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ח''כ הרב אייכלר: 
ליברמן האשים את 

הציבור החרדי ברצח – 
נצא למלחמה

מאבק על 
הגרעין 
הקשה

בליכוד העלו הילוך במלחמה על 
הגרעין הקשה של מצביעי ליברמן 

◆ 25 בכירים לשעבר בישראל 
ביתנו הודיעו על תמיכה בנתניהו 
◆ לחץ על ח''כ פולקמן לפנות את 

מקומו לנציג העולים בכולנו 

חודשה המחאה
בעקבות החלטת בית המשפט לשחרר למעצר 

בית את השוטר היורה, חודשה מחאת בני  
העדה האתיופית ◆ שבעה נעצרו בהפגנה 

סוערת מול הכנסת בירושלים

שבת וגיוס – בפנים
חסינות והתגברות – בחוץ

נחשפו ההסכמים שכמעט נחתמו בין נתניהו  למפלגות החרדיות 
לפני פיזור הכנסת ◆ לפי ההסכם: עבודות בשבת רק באישור נציג 
הרבנות הראשיתת, וחוק גיוס לפי "מתווה אטיאס" ◆ חוק חסינות, 

ופסקת ההתגברות – מחוץ להסכם

מחוייבים להסכם 
שהופר

שרת החוץ של האיחוד  האירופי הודיעה אירופה לא תטיל סנקציות חדשות על איראן 
◆ לדבריה: "ההסכם לא במצב טוב, אך הוא עדיין בחיים" וההפרות ההסכם של איראן 
"הן לא משמעותיות" ◆ נתניהו תקף בחריפות והשווה את התנהלות האיחוד האירופי, 
לזה של אירופה לפני עלייתו של השלטון הנאצי: גם אז היה מי שטמן ראשו בחול ולא 

ראה את הסכנה המתקרבת
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פרנו // „ו„ פרי„
החמו ל הליכו„

למערכת  ברק  אהוד  של  כניסתו 
הפוליטית הפיחה רוח חיים בקמפיין 
הפ־ מגל  לפחות  נדמה  כך  הליכוד. 
ראש  כנגד  הליכוד  שמפיץ  רסומים 
מנהיג  שהיום  לשעבר,  הממשלה 
הוכח  לא  שכוחה  זוטרה  מפלגה 
וייתכן מאוד כי תראה את אחוז הח־
סימה מצדו השני. כך נפוצו להם שלל 
רעיונות ועימותים בין הליכוד למפ־
לגתו של ברק "ישראל דמוקרטית", 
לברק  גנץ  את  להשוות  היוזמה  כמו 
במטרה להבאיש את ריחו בפני המ־

צביעים הימניים הפרגמטיים.

הצ־ שני  מרוויחים  הזה  מהסיפור 
דדים. גם נתניהו. גם מפקדו לשעבר. 
די ברור כי אהוד ברק האמין כאשר 
נכנס לפוליטיקה, כי מפלגתו תהפוך 
בוודאי.  הגדולות  המפלגות  לאחת 
שכ־ מגלומן  אפילו  כי  מאוד  ייתכן 
מוהו לא חשב כי יצליח להביס את 
'כחול לבן' בקלפי, אך בהחלט האמין 
מפל־ את  לתוכה  תבלע  מפלגתו  כי 
גת 'העבודה' ומלבד זאת תקבל עוד 
מאוחר  כעת  נכבדה.  מנדטים  כמות 
ומפ־ ברק  אהוד  לסגת.  בשביל  מדי 
לגתו ירוצו עד הסוף, ועל הדרך נראה 
כיצד בליכוד מייצרים אויב חדש על 
גוש הימין. אויב שאולי יצליח ללכד 

את השורות בבית פנימה.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

מהו "עס˜" הורה?
בי"א תמוז מלאו 78 שנה להרצחו 
של הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד.

בספרו "עקבתא דמשיחא", מביא 
רבי אלחנן את דברי הגמ' "שאלו 
מה  אליעזר:  רבי  את  תלמידיו 
משיח?  מחבלי  וינצל  אדם  יעשה 
אמר להם יעסוק בתורה וגמילות 

חסדים".

"יעסוק  אלחנן:  רבי  כך  על  כתב 
לעסקיו  מתמסר  שהאדם  כדרך   –
בתורה,  יעסוק  גם  כך  ליבו,  בכל 

וכך יינצל מחבלי משיח".

// הקרב על הקול הרוסי„בר המערכ

25 בכירים לשעבר ב'ישראל ביתנו' 
הצטרפו לליכוד

לאחר שמקורבו של ליברמן, רוברט אליטוב, הודיע על הצטרפותו לליכוד, הציגו אתמול 
במפלגת השלטון 25 חברי ישראל ביתנו נוספים ש'ערקו' לליכוד ◆ נתניהו למצטרפים 

החדשים: "ליברמן לא עשה למענכם כלום. אני אעשה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
במא־ מפלגת הליכוד ממשיכה 
מציה לקרוץ לקהל העולים המהווים 
את בסיס התמיכה של מפלגת ישראל 
ביתנו בראשות ליברמן. אתמול (שני) 
המטה  אנשי  עם  יחד  נתניהו,  נפגש 
הרוסי של המפלגה, עם 25 נציגי המ־
ישראל  עם  בעבר  שעבדו  הרוסי  גזר 
ביתנו והחליטו להעביר את תמיכתם 

לליכוד.
מת־ כי  בנוסף  נמסר  מהליכוד 
נוספים  נציגים  מול  מגעים  קיימים 
במהלך  בקרוב.  למפלגה  שיעברו 
ליברמן  את  נתניהו  תקף  האירוע 
כדי  דבר  עשה  לא  כי  אותו  והאשים 
ברית  יוצאי  ישראל  לאזרחי  לעזור 
פנסיות  יש  צרכים.  "יש  המועצות: 
שצ־ בעיות  יש  להן,  לדאוג  שצריך 
ייפ־ לא  הללו  הבעיות  לפתור.  ריך 
סקטוריאלית.  מפלגה  של  בדרך  תרו 
האחריות  את  העברנו  שנים  במשך 
הרוסי  הציבור  בבעיות  לטיפול 

לליברמן".
המ־ כלום",  עשה  לא  "ליברמן 
הוא  כי  ואמר  בדבריו  נתניהו  שיך 
"מכה על חטא - משום שהבעיות של 
לתת  ידע  רק  הוא  נפתרו.  לא  המגזר 
שלי־ אחד  דבר  לי  תגידו  סיסמאות. 
לנציגי  הבטיח  נתניהו  עשה?".  ברמן 
המגזר כי הוא ידאג לפנסיות העולים 
חלק  שהיו  דברים   – ציבורי  ולדיור 
מהבטחות הבחירות של ישראל בית־
נו בבחירות האחרונות: "אנחנו בונים 
דיור ציבורי בכל הארץ. אלפי יחידות 
של  אחריות  זאת  הארץ.  בכל  דיור 
הליכוד והיא תמשיך להיות באחריות 
של הליכוד. את הפנסיות והדיור אני 

מבטיח ואני אביא".
נתניהו הוסיף ותקף את ליברמן: 

"ליברמן רימה את בוחריו. הוא הבטיח 
הוא  נתניהו.  בראשות  ממשלה  להם 
לא עשה את זה. הוא הוליך שולל את 
בוחריו. ליברמן אמר שיתמוך במפלגה 
גנץ  אם  מנדטים.  הרבה  הכי  שתקבל 
יקבל יותר, ליברמן ילך לממשלה עם 
גנץ לפיד וברק. אם הליכוד לא תהיה 
נקבל  אנחנו  ביותר  הגדולה  המפלגה 
כי  ליברמן,  בתמיכת  שמאל  ממשלת 
כך הוא התחייב. ליברמן גם לא תוקף 
את גנץ וברק, הוא רק תוקף אותי, אז 
הוא  ממשלה  ואיזו  מפלגה  איזו  ברור 
וזה  זאת  למנוע  אחת  דרך  יש  מעדיף. 

להצביע לליכוד".
מי שעוד היה באירוע הוא השר 
ולמור־ לירושלים  הסביבה,  להגנת 
לקריאתו  שהצטרף  אלקין  זאב  שת 
לבנות  אפשרות  פה  נתניהו. "יש  של 
בנו  שתתמוך  וחזקה  גדולה  קבוצה 
הליכוד",  בתוך  ותשפיע  בבחירות 
יותר  אין  חדש.  בעידן  "אנחנו  אמר. 
את  לשנות  הדרך  מגזריות.  מפלגות 
מפלגת  בתוך  לפעול  היא  ישראל 

שה־ כפי  אינטגרלי,  כחלק  השלטון 
בכל  השתלב  הרוסית  דובר  ציבור 
לה־ הדרך  דרך.  בכל  ומשפיע  מגזר 
עם  אמיתית  בשותפות  היא  שפיע 
הליכוד - והשותפות הזאת מתחילה 

היום".
נמסר:  ביתנו  ישראל  מדוברות 
ראש  שהוא  שנתניהו,  מקווים  "אנו 
הב־ ושר  הביטחון  שר  הממשלה, 
תפקידיו  את  כל  קודם  ימלא  ריאות, 
המדינה,  בביטחון  וישקיע  הרבים 
הגרעון,  ובצמצום  הדרום  בתושבי 
משקיע  שהוא  והמאמצים  הזמן  את 
״ישראל  כנגד  והשמצות  במתקפות 
בקיומם  נזכר  שנתניהו  טוב  ביתנו״. 
שלושה  העמים  מחבר  העולים  של 
את  ומציף  הבחירות  לפני  חודשים 
פליטי ״ישראל ביתנו״ בהצעות תע־

סוקה מגוונות.
הוא  כי  פאניקה  משדר  נתניהו 
ממנו  שימנע  היחידי  שהגורם  מבין 
״יש־ רק  זאת  הלכה  ממשלת  להקים 

ראל ביתנו״".

