט 03/07/2019

המדות שמתקשר בהם במשך היום

ִפיָלה  תְּ נוֵֹבַע  ְמקוֹר  יו  פִּ ֶנֶסת,  ַהכְּ ֵבית  בְּ עוֵֹמד  ִפיָלה  תְּ קֶֹדם 

ֶנֶסת,  ַהכְּ ית  בֵּ שֶׁהּוא  ֵאר  בְּ בַּ ח  ִנְפתָּ ֵאר  ַהבְּ ְמקוֹר   , ְיסוֹד  ְוִיחּוד 

עוֶֹלה  ִמשָּׁם,  יוֵֹצא  תוֹ.  ְתִפלָּ בִּ ָנתוֹ  וָּ כַּ ְיכֶֹלת  ָכל  בְּ ִכיָנה  שְׁ ן  ּוְמַתקֵּ

ל  ּה כָּ ת יוֹם, ּוִמְתַנֵהג ִעמָּ סוֹד ִמדַּ ּה בְּ ר בָּ סוֹד ַהּתוָֹרה, ּוִמְתַקשֵּׁ בְּ

ֶקר ִנְקשָׁר  בֹּ ֲהֵרי בַּ בּוָרה. שֶׁ גְּ ר בַּ ְתַקשֵּׁ ְנָחה, שֶׁמִּ ַהיוֹם ַעד שְַׁעת ַהמִּ

ְגבּוָרה  ֵעֶסק ַהּתוָֹרה, ּוָבֶעֶרב בַּ ְפֶאֶרת בְּ תִּ תוֹ, ּוַבּיוֹם בַּ ְתִפלָּ ֶחֶסד בִּ בַּ

בּוָרה,  סוֹד ַהגְּ ֶנֶסת ְלַיֵחד בְּ א ְלֵבית ַהכְּ ת יוֹם שֶׁהּוא בָּ ִמדַּ . ְוָכל ֶזה בְּ

ַצד ַהֶחֶסד. ָעָשׂה בְּ ֶדֶרְך שֶׁ כְּ

ֶחֶסד  ּגוֵֹמל  שֶׁ ְסעּוָדתוֹ,  בִּ ִעּמוֹ  ִכיָנה  ַהשְּׁ קוֹשֵׁר  ָלֶזה  ֶזה  ּוֵבין 

ה לד,  ְקָרא ַרבָּ ֵקן (ַויִּ ל ַהזָּ ָהָיה אוֵֹמר ִהלֵּ מוֹ שֶׁ את, כְּ ה ַהזֹּ ִעם ָהֲעִניָּ

ָנתוֹ  וָּ כַּ ִתְהֶיה  ְוזוֹ  י),  יב,  ֵלי  (ִמשְׁ ֶהְמּתוֹ"  בְּ ֶנֶפׁש  יק  ַצדִּ "יוֵֹדַע  ג) 

זוֹן. ֵהָמה ּוְלָקשְָׁרה ְבסוֹד ַהמָּ ְסעּוָדתוֹ ִלְגמֹל ֶחֶסד ְלֶנֶפׁש בְּ בִּ

ין ָלֶעֶרב  בּוָרה, ִהְמתִּ גְּ ְנָחה ְוִנְקשָׁר בַּ ָעָלה ִלשְַׁעת ַהמִּ ְוַאַחר שֶׁ

ְיָלה  ַהלַּ ת  ְתִחלַּ בִּ ּה  ִעמָּ הּוא  ַוֲהֵרי  ְלכּות,  ַהמַּ ֶאל  ְפֶאֶרת  ַהתִּ ְוָיַרד 

ֶרת ְלַמְעָלה,  ְזכֶּ ָנה ַהנִּ וָּ ֶנֶסת ִעם ַהכַּ קוֹשֵׁר ַעְצמוֹ ָבּה ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהכְּ

א ְלֵבית ְמלוֹנוֹ. ְפֶאֶרת בָּ ה - תִּ ְוקוֹשֵׁר ַעְצמוֹ ְלַמטָּ

סוֹד  בְּ ְלַבד,  ְלכּות  מַּ בַּ ׁש  ַממָּ ַעְצמוֹ  ְיַיֵחד  ֶנֶסת  ַהכְּ ית  ִמבֵּ ָיָצא 

קּוַפת  תְּ ִעם  ַבּיוֹם  קּוָפתוֹ  תְּ ְוֶזהּו  ַמִים,  שָׁ ַמְלכּות  עֹל  ַלת  ַקבָּ

