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התשובה החרדית
למרות קמפיין השנאה של ליברמן נגד החרדים, 
ביהדות התורה דווקא מחבקים אותו ◆ ח''כ גפני: 
ליברמן זה לא לפיד – הוא חבר של החרדים ◆ 
ח''כ אשר: אין לנו שום בעיה עם האידיאולוגיה 

של ליברמן, כי אין לו אידאולוגיה

ניצחון למפגינים
לאחר שמעל מיליון איש הפגינו בהונג קונג נגד 
חוק ההסגרה לסין, החליט הפרלמנט במדינה 

לבטל את החוק

במשוך היובל המה 
יעלו בהר

ביום חמישי הקרוב יומא דהילולא קדישא של צי"ע 
כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מקרעטשניף זי"ע

הפריימריז במרצ
ניצחון סוחף למחנה 
זנדבררג בפריימריז 

לראשות מרצ ◆ זנדברג 
במקום השני, לאחר 

היו''ר הורוביץ שנכשל 
בקידום אנשיו ◆ רוזין 
במקום השישי בלבד

מתיחות
 גבוהה בדרום 

פעיל חמאס שהתקרב לגדר המערכת, ע''מ להרחיק מפגינים פלס־
טינים, נורה ונהרג מאש צה''ל ◆ בחמאס הגיבו בזעם ומאיימים: יש־

ראל תשלם מחיר כבד ◆ צה''ל התנצל על התקרית, ובישראל מודים: 
נעשים מאמצים אינטנסיביים להרגעת הרוחות בתיווך המצרים

08-3734018
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

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

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

בהיר.  ע„   חל˜י מעונן  היום: 
חול עלייה בטמפרטורו וייעה 
בהרים  בעי˜ר  בעונה  מהר‚יל  חם 

  .ובפנים ה‡ר

 נוספ עלייה  חול  מחר: 
 ויב חם  יהיה   .בטמפרטורו
בהרים ובפנים ה‡ר והביל במיור 
בעומסי  הכב„ה   ‚ור החוף. 

החום.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5680
4.4430
3.9970
2.4728

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„
רפיסו מול ‡יר‡ן

באתר 'רוטר' התפרסמה כתבתו של 'נציב', בה הוא סוקר את 
מכליות  על  למתקפה  האמירויות  מתגובת  האיראני  החשש 
של  היד  אוזלת  בגלל  לבסוף,  קרה  שלא  מה  במפרץ.  הנפט 

המערב ובנות בריתה של סעודיה.

כשנודע  מסויט  לבוקר  העולם  התעורר  למאי 2019  "ב-29 
הורמוז  מצרי  בפתח  עומאן  במפרץ  ששהו  נפט  שמכליות 
בואכה המפרץ הפרסי, חובלו על ידי גורם בלתי מזוהה. המכ־
ליות שהו מול נמל פוג'יירה שבאמירויות. אמנם מיד כל האצ־
בעות המאשימות הופנו לכיוון איראן אך מדינות המפרץ סרבו 
גם הן להטיל את האשמה הישירה למעשי החבלה על איראן.

הים  חיל  אנשי  איך  המראה  תיעוד  חשפה  כשארה"ב  "גם 
האיראני מפנים מדופן אחת המכליות שנפגעה מוקש עלוקה 
שלא התפוצץ, עדיין סרבו מדינות המפרץ להטיל את האשמה 
הישירה על איראן. הפחד היה משתק. אלא שלא כך חשבו 
באיראן. בעוד כל העולם היה משוכנע שהנשיא טראמפ יורה 
על מתקפת נגד על אתרים איראנים, האיראנים עצמם חששו 
הם  האמירויות.  של  פרופורציונאלית  לא  נגד  מתגובת  יותר 
היו בטוחים כי חיל האוויר המתקדם, מפאר התוצרת האמ־
ריקאית, של אבו דאבי, יצא למתקפת נגד ויפגע באחד מהמ־
תקנים, שם ישנם מכלי נפט ענקיים, השוכן לחופי ים עומאן. 

מבחינת "עין תחת עין".

כי  חשבו  ושם  יותר  ממוקדת  היתה  אף  האיראנית  "ההערכה 
מכלי הנפט יהיו המטרה של איחוד האמירויות. האיראנים גם 
העריכו כי האמירויות לא יחששו להגיב במכת נגד כי היא נהנית 
מגב אמריקאי חזק ורחב בדמות הצי החמישי הנמצא בקרבת 

מקום שימנע כל אפשרות של תגובה צבאית איראנית מנגד.

האיראנים  החישו  האמירויות  מתקפת  מפני  להתגונן  "כדי 
אס-300   מדגם  נ"מ  טילי  סוללת  הנפט  מכלי  חוות  לאזור 

.S-300PMU-2 SAM

למי שהעריך שהסוללות נועדו לסכל מתקפה אווירית אמרי־
קאית הרי שיש להעיר כי ארה"ב לא תוקפת מעולם מטרות 

אזרחיות כמו מכלי אחסון של נפט גולמי."

הזדמנויות  שמזהה  איראן,  מול  רופס  שהעולם  אלא  הדבר  אין 
וממשיכה לנסות ולפגע במערב כפי שהתרחש כעת עם בריטניה.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

"וכולו ל‡ ר‡ה"
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ה-25  דהילולא  יומא  חל  היום 

מצאנז קלויזנבורג זיע"א (נלב"ע ט' תמוז תשנ"ד).

להלן מתוך דבריו על פרשת בלק (גליון דברי תורה-צאנז): 

בפרשה נאמר "ויאמר אליו בלק אפס קצהו תראה וכולו 
לא תראה וקבנו לי משם".

יש לבאר מה שדקדק להראות קצהו ולא כולו. ובבעל 
הטורים הביא, וכולו ב' במסורה – וכולו לא תראה, ואידך 
וכולו מחמדים. ונראה ע"פ הידוע מספה"ק בגודל מעלת 
האחדות, שאף אם האדם עצמו אינו ראוי לברכה, מכל 
מקום כשהוא נכלל בתוך הכלל כולו, יש לו את הכח של 
כלל ישראל. אשר כאומרם ז"ל בזמן שישראל באגודה 
אחת אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם, דכח כללות 
לאשר  היא  הדבר  וסיבת  מאוד.  ורב  עצום  ישראל  עם 
כל אחד מישראל יש לו אחיזה במידה מסוימת, ובעוד 
שאחד משלים עצמו יותר בתורה, הרי שהשני משלים 
עצמו בעבודה, והשלישי בגמילות חסדים, וכו'. ומתוך 
שכולם מתחברים כאחד הרי שבין כולם עולה שלימות 

הרצויה.

רצה  לא  ולפיכך  רשעותו,  בחכמת  בלק  ידע  זה  דבר 
שבלעם יראה את כללות האומה, שאז אפשר שתמצא 
הקללה מקום לנוח עליהם. וזה שרמז "וכולו לא תראה", 

שהרי "וכולו מחמדים", ומום אין בכללות האומה.

// בר המערכ„
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פעיל חמאס נורה למוות ליד 
גדר הרצועה; צה"ל: מקור 

הירי אי הבנה
הפלסטינים דיווחו שאיש הזרוע הצבאית נורה למוות בצפון עזה בידי כוחות 

הביטחון ◆ בדובר צה"ל הבהירו שמדובר באיש כוח הריסון של הארגון 
שהתקרב לגדר בעקבות שני פלסטינים שנעו לידה ◆ "הכוח זיהה את הפעיל 
כמחבל וביצע ירי שמקורו באי הבנה" ◆ חמאס איים: "האויב יישא בהשלכות"

מ‡: מ. יו„
בש־ אתמול  נהרג  פלסטיני 
בגבול  צה"ל  מאש  הבוקר  עות 
לעבר  ירו  הכוחות  עזה.  רצועת 
הפעיל, מחמוד אחמד סברי אל-
כמחבל  בשוגג  שזוהה  אדהם, 
הגבול.  הגדר  אל  שהתקרב  בזמן 
נקבע  מכן  ולאחר  נפצע  הוא 

מותו.
שמשרד  לאחר  שעות  כמה 
על  דיווח  הפלסטיני  הבריאות 

הירי, מדובר צה"ל נמסר כי תח־
קור ראשוני העלה כי מדובר בירי 
הריסון  מכוח  פעיל  לעבר  בשוגג 
לגדר  סמוך  הפועל  חמאס,  של 
צה"ל,  דובר  הודעת  לפי  הגבול. 
בעק־ הגדר  למרחב  הגיע  הפעיל 
שנעו בסמוך  שני פלסטינים  בות 
לה. "בדיעבד עולה, כי כוח צה"ל 
פעיל  את  זיהה  לאירוע  שהגיע 
ירי  וביצע  חמוש  כמחבל  הריסון 
נמסר  עוד  הבנה".  באי  שמקורו 

מדובר צה"ל כי האירוע יתוחקר.
התקבלו  האחרונים  בימים 
כמה דיווחים על הגעה של חמו־
שים לגדר ובוצע ירי הרחקה ללא 
הגיבו  אל-קסאם  גדודי  נפגעים. 
בכוונה  ירה  "הכיבוש  באיום: 
ביצוע  בעת  מלוחמינו  אחד  על 
משימתו, אנחנו מקיימים בדיקה 
הזה,  הפשע  של  מצב  והערכת 
המ־ של  בהשלכות  יישא  האויב 

עשה הנפשע".

ללללללללללללללחץ
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הנשיא טראמפ על ראש ממשלת 
בריטניה: "הלכה בדרך טיפשית"

טראמפ התייחס גם לפרשיית השגריר הבריטי בארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן

טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
ראש  את  בחריפות  תקף  מפ, 
מיי,  תרזה  בריטניה  ממשלת 
טיפשית  בדרך  הלכה  שלטענתו 
מול  שניהלה  למו"מ  הנוגע  בכל 
של  לדבריו  האירופי.  האיחוד 
להגיע  איך  לה  ״אמרתי  טראמפ, 
הט־ בדרכה  הלכה  היא  לעסקה, 

פשית. אסון״. 
שלא  למיי  ייעץ  טראמפ 
אלא  האיחוד  עם  למו״מ  להיכנס 

לתבוע אותם ולנהל את המגעים 
בדמות שיחות לפשרה. 

טראמפ  התייחס  בהמשך 
הב־ השגריר  לפרשיית  גם 
בחריפות  אותו  שתקף  ריטי 
כך:  בעקבות  להתפטר  ונאלץ 
שבריטניה  המבוהל,  "השגריר 
אדם  איננו  בארה"ב,  מינתה 
טיפוס  ממנו,  נרגשים  שאנחנו 
לדבר  צריך  הוא  מאוד.  טיפש 
הממשלה  ראש  ועם  ארצו,  עם 
הכושל  המו"מ  על  מיי,  תרזה 
להת־ ולא  הברקזיט,  על  שלהם 

רגז מהביקורת שלי על כמה רע 
זה היה מטופל".

עוד אמר טראמפ: "אמרתי 
לרה"מ תרזה מיי איך לעשות את 
מסוגלת  היתה  לא  היא  אבל  זה, 
לא  אני  אסון!  זה.  את  לעשות 
מכיר את השגריר, אבל נאמר לי 
שהוא טיפש. תגיד לו שלארה"ב 
והצבא  הכלכלה  את  עכשיו  יש 
בעולם,  מקום  בכל  ביותר,  הטוב 
רק  שניהם  והם  ניכר,  ובפער 
טובים  יותר,  לגדולים  הופכים 

יותר וחזקים יותר"...

עימות בין איראן לבריטניה: 

ספינות איראניות ניסו ליירט 
מכלית נפט בריטית במפרץ

ספינת מלחמה של הצי המלכותי הבריטי הניסה את הסירות האיראניות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

איראן  שמנהיגי  לאחר 
יגי־ כי  פעם  אחר  פעם  איימו 
שלהם  הנפט  מכלית  למעצר  בו 
אתמול  הגיעה  בריטניה,  ידי  על 
חמושות  סירות  חמש  התגובה: 
האירא־ המהפכה  משמרות  של 
נפט  מכלית  לעבר  התקרבו  ניים 
הפרסי,  במפרץ  שנעה  בריטית 
ולהשתלט  אותה  לעצור  במטרה 
של  קרב  ספינת  בתגובה,  עליה. 
התקר־ הבריטי  המלכותי  הצי 
תות־ את  והפנתה  למקום  בה 
האיראניות,  הסירות  לעבר  חיה 

שמיהרו להסתלק מהאזור.
ידי  על  פורסמה  התקרית 
את  דחו  באיראן  אולם  בריטניה, 
הייתה  לא  כי  וטענו  הדברים 
בכיר  גורם  במפרץ.  תקרית  כל 
איראני אף טען כי הדברים הללו 
בא־ למתיחות  שגורמים  אלו  הם 

זור.
לבריט־ איראן  בין  עימות 

ניה: 

ניסו  איראניות  ספינות 
במ־ בריטית  נפט  מכלית  ליירט 

פרץ
הצי  של  מלחמה  ספינת 
את  הניסה  הבריטי  המלכותי 

הסירות האיראניות
מאת אברהם ויסמן

איראן  שמנהיגי  לאחר 
יגי־ כי  פעם  אחר  פעם  איימו 
שלהם  הנפט  מכלית  למעצר  בו 
אתמול  הגיעה  בריטניה,  ידי  על 
חמושות  סירות  חמש  התגובה: 
האירא־ המהפכה  משמרות  של 
נפט  מכלית  לעבר  התקרבו  ניים 

הפרסי,  במפרץ  שנעה  בריטית 
ולהשתלט  אותה  לעצור  במטרה 
של  קרב  ספינת  בתגובה,  עליה. 
התקר־ הבריטי  המלכותי  הצי 
תות־ את  והפנתה  למקום  בה 
האיראניות,  הסירות  לעבר  חיה 

שמיהרו להסתלק מהאזור.
ידי  על  פורסמה  התקרית 
את  דחו  באיראן  אולם  בריטניה, 
הייתה  לא  כי  וטענו  הדברים 
בכיר  גורם  במפרץ.  תקרית  כל 
איראני אף טען כי הדברים הללו 
בא־ למתיחות  שגורמים  אלו  הם 

זור.

http://bit.ly/32nZame
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המחבל מפיגוע הטרור בפריז זכה לפיצויים בגין הפרת פרטיותו 
בפיגוע נהרגו 130 בני אדם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
את  שרד  אשר  היחידי  המחבל  של  דינו  עורך 
מתקפת הטרור בפריז, צלאח עבד אל סלאם, שסייע 
הקטל־ הטרור  מפיגועי  אחד  את  שביצעו  למפגעים 
ניים ביותר שידעה צרפת, תבע לאחרונה את מערכת 
המחבל  של  פרטיותו  כי  בטענה  המקומית  הכליאה 

מופרת. בתביעה שעוררה סקרנות רבה ברחבי אירו־
נמצא  סלאם  שאל  העובדה  כי  הדין  עורך  טען  פה, 
מצולם  ומשכך  במיוחד  לשמור  הנחשב  כלא  בבית 
פר־ אשר  במרשו  פוגעת  היממה  שעות  כל  במשך 

טיותו מופרת.
מענק  ואישר  הטענה  את  קיבל  המשפט  בית 

פיצוי בסך של 500 יורו למחבל.
שאירע  הטרור  מפיגוע  חלק  היה  סלאם  אל 
בני  נהרגו 130  בה  בשנת 2015,  פריז  צרפת  בבירת 
למחבלים,  סייע  הוא  נפצעו.  נוספים  ומאות  אדם 
הסיע אותם אל מטרותיהם וסייע גם ביצירת חומרי 

הנפץ. 

ברק: ארוץ 
עד הסוף – גם 

ללא איחוד
יו''ר ישראל דמוקרטית מבהיר כי 
הוא ממשיך לקיים שיחות עם כל 

חברי גוש השמאל מרכז – אך גם אם 
לא יהיה איחוד הוא ירוץ עד הסוף ◆ 
טוען "אני יכול להיות ראש ממשלה 
בהתרעה של 10 דקות ואנשים יוכלו 

לישון בשקט"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הממשלה  ראש  דמוקרטית,  ישראל  "יו"ר 
לעיתו־ בראיון  אתמול  אמר  ברק  אהוד  לשעבר 
נאים מרציאנו וסגל כי הוא ממשיך לקיים שיחות 
עם כלל הגורמים בגוש על מנת להוביל לחיבורים 
ומדגיש שהוא לא מציב את היותו ראשון ברשי־
לא  שבו  ממצב  מזהיר  הוא  כתנאי לשותפות.  מה 
יהיו איחודים - ושלטון נתניהו יימשך. "לא סגרנו 
עוד איחוד עם עמיר פרץ והעבודה. הייתה שיחה 
טובה ברוח טובה אבל הדברים עדיין לא ברורים 
דמו־ ישראל  מפלגת  יו"ר  מאוחר".  יותר  ונראה 
במטרה  הפוליטיים  לחיים  שחזר  מבהיר  קרטית 
הזאת,  הרעה  שהממשלה  "להבטיח  בלבד:  אחת 
שהיא ברית מוזרה של איש מושחת שבורח מב־
שורה עם כהניסטים גזעניים משיחיים - תתחלף. 

נתניהו זה הופך את המדינה לבאלגן גדול."  
ברק התייחס לשאלה אם הוא מתנה חיבו־
רים בכך שהוא יעמוד בראש ואמר כי "אני יודע 
שאני יכול להיות ראש ממשלה בהתרעה של 10 
לא  אני  אבל  בשקט  לישון  יוכלו  ואנשים  דקות 
מה  שואל  אני  הראשון.  אהיה  שאני  זה  על  עומד 
יהיה  שהוא  כדי  לגוש  הכי נכון  את הצירוף  יביא 
במרחב  מתאים  כיותר  נתפס  אני  גדול.  מספיק 
לא  אפילו  אני  אבל  הממשלה  ראש  להיות  הזה 
מתיימר להיות בראש הרשימה. מספר 2 או מספר 
אני  לבני,  ציפי  עם  מספר 3  להיות  מוכן  ואני   17
הת־ בכל  הייתי  "כבר  ברק,  מדגיש  חשוב",  לא 
שאני אדם  היא  לכניסתי  הסיבה  האלה,  פקידים 

אחראי. אני מדבר עם כולם".
ברק הדגיש שירוץ בבחירות עד הסוף - גם 
אם לא יצליח להוביל לחיבורים בגוש: "אני ארוץ 
חושב  אני  איחוד.  אשיג  לא  אם  גם  מקרה  בכל 
יישא  מתבקש,  שהוא  כזה,  איחוד  שימנע  שמי 
באחריות הבוחרים שלו. בלי איחוד במרכז שמאל 
- זה טמפרמנט אחר לגמרי מאשר היה במועד א' 

- משטר נתניהו לא יסתיים". 

mailto:5806897@okmail.co.il
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דאע"ש: הוקמה שלוחה בטורקיה
בעבר נטען כי שורר שיתוף פעולה בין טורקיה לדאע"ש

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ארגון הטרור הסוני דאע"ש 
של  שלוחה  הקמת  על  הזכיר 
שפר־ בתיעוד  בטורקיה.  הארגון 
סם הארגון נראים מספר חמושים 
למנהיג  אמונים  נשבעים  כשהם 
בג־ אל  בכר  אבו  הטרור,  ארגון 
דדי. כמיטב המסורת של הארגון 
באיומים  מלא  התיעוד  הרצחני, 
במהלך  לפיגועים.  ובהבטחות 
שמו  את  מזכיר  הדובר  הסרטון, 

של נשיא טורקיה ארדואן.
טו־ כי  נטען  בעבר  כזכור, 
ארגון  עם  פעולה  משתפת  רקיה 

להבטחה  בתמורה  זאת  הטרור, 
מצד דאע"ש שלא יבצע פיגועים 

בתוך טורקיה. 

אוקראינה: בדלנים תקפו את 
שיירתו של מושל דונייצק

המושל עצמו לא נפגע באירוע

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אשר  באוקראינה  הבדלנים 
את  תקפו  רוסיה,  עם  מזוהים 
שיירתו של מושל דונייצק. במה־
לך התקיפה שוגר טיל נ"ט לעבר 
במזרח  שנעה  הרכבים  שיירת 
במשאית  פגע  הטיל  אוקראינה. 
כתוצאה  השיירה.  את  שליוותה 

מכך נהרג חייל אוקראיני.
מושל דונייצק פבלו קירינ־

קו, יצא מהאירוע ללא פגע. 

הונג קונג: בוטל חוק ההסגרה לסין
הצעת החוק הביאה להפגנות סוערות ברחבי הונג קונג

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מושלת  הצליחה:  המחאה 
ההס־ חוק  את  ביטלה  קונג  הונג 
החוק  העלאת  כזכור,  לסין.  גרה 
הונג  ברחבי  רבה  סערה  עוררה 
קונג וגררה הפגנות סוערות מצד 
אלפי תושבים. במהלך המהומות 
לפרוץ  מפגינים  קבוצת  הצליחה 

לתוך הפרלמנט של הונג קונג. 
היה  המפגינים  של  חששם 
הרגל  דריסת  את  יגביר  החוק  כי 

עוד  ויפגע  קונג  בהונג  סין  של 
זוכה  לה  החלקית  בעצמאות 

תחת  בעברה  שהייתה  המדינה, 
שלטון בריטי.

נשיא הפיליפינים קורא לטראמפ 
לפתוח במלחמה נגד סין

הנשיא הפיליפיני אמר כי ארצו תסייע לארה"ב במלחמה שכזו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
רודריגו  הפיליפינים  נשיא 
ארה"ב,  לנשיא  קורא  דוטרטה 
במא־ לפתוח  טראמפ,  דונלד 
בים  השליטה  על  סין  כנגד  בק 
הפיליפיני  הנשיא  הדרומי.  סין 
הצהיר כי ארצו תצטרף לארה"ב 
במאבק כנגד סין. דוטרטה הפציר 
הדרומי  סין  לים  להביא  בארה"ב 
ארה"ב,  של  השביעי  הצי  את 
מלחמה  ספינות  עשרות  הכולל 

יפתחו  שאלו  בכדי  וצוללות, 
בהפצצה כנגד המטרות הסיניות 
בסגנונו  הידוע  המנהיג  באזור. 

ארצו  כי  הצהיר  הבוטה 
מיד  למערכה  תצטרף 
אחרי שארה"ב תחל את 

המתקפה.
השת־ סין  כידוע, 
לטה על איים שונים בים 
סין הדרומי ופועלת לה־
הימי  השטח  על  שתלט 

ומדינות  הפיליפינים  הבינלאומי. 
הן  אף  דורשות  באזור  נוספות 

חלקים מהשטח הימי.

http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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הקרב על הקול הרוסי

נתניהו תוקף: ליברמן זה הרבה 
מילים ואפס מעשים

בסיור שקיים באשקלון, אמר נתניהו: "ליברמן לא עשה כלום. אנחנו עושים 
למען העולים"

מ‡: ח. פרנ˜ל

בני־ הממשלה  ראש 
את  בחריפות  תקף  נתניהו  מין 
סיור  במהלך  ביתנו  ישראל  יו''ר 
באש־ (חמישי)  אתמול  שערך 

מעלייתו  המודאג  נתניהו,  קלון. 
התייחס  בסקרים,  ליברמן  של 
המוע־ ברית  עולי  של  לדיור 
"אנחנו  ליברמן  את  ועקץ  צות 
בשנים  זה  את  לשנות  החלטנו 
רואים  שאנחנו  ומה  האחרונות 
הציבורי".  בדיור  מהפכה  זו  כאן 
נתניהו הבטיח כי רוב מי שייהנה 
עולי  יהיו  חנך  אותו  מהפרויקט 
יחידות  "אלפי  המועצות:  ברית 
דיור, כרגע אלף ועוד מעט 3,000 
המכריע  והרוב  חדישות  יחידות 
עו־ יהיו  אותם  שיאכלס  מי  של 
ניצולי  גם  כמובן   - חדשים  לים 
פתרו־ על  לדבר  שואה"."במקום 
נת־ סיכם  פתרונות",  הבאנו  נות 
עוד  ונעשה  עושים  "אנחנו  ניהו. 
הרבה למען העולים, גם מבחינה 
אנושית וגם מבחינת חיי קהילה".
באים  נתניהו  של  דבריו 

תקף  (רביעי)  לפני  שיום  לאחר 
מפ־ איחוד  נתניהו,  את  ליברמן 
החרדיות  והמפלגות  הימין  לגות 
בריאיון  משיחיים.  אותם  וכינה 
אמר ליברמן כי "לנתניהו ולליכוד 
של היום אין קשר לימין. מהרגע 
הם  שותקים  הליכוד  חברי  שכל 
ליברמן  לגיטימציה".  נותנים 
תקום  אם  מסופק  הוא  כי  הוסיף 
בלעדיו.  רחבה  אחדות  ממשלת 
מפלגתו  גישת  כי  טען  ליברמן 
במהות  הוויכוח  את  למקד  היא 
במי  ולא  תקום  ממשלה  ובאיזה 
"אנחנו  הממשלה.  ראש  יהיה 

רחבה  לאומית  ממשלה  רוצים 
ממשלה  ראש  על  נמליץ  ואנחנו 
בראש  עומד  מי  להתערב  בלי 
חושב  "אני  אמר.  מפלגה",  איזו 
ממשלה  להקים  וצריך  שאפשר 
רחבה לאומית עם הליכוד וכחול 

לבן וגם עם נתניהו".
אם  יפעל  כיצד  כשנשאל 
יש־ ללא  רחבה  ממשלה  תקום 
ראל ביתנו, ליברמן השיב: "צריך 
החשוב  הדבר  באמת  מה  לחשוב 
ביותר לישראל - גם אם זה יהיה 
להקים  אפשר  יהיה  אם  בלעדיי. 

ממשלה בלעדינו אני מסופק".

מבוכה לכחול לבן: היועץ 
החדש – מתנגד של ישראל

שימש כיועצם של הילארי קלינטון וברק אובמה ◆ המליץ לקלינטון: אל תדברי 
על ישראל בפומבי

מ‡: ח. פרנ˜ל

היועץ האמריקני החדש של 
בננסון  ג'ואל  לבן,  כחול  מפלגת 
בעת  קלינטון,  להילארי  המליץ 
הבחירות  בתקופת  כיועצה  שכיהן 
שלא  ב־2016,  ארה"ב  לנשיאות 
לדבר על ישראל בפומבי. מתכתו־
בות של בננסון, המשמש כיום יוע־
צו של יו''ר כחול לבן בני גנץ ושל 
רשימתו, שנחשפו, נאמר כי הציע 
בישראל  תמיכה  להביע  לקלינטון 

"רק בפני תורמים". בננסון השמיע 
בעבר שורה ארוכה של התבטאויות 
בעייתיות כלפי מדינת ישראל, ואף 
יעץ לשורה של בכירים דמוקרטים, 
בין השאר לכאלה שתמכו בהסכם 
הנחש־ ולכאלה  איראן  עם  הגרעין 
בים מתנגדים חריפים של הממשל 
הנוכחי. עובדה זאת עשויה להעיב 
על היחסים בין גנץ וכחול לבן לבין 
הבית הלבן במידה וירכיב ממשלה  
בעברו שימש בננסון גם יועץ לברק 
הבחירות  מערכות  בשתי  אובמה 

שבהן ניצח ונבחר לנשיאות, ולאחר 
מכן היה האסטרטג והסוקר הראשי 
של קלינטון. באחד הראיונות עימו 
הוא נשמע מגחך על המועמד דונ־
לד טראמפ ואומר כי "אין לו שום 

תקווה לניצחון".
"אנו  נמסר:  לבן  מכחול 
נת־ שלטון  את  להחליף  נחושים 
מדינת  אזרחי  למען  ולפעול  ניהו 
לא  וכותרות  רקע  רעשי  ישראל. 
רלוונטיות מתוך מערכות בחירות 

במדינות זרות לא יעצרו אותנו".