נשיא ארה"ב תוקף את הדמוקרטים 
על אי-תמיכתם בישראל

דבריו של טראמפ הגיעו כתגובה להאשמתו בגזענות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
שעוברת  לשינוי  התייחס  מפ, 
בארה"ב  הדמוקרטית  המפלגה 
את  לראות  עצוב  "ממש  וכתב: 
אנשים  לצד  עומדים  הדמוקרטים 
על  רעה  כה  בצורה  שמדברים 
המדינה שלנו, ובנוסף שונאים את 
וחסרת  אמיתית  בתשוקה  ישראל 
רסן. בכל פעם שמתעמתים איתם 
הם מכנים את יריביהם, כולל ננסי 

פלוסי, גזענים".
תגו־ היוו  טראמפ  של  דבריו 
בה לסערה שהוא עצמו עורר קודם 
חברות  למספר  קרא  כאשר  לכן 

"לשוב  דמוקרטיות  קונגרס 
ומוכות  המרוששות  לארצות 
בתגובה  הגיעו".  מהן  הפשע 

הואשם הנשיא בגזענות.
מלבד הודעת התגובה 
שהובאה קודם לכן, טראמפ 
כתב עוד: "אסור לשתוק אל 
מול השפה המגעילה שלהם 
הרבים  הנוראים  והדברים 
ארצות  על  אומרים  שהם 
הדמו־ המפלגה  אם  הברית. 
ול־ להמשיך  רוצה  קרטית 
מבישה  התנהגות  על  מחול 
שכזאת, אז אנחנו עוד יותר 
מחכים לפגוש אותם בקלפי 

ב-2020!".
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ארה"ב קבעה: שר החוץ האיראני יוגבל 
במהלך ביקורו בארה"ב

מזכיר המדינה האמריקני השווה בין המדיניות האיראנית לזו האמריקנית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
תנועותיו של שר החוץ האיראני, מו־
חמד ג'אווד זריף, בארה"ב הוגבלו בהוראת 
פומפאו.  מייק  האמריקני  המדינה  מזכיר 
במספר  רק  להסתובב  יוכל  האיראני  השר 
רחובות הסמוכים לאו"ם. הדיווח על הגב־
לת תנועותיו של הבכיר האיראני בארה"ב 
שארה"ב  הדיווח  לאחר  קצר  זמן  מגיע 
במ־ זריף  של  הקרוב  ביקורו  את  אישרה 

דינה. 
בעת ביקורו בעיר, זריף יורשה ללכת 
האו"ם,  מטה  שבין  הרחובות  בתחום  רק 

השגרירות האיראנית ומעונו הרשמי. 
בתגובה לדברים אמר מזכיר המדינה 
חופשי  מסתובבים  לא  "אנחנו  האמריקני: 
חו־ יסתובבו  שהם  סיבה  שום  אין  בטהרן, 

פשי בניו יורק".

צרפת: האפודים הצהובים מחו כנגד הממשלה
המשטרה הצרפתית עצרה מספר מפגינים ממובילי המחאה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נמש־ הצהובים"  "האפודים  מחאת 

כת: שעות ספורות אחרי שהנשיא עמנואל 
יום  של  הצבאי  המצעד  את  ניהל  מקרון 
לצד  הצרפתי),  העצמאות  (יום  הבסטיליה 
שאנז  בשדרות  אחרים,  אירופים  מנהיגים 
במקום  התאספו  פריז,  שבמרכז  אליזה 
"האפודים  מחאת  עם  המזוהים  מפגינים 
המפגינים  במקום.  והתפרעו  הצהובים" 
פחי  והציתו  שוטרים  על  אבנים  השליכו 

אשפה.
המפגינים,  עם  התעמתה  המשטרה 

כוחות  לפזרם.  והצליחה 
באמצ־ השתמשו  הביטחון 
עים לפיזור הפגנות, בהם ירי 
מדמיע.  וגז  הלם  רימוני  של 
המ־ הצליחה  דבר  של  בסופו 
לא  ההפגנה  את  לפזר  שטרה 
דמויות  מספר  שעצרה  לפני 

בולטות במחאה.
הצרפתית  במשטרה 
מפ־  152 נעצרו  כי  אמרו 
"האפודים  מתנועת  גינים 

הצהובים" ומנהיגיהם

ארדואן: מעוניינים להבטיח את ביטחוננו הלאומי
את הדברים אמר ארדואן בהתייחסו להגעת מערכת היירוט הרוסית לטורקיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אר־ טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא 
מערכת  של  להגעתה  התייחס  דואן, 
לארצו,  אס-400  המתקדמת  היירוט 

וושי־ של  לעמדותיהן  המנוגד  מהלך 
מעוניינת  ארצו  ואמר  ובריסל,  נגטון 
לדבריו,  הלאומי.  ביטחונה  את  להבטיח 
אלא  במלחמה  מעוניינת  איננה  טורקיה 

רק בהגנה על ארצה.

מצד  אפשריות  לסנקציות  בהתייחס 
ביכולתו  כי  ארדואן  אמר  טראמפ,  ממשל 
של הנשיא טראמפ לדחות או לעכב הטלת 
סנקציות על טורקיה. "הוא יצטרך למצוא 
את שביל הביניים בעניין", הבהיר ארדואן.

ניסיון הפיכה צבאית 

סודן: קציני צבא נעצרו 
בחשד לשיתוף פעולה 

עם המהפכנים
המועצה הצבאית השלטת צפויה להחזיק בהגה השלטון 

במהלך 3 השנים הקרובות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בסו־ השלטת  הצבאית  המועצה 
צבא,  אנשי   16 עצרה  כי  הודיעה  דן 
בהם 12 קצינים בחשד שהיו מעורבים 
בתכנית להפיל את השלטון. העצורים 
הפיכה  לבצע  החשד,  פי  על  תכננו, 
לצורת  התנגדותם  בעקבות  צבאית 

השלטון הקיימת במדינה.

הפיכה  התקיימה  בסודן  כזכור, 
הוותיק  הרודן  הודח  במהלכה  צבאית 
עומר על באשיר. במקומו הוקמה מו־
עצה צבאית אשר מנהלת את המדינה 
המדינה  את  לנהל  להמשיך  וצפויה 
הקרו־ השנים  בשלוש  האפריקנית 
רבים  בעיני  חן  מצא  שלא  דבר  בות, 

באופוזיציה.

ברזיל: סערה בעקבות 
כוונתו של הנשיא למנות 
את בנו לשגריר בארה"ב

נשיא ברזיל בתגובה: בני חבר של ילדי טראמפ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא ברזיל עורר סערה במדינה 
לאחר שהביע את רצונו למנות את בנו 
במדי־ רבים  בארה"ב.  ברזיל  לשגריר 
במהלך  רואים  אמריקנית  הדרום  נה 
וב־ בעייתי  כמהלך  בולסנרו  שמקדם 
ספק  מטילים  הם  כן,  כמו  חוקי.  לתי 
בכישורי הבן לשמש כשגריר. בתגובה 
"יש  ברזיל:  נשיא  אמר  נגדו  לטענות 

אבל  נפוטיזם,  שזה  שאומרים  אנשים 
בית המשפט העליון הוא שיחליט".

אדוארדו  שלי  "הבן  לדבריו, 
ספרדית.  מדבר  הוא  אנגלית,  מדבר 
הוא נסע בכל העולם. הילדים של דו־
נלד טראמפ חברים שלו. להבנתי הוא 
יכול להיות מתאים לתפקיד וזה יכול 
לוושינגטון",  המושלם  המסר  להיות 

כך לדבריו.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%94%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.docx
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איראן דוחה את הדיווחים על מסרים שהועברו מוושינגטון לטהרן: 

"איראן אינה מקיימת מו"מ 
עם ארה"ב"

נשיא איראן שיבח את העמידה האיראנית מול הסנקציות האמריקניות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

נפוצו  העולם  ברחבי 
העבי־ שארה"ב  כך  על  דיווחים 
רה מסרים לאיראן בנוגע להסכם 
החוץ  משרד  דובר  אך  הגרעין, 
למו"מ  בהתייחס  אמר  האיראני 
כי  לארה"ב,  ארצו  בין  אפשרי 
עם  מו"מ  מקיימת  אינה  ארצו 
דובר  לדברי  דרג.  בשום  ארה"ב 
מו־ עבאס  האיראני  החוץ  משרד 
האסלאמית  "הרפובליקה  סאווי, 
מו"מ  מקיימת  אינה  איראן  של 

עם ארה"ב בשום דרג".
רו־ איראן  נשיא  כך,  בתוך 
חאני התייחס לסנקציות האמרי־

קניות ואמר: "במשך 14 חודשים, 
והצבאית  הכלכלית  המעצמה 
סנקציות  הטילה  בעולם  הגדולה 
אם  איראן.  על  ביותר  חריפות 

מופעלות  היו  הללו  הסנקציות 
הייתה  היא  אחרת,  מדינה  נגד 
קורסת, אבל העם האיראני עמד 

איתן".