וֵֹלט. אוֹר ַהשּׁ ֵבק בָּ ִפיָרה, ּוְלעוָֹלם דָּ ַהסְּ

קוֹמוֹת  ץ ִממְּ ָאר ְמֻקבָּ ֵראשִׁית, ְוַהשְּׁ ָפָרשַׁת בְּ ָרּה בְּ ֵעָצה זוֹ ִעקָּ

ֻדשָּׁה  קְּ ִמיד בַּ ר ָהָאָדם תָּ ַהר. ְוִהיא ֵעָצה ּכוֶֹלֶלת ְלִהְתַקשֵּׁ ים ֵמַהזֹּ ַרבִּ

ִכיָנה ֵמַעל רֹאׁשוֹ: ְולֹא ֶיְחַסר ִעּטּור ַהשְּׁ

ל ֶנְעָלם. ם ְוִנשְַׁלם שֶַׁבח ְלֵאל יוֵֹדַע כָּ תָּ

ל לחודש

ממשיכים להתמקצע: ימי 
העשרה ועיון של פרוג 

למעצבות וצלמות
בניגוד למקובל לחשוב, הלימודים המקצועיים לא מסתיימים ביום הלימודים 
האחרון. ההתקדמות הטכנולוגית, הטרנדים והחידושים המקצועיים מחייבים 
את אנשי המקצוע ללמוד כל הזמן ולהישאר מעודכנים. בימי עיון שעורך 'בית 

פרוג' בימים הקרובים, יוכלו מעצבות פנים וצלמות מקצועיות, לרכוש ידע 
מעשיר מהמרצים המובילים בתחומים אלה.

הבית   – פרוג'  'בית 
ומפיק  יוזם  החרדים  ליוצרים 
שני ימי עיון מקצועיים, כחלק 
והעמקת  להנגשת  מפעילותו 
בת־ לעוסקים  המקצועי  הידע 
התא־ תוך  החרדי,  במגזר  חום 
הציבור  לצורכי  מושלמת  מה 
שייערכו  העיון  ימי  החרדי. 
פתוחים  ויהיו  הקרובים  בימים 
מקצוע  ולנשות  פרוג  לבוגרות 
בחידו־ להתעדכן  שמעוניינות 
ובחו"ל  בארץ  והטרנדים  שים 
ימי  במהלך  אלה.  במקצועות 
המשתתפות  תוכלנה  העיון, 
המו־ עם  ולשוחח  להתייעץ 
פנים  ועיצוב  לצילום  מחים 

באופן אישי.

שי־ הראשון  העיון  יום 
ייערך  הצילום,  בעולם  עסוק 
 .(10.7) תמוז  ז'  רביעי  ביום 
באירוע ישתתפו הצלמים המו־
לביא  בועז  שי,  בר  תמי  בילים 
צילומי  עם  שירצו  פרץ  והדס 
מזון, לייף סטייל, אופנה, סטו־
דיו וגישות בצילום פרוטרטים.
שיע־ הנוסף  העיון  יום 
בתחום  הצבעים  בעולם  סוק 
שני  ביום  ייערך  הפנים,  עיצוב 
יש־ באירוע   .(15.7) תמוז  י"ב 
תתפו האדריכליות ניבה יחיאב 
המ־ חן  איתן  וכן  זינגר  ואורית 
לתחום  מקצועי  יועץ  שמש 

האדריכלים בקבוצת טמבור.
מנכ"ל בית פרוג חיים די־

קמן: "אנו רואים חשיבות רבה 
לאחר  גם  הצילום  אנשי  בליווי 
להעשיר  מנת  על  לימודיהם, 
בתחום  המתחדש  בידע  אותם 
הידע  מירב  את  להם  ולהעניק 
לעסוק  שיוכלו  כדי  המקצועי 
בתחום בצורה העדכנית ביותר, 
לצרכים  מושלמת  התאמה  תוך 

של אדם חרדי".
בבית  יתקיימו  האירועים 
 3 (שטראוס  בירושלים  פרוג 
קומה 4) בירושלים, בין השעות 
מותנית  הכניסה   .9:30-14:00
דמי  ובתשלום  מראש  ברישום 
מיוחדת  הטבה  עם  השתתפות 

לבוגרות פרוג
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המדות שמתקשר בהם במשך היום