חיים רמון שוקל לחזור לחיים 
הפוליטיים

השר לשעבר אמר כי אם יתממשו תחזיותיו לפיהם נתניהו ינצח את הבחירות 
הקרובות, הוא ישקול חזרה לפוליטיקה

מ‡: ח. פרנ˜ל
רמון,  חיים  לשעבר  השר 
מבכירי מפלגת העבודה לשעבר, 

האפשרות  את  פוסל  אינו 
הפוליטיים  לחיים  לחזור 
בראיון  הבחירות.  לאחר 
לירון דקל ומואב ורדי בכאן 
רשת ב אמר אתמול (חמישי) 
הער־ יתממשו  אם  כי  רמון 
כותיו לפיהן ראש הממשלה 
שוב,  ייבחר  נתניהו  בנימין 
ידי־ לא  המשפט  ובתי 
הרי  מתפקידו,  אותו  חו 
האפש־ מבחינתו  שקיימת 

רות לחזור לפוליטיקה.
אהוד  את  תקף  רמון 

קמ־ "כשמנהלים  כי  ואמר  ברק 
מושחת,  שנתניהו  כך  על  פיין 
היה  שבעצמו  מי  אותו  ומוביל 

מעורב בלא מעט פרשיות שחי־
תות - הדבר נהיה יותר ממגוחך. 
באמצע  או  הימני  שבצד  מי  כל 
הש־ שעניין  כנראה  אומר 

חיתות הוא יחסי".
הבהיר  לשעבר  השר 
הם  מה  להחליט  צריך  כי 
 - האמיתיים  הנושאים 
למדינת  הקיומי  האיום 
מוביל  "נתניהו  ישראל. 
והפי־ ישראל  מדינת  לקץ 
אפרטהייד  למדינת  כתנו 
והוסיף  אמר  לאומית",  דו 
כי לדעתו צריך למוטט את 
ברצועת  החמאס  שלטון 

עזה.

חיבוק דוב

גפני: ליברמן זה לא לפיד – הוא 
חבר של החרדים

לדבריו: "הבעיה עם לפיד היא המצע שלו וההתנהגות שלו. ליברמן לעומתו, 
הוא משהו אחר לחלוטין. ליברמן חבר של החרדים, הוא הלך איתנו יחד 

בבחירות בירושלים, בחיפה ובצפת"

מ‡: ח. פרנ˜ל
החליטו  התורה  ביהדות 
אביגדור  עם  אסטרטגיה  לשנות 
אותו,  להתקיף  ובמקום  ליברמן 
לי־ את  לחבק  במפלגה  החליטו 
תדמית  את  לו  להרוס  כדי  ברמן 
'שונא החרדים' אותה הוא מנסה 
נתן  הקו  לשינוי  עדות  לטפח. 
משה  הרב  הכנסת  חבר  אתמול 
כשבראיון  התורה,  מיהדות  גפני 
לא  "אנחנו  כי  הבהיר  לוויינט 
לא  אנחנו  אחד.  אף  מחרימים 
לא  אנחנו  לפיד,  את  מחרימים 
הב־ בקואליציה.  איתו  יושבים 
עיה איתו היא המצע שלו וההת־
לעומתו,  ליברמן  שלו.  נהגות 
ליב־ לחלוטין.  אחר  משהו  הוא 
רמן חבר של החרדים, הוא הלך 
בירושלים,  בבחירות  יחד  איתנו 

בחיפה ובצפת."
גפני התייחס גם לאמירתו 

החרדים  לפיה  אשכנזי,  גבי  של 
אחד  אף  של  בכיס  נמצאים  לא 
ואני  לפיד  יאיר  עם  נפגש  "אני 
לא אשב איתו בשום קואליציה, 
זה ברור. אני נפגש איתו ומדבר 
בווע־ אצלי  ניסנקורן  אבי  איתו. 
האופוזיציה,  רכז  הכספים  דת 
יחד  עושים  שאנחנו  דברים  יש 
מדב־ שאנחנו  דברים  יש  איתו, 
אנחנו  ואחרים.  גנץ  עם  גם  רים 

הולכים עם נתניהו".
בימים  פורסם  זאת  עם 
בכירים  גורמים  כי  האחרונים 
מאד מדגל התורה נפגשו מספר 
פעמים בחודש האחרון עם אבי 
הפר־ ולפי  לבן  בכחול  ניסנקורן 
יחסה  על  נסובו  השיחות  סומים 
של כחול לבן לנושאי דת ומדינה 
אופציה  יש  האם  לבדוק  ע''מ 

לחבירה עתידית.

http://bit.ly/32nZame
http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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סקר חדש: רוב לשקד להנהגת 
איחוד הימין

לפי הסקר, ליברמן שומר על מגמת ההתחזקות והמפלגות הגדולות עם שוויון של שלושים מנדטים

מ‡: ח. פרנ˜ל

היום,  מתקיימות  היו  הבחירות  אם 
הליכוד וכחול לבן היו מובילות בשוויון, עם 
30 מנדטים כל אחת, אבל גוש הימין-חרדים 
ל-61  מלהגיע  רחוק  נתניהו  מתבסס  שעליו 
ישראל  בלבד;  ב-55  מסתפק  אלא  מנדטים 
לשון  נותרת  ליברמן  אביגדור  של  ביתנו 
לעו־ מנדטים,  ל-9  מתחזקת  ורק  המאזניים 
מת 5 בבחירות האחרונות. אחרי שתי המפ־
לגות הגדולות, ישנן ארבע מפלגות בינוניות 
ביתנו  ישראל   ,(11) המשותפת  הרשימה   -
 - ובהמשך   ,(7) וש"ס   (8) התורה  יהדות   ,(9)
מפלגות  לעוד 5  מתפצלת  הפוליטית  המפה 
העבודה  ומטה:  מנדטים  שישה  עם  קטנות 
(6), איחוד מפלגות הימין, הימין החדש ומרצ 
ברק  אהוד  של  דמוקרטית  וישראל   ,(5)  -

שסוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים בלבד.
ברק לזירה  של  כי שובו  מהסקר עולה 
הפוליטית  המפה  את  משנה  לא  הפוליטית 
 - גודלו  על  שומר  שמאל  המרכז  גוש  כלל. 
45 מנדטים, בדיוק כמו בבחירות האחרונות 
חלקים  לשלושה  להתפצל  שבמקום  רק   -
מתפצל  הוא   - ומרצ  העבודה  לבן,  כחול   -
המפלגות  את  שמעמיד  מה  לארבעה,  כעת 
הקטנות בסכנה. זהות של משה פייגלין אינה 

עוברת את אחוז החסימה.
נתון מעניין שנבדק בסקר הוא מי המו־
עמד שצריך לעמוד בראשות איחוד אפשרי 

של המפלגות. לפי הסקר - איילת שקד היא 
איחוד  בראש  לעמוד  המובילה  המועמדת 
הכ־ מהציבור  כי 31%  עולה  מהסקר  שכזה. 
את  להוביל  שצריכה  היא  ששקד  סבור  ללי 
המפלגה המאוחדת, ורק 7% חושבים שיו"ר 
הבית היהודי, שר החינוך רפי פרץ, הוא שצ־
נפת־ החדש  הימין  יו"ר  בראש;  לעמוד  ריך 
עם 16%,  מפרץ  תמיכה  ליותר  זוכה  בנט  לי 
סמוטריץ'  בצלאל  הלאומי,  האיחוד  ויו"ר 
מקבלת  הימין  מצביעי  מקרב  ל-6%.  זוכה 

שקד 36%.
חיבור  של  תרחיש  גם  בחן  .הסקר 
וגם  מרצ,  דמוקרטית,  ישראל  העבודה,  בין 

על  הכריזה  שטרם  לבני,  ציפי  של  התנועה 
ושאל  מאוד,  מבוקשת  אך  לזירה  שובה 
השמאל  מפלגת  בראש  לעמוד  צריך  מי 
המאוחדת. מהסקר עולה כי בציבור הכללי 
פרץ מוביל במעט על ברק עם 19% תמיכה 
מצביעים  בקרב  אך  תמיכה,   18% לעומת 
עובר  ברק  כשמאל  עצמם  את  שמגדירים 
של   27% לעומת   29% עם  הובלה  לעמדת 
פרץ. עוד מתגלה, כי לבני זוכה לפופולריות 
השי־ ו-27%  שמאל  מצביעי  בקרב  גבוהה 

מפלגה  בראש  לעמוד  שצריכה  זו  שהיא  בו 
מאוחדת אם תקום כזו (לעומת 12% בקרב 

המשיבים הכלליים).

בפעם הרביעית

נתניהו מככב על שער המגזין 'טיים'
נתניהו הופיע על שער מגזין טיים הנחשב לאחד העיתונים המשפיעים בעולם

מ‡: ח. פרנ˜ל

לאחר שהכתירו אותו בשם 'קינג ביבי' 
(המלך ביבי) בחרו אנשי מגזין טיים, הנחשב 
לאחד העיתונים המשפיעים בעולם להחמיא 
ולכנותו  הפוליטית  הישרדותו  על  לנתניהו 
 .(the strong survivor) החזק'  כ'שורד 
ורובה  קצרות,  רואיין  נתניהו  עצמה  בכתבה 
"יש  הפוליטית.  עוצמתו  לניתוח  מוקדשת 

החוקים  בספר  דיו  טוב  חסינות  חוק  היום 
קודם  לא,  או  לו  אזדקק  אם   – הישראלים 
נראה מה יקרה בשימוע", אמר לכתב בריאן 
בנט. עוד כינה את ההאשמות נגדו "המצאה", 
וטען: "אנשים בכלל, תומכיי, רק משולהבים 

מהן אם בכלל".
יאשה  פרופסור  בכתבה  מרואיין  עוד 
מונק מאוניבריסטת ג'ון הופקינס, חוקר של 
מנהיגים פופוליסטים. לדבריו, נתניהו פועל 

בכך  בעולם  פופוליסטיים  למנהיגים  בדומה 
נגדו,  היוצאים  קולות  להשתיק  מנסה  שהוא 
ציבוריים  תקשורת  כלי  על  להשתלט  מנסה 
נאמן  תעמולני  תקשורת  כלי  לעצמו  ויוצר 
נראה  "לא  החוקר,  לדברי  היום".  "ישראל   –
האופוזיציה  של  בלגיטימיות  מכיר  שהוא 
נתמכים  שמתנגדיו  טוען  זאת  ובמקום  שלו, 
פט־ מחוסר  מונעים  או  זרים  סוכנים  בידי 

ריוטיות".

נדחתה העתירה:

 רשם המפלגות 
אישר את מפלגתו 

של רון קובי
קובי: "זו עתירה אומללה  שמעידה שליברמן חושש 

מאוד ממני מהימין החילוני"

מ‡: ח. פרנ˜ל
שהגישה  העתירה  לאחר 
רישום  נגד  ביתנו  ישראל  מפלגת 
מפלגתו של ראש העירייה טבריה, 
אישר  המפלגות  רשם  קובי,  רון 
"הימין  מפלגת  של  רישומה  את 

החילוני" בראשותו רון קובי.
עי־ שראש  לאחר  כזכור, 
הודיע  קובי  רון  טבריה  ריית 
לפו־ נכנס  הוא  כי  שעבר  בחודש 
להת־ ומתכוון  הארצית  ליטיקה 
לכנסת  הקרובות  בבחירות  מודד 
חילונית  ימנית  מפלגה  בראשות 
ישראל  יו"ר  אותו  תקף  חדשה, 
כי  וטען  ליברמן  אביגדור  ביתנו 
הממשלה  ראש  של  שליח  הוא 

בנימין נתניהו.
הימין  נרשמה  יוני  בחודש 
המפ־ רשם  אצל  כנדרש  החילוני 
בש־ אך  התאגידים,  ברשות  לגות 
בוע שעבר הגישה מפלגת ישראל 
טעמים:  משני  העתירה  את  ביתנו 
לטענתם  שמדובר  הוא  הראשון 

ב"מפלגת קש שהוקמה כדי לגרוע 
והש־ ביתנו".  מישראל  קולות 
"הימין  המפלגה,  שם  כי  גורס  ני 
שכן  הציבור  את  יטעה  החילוני", 
ישראל ביתנו יצאה במסע פרסום 
עם  האחרונות  הבחירות  לקראת 

המילים ימין וחילוני.
שהע־ מפורטת  בתשובה 
רשות  וראש  המפלגות  רשם  ביר 
גלובוס,  אייל  עו"ד  התאגידים, 
מכל  דחה  הוא  המפלגות,  לשתי 
בי־ ישראל  של  הטענות  את  וכל 
הימין  של  רישומה  כי  וקבע  תנו 
שמה,  גם  כמו  כמפלגה,  החילוני 
'ימין'  "המילים  כנם.  על  ייוותרו 
ו'חילוני' שמופיעות בקמפיין הפ־
רסום של מפלגת ישראל ביתנו הן 
קבע  כל",  בפי  השגורות  גנריות 
לאחר  בהחלטתו.  גלובוס  עו"ד 
עתירה  "זו  קובי:  אמר  ההחלטה 
שליברמן ומפ־ שמעידה  אומללה 

לגת ישראל ביתנו חוששים מאוד 
ממני ומהימין החילוני".
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המתיחות בימין

שקד באולטימטום לפרץ: וותר על המקום 
הראשון, או שארוץ עם בן גביר ובנט

שרת המשפטים לשעבר העבירה מסר ליו''ר הבית היהודי: או מקום ראשון או שארוץ עם בן גביר

מ‡: ח. פרנ˜ל

הבית  בראשות  העומד  פרץ,  רפי  הרב 
היהודי, ממשיך לדבוק בעמדתו שהוא יעמוד 
לכוחו  קשר  ללא  בימין  איחוד  כל  בראשות 
האלקטורלי. בראיון שנתן אתמול פרץ אמר 
כי בראש הציונות הדתית צריך לעמוד אדם 
מה־ נמאס  שקד  שלאיילת  מסתבר  אך  דתי. 
העבירה  האחרון  וביום  פרץ  של  תעקשותו 
שתיפגש  או  לפרץ.  משמעי  חד  מסר  שקד 
על  לי  ותוותר  שבת  מוצאי  יום  עד  איתי 
ראשון  ביום  שאכריז  או  הראשון,  המקום 
ונפת־ גביר  בן  עם  משותפת  התמודדות  על 
לי בנט. ולפי גורמים מעורים בנושא, גם עם 
סמוטריץ. במידה ואכן דבריה של שקד נאמ־
רו על בסיס מסוים ולא איום בעלמא, מדובר 
ות־ במידה  הנראה,  כפי  לפרץ.  קשה  במכה 
ואת  החדש  הימין  את  שתאחד  מפלגה  קום 
בצלאל  גם  אליה  יצטרף  יהודית',  'עוצמה 
סמוטריץ, המכריז מעל כל במה אפשרית כי 
'עוצמה  ועם  שקד  עם  באיחוד  מעוניין  הוא 

מפל־ כל  את  שתאחד  כזו,  מפלגה  יהודית'. 
גות הימין חוץ מפרץ, תשלח את זה האחרון 
לשעה  נכון  החסימה.  אחוז  מתחת  אל  עמוק 
זו אנשיו של פרץ הודיעו לשקד כי דרישתה 

הפו־ במערכת  גורמים  אך  הסף.  על  נדחית 
ייאלץ  דבר  של  בסופו  כי  מעריכים  ליטית 
פרץ להתקפל היות וכוחו האלקטורלי נמוך 

בהרבה מכוחה של שקד. 

הציר שבונה טהראן לאיום על ישראל:

ספינות איראניות בנמל סוריה
מפקדי משמרות המהפכה מקדמים בנייה של מסילות רכבת לסוריה וסוללים ציר ימי דרך עיראק 

שירחיב את הפעילות בים התיכון ◆ לבד מהעברת כוחות, ציוד ואמצעי לחימה - הרצף הטריטוריאלי 
בין שלוש המדינות, עשוי להוביל לנוכחות ספינות איראניות בנמל לטקיה הסורי שתאיים על ישראל

 מ‡: מ. יו„

האחרונים  בשבועות  מושכת  איראן   
בעקבות  בעיקר  העולמית  הלב  תשומת  את 
והס־ נפט  מכליות  של  מסתוריים  פיצוצים 
כם הגרעין עם המערב שמתפורר באיטיות. 
מפקדי  מקדמים  השטח  לפני  מתחת  ואולם 
יבשתי  ציר  של  בנייה  המהפכה  משמרות 
מתכ־ בנוסף,  עיראק.  דרך  לסוריה  מאיראן 
ננים בטהראן ציר ימי שירחיב את הפעילות 
הסיוט  להיות  שעשוי  מה   - התיכון  לים  גם 

של חיל הים הישראלי.
ראש ענף איראן לשעבר באמ"ן, סא"ל 

במיל' מיקי סגל, מתאר את המהלך לביסוס 
לי־ איראן-עיראק-סוריה  היבשתי  הציר 
סא"ל  ביטחוני-פוליטי-כלכלי.  ציר  צירת 
לענייני  הירושלמי  במרכז  בכיר  חוקר  סגל, 
ציבור ומדינה, מצטט במאמרו בכיר איראני 
שהודיע לאחרונה כי ניהול נמל לטקיה הסו־
עד סוף השנה  רי לחופי הים התיכון, יועבר 

לידיים איראניות.
על  ידיעות  מבליטה  איראן  במקביל, 
אל-קאים  הגבול  מעבר  של  מחדש  פתיחתו 
אמצעי  לסוריה.  עיראק  בין  כמאל,  אל-בו 
כי  דיווחו  וחיזבאללה  איראן  של  התקשורת 
בד־ שעבר  בחודש  משולש  מפגש  בעקבות 

משק בין מפקדים צבאים של סוריה, עיראק 
כמאל  אל-בו  אל-קאים  כי  הוסכם  ואיראן, 
טרי־ רצף  ליצור  כדי  הקרוב,  בחודש  יפתח 

טוריאלי בין שלוש המדינות.
שינוע  לאיראן  יאפשר  שכזה  ציר 
והאצה  לחימה  אמצעי  ציוד,  כוחות,  של 
במרח־ האיראני  ההתבססות  תהליך  של 
עורף  על  ממשי  כאיום  שמוגדר  הסורי  בי 
כוח  מפקד  של  כוחותיו  ישראל.  מדינת 
כבר  סולימאני,  קאסם  האיראני  קודס 
אותו  להפוך  במטרה  בעבר,  במקום  שלטו 
לחלק משמעותי בבניית המסלול היבשתי 

בין טהראן עד לים התיכון.

ראש הממשלה: 

"נערכים למערכה 
רחבה ומפתיעה בעזה"

מ‡: מ. יו„
ראש הממשלה בנימין נתניהו 
הביטחון  במערכת  כי  אתמול  אמר 
"נערכים למערכה רחבה ומפתיעה" 
"אני  כי  הוסיף  הוא  עזה.  ברצועת 
לנו  אין  אך  רגיעה,  שתהיה  מעדיף 

להסכם  להגיע  שאפשר  אשליות 
למחוק  שרוצה  החבורה  עם  מדיני 
מו־ מהאדמה".  ישראל  מדינת  את 
בגבול  חמאס  איש  נהרג  יותר  קדם 
ובארגון  צה"ל  מירי  עזה  רצועת 

הטרור איימו בתגובה.

בית משפט הכריח 
הורים לחסן את בנם

בפסק דין תקדימי, חייב בית משפט לענייני משפחה 
הורים המתנגדים לחיסונים - לחסן את בנם התינוק ◆ 

"הרווח ממתן החיסון גדול משמעותית מהסיכונים"

מ‡: מ. יו„
משפחה  לענייני  משפט  בית 
לחסן  הורים  השבוע  חייב  בחדרה 
סי־ שאלו  לאחר  התינוק,  בנם  את 
בהחלטה  מדובר  זאת.  לעשות  רבו 
תקדימית. בעקבות ההחלטה, חוסן 
החולים  בבית  הפעוט  יומיים  לפני 

הלל יפה בחדרה.
בכף  נכווה  כשנה,  בן  הפעוט, 
רגלו ורופא שבדק את הפעוט קבע 
טטנוס.  אנטי  חיסון  לו  לתת  יש  כי 
ההורים התנגדו למתן החיסון ובע־
המקרה  על  הרופא  דיווח  כך  קבות 
רו־ המחוזית.  הבריאות  ללשכת 
פאת הנפה יצרה קשר עם ההורים 
את  ששמעו  ולאחר  עמם,  ושוחחה 
קופת  רופא  עם  והתייעצו  עמדתה 
לעמוד  ההורים  החליטו  החולים, 

בסירובם לחסן את בנם.
לבית  פנה  הרווחה  משרד 
המשפט בבקשה לחייב את ההורים 
כי  נכתב  בבקשה  בנם.  את  לחסן 
נוכח  חיסון,  במתן  הכרח  "קיים 
סובל  ממנו  הכוויה  פצע  כי  חשש 
בחיידק  להזדהם  עלול  הקטין 
בס־ מצויים  החיידק  נבגי  הטטנוס. 

ביבה, בכל מקום, 
להיכנס  עלולים 
לגוף דרך פצעים 
נזק  או  מזוהמים 
כולל  לרקמות 

כוויה".
ד  ו ע
בבקשה:  נכתב 
כי  הוא  "החשש 
הטטנוס  חיידק 
רעלן  יפעיל 
גורם  אשר 
קשה,  למחלה 

וכואב  קשה  בכיווץ  המתבטאת 
מוות  סכנת  כדי  עד  השרירים  של 
קיים  הנשימה.  שרירי  שיתוק  עקב 
במקרה   18% של  לתמותה  סיכוי 
מקבל  החולה  כאשר  מחלה  של 
טיפול  ובהעדר  חולים  בבית  טיפול 
מתאים, קיים סיכון לתמותה המגיע 

עד כדי 100%".
את  חייב  פפרני  טל  השופט 
בה־ וקבע  בנם,  את  לחסן  ההורים 

חלטתו כי "יש לזכור כי טובתו של 
קטין הינו השיקול הראשון במעלה, 
שס־ במקרה  כי,  ששוכנעתי  ושעה 
פציפי זה לנוכח פציעתו של הקטין, 
משמ־ גדול  החיסון  ממתן  הרווח 
במתן  הטמונים  מהסיכונים  עותית 
החיסון, דומני כי לא ניתן להשלים 
עם עמדת ההורים ועל בית המשפט 
ובשיקול  בסמכותו  שימוש  לעשות 

הדעת המוקנה לו".
כי  בהחלטתו,  קבע  השופט 
אזי  בנם  את  יחסנו  לא  ההורים  אם 
שירותי הרווחה יוכלו לפנות למש־
טרה עד לאכוף את החלטתו. אולם, 
לבסוף  חיסנו  אכן  ההורים  כאמור, 

את בנם.
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:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

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

גיליון באר הפרשה
להורדה

גיליון אוצרות בן מלך
להורדה

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%91%D7%9C%D7%A7%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=716D6E625A344132574648464B3342347436653838673D3D&rm=77574A4C2B514D5A48484D316C2F563749562F58726C7039534A56424C2F4679
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%91%D7%9C%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%9A%2061.pdf
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תאונה קטלנית: 

אם ובנה התינוק נהרגו בכביש 7
מחקירה ראשונית עולה כי משאית פגעה ברכב המשפחה שככל הנראה עמד בצד הדרך◆ השניים 

ישבו במושב האחורי. האב נפצע באורח קשה

מ‡: מ. יו„

נהרגו  התינוק  ובנה   40 כבת  אישה 
בר־ משאית  בהתנגשות  (חמישי)  אתמול 
כבם הפרטי סמוך למחלף בית רבן. האב, 
שנהג ברכב, נפצע באורח קשה וילד נוסף 
כבן שנתיים נפצע באורח קל. השניים פונו 

לבית החולים קפלן ברחובות.
מחקירה ראשונית של בוחני תאונות 
משאית  כי  עולה  המשטרה  של  דרכים 
הפר־ ברכב  פגעה  מערב  מכיוון  שנסעה 
האם,  הדרך.  בצד  עמד  הנראה  שככל  טי 
במקום,  נהרגה  האחורי,  במושב  שישבה 
הפגיעה,  בעת  בידייה  שהיה  והתינוק, 
לאחר  מפצעיו  ונפטר  אנוש  במצב  חולץ 

בשל  לתנועה  חסום  עדיין  הכביש  מכן. 
עבודת בוחני תאונות הדרכים.

בכביש  שאירעה  נוספת  בתאונה 
40, ליד כפר הרי"ף, נפצעה אישה באורח 

עתלית,  למחלף  סמוך  בכביש 721  בינוני. 
רכב.  בהתהפכות  אדם  בני  חמישה  נפצעו 
שניים מהם במצב בינוני ו-3 במצב קל. הם 

פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה.

ראשי רשויות מעוטף עזה תקפו את 
אלוף פיקוד העורף: "צריך להתחנן 

עבור ביטחון"
ועדת חוץ וביטחון התכנסה בעוטף ◆ ראשי הרשויות מהאזור מחו על התקציב הנמוך, וטענו כי אין 
כסף לדברים הבסיסיים שהם דורשים ◆ נציג פיקוד העורף השיב: "אנחנו קובעים את תקן המיגון. 

מי מתקצב את זה? זו שאלה פתוחה"

מ‡: מ. יו„
תקפו  עזה  מעוטף  רשויות  ראשי 
אתמול את אלוף פיקוד העורף תמיר ידעי 
בעוטף.  שהתכנסה  וביטחון  חוץ  בוועדת 
רביבו  איתמר  אשקלון  חוף  מועצת  ראש 
לדברים  להתחנן  צריכים  "אנחנו  אמר: 
ביקש־  - ביטחון  תחושת  עבור  בסיסיים 
תי מצלמות על הגדר לנתיב העשרה שעל 
מחבל,  לשם  לחדור  יכול  יום  כל  הגבול, 
למושב  הדרך  כל  כסף.  שאין  לי  אמרו 
חשופה לטילים, הבטיחו שיסללו דרך מי־

לוט, ואין כסף".
ראש עיריית שדרות אלון דוידי קבע 
כדי  איתן  צוק  כמו  נרחב  מבצע  כי "צריך 
להחזיר את השקט. כל פעולה של יומיים 
רק גורמת לחוסר שקט ותסכול אצל התו־
שבים". בנוסף על כך, ראש עיריית שדרות 

שלא  לקשישים  ביפרים  "ביקשתי  סיפר: 
שומעים אזעקות, אמרו לי שאין כסף ועו־

ברים לאזעקה באפליקציה".
לראשי  השיב  העורף  פיקוד  נציג 
הרשויות: "אנחנו קובעים את תקן המיגון 
זה?  את  מתקצב  מי  ציבוריים.  בשטחים 
המשיך  דוידי,  אלון  פתוחה".  שאלה  זו 
ופיקוד  הביטחון  משרד  נציגי  את  לתקוף 
תכנית  שום  לכם  "אין  כי  ואמר  העורף 
שדרות  בעיר  הציבורי  המרחב  למיגון 
חד־ תושבים  באלפי  שנה  מידי  שגדלה 
שים. מיליארדי שקלים לטובת מכשול יש 
למדינה, אבל תקציב למחסה מפני רקטות 

להגנה על התושבים - אין".
עלייה  "יש  כי  הוסיף  רביבו  איתמר 
מופיע  זה  הנפשיים,  בקשיים  מטורפת 

בעיקר חודש-חודשיים אחרי".

בי־ זעקה  השלושה  מעין  כהן  מירב 
משכורת.  לכם  משלמים  "אנחנו  שיבה: 
אנחנו עם אחד, בלי שמאל וימין. מאז צוק 
לשאול  בא  לא  מהממשלה  אחד  אף  איתן 
מה שלומי. אנחנו לא שקופים. חוסן זה לא 

צ'ק פתוח".
סגן ראש המועצה האזורית מרחבים 
שנים,  ״לפני  פרג׳:  (ארמי)  ארמסטרונג 
הירי  טווח  וקסאמים,  פצמ"רים  כשירו 
הטילים  שטווח  שנים  כבר  ק"מ.  הוגדר 7 
התרחב והטילים מדויקים ומסוכנים יותר, 
במ־ העוטף.  את  להרחיב  צריך  ובהתאמה 
ממוגנים.  אינם  מהבתים  כ-65%  רחבים 
מהתלמי־  100% האחרון  ההסלמה  בסבב 
ילדים  הם  פסיכולוגי  לטיפול  שפנו  דים 
המדינה  חובת  כן  על  בבית.  ממ"ד  ללא 

לעודד תושבים לבנות ממ״דים".