המועמד הדמוקרטי המוביל 
לנשיאות ארה"ב: "הכיבוש הוא 

בעיה אמיתית"
סגן הנשיא האמריקני אמר את הדברים לפעיל שמאל יהודי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לשעבר  ארה"ב  נשיא  סגן 
ביידן,  ג'ו  אובמה,  ממשל  תחת 
שמאל  איש  עם  בשיחה  הבהיר 
בהתנחלויות  רואה  הוא  כי  יהודי, 
בחי־ כנס  במהלך  אמיתית.  בעיה 
רות שערך ניגש אליו איש שמאל 

כמי  עצמו  את  הציג  אשר  יהודי 
נת־ ממשלת  ממדיניות  שמודאג 
ניהו בכל הנוגע לפלסטינים. ביידן 
לסכסוך  התשובה  כי  ואמר  הגיב 

היא פתרון שתי המדינות. 
ושאל  הוסיף  השמאל  איש 
הכי־ האם  המוביל  המועמד  את 

של  משבר  מייצר  הישראלי  בוש 
המו־ של  התשובה  אדם.  זכויות 
הדמוק־ המפלגה  לראשות  עמד 
חושב  "אני  נחרצת.  היתה  רטית 
שההתנחלויות אינן רצויות וצריך 
בעיה  הוא  הכיבוש  בהן.  לטפל 

אמיתית ושורשית".

העיתונאי תומס פרידמן: 
"נתניהו יוצר רפובליקת בננות"

העיתונאי היהודי תומס פרידמן, הידוע בהתנגדותו החריפה לנתניהו, השווה בין 
נתניהו לארדואן וטען: "אלו בחירות על הדמוקרטיה בישראל"

מ‡: ח. פרנ˜ל
היהודי- העיתונאי 
פרידמן,  תומאס  האמריקאי 
נת־ לבנימין  בהתנגדותו  הידוע 
לרשת  אתמול  התראיין  ניהו, 
בחרי־ נתניהו  את  ותקף   CNN
נתניהו  בין  השווה  פרידמן  פות. 
כי  וטען  ארדואן  טורקיה  לנשיא 
ברק "שם הכול על השולחן" וכי 
המ־ את  לישראל  "מראה  הוא 

ציאות על מצבה העגום"
פרידמן התייחס גם לכתבי 
נתניהו,  נגד  שעומדים  האישום 
וציין כי נתניהו מואשם ע''י תובע 
אותו מינה בעצמו. הוא הוסיף כי 
שב־ רציניות  בהאשמות  מדובר 
למצוא  יכול  נתניהו  עקבותיהן 

את  הזכיר  פרידמן  בכלא.  עצמו 
ואמר  נתניהו  של  החסינות  חוק 
שברגע שייקבע כי אי אפשר לה־
מכהן,  ממשלה  ראש  לדין  עמיד 
שיכפוף  חוק  תעביר  והכנסת 
יש־  - לרצונה  המשפט  בית  את 
בננות  "לרפובליקת  תהפוך  ראל 
יהודית". העיתונאי המוכר הוסיף 
כי המפלגות הדתיות שתמכו בכך 
עשו זאת כי ידעו שנתניהו חושש 
ללכת לכלא ולכן הם יקבלו ממנו 
"כולל  רוצים -  שהם  מה  כל  את 
"כל  המערבית".  הגדה  סיפוח 
יהודי  בעולם,  ישראל  של  ידיד 
או לא, יהיה חייב לעשות בחירה 
מוסרית - האם הוא יכול לתמוך 
לרפובליקת  שהופכת  במדינה 

פרידמן  אמר  יהודית",  בננות 
הקרובות  הבחירות  כי  והוסיף 
בחי־ "אלו  רגילות:  בחירות  אינן 
רות על הזהות של ישראל כדמו־

קרטיה יהודית".
הראשונה  הפעם  לא  זאת 
קשה  ביקורת  מכוון  שפרידמן 
חו־ מספר  לפני  נתניהו.  לעבר 
שפורסמה  קריקטורה  דשים, 
את  הציגה  טיימס"  יורק  ב"ניו 
הנחייה  ככלב  הממשלה  ראש 
כשטראמפ  טראמפ,  דונלד  של 
בצ־ פורסם  האיור  כעיוור.  מוצג 
בנוגע  העיתונאי  של  לטור  מוד 
האמריקנית.  ההגירה  למדיניות 
אחר שעורר ביקורת רבה, האיור 

הוסר.

http://bit.ly/32nZame
http://bit.ly/2S1GT9m-telchaim
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מחריפה המתיחות בין כחול לבן למפלגתו של ברק
יו''ר ישראל דמוקרטית כינה את לפיד "עטיפה של נצנצים" ◆ בתגובה תקף לפיד: "ברק לא יעבור את אחוז החסימה. זה לא הזמן למפלגות תחביב"

מ‡: ח. פרנ˜ל

השני  את  אחד  שתקפו  לאחר 
יו''ר  ממשיכים  השבוע,  בסוף  במהלך 
ויו''ר  ברק,  אהוד  דמוקרטית,  ישראל 
ההתכתשות  את  לפיד,  יאיר  עתיד,  יש 
ביניהם. אתמול (שני) אמר ברק בראיון 
לכאן ב כי "יאיר לפיד הוא הגורם לכך 
בבחירות האחרונות  נכשלו  לבן  שכחול 
עטי־ מן  נוצה,  משקל  שהוא  איש  זה 
על  שלו  שההתעקשות  נצנצים  לש  פה 

שניים־ עקבי  באופן  מורידה  הרוטציה 
שמאל.  המרכז  לגוש  מנדטים  שלושה 
לקשיים  גורמת  שלו  הנוכחות  ועצם 
עם  אפשרויות  קואליציות  על  לחשוב 
באים  ברק  של  דבריו  למשל."  החרדים 
שלוש  מספר  טען  כן  לפני  שיום  לאחר 
בכחול לבן, בוגי יעלון, כי אהוד ברק לא 
יעבור את אחוז החסימה וכי הוא מאבד 

קולות לגוש.
לשאלת  גם  בדבריו  התייחס  ברק 
כי  ואמר  השמאל  מפלגות  בין  האיחודים 

הוא חושש שאם על אחד ירוץ לחוד "יש 
יכו־ מרצ,  להיות  יכול  שמישהו,  סיכון 
זאת   - החסימה  לאחוז  מתחת  ליפול  לה 
ברק  לגוש".  גדולה  תקלה  להיות  יכולה 
שיתוף  הוא  רחב  היותר  היעד  כי  הבהיר 
פעולה של ישראל דמוקרטית, של העבו־

דה ושל מרצ. 
הגיב  לפיד,  יאיר  עתיד,  יש  יו''ר 
לדבריו של ברק ואמר כי "ברק לא יעבור 
את אחוז החסימה ויזרוק לפח מאה אלף 

קולות, זה לא הזמן למפלגות תחביב".

מהומה בכנסת בעת נאומו של שר 
הקליטה על שילוב יוצאי אתיופיה

מליאת הכנסת התכנסה לישיבה מיוחדת על שילובם של בני העדה האתיופית 
◆ במהלך נאומו של השר גלנט, התפרעו חלק מבני העדה שהיו נוכחים באולם, 

והם הוצאו ע''י משמר הכנסת

מ‡: ח. פרנ˜ל

אתמול  התכנסה  המליאה 
(שני) לישיבת פגרה בנושא "שי־
האתיופית  העדה  בני  של  לובם 
גם  הגיעו  לישיבה  בישראל". 
ז"ל,  טקה  סלומון  של  הוריו 
שמותו מירי שוטר בקריית חיים 
האחרון,  המחאה  גל  את  הצית 
סל־ יוסף  של  משפחתו  בני  וכן 
טוענת  שמשפחתו   - ז"ל  מסה 
מעצר  של  תוצאה  היה  שמותו 
שוטרים.  ידי  על  שבוצע  אלים 
הממשלה,  נציג  של  נאומו  בזמן 
שר הקליטה יואב גלנט - נוצרה 
לדב־ התפרץ  כשהקהל  מהומה 
נא־ הכנסת  משמר  ואנשי  רים. 
מהמשתתפים  חלק  להוציא  לצו 

מהמקום.
כי  גלנט  השר  אמר  בנאומו 
תוכנית  הייתה  לא  שנים  "במשך 
העדה  בני  לשילוב  אחת  כוללת 
בגזר־ פעל  ממשלתי  משרד  וכל 
תו, הממשלה הנוכחית בראשותו 
של בנימין נתניהו גיבשה תוכנית 
ממשלתית כבר בשנת 2015 לקי־
דום שילובם של יוצאי אתיופיה". 
בשלב זה נקטעו דבריו של השר 
אך  במקום,  שהיו  העדה  בני  ע''י 

דבריו.  את  להשלים  ניסה  השר 
"התוכנית גובשה על בסיס מהלך 
ביוזמת  הציבור  שיתוף  של  רחב 
המשרד לעלייה וקליטה, ובהיקף 
הפרוסים  שקלים  כמיליארד  של 
התוכ־ במסגרת  שנים.  ארבע  על 
של  סדרה  הממשלה  אישרה  נית 
החלטות המגדירות בכלל משרדי 
ותק־ אחריות  תחומי  הממשלה 
ציבים לטובת בני העדה בתחומי 
התעסוקה  וההשכלה,  הלימודים 
פור־ הבלתי  החינוך  והכלכלה, 

המשפחה,  בצה"ל,  השירות  מלי, 
הצעי־ לזוגות  והדיור  הקהילה 

רים".
בתוך כך שחרר אתמול בית 
בתנאים  בית  למעצר  המשפט 
לע־ שירה  השוטר  את  מגבילים 
ברו של סלמון טקה. בדיון בבית 
מח''ש  נציגי  הודיעו  המשפט 
הנחקרת  ההאשמה  את  שינו  כי 
דעת  בקלות  להמתה  מהריגה 
להשל־ ממתינים  הם  כי  והוסיפו 

מות חקירה.

http://bit.ly/2FEgslx-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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יעלון תוקף: "נתניהו הדליף את 
ההקלטות שנחשפו"

יו''ר תל''מ טוען כי כל מי שמתייצב נגד רה''מ, מוציאים עליו משהו ◆ בליכוד הגיבו: "איך כחול לבן תנהל מדינה?"