ִפיָלה  תְּ נוֵֹבַע  ְמקוֹר  יו  פִּ ֶנֶסת,  ַהכְּ ֵבית  בְּ עוֵֹמד  ִפיָלה  תְּ קֶֹדם 

ֶנֶסת,  ַהכְּ ית  בֵּ שֶׁהּוא  ֵאר  בְּ בַּ ח  ִנְפתָּ ֵאר  ַהבְּ ְמקוֹר   , ְיסוֹד  ְוִיחּוד 

עוֶֹלה  ִמשָּׁם,  יוֵֹצא  תוֹ.  ְתִפלָּ בִּ ָנתוֹ  וָּ כַּ ְיכֶֹלת  ָכל  בְּ ִכיָנה  שְׁ ן  ּוְמַתקֵּ

ל  ּה כָּ ת יוֹם, ּוִמְתַנֵהג ִעמָּ סוֹד ִמדַּ ּה בְּ ר בָּ סוֹד ַהּתוָֹרה, ּוִמְתַקשֵּׁ בְּ

ֶקר ִנְקשָׁר  בֹּ ֲהֵרי בַּ בּוָרה. שֶׁ גְּ ר בַּ ְתַקשֵּׁ ְנָחה, שֶׁמִּ ַהיוֹם ַעד שְַׁעת ַהמִּ

ְגבּוָרה  ֵעֶסק ַהּתוָֹרה, ּוָבֶעֶרב בַּ ְפֶאֶרת בְּ תִּ תוֹ, ּוַבּיוֹם בַּ ְתִפלָּ ֶחֶסד בִּ בַּ

בּוָרה,  סוֹד ַהגְּ ֶנֶסת ְלַיֵחד בְּ א ְלֵבית ַהכְּ ת יוֹם שֶׁהּוא בָּ ִמדַּ . ְוָכל ֶזה בְּ

ַצד ַהֶחֶסד. ָעָשׂה בְּ ֶדֶרְך שֶׁ כְּ

ֶחֶסד  ּגוֵֹמל  שֶׁ ְסעּוָדתוֹ,  בִּ ִעּמוֹ  ִכיָנה  ַהשְּׁ קוֹשֵׁר  ָלֶזה  ֶזה  ּוֵבין 

ה לד,  ְקָרא ַרבָּ ֵקן (ַויִּ ל ַהזָּ ָהָיה אוֵֹמר ִהלֵּ מוֹ שֶׁ את, כְּ ה ַהזֹּ ִעם ָהֲעִניָּ

ָנתוֹ  וָּ כַּ ִתְהֶיה  ְוזוֹ  י),  יב,  ֵלי  (ִמשְׁ ֶהְמּתוֹ"  בְּ ֶנֶפׁש  יק  ַצדִּ "יוֵֹדַע  ג) 

זוֹן. ֵהָמה ּוְלָקשְָׁרה ְבסוֹד ַהמָּ ְסעּוָדתוֹ ִלְגמֹל ֶחֶסד ְלֶנֶפׁש בְּ בִּ

ין ָלֶעֶרב  בּוָרה, ִהְמתִּ גְּ ְנָחה ְוִנְקשָׁר בַּ ָעָלה ִלשְַׁעת ַהמִּ ְוַאַחר שֶׁ

ְיָלה  ַהלַּ ת  ְתִחלַּ בִּ ּה  ִעמָּ הּוא  ַוֲהֵרי  ְלכּות,  ַהמַּ ֶאל  ְפֶאֶרת  ַהתִּ ְוָיַרד 

ֶרת ְלַמְעָלה,  ְזכֶּ ָנה ַהנִּ וָּ ֶנֶסת ִעם ַהכַּ קוֹשֵׁר ַעְצמוֹ ָבּה ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהכְּ

א ְלֵבית ְמלוֹנוֹ. ְפֶאֶרת בָּ ה - תִּ ְוקוֹשֵׁר ַעְצמוֹ ְלַמטָּ

סוֹד  בְּ ְלַבד,  ְלכּות  מַּ בַּ ׁש  ַממָּ ַעְצמוֹ  ְיַיֵחד  ֶנֶסת  ַהכְּ ית  ִמבֵּ ָיָצא 

קּוַפת  תְּ ִעם  ַבּיוֹם  קּוָפתוֹ  תְּ ְוֶזהּו  ַמִים,  שָׁ ַמְלכּות  עֹל  ַלת  ַקבָּ