ערבים שרפו רכבים 
בתוך בסיס מג"ב

ערבים השליכו בקבוקי תבערה לעבר בסיס משמר הגבול 
בצפון ירושלים ◆ במקום פרצה שריפה שגרמה נזק לכלי-

רכב ולקטנועים

מ‡: מ. יו„
פעלו  כיבוי  צוותי  שלושה 
על  להשתלט  חמישי  יום  בליל 
של  בסיס  בתוך  רכב  כלי  שריפת 
משמר הגבול סמוך לעטרות בצ־

פון ירושלים.
שע־ לאחר  פרצה  השריפה 
תבערה  בקבוקי  השליכו  רבים 

לעבר הבסיס.
וקטנועים  רכבים  מספר 
את  מנעו  הכיבוי  צוותי  התלקחו. 
התפשטות האש לרכבים נוספים 

ולמבנים במקום.

המחבל שרצח את הרב איתמר 
בן גל הי"ד הורשע ברצח

עבד אל חכים בן עדאל עאצי, אזרח ישראל, ביצע את הרצח 
לפני כשנה וחצי ◆ כוחות הביטחון ניהלו אחריו מצוד והוא 

נתפס לאחר חודש וחצי כשהתחבא בשכם

מ‡: מ. יו„‡
בלוד  מרכז  המחוזי  המשפט  בית 
אל  עבד  המחבל  את  ברצח  הרשיע 
בדקירות  שרצח  עאצי  עדאל  בן  חכים 
סכין את הרב איתמר בן גל הי"ד בפי־
וחצי.  כשנה  לפני  אריאל  בצומת  גוע 
בעבירת  הודה  שהמחבל  לאחר  זאת 
הרצח בבית המשפט. הטיעונים לעונש 

יישמעו בעוד בעוד כחודשיים.
וחצי  כשנה  לפני  אירע  הפיגוע 
המתגורר  ישראל  תושב  חכים,  אל  אז 
ביפו, הגיע לטרמפיאדה בכניסה לעיר 
והתנפל  סכינים  בשני  חמוש  כשהוא 
ה-29,  בן  גל  בן  איתמר  על  בדקירות 
תושב ההתנחלות הר ברכה שבשומרון. 
הוא נמלט מן המקום  ולאחר מצוד של 

חודש וחצי נעצר.
מש־ את  המייצג  חוננו  מארגון 
במימוש  הי"ד  גל  בן  הרב  של  פחתו 
"את־ נמסר  עבירה  כנפגעי  זכויותיהם 

הרב  את  שרצח  מחבל  הורשע  מול 
איתמר בן גל בשל היותו יהודי. המחבל 
הקיום  בזכות  לפגוע  שמנסה  הארור 
לא  בארצו  היהודי  העם  של  הבסיסי 
וב־ בשמש  אור  את  יותר  לראות  ראוי 
הע־ את  נדרוש  לעונש  הטיעונים  שלב 

נישה המקסימאלית ביותר".
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מטפל זר חשוד שהונה קשיש בן 94
תושב רמת גן התלונן כי המטפל שלו, אזרח הפיליפינים, גנב ממנו מאות אלפי שקלים תוך שימוש 

בכרטיס האשראי שלו ◆ המשטרה: "תופעה בזויה של ניצול חלשים"

מ‡: מ. יו„

לגניבה  בחשד  מטפל  עצרה  המשטרה 
במשטרת  ממעסיקו.  שקלים  אלפי  במאות 
 94 בן  קשיש  ידי  על  תלונה  הוגשה  ישראל 
אלפי  במאות  והונאה  גניבה  בגין  גן,  מרמת 
שקלים שביצע לכאורה המטפל שלו, אזרח 

הפיליפינים.
משך  וחצי  כשנה  במשך  החשד,  עפ"י 
המטפל הפיליפיני מאות אלפי שקלים מח־
כר־ באמצעות  הקשיש,  מעסיקו  של  שבונו 
תוך  לעצמו,  הכספים  את  ושמר  חיוב  טיסי 

ניצול האמון שניתן בו.
אתמול נעצר החשוד, בן 35,  לחקירה 

והיום הוא יובא לבית המשפט לדיון בבקשת 
המשטרה להאריך את מעצרו.

קשישים  "עושק  נמסר:  מהמשטרה 
היא תופעה בזויה של ניצול אוכלוסיות מו־
מנת  על  לפעול  תמשיך  המשטרה   . חלשות 
להתחקות אחר אותם נוכלים המנצלים ועו־

שקים את כספם של אוכלוסיות אלה".

"גזען ואנטישמי": 

ניאו נאצי מונה לשר ביוון
וורידיס מוגדר על ידי גורמים בקהילה היהודית ביוון כניאו נאצי ואנטישמי ◆ ישראל בוחנת תגובתה

מ‡: יר‡ל לבי‡
במחלוקת  שנויה  בהחלטה   – אתונה 
ראש ממשלת יוון הנבחר קיריאקוס מיצוט־
קיס בחר למנות את מקיס וורידיס לתפקיד 
שר החקלאות, חרף עברו האנטישמי והניאו 

נאצי המובהק.
ישראל בוחנת תגובתה כדי שלא לקל־
קל את היחסים עם מיצוטקיס, שנחשב ידיד 

בירושלים.
וורידיס מוגדר על ידי גורמים בקהילה 
שעו־ בינלאומיים  ובארגונים  ביוון  היהודית 
נאצי  ניאו  כגזען,  אנטישמיות  אחרי  קבים 
תלמיד  בהיותו  צעיר,  מגיל  כבר  ואנטישמי. 
בית ספר, הוא הקים ארגון נאצי בשם "הת־
להצדיע  נוהגים  שהיו  החופשיים"  למידים 
לרסס  היטלר",  "הייל  ולצעוק  יד  במועל 
צלבי קרס על קירות ולאיים על סטודנטים 
יהודים ושמאלנים, כמו גם על בני משפחו־

תיהם.
התיכוניים,  לימודיו  סיום  לאחר  גם 
הקבוצה  בראש  לעמוד  וורידיס  המשיך 
פשיס־ סטודנטים  קבוצת  הקים  ובמקביל 
 Student) "האלטרנטיבה"  שנקראת  טים 
הייתה  זו  קבוצה  בפועל   .(Alternative
קבוצה של בריונים שתקפו פיזית סטודנטים 
הסטוד־ מאיגוד  סולק  וורידיס  שמאלנים. 
למנהיג  הפך  מכן  לאחר  מעשיו.  בשל  נטים 
של  במקומו   –  EPEN הצעירים  מפלגת 
הזהוב"  "השחר  מפלגת  של  הנוכחי  המנהיג 

הניאו נאצית, ניקוס מיכאלוליאקוס.
המ־ עם  התמזג  וורידיס   2000 בשנת 
מנהיג  החזית".  "קו  נאצית,  הניאו  פלגה 
על  שהצהיר  פלווריס,  קוסטס  המפלגה 

ספר  פרסם  ואנטישמי,  נאצי  כניאו  עצמו 
עמודים   1,400 בן  לשמצה  ידוע  אנטישמי 
הילל  בספר  האמת".  כל  "היהודים,  ששמו 
פלווריס את היטלר וכינה את היהודים בשם 
ו"אוייבי יוון". לטענתו, השואה  "תת-אדם" 
התנהלה  ובאושוויץ  התקיימה  לא  מעולם 

"עבודה מדעית ענפה".
פלווריס  את  הרשיע  יווני  משפט  בית 
בהסתה לגזענות וגזר עליו 14 חודשי מאסר, 
קיבל  יותר  גבוהה  בערכאה  משפט  בית  אך 
בנימוק  הדין  גזר  את  וביטל  שלו  הערר  את 
ש"פלווריס זכאי להביע את דעותיו הקיצו־

ניות בספריו וכי מדובר ב'עבודה מדעית'".
היטב  וורידיס  את  שמכירים  גורמים 
על  התרעמו  ישראל-יוון  ביחסי  ומעורים 
כזה  אדם  שממנים  וחרפה  "בושה  המינוי: 
של  חבר  הוא  שמיצוטקיס  ספק  אין  לשר. 
ישראל והיהודים אבל יש לו בממשלה אדם 
אלא  פופוליסט  אנטישמי  סתם  לא  שהוא 

דעות  עם  נאצי  ניאו  אנטישמי.  אידיאולוג 
שחורים,  יהודים,  נגד  מושרשות  גזעניות 
קומוניסטים ובכלל מיעוטים. הוא איש מש־
עושה  וזה  מחונן  ודובר  ומוכשר  חכם  כיל, 
את זה למאוד מסוכן עבור הקהילה היהודית 
ישראל  בין  היחסים  בעתיד  לפגוע  ועלול 

ליוון".
ממשרד החוץ נמסר: "ממשלת ישראל 
יוון,  של  החדש  ממשלתה  ראש  את  מברכת 
הח־ ממשלתו  ואת  מיצוטקיס,  קיריאקוס 
בשיחת  בירך  נתניהו  הממשלה  ראש  דשה. 
יוון  ממשלת  ראש  את  ראשון  ביום  טלפון 
קידום  המשך  על  סיכמו  והשניים  הנכנס 
עמדותיה  המדינות.  בין  המצוינים  היחסים 
של מדינת ישראל בנושא האנטישמיות ידו־
עות. אנו לומדים את הרכב הממשלה החדש 
השרים  אחד  של  מינויו  את  ובמיוחד  ביוון, 
והאנטישמיות,  הגזעניות  בעמדותיו  הידוע 

ובוחנים המשמעויות של מינוי זה".

חוקרים: "מצאנו את 
צקלג המקראית מימי 

דוד המלך"
האתר, מימי דוד המלך, נחשף ליד קרית גת ◆  דוד 

המלך התגורר בצקלג כשנמלט משאול המלך, וממנה 
עלה להימשח למלך בחברון ◆ באתר הקדום מלפני 
3,000 שנה, נחשפו עשרות כלי חרס כשהם שלמים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הע־ מהאוניברסיטה  חוקרים 
העתיקות  רשות  בירושלים,  ברית 
בסידני  מק-קווארי  ואוניברסיטת 
שגילו  מאמינים  שבאוסטרליה, 
הפלשתית  העיר  את  גת  קרית  ליד 
צקלג  המקרא.  מסיפורי  הנודעת 
פע־ של  רב  מספר  בתנ"ך  מוזכרת 
שמואל  (בספרי  לדוד  בהקשר  מים 
הסיפור  פי  על  ב').  ושמואל  א' 
לדוד  נתן  גת  מלך  אכיש  המקראי, 
משאול  כשנמלט  בצקלג  להתגורר 
להימשח  דוד  יצא  ומצקלג  המלך, 
התרחש  אף  בצקלג  בחברון.  למלך 
האירוע, במהלכו פשטו העמלקים, 
שהם  תוך  העיר,  על  המדבר,  נוודי 

לוקחים בשבי נשים וילדים.
החפירה, שהחלה בשנת 2015 
שבשפלת  אל-ראעי  חורבת  באתר 
יהודה – בין קרית גת ללכיש, נערכה 
בשיתוף פעולה של פרופ' יוסף גר־
לארכיאולוגיה  המכון  ראש  פינקל, 
בירו־ העברית  האוניברסיטה  של 
שלים, סער גנור מרשות העתיקות 
מאוניברסיטת  קיימר  קייל  ופרופ' 
שבאוסטרליה.  בסידני  מק-קווארי 
ג'ואי  השתתפו  החפירה  במימון 
מניו  לוי  אהרון  מירושלים,  סילבר 
ואקיל  ויצחק  רוט  ומשפחת  ג'רסי, 
ועד  החפירה  החלה  מאז  מסידני. 
חפירה,  עונות  שבע  נערכו  היום 
כ-1,000   – גדולים  שטחים  ונחפרו 

עולה  מהם  מ"ר, 
החדשה  התגלית 

מימי דוד.
נמצאו  באתר 
עדויות להתיישבות 
הפלשתים,  מימי 
 11-12 מהמאות 
נחשפו  לפנה"ס: 
רחבי  אבן  מבני 
ומסיביים,  ידיים 
ממצאים  ובהם 

הפלשתית.  לתרבות  האופייניים 
קערות  הן  שנתגלה,  מיוחד  ממצא 
לרצ־ מתחת  שהונחו  מנחות   – ונר 
שאלה  אמונה  מתוך  המבנים  פות 
המבנה.  בהקמת  טוב  מזל  יביאו 
בנוסף, נמצאו כלי אבן וכלי מתכת. 
ממצאים דומים מתקופה זו, התגלו 
אשקלון,  אשדוד,  בחפירות  בעבר 
הפ־ סרני  של  הערים  וגת,  עקרון 

לישתים.
הפל־ היישוב  לשרידי  מעל 
מתקופת  כפרי  יישוב  התגלה  שתי 
ה-10  המאה  תחילת  דוד-  המלך 
בש־ לקיצו  בא  היישוב  לפנה"ס. 
המבנים.  את  שהחריבה  עזה,  ריפה 
נמצאו  שלמים  חרס  כלי  עשרות 
זהים  אלה,  כלים  השונים.  בחדרים 
היהודאית  בעיר  שנמצאו  לאלו 
שה־ קיאפה  חורבת  של  המבוצרת 
עם  ומזוהה  יהודה  בשפלת  תגלתה 
שעריים המקראית. בדיקה בשיטת 
פחמן 14 מתארכות את אתר חורבת 

אל-ראעי לתקופת דוד המלך.
החרס  כלי  של  הגדול  המגוון 
דוד.  בימי  היום-יום  חיי  על  מעיד 
כמויות  התגלו  החפירה  במהלך 
וגדו־ בינוניים  קנקנים,  של  גדולות 
לים, אשר שימשו לאגירת שמן ויין. 
פכים  מזון,  להגשת  כלים  נמצאו  כן 
בצבע  מעוטרים  היו  אשר  וקערות, 
"מירוק  שנקרא  ובסגנון  אדום, 

פרוע", האופייני לימי דוד.
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נתניהו הבטיח תכנית לעסקים 
הקטנים; את הסוחרים זה לא מרגיע
לין: בטרם המדינה מגבשת תכניות כדי לעזור לעסקים קטנים, כדאי שהיא 

תבטל את התוכניות ההורסות אותם

מ‡: יר‡ל לבי‡

המ־ לשכות  איגוד  נשיא 
תקף  לין,  אוריאל  עו"ד  סחר, 
ואת  נתניהו  הממשלה  ראש  את 
דבריו  במהלך  כחלון  האוצר  שר 

שנשא בכנס בו השתתף השבוע.
לדבריו, בטרם המדינה מג־
בשת תכניות כדי לעזור לעסקים 
את  תבטל  שהיא  כדאי  קטנים, 

התוכניות ההורסות אותם.
קמ־ עסקי  במגזר  "מדובר 
עונאי ויצרני התומך באוכלוסייה 
ההיגיון  חוסר  איש.  מיליון  של 2 
נחרץ  הוא  הנוכחית  במדיניות 
בלב  אם  יודע  אינני  ותהומי. 
שיקולים  יש  הנוכחית  המדיניות 
הגיעה  יש,  אם  אולם  פוליטיים. 
הצריכה  מהם.  להתנער  השעה 
מהתוצר   75% מהווה  הפרטית 

היא  הפרטית  הצריכה  העסקי. 
ביותר.  החשוב  הצמיחה  מנוע 
שאפשר  מה  כל  עושים  ואנו 
לתעל את הצריכה הפרטית החו־
צה", אמר לין. "מדובר במדיניות 
הצריכה  את  המתעלת  כושלת, 
להפסד  גורמת  החוצה,  הפרטית 
מיותר בהכנסות המדינה ופוגעת 
בעש־ הצדקה  וללא  צורך  ללא 

רות-אלפי עסקים לגיטימיים".

מחשש לאי-תחרותיות: 

בנק ישראל מגביל את 'פפר' ו'ביט'
"הוסכם שהבנקים יפעלו בתחום התשלומים בבתי עסק בצורה מוגבלת בשלוש 

השנים הקרובות", נכתב בהודעת הבנק

מ‡: יר‡ל לבי‡
נייר  פרסם  ישראל  בנק 
אפליק־ פעילות  בנושא  מדיניות 
ציות התשלומים הבנקאיות בבתי 
"הגנת  לייצר  מטרה  מתוך  עסק, 
האש־ כרטיסי  לחברות  ינוקא" 

וזאת  בנקאיים,  חוץ  וגופים  ראי 
כהמשך לרפורמה להגברת התח־
רות במערכת הבנקאית (רפורמת 
שטרום), על מנת לחזק גופים אלו 
ולתמוך בהגברת התחרות בתחום 
לעסקים  והאשראי  התשלומים 
המתווה  הבינוני.  בטווח  קטנים 
בת־ חדשנות  המשך  מבטיח  גם 
הלקו־ לטובת  התשלומים,  חום 

חות והעסקים.
על פי בנק ישראל, בשלוש 
השנים האחרונות פותחו על-ידי 
אפליקציות  בישראל  הבנקים 
תשלומים חדשניות, שמאפשרות 
בקלות   אנשים  בין  כסף  להעביר 
 ,P2P- person to person
ללא  הנייד,  הטלפון  באמצעות 
צורך בהקלדת פרטי חשבון הבנק 
הכסף.  מועבר  אליו  האדם  של 
גדל  הללו  באפליקציות  השימוש 

מרו־ שהלקוחות  וניכר  במהירות 
שגלו־ והנוחות  מהחדשנות  צים 

מות באפליקציות.
המר־ הבנק  הודעת  פי  על 
שמפעילים  הבנקים  שלושת  כזי, 
יש־ לבנק  פנו  כאלו  אפליקציות 
הפעי־ את  להרחיב  בבקשה  ראל 
לתש־ גם  האפליקציות  של  לות 
 P2B- person) עסק בבתי  לום 
זו  התפתחות   .(to business
המגמות  עם  אחד  בקנה  עולה 

בעולם.
תוך  הנושא  בחינת  "לאחר 
ישראל  בנק  בין  שנערכו  דיונים 
במשרד  התקציבים  אגף  לבין 
האוצר, רשות התחרות, הבנקים, 
והשח־ האשראי  כרטיסי  חברות 
התשלו־ בשוק  הרלוונטיים  קנים 
עולם  כל  של  רחבה  בראיה  מים, 
והתשתיות  העתידי  התשלומים 
התש־ עולם  לקידום  הנדרשות 
יפעלו  שהבנקים  הוסכם  לומים, 
עסק  בבתי  התשלומים  בתחום 
השנים  בשלוש  מוגבלת  בצורה 

הקרובות", נכתב בהודעת הבנק.
"המת־ ההודעה,  פי  על 

את  להגביר  הצורך  בין  מאזן  ווה 
והארוך  הבינוני  בטווח  התחרות 
ובתחומים  התשלומים  בתחום 
משקי  לטובת  בכלל,  הפיננסיים 
לבין  הקטנים,  והעסקים  הבית 
בעולם  החדשנות  עידוד  המשך 
התשלומים על ידי המערכת הב־
נקאית כבר בטווח הקצר. משכך, 
המתווה מייצר 'הגנת ינוקא' לח־
כחלק  האשראי,  כרטיסי  ברות 
מהבנקים,  להפרדתן  מהרפורמה 
פי־ לגופים  שיהפכו  ובמטרה 
לגופים  גם  כמו  מתחרים,  ננסיים 
שיבקשו  אחרים  בנקאיים  חוץ 

לפעול בתחום".
הבנק,  בהודעת  נכתב  עוד 
מהותיים  שינויים  יחולו  אם  כי 
 EMV בשוק, כגון, הטמעת תקן
הסדרת  העסק,  בבתי  במסופים 
פעילותם של גופים חוץ בנקאיים 
פעולות  יזום  שירותי  בתחום 
חוץ  לגופים  גישה  מתן  תשלום, 
בנקאיים למס"ב, לרבות לשירות 
נחי־ מחדש  תבחן  מיידי,  תשלום 
האפ־ פעילות  על  המגבלות  צות 

ליקציות הבנקאיות. 

הי"ב - אשר נשבעת לאבתינו
ָרכוֹת  ָמָרא (בְּ גְּ ם ּוֵפְרׁשּו בַּ לָּ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל כֻּ דוֹׁש בָּ ֵני ָאָדם שֵֶׁאיָנם ֲהגּוִנים ְוַהקָּ ֵיׁש בְּ
רּוְך הּוא אוָֹצר ֶזה ְלאוָֹתם שֵֶׁאיָנם  דוֹׁש בָּ ִתי ֵאת ֲאשֶׁר ָאחֹן" (שְׁמוֹת לג, יט) ָאַמר ַהקָּ ז.) "ְוַחנֹּ
דוֹׁש  ַנת ִחנָּם ְלִפי שֶָׁאַמר ַהקָּ רּוְך הּוא חוֵֹנן ְונוֵֹתן ָלֶהם ַמתְּ דוֹׁש בָּ ֲהגּוִנים ֵיׁש אוַֹצר ִחּנּוִנים שֶַׁהקָּ
ן ִעם ֱהיוֹת שֵֶׁאיָנם ֲהגּוִנים ִיְזּכּו  י ָלָאבוֹת ִאם כֵּ ְעתִּ רּוְך הּוא ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ְזכּות ָאבוֹת, ֲאִני ִנשְׁבַּ בָּ

נּו. ֻתקְּ י ָלֶהם ְלִפיָכְך ַאְנִהיֵלם ְוַאְנִהיֵגם ַעד שֶׁיְּ ְעתִּ שְׁבַּ ַרע ָהָאבוֹת שֶׁנִּ שְִׁביל שֵֶׁהם ִמזֶּ בִּ

א ְיַרֵחם  ם אוֹ ְיָחְרֵפם ְוַכּיוֵֹצא, ֶאלָּ ֶנְגדָּ ְרשִָׁעים ַאל ִיְתַאְכֵזר כְּ ע בָּ ְוָכְך ִיְהֶיה ָהָאָדם ַאף ִאם ִיְפגַּ
שִֵׁרים, ֲאבוֵֹתיֶהם  ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ִאם ֵהם ֵאיָנם כְּ ֲעֵליֶהם, ְויֹאַמר סוֹף סוֹף ֵהם בְּ
ה  ּזּו ֲאבוֵֹתיֶהם ַעל ָיִדי, ּוְמַכסֶּ ְתבַּ ִנים ְמַבזֶּה ָהָאבוֹת, ֵאין ְרצוִֹני שֶׁיִּ ַבזֶּה ַהבָּ שִֵׁרים ַוֲהגּוִנים, ְוַהמְּ כְּ

ִפי כֹחוֹ. ָנם כְּ ֶעְלּבוָֹנם ּוְמַתקְּ

הי"ג - מימי קדם
ה ְזכּות ְוַכּיוֵֹצא ַמה ַיֲעֶשׂה ַוֲהֵרי ֵהם  מָּ שֶׁתַּ רּוְך הּוא ִעם ִיְשָׂרֵאל כְּ דוֹׁש בָּ ׁש ְלַהקָּ ה שֶׁיֵּ ֲהֵרי ִמדָּ
לּולָֹתִיְך"  י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת כְּ ִתיב (ִיְרִמָיה ב, ב): "ָזַכְרתִּ ד ַעְצָמם ֵאיָנם ֲהגּוִנים, כְּ ִמצַּ
ֶדם ּוְמַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ּוָבֶזה  רּוְך הּוא ְיֵמי ַקְדמוִֹנים, ַאֲהָבה שֶָׁהָיה ִמקֹּ דוֹׁש בָּ ׁש זוֵֹכר ַהקָּ ַממָּ
רּוְך הּוא ַמְנִהיג  דוֹׁש בָּ ּנוְֹלדּו ְוָכל ִמּדוֹת טוֹבוֹת שֶַׁהקָּ ְצוֹת שֶָׁעשּׂו ִמּיוֹם שֶׁ ל ַהמִּ יר ָלֶהם כָּ ַיְזכִּ
ם  לָּ ּדוֹת כֻּ ל ַהמִּ ה ּכוֶֹלֶלת כָּ דָּ ַהמִּ שְִׁביָלם, ַוֲהֵרי זוֹ  ה ְלַרֵחם בִּ ם עוֶֹשׂה ְסֻגלָּ לָּ ּוִמכֻּ ֶהם עוָֹלמוֹ  בָּ

ִאְדָרא (זַֹהר ָנשֹׂא קלד:). ְדֵפְרׁשּו בָּ כִּ

רוֹת יֹאַמר  ְזכָּ א ִיְמָצא ַטֲעָנה ֵמֵאּלּו ַהנִּ ֵני ָאָדם שֲֶׁאִפּלּו שֶׁלֹּ ִעם בְּ ן ַהְנָהָגתוֹ  ְך ָהָאָדם ְיַתקֵּ כָּ
ר ָלֶהם  שִֵׁרים ְוִיְזכֹּ ָיִמים ַקְדמוִֹנים ָהיּו כְּ א ָחְטאּו ַוֲהֵרי אָֹתּה שָָׁעה אוֹ בְּ ָבר ָהיּו שָָׁעה קֶֹדם שֶׁלֹּ כְּ
ֵצא  ָדִים ּוָבֶזה לֹא ִימָּ יֵקי ִמשָּׁ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעתִּ ר ָלֶהם ַאֲהַבת גְּ ַקְטנּוָתם ְוִיְזכֹּ ַהּטוָֹבה שֶָׁעשּׂו בְּ

ל ַעל שְׁלוֹמוֹ ּוְלַרֵחם ָעָליו. לֵּ ָאָדם שֵֶׁאינוֹ ָראּוי ְלֵהִטיבוֹ ּוְלִהְתפַּ

ֶהן ִיְהֶיה ָהָאָדם ּדוֶֹמה ֶאל קוֹנוֹ שֵֶׁהן ִמּדוֹת שֶׁל ַרֲחִמים  יַע שְׁלֹׁש ֶעְשֵׂרה ִמּדוֹת שֶׁבָּ אן ִהגִּ ַעד כַּ
ה ֶעְליוָֹנה ִמְלַמְעָלה  ַח לוֹ ִמדָּ ה ִלְפתֹּ ְזכֶּ ְך יִּ ה כָּ ְהֶיה ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ְלַמטָּ מוֹ שֶׁיִּ ָתן כְּ ֶעְליוֹנוֹת ּוְסֻגלָּ
עוָֹלם. ּוְלָכְך ַאל  ִאיר בָּ ה תָּ דָּ יַע ִמְלַמְעָלה ְוגוֵֹרם שֶׁאוָֹתּה ַהמִּ ְך ַמשְׁפִּ ְתַנֵהג כָּ יִּ ִפי ַמה שֶּׁ ׁש כְּ ַממָּ
ֶרת  ְהֶיה לוֹ ְלַמְזכֶּ ֵדי שֶׁיִּ יו כְּ סּוק לֹא ָיסּוף ִמפִּ ֶׂכל שְׁלֹׁש ֶעְשֵׂרה ִמּדוֹת ֵאּלּו ְוַהפָּ ָיֻלזּו ֵמֵעיֵני ַהשֵּ
לּוי  ָבר ֶזה תָּ ר ְויֹאַמר ֲהֵרי דָּ ה ַאַחת ֵמֶהן ִיְזכֹּ ִמדָּ ׁש בְּ מֵּ ְצָטֵרְך ְלִהשְׁתַּ ֲאשֶׁר ָיבֹא לוֹ ַמֲעֵשׂה שֶׁיִּ כַּ

ה ַהִהיא ִמן ָהעוָֹלם: דָּ ק ַהמִּ לֵּ ם ְוִתְסתַּ א ִתְתַעלֵּ נָּה שֶׁלֹּ לוִֹנית ֵאיִני רוֶֹצה ָלזּוז ִממֶּ ה פְּ ִמדָּ בְּ

ט' לחודש

חשש לחייו:

 מורה בתלמוד תורה הציל ילד 
מטביעה - אך נעלם במים

הקהילה החרדית בווירג'יניה שבארה"ב סוערת בעקבות היעלמו בים של האברך 
ראובן באומן - מחנך בתלמוד תורה מקומי, שנעלם לאחר שהציל ילד מטביעה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בפארק  נופש  במהלך 
בארה"ב נכנסו תלמידים לחוף הים 
כאשר לפתע הבחין אחד הרבנים כי 
לטבוע.  ועלול  בגלים  נאבק  תלמיד 
הרב קפץ למים והצליח להציל את 

הילד בן ה-11 אך הוא נעדר.
בפאלסה  התרחש  האירוע 
הגיעה  כאשר  פארק  סטייט  קייפ 

תלמי־ כ-20  של  קבוצה  למקום 
דים. במהלך השהות במקום נכנסו 
התלמידים לים כאשר לפתע הב־
חין אחד הרבנים כי תלמיד נאבק 
קפץ  הרב  לטבוע.  ועלול  בגלים 
למים והצליח להציל את הילד בן 

ה-11 אך הוא עצמו נעדר.
שהוזעקו  החירום  צוותי 
אחריו  בחיפושים  החלו  למקום 

אך עדיין לא נמצא עד כה. המד־
ווח סיפר על שני אנשים שנכנסו 

לחוף ואחד מהם נעלם.
דווח  החרדית  בתקשורת 
נמצאה,  לא  הרב  שגופת  אף  כי 
לשבת  אתמול  החלה  משפחתו 
הלכה  פסק  לאור  וזאת  שבעה. 
רקע  על  המשפחה  שקיבלה 

המצב הרגיש.
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ירושלים: אושרה תכנית בניה 
הכוללת 216 יח"ד בגילה

הוועדה המחוזית בעיריית ירושלים אישרה הקמת 2 מגדלים בגובה 18 קומות בכניסה לשכונת 
גילה שיכללו 216 יח"ד

מ‡: יר‡ל לבי‡
עיריית  על-ידי  אושרה  התכנית 
ירושלים לפני כשנה והועברה להפקדה 
את  אתמול  שאישרה  המחוזית  בוועדה 

שתי מגדלי המגורים.
בנוסף למגורים, יוקם מרכז מסח־

רי בקומות המסד, כלפי רחוב הסיגלית 
יוקם  המסחרי  המרכז  יוסף.  דב  ופינת 
 1,400 כ-  של  בהיקף  משמעותי  בשטח 
לטובת  תופרש  מחציתו  כאשר  מ"ר, 
כיכר  שיכלול  חדש  פתוח  ציבורי  שטח 
ילדים  גן  יוקם  כן,  כמו  חדשה.  עירונית 

הכולל חצר צמודה לרווחת הציבור.
כאשר  יח"ד   216 יכלול  הפרויקט 
בגודל  קטנות  דירות  יהיו  מתוכם   20%
לאפשר  במטרה  זאת  מ"ר,   80 עד  של 
לזוגות צעירים ומשפחות צעירות אופ־

ציות רכישה ריאליות.