מ‡: ח. פרנ˜ל
נשמע  בהם  ההקלטות  פרסום  לאחר 
מספר 3 ברשימת כחול לבן, משה יעלון, תוקף 
את השותפות עם יש עתיד וטוען כי האיחוד 
איתם הוא בכייה. תקף הבוקר יעלון את ראש 
שעומד  זה  הוא  נתניהו  כי  ורמז  הממשלה, 
בחדשות.  אמש  שפורסמה  ההדלפה  מאחורי 
יעלון אמר הבוקר בראיון לגלי צה"ל כי: "יש 
כאן פרשה שעוד לא נבדקה. פרשת 6000, כל 
מי שעומד מול ראש הממשלה מוציאים עליו 
משהו, גדעון סער, חוקרי משטרה. בכל פעם 
שיש אירוע של כחול לבן או ראיון, מתפרס־
מת איזו הקלטה" .יעלון הבהיר בראיון בנוגע 
לאמירותיו לגבי ההסכם כי הוא אכן הופתע 
"בסוף  אך  הסתייגויות  לו  והיו  נעשה,  שהוא 
ולא  לבן  כחול  את  לפרק  מנסים  ביחד.  רצנו 

יצליחו".
"למ־ והגיבו:  יעלון,  את  תקפו  בליכוד 
למ־ קשר  שום  אין  הממשלה  ולראש  פלגה 
הם  אם  לבן.  כחול  בצמרת  הפנימיות  ריבות 
לא מצליחים לנהל מפלגה, איך הם ינהלו את 
המדינה? הבחירות האלה הן על מי יהיה ראש 
או  נתניהו  הממשלה  ראש  הבא:  הממשלה 

לפיד, גנץ וברק".
"מה שקרה בין יש עתיד לחוסן באותו 

אירוע בסביון זו בכייה לפחות במצב הנוכחי, 
משה  אמר  כך   - לפירוק"  סיבה  לא  זה  אבל 
בוגי יעלון, מראשי כחול לבן, בהקלטה שפו־
רסמה ביום ראשון בחדשות 12. יעלון העומד 
בראש מפלגת תל"ם, אחת משלוש המפלגות 
עתיד  יש  עם  יחד  הרשימה  את  שמרכיבות 
הרוטציה  להסכם  התייחס  לישראל,  וחוסן 
על ראשות הממשלה בין בני גנץ ליאיר לפיד. 

הוא  יעלון  דיבר  עליו  בסביון"  "לילה  אותו 
בין  האיחוד  על  הוחלט  שבו  הלילה  למעשה 
כזכור  האחרונות.  בבחירות  המרכז  מפלגות 
מוקדם יותר החודש, פורסמה הקלטה אחרת 
שבה נשמע יעלון אומר: "ברביעייה לפני כמה 
שבועות.. אז עמדתי נאמרה. אני יכול להגיד 
אף  הרוטציה,  שבעד  לפיד  מיאיר  חוץ  ש... 

אחד לא בעדה".

ח"כ הרב ישראל אייכלר במליאת הכנסת:

"נצא למלחמת חורמה נגד כל מי שיסית 
נגד הציבור החרדי"

במהלך דיון פגרה מיוחד שקיימה הכנסת על שילובם של בני העדה האתיופית בישראל, טען ח''כ אייכלר 
כי "לזכותם של הערבים והאתיופים קיים חוק נגד גזענות והסתה לגזענות שמאפשר לתבוע מי שנוהג 

כלפיהם בגזענות. לעומת זאת לחרדים אין הגנה כזו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הגז־ בעניין  מיוחד  פגרה  דיון  במהלך 
הרב  ח"כ  הזכיר  האתיופית  העדה  נגד  ענות 
הערבים  של  "לזכותם  כי  אייכלר  ישראל 
והסתה  גזענות  נגד  חוק  קיים  והאתיופים 
לגזענות שמאפשר לתבוע מי שנוהג כלפיהם 
כזו  הגנה  אין  לחרדים  זאת  לעומת  בגזענות. 
רובינשטיין  אליקים  העליון  ששופט  מאחר 
ויורשיו קבעו שהחרדים אינם גזע ואי אפשר 
למניעת  שבחוק  ההגנה  את  עליהם  להחיל 

גזענות".
ח"כ הרב אייכלר הוסיף לכלי התקשורת 
היום  נשמעת  החרדי  הציבור  נגד  ההסתה  כי 
ובעיקר  גם  אלא  הרפורמי  מהשמאל  רק  לא 
התקשור־ האווירה  בחסות  ימין.  גורמי  מצד 
תית המלבה את האש נגד מגזר שלם, מתירים 
לעצמן ראשי ערים ופוליטיקאים לשסות את 
ההגנה.  חסרי  החרדים  נגד  והשוטרים,  העם 
ברצח  החרדי  הציבור  את  האשים  "ליברמן 
שהפוע־ הסיבה  כי  התקשורת  בכלי  כשאמר 
לים נהרגים היא כי אין מספיק פקחים באתרי 
בניה, משום שיש שמונה עשרה אלף משגיחי 
כשרות ברחבי הארץ. אסור לשתוק על דברי 
ההסתה הפראיים שלו. אסור גם לשכוח שב־
זמן שהוא מדבר יושבים אלפי פקידים אנשי 
לאייש  דאגו  ואנשיו  שליברמן  ביתנו  ישראל 
בג'ובים רבים והם אינם עושים מאומה. במ־
או  בנייה,  פקחי  להיות  יכולים  היו  זאת  קום 
כדי  מקבלים  שהם  בכסף  להשתמש  לפחות 

לממן פקחים כאלו."

עוד על האפליה נגד החרדים הזכיר 
ח"כ הרב אייכלר את הוראת בית המשפט 
הגן  את  סגרה  "העיריה  עפולה.  לעיריית 
המשפט  שבית  במקום  לערבים.  העירוני 
אוכלו־ בפני  ציבוריים  גנים  לסגור  יאסור 
עפולה  מעיריית  ביקש  הוא  שונות,  סיות 
את  מרצונם  ויפתחו  בעצמם  זאת  שיעשו 
המשפט  שבית  הסיבה  לערבים.  הפארק 
שהצי־ כדי  מפורש,  דין  פסק  הוציא  לא 
בערים  הזו  מההגנה  ייהנה  לא  החרדי  בור 
בפניהם  סגר  העיר  ראש  שם  מודיעין  כמו 
רמת  עיריית  גם  כך  העירוני.  הפארק  את 
מה־ ברק  מבני  חרדים  להדיר  שרצתה  גן 
המ־ ההסתה  של  תוצאה  זו  גם  פארקים. 

שתוללת.

"אליהם מצטרפים ראשי ערים שהגדי־
לו לעשות בשיטות בירוקרטיה גזעניות ומו־
נעים מהחרדים לבוא ולגור בעריהם. בשונה 
מהערבים להם יש את החוק של בג"צ בפסק 
דין קציר, לחרדים אין שום הגנה לצדם. הם 
בתחומי  כמו  ומודרים  אונים  חסרי  עומדים 
מצור־ היו  כאילו  והתקצוב  התעסוקה  הדיור 

עים שהאליטה סולדת מקרבתם".
המ־ את  ולהוקיע  בעוז  למחות  "עלינו 
סיתים. אסור לאפשר לדבר כזה לקרות במ־
לשווא.  הדמוקרטיה  שם  את  הנושאת  דינה 
אוכלו־ או  מגזר  שום  ולהדיר  להסית  אסור 
שישלם  לדעת  צריך  זאת  שיעשה  מי  סייה. 
מחיר אישי במלחמת חורמה נגדו." - הוסיף 

ח"כ הרב ישראל אייכלר.
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לא מוותר

רון קובי עתר לבג''ץ להוצאת 
צו ביניים שיקפיא את פיזור 
מועצת טבריה וזימונו לשימוע
לאחר שנכשל בפעם החמישית בהעברת התקציב לעיר טבריה, עתר קובי 

לבג''צ נגד זימונו לשימוע

מ‡: ח. פרנ˜ל

רון  טבריה,  עיריית  ראש 
לבית  (שני)  אתמול  פנה  קובי, 
דחופה  בבקשה  העליון  המשפט 
משר  שימנע  ביניים  צו  להוצאת 
חברי  למנות  דרעי  אריה  הפנים 
מועצה, במקום אלו שנבחרו. כמו 
כן, מבקש קובי שלא לקיים הליך 
להדחתו.  להביא  שעשוי  שימוע 
הפנים  שר  העיר,  ראש  לטענת 
מצוי איתו בניגוד עניינים שמטה 

וגם  מראש  השימוע  תוצאות  את 
מכהנת  כעת  כי  העובדה  בשל 
"צריך  לדבריו,  מעבר.  ממשלת 
שתפעל  חדשה  לממשלה  לחכות 
לה  שייתן  אמיתי  מנדט  מכוח 

הציבור".
אמר  צה''ל  בגלי  בראיון 
קובי כי "אריה דרעי מפחד שאני 
רץ לכנסת, הסקרים נותנים לי בין 

ששה לעשרה מנדטים".
היום  במהלך  יותר  מוקדם 
בלשכת  לשימוע  קובי  רון  זומן 

שייערך  הפנים  משרד  מנכ''ל 
ביום ראשון כ''ה בתמוז.