וֵֹלט. אוֹר ַהשּׁ ֵבק בָּ ִפיָרה, ּוְלעוָֹלם דָּ ַהסְּ

קוֹמוֹת  ץ ִממְּ ָאר ְמֻקבָּ ֵראשִׁית, ְוַהשְּׁ ָפָרשַׁת בְּ ָרּה בְּ ֵעָצה זוֹ ִעקָּ

ֻדשָּׁה  קְּ ִמיד בַּ ר ָהָאָדם תָּ ַהר. ְוִהיא ֵעָצה ּכוֶֹלֶלת ְלִהְתַקשֵּׁ ים ֵמַהזֹּ ַרבִּ

ִכיָנה ֵמַעל רֹאׁשוֹ: ְולֹא ֶיְחַסר ִעּטּור ַהשְּׁ

ל ֶנְעָלם. ם ְוִנשְַׁלם שֶַׁבח ְלֵאל יוֵֹדַע כָּ תָּ

ל לחודש

ממשיכים להתמקצע: ימי 
העשרה ועיון של פרוג 

למעצבות וצלמות
בניגוד למקובל לחשוב, הלימודים המקצועיים לא מסתיימים ביום הלימודים 
האחרון. ההתקדמות הטכנולוגית, הטרנדים והחידושים המקצועיים מחייבים 
את אנשי המקצוע ללמוד כל הזמן ולהישאר מעודכנים. בימי עיון שעורך 'בית 

פרוג' בימים הקרובים, יוכלו מעצבות פנים וצלמות מקצועיות, לרכוש ידע 
מעשיר מהמרצים המובילים בתחומים אלה.

הבית   – פרוג'  'בית 
ומפיק  יוזם  החרדים  ליוצרים 
שני ימי עיון מקצועיים, כחלק 
והעמקת  להנגשת  מפעילותו 
בת־ לעוסקים  המקצועי  הידע 
התא־ תוך  החרדי,  במגזר  חום 
הציבור  לצורכי  מושלמת  מה 
שייערכו  העיון  ימי  החרדי. 
פתוחים  ויהיו  הקרובים  בימים 
מקצוע  ולנשות  פרוג  לבוגרות 
בחידו־ להתעדכן  שמעוניינות 
ובחו"ל  בארץ  והטרנדים  שים 
ימי  במהלך  אלה.  במקצועות 
המשתתפות  תוכלנה  העיון, 
המו־ עם  ולשוחח  להתייעץ 
פנים  ועיצוב  לצילום  מחים 

באופן אישי.

שי־ הראשון  העיון  יום 
ייערך  הצילום,  בעולם  עסוק 
 .(10.7) תמוז  ז'  רביעי  ביום 
באירוע ישתתפו הצלמים המו־
לביא  בועז  שי,  בר  תמי  בילים 
צילומי  עם  שירצו  פרץ  והדס 
מזון, לייף סטייל, אופנה, סטו־
דיו וגישות בצילום פרוטרטים.
שיע־ הנוסף  העיון  יום 
בתחום  הצבעים  בעולם  סוק 
שני  ביום  ייערך  הפנים,  עיצוב 
יש־ באירוע   .(15.7) תמוז  י"ב 
תתפו האדריכליות ניבה יחיאב 
המ־ חן  איתן  וכן  זינגר  ואורית 
לתחום  מקצועי  יועץ  שמש 

האדריכלים בקבוצת טמבור.
מנכ"ל בית פרוג חיים די־

קמן: "אנו רואים חשיבות רבה 
לאחר  גם  הצילום  אנשי  בליווי 
להעשיר  מנת  על  לימודיהם, 
בתחום  המתחדש  בידע  אותם 
הידע  מירב  את  להם  ולהעניק 
לעסוק  שיוכלו  כדי  המקצועי 
בתחום בצורה העדכנית ביותר, 
לצרכים  מושלמת  התאמה  תוך 

של אדם חרדי".
בבית  יתקיימו  האירועים 
 3 (שטראוס  בירושלים  פרוג 
קומה 4) בירושלים, בין השעות 
מותנית  הכניסה   .9:30-14:00
דמי  ובתשלום  מראש  ברישום 
מיוחדת  הטבה  עם  השתתפות 

לבוגרות פרוג

mailto:s@shaharit.com
mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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או חייגו ל: 053-3194968

03-742-742-7

טורקיה לא שוללת את הצבת 
 S-400 מערכת היירוט הרוסית

בגבול עם סוריה  
בין סוריה לטורקיה היו מספר אירועי ירי בעת האחרונה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שוללת  איננה  טורקיה 
מער־ את  להציב  התכנית  את 
המתקדמת,  הרוסית  היירוט  כת 
מדגם אס-400 בגבול עם סוריה. 