המשך שיתופי פעולה בעקבות בחריין:

ישראלים ופלשתיניים יורדים אל ים 
המלח בדרך יריחו

הסיור נערך פחות מחודש אחרי שהתקיימה בבחריין הסדנה הכלכלית בה השתתפו חברי 
משלחת של אנשי עסקים פלשתיניים ובראשם אשרף ג׳עברי

מ‡: יר‡ל לבי‡
בהמשך ישיר לפעילות המשותפת 
ופלשתי־ ישראלים  עסקים  אנשי  בין 
הכלכלית  הסדנה  בזכות  שהתהדקו  נים 
בבחריין התקיים מפגש משותף במועצה 
האזורית מגילות ים המלח. בין הנוכחים 
והת־ המסחר  לשכת  ומייסד  נשיא  היו 
צימרמן  אבי  ושומרון  ביהודה  עשייה 
מועצת  ראש  ג׳עברי,  אשרף  ושותפו 
מגילות ים המלח אריה כהן, מנהלת אגף 
הר־ אורית  במועצה  והתרבות  התיירות 
שטיג ואנשי עסקים מקומיים ישראלים 
ופלשתיניים אשר בחנו אפשרויות לחי־
בורים ושיתופי פעולה אזוריים בתחומי 

המסחר, החקלאות והתיירות.
במהלך היום ביקרה המשלחת בסיור 
בתחילה  במועצה.  שונים  עסקים  במרכזי 
הערבה׳  ׳בית  למפעל  המשלחת  הגיעה 
המתמחה במיפוי, מיון ואריזה של תמרים 
הבינ־ ולשוק  בישראל  לשוק  המיועדים 
לאומי. לאחר מכן סיירו כולם בחוף קליה 
ובגלריית מינוס 430 שהוקמה על חורבות 
מחנה צבאי ירדני. לבסוף סעדה המשלחת 
שנמצאת  ביאנקיני  המרוקאית  במסעדה 

בחוף ביאנקיני הסמוך.
שכל  שונים  לעסקים  עדים  ״אנו 
בין  מפעים  פעולה  שיתוף  מהותם 
הפלש־ וזו  הישראלית  העסקים  קהילת 
מפ־ כאן  ״יש  צימרמן  אבי  אמר  תינית״ 
עלים פלשתיניים משגשגים לצד שגשוג 
ישראלי, אנו מודים לכל מי שהרים את 
למי  ומודים  זה  יום  של  לכבודו  הכפפה 
שמוביל שיתופי פעולה אסטרטגיים עם 

לשכת המסחר.
לשכת  ממייסדי  ג׳עברי  אשרף 
בסדנה  שהשתתף  והתעשייה  המסחר 
סיפר  שעבר  בחודש  בבחריין  הכלכלית 
לס־ ישיר  המשך  מהווה  היום  ״המפגש 
הלש־ ולמאמצי  בבחריין  הכלכלית  דנה 
שיתופי  לקדם  להמשיך  המסחרית  כה 
ופ־ ישראלים  עסקים  אנשי  בן  פעולה 
שהתקיימו  מהסוג  מפגשים  לשתיניים. 
היכולת  את  לנו  שנותנים  אלו  הם  היום 
להרחיב את צעדינו המעשיים ולהמשיך 
המ־ האזוריים  העסקיים  המיזמים  את 

שותפים״.
המלח,  ים  מגילות  מועצת  ראש 
אריה כהן מסר: ״מועצה אזורית מגילות 

בין  גשר  שהוא  באזור  נמצאת  המלח  ים 
אנחנו  שונות.  ודתות  תרבויות,  מדינות, 
המאפ־ בינלאומי,  אזור  להיות  גאים 
תיירות,  בנושאי  אמת  שותפויות  שר 
יוזמה  כל  נקדם  אנו  ומסחר.  תעסוקה 
שתתחבר לחזון אותו אנו חיים יום יום״.
אחרי  מחודש  פחות  נערך  הסיור 
הכלכלית  הסדנה  בבחריין  שהתקיימה 
אנשי  של  משלחת  חברי  השתתפו  בה 
אשרף  ובראשם  פלשתיניים  עסקים 
ג׳עברי, השותף המייסד של לשכת המ־
סחר והתעשייה יהודה ושומרון. אלו נו־
עדו יחד בכדי לראות כיצד ניתן להגדיל 
עבור  העסקיות  ההזדמנוית  מעגל  את 

הקהילה הפלשתינית.
לבחריין  שנסעו  המשלחת  חברי 
את  שהפרו  על  איומים  של  מבול  חוו 
הפלשתינית  הרשות  שהטילה  החרם 
חברי  של  שובם  עם  מיד  הסדנה.  על 
המשלחת נעצר צאלח אבו מיאלה אחד 
מחבריה בידי הרשות ושוחרר רק לאחר 
הרשות  שוטרי  אמריקאית.  התערבות 
שה־ נוסף  משלחת  חבר  ביתו  אל  הגיעו 
ספיק לחמוק ומאז מסתתר מהרשויות.

אטלנטה: עשרות אלפי דולרים עפו 
על הכביש, הנהגים אספו אותם

השוטרים וצוות הרכב המשוריין החלו יחד לאסוף את הכסף ◆ אולם את רוב הכסף הצליחו 
לאסוף עוברי אורח שנמלטו עם הגעת המשטרה למקום

מ‡: יר‡ל לבי‡
תושבי אטלנטה בירתה של מדינת 
ג'ורג'יה שבארצות הברית זכו להפתעה 
גדולה כשנסעו בכביש המהיר 285 והב־
הכביש.  אורך  לכל  כסף  בשטרות  חינו 
והחלו  הדרך  בצד  עצרו  רבים  רכב  כלי 

לאסוף את הכסף.
להתק־ החלו  החירום 911  במוקד 
בל דיווחים על המקרה ודווח על אנשים 
שוטרים  כסף.  ולקחו  רכבם  את  שעצרו 
משו־ רכב  כלי  איתרו  למקום  שהגיעו 
השוטרים  מימין.  הדרך  בצד  עומד  ריין 
שניגשו לרכב פגשו בצוות הרכב שסיפר 
שהדלת הצדדית של הרכב הייתה פתו־

חה בזמן שהם נסעו וכל הכסף התעופף 
לאורך כל הכביש.

המשוריין  הרכב  וצוות  השוטרים 
לאסוף  יחד  החלו 
את הכסף אולם את 
הצליחו  הכסף  רוב 
לאסוף עוברי אורח 
הגעת  עם  שנמלטו 

המשטרה למקום.
המ־ פי  על 
המקומית  שטרה 
המדויק  הסכום 
מו־ אך  ידוע  אינו 
בכ-100,000  ערך 

לאסוף  הצליחו  כי  ציינו  הם  דולרים, 
פרסמו  במשטרה  בלבד.  דולרים  מאות 
הודעה לציבור וביקשו מהאזרחים של־
קחו את הכסף להגיע ולהחזיר 
בגניבה.  מדובר  כי  והדגישו 
לא  כי  הבטיחו  אף  במשטרה 
מי  כנגד  הליך  בשום  ינקטו 

שיחזיר את הכסף.
במשטרה  ציינו  כן  כמו 
שהאירוע  תודה  אסירי  שהם 
ולפגיעה  לתאונות  גרם  לא 
שאספו  בשעה  רגל  בהולכי 

את המזומנים בכביש המהיר.

ארדן הודה לשר הפנים 
הבריטי על חיזבאללה: "יש 
להוציא גם את החמאס כולו 

מחוץ לחוק בבריטניה"
השרים סיכמו על הקמת צוותי עבודה משותפים למאבק 

בהסתה לטרור וכן בהתמודדות עם איום הרחפנים

מ‡: יר‡ל לבי‡

השר לבטחון הפנים ולנושאים אס־
הפ־ שר  עם  נפגש  ארדן  גלעד  טרטגיים 
עמו  ודן  ג'אביד  סאג'יד  מר  הבריטי,  נים 
בלוחמה בטרור, במאבק באנטשימיות וב 
-  BDS ובשיתופי פעולה בנושאי בטחון 

הפנים.
ג'אביד  השר  את  ברך  ארדן  השר 
על  הבריטית  ההחלטה  את  הובלתו  על 
המדינית  הזרוע  כולל  חיזבאללה,  הוצאת 
טרור  כארגון  והגדרתו  לחוק  מחוץ  שלו, 
מרכזי  איום  מהווה  "חיזבאללה  כי  ואמר 
מקווה  ואני  התיכון  במזרח  היציבות  על 
הן  גם  יאמצו  באירופה  נוספות  שמדינות 

החלטה דומה".
כי:  ג'אביד  לשר  אמר  ארדן  השר 
יש  חיזבאללה,  עם  שעשיתם  *"כפי 
להוציא גם את הזרוע המדינית של חמאס 
הצבאית  הזרוע  את  רק  ולא  לחוק,  מחוץ 

שלו. ארגון טרור הוא ארגון טרור".

הב־ הפנים  משר  ביקש  ארדן  השר 
הח־ בבריטניה  גם  לקדם  לשקול  ריטי 
הגרמני  הפרלמנט  להחלטת  דומה  לטה 
אנטיש־ היא  החרם  תנועת  כי  הקובעת 
את  לרעה  מנצלת  החרם  "תנועת  מית: 
חופש הביטוי אך היא מבוססת על אותה 
אידאולוגיה של ארגוני הטרור ולפעילות 
בהתגב־ חלק  יש  החרם  וארגוני   bds – ה

רות האנטישמיות בבריטניה".
ארדן  השר  את  עדכן  ג'אוויד  השר 
חברות  על  המטיל  חוק  לקדם  יוזמתו  על 
פלילית  אחריות  ואף  קנסות  האינטרנט 
ופו־ מסיתים  תכנים  של  הסרתם  לאי 
הפנים  ושר  ארדן  השר  ברשת.  געניים 
עבודה  צוות  הקמת  על  סיכמו  הבריטי 
ובניצול  לטרור  בהסתה  למאבק  משותף 
קטינים ברשת האינטרנט. כמו כן, השרים 
ברחפנים  שימוש  של  הגובר  באיום  דנו 
הקמת  על  וסיכמו  הטרור  ארגוני  ידי  על 
צוות מומחים משותף לפיתוח טכנולוגיות 

ושיתוף מידע להתמודדות עם האתגר.

ר"ע ר"ג לשעבר: "שאמה רוכב 
על הטרנד בהסתת חרדים, אין 

שום צורך בתחבורה בשבת"
הרב יעקב אשר תקף: "ראש עיריית ר"ג רק נכנס לתפקידו, 

לא השאיר חותם ולא פיתח את העיר בשום דבר ומנסה בצורה 
פופוליסטית לעשות כותרות"

מ‡: יר‡ל לבי‡

ישראל  לשעבר  ר"ג  עיירת  ראש 
אין  כי:  חי  בקול  מימרן  לאבי  אמר  זינגר 
ברמת גן שום צורך בתחבורה הזו בשבת, 
יש  תושבים.  של  כזו  דרישה  שמעתי  לא 
הסתה  של  הארצי  הטרנד  על  רכיבה  פה 

נגד החרדים, וחבל.
את  תקף  אשר  יעקב  הרב  ח"כ  גם 
ב'קול  גלסנר  למשה  בראיון  הכהן  שאמה 
רק  ר"ג  עיריית  "ראש  כי  ואמר  ברמה' 
ולא  חותם  השאיר  לא  לתפקידו,  נכנס 
בצו־ ומנסה  דבר  בשום  העיר  את  פיתח 

על  לא  כותרות,  לעשות  פופוליסטית  רה 
כל דבר ניגרר לתת לו תשומת לב, מכתב 
המחאה של יהדוה"ת שהגיע אחרי ישיבת 

המועצה שהיתה זה מחויב המציאות",
עוד אמר חה"כ אשר על תיקון חוק 
הפ־ אבסורד,  הוא  כעת  הגזענות: "המצב 
רקליטות פרסמה חוו"ד שלמרות שנאמרו 
יש  החרדי,  הציבור  נגד  פוגעניים  דברים 
החוק,  הגדרת  בתוך  לא  שהוא  בעיה  לו 
צריך לתקן את המצב שלא יהיה הבדל בין 
גזענות על רקע צבע העור לבין גזענות על 
רקע צבע החליפה, נעבוד על זה כבר בת־

חילת הכנסת הבאה".
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דירה להשכרה 
2 חדרים ק"ק ברחוב בהרן ירושלים

ללא ריהוט - מחיר 3300 
מתאים גם למשרד

052-830-9509

חבר מועצת טבריה מאשים את 
רון קובי בזיוף מסמכים

מתוך 94 רשויות במחוז צפון, רק טבריה ומועצת כפר מנדא טרם העבירו 
את התקציב

מ‡: יר‡ל לבי‡

תיערך  הקרוב  ראשון  ביום 
ישיבת תקציב שתהיה ההזדמנות 
להעביר  העיר  לראש  האחרונה 
נראה  שזה  כפי  התקציב.  את 
בטבריה  כשהפוליטיקה  כרגע 
 - תקדים  חסר  באופן  מבעבעת 

התקציב צפוי שוב להיכשל.
אזו־ דודיק  המועצה  חבר 
בו  בחשבונו  שידור  קיים  לאי 
מס־ בזיוף  קובי  רון  את  האשים 

טען  עוד  שקרים.  ובהפצת  מכים 
מסמכים  שלל  בידיו  כי  אזולאי 
כשרה  בלתי  להתנהלות  ועדויות 
נבחר  מאז  קובי  רון  של  לכאורה 
יציג  שאותם  העיר,  לראשות 

לציבור בקרוב.
אזו־ של  המיוחד  השידור 
לאי בא על רקע שידורו של ראש 
בו  האחרון,  במוצ"ש  קובי  העיר  
האופוזיציה  חברי  כל  את  תקף 
(תשעה במספר). עוד הגדיל קובי 
מסמך  לצופים  כשהציג  לעשות 

בינו  ומתן  המשא  מתוך  בקשות 
לבין סיעתו של אזולאי.

את  דודיק  הציג  בשידורו 
הפריך  לטענתו,  המקורי  המסמך 
את דבריו של קובי והאשים אותו 
מחו־ הפוליטי  המסמך  של  בזיוף 

דש נובמבר.
המו־ חבר  גם  העלה  בתווך 
לפני  שידור  לרר  מיכאל  עצה 
שעתיים  במשך  פירט  בו  יומיים 
את אכזבתו מהתנהלותו של ראש 

העיר בחודשים האחרונים.

לאחר מאבק - תוקם אנדרטה 
לקורבנות השואה באמסטרדם

בית משפט דחה את הטענה כי הקמת האנדרטה תגרום לפקקי תנועה נרחבים 

מ‡ פ. יוחנן
בית המשפט בהולנד אישר 
לקו־ אנדרטה  הקמת  את  סופית 
בסוף  מדובר  השואה.  רבנות 
התו־ של  ארוך  משפטי  למאבק 
לחסום  שניסו  המקומיים  שבים 
שתכיל  האנדרטה,  בניית  את 
הקורבנות  אלף   102 שמות  את 
במהלך  הנאצים  ידי  על  שנרצחו 

מלחמת העולם השנייה.
 עיריית אמסטרדם אישרה 
את ההקמה כבר בשנת 2017, אך 
המ־ בית  בפני  טענו  התושבים 
מדי  גדולה  האנדרטה  כי  שפט 
לפקקים  לגרום  יכול  ומקיומה 

המשפט  בית  חברתיות.  ולבעיות 
שני  את  שקלה  העירייה  כי  קבע 

הצדדים וכי מותר לה לאשר את 
הבנייה.

מאות רבנים השתתפו במעמד 
רבני תימן

המעמד התקיים לרגל הוצאת סדרת הספרים לאחר פטירתו של הגר"ש קורח 
זצ"ל ◆ במעמד הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
אלעד,  בעיר  רביעי  ביום 
בארץ  תימן  לרבני  מעמד  התקיים 
הס־ סדרת  הוצאת  לרגל  הקודש, 
התורה,  על  קדומה'  'חכמה  פרים 
מאת הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל.

ראתה  לא  רבות  שנים 
יהדות תימן מעמד נורא הוד בה־
שתתפותם של כל רבני הקהילות 

מכל רחבי הארץ. 
'חכמה  הספרים  סדרת 
קדומה' היו עמו בכתובים זמן רב, 
שלא  ביקש  ערכם  רום  ומחמת 
להוציאם אלא לעת זקנתו, ובימי 
חליו ביקש מבנו הגאון רבי עמרם 
קודש  קהילת  רב  שליט"א  קורח 
עי־ ביתר  חיים"  ספרדים "תורת 
לית להוציאם בתוך השנה לפטי־

רתו. ספרים אלו מצטרפים ל- 39 
ספרים נוספים שכבר יצאו לאור 
בפסיקת ההלכה, באמונה ובהש־

קפה ובקבלה.
וזקני  גדולי  דברים  נשאו 
רבי  הגאון  שליט"א,  תימן  רבני 
רבי  הגדול  הגאון  קורח,  פנחס 
אבנר  רבי  הגאון  תנעמי,  משה 
עפגי'ן שליט"א ועוד, כאשר בד־
בריהם העלו הרבנים בשבחו של 
כיחיד  אשר  זצ"ל,  המחבר  מרן 
התורה  חלקי  בכל  עסק  בדורו 
וכת־ הפוגות,  ללא  ולילה  יומם 
מקצועות  בכל  הותיר  רבים  בים 
את  להנהיג  זכה  ובפרט  התורה, 
ובתפוצות  בארץ  תימן  קהילות 
למעלה  במשך  ותעצומות  בעוז 
הלכ־ שיעור  עשורים.  משתי 

ממלא  בנו  ע"י  נמסר  מרתק  תי 
קורח  עמרם  רבי  הגאון  מקומו 
דקהילת  ומו"ץ  רב  שליט"א, 

תורת חיים ביתר עילית.
נשמע  הכינוס  של  בשיאו 
הרב  של  קדשו  דברי  רב  בקשב 
הראשי לישראל והרשל"צ הגאון 
אשר  שליט"א,  יוסף  יצחק  רבי 
הקשר  אודות  בדבריו  הרחיב 
גדולי  עם  זצ"ל  אביו  של  החם 
הגר"ש  מרן  ובפרט  תימן,  רבני 
כן  מחבבו.  זז  לא  אשר  זצוק"ל 
התו־ גדלותו  את  בדבריו  העלה 
המחבר  מרן  של  המובהקת  רנית 
בלי־ היו  מעייניו  כל  אשר  זצ"ל, 
ממעט  היה  כן  ועל  התורה,  מוד 
מחוץ  ואירועים  לכינוסים  לצאת 

לעירו.

מסתמן:

 שני שדות תעופה יוקמו, 
המטוסים לא יוכלו לנחות בהם

המדינה צפויה להחליט על הקמת שני שדות תעופה משלימים לנתב"ג, ברמת 
דוד ובנבטים ◆ דו"ח חושף כי מסלולי הנחיתה יהיו קצרים מדי עבור מטוסים 

בינוניים וגדולים

מ‡ פ. יוחנן
להחליט  צפויה  המדינה 
תעופה  שדות  שני  הקמת  על 
לנתב״ג,  אחד  במקום  משלימים 
מדו"ח   .2050 שנת  עד  שייבנו 
חדשות  כאן  לידי  שהגיע  פנימי 
לא  שייבנה  המסלול  כי  נחשף 
מרבית  של  טיסה  לאפשר  יוכל 
והג־ הבינוניים  הסילון  מטוסי 
שהוחלט  מאחר  בנוסף,  דולים. 
על הקמה של שני שדות במקום 
המסים  למשלם  העלות  אחד, 

צפויה להיות כפולה.
שדה  הקמת  על  ההחלטה 
תעופה בין לאומי נוסף התקבלה 
בעקבות  מעשור,  למעלה  לפני 
ההבנה שנתב"ג יגיע בשנים הק־

הוועדה  מלאה.  לקיבולת  רובות 
שני  מצאה  הנושא  את  שבחנה 
הת־ לשדה  אפשריים  מיקומים 
עופה: נבטים שבדרום ורמת דוד 

בעמק יזרעאל.
מסלולי  כי  עולה  מהדו"ח 
יהיו  התעופה  בשדות  הנחיתה 
בינו־ מטוסים  עבור  מדי  קצרים 

המש־ וגדולים.  ניים 
מעות היא שלא ניתן 
טיסות  לבצע  יהיה 
טרנס-אטלנטיות 
ומטוסים  מהשדות 
יוכלו  לא  גדולים 
אותם  בהם.  לנחות 
משנעים  מטוסים 
מהנוסעים  כ-40% 

מטיסים  הם  בנוסף,  כיום.  כבר 
מהמטענים  כ-50%  לישראל 
ממטוסי  ניכר  חלק  והסחורות. 
בשדות  לטוס  יוכלו  לא  על  אל 
שה־ אף  על  זאת  כלל,  החדשים 
בין  אמורה  להקמתם  תוכנית 
היתר לספק מקום נוסף לנחיתות 

חירום חוץ מנתב"ג.
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מיצג חדש באושוויץ מנציח את סיפורי 
הניצולים ששרדו בזכות האמונה

הרב שלום פרידמן, מנהל מוזיאון ההנצחה "עמוד אש", סיפר: "תערוכה זו ייחודית בכך שהיא 
מתמקדת לא רק בקורבנות, אלא נותנת מקום לתפקידה של האמונה בחוויות הקשות שעברו עליהם. 

האמונה העניקה לקורבנות את היכולת להחזיק מעמד"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ייחודית  תערוכה   – פולין  אושוויץ, 
בירק־ אושוויץ-  הלאומי  במוזיאון  נפתחה 
נאו ביום שני השבוע. באמצעות התערוכה 
תפ־ על  להביט  הזדמנות  לציבור  מוענקת 
בתקופת  הישרדותי  כמנגנון  האמונה  קיד 
השואה ונקראת ״מבעד לעדשת האמונה״. 
מוזיאון  ידי  על  ואורגנה  הוכנה  התערוכה 
בידי  שהוקם  מוזיאון  אש״,  ״עמוד  הזיכרון 
קליינמן  אלי  העסקים  ואיש  הפילנתרופ 
יוכלו  התערוכה  אורחי  יורק.  ניו  בעיר 
הקורבנות  של  אישיים  לסיפורים  להיחשף 
והניצולים וכן להכיר את האופן שבו אמונת 
ולש־ מעמד  להחזיק  להם  עזרה  הניצולים 
האמונה״  לעדשת  ״מבעד  השואה.  את  רוד 
שנת  במשך  לציבור  פתוחה  להיות  תמשיך 
לשחרור  שנה   75 יציינו  בה  השנה   ,2020
של  האדום  הצבא  בידי  ההשמדה  מחנה 

ברית המועצות.
התערוכה  בהעמדת  המעורבים  בין 
ליבס־ דניאל  האדריכל  היה  ובעיצובה 
בין  אשר  עולמי,  שם  בעל  אדריכל  קינד, 
את  לציין  ניתן  שלו  הקודמים  הפרויקטים 
זירו״  ו״גראונד  בברלין  היהודי  המוזיאון 
התאומים  בנייני  ניצבו  בו  (האתר  המשופץ 
בניו יורק). התערוכה עצמה נמצאת לאורכו 
המו־ הראשי  המסלול  מן  היוצא  שביל  של 

ביל למוזיאון ולאתר ההנצחה באושוויץ.
הפאנ־ של  עצמו  על  החוזר  הדפוס 

לים מזכיר את מדי האסירים בעלי הפסים 
כליאה.  של  תחושה  ומבטאים  השחורים 
הפאנלים  של  החיצוני  צידם  זאת,  לעומת 
שהינו דמוי מראה, משקף את הנוף מסביב 
ומעניק תחושה של חופש פיסי ורוחני. ד"ר 
מו־ של  הראשי  האוֵצר  ת'אלר,  לוסטיגר 
אחד  ראיין כל  אש"  "עמוד  ההנצחה  זיאון 
אותו  שיתפו  אלו  המונצחים.  הניצולים  מן 
במה שעבר עליהם באושוויץ, וסיפרו כיצד 
האמונה הייתה העוגן בו נאחזו בכדי לשרוד 
את השואה. סיפוריהם ההירואיים של הני־

צולים חקוקים על-גבי הפאנלים מפלדה.
מוזיאון  מנהל  פרידמן,  שלום  הרב 
זו  "תערוכה  סיפר:  אש",  "עמוד  ההנצחה 

ייחודית בכך שהיא מתמקדת לא רק בקו־
של  לתפקידה  מקום  נותנת  אלא  רבנות, 
עליהם.  שעברו  הקשות  בחוויות  האמונה 
היכולת  את  לקורבנות  העניקה  האמונה 
להחזיק מעמד, למרות ייסורי התופת שהם 
כולנו״.  עבור  רב-עוצמה  לקח  זהו  עברו. 
אחד מתומכי התערוכה החדשה הוא הפי־
וקסלברג,  ויקטור  היהודי-רוסי,  לנטרופ 
יו"ר מועצת הנאמנים של  המוזיאון היהדות 
והסובלנות במוסקבה. תערוכת הזיכרון הזו 
וק־ עבור  אישית  משמעות  ובעלת  חשובה 
סלברג, וזאת לאור העובדה ששישה-עשר 
קרובי משפחה שלו נספו בשואה ווקסלברג 

פועל רבות למען הנצחת השואה.