כי  נמסר  הפנים  ממשרד 
פוע־ במשרד  המקצוע  "גורמי 
לים באופן ענייני, אולם רון קובי 
עסוק רק בגידופים, קללות והס־

תה נגד פקידי ציבור".
כי  קובי  הודיע  כך  בתוך 
החל מהשבת הקרובה ייפתח את 
בעיצומו  בטבריה  הנפרד  החוף 
של יום השבת רח''ל וזאת כנקמה 

על אי העברת התקציב.

בסביבת רה''מ לוחצים על ח''כ 
פולקמן מכולנו להתפטר מהכנסת
נתניהו ביקש מכחלון שיורה לח''כ פולקמן, הנמצא במקום ה-35 ברשימה 

המשותפת, להתפטר לטובת פלוסקוב הנמצאת אחריו ברשימת כולנו

מ‡: ח. פרנ˜ל
נתניהו  הממשלה  ראש 
מר־ להדיח  כחלון  ממשה  ביקש 
שימתו את רועי פולקמן – שכבר 
את  שוקל  הוא  כי  בעבר  הודיע 
כדי   – הפוליטי  בעולם  דרכו 
שאת מקומו במשבצת ה-35 של 
תיכנס  לכנסת  הליכוד  רשימת 
לש־ פלוסקוב,  פלוסקוב.  טלי 
נחשבת  ערד,  עיריית  ראש  עבר 
בקרב  במיוחד  פופולרית  לדמות 
במ־ זאת  לשעבר.  ברה"מ  יוצאי 
בתוך  ליברמן  את  להחליש  טרה 
הבסיס הפוליטי שלו, עולי ברית 

המועצות. 
בילה  דרעי  אריה  במקביל, 
בביקור  האחרונים  הימים  את 
עם  נפגש  שם  באוקראינה, 
היתר  בין  איתם  ודן  מנהיגים 
של  הפנסיות  מפתיע:  בנושא 

לישראל.  מהמדינה  העולים 
פנתה  לא  ש''ס  ומפלגת  היות 
מצ־ ואת  הרוסי,  לקהל  מעולם 
הפנסיות  מעניינות  לא  ביעיה 
ככל  מדובר  אוקראינה,  עולי  של 
להחליש  נוסף  בניסיון  הנראה 
ביתנו  ישראל  של  האג'נדה  את 

בבחירות הקרובות.

אתמול  יותר  מוקדם 
מטה  עם  יחד  נתניהו,  נפגש 
קמפיין  של  הרוסי  השטח 
של  נציגים   25 עם  המפלגה, 
בעבר  שעבדו  הרוסי  המגזר 
והחליטו   - ביתנו  ישראל  עם 
לליכוד.  תמיכתם  את  להעביר 

(ראה ידיעה)

הקמת המפלגה הערבית 
המשותפת נתקלת בקשיים

למרות ההצהרות הקודמות כי בבחירות אלו ירוצו המפלגות הערביות יחד – 
כרגע מתקשים להגיע לסיכומים

מ‡: ח. פרנ˜ל

בדבר  ההצהרות  אף  על 
של  מחדש  בהקמתה  הצורך 
כי  מתברר  המשותפת,  הרשימה 
מתק־ הערביות  המפלגות  ראשי 
שים להגיע להסכמה בדבר הרכב 
שמיועדים  והמקומות  הרשימה, 
חד"ש,   – המפלגות  ארבע  לנציגי 

תע"ל, רע"מ ובל"ד.
שהתעוררו  הקשיים  בשל 
הרשימה,  של  מחדש  בהרכבתה 
שבועות  מספר  לפני  הוקמה 
״ועדת הסכמה״ שהורכבה מנצי־
גי ציבור ונכבדים במגזר הערבי, 
במטרה להגיע להסכמות והבנות 

בין המפלגות הערביות.
הודיעה  הוועדה  שני  ביום 

עיתונאים  מסיבת  של  כינוס  על 
על  רשמית  יוכרז  שבה  בנצרת 
הקמתה של הרשימה המשותפת, 
ההכ־ לפני  ספורות  שעות  אולם 

רזה בוטלה מסיבת העיתונאים.
לדברי  בכיר  בוועדה, ישנה 

המי־ על  הצדדים  בין  מחלוקת 
הסתברות  ויש  ברשימה  קומים 
גבוהה כי במפלגות רוצו בנפרד, 
האחרונות  שבבחירות  אף  אל 
בל''ד כמעט ולא עברה את אחוז 

החסימה

http://bit.ly/2FEgslx-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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העיצומים במשרד החוץ: 

בקשתו של מנכ''ל משרד רה''מ לדרכון 
דיפלומטי – סורבה

הסירוב לאשר לפרץ דרכון דיפלומטי, יקשה עליו להצטרף אל נסיעותיו המדיניות של ראש הממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
מקום  ממלא  פרץ,  רונן  של  בקשתו 
דרכון  לקבל  הממשלה,  ראש  משרד  מנכ"ל 
דיפלומטי - סורבה, זאת בשל העיצומים של 
העובדים  וועדי  של  המשותף  המאבק  מטה 
משרד החוץ, הביטחון והכלכלה. ועד העוב־
דים הודיע לפרץ ש"אין לו מה להגיע לפגי־
שה" שנקבעה מראש ליום רביעי, כי דרכונו 
על  לאיים  עלולים  גם  העיצומים  יונפק.  לא 
ליעדים  נתניהו,  בנימין  רה"מ,  של  נסיעתו 
את  הגיש  פרץ  הקרוב.  לחודש  המתוכננים 
להתלוות  כדי  דיפלומטי  לדרכון  הבקשה 
לראש הממשלה בנסיעותיו המתוכננות ליפן 
הוא  העיצומים,  בעקבות  קוריאה.  ולדרום 

יאלץ לחכות לדרכון רגיל ככל אדם.
מע־ גם  העובדים  ועד  של  העיצומים 
המתוכננות  הנסיעות  את  בסכנה  מידים 
המו־ בבקשת  לדון  לסרב  יכול  הוועד  עצמן. 
עצה לביטחון לאומי להסדיר את האישורים 
הדרו־ והמדיניים  הביטחוניים  והתיאומים 
נסיעות  הבא,  בחודש  רה"מ  לנסיעות  שים 
שמלבד חשיבותן המדינית, יכולות להשפיע 

נתניהו.  של  הבחירות  קמפיין  על  גם  לטובה 
גורמים במשרד ראש הממשלה מסרו בתגו־
בה כי "זהו ניסיון של משרד החוץ להפעלת 

לחצים כדי לקבל כספים נוספים".
בתגובה:  נמסר  החוץ  משרד  מהנהלת 
הקו־ למחלקה  פנתה  החוץ  משרד  הנהלת 

למנכ"ל  להנפיק  בבקשה  במשרד  נסולרית 
לו  דיפלומטי,  דרכון  הממשלה  ראש  משרד 
במשרד  שהעיצומים  מקווים  אנו  זכאי.  הוא 
מנת  על  האפשרי  בהקדם  סיומם  אל  יבואו 
שעובדי המשרד יוכלו לחזור לעבודה תקינה 

ומלאה.