צ'ונקר,  בראט  אחמט  לדברי,  כך 
סגן נשיא הנציגות הטורקית בא־
נאט"ו.  של  הפרלמנטרית  סיפה 
בראיון  צ'ונקר  אמר  הדברים  את 
"איזבס־ הרוסי  לעיתון  שהעניק 

טיה".
כזכור, בין סוריה לטורקיה 
בעת  ירי  תקריות  מספר  אירעו 
רף  את  שהעלה  מה  האחרונה, 

המתיחות באזור.

עפולה עם הפנים לעתיד

עשרות תושבים השתתפו בקבלת קהל 
מיוחדת של הלשכה לפניות ציבור של 

'אגודת ישראל' בעיר עפולה
במסגרת פעילות הלשכה לפניות הציבור של אגודת ישראל ברחבי הארץ, 

נערך ביום שני בעפולה קבלת קהל אצל סגן ראש העיר הרב צור כהן בנושאי 
ארנונה ועירייה, וכן קבלת קהל אצל נציג אגודת ישראל הרב יעקב זורגר 

בנושאים של פניות ציבור זכו עשרות תושבי העיר עפולה לקבל סיוע וייעוץ 
במגוון תחומים ללא כל תשלום

אל קבלת הקהל אשר נער־
כו במשרדי מוסדות ויזניץ ברחוב 
וינגייט 15 , נרשמו מבעוד מועד 
לנצל  שביקשו  תושבים  עשרות 
הייעוץ  את  לקבל  ההזדמנות  את 
הנו־ במכלול  שונים  בתחומים 
והשרותים  המוניציפליים  שאים 
רישוי,  בניה,  ארנונה,   - לתושב 

אגרות וחניה וכו'
אגו־ פעילות  התרחבות 
מגיעה  עפולה  לעיר  ישראל  דת 
בקרב  ההתפתחות  לאור  בהמשך 

שעו־ בעיר  החסידיות  הקהילות 
משפחות,  מאות  על  היום  מדת 
המשך  עם  להתרחב  וצפויה 
עילית'  ב'עפולה  הבנייה  תנופת 

המיועדת למגזר החרדי.
סגן  בעיר  ביקורו  לאחרונה 
וחבר  ליצמן  יעקב  הרב  השר 
ונפגשו  טסלר  יעקב  הרב  הכנסת 
אלקבץ,  אבי  מר  העיר  ראש  עם 
וסיכמו על המשך שיתוף פעולה 
הנציגים  בעיר.  הקהילות  למען 
סיירו במוסדות החינוך בעיר וע־

מדו על צורכי הקהילה החסידית 
במקום.

כי,  אמר  זורגר  יעקב  הרב 
סגן  לעשייה  לשותפי  מודה  "אני 
הי"ו  כהן  צור  הרב  העיר  ראש 
אוזן  המהווה  שס"ג  סיעת  נציג 
לכלל  העירייה  בהנהלת  קשבת 
השו־ הקהילות  של  הצריכים 
בכדי  הכל  עושים  אנו  בעיר.  נות 
בכל  ומידי  אישי  באופן  לטפל 
הפניות הפרטניות של כלל התו־

שבים"
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רובח

יביריטזרחיכימררביוןיםבירורייוורבנןמרנןרבייימרפויםירומחוזר
רבמכבייחרזרמיוומנווורבייטכטרירמביערבייוןווריומועוחברעטר

ניימןנחמןריעייעיןבמויריםומריייכמןבזררוממחמפנינירפומרכזמנרזינמ

רזינמריחרזרמיוומנרבניםבפניבריםזומןמברמבנערכירחברבניוועי
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וברייירומכביירפובמרכזמיוחורבביברבניעיררבני
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מבביזבעייעורברבמספסחיםמסכחועירוביןמסכסיוםמעמ

מורמזוטבביורברב
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יוםיועפרוכטרמורמויזניבכומערבירמחחוננכו
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ובזבעוםובריבבייטיןמסכוסיוםורכבומעמ
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ברבבניויעריוחנןרבייבמיבבימבבמסכוסיוםורכבומעמ
יוםוירר
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