בהשגחת צה"ל: טקסי לוויה רפורמים
בעקבות עתירת עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, צה"ל יאפשר עריכת טקסי לוויה רפורמים

מ‡: יר‡ל לבי‡

מנסים  הרפורמים  כמה  עד  מזעזע 
הצבאית  והרבנות  צה"ל  דבר.  כל  לקעקע 
רפורמים  ורבות  לרבנים  בקרוב  יאפשרו 
ומזרמים אחרים לנהל טקסי קבורה צבאית, 
כך  צבאיים.  עלמין  בבתי  חילוניות  ולוויות 
הע־ המשפט  לבית  המדינה  כח  בא  הבהיר 
ע"י  שהוגשה  בעתירה  שנערך  בדיון  ליון, 
נגד  ושוויון  דת  לחופש  חדו"ש  עמותת 

צה"ל .
בדרישה  חדו"ש  עתרה   2017 בשנת 

שיאפשר  באופן  הצבא  פקודות  ישונו  כי 
שהם  צה"ל  לחללי  מלאה  צבאית  קבורה 
ומשפחותיהם מעדיפים קבורה חילונית או 

לא אורתודוכסית.
בתגובה לעתירה, הסכים צה"ל לתקן 
את הפקודות באופן שיאפשר בחירה באופי 

טקס הלוויה הצבאית.
הלוויה,  לערוך  תוכל  רפורמית  רבה 

הרבנות הצבאית לא תוכל להתנגד.
בחודשים  לפרסם  התחייבו  בצה"ל 
בפקודות  לפקודות.  התיקון  את  הקרובים 
ייקבע גם כי רק בנסיבות חריגות יוכל ראש 

שמב־ שינויים  לאשר  לא  נפגעים  מחלקת 
לנהלי  הנוגעים  מטעמים  המשפחה  קשת 
הטקס, והרבנות הצבאית מטעמים הנוגעים 
בק־ פגיעה  בשל  או  הדתיים  הטקס  לנהלי 

דושת בית הקברות.
חדו"ש  שהביעה  לחששות  במענה 
הצ־ לרבנות  המוענק  הדעת  שיקול  לפיהם 
של  הבחירה  חופש  להגבלת  ישמש  באית 
המשפחות, הבהיר ב"כ המדינה כי הרבנות 
רפורמית,  שרבה  לכך  תתנגד  לא  הצבאית 
למשל, תנהל את החלק הדתי בטקס קבורה 

צבאי לבקשת המשפחה.

מפלי הניאגרה: נפל מגובה 50 מטרים 
ונשאר בחיים

גבר נפל מאחד המפלים הנמצא בגובה של כ-57 מטרים מעל פני הקרקע ◆ שוטרים מצאו אותו יושב 
על סלע ושלומו טוב

מ‡ פ. יוחנן
שבגבול  הניאגרה  למפלי  נסחף  גבר 
יותר  של  מגובה  נפל  לארה"ב,  קנדה  בין 

מ-50 מטרים ונשאר בחיים.
את  איתרו  למקום  שהגיעו  שוטרים 
בקר־ הסלעים  אחד  על  יושב  כשהוא  הגבר 
בת המים. האיש פונה לקבלת טיפול רפואי 

בבית החולים ופציעותיו אינן מסכנות חיים.
הבוקר  בשעות  כי  דווח   12 בחדשות 
המשטרה  בתחנת  התקבל  שלישי  יום  של 
במצוקה  גבר  על  דיווח  בקנדה  באונטריו 
שמטפס על אחד הסלעים הסמוכים למפל 
אלה  מבין  ביותר  הגדול  המפל   - הורסשו 

המרכיבים את מפלי הניאגרה.

מגובה  ונפל  הזרם  עם  נסחף  האיש 
התחתון -  הנהר  תוך  אל  מטרים  כ-57  של 
ונשאר  הנפילה  את  שרד  פלא  באורח  אך 

בחיים.
הגבר  את  איתרו  שוטרים  כאמור, 
בקרבת  הסלעים  אחד  על  יושב  כשהוא 

המים. לא נשקפת כל סכנה לחייו.

יום שישי, ט' בתמוז - 
'שאלי שרופה באש'

הבחינו  קדומות  בתקופות  כבר 
שואבים  שהיהודים  ישראל,  שונאי 
ושלימוד  התורה,  מלימוד  כוחם  את 
בא־ להחזיק  הכוח  את  להם  נותן  זה 
מונתם בכל מצב. משום כך, החל מת־
קופת היוונים והרומאים אנו מוצאים 
התורה.  לימוד  על  ואיסורים  גזירות 
האמינו  מכן  לאחר  שבאו  הנוצרים 
בתנ"ך, ולכן כיוונו את עיקר שנאתם 
והתלמוד,  המשנה  כלפי  ומלחמתם 
היהודים  את  שהבדילו  אלו  שהם 

משכניהם.
כתב   (1240) אלפים  ה'  בשנת 
וטען  לאפיפיור  משומד  יהודי 
וביזוי  לעג  דברי  מכיל  שהתלמוד 
פנה  האפיפיור  ולנוצרים.  לגויים 
בעניין למלכי אירופה, ובעקבות כך 
נאלצו  שבו  'משפט'  בפאריס  נערך 
על  ולהשיב  להתגונן  היהודים  חכמי 
השופטים  חבר  הללו.  ההאשמות 
במשפט,  הפסידו  שהיהודים  קבע 

וגזר שיש לשרוף את כל ספרי התל־
מוד בצרפת. בעקבות כך, בט' בתמוז 
העירייה  לכיכר  הובאו   (1244) ד'  ה' 
עגלות  וארבע  עשרים  בפאריס 
והספרים  תלמוד,  בספרי  מלאות 
זה  היה  ההמון.  צהלת  לקול  נשרפו 
בערב שבת פרשת 'חוקת', הפותחת 
וע'פ  התורה',  חוקת  'זאת  במילים 
'זוהי  לפרש:  ניתן  אונקלוס  תרגום 

הגזירה שנגזרה על התורה'.
מכה  היתה  הספרים  שריפת 
שהייתה  צרפת,  ליהודי  ביותר  קשה 
בה  ופעלו  חשוב  תורני  מרכז  אז  עד 
'בעלי התוספות'. יש לזכור שבאותה 
היו  ולכן  ביד,  נכתבו  הספרים  עת 
(המהר'ם)  מאיר  רבי  ויקרים.  נדירים 
את  זה  מאורע  על  כתב  מרוטנבורג 
הקינה 'שאלי שרופה באש', הנאמרת 
מאז  באב.  בתשעה  אשכנז  בקהילות 
שריפת התלמוד היו שנהגו להתענות 

בערב שבת פרשת 'חוקת'.

בכיר בצבא רוסיה: 
"מערכת ה-S500 תוכל 
להתמודד עם איומים 

מהחלל החיצון"
סגן מפקד המחלקה האחראית על מערכות טילי 

הנ"ט ברוסיה אמר כי "המערכת בשלבי הכנה" ◆ עפ"י 
הדיווחים תהפוך מבצעית ב-2020

מ‡ פ. יוחנן

האחראים  הכוחות  מפקד  סגן 
מטוסים  נגד  הטילים  מערכות  על 
ברוסיה, יורי מורבקין, אמר כי "מע־
רכת ה-S500 תוכננה כדי להתמודד 
החי־ מהחלל  המגיעות  מתקפות  עם 
כי  מבינים  הסביר: "אנחנו  הוא  צון". 
הג־ לעין,  הנראה  בעתיד  וגם  כיום 
מתחילים  והחלל  האוויר  בין  בולות 
פועלים  והאויבים  בהדרגה,  להיעלם 
בלבד,  אחד  באזור  מדובר  כאילו 
נכנסת  שהמערכת  להגיד  אפשר 
מתפרסמים  הדברים  הכנה".  לשלבי 
רוס־ מנכ"ל  צ'מזוב,  שסרגיי  לאחר 
הביטחונית  התעשייה  ענקית   - טק 
שעבר  החודש  בסוף  אמר  הרוסית, 

בייצור  "החלה  המדינה  כי  בראיון 
 ."S500  - החדשה  הטילים  סוללת 
נמצאת  לא  "עדיין  היא  כי  ציין  הוא 

בשימוש, אך הדבר יתרחש בעתיד"
מערכת  ההערכות,  פי  על 
במהלך  מבצעית  תהפוך   S500-ה
להחליף  נועדה  היא  הבאה.  השנה 
בי־ שנמצאת   S400-ה מערכת  את 
מים האלה בשימוש בטורקיה והודו. 
אך  בסוריה,  גם  פועלת  היא  בנוסף, 
המ־ הרוסים.  ידי  על  מופעלת  היא 
פרט הטכני שלה טרם פורסם באופן 
רשמי, אך על פי הדיווחים שפורסמו 
עד כה, היא תוכל ליירט מטרות במ־
רחק של עד 600 קילומטרים (לעומת 
עד 400 קילומטרים שה-S400 מסו־

גלת לעשות). 
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רק תרגיל: חומרים מסוכנים על הפסים
רכבת ישראל הובילה תרגיל המדמה דליפת חומרים מסוכנים בעקבות פריצת אוטובוס למחסום 

כביש מסילה בלוד

מ‡ פ. יוחנן
משט־ כוחות  בשיתוף  ישראל  רכבת 
רה, כיבוי והצלה, נציגי כי"ל וחברת הכימי־
קלים הברום, ביצעו השבוע תרגיל לשיפור 
חומרים  המערב  באירוע  לטיפול  המוכנות 

מסוכנים.
הרכ־ לתחנת  סמוך  התקיים  התרגיל 
פורץ  אוטובוס  בו  אירוע  ודימה  בלוד,  בת 
הסמוך  מסילה  הכביש  למפגש  כחוק  שלא 
לתחנה, לאחר הפעלת כל אמצעי האזהרה 
וירידת המחסום, ולאחר מכן נפגע מרכבת 
מסוכן)  כימי  (חומר  ברום  המובילה  מטען 

שהחל לדלוף.
הרכ־ עובדי  בידדו  התרגיל,  במהלך 
לוד  תחנת  של  פינוי  דימו  האירוע,  את  בת 
וסביבתה מנוסעים, והחלו בטיפול בדליפה, 
בהתאם לנוהל ובעזרת ציוד ייעודי המותקן 

בכל רכבת המובילה חומרים מסוכנים.
בזמן  הרכבת  צוותי  עדכנו  במקביל, 
פעל  וזה  הארצי,  הרכבות  פיקוד  את  אמת 
המערבים  לאירועים  השמור  הנוהל  פי  על 
הגורמים  כל  את  עדכן  מסוכנים,  חומרים 
החי־ כוחות  לכל  ודיווח  בארץ,  הרכבתיים 

רום, ההצלה והגנת הסביבה.

מרכבת ישראל נמסר: "רכבת ישראל 
טון  מיליון  ל-10  קרוב  שנה  מידי  מובילה 
מטענים, ומתוכם 1.5 מליון טון של חומרים 
ומאובטחים,  ייעודיים  בקרונות  מסוכנים 
מאיזורי  ברובו  המבודד  מסילה  בתוואי 
רכ־ באמצעות  שינוע  ותעבורה.  מגורים 
בות מצמצם דרמטית את מספר המשאיות 
הנוסעות בכבישים ועלולות לסכן חיי אדם 
במקרה של דליפה או התנגשות. בתום הת־
רגיל יבוצע תחקיר מקיף, במטרה להמשיך 
של  והמוכנות  השינוע  יכולות  את  ולשפר 

רכבת ישראל".

11 אלף טיסות ו-90 אלף שעות: "מלכת 
השמיים" נחת בפעם האחרונה

מטוס בואינג 747-400 הוותיק של חברת אל על הוצא משימוש בתום 25 שנות פעילות ◆  זאת 
בעקבות מהלך להכנסת מטוסים חדשים 

מ‡ פ. יוחנן
"מלכת  לכינוי  שזכה  על  אל  מטוס 
האחרונה  בפעם  השבוע  נחת  השמיים" 
שנות   25 לאחר  בחברה  דרכו  את  וסיים 
מניו   004LY בטיסת נחת  המטוס  שירות. 

יורק לתל אביב.
הוותיק,   747-400 בואינג  המטוס, 
החל  "חיפה",  ושמו   4X-ELB שסימונו 
את  ושירת  בשנת 1994  על  באל  דרכו  את 
לקוחות החברה לארוך כל שנותיו. המטוס 
כלל 403 מושבים, פעל בעיקר בקווים שבין 
תל אביב לניו יורק, לונדון, פריז, ברצלונה 
ובנגקוק. במהלך השנים הוא ביצע 11 אלף 
שעות  אלף   90 וצבר  ונחיתות,  המראות 
של  הקפות  ל-1,600  המקבילות  טיסה, 

כדור הארץ.
חלק  הינה  משירות  המטוס  הוצאת 
להוצאת  החברה  של  אסטרטגי  ממהלך 

מטוסים ותיקים משירות והחלפתם במטו־
סים חדשים ומתקדמים.

רק לפני מספר שבועות אל על צירפה 
לצי מטוסי הדרימליינר החדשים שלה את 

מטוס הבואינג 787 דרימליינר, שנקרא על 
השם העיר "אילת". מדובר במטוס הדרימ־
שצפויים  מטוסים  מתוך 16  העשירי  ליינר 

להצטרף לצי החברה עד לשנת 2020.

שיא חדש: 14 העילויים שהשיגו 100% הצלחה במבחני הדיינות
חבורה מצומצמת של 14 אברכים שלמדו דיינות בשערי הלכה ומשפט בירושלים, צלחה כולה את מבחני הדיינות ב-100% הצלחה | הרה"ג אייל גיאת: "הכל בזכות 

השימוש הפרקטי בבית הדין"

חרי בכ :‡מ
 14 של  עילית  חבורת  בירושלים,  שעבר  בשבוע  קרה  זה 
למ־ יחד  נגשו  מוכר,  שכונה  ורב  ישיבה  ראש  ביניהם  אברכים, 
בחני הדיינות ברבנות הראשית, ולמרבה ההפתעה, כולם צלחו 
בעולם  ביותר  חריג  שנחשב  דבר  ב-100%,  הקשה  המבחן  את 

הדיינות.
במכון  משותף  ללימוד  התגבשה  הזו  העילויים  חבורת 
שערי הלכה ומשפט בירושלים, וזאת גם בגלל שיטת ההוראה, 
אך בעיקר בגלל האפשרות לעשות שימוש ולהתנסות בפרקטי־

קה מעשית בכל עת, בבית הדין לדיני ממונות שעל יד המכון.
מסלול  מרבני  גיאת,  אייל  הרה"ג  מגלה  עמנו  בשיחה 
הדיינות, כי חבורת העילויים מורכבת מליטאים, ספרדים, חסי־
דיים וגם דתיים לאומיים, שיחד עשו את הלא ייאמן עם התו־

צאה המפתיעה במבחן
עת,  באותה  נבחנו  גם  יחד,  שימוש  עשו  יחד,  למדו  "הם 
הצלחה  כשהשיגו 100%  כולנו  את  הפתיעו  הם  שעבר  ובשבוע 
בתוצאות. כולם עברו את המבחן הקשה בלי יוצא מן הכלל, אני 
שהם עוד יגיעו רחוק וישתלבו בתפקידים משמעותיים  מאמין 

בבתי הדין".

מתגבשת קואליציה 
להגנת השיט 
במפרץ הפרסי

ארה"ב יוזמת קואליציה צבאית בינלאומית להגנה על 
חופש השיט והספנות במפרץ הפרסי, בבאב אל מנדב 

ובמצרי הורמוז

מ‡ פ. יוחנן

של  המאוחדים  המטות  יו"ר 
דאנפורד  ג'וזף  גנרל  ארה"ב  צבא 
שיחות  מקיימת  ארה"ב  כי  הודיע 
קואליציה  להקמת  מדינות  כמה  עם 
הרתעה  למטרות  בינלאומית  צבאית 
מפני האיומים האיראניים על תנועת 

הספנות במפרץ הפרסי.
כי  אמר  דאנפורד  גנרל 
הקמת  של  בתהליך  נמצאת  ארצו 
חופש  את  להבטיח  הקואליציה "כדי 
השיט במים שמול איראן ותימן ואת 
חופש הניווט הימי במצרי הורמוז וב־
מעבר באב אל מנדב. תוך כמה שבו־
עות נדע לאלו מדינות יש רצון פולי־

טי לתמוך ביוזמה, ואז נפעל ישירות 
כדי  מדינות  אותן  של  הצבאות  מול 

לזהות את היכולות".
כותב  גארדיין  הבריטי  העיתון 
הבוקר כי על פי התכנית, שהושלמה 
אוניות  ארה"ב  תספק  אלו,  בימים 
חברות  ספינות  ואילו  וסיור,  פיקוד 
הקואליציה יסיירו במים שמול איראן 
את  שיניפו  סוחר  אניות  וילוו  ותימן 

דגלי מדינותיהן.
דבריו  את  אמר  דאנפורד  גנרל 
בפועל  ההגנה  שר  עם  שנפגש  אחרי 
מרק אספר ועם מזכיר המדינה מייק 
פופמאו. קרוב לארבעה מיליון חביות 
מנדב  אל  בבאב  יום  כל  עוברות  נפט 

בדרכן לאירופה ולארה"ב.



יום שישי ט' תמוז תשע"ט 2012/07/2019

במשוך היובל המה יעלו בהר
ביום חמישי הקרוב יומא דהילולא קדישא של צי"ע כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מקרעטשניף זי"ע

חרי בכ :‡מ
יום  תמוז,  ט"ו   - הקרוב  חמישי  ביום 
ההילולא החמישים לעלותו בסערה השמי־
מקרע־ הקוה"ט  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  מה 
ישראל  בית  עמך  המוני  יעלו  זי"ע,  טשניף 
הישן  החיים  בבית  קדשו  ציון  את  לפקוד 
ברחובות לשפוך שיח על ציון המצוינת של 
כ"ק מרן האדמו"ר זי"ע, אשר מאז פטירתו 
נעשה לאבן שואבת למאות ואלפים הבאים 
לשפוך צקון לחשם בציון המצוינת להוושע 
הטהורה  ובזכותו  ורחמים.  ישועה  בדבר 
לדרך  שחוץ  בישועות  היום  גם  נושעים 

הטבע.
נודע  זי"ע  הקוה"ט  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
בגד־ הקדושה,  בעבודתו  תבל  קצוות  בכל 
לותו בתורה ובישועות שפעל למעלה מדרך 
הטבע כמסורת אבותיו הק' מייסדי ומנהיגי 

בית קרעטשניף לדורותיהם.
רבינו הקדוש זי"ע שרד את מאורעות 
השואה הנוראה כשהוא נותר לפליטה יחיד 
עם  יחד  המוקד  על  עלו  אשר  אחיו  מכל 
זאב  אליעזר  רבי  הרה"ק  מרן  כ"ק  אביהם 

זי"ע.
זמן קצר לאחר בואו לארה"ק התיישב 
אביו  חצר  את  מחדש  ייסד  ובה  ברחובות 
הת־ קצר  זמן  תוך  כאשר  מעט,  במתי  הק' 
פרסם שמו ברחבי תבל, כא' מצדיקי הדור 
בעבודת התפילה שלו בהתלהבות ובמסי"נ, 
כאשר  הטבע,  לדרך  חוץ  שפעל  ובישועות 

על  מתדפקים  ישראל  בני  מאחינו  אלפים 
דלתות ביתו להפקד בדבר ישועה ורחמים.

לב  למגינת  הסתלק  פריחתו  בשיא 
ונהנו  לפתחו  שיחרו  אשר  ישראל  כלל  כל 
בארץ  תשכ"ט  בתמוז  בט"ו  הבהיר,  מאורו 
נכר לפני שובו ארצה מהשתטחות על קברי 

אבותיו הק'.
חמישים שנה עברו מאותו יום נורא - 
היום המר והנמהר ט"ו תמוז תשכ"ט - אשר 
מעלה.  של  לישיבה  נתבקש  הנשגב  הצדיק 
זעקות  נשמעו  בו  יום  מאותו  שנה  חמישים 
השבר בבכי תמרורים מכל עבר ומכל פינה 
לשמע הבשורה הנוראית - הסתלקותו הפ־
תאומית של צדיק הדור לשמי רום. ועדיין 
לא נס ליחו ולא מש זכרו המקודש בסילודין 
מזיו  ליהנות  זכו  שעוד  המבוגר  הדור  מבני 

אורו בחיים חיותו.
לכך,  זכו  שלא  אלו  גם  זו.  אף  זו  לא 
שמעו  את  ומבוגרים  זקנים  מפי  שמעו  ורק 
דרבה  בהכנה  בסילודין  מתכוננים  הגדול, 
לק־ ההילולא.  יום  לקראת  קודש  ובחרדת 
מרן  כ"ק  של  המצוינת  לציון  העלייה  ראת 
ובר־ עילאה  ביראה  זי"ע  הקוה"ט  אדמו"ר 

עותא דלבא.
כאיל תערוג על אפיקי מים, כך ממש, 
נפשם תערוג להידבק בעץ החיים של אותו 
מנוחת  מקום  את  לפקוד  וקדוש,  צדיק 
ור־ ישועה  בדבר  בתפילה  להעתיר  קדשו, 
עין  לראות  זכו  שלא  למרות  זה,  כל  חמים. 

בק־ מתהלך  בעודו  הקודש  בעבודת  בעין 
קדשו  זיו  בנועם  לחזות  כלל  זכו  ולא  רבנו 

פנים בפנים.
וכמו בשנים עברו גם השנה: "במשוך 
היובל המה יעלו בהר" - 'המה': המוני עמך 
הציון  את  ויפקדו  יעלו  אשר  ישראל  בית 
הק' ביומא דהילולא רבא, כדי לשפוך שיח 
לשוכן מרומים בתפילה ותחנונים. והשי"ת 
בוודאי ישמע לשוועתם של ישראל ובזכות 
ונח־ רפואות  ישועות,  כולם  יפעלו  הצדיק 
בתשו־ נוושע  ובמהרה  ולפרט,  לכלל  מות, 

עת עולמים בגאולתנו ובפדות נפשנו בבניין 
בקרוב  צדקנו  משיח  בביאת  הבחירה  בית 

בימינו, אמן.
הנהלת  יוצאת  שנה  כמדי  כי  יצוין, 
אל  מיוחדת  בקריאה  קרעטשניף  מוסדות 
הציבור הרחב, להתייצב להרים את תרומ־
יסו־ אשר  הקדושים  המוסדות  לטובת  תם 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ידי  על  קודש  בהררי  דם 
את  והנושאים  ההילולא  בעל  זי"ע  הקוה"ט 
שמו ודרכו, במהלך יום ההילולא יוצב דוכן 
בו  הק'  לציון  ונראה  סמוך  מיוחד  התרמה 
יוכלו הבאים להרים את נדבת הקודש לטו־

בת המוסדות הק'.
לרשות  יעמוד  מאוייש  טלפוני  מוקד 
על  להזכיר  שמות  למסירת  הרחב  הציבור 
08-373- במספר  חמישי  ביום  הק'  הציון  
4018 לישועת הכלל והפרט בכל מילי דמי־

טב זיע"א.

ציון דרך חשוב נוסף במרכז הרפואי מעיני הישועה:

מחלקות כירורגיה ואורתופדיה חדישות  
נפתחו במשכנם המפואר בבנין האשפוז החדש

חרי בכ  :‡מ
הוע־ ומורכב  מיוחד  רפואי  במבצע 
כללית,  לכירורגיה  המחלקה  אמש  ברו 
והמחלקה  אורולוגיה  בריאטריה,  א.א.ג, 
הישו־ מעיני  הרפואי  במרכז  לאורתופדיה 
המרכזי,  הישן  בבנין  הקודם  ממשכנם  עה, 
האשפוז  בבנין  והמפואר  המרווח  למשכנם 
החדש שהושק במעיני הישועה לפני מספר 
חודשים. במחלקות החדשות עשרות מיטות 

אשפוז עם מיטב הציוד המתקדם ביותר.  
פאר  ברוב  נחנך  החדש  האשפוז  בניין 
והדר בהשתתפות גדולי תורה ואישי ציבור, 
היידן  למרכז  הבית'  'חנוכת  של  רב  במעמד 
למש־ הועתקו  ראשון  בשלב  לקרדיולוגיה. 
כנם החדיש המחלקות: לטיפול נמרץ כללי, 
וטיפול נמרץ לב ויחידת הצנתורים, ששוכנו 
הועתקו  כעת  הבנין.  של  הכניסה  בקומת 
המחלקות לכירורגיה ואורתופדיה למשכנם 

המרווח בקומה 1 בבנין החדש.
 כן הועתקו יחידות אורולוגיה, א.א.ג, 
ע"י  הפועלים  ופרוקטולוגיה,  בריאטריה 

המחלקה הכירורגית.
להעת־ המורכב  הרפואי  המבצע  על 
והציוד  המאושפזים  עם  יחד  המחלקות  קת 
האדמיניסטרטיבי  המנהל  הופקד  הרפואי 
מתור־ צוותים  כשלצידו  יוסקוביץ  יהושע 
האדמיניסטרציה,  מחלקות  כלל  של  גלים 

התפעול והאחזקה של המרכז הרפואי.  
הח־ במחלקות  "המאושפזים  לדבריו, 
דשות ובני משפחותיהם, נהנים מתנאי אש־
פוז משודרגים ומשופרים, חדרים מרווחים, 
ותנאי  ביותר  מהמתקדמים  וציוד  מיטות 
המתק־ למרכזים  בדומה  מותאמים  שהייה 

הקרובים  כי "בימים  ציין  כן  בעולם".  דמים 
יועבר גם 'מכון הלב' הממוקם כיום במתחם 
מרפאות החוץ לבנין האשפוז החדש בסמוך 

ליחידת הצנתורים".
הד"ר  מנהל  הכירורגית  המחלקה  את 
בישראל  הכירורגיים  מבכירי  קולר,  משה 
ובכירים  מומחים  רופאים  של  שורה  ולצידו 
בעלי שם. את היחידה לניתוחים בריאטריים 
רובין  משה  פרופ'  מנהלים  קיבה)  (קיצורי 
ופרופ' אנדריי קידר, מומחים בעלי מוניטין 
השמ־ לבעלי  בניתוחים  עשיר  וניסיון  רב 
מבוגרים  לאורולוגית  היחידה  את  יתר.  נת 
מנהלים פרופ עמי סידי וד"ר בנימין שלווה 
את היחידה לאף אוזן גרון מנהל פרופ' רפאל 

פיינמסר.

את המחלקה האורטופדית מנהל הד"ר 
כללית,  לאורתופדיה  מומחה  הולצר,  איתי 
הניסיון  בעלי  ומגדולי  וטראומה  מפרקים 
בישראל בתחום. לצידו מומחים רבים מנהלי 
האורתופ־ מקצועות  תתי  בכל  יחידות  תתי 
דיה :   כתף ומרפק, ברך ארתרוסקופיה, כף 
יד, כף רגל, עמוד שדרה ועוד. כמו כן קיימת 
יחידה לאורטופדיה ילדים בניהולו של ד"ר 

לינול קופיליוביץ.
יחידה  באחרונה,  נפתחה  כן  כמו 
מיוחדת לכף רגל סוכרתית בניהולו של ד"ר 
בתחום,  בעולם  המומחים  מגדולי  נוף,  מתי 
נוספת  חדשה  יחידה  נפתחת  אלו  ובימים 
לפודיאטריה (כף רגל) בניהולו של ד"ר איתן 

סביר.