נחשפו ההסכמים הקואליציוניים שהיו 
אמורים להיחתם עם המפלגות החרדיות

ע''פ הפרסומים: פסקת ההתגברות וחוק החסינות – בחוץ ◆ עבודות בשבת – רק בתיאום עם הרבנות הראשית

מ‡: ח. פרנ˜ל
עם  נתניהו  ישב  הכנסת  פיזור  לפני 
על  איתם  וסיכם  החרדיות  המפלגות  חברי 
של  במקרה  שייחתם   קואליציוני  הסכם 
כמה   11 בכאן  נחשף  אמש  ממשלה.  הקמת 
מאותם סעיפים שהוסכמו על ידי המפלגות 
רבנות  נציג  של  אישור  ביניהם:  השותפות, 
לפני התחלת עבודה בשבת, יעדי הגיוס יוע־
ברו להחלטת הממשלה והקמת רשות הסד־

רה להתנחלויות.
הפלגות  בין  סוכם  הפרסומים  לפי 
"מתווה  לפי  יופעל  הגיוס  חוק  כי  לרה''מ 
הגיוס  לחוק  חדש  במתווה  מדובר  אטיאס" 
הגיוס  יעדי  קביעת  סמכות  את  המעביר 

שתעו־ במקום  הממשלה,  לידי  לצה"ל 
הייתה  היא  זו  כזכור,  ראשית.  בחקיקה  גן 
הצעת ה"פשרה האחרונה" של נתניהו בטרם 
בסבב  האחרונה  הכנסת  פיזור  על  ההחלטה 

הקואליציוני האחרון.
כמו כן, בהסכמים בין המפלגות שהת־
הייתה  לבחירות  ללכת  ההחלטה  לפני  גבשו 
עבודות  לאפשר  שלא  עקרונית  התחייבות 
הרבנות  מטעם  נציג  עם  תיאום  ללא  בשבת 
בערך  ההכרה  "לאור  לישראל:  הראשית 
השבת וחשיבות שמירת השבת שר הרווחה 
עבודות  לאשר  בסמכותו  שימוש  יעשה  לא 
בשבת, אלא לאחר דיון ותיאום עם נציג הר־
בנות הראשית", נכתב בלשון ההסכם. בסעיף 

של  במקרים  לפיו  נוהל  "ייקבע  נכתב:  נוסף 
העלולות  היקף  רחבות  ציבוריות  עבודות 
כבר  יידרש  בשבת,  עבודות  ביצוע  לחייב 
ולהציג  לכך  התייחסות  לצרף  התכנון  בשלב 
הרא־ הרבנות  נציג  עם  בתיאום   - חלופה 

שית".
בתוך כך, דווח עוד כי נתניהו והליכוד 
התחייבו בפני השותפות להקים רשות הסד־
רה שתפקידה לקדם את ההתיישבות וההת־
חקיקה  במסגרת  ושומרון  ביהודה  נחלויות 
הסעיפים  זאת,  לעומת  התקציבי.  ובמישור 
חוק  המשפטיות,  הרפורמות  את  הכוללים 
החסינות ופסקת ההתגברות – לא נכנסו לה־

סכם.

ספר "‡ור הנים"
בעולם  האדם  עבודת  עיקר 
הזה ולכך הוא נוצר - בשביל עשיית 
עלינו  חובה  שכן  ומכיון  המצוות, 
שנ־ המצוות  הם  מה  ולדעת  לשום 

צטוינו בהם וכיצד לעשותם. 

אחד הספרים הנודעים - אוצר 
עניני  כל  את  המקיף  ונחמד  יקר 
השנים"  "אור  בשם  מצוות  התרי"ג 
יכונה, חברו וגם חקרו הגאון המקו־
בל האלקי רבי אריה ליב הלוי זיע"א 
אור  של  דורו  בן   - "הפרדס"  בעל 
ומעו־ זיע"א  הגר"א  אדוננו  העולם 

שנתן  יחידה  הכמעט  בהסכמתו  טר 
הוא  חיבורו  שמטרת   - לספרים 
"לזכות  הספר  בשער  שמצויין  כפי 
הרבים שיאמר כל אדם טרם עשות 

המצוה שהוא עושה כמו שציונו הבורא יתברך שמו בתורתו הקדושה".

הדורות  במרוצת  ונדפס  תקי"ד  בשנת  לראשונה  נדפס  הספר 
בעוד כמה מהדורות, אולם במשך שנים רבות בדורות האחרונים היה 

הספר יקר הערכין הזה חמדה גנוזה ואזל מן השוק. 

הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  הדפיס  שנים  עשרות  כמה  לפני 
רב  ביקוש  נוצר  האחרונות  ובשנים  הזה,  הספר  את  זלה"ה  שטיינמן 
להדפסת וסידור ספר זה מחדש, ובעצתו וברכתו של מרן שר התורה 
המ־ הגאון  של  מצאצאיו  שהינו  שליט"א  קניבסקי  חיים  רבינו  הגאון 

חבר, נדפס ספר זה מחדש ברוב פאר והדר ע"י תלמידו חביבו, דולה 
ומשקה מתורת רבותיו, יקר הערכין, צנא מלא ספרא, הגאון המופלג 

רבי יצחק אוהב ציון שליט"א.

כלל  היו  שלא  רבות  הוספות  נוספו  מחדש  שנדפסה  במהדורא 
מקו־ ומראי  מקומן  באיזהו  הערות  ציונים,  עם  הקודמות  במהדורות 
מות. וכן סודר הכל מחדש ובסדר ועימוד נאה וכתב מאיר עיניים. כן 
היה לעיני הרב העורך והמסדר שליט"א עותק של הספר "אור השנים" 
מספרייתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זלה"ה שכאמור, טרח בהדפסת 

ספר זה, והעותק הנ"ל מלא בהגהות וציונים. 

מבעל  והנהגות  ודינים  הלכות  מקצת  הדפיסו  הספר  בראש  כן 
הפרדס שנלקטו מספריו. וכן הדפיסו מתולדותיו של הרהמ"ח.

נציין כי ספר זה על כל שלביו עבר את הדרכתו ועצתו של מרן 
הגר"ח קניבסקי שליט"א שכאמור הינו מצאצאיו של הגהמ"ח והרבה 
מהנהגותיו בקודש מיוסדות על פי הדרכות זקנו הגדול זלה"ה, ובכל 
הספר  בהתקדמות  פעמים  עשרות  התעניין  וההדפסה  העריכה  שלבי 
וזירז את העוסקים במלאכה למען יצא הספר לאור עולם לזיכוי הר־

בים. 

ברכותינו להגהמ"ח שימשיך להנאותינו בעוד ספרים רבים ומו־
שאר  וההדרת  בהדפסת  מרובה  תועלת  להביא  יזכה  ובמיוחד  עילים, 
ספרי בעל הפרדס זיע"א, להגדיל תורה ולהאדירה לאורך ימים ושנות 

חיים טובים אכי"ר. 

הספר יו"ל ע"י "המכון להוצאת ספרי הפרדס". 

להשיג בטל 052-5654405

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל

http://bit.ly/2S1GT9m-telchaim
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"קייטנות הקיץ" של חמאס
מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף כמיל אבו רוקון, חשף תיעוד מעזה בפני 

הקהילה הבינלאומית ◆ "אלו קייטנות הקיץ של ארגון הטרור חמאס"

מ‡: מ. יו„
חשף  רוקון,  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים,  הממשלה  פעולות  מתאם 
בפני הקהילה הבינלאומית את הפנים האמיתיות של קייטנות הקיץ שמ־
פעיל ארגון חמאס ברצועת עזה, לצד ההשוואה לקייטנות קיץ נורמטי־

ביות של ילדים בישראל ובשאר העולם.
החדרת  תוך  בנשק  ושימוש  לאחיזה  אימונים  רואים  בו  בתיעוד 

"השבוע  נכתב:  ישראל  לעם  ותיעוב  שנאה 
פעילות  את  חמאס  הטרור  ארגון  השיק 
לוקחים  בהן  ברצועה,  הילדים  קייטנות 
ולט־ לשנאה  המחונכים  ילדים  אלפי  חלק 
את  שולחים  הייתם  קיץ  מחנה  לאיזה  רור. 

ילדיכם?".

פניה לשר 
הפנים: לתת 
מעמד תושב 

לפלסטיני שהציל 
חיי יהודים

פנייה לשר הפנים אריה דרעי: 
לאפשר ל- א' תושבות במדינת 

ישראל. ◆ א', הציל יחד עם אשתו 
את בני משפחת מרק בפיגוע לפני 
כשלוש שנים ומאז חרב עליו עולמו

מ‡: יר‡ל לבי‡
בע־ השבוע  ששודרה  חמו  אוהד  של  בכתבה 
רוץ 12, הובא סיפורו של א'. א' לפני כשלוש שנים 
נסע באחד מכבישי חברון כאשר הוא מבחין לפתע 
בפיגוע שמתרחש לנגד עיניו. א' לא התמהמה, ומייד 
יצא לסייע לפצועים, ואף הכניס את הפצועים לרכבו 
חולים  לבית  המרבית  במהירות  להגיע  להם  וסייע 

ברקע פציעתם הקשה. מאז חרב עליו עולמו.
כ"צרוע"  משפחתו  ובקרב  בכפר  הוכרז  א' 
ומאז הוא מבלה ברחובות, כך במשך שלוש שנים 
מרק  משפחת  את  שהציל  א'  הפיגוע.  קרות  מאז 
וחי  אביב  בתל  הים  חופי  על  באוהל  ישן  בפיגוע, 
רב  במאמץ  משיג  הוא  אותם  בודדים  משקלים 
עם  היותו  את  מנצלים  שהמעסיקים  כדי  ותוך 
הפסיק  לא  א'  לעבוד.  האיסור  ולו  שהיה,  אשרת 
אשתו  את  גם  ומפרנס  המשפחתי,  בעול  לשאת 
רחוקות  לעיתים  מבקר  הוא  שאותם  היחיד  ובנו 

עקב האיום שמרחף מעל ראשו שלו ושל אשתו.
ארגון בצלמו לזכויות אדם שהתעורר לסיפור 
בעקבות הכתבה, שיגר מכתב לשר הפנים הרב אריה 
דרעי אשר לו הסמכות לאפשר תושבות לא' לאשתו 
ובנו. במכתב מבקש הארגון לאשר תושבות קבועה 
לא' לאשתו ובנו. במכתב, מציינים בארגון ומזכירים 
תנועת  יו"ר  ברגותי  עומר  הנתעב  המחבל  את  לשר 
החרם, ולו בניגוד ל-א', ישנה תושבות קבע. כך גם 
לא  ואשתו  הזה  הגיבור  "ולאדם  מסתננים.  עשרות 
ניתן תושבות?" תמהו בבצלמו. לקריאת ארגון בצ־

חברת  קלנר,  אריאל  הכנסת  חברי  גם  הצטרפו  למו 
הכנסת קטי שטרית מהליכוד וחברת הכנסת עידית 
סילמן מאיחוד מפלגות הימין, ופנו לח"כ אבי דיכ־
טר יו"ר וועדת חוץ ובטחון - וועדת מאוימים לאשר 

ל-א' תושבות קבע בישראל.
נמסר:  המאבק  את  שמלווה  בצלמו  מארגון 
מדינת ישראל חייבת הוקרה לאדם שסיכן ומסכן 
קו־ אנחנו  אזרחיה.  את  להציל  בשביל  חייו  את 
ראים לשר הפנים לאשר לאדם זה ובני משפחתו 
תושבות. ובכך להראות שמדינת ישראל מוקירה 

טוב לידידיה וחסידי אומות העולם
במכתב ששלחה חברת הכנסת עידית סילמן 
(הבית היהודי) נאמר: "לצערי ניכר שמדינת ישראל 
מפנה עורף לתומכיה ובפיגוע הבא חלילה ידע כל 
ערבי מהאזור לא להגיש עזרה חלילה ולכן המעשה 
קבע ובכך  לאיש לקבל תושבות  לאשר  הוא  הנכון 

להחזיר לו את הכבוד האישי והמשפחתי שלו."

mailto:5806897@okmail.co.il
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קטין נעצר בחשד לפשעי שנאה נגד 
פלסטינים

לאחרונה נרשמה עלייה בפעולות "תג מחיר" ◆ במהלך חקירת הקטין ביקש אביו לדבר עם בנו ◆ לאזני 
החוקר הוא הדריך את בנו לשתוק בחקירתו

מ‡: מ. יו„
בתחילת  נעצר  ירושלים  תושב  קטין 
בפשע  למעורבות  בחשד  בשומרון  השבוע 
רקע  על  פלסטיני  רכוש  השחתת   - שנאה 
שם  במשטרה  לחקירה  נלקח  הוא  לאומני. 
במעצר.  אביו  את  לעדכן  החוקר  התקשר 
"אז הבן שלך פה איתי הוא בסדר גמור. הוא 
מחיר'".  'תג  אירועי  על  אזהרה  תחת  נחקר 
פעו־ בשתי  חשוד  בנו  כי  לאב  סיפר  החוקר 

לות "תג מחיר" שהתרחשו בחודש שעבר.
עם  לשוחח  ביקש  האב  מכן,  לאחר 
בנו ואז הדריך את הבן איך לפעול בחקירה 
זוכר  המשטרה. "אתה  חוקר  לאוזניי  הכול   –
לשתוק, נכון?" אמר האב בהקלטות שהגיעו 

אצ־ והם ישבו  לידי כאן חדשות, "יבוא יום 
לנו בחקירות". כעבור שעות אחדות שוחרר 
הביטחון  מערכת  נתוני  לפי  לביתו.  הקטין 
מתחילת 2019 נרשמו 19 תגי מחיר וב־2018 

אין  הקטין  שחרור  אחרי   .49 נרשמו  כולה 
השנה.  האלה  בפעולות  בחשד  עצור  שום 
ולרוב  שתיקה  על  שומרים  שנעצרים  אלה 

משוחררים אחרי זמן קצר.

מחאת יוצאי אתיופיה:

 כתב אישום נוסף נגד צעיר שהצית 
ניידת משטרה בפ"ת

לצעיר מיוחסות בכתב האישום עבירות של הצתה, חבלה בכוונה מחמירה, הסתה לאלימות והחזקת 
אגרופן ◆ מעצרו הוארך בעשרה ימים

מ‡: מ. יו„
כתב אישום הוגש אתמול בבית המש־
פט המחוזי בלוד, נגד צעיר החשוד כי הצית 
כשבוע  לפני  תקווה  בפתח  משטרה  ניידת 
וחצי במהלך מחאת יוצאי אתיופיה. לצעיר 
מיוחסות בכתב האישום עבירות של הצתה, 
לאלימות  הסתה  מחמירה,  בכוונה  חבלה 

את  האריך  המשפט  בית  אגרופן.  והחזקת 
מעצרו בעשרה ימים.

עורך הדין יזהר קונפורטי המייצג את 
מסר  הציבורית  הסניגוריה  מטעם  הצעיר 
למשיב  המיוחסים  "המעשים  כי  בתגובה 
הניידת  הצתת  נמוך.  חומרה  ברף  מצויים 
רבים,  ידי  על  האישום  כתב  פי  על  בוצעה 

שילח  עצמו  המשיב  הנטען  פי  על  כאשר 
אש בכיסא הניידת אשר כבה מעצמו". עורך 
הדין קונפורטי הוסיף "אנו סבורים כי לאור 
הנקו־ המסוכנות  המשיב,  של  הצעיר  גילו 
פי  על  כי  והעובדה  ההפגנה  לאירוע  דתית 
הנטען אין חומרה יתרה - יש מקום לשחרר 

את הצעיר".

פיצוץ במפעל תע"ש 
ברמת השרון

 עשן רב היתמר מהמקום ◆ על פי דיווח, מדובר באירוע בחדר 
שמאוחסנים בו רימוני עשן וכתוצאה מכשל נגרם פיצוץ

מ‡: מ. יו„

במפ־ אתמול  נשמע  פיצוץ 
הפיצוץ  השרון.  ברמת  תע"ש  על 
דיווח  פי  על  עשן.  בפטריית  לווה 
בחדר  באירוע  מדובר  מהמקום, 

וכ־ עשן  רימוני  בו  שמאוחסנים 
לדברי  פיצוץ.  נגרם  מכשל  תוצאה 
אין  במקום,  החירום  מגורמי  אחד 
חומר.  של  דליפה  מבחינת  סכנה 
צוותי כיבוי מבצעים ניטור ונערכים 

בהתאם.

רוכב קטנוע נפל 
מגשר, מצבו קשה

צעיר בן 18 שאיבד שליטה על קטנוע נפל מסיבה לא 
ברורה מגשר בר אילן, וצנח מגובה של חמישה מטרים 

לכביש גהה ◆ מצבו קשה

מ‡: מ. יו„

רוכב קטנוע בן 18 נפל מגשר 
מצבו  גהה.  לכביש  אילן  בר  במחלף 
של הרוכב, שמאושפז בבית החולים 
להיות  מוסיף  השומר,  בתל  שיבא 

קשה.
של  ופרמדיקים  חובשים 
מד"א הוזעקו לזירת התאונה, ופינו 
פצי־ עם  החולים  לבית  הצעיר  את 
אביטן  איציק  רב-מערכתית.  עה 
ומשה סאסי, חובשי רפואת חירום 
הצ־ את  "ראינו  כי  סיפרו  במד"א, 
עיר מוטל על הכביש בהכרה מעו־
רפלת. אנשים במקום החלו לסייע 

הע־ מהגשר.  נפל  שהוא  וסיפרו  לו 
חיים  מציל  רפואי  טיפול  לו  נקנו 
והוא פונה בדחיפות לבית החולים 
הדר־ תאונות  בוחני  קשה".  במצב 
כים של המשטרה חקרו את נסיבות 

התאונה החריגה.
נתיבי  חברת  דובר  גוטמן,  בן 
"האירוע  כי   ynet-ל אמר  ישראל, 
ניהול  במרכז  אמת  בזמן  שאותר 
חיי  גבה  לא  בנס  הלאומי  התנועה 
באמצעות  התחבורה,  משרד  אדם. 
תשתיות  את  מקים  ישראל,  נתיבי 
אך  בעולם,  מהמובילות  התחבורה 
אף תשתית לא תהווה תחליף לגורם 

האנושי".

http://bit.ly/2FEgslx-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
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סוכל ניסיון פיגוע בדקירה בחברון
מחבלת פלסטינית עוררה חשד של חיילים שדרשו לבדוק את תיקה סמוך 

לבית השלום בעיר ◆ בחיפוש אותר בתיק סכין והיא נעצרה

מ‡: מ. יו„

כוחות הביטחון סיכלו את־
פיגוע  ניסיון  הבוקר  בשעות  מול 
בח־ השלום  לבית  סמוך  דקירה 

ברון.
חשודה פלסטינית שעוררה 
לבי־ נעצרה  החיילים,  חשד  את 
בחיפוש  צבאי.  כוח  ידי  על  דוק 
שנערך בתיקה אותרה סכין גדו־

לה והיא נעצרה.
לו־ עצרו  הלילה  במהלך 
מג"ב  שב"כ,  וכוחות  צה"ל  חמי 
ושומ־ ביהודה  ישראל  ומשטרת 
החשודים  מבוקשים  תשעה  רון 
במעורבות בפעילות טרור, טרור 
אלימות  סדר  ובהפרות  עממי 
הביטחון.  וכוחות  אזרחים  לעבר 

החשודים הועברו לחקירה.
הצליחו  אחרת  בפעילות 

נשק  לתפוס  צה"ל  של  כוחות 
מאולתר סמוך לכפר אום סלמונה 

והחרימו אותו.
שפעל  כוח  זיהה  בנוסף, 
מספר  המנהרות  לכביש  סמוך 
תבע־ בקבוק  שיידו  חשודים 
ביצע  הכוח  אוטובוס.  לעבר  רה 
מארב, זיהה את החשודים והביא 
תוך  החולייה  חברי  כל  לתפיסת 

זמן קצר.