במלאת כ"ה שנים להסתלקותו של כ"ק מרן 
אדמו"ר מצאנז זי"ע

המוני חסידי צאנז 
מתכנסים השבת 
בקרית צאנז נתניה

בליל שבת קודש ההתכנסות המרכזית בשולחן הטהור 
שיערוך כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א  ◆  כצוואת 

צדיק יוענקו במוצש"ק תעודות כבוד ופרסים לעשרות 
ממצוייני "כוללי הש"ס" ו"מפעל הש"ס" ו"ישיבות צאנז"  
◆  עשרות בחורים יעוטרו בתואר "מורינו"  ◆  כינוסים 
והתוועדויות חסידים התקיימו אמש בכל רחבי תבל  ◆  

המונים עולים היום לציון קדשו בבית החיים בנתניה

חרי בכ :‡מ

העשרים  ההילולא  יום  לרגל 
מצא־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  וחמש 
ו"דברי  חיים"  "שפע  בעל  זי"ע,  נז 
המוני  יגיעו  היום,  שחל  יציב", 
חסידי צאנז מרחבי הארץ ומהעולם 
חוקת,  פרשת  ש"ק  השבת,  לשבות 
דרכו,  ממשיך  בנו  של  קדשו  בחצר 
שליט"א,  מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
והתעו־ חיזוק  של  מעיינות  לשאוב 
השולח־ ועריכת  מהתפילות  ררות 

נות שיתקיימו ברוב עם.
לרגל  המרכזית  ההתכנסות 
הטהור  בשולחן  תהיה  ההילולא 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שיערוך 
הגדול  בהיכל  קודש,  שבת  בליל 
הת־ ייערכו  גם  בו  רוזנברג',  'היכל 
במהלך  השבת.  כל  במהלך  פילות 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ישמיע  השבת 
שליט"א משאות דרוש ופלפול וד־

ברי חיזוק והתעוררות.
יחתום  הגדולה  השבת  את 
התו־ כבוד  "מעמד  הגדול  המעמד 
של  קדשו  כרצון  המתקיים  רה", 
הדברים  מן  אשר  ההילולא,  בעל 
קדשו  בצוואת  שחקק  הבולטים 
נושא  הוא  והמרטיטה,  הארוכה 
והמשך  התורה  עמלי  ידי  חיזוק 
ות־ גאונים  של  לגיונות  העמדת 

היתה  זו  שכידוע  חכמים,  למידי 
השנים.  כל  לאורך  חייו  משאת 
לה־ בצוואה  מבקש  אף  כך  לשם 
לעודדם,  כדי  פרסים  להם  עניק 
בהוסיפו לבקש: "אם אפשר שחי־
לוק הפרסים יהיה ביום היארצייט 

היה ניחא עבורי מאד".
נשמ־ אכן  המיוחדת  הבקשה 
שנה,  מדי  במלואה  ומתקיימת  רת 
השולחן  עריכת  לאחר  השבת,  ואף 
השלישית,  הסעודה  של  הטהור 
כ"ק  יעניק  החסידים  אלפי  במעמד 
מרן אדמו"ר שליט"א תעודות כבוד 
בחורים  לעשרות  הצטיינות  ופרסי 
המצויינים,  התורה  עמלי  ממובחרי 
שיעוטרו  צאנז,  ישיבות  תלמידי 
בתואר "מורינו", לאחר שנבחנו על 
תוס־ עם  גמרא  דפי  מאלף  למעלה 
פות בעל-פה ועמדו בכור המבחנים 
בהצלחה רבה, מתוך ידיעה יסודית, 
מעמיקה וברורה. לבחורים גם יוע־
נכבדים,  בסכומים  עידוד  פרסי  נקו 
והחסד"  התורה  "היכלי  על-ידי 

דחסידי צאנז.
מספר תעודות כבוד גם יוענ־
קו לכמה אברכים ממובחרי תלמידי 

אשר  הש"ס,  ומפעל  הש"ס  כוללי 
על  ומיוחדת  רבה  בהצלחה  נבחנו 
יוענ־ כן  כמו  בעל-פה.  הש"ס  כל 
נבחרת  לקבוצה  כבוד  תעודות  קו 
בש"ס  שלמים  סדרים  על  שנבחנה 
החדשה "ידיעת  התוכנית  במסגרת 
בפרסי  יזכו  אלו  נבחנים  התורה". 
הפרסים  קרן  מאת  נכבדים,  הוקרה 

"שפע חיים ותורה".
נתניה  צאנז  בקרית  כי  יצויין, 
לקלי־ האחרונים  בימים  נערכו 
בה  שישבתו  החסידים  המוני  טת 
התורה  "היכלי  והנהלת  השבת, 
והחסד דחסידי צאנז" דאגה לאש"ל 
הישי־ בבניני  האורחים,  לכל  מלא 

בות ושאר מוסדות הקריה.
נערכו  אמש  שנמסר,  כפי 
סעודות  והעולם  הארץ  רחבי  בכל 
חסידים  והתוועדויות  הילולא 
בבתי המדרש של חסידי צאנז ובי־
בהשתתפותם  הקדושות,  שיבות 
של אדמורי"ם ורבנים, אשר יחדיו 
מרן  כ"ק  של  בדברי-תורתו  עסקו 
זכרו  את  והעלו  זי"ע  האדמו"ר 
הטהור ומורשתו הרוחנית שהותיר 
כן  כמו  דורות.  לדורי  ברכה  אחריו 
מתקיימים היום בישיבות ובכוללי 
צאנז סדרי לימוד מיוחדים, כאשר 
מצ־ גם  והאברכים  הבחורים  אל 
אשר  בעלי-בתים  המוני  טרפים 
ללימוד  כולו  היום  את  מקדישים 

התורה.
משעות  כבר  כי  נמסר,  עוד 
המונית  נהירה  החלה  אמש  הערב 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  קדשו  לציון 
בבית- כבוד  מנוחתו  במקום  זי"ע, 
מגיע  הגדול  הקהל  בנתניה.  החיים 
מכל פנות הארץ וגם היום עד שעות 
לע־ רבבות  ימשיכו  הצהריים  אחר 
חב־ קברו.  שעל  ה"אהל"  אל  לות 

תגבור  על  הודיעו  התחבורה  רות 
מועדי  ואת  היום,  האוטובוסים 
072- בטלפון  לקבל  ניתן  הנסיעות 
3152000 (קול צאנז) ובבתי המדרש 

של חסידי צאנז.
מקרית צאנז שבנתניה יוצאים 
החל  מיוחדים  אוטובוסים  היום 
מהשעה 7 בבוקר עד 4:15 אחה"צ, 
ההס־ ושוב.  הלוך  שעה,  רבע  כל 
תשלום  ללא  הן  צאנז  מקרית  עות 
הדתית"  "המועצה  של  באדיבותם 
אוח־ אשר  הרב  בראשות  בנתניה, 
שר,  שמעון  הרב  ובהשתדלות  נה, 
סגן ראש העיר נתניה, ושל "קהילה 
קדושה" קרית צאנז, בראשות הרב 

מאיר דוד שכטר.
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באופן יוצא דופן חגגו בתלמוד תורה "אור 
האמת" באלעד את מסיבת החומש המרכזית

התורה  בתלמוד  נערך  מרגש  מעמד 
מרכזית  חומש  חגיגת  בעיר.  האמת"  "אור 
התבר־ הת"ת  תלמידי  א'.  כיתה  לילדי 
הת"ת  נשיא  ורבנו  מורנו  מפי  בראשונה  כו 
הגה"צ הרב אליעזר בן דוד שליט"א, לאחר 
מכן התכנסו התלמידים בבית המדרש שע"י 
המנהלים  מפי  שיחה  שמעו  שם  הת"ת, 

שליט"א על מעלתה של התורה הקדושה.
לאחר השיחה המרגשת יצאו התלמי־
בדרכם  ירושלים  לעיה"ק  באוטובוסים  דים 
המערבי,   הכותל   – מקדשינו  בית  לשריד 
הבאת  למעמד  בדומה  הייתה  כשההרגשה 
הביכורים, במהלך הדרך פרצה השמחה מג־
על  מיוחדים  בשירים  הצאן  צערי  של  רונם 
שיר  התלמידים  שרו  וכן  הק'  התורה  מעלת 
מיוחד שהלחין מורנו הגה"צ הרב אליעזר בן 

דוד שליט"א על ימי הילדות.
הכותל  לרחבת  התורה  חתני  בהגיע 
המערבי התקבצו סביבם מאות תיירים מכל 
העולם והתרגשו לראותם כשכתריהם ברא־
'גדול  ד  קידוש  תורה".  הוא "כתר  הלא  שם 
נערך עת צעדו בחיל ורעדה לרחבה. התרג־
שות מיוחדת נרשמה עת הכניסו התלמידים 
היקרים בין אבני הכותל את בקשתם שנכת־
בה בפתק שהוכן לכך מראש ובו כל תלמיד 

הביע את שאיפותיו  הרוחניות והנעלות.
לאחר מכן התקבצו הילדים תחת טלית 
הגואל  "המלאך  הנערים  בברכת  להתברך 
נשתתק  כולו  העולם  כי  היה  נדמה  אותי", 
את  התלמידים  שרו  עת  סיני  הר  כבמעמד 
השירים "כד יתבין ישראל ועוסקין בשמחת 
התורה" ו"תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל". 

להיכל  התלמידים  עלו  ובזיע  ברתת 
"פורת  ישיבת  והעטירה  הגדולה  הישיבה 
שם  העתיקה,  בעיר  כבוד  השוכנת  יוסף" 
משה  הרב  הגדול  הגאון  הישיבה  לראש  פנו 
צדקה שליט"א אשר בירך את כל אחד ואחד 
הרב  מפי  שמעו  גם  התלמידים  מהחתנים. 
שיחה מיוחדת בעניינא דיומא על כך שהכ־
תר תורה הנמצא על ראשם, מעיד על היותם 
כך  על  מעידים  ופניהם  סגולה  לעם  שייכים 
שהם מתחנכים בתלמוד תורה תחת הנהגתו 

של אדם גדול וצדיק.
דמעות של אושר ותפילה זכה נאמרה 
מפי ההורים שיחיו של התלמידים עת הס־
בליבם  נשאו  וכולם  העילאי  המעמד  תיים 
ובי־ בתורה  גדלים  לראותם  שנזכה  תפילה 

ראת שמים. 

נועם 1 בשבת ובחו"ל
משפחתית'  'חופשה  המילים  צמד 
ההוצאות  הר  על  מיד  לחשוב  לכולנו  גורם 
שמחכה לנו בסגירת החופשה, ברגע שנחזור 

לבית אל המציאות. 
לחו־ נדירה  הזדמנות  לכם  יש  השנה 
למהדרין  וכשרה  מפנקת  משפחתית  פשה 
וכשתחז־ בעולם,  היפים  מהמקומות  באחד 
קודם  כמו  בדיוק  העו"ש  את  תגלו  לבית  רו 

החופשה.
הבלעדית  המשווקת  אפיקים  חברת 
של מיני בר השבת נעם 1 יוצאת במבצע קיץ 
מטיס שיכול להעיף את כל המשפחה לחופ־
שה חלומית בהרי הקרפטים עוצרי הנשימה.
אז אם התלבטתם אם לשדרג את הבית 
ואת איכות החיים ולרכוש נעם 1 ומשום מה 
הרגע  תזרקו  תזה,  את  עשיתם  לא  עדייןן 
ורו־ למחזורית)  (עדיף  לפח  הבקבוקים  את 

צו להזמין את בר המים נעם 1 שיסגור לכם 
וקרים  חמים  מים  ובחול,  בשבת  הפינה  את 
חופשה  על  ענקית  להגרלה  ותכנסו  בשפע, 

משפחתית בהרי הקרפטים.
ממים  גם  וגם.  גם  נהנים  רק,  אין  השנה 

גם  בחול,  וגם  בשבת  גם  מקרים  גם  חמים, 
משלל אטרקציות, וגם מנופים עוצרי נשימה, 
שיסדרו לכם חופשה משפחתית שלא תשכחו 
משגע  לקיץ  וטוסו  עכשיו  הזמינו  זמן.  הרבה 

http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1 במתנה

סימנים של שמחה: מחנה הנופש של 
'שמעיה' לחירשים וכבדי שמיעה

ילדים  עשרות  הסימנים:  בשפת  נופש 
ימים  מארבעה  נהנו  שמיעה  וכבדי  חירשים 

של כיף באילת ביוזמת ארגון 'שמעיה'
הופעות  שיט,  אטרקציות,  ארוחות, 
כלול  שהיה  ממה  חלק  רק  זה   – והגרלות 
בקייטנת 'שמעיה' שהתקיימה בשבוע שעבר 

באזור אילת. 
כמו בכל שנה, גם בקייטנה השנה נטלו 
שמיעה  וכבדי  חירשים  ילדים  עשרות  חלק 
אט־ של  נגמר  בלתי  משפע  כאמור,  שנהנו, 
שילוו  ואנרגיות  מיוחדת  אווירה  רקציות, 

אותם עוד זמן רב. 

כי  אילת,  על  מדברת  אולי  הכותרת 
הקייטנה  אך  הפעילות,  התרכזה  הזה  באזור 
מדינה  חצי  של  בשטח  התקיימה  עצמה 

בערך... 
המ־ המלח,  ים  באזור  התחילה  היא 
והסתיימה  בערבה  שטח  בפעילויות  שיכה 
בוילה  הילדים  לנו  שם  אילת,  בעיר  כאמור 

מיוחדת. 
הילדים  את  שליווה  רוימי,  דוד  הרב 
והסי־ האושר  "השמחה,  מספר:  בקייטנה, 

כל  במשך  אותנו  מלווים   – הילדים  של  פוק 
שנים  הרבה  של  "מניסיון  לדבריו,  השנה". 

ל"פאן",  מעבר  הזאת,  שהקייטנה  קובע  אני 
חינו־ מבחינה  המון  לילדים  ומוסיפה  נותנת 

כית, מקצועית ואישית".
המ־ לכל  להודות  מבקש  רוימי  הרב 
עורבים ו"בפרט לצוות המקצועי והחינוכי 
של 'שמעיה' בראשות המנכ"ל הרב שמעון 
אנשים  למען  כימים  לילות  שעושים  לוי 
קהילת  ובכללם  בישראל,  מוגבלות  עם 
כבדי השמיעה... הקייטנה הזאת, שרק מי 
והשקעה  עוצמה  איזו  על  מבין  בה  שהיה 
הטוב  הצד  על  להתקיים  יכלה  מדובר, 

ביותר רק בזכותם".

מרגש: הילדים 
המיוחדים נהנו 
מהפנינג עוצמתי

אירוע שהפך למסורת: אולמי אבניו בשיתוף בית חב"ד 
באר יעקב ובית חב"ד אסף הרופא ערכו לאחרונה 

הפנינג מרגש ומיוחד למשפחות לילדים עם צרכים 
מיוחדים
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הת־ אבניו  באולמי 
מרגש  אירוע  לאחרונה  קיים 
חולים  ילדים  למען  במיוחד 
האירוע  משפחותיהם.  ובני 
אסף  חב"ד  בית  ביוזמת  נערך 
חב"ד  בית  ובשיתוף  הרופא 
הפ־ כלל  האירוע  יעקב.  באר 
למשפחות  ומיוחד  מרגש  נינג 
מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים 
למסורת  כבר  שהפך  אירוע 

אמיתית.
מה־ נרדמו  לא  "הילדים 
הם  האבניו,  של  לבוקר  צפייה 
המ־ לחוויה  הימים  את  ספרו 
השלישית  השנה  "זו  קסימה". 
מגי־ מלא  הרכב  שהמשפחה, 
שנותן  מדהים  אירוע  זה  עה, 
פה  "הרמתם  כח!".  המון  לנו 
מרהיב  מרגש.  כך  כל  אירוע 
פינה,  בכל  פינוקים  ביופיו, 
מקצת  אלו  אלופים",  אתם 
הורים  של  הנלהבות  התגובות 
המשפח־ בהפנינג  ומתנדבים 
אבניו  באולמי  שהתקיים  תי 
בעלי  לוי-  משפחת  בחסות 

האולם.
באירוע היה שפע של פי־
מדו־ ולהורים.  לילדים  נוקים 
בר כאמור באירוע ענק ממדים 
 c.p ילדי   120 של  למשפחות 
כשבמר־ מוחיות  פגיעות  עם 
קעים תמונות מחוויות של כל 
השנה בפעילות של בית חב"ד.

סוד ההצלחה של האירוע 
ואנ־ גופים  של  הירתמות  היה 
שי מקצוע רבים לשמח ולהע־

ניק כוחות למשפחות.
לשמוח  הייתה  המטרה 
גם  ולאפשר  יחדיו  ולכייף 
עמ־ במספר  להתפנק  להורים 
מקצועיים,  עיסויים  של  דות 

גרפולוגיה, טיפוח ויופי.
התכנסו  ההפנינג,  לאחר 
הרב  מפי  לברכות  המשפחות 
חב"ד  בית  רב  בקרמן  שמואל 
הרב  יעקב,  בבאר  המרכזי 
חב"ד  בית  רב  בקרמן  מנדי 
סגנית  הרופא,  אסף  שמיר- 
הר־ במרכז  הסיעוד  מנהלת 

יעל  הרופא  אסף  שמיר  פואי 
וגני  הספר  בית  מנהלת  מעוז, 
ומו־ רוזן  מילכה  הגב'  "אסיף" 

רן נציגת ועד ההורים.
של  השמחה  את  "לראות 
הילדים ושל המשפחות שלהם 
להמשיך  כוח  שנותן  דבר  זה 
מנדי  הרב  אומר  בעשיה", 
אסף  חב"ד  בית  רב  בקרמן, 
הודה  בקרמן  הרב  הרופא. 
ונטלו  שנרתמו  הגופים  לכל 
המרגש,  האירוע  בהפקת  חלק 
בדגש על הנהלת אולם אבניו. 
את  בקרמן  הרב  ציין  בנוסף 
של  והניהולי  המקצועי  הצוות 
(אסף  שמיר  הרפואי  המרכז 
לאורך  פועלם  על   " הרופא) 
ובני  החולים  למען  השנה  כל 

משפחותיהם"
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עם פתיחת החופש:

'מכבי' קיימה ערב בריאות מקצועי ברמב"ש ג'
הערב נערך בהדרכת רופאים ואנשי מקצוע בכירים, ונפתח לחברי כל קופות החולים, ללא עלות • מנהל 

מרחב בית שמש, מר דוד מישר: "מחויבים לבריאות הקהילה"

חרי בכ :‡מ
הבריאות,  קידום  ממגמת  כחלק 
ערב  ב'מכבי'  והשפלה  ירושלים  מחוז  קיים 
הערב  שמש.  בית  במרחב  מקצועי  בריאות 
בשכונת  החדש  הרפואי  במרכז  התקיים 
הש־ תושבי  כלל  לרווחת  ונפתח  ג',  רמב"ש 
עלות.  וללא  החולים,  קופות  כל  חברי  כונה, 
מקצוע  אנשי  מפי  הרצאות  נמסרו  במהלכו, 
ורופאי 'מכבי' בכירים, שהעניקו כלים וידע 
המשפחתי  התא  בריאות  לשמירת  חיוני 

בכלל, ובימי החופש בפרט.
ד"ר יואל רייטר, מומחה ריאות ילדים 
ומנהל מרפאת השינה בבית החולים 'הדסה' 
עין כרם, פתח את הערב בהרצאה מרתקת, 
על נושא הפרעות שינה ובעיות נשימה בקרב 
חשביה,  סער  ד"ר  הרצה  בהמשך,  ילדים. 
'הדסה-עין  החולים  בבית  ילדים  מיון  מנהל 
עקי־ הפציעות:  נושא  את  הקיף  הוא  כרם', 
האופייניים  ושברים,  חתכים  הכשות,  צות, 
לתקופת הקיץ, הסביר על דרכי ההתמודדות 
בעת הצורך, וליווה את דבריו במצגת מוש־
חשובים  טיפים  הוענקו  הערב,  בסיום  קעת. 
'מכבי':  רופאות  מאת  המשפחה,  לבריאות 
ד"ר יעל תפוחי ערמון, רופאת משפחה, וד"ר 

דבורה פרידלר, רופאת ילדים.
התקיים  בו  החדש  הרפואי  המרכז 
הערב, הינו המרכז השני של 'מכבי' בשכונה, 
לאחרונה,  נפתח  והוא  שמש,  בבית  והשישי 
כמענה לצורך הגובר בשירותי רפואה מתק־
בר־ ממוקם  המרכז  הצעירה.  בשכונה  דמים 
חוב ישעיהו הנביא 4, וניתנים בו כל שירותי 
הרפואה כגון רפואת משפחה, ילדים ונשים, 
קשב  רפואת  נשים,  אולטרסאונד  שירותי 
מרפאת  פיזיותרפיה,  אא"ג,  לילדים,  וריכוז 
מרק־ בית  משרד,  מעבדה,  שירותי  אחיות, 

חת 'מכבי פארם' ושירותים נוספים. כמו"כ, 
לרווחת המבוטחים מרכז החירום ברמת בית 
שמש א' ברחוב נחל צאלים 6, הפתוח מדיי 
יום בין השעות 20:00-23:00 בימי שישי בין 
בין  וחגים  שבתות  ובמוצאי   ,09:00-12:00

השעות 21:00-24:00  ללא תשלום.
השי־ לפריסת  מצטרף  החדש  המרכז 
רותים הנרחבת של מכבי ברחבי בית שמש: 
החר־ בקריה  ו-ג';  א'  רמב"ש  בשכונות 
המסחר  בבניין  'מכבי'  הרפואי  ובמרכז  דית; 
גם  'מכבי'  מעמידה  בנוסף,  שבעיר.  'נעימי' 
מתא־ צוות  שמש,  בבית  מבוטחיה  לרשות 
החברים  לרשות  הזמין  קהילה,  קשרי  מי 
בקריה  קלוגמן  יצחק  ר'  השונות;  בשכונות 
ברוריה  והגב'  רובינשטיין  נתן  ר'  החרדית, 

וייסברג ברמב"ש ג'.
מנהל מרחב בית שמש, מר דוד מישר: " 

רווחתם  למען  רבים  משאבים  משקיעה  מכבי 
ומבוט־ הקהילה  חברי  של  בריאותם  וקידום 
קשרי  מתאם  יזם  זו,  מגישה  כחלק  'מכבי'.  חי 
הקהילה בשכונת רמב"ש ג', ר' נתן רובינשטיין, 
שזכה  המשפחה,  לבריאות  החיוני  הערב  את 
נמ־ אנו  המשתתפים.  מאת  נלהבות  לתגובות 
הבריאות  שירותי  להעמקת  במרץ  ונפעל  שיך 
כל  המקום.  תושבי  מבוטחינו,  אלפי  לרווחת 
תחומי  בכל  מקצועיות  על  רב  דגש  תוך  זאת, 
הרפואה, חיבור לצרכי הקהילה, שיתוף פעולה 
פירות  את  הקהילות.  ורבני  העירייה  עם  הדוק 
ההשקעה ניתן לראות בבהירות בנתוני ההצט־
רפות בעיר; בשלוש השנים האחרונות הצטרפו 
יותר מ-3,000 תושבי בית שמש ל'מכבי'. אנחנו 
מחויבים אליהם, ואל יתר מבוטחינו הוותיקים, 
ונמשיך להעניק להם את שירותי הבריאות הטו־

בים ביותר בישראל ובבית שמש".

טלטלה בענף 
הרכב: הטבת המס 
לרכבים היברידיים 

תבוטל לחלוטין
אחרי  הרכב.  בענף  דרמה 
ההיב־ המכוניות  דגמי  שכלל 
חודשים  לפני  התייקרו  רידיות 
לנוכח  שקלים  באלפי  אחדים 
הטבות  והקטנות  המס  עדכון 
מת־ 'ירוקות',  מכוניות  על  המס 

להתרחש  עלולה  בקרוב  כי  ברר 
ודר־ נוספת  מחירים  התייקרות 
לאח־ במקביל,  בהרבה.  מטית 
יבואניות  מספר  כי  התברר  רונה 
הגיעו כבר לרף מכסות המכוניות 
לייבא  להם  שהותר  ההיברידיות 
שדגמים  כך  השבוע,  בתחילת 
רבים עומדים לאזול מהשוק כבר 

בהקדם.
ענף  על  שהוטלה  הפצצה 
לפני  התרחשה  הישראלי  הרכב 
במשרד  כאשר  אחדים,  ימים 
הגרעון  לנוכח  כי  הבהירו  האוצר 
הממשלה  בתקציב  המשמעותי 
העלאות  גם  היתר  בין  הדורש 
המ־ על  הקנייה  שמס  הרי  מיסים, 
מינואר  יעלה  ההיברידיות  כוניות 
המ־ המרבי.  המס  לשיעור  הקרוב 

אלפי  של  התייקרות  היא  שמעות 
שקלים נוספים על כל דגמי המכו־

ניות ההיברידיות.
התמונה,  את  להבין  כדי 
כדאי לדעת שבישראל מוטל מס 
בשיעור  חדש  רכב  כך  על  קנייה 
בשנים  ניתן  שעליו   -  83% של 
ירו־ למכוניות  זיכוי  האחרונות 
מכו־ על  הקנייה  שמס  כך  קות, 
 30% על  עמד  היברידיות  ניות 
צו־ זו  הטבה  הרכב.  מערך  בלבד 
אפריל  בחודש  לראשונה  מצמה 
המכוניות  התייקרו  וכך  השנה 
הראשונה,  בפעם  ההיברידיות 
את  לבטל  באוצר  מקווים  וכעת 
שהמ־ כך   – כליל  המס  הטבת 
יתייקרו  ההיברידיות  כוניות 
נוספים  שקלים  אלפי  בעשרות 
לדוגמה,  הפופולרים,  ובדגמים 

צפויה  איוניק,  ויונדאי  נירו  קיה 
ואף  במחיר   30% של  התייקרות 

יותר!
אז רגע לפני שהמחיר יעלה, 
בביגליס, חברת הליסינג המובילה 
מגוון  לכם  מציעים  החרדי,  במגזר 
על  במיוחד  אטרקטיביות  הצעות 
מדג־ ההיברידיות  המכוניות  כלל 
טויטה  איוניק,  יונדאי   –  !2019 מי 
קורולה היברידית, קיה נירו ועוד. 
המומחים של ביגליס יתאימו לכם 
המתאים  ההיברידי  הרכב  את 
או  כביש  מכונית  לצרכיכם,  בדיוק 
עם  משפחתית,  או  פרטית  שטח, 
עבור־ המושלמת  האבזור  חבילת 
וחיסכון  דלק,  צריכת  לנוחות,  כם 
וכמובן ביצועי מנוע איכותיים כפי 

שאתם צריכים.
מגוון  את  תמצאו  בביגליס 
ביש־ ביותר  הגדול  הזמין  הרכבים 
ראל. בביגליס יעשו בשבילך הכל, 
ורגו־ נוחה  מנסיעה  שתיהנה  כדי 
שקט.  ראש  עם  חדש  ומרכב  עה 
מהיום כבר לא צריך ללכת, לבוא, 
מימון,  למצוא  להמתין,  להתרוצץ, 
להחתים טפסים, למכור את הרכב 
טובה,  טרייד-אין  בעסקת  הישן 
ביותר  הזול  הביטוח  את  לחפש 
להעביר  כדי  הדואר  לסניף  וללכת 
כל  את  תקבלו  בביגליס  בעלות. 
חוד־ מתשלום  תיהנו  השירותים, 
צורך  ללא  במיוחד  אטרקטיבי  שי 
רכב  עם  ותצאו  כלל  במקדמה 
אטרקטי־ בתנאים  ובטיוח  חדש 
ביים בתוך זמן קצר ומבלי שתקום 

מהכסא! 
וקבלו  לביגליס  היכנסו  אז 
את הטוב ביותר בשבילך – בזכות 
סוכ־  – ביגליס  שלנו!  הניסיון 

כהנמן  ברחוב   – אלבר  משנה  נות 
ירמיהו  וברחוב  ברק  בבני   106
1-700- בטלפון  או  ירושלים   39

.550-650

לקראת הקיץ 

מכבי במהלך למניעת שכחת ילדים ברכב
כולנו חווים מצבי עייפות, מתח ושינויים בסדר היום ועל כן באחריותנו לאמץ הרגלי מניעה קבועים על 

מנת שהיקרים לנו מכל יהיו בטוחים

חרי בכ :‡מ
של  הצפון  שמחוז  השנייה  השנה  זו 
הסברתי  מהלך  יוזם  בריאות  שירותי  מכבי 
בקהילה להעלאת המודעות ולמניעת שכחת 
החודשים  רקע  על  ברכב,  ותינוקות  ילדים 
החמים שבפתח. חודשי תמוז ואב הם החו־
דשים החמים ביותר בשנה בישראל, וכידוע 
ופעוטות  תינוקות  על  משפיע  קיצוני  חום 
במהירות רבה וחמורה יותר מאשר על מבו־
ברכב  הטמפרטורות  שעליית  בייחוד  גרים, 

סגור מתרחשת כבר בדקות הראשונות.  
מתר־ ברכב"  נשכח  "תינוק  תופעת 
מתח  ההורה,  של  עייפות  בזמן  לרוב  חשת 
הילד  של  ההסעה,  בשגרת  שינוי  או  נפשי 
הופך  הנהג  כזה,  במצב  יום.  כביום  שלא 
גורמת  אשר  מצב  אוטומטי",  "טייס  למעין 
לה־ החדשה  משימתו  את  לשכוח  לעיתים 
סיע את הילד והוא ממשיך בשגרת יומו. כך 
הוא עלול לשכוח את הילד ברכב. התופעה 
יכולה לקרות לכל אדם – אמירת "לי זה לא 
אדם,  אף  לגבי  תקפה  אינה  לצערנו  יקרה" 

כך מסבירים מומחי מכבי
מתח  עייפות,  מצבי  חווים  "כולנו   

באח־ יש  כן  ועל  היום  בסדר  ושינויים 
ריותנו לאמץ הרגלי מניעה קבועים על מנת 
מסבירה  בטוחים",  יהיו  מכל  לנו  שהיקרים 
הגב'  מכבי,  של  המחוזית  הבריאות  מקדמת 

אנדרה הורביץ.
הסב־ במהלך  יצאו  במכבי  כך,  לשם 
מסרים,  בעלי  עלונים  הופצו  במסגרתו  רתי 
שכחה  מפני  הגנה  ואמצעי  מעשיות  עצות 
הורה  לכל  שחשוב  ברורות  הנחיות  ידי  על 

לילד מתחת לגיל שלוש לאמץ על מנת למ־
לוודא  הוא  הראשון  הכלל  מיותר.  אסון  נוע 
שביציאה אכן הרכב ריק מנוסעים. אך מנגד, 
הר־ ההנחיה  הדעת,  בהסחת  בטיפול  כחלק 
צויה ביותר היא בכלל להימנע מדיבור בנייד 
לה־ ראשי  כמקור  הוכח  אשר  נסיעה,  בעת 
סחת דעת. עצה יעילה נוספת היא השארת 
החפצים האישיים במושב האחורי כמו תיק, 
בל־ שכן  הנייד,  המכשיר  חשוב  והכי  ארנק 
לנו.  חסר  משהו  כי  חשים  תמיד  אנו  עדיו 
כמו כן חשוב לתכנן את הנסיעה  מראש, 
הנ־ תחילת  לפני  קבועה  תזכורת  כולל 
וחשוב  היעד  למקום  ההגעה  בעת  סיעה 
מכך, שיחה קבועה לבן הזוג בעת ההגעה.
במכבי מאמינים כי כאשר כל הורה 
בזמן אמת יקפיד על הכללים האלו, ניתן 
ור־ שקטה  בצורה  הקיץ  את  לעבור  יהיה 
הקיץ  של  בשיאו  נמצאים  "אנחנו  גועה 
ולכן חשוב להקפיד על ההנחיות. כארגון 
הצי־ את  להניע  מחובתנו  מוביל  בריאות 
לדאוג  מנת  על  נכון  פעולות  לסדר  בור 
שהיקרים לנו מכל יהיו בטוחים בכל עת", 

מסכמת הגב' הורביץ
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בכירי משרד הבריאות הסיני נפגשו עם 
הנהלת 'לאומית שירותי בריאות'

משלחת רשמית של משרד הבריאות הסיני הגיעה לפגישה עם המנכ"ל ניסים אלון ובכירי 'לאומית 
שירותי בריאות', זאת במטרה לאמץ וליישם את המודל שהפך לסיפור הצלחה גם אצלם

חרי בכ :‡מ
הבריאות  משרד  של  רשמית  משלחת 
עם  לפגישה  שעבר  בשבוע  הגיעה  הסיני 
ניסים  בריאות',  שירותי  'לאומית  מנכ"ל 

אלון, ובכירי 'לאומית שירותי בריאות'.
בראש המשלחת עמד ליאנג וואנייאן, 
של  רפואית  לרפורמה  המחלקה  ראש 
כחלק  נערך  המפגש  כאשר  סין,  ממשלת 
בעיצומה  שנמצאת  בריאותית  מרפורמה 
המדי־ בין  שמתקיים  פעולה  ושיתוף  בסין 
נות, כשהמטרה היא ללמוד את מודל קופות 
מערכת  הקמת  לצורך  בארץ  הנהוג  החולים 

קופות חולים שעתידה לקום בסין.
המשלחת  הגיעה  הביקור,  במסגרת 
לאומית  של  הראשית  ההנהלה  למשרדי 
אשר  וראשי החטיבות  המנכ"ל  עם  לפגישה 
והתוכניות  הקופה  של  הפעילות  את  הציגו 
בעתיד, בהמשך סיירו האורחים במרכז הר־
פואי הראשי "הפטמן" בתל אביב וכן באגפי 

השירות בהנהלה.
הע־ ולניסיון  לידע  נחשפה  המשלחת 
הטכנו־ החדשנות  בתחום  הקופה  של  שיר 
לוגית ושירותי האון ליין המתקדמים, אותם 
האחרו־ בחודשים  מרובה  בהצלחה  השיקה 
נים בהשקעה כוללת של 10 מילון בשנה ₪

מר  בריאות,  שירותי  לאומית  מנכ"ל 
מודל  להוות  גאים  "אנו  מסר:  אלון,  ניסים 
ומובילה  מתקדמת  מדינה  עבור  והשראה 

קופות  מערך  הקמת  רפורמת  לקראת  כסין, 
חולים בסין".

התקיים  לחודש  קרוב  לפני  כזכור, 
מפגש פסגה בנושא בריאות בין בכירי מער־
כת הבריאות הישראלית למקביליהם מסין. 
יש־ פורום  במסגרת  נערך  המפגש 
ועניינו  שנים  מספר  זה  הפעיל  ראלי-סיני 
לקדם שת"פ והעברת מידע בנושא בריאות 

ורפואה בין המדינות. 
מנכ"ל  היה  באירוע  המשתתפים  אחד 
'לאומית שירותי בריאות', ניסים אלון, שה־
ציג בפני המשתתפים את מהפכת הדיגיטל 
של 'לאומית שירותי בריאות' לרווחת מבו־

טחיה.
הח־ מהפונקציות  דגימה  הציג  אלון 

המשתתפים  כאשר  והמתקדמות,  דשות 
מהב־ התפעלותם  את  להסתיר  מתקשים 
שהשירות  לכך  ש"גורמת  המהפכנית  שורה 

ללקוחות ישתנה מהקצה אל הקצה".
אלון הדגיש כי הטכנולוגיות החדשות 
של  והראשוניות  להובלה  ישיר  המשך  הן 
שקשור  מה  בכל  בריאות'  שירותי  'לאומית 
המהווה  ומקצוענות,  שירות  שבין  לשילוב 

"מודל האידיאלי עבור הלקוחות".
הב־ את  אלון  הציג  בו  המושב  בסיום 
אלון  עם  שוחחו  החדשה  הדיגיטלית  שורה 
הישראלית  הבריאות  במערכת  בכירים 
המערכת  על  עוד  ללמוד  במטרה  והסינית 
ולקדם שת"פים שונים מול 'לאומית שירותי 

בריאות' בהיבט הזה ובהיבטים נוספים.

הילד שלכם סובל מהפרעת 
קשב? כך תתאימו לו את 

התרופה הנכונה
לא רק ריטלין וקונצרטה: להפרעות קשב וריכוז יש 
מגוון רחב של תרופות עם חומרים פעילים ומשכי 

השפעה שונים. התאמת הטיפול הנכון עשויה להיות 
משימה מורכבת, אך כשהיא נעשית נכון - ההבדל 

בתפקוד ובדימוי העצמי של הילד הוא עצום

חרי בכ :‡מ
הפ־ הן  וריכוז  קשב  הפרעות 
המופיעה  נוירו-התפתחותית  רעה 
בגיל הילדות כשאצל חלק גדול מהם 
ע"פ  מבוגר.  בגיל  גם  ממשיכה  היא 
מכלל  אחוזים  כ-10  שונים,  אומדנים 
מהפ־ סובלים  באוכלוסייה  הילדים 
הקשב  להפרעת  המקור  קשב.  רעות 
רבות  פעמים  ולכן  גנטי,  לרוב  הוא 
הלוקה  אחד  משפחה  מבן  יותר  ישנו 
בהפרעה. אצל רבים מהילדים הפרעות 
הקשב והריכוז מלוות בליקויים נוספים 
מוטוריים  קשיים  למידה,  ליקויי  כמו 
וב־ הרוח  במצב  הפרעות  וסנסוריים, 

עיות התנהגות.
ללא טיפול מתאים, הילדים נא־
במסגרת  אתגרים  עם  להתמודד  לצים 
לה־ שעלולים  לו  ומחוצה  הספר  בית 
שפיע לא רק על הישגיהם הלימודיים, 
אלא גם על הדימוי העצמי שלהם ועל 
עד  הרך  בגיל  הטיפול  בבית.  היחסים 
גיל בית הספר מתמקד בשיפור התפ־
קוד, על ידי הדרכת הורים או טיפולים 
אלטרנטיביים שונים, אך לטיפולים אלו 
בגילאים  דיה.  מוכחת  שאינה  הצלחה 
אלו טיפול תרופתי ייבחן רק במקרים 
קיצוניים בהם הטיפולים אינם נוחלים 
הצלחה והילד עלול לסכן את עצמו או 

את סביבתו.
לה־ אפשר  ספר  בית  מגיל  החל 
טיפול  באמצעות  בילדים  לטפל  תחיל 
בכל  יעיל  התרופתי  הטיפול  תרופתי. 
בזמן  אותו  להתחיל  חשוב  אך  גיל, 
בהישגיו  רק  לא  בילד,  לפגוע  לא  כדי 
החשובה  בהתפתחות  אלא  הלימודיים 
שנבנים  והביטחון  העצמי  הדימוי  של 
הסובלים  ילדים  הצעירים.  בגילאים 
להת־ עלולים  וריכוז  קשב  מהפרעות 
אם  חברתיות,  באינטראקציות  קשות 
הצעצו־ את  לחלוק  לתורם,  לחכות  זה 
המתבטאת  בהתנהגות  או  שלהם  עים 
ילדים  ואילו  ובצעקות.  בהתרוצצות 
שהפרעת הקשב שלהם מאוזנת על ידי 
לשלוט  יכולים  מתאים  תרופתי  טיפול 
במעשיהם, ליהנות יותר מקשרים חב־
רתיים ובכך הדימוי העצמי שלהם יכול 
מש־ מאוזנת  קשב  הפרעת  להשתפר. 
כשהילד  בבית,  היחסים  על  גם  פיעה 
מרגיש טוב יותר עם עצמו, גם ההורים 

יכולים ליהנות יותר מחברתו.
משימה  היא  הטיפול  התאמת 

מורכבת
מגוון  מצוי  התרופות  מדפי  על 
וריכוז:  קשב  להפרעות  טיפולים  של 
מתי־ ממשפחת  ממריצות  תרופות 
או  קונצרטה),  או  (ריטלין  לפנידאט 
ויואנס  (כמו  האמפטמינים  ממשפחת 
ואטנט). קיימת עוד קבוצה של תרופות 
לכל  הסטרטרה.  כמו  ממריצות,  שאינן 
התרופות הממריצות יש תופעות לוואי 
די זהות, השכיחות שבהן הן כאבי בטן, 
בתיאבון  חוסר  עצבנות,  ראש,  כאבי 
עלו־ הלוואי  תופעות  במשקל.  וירידה 

כולן  אך  שבועות,   3-4 להמשך  לות 
הפיכות.

הרכבי  מאפשר  הרחב  ההיצע 
באופן  ומעלה  ויעילים  מגוונים  טיפול 
המטופל  של  סיכוייו  את  משמעותי 
הקשב  הפרעות  עם  היטב  להתמודד 
והריכוז, אך התאמה של הטיפול הנכון 

ביותר היא משימה מורכבת.
משפחת התרופות מתילפנידאט 
אפשריים,  מינונים   11 מכילה  לבדה 
וגם ליתר התרופות מגוון מינונים רחב. 
התגובה  אך  יעילות,  כולן  התרופות 
לטיפולים השונים היא אינדיבידואלית, 
תרופה  איזו  לקבוע  יהיה  קשה  ולכן 
שלתרו־ ומכיוון  חולה.  לכל  מתאימה 
פות אלו משך השפעה שונה, חשוב גם 
לבחון מהו משך ההשפעה הנדרש לכל 
שעות,  ל-4  משפיע  ריטלין  מטופל: 
ריטלין SR שש שעות, ואילו לריטלין 
שעות.  שמונה  הנמשכת  השפעה   LA
למשך  משפיעה   XR הפוקלין תרופת 
עשר שעות ותרופת הקונצרטה משפי־
עה למשך 12 שעות. גם את התרופות 
לחלק  אפשר  האמפטמינים  ממשפחת 
משפיעה  אטנט  השפעתן,  משך  לפי 
 XR האדרל השפעת  שעות,  למשך 5 
הויואנס  ואילו  שעות,  עשר  נמשכת 

משפיע למשך 13-14 שעות.
משפיעה,  אינה  התרופה  כאשר 
או שתופעות הלוואי בלתי נסבלות, יש 
מהק־ תרופות  ולנסות  להחליף  מקום 
בוצות השונות. מטופל שלא מגיב לק־
בוצה טיפולית אחת עשוי להגיב היטב 

לקבוצה שניה, ולהיפך.
הת־ לבחירת  העיקרי  המפתח 
רופה הוא כמה שעות ביום הילד זקוק 
עם  שמתמודד  ילד  התרופתי.  לסיוע 
הספר  בית  לשעות  מחוץ  גם  קשיים 
בחוגים חברתיים, שיעורי בית, ארוחות 
לתרו־ זקוק  וכדומה,  משפחתיות  ערב 
פה ארוכת טווח. תרופה זו לא מצריכה 
מכסה  היא  שכן  מסובכת  לוגיסטיקה 
צריך  לא  והילד  היום  שעות  רוב  את 

לזכור לקחת כדור נוסף במהלך היום.
היבט נוסף שחשוב להביא בחש־
בון הוא אופן נטילת התרופה. כיוון שלא 
כל התרופות ניתנות לכתישה או לפירוק, 
עבור ילדים שמתקשים לבלוע כדורים 
בתרופות  להשתמש  אפשרות  קיימת 
או  ויואנס,  כמו  במים  לחלוטין  הנמסות 
בכאלה שניתן לפזר על כף או כפית מזון 
רך כמו ריטלין LA ואדרל XR . בכל 
מקרה, יש לזכור כי מטרת הטיפול אינה 
אלא  המורים,  או  ההורים  את  לרצות 
לסייע לילד, והנקודה המכרעת בשיקול 
האם להתאים לילד טיפול קצר או ארוך 

טווח היא טובת הילד.
מומחה  הוא  אשכנזי  אריה  ד"ר 
ילדים,  ורפואת  ילדים  לנוירולוגית 
הנוירו-התפתחותית  היחידה  מנהל 
נועם  מרכז  ומנהל  לאומית  בקופ"ח 
ודידקטיקה  פסיכולוגיה  לנוירולוגיה 

ברעננה.

'לאומית' מרחיבה את המענה הרפואי 
לילדים בביתר עילית

זאת במסגרת הצמיחה הגדולה בכמות הלקוחות והמאמצים לשיפור ושדרוג המענה הניתן במרכזים הרפואיים

חרי בכ :‡מ
ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
החר־ ובריכוזים  בערים  האדירה  במהפכה 
במסגרתה  אשר  בכללם,  עילית  וביתר  דים, 
לצד  רפואיים,  מרכזים  ועוד  עוד  נחנכים 
הגברת והרחבת המענה הניתן במרכזים הר־

פואיים הוותיקים. 
משמעו־ הרחבה  על  הוחלט  לאחרונה 
תית של השירותים בתחום רפואת הילדים. 
בימים אלו הצטרפה ד"ר ח. שטרן, מומחית 
המומחים  למצבת  ילדים,  לאנדוקרינולוגית 

בעיר ביתר.
במוקד  לזמן  ניתן  שטרן  לד"ר  תורים 
1700-507-507. או במרכז הרפואי רח' אל־

עזר המודעי. טלפון: 02-5480888.
כאמור, מדובר בחלק ממהפכת שדרוג 
והרחבת המענה הרפואי בכלל הערים החר־
דיות, וב'לאומית' מבטיחים בשורות נוספות 

בשבו־ כבר  הזה  בהיבט  ומשמעותיות 
עות הקרובים. 

החולפת  השנה  במהלך  כזכור, 
הראשון  המקום  את  'לאומית'  כבשה 
בכמות המצטרפים אליה – בכל הריכו־

זים החרדים.
הנתון הזה חזר על עצמו בערים: 
אלעד,  עילית,  מודיעין  עילית,  ביתר 
בבני  גם  שמש.  ובית  עמנואל  צפת, 
ברק, לאומית כובשת את המקום השני 

בפער ניכר מהמתחרות שאחריה.
הע־ נתוני  את  כשמשכללים 

הבאים:  המספרים  את  מקבלים  הללו,  רים 
בשנה  הצטרפו  בריאות'  שירותי  ל'לאומית 
לעומת  חדשים.  לקוחות   3904 החולפת 
זאת, המתחרות רשמו ירידה במספר הלקו־
חות, ע"פ הסדר הבא: 'מכבי' – 591 עזיבות. 

מאוחדת – 1728 עזיבות. כללית – .1587
בכל מה שקשור לביתר עילית, הנתו־

נים הופכים למחמיאים במיוחד. 
הצטרפו  חדשים  לקוחות   587
עילית  בביתר  בריאות'  שירותי  ל'לאומית 
במהלך השנה האזרחית החולפת, והם נהנים 
כעת – בדיוק כמו הלקוחות הוותיקים – מכל 
ההטבות והשירותים המשופרים ש'לאומית' 

מציעה.
הצטרפו   119 הקופות?  בשאר  ומה 
לכללית. 119 עזבו את מכבי. 587 עזבו את 

מאוחדת.
את  שמנחים  העקרונות   4 כידוע, 

עבור  כמדיניות  בריאות'  שירותי  'לאומית 
התאמה,  אישי,  יחס  הם:  החרדי  הציבור 

מקצועיות וכדאיות. 
החר־ בערים  הרפואי  המענה  הרחבת 
ומש־ הזה,  במובן  חשוב  נדבך  מהווה  דיות 
להתאמה  שקשור  מה  בכל  הן  היטב  תלבת 
לאורח החיים החרדי והן בחתירה המתמדת 

למתן מענה מקצועי הרמטי ללקוחות. 
יצוין כי בשבוע שעבר יזמו מספר כלי 
אחרונות',  ו'ידיעות  גל"צ  בהם  תקשורת, 
בדיקה בנושא המחירים של קופות החולים, 
שי־ 'לאומית  כי  עולה  מהם  נתונים  ופרסמו 
רותי בריאות' היא הזולה והמשתלמת ביותר 

מבין כלל קופות החולים. 
של  הנוח  המחיר  האמת,  למען 
חדש, אולם  אינו  ביחס למתחרות  'לאומית' 
לטובת  העצום  הפער  זהו  שמפתיע  מה 

'לאומית'. ניתן למספרים לדבר:
משפחה בת 5 נפשות (זוג הורים ו-3 
ילדים) תשלם ב'לאומית שירותי בריאות' 
על ביטוח בריאות בסיסי 74 שקלים בחו־
תשלם  בדיוק  משפחה  אותה  וכמה  דש. 
 – בכללית  חזק.  תחזיקו  האחרות?  אצל 
108 שקלים, במאוחדת 143 שקלים ובמ־

כבי 154 שקלים לחודש. לא פחות. 
על  עומד  הפער  לראות,  שניתן  כפי 
עשרות שקלים במשפחות קטנות יחסית, 
הפער  שם  יותר?  גדולות  במשפחות  ומה 
מאות  לכדי  עד  להגיע  ויכול  וצומח  הולך 

שקלים בחודש.
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קדשו הפלאית  את עבודת  על גליון  לתאר  בלתי ניתן 
והעל טבעית של כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט בעל השפע חיים 
זי"ע מצאנז בכל שנותיו עלי אדמות, וקשה הדבר שבעתיים 
לתאר עלי גליון את יום השבת קודש במחיצת קדשו, אשר 
נשגבה היתה מבינת אנוש, כאשר הן התפלות והן השולחנות 

ארכו שעות ארוכות, בהתעלות רוחנית מאין כמותה.
שנרבה  "ככל  המבוגרים:  התלמידים  אחד  לנו  סח 
לספר, רק נמעיט משגב עבודתו הקדושה, אשר הם מים 
ולתאר  לבא  אנו  יכולים  כלל,  כיצד,  סוף.  להם  אין  אשר 
את אותה מסירות נפש בה עבד הרבי זי"ע את קונו, כפי 
זו  עבודה  והיתה  והתלמידים,  החסידים  כל  זאת  שראו 
אף במצבים שלא היו לו שום תנאים מינימליים?. כמובן 
הקדושה,  עבודתו  את  במוחש  לראות  זכה  שלא  למי  כי 
ככל  חיים  יהיו  תיאורים,  שום  עבורו  יועילו  לא  לעולם 
ממה  דמקצת  מקצת  אף  ולהשכיל  להבין  כדי  שיהיו, 

שראינו והרגשנו".
מה  צדיק  אחרינו  הבאים  הדורות  ידעו  למען  אולם 
פעל בעבודת קדשו הנשגבה, אמרנו ננסה לבא נא בכתובים 
תלמי־ גדולי  שספרו  כפי  זכרונות  שביבי  אלו  אי  ולהעלות 
דיו והמשבקי"ם ובעיקר מחדב"נ הגרא"פ מוטצען שליט"א 
רוב  את  שאבנו  בזמנו  צאנז  בבטאון  שהתפרסמו  שמדבריו 

החומר שלפנינו.

מעין עולם הבא
קרית  אב"ד  שליט"א  מוטצען  הגרא"פ  חתנו  סח 
הבעש"ט בפ"ת "שבת קודש במחיצתו של מורי חמי הרבי 
מעין  לא  וכמובן,  הבא,  עולם  מעין  ממש  היה  זי"ע  הקדוש 

עולם הבא שלנו, אלא מעין עולם הבא של רבינו..." 
כבר בליל שישי, כאשר מסר את השיעור הנודע בחו־
אלו,  שיעורים  קודש.  לשבת  כהכנה  זו  היתה  ורש"י,  מש 
מהרה  עד  רש"י,  ופירוש  החומש  מן  פסוק  עם  החלו  אשר 
הלכו והתפשטו לשיעור בכל מקצועות התורה, למוסר ולה־

דרכה ולעניני יהדות וחסידות.
שיעו־ שומעי  כל  את  שליוותה  המיוחדת  ההרגשה 
רי החומש ורש"י, לא ניתן לספרה בפה או לתארה על גבי 
הכתב. הרגשנו את מה שהיה דרכו של הרבי זי"ע לספר על 
חומש  שיעור  למסור  היה  שדרכו  זי"ע,  סופר"  "חתם  בעל 
תפילת  מתפללים  התלמידים  והיו  שישי,  ליל  מדי  ורש"י 

ערבית לאחר השיעור ממש כבליל יום הכיפורים.

זי"ע.  רבינו  מו"ח  אצל  היה  גם  לומר  אפשר  זו  בחינה 
מא־ ומטהרת  מזדככת  שהנשמה  מיוחדת  הרגשה  זו  היתה 
ליה. אמנם גם כיום, משמיעת הקלטות של שיעורי החומש 
כבר  אבל  ומתחזקים,  מתעוררים  בזמנם,  שנאמרו  ורש"י 
אמרו חז"ל שאינה דומה שמיעה לראיה, ואת אותה הרגשה 
קשה  הקודש  בצל  שהסתופפנו  בעת  חוינו  אותה  עילאית 

לבטא.
התעו־ להרגיש  נוכל  והיום  שהלוואי  תמיד  אומר  אני 

ררות ביום כיפור כפי שהרגשנו אז מדי שבת בשבתו.
דהאי  חיזו  מכל  קודש  בשבת  זי"ע  רבינו  היה  מופשט 
הרבנים  אחד  פעם  ששאל  זכורני  הזמן.  מן  ולמעלה  עלמא 
את רבינו זי"ע: הלא כשהרבי מתחיל את חזרת התפילה של 
מנחה כבר מזמן ירד הלילה? ויען לו רבינו: "כשאני מתחיל 
להתפלל עדיין יש שהות ביום להתפלל, אכן לאחר שהנני 
בזמ־ לדקדק  בדיוק  לשלוט  יכול  איני  שוב  בתפילה,  עומד 

נים"...

השבת קודש עצמה היה ממש "עולם הבא". אמנם אין 
אנו משיגים ויודעים מהו "עולם הבא", אבל כשעמדנו במ־
חזה לראות את עבודתו הקדושה של רבינו זי"ע, יכולנו כן 
להשיג שאין זה מחזה מהעולם הזה, אלא הרבה מעל ומעבר 

לכך.

צורת קדשו השתנתה
קשה לתאר את הרגשותי האישיות בתקופת הוד זוהרת 
זו. אך לא אמנע מלציין מה שזכיתי לראות, שלא היתה צו־
לצורתו  דומה  קודש  בשבת  זי"ע  רבינו  של  הקדושה  רתו 
בימות החול, כי קרן אור פניו באצילות עילאה. לא לעצמי 
בלבד היה נראה כך, אלא עם הרבה ששוחחתי אף הם כך ענו 

ואמרו כאחד שכך היה נראה לנו בעינינו הגשמיות.
לא זו בלבד, אלא אף במהלך השבת עצמה ראינו שי־
בגוון  והמבהיקים  המאירים  פניו  הקדושה.  בצורתו  נויים 

תיאורים על עבודת יום השבת קודש במחיצת קדשו של האי 
גאון וקדוש, צדיק יסוד עולם, 

כ"ק מרן אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זי"ע 
שהיום ט' תמוז ימלאו חצי יובל להסתלקותו לשמי רום
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נוטה לאדמומית ולבן בעת הריקוד ב"בואי בשלום", לא היו 
ולא  הטהור,  השולחן  עריכת  בעת  הקדושה  לצורתו  דומים 
בעת  כצורתו  השולחן  עריכת  בשעת  קדשו  פני  הוד  מראה 
שאי  והמיוחדת  הנוראה  לצורתו  דמו  לא  הן  אף  התפילות. 
אפשר לתאר לאחר שסיים את דברי הכיבושין בעידן רעוא 
דרעוין, שכידוע ארכו שעה ארוכה ביותר, והחל בזמר "א-ל 

מסתתר".

התפשטות הגשמיות
התרגשות גדולה אוחזת בי בהעלותי זכרונות אלו, כי 
מה נורא ונהדר היה אז מראה כהן, ובהיזכרי בכל זאת, גם 
מה נורא ונהדר היה המעמד הנשגב בעת שזמרו את הפיוט 
"לכה דודי", כשהגיע לריקוד בפסקא האחרונה "בואי בש־

לום".
וחייב אני להדגיש, כי אף שאינני מתיימר לומר שיש לי 
הבנה בפירושו ומשמעו של המושג "התפשטות הגשמיות" 
או "התגלות אלקות", וכאיש בער לא אדע ענינים גבוהים 
אלו השמורים לצדיקים הקדושים, ברם אף עיני בשר ראו 
כי משוטט בעולמות העליונים. אמנם אין אנו יכולים להיות 
מתהלך  "כולו  אשר  זה  ומיהו  "שמים"  מהו  לדעת  "מבין" 
בשמים ממעל", אבל ללא ספק ההרגשה שלנו היתה אז על 

רבינו זי"ע שאינו נמצא אתנו כלל כאן.

"בואי בשלום"
בש־ ב"בואי  רקד  זי"ע  כשרבינו  זה,  הוד  נורא  מעמד 
כשכל  שעה,  רבעי  כשלושת  כלל  בדרך  נמשך  היה  לום", 
מעלה  כלפי  מורמות  עיניו  עילאה,  בדביקות  עומד  כולו 
האש,  כלפיד  בוער  כולו  הזמן  וכל  אויגן"),  ("פארגלייזטע 
פניו מאירות בהוד, ידיו הקדושות תחובות באבנטו ולחלי־
פין פרושות לצידי גופו הקדוש כשכפות ידיו פתוחות, מעין 

הבעת תחינה אילמת לפני אביו שבשמים.
במשך זמן היה כל כולו מתנועע מצד לצד, אילך ואילך, 
ולפתע, בעודו עומד כך בדביקות, ראו את רגליו רוקדות. כך 
זה היה נראה שרגליו רוקדות מאליהן. רבינו זי"ע החל לרקד 
בעיגול מתוך מרוצה, במשך זמן ממושך וללא הפסק. לפתע 
שהפ־ אלו  הם  שרגליו  בחוש  כשראינו  פוסק,  הריקוד  היה 
סיקו מלרקוד, לא מחמת תשות כח, אלא מחמת סיבה נעלה 
וגבוהה אשר איש כמוני לא יבין את זאת. שוב עמד במשך 
מרחף  כולו  כל  עילאית,  והתלהבות  בדביקות  דקות  מספר 
בעולמות גבוהים, משוטט הוא במרומים, ולפתע שוב רגליו 
רוקדות ומוליכות אותו לרוץ ולרקוד מצד לצד בהתלהבות 
(עד כי היה לפלא בעינינו הגשמיות, איך מחזיק מעמד אחר 
בפרט  נופל,  ואינו  עצומות,  ובעינים  בהקפות  ריקודיו  רוב 

בשנים שכבר היה חלוש מאד בגופו הטהור).
ברי־ טמונה  ושמימית  עליונה  עבודה  כי  בחוש  ראינו 
קוד נפלא זה. דומה היה באותה שעה כי מרקד הוא יחד עם 

הבריאה כולה הנותנת שבח ושירה לא-ל אשר שבת ברא.
מי יתנה את תוקף ההתעוררות בשעה זו, אשר כל לב 
נמס כמים. כל מי שזכה לחזות במחזה אלקים זה, הרהר בת־
שובה מתוך חרטה כנה על העבר וקבלה על העתיד. ההש־
פעה העמוקה שנחרטה בלב כל מי שראה לפניו איש צדיק 
באמת  קונו  את  העובד  בשמים,  ורובו  ראשו  אשר  תמים 
לשערה  אין  ובצהלה",  בשמחה  "גם  נעלה  בדביקות  ורוקד 

ואין לתארה.

מזמור שיר
ליום  שיר  "מזמור  באמירת  המשיך  מכן  לאחר  תיכף 
רב,  זמן  להתארך  היתה  יכולה  אמירתה  אף  אשר  השבת", 
כשרבינו חוזר וכופל ומשלש, בוכה ומכה בידו הקדושה על 
השלחן, וממשיך בנעימה - "בפרוח רשעים כמו עשב - - - 
אויביך  הנה  כי  ה',  אויביך  הנה  כי  עד - - -  עדי  להשמדם 

יאבדו, יתפרדו כל פועלי און - - -".
אצל רבינו ראינו שבעיקר היה מתלהב ומתחנן ומתייגע 
בעבודתו הקדושה בפסוקים שונים, בתפילות ותחינות אשר 
משמעותם להחיש את קץ הימים. אף ב"כגוונא" היתה עיקר 
התלהבותו ועבודתו בסוף הפיסקא, כמו בתיבות "וכל דינין 

מתעברין מנה" וכיוצא בזה.
בפסוק  התלהב  פעם  כי  כלל,  בזה  היה  לא  באמת  אך 
בבכיות  אותם  ושילש  וכפל  אלו,  בתיבות  עצר  פעם  זה, 
בכוונה  היה  פעם  כל  אחרות.  בתיבות  ופעם  ובהתלהבות, 
בתפי־ שלמים  קטעים  היו  כן  כמו  שעה.  לאותה  המיוחדת 
לה שפעם התארך בהם ופעם אחרת בקטעים אחרים, ואי 

אפשר להגיד בזה כלל.
עוד  ביותר,  מאוחרת  בשעה  התפילה,  שסיימו  לאחר 
עבר הקהל להתברך בברכת "א גוט שבת", ופני רבינו זי"ע 

באותה עת הביעו יראה עילאה ורצינות יתירה.
השולחן עצמו היה ממש מטיל על כולם חרדת קודש. 
עבודתו הקדושה באמירת "שלום עליכם" היה נורא ונשגב. 

עודו עומד בכניסתו אצל הפתח, התחיל כבר לזמר "שלום 
עליכם", וכך המשיך וצעד לעבר מקומו בראש השולחן. כל 
עת עומדו על מקומו, היו רגליו כמו מגביהות עצמן מאליהן 
כטפח מעל הקרקע, כשכל כולו מפזז ורוקד על מקומו, ומ־
תוך חדוה ודיצה שר את שירת המלאכים. זמירות אלו לבד 

שלפני הקידוש ארכו כחצי שעה או יותר.

השלחן אשר לפני ה'
שו־ לפני  "תערוך  בבחינת  היה  גופא  השולחן  עריכת 
את פרוסת  לחן" בדחילו ורחימו לפני מלך מלכי המלכים. 
החלה לאחר הבציעה אכל במהירות מרובה, מחמת קפידתו 
לסיים אכילת כזית בשיעור של כדי אכילת פרס, ובכל אכי־
לתו של רבינו זי"ע בעת עריכת השולחנות בש"ק, היה נראה 
בעליל שהיא כאכילת קדשים, אכילה לגבוה. בעת אכילתו 
היה אחוז ברשפי אש שלהבת ואבריו מרתתין ונעים בהת־

להבות.

עמוד ההוראה
בהוראה:  הגדול  כוחו  על  ירושלים  צאנז  קרית  דומו"צ  שליט"א  אייזנברגר  הגר"ש  תלמידו  סיפר 
"בחיי חיותו ידע הציבור בעיקר על כוחו של הרבי זי"ע בפלפול ועמקות התורה, אך פחות היה יודע על 
כוחו בפסק, עד שלאחר פטירתו הוציאו את שו"ת 'דברי יציב' אז הבינו עד כמה היה כוחו גדול בהוראה 

כאחד מפוסקי הדור המובהקים.
ואמר  התבטא  יציב'  'דברי  השו"ת  את  שראה  לאחר  כי  זצוק"ל  וואזנר  הגר"ש  מרן  בשם  "שמעתי 

שחייבים לומר שהרבי מצאנז היה פוסק הדור.
"בזמנו היה שאלה הלכתית על כשרות הריאות בעופות, הרבי כתב תשובה על כך ואף שלח עמי את 
תשובתו למרן ה'מנחת יצחק' זצ"ל שיעיין בדבר. לאחר שה'מנחת יצחק' עיין בתשובת הרבי נענה ואמר 

בהתפעלות גדולה: "עתה ידעתי גודל כוחו של הרבי מקלויזנבורג בהוראה ותשובות הלכה למעשה".
"למעשה, החביא הרבי את כוחו בפסק ולא רצה להתפרסם כפוסק. פעם נכחתי בסעודת רעווא דר־
עווין כשהרבי אמר אז בזה"ל: הייליגער באשעפער, אתה הרי יודע שאני לומד רק בשבילך, אינני רוצה 

שיהיו שמעתין מיבדרא בבי מדרשא...
"ואכן הוא לא הסכים שידפיסו את תשובותיו למרות שרבים לחצו עליו. בנו הגדול כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א סיפר לי, שפעם כאשר נסע לארה"ב הביא עמו מזוודה שלמה של תשובות מתוך תקווה שהר־

בי יביט על תשובותיו וכו' אולם למרבה הפלא אמר לו הרבי שיניח את זה הצידה ואפילו לא הביט על 
תשובותיו".
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לעתים ראינו תנועות שונות שהיה עושה בידיו הקדו־
שים באותה עת, וכן ראינו איך סופר ומונה בעת האכילה. 
מי  כל  ידע  זאת  אבל  יודעים,  אנו  אין  מנה?  מה  ספר?  מה 
שהתבונן, שאין זו אכילה סתם. גם בשעה שנטל את ידיו וכן 
כשנגבן, היה נראה עושה תנועות מיוחדות. מה היה משמ־
עותן? לא הצלחנו להבין ולהשיג. בפרט בשעה שניגב ידיו 
בצורה  עיניו  את  פוקח  זי"ע  רבינו  היה  ידים  נטילת  לאחר 
בולטת ביותר ואת ידיו היה אוחז כנגדו ופותחן וסוגרן לסי־

רוגין. כל אלו ודומיהן אינן להשגת אנשים כערכנו.
יכול  שהיה  זי"ע,  מגורליץ  הרה"ק  על  המסופר  ידוע 
לעמוד בעיניים פקוחות נגד החלון ולהתפלל תפילת שמונה 
עשרה, ולמרות זאת לא ראה מאומה, כשזקני החסידים ידעו 
שעיניו  למרות  במאומה  ומבחין  רואה  אינו  אימתי  להבחין 
פקוחות. כך אף היה נדמה לנו כשראינו את רבינו זי"ע, של־
מרות שעיניו פקוחות לרווחה ומביט סביבו אינו מבחין בכל 

המתרחש.
בכל שעת עריכת השולחנות הטהורים שרר בביהמ"ד 
דממה מוחלטת ויראת אלקים חפפה על כולם. אולם בוודאי 
השולחנות  עריכת  בעת  הרוממות  אוירת  היתה  ששונה 
המיועדים גם לחסידים, מן האוירה במעמדי התפילות שאז 
זכינו לראות את עבודת קדשו בינו לבין קונו. משום כך, קל 
לנו יותר לספר על השולחנות הטהורים, להם היה לנו מעט 

שייכות יתירה על שאר העבודות הקדושות.
בשעת עריכת השולחנות היה זה מחזה עילאי לראות 
את רבינו זי"ע פעמים הרבה כשהוא יושב בדביקות, אחוז 
לפעמים  יכול  זה  היה  ממושך.  זמן  במשך  קודש  בשרעפי 
להימשך כרבע שעה או עשר דקות בהם ישב כשראשו תמוך 
בידו, ללא ניע, ומפזם לעצמו חרישית, פעם את הניגון של 
"גלות גלות" ולפעמים את הניגון של "יבנה המקדש". הזמ־
נים היותר מיועדים לכך היו, כגון בעת אכילת מאכל הכבד 

בליל שבת קודש ועוד.
וכ־ ארוכות.  שעות  עריכתו  נמשך  ש"ק  בליל  טיש  כל 
שהסתיים הטיש, בדרך כלל כבר היתה השעה לערך 3 לפ־

נות בוקר ואפילו מאוחר מכך.

העבודה בצפרא דשבתא
"מורא'דיג".  היתה  הש"ק  יום  בבוקר  התפילה  כל   -
אבל בהגיעו לשירת הים "אז ישיר משה ובני ישראל" ראינו 
עבודה מיוחדת. רבינו זי"ע היה מתהלך הילך והילך מקצה 
לקצה בבית המדרש, בבכיות עצומות, ומזמר ובוכה כאחד 
כמוכה  מי  ה',  באלים  כמוכה  "מי  השירה.  פסוקי  באמירת 
עמים  "שמעו  פלא..."  עושה  תהלות  נורא  בקודש,  נאדר 
ומושל  המלוכה  לה'  "כי  פלשת..."  יושבי  אחז  חיל  ירגזון, 

בגויים..."
כל שבת היו אומר רבינו זי"ע את השירה פסוק בפסוק 
עם הקהל, וכך אף באמירת "נשמת כל חי" היתה העבודה 
נשגבה ונעלה. בשנים מאוחרות היו אומרים גם "הודו לה' כי 
טוב כי לעולם חסדו" פסוק בפסוק (שאגב, כבר מקדמת דנא 
היו מקומות שנהגו לומר כן פסוק בפסוק), ואף היה לפעמים 
"ברוך  בפסוק:  פסוק  של  זו  בצורה  שאמר"  "ברוך  שאמרו 
ברוך  ועושה,  אומר  הוא", "ברוך  ברוך  העולם  והיה  שאמר 

גוזר ומקיים".
לפעמים היה רבינו זי"ע מתפלל בשבת בנוסח של ימים 
נוראים, וזה הכלל: בשום דבר לא היה קביעות ממש. שבת 
אחת היה יכול להיות כך ולשבת אחרת להיפך. אך בזה היו 
כולם שוים, שכל התפלה היתה בהתפשטות הגשמיות ובע־

בודה נשגבה מאוד שהרטיטה את כל הלבבות.

קריאת התורה
וביראה  באימה  היתה  זי"ע  רבינו  של  בתורה  קריאתו 
ול־ לעקוב  כדי  עמוקה  התבוננות  צריך  היה  ובזיע.  ברתת 
הטעמה.  ובאיזו  זי"ע  רבינו  קראה  כיצד  תיבה  בכל  דקדק 

בקריאת התורה - שלא כבשעת התפילות - איני זוכר שהיה 

מתרגם מילים לשפת האידיש המדוברת, אבל היה זועק לא 

הצלחנו  לא  רבות  פעמים  קרוין!".  אחת "טאטע!" "טאטע 

מסויימים,  בפסוקים  לבכות  מצא  וסיבה  טעם  איזה  להבין 

אבל געה בבכיה מרובה. כל שכן בקריאת פרשיות התוכחה, 

שאז היה בוכה ומסלסל המילים, וחשו כולם איך הופך הק־

ללות לברכות כדרך הצדיקים.
את התפילה ביום שבת קודש סיימו באיחור רב. לפע־
מים היה ממש כמו בר"ה, שהיה מן הראוי שיעמדו להתפלל 
מנחה מיד לאחר מוסף מחמת איחור הזמן, שהיה קרוב לזמן 

סעודה שלישית.

"מיטאג טיש"
ב"מיטאג טיש" השתתפו יותר בחורים מאברכים, שכן 
אלו מיהרו לביתם לסעודת שבת. רבינו זי"ע היה עורך את 
לאחר  ממש.  האחרונות  לשנים  עד  המדרש,  בבית  שולחנו 
מכן המשיך לערוך את השולחן רק בביתו לפני המשמשים 
בקודש, ואומרים שלא היה שום שינוי בין עריכת השולחן 
בבית פנימה לעריכתו בבית המדרש. בשולחן זה בדרך כלל 
ראינו את התלהבותו ועבודתו הקדושה בעת הזמירות "חי 
ה'", כשבתיבות "ועל ראשי יהיו תמים נר מצוה ואור תורה" 

היה ממש מתלהב נוראות.
בתקופות שונות, מחמת חולשתו נהג רבינו זי"ע שלא 
רצה  שלא  כיון  אך  ממש,  בשבת  סעודות  לשלוש  ידיו  נטל 
שיידעו מכך, היה נוטל ידיו לאחר קידוש, אוכל חלה ודגים 
מכן  ולאחר  בצלים],  עם  הביצים  [מאכל  צוויבל  מיט  ואיי 
יצא לתפילת מנחה, ללא שיברך ברכת המזון. לאחר התפי־
לה שוב בצע על שני ככרות "לחם משנה" ללא נטילת ידים, 
ושוב אכל שיעור מהחלה והביאו לפניו את מאכל הפיצ'ע. 
זי"ע,  משינאווא  מהרה"ק  לכך  אסמכתא  זי"ע  לרבינו  היה 

שכן היה נוהג בזמנים שהיה חלוש כוח.

ברכת המזון
בסעודת  לו  שהיה  הקשה  העבודה  שעיקר  אז  ראו 
השבת היא ברכת המזון, שדורשת ממנו כוחות רבים והרבה 
ישוב הדעת. (בשנים האחרונות ממש, כשכבר שכב על ערש 
חלות  זי"ע  לרבינו  מכינים  היו  ולבוא,  לצאת  יכל  ולא  דווי 
ברהמ"ז).  לברך  יצטרך  שלא  כדי  מזונות,  שברכתן  גדולות 
ועד היכן הגיעו כוחות הנפש שהשקיע בברכת המזון, ניתן 
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להבין ממה שהיה פעם בתקופה שלאחר ניתוח הלב שעבר 
לביתו  נכנס  שכאשר  אירע  אחת  לא  שאז  תשל"ט,  בשנת 
באחד  להירגע.  נאלץ  ממושך  זמן  ובמשך  בהתעלפות  נפל 
לבית,  בדרכו  בהיותו  עוד  בחלישותו  נתעלף  אלו  מפעמים 
והגבאים נשאוהו על כפיהם לקודש פנימה. לאחר שעה מו־
עטת, כשכוחותיו שבו אליו, ביקש ליטול שוב ידים ולאכול 
כזית כדי שיוכל לברך ברהמ"ז שנית, וזאת מחמת שחשש 
יותר  לכוון  הצליח  ולא  ברהמ"ז  באמצע  דעתו  הסיח  שמא 

כראוי.

רעווא דרעוין
של  הכבירה  העבודה  סדר  חקוק  עדיין  עצמותי  בכל 
רבינו זי"ע בעידן רעוא דרעוין, אשר במחיצת קדשו למדנו 
מה מרוממת ועילאית האי שעתא דביה רעוא, ועל כן אינני 

יכול להבין את זאת.
כדרכו בקודש היה רבינו זי"ע מחלק לילדים פלאמען 
[שזיפים] בעת השולחן הטהור של הסעודה השלישית. בח־
לוקה זו היתה לו עבודה נעלה; כל ילד היה עובר בסך ורבינו 
היה שומע את ברכתו "בורא פרי העץ" ועונה "אמן" אחריו 
הגרעין  את  מוציא  היה  אף  קץ  אין  כשבסבלנות  רם,  בקול 

מהפרי לכל ילד, כדי שלא יסתכן ח"ו.
הזמירות בסעודה שלישית ארכו זמן רב ביותר, בפרט 
עשרות  ומשלש  כופל  זי"ע  כשרבינו  לדוד",  "מזמור  בעת 
רבות של פעמים ללא גוזמא את הפסוק "גם כי אלך בגיא 
צלמות", ודבר זה היה ממש בקביעות. מעניין שתמיד היה 
פותח בזעקה: "אלך בגיא צלמות, לא אירא רע" "אלך בגיא 
כי  "גם  הפסוק  מתחילת  חזר  ולא  רע",  אירא  לא  צלמות, 

אלך".
על דברי הכיבושין אותם נשא רבינו זי"ע במשך כמה 
שעות בטיש זה, שהיו סוללים מסילות בלבבות ומרעידים 
אתחיל  לא  ואאריך  שארחיב  כמה  כולם,  הנפשות  נימי  את 
אפילו לתאר את רושמם העמוק. זכורני, שרבינו זי"ע אמר 
דברי  על  זצ"ל  לופיאן  מהגר"א  הסכמה  לו  שיש  פעם,  לי 
הכיבושין שהוא אומר, שהם מסוגלים ליר"ש. בוודאי כוונת 
לאחר  לופיאן  הגר"א  של  הידועים  דבריו  על  היתה  רבינו 
שהשתתף פעם במעמד זה של השולחן הטהור בעידן רעוא 
דרעוין, ואמר: "פון רעבנ'ס שלש-סעודה'ס תורה קען מען 
שעפען פעסער פון יראת שמים!" [מדברי קדשו של הרבי 

בסעודה שלישית, ניתן לשאוב חביות מלאות של יר"ש!].
היו  כידוע  ה'  לפני  אשר  הזה  השולחן  עריכת  במהלך 
האורות בביהמ"ד כבויים, והעיקר מה שאנו ראינו את צור־
תו הקדושה והנוראה, היה אחרי אמירת דברי התורה, כשז־
מרו "א-ל מסתתר" ועבודת הקודש אז היתה עילאה ביותר 
שאי אפשר לתארה, ורבינו זי"ע היה נראה אז כלפיד האש 

ממש.

ולמותר לומר, כי הרושם שהותירה כל שבת קודש במ־
חיצתו של רבינו זי"ע היה נשאר לזמן רב. ואספר בזה עוב־
דא אחת: היה יהודי ש"קבלן" היה במקצועו, ולאחר ששהה 
שבת אחת אצל רבינו, הגיע להתרוממות נפש נעלה כזו עד 
מתיישב  אלא  לעבודתו,  שוב  חוזר  שאינו  בלבו  שהחליט 
כשנכנס  להפתעתו,  אבל  תלמודו.  על  לשקוד  בביהמ"ד 

עמו  לשוחח  רבינו  החל  מאוחרת,  בשעה  במוצש"ק  לרבינו 
שהחלו־ כגון  בביהמ"ד,  בבניה  שנעשו  שונים  ליקויים  על 
נות אינם טובים וכו'. הלה עמד משתומם, כיצד הוא עצמו 
שרק ראה את עבודתו של הרבי כבר ביקש לשכוח לגמרי 
שהוא קבלן במקצועו, והרבי עצמו יש לו את הזמן אף לדב־
רים פעוטים אלו?... לקט שכלי נראה שרבינו עשה זאת כדי 
להמעיט מהרושם הגדול של השבת, כפי שהיה דרכו תמיד 
שביקש להצניע את מעשיו, ומי שעקב אחר רבינו ראה זאת 
דבר יום ביומו, איך שהיה מנסה ככל האפשר לטשטש את 

הרושם מעבודתו הקדושה.

פניו מאירים
משגב  שהושרתה  הפחד  אוירת  לעומת  כי  אציין,  עוד 
עבר  כאשר  הרי  השלישית,  הסעודה  של  הטהור  השולחן 
פניו  היו  להתברך,  זי"ע  רבינו  לפני  הבדלה  לאחר  הקהל 
וואך"  גוטע  "א  אחד  לכל  משיב  כשהיה  מאוד,  מאירים 
פניו  הארת  היתה  שבתות  ובמוצאי  הקדושות,  פניו  במאור 
מורא'דיג. בזמן זה לא היו החסידים שואלים בעניניהם, רק 

עברו בסך להתברך.
הטיש של הסעודה השלישית ולאחריה תפלת ערבית 
והבדלה היו מסתיימים כרגיל בשעה מאוחרת מאד בלילה, 
כך שאינני זוכר שהספיקו לערוך "קידוש לבנה" במוצש"ק, 
כיון שהיתה כבר השעה מאוחרת וכבר לא נראתה הלבנה. 

זולת במוצאי יוה"כ שאז היו מסיימים בזמן.

הפלפול בליל שבת
מוסר  היה  זי"ע  שהרבי  "ידוע  עילית:  ביתר  העיר  מרבני  שליט"א  ויסברגר  הגרמ"ט  תלמידו  סיפר 
בכל ליל ש"ק "פשעטל" פלפולא חריפתא, שהיה מיוסד לרוב על סוגיה קשה או הלכה עמומה ברמב"ם 
ובחו"מ ונושאי כליו, והחידושים העמוקים שהשמיע אז היו כל כולם גאונות צרופה. וזאת למרות השעה 
כולו  דאורייתא,  ריתחא  מלא  היה  הרבי  עייפים,  היו  מהחסידים  כשחלק  הלילה  חצות  אחר  המאוחרת 
כמו נסחף בסערת פלפולו שנמשך זמן רב, מבלי להתעייף כלל. הדברים היו מובנים בקושי אפילו לבעלי 

תריסין מובהקים. דבר זה היה בגדר חידוש חזיון נדיר בהיכלות הצדיקים והרבי הוא זה שחידש אותו. 
"סיפר לי הגרש"א אונסדורפר זצ"ל, שפעם שאל את הרבי מה העניין שלו באמירת הפלפול. הרבי 
ענה לו שיש לו הרבה עניינים בזה, אולם עיקר הטעם הוא שהוא רוצה להראות לעולם שחסידות פירושה 

ללמוד תורה ומבלעדי תורה אין כל חשיבות ל'טיש'.
"למרבית הפליאה הידר לקיים במסי"נ את מנהגו זה לומר בליל ש"ק פלפול לא רק ברבים אלא גם 
בהיותו מאושפז בבית חולים הרחק מביתו. הדבר היה בשנת תשכ"ו כשחלה והובא לטיפול במרכז הר־
פואי ב"ראטשעסטער" ליד מיטתו שהו אז בקושי שני אנשים בלבד. והנה כשחלף יום השבת ישב הרבי 
והתאזר בכוחות נעלמים לכתוב בעצם כתב ידו איגרת ארוכה, שהשתרעה על פני שישה עמודים והכילה 
פלפול עמוק בסוגיה דיבמות. את האיגרת הזאת שיגר ביד שליח מיוחד אל ראש הישיבה הגרא"ש שמר־
לר זצ"ל אשר נרעש כולו למקרא השורות האחרונות בשולי המכתב שבהן הרבי מבשר לו כי "בעז"ה גברו 

עלי הייסורים" והוא שולח לו את הפלפול שהגיד "בין מיטה לשולחן" בליל ש"ק העבר. 
"בענוותנותו הוסיף כי מאחר ואין לו ספרים עמו לעיין בהם, וכתב הכול ע"פ הזיכרון, מבקש הוא 
ממנו לעיין היטב בפלפול, ואם ימצא אותו נכון וראוי להיאמר, יואיל נא לחזור על הדברים גם באוזני 

תלמידיו בישיבה".
"כך גם בכל הזדמנות עורר הרבי ללימוד התורה. זכורני, בשנה אחת אחרי אמירת סליחות שלאחר 
כל העבודה הנשגבה מסר הרבי שיעור מיוחד לפני הבחורים בשו"ע יו"ד הל' תולעים, ואף הוסיף ואמר: 

"זה יצא טוב שנלמד הלכות אלו בימים אלו, לרמז לנו את הכתוב "ואנכי תולעת ולא איש".
"ופעם בערב ר"ה כשמכל הכיוונים נהרו הבאים להסתופף בצלו, הקהיל פתאום בצהרי היום את הב־
חורים ומסר לפניהם שיעור מלא חריפות ועמקות בסוגיה דנשר ממס' חולין ובמסתעף ממנה בשו"ע יו"ד 
סימנים פ"ב פ"ג, השיעור נמשך שעה ארוכה מאוד וכאשר השלימו עמד וקרא: בכוח לימוד זה יכולים 

להתייצב לפני ד' ביומא דדינא.
"כן בדרשותיו בחודש אלול ובימים הנוראים היה מבקש שכל מי שביכולתו, שיקבל ע"ע ללמוד י"ח 

דפים גפ"ת בכל יום עד אחר חודש תשרי, אשר ע"י זה ייזכה להשיג כמה נח"ר עשה לשכינה.
"באחת מדרשותיו הוסיף ואמר: ומי שאינו יכול ללמוד ח"י דפים, יקבל על עצמו עכ"פ במ' יום הללו 
שמן הראוי היה להתענות בהם ותחת התענית יקבל כל אחד לעצמו ללמוד מספר דפים גפ"ת בכל יום, כל 
אחד לפום דרגא דיליה, ויקבל זאת בקבלה קבועה להיות חוק ולא יעבור, ובאופן זה יוכל לקיים בחינת 

התענית גם בשבת, ובזה יעשו הכנה לקראת הימים הק'".
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