נהג המשאית שגרם למות אם 
ובנה: "התכופפתי להרים סיגריה"

 עו"ד של הנהג: "הוא נמצא בטראומה קשה, מצטער מאוד על התוצאה 
הטראגית ומאחל החלמה לפצועים"

מ‡: מ. יו„
בג־ שחשוד  המשאית  נהג 
רימת מותם של אם ובנה בתאונת 
אתמול  מסר   ,7 בכביש  דרכים 
לה־ "התכופפתי  ראשונה:  גרסה 
רים סיגריה שנפלה". ביום שישי 

טען כי אינו זוכר מה קרה.
במ־ שנמצא  הנהג,  טען  עוד 
את  איבד  כי  שישי  ביום  בית,  עצר 
קצין  האב,  התאונה.  לאחר  ההכרה 
במצב  מאושפז  חצור,  בבסיס  טכני 
שנ־ בת  פעוטה  הבת,  מאוד,  קשה 
ביום  החולים  מבית  שוחררה  תיים 
שישי. הזוג הצעיר עצר בצד הדרך 
ככל  כנות,  צומת  ליד  כביש 7,  של 
הנראה על מנת להאכיל את התינוק.

המ־ נהג  של  דינו  עורך 
ישראל  מאשקלון,   32 בן  שאית, 
"הוא  כי  אתמול  מסר  נחמיאס, 
מצטער  קשה,  בטראומה  נמצא 
הטראגית  התוצאה  על  מאוד 

ומאחל החלמה לפצועים. "
בת  אישה  נהרגו  בתאונה 
החודשיים.  בן  התינוק  ובנה   28

בן  אשקלון  תושב  המשאית,  נהג 
עבודתו.  למקום  בדרכו  היה   ,32
התע־ לעבר  התייחס  דינו  עורך 
בורתי של מרשו ואמר כי "מדובר 
שנוהג  נהג  כל  שמקבל  בדוחות 
שעות ארוכות במשך שנים. למי־
לו  הייתה  לא  מעולם  ידיעתי  טב 

מעורבות בתאונה".

ספינה צה"לית חדרה למים של לבנון
זאת על פי אתר חדשות ◆ פורסם כי ספינה של צה"ל חדרה למים 

הטריטוריאליים של לבנון מול ראש הנקרה למשך ארבע דקות

מ‡: מ. יו„
הלבנוני  החדשות  אתר 
צה"ל  של  ספינה  כי  דיווח   LBC
של  הטריטוריאליים  למים  חדרה 
הס־ חדירת  הדיווח,  לפי  לבנון. 
הנקרה,  ראש  מול  התבצעה  פינה 
הימי  השטח  לתוך  מטרים  כמאה 
דקות.  כארבע  ולמשך  לבנון,  של 
העל־ לבנון  ממשלת  כי  דווח  עוד 
תה את נושא חדירת הספינה לת־
חום של לבנון בפני יוניפי"ל, כוח 
בישראל  במדינה.  המוצב  האו"ם 

לא מגיבים לדיווח לפי שעה.

הת־ הושגה  כחודש  לפני 
השליח  שקיים  בשיחות  קדמות 
סאטרפילד  דיוויד  האמריקני 
שר  ועם  הלבנונית  ההנהגה  עם 
בנוגע  שטייניץ,  יובל  האנרגיה 
ישראל  בין  ומתן  משא  לפתיחת 
בעניין  המחלוקת  סביב  ללבנון 

סימון הגבול הימי בין המדינות.
ביום שישי התראיין מזכ"ל 
חיזבאללה, חסן נסראללה, לרשת 
לרגל  הארגון  של  מנאר"  "אל 
הש־ לבנון  במלחמת  "הניצחון" 
נייה וטען כי "חיזבאללה מרתיע 

את ישראל".
טילים  לנו  יש  "היום 
בנו־ גדולים.  ולטווחים  מדויקים 
סף, יש גם את כלי הטיס הבלתי 
מאוישים. בשנת 2006 הייתה לנו 
זה  היום  מאוד,  מוגבלת  יכולת 
שונה. אני לא ארחיב ואסביר על 
קצת  אשאיר  שלנו,  היכולות  כל 
שאף  נסראללה,  אמר  הפתעות", 
מל־ מאז  התחזק  ארגונו  כי  טען 
חמת לבנון השנייה וכעת הטילים 
שלו מסוגלים לפגוע גם במטרות 

באילת ומעבר.
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לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:
res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 

בין
הזמנים
בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

טיולי ג'יפים, מופע קליקרים, חמי טבריה ועוד ים של טיולים ואטרקציות...

   מוו    מוטי שטיינמץ, רובי בנט ותזמורתו, חיים בנט, מקהלת ידידים בניצוחו של יעקב רוטבלט, שמואל גריינמן, אלי לאופר, יענקי רובין וקובי גרינבוים

ניר חיימוביץ
רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

אבא טורצקיעופר הלוי
מופע סטנדאפמופע סטנדאפמופע טלפתיה מרהיב

www.kinorothotel.co.il

קייטנת 'צליל וזמר' בכל יום, ועוד ים של הפעלות והצגות

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

ארגון העיתונאים הכריז על סכסוך עבודה בערוץ 20
ועד הפעולה בערוץ: "ביקשנו מהארגון להכריז על סכסוך עבודה כמוצא אחרון וזאת לאחר שבחודשיים האחרונים 

ההנהלה מתעלמת לחלוטין מקיומה של ההתארגנות

מ‡: יר‡ל לבי‡

עבודה  סכסוך  על  הכריז  העיתונאים  ארגון 
של  חד-צדדית  התנהלות  רקע  על  וזאת  בערוץ 20, 
של  העסקתם  בתנאי  מתמשכת  ופגיעה  ההנהלה 
העובדים. הסכסוך הוכרז לבקשת ועד עיתונאי ערוץ 
ביום  שנערכה  עובדים  לאסיפת  בהמשך  וזאת   ,20

שלישי ובה המהלך זכה לתמיכה גורפת.

עיתונאי ערוץ 20 התאגדו בארגון העיתונאים 
לפני כחודשיים על רקע משבר כלכלי בערוץ וכוונה 
ההתארג־ למרות  לירושלים.  המערכת  את  להעביר 
חד- באופן  להתנהל  המשיכה  הערוץ  הנהלת  נות, 
מרחיקי  ארגוניים  שינויים  מבצעת  שהיא  תוך  צדדי 
והרעה  ומתמשכים  נרחבים  פיטורים  שכוללים  לכת 
מסרבת  שהיא  ותוך  ההעסקה  תנאי  של  משמעויות 

לנהל מו"מ להסכם קיבוצי.

מהארגון  "ביקשנו  בערוץ:  הפעולה  ועד 
אחרון  כמוצא  עבודה  סכסוך  על  להכריז 
ההנהלה  האחרונים  שבחודשיים  לאחר  וזאת 
ההתארגנות  של  מקיומה  לחלוטין  מתעלמת 
שגור־ חד-צדדיים  מהלכים  לקדם  וממשיכה 
העו־ של  העבודה  בתנאי  ממשית  לפגיעה  מים 
איכותי  תוכן  ולהפיק  להמשיך  וביכולת  בדים 

בערוץ".

ח"כ יוגב בעוטף 
עזה: עלייה ברמת 

החרדה, ירידה 
ברמת החוסן

יוגב סיכם כי הפתרון להשבת 
השקט נעוץ רק בכיבוש רצועת עזה, 

השמדת הטרור

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
ביקרה  הכנסת  של  והביטחון  החוץ  ועדת 
ח"כ  של  ביוזמה  זאת  עזה,  שבעוטף  סעד  בקיבוץ 

מוטי יוגב (הבית היהודי).
יוגב אמר כי  "הדחיפה לקיום הישיבה, נבעה 
מתחושות קשות של עליה ברמת החרדות וירידה 

ברמת החוסן של התושבים בעוטף עזה".
בישיבה נכחו 10 חברי כנסת, ראשי הרשויות, 
נציגי משרדי הממשלה, קט"בים, רבש"צים, מנהלי 

מרכזי החוסן, רכזי הקהילה ונציגי התושבים.
עוד אמר יוגב כי "באנו בכדי לשמוע ולראות 
ומחוייבות  דרישה  עם  יצאנו  בשטח.  הדברים  את 
יישובי  של  השונים  בצרכים  לטיפול  יותר  עמוקה 

עוטף ישראל.
"ללא ספק הפתרון נעוץ בכיבוש רצועת עזה, 
האזרחיים  החיים  שיגרת  והשבת  הטרור  השמדת 

השלווים והבטוחים לתושבי עוטף ישראל".

בן גביר לסמוטריץ': 
"עוצמה יהודית 

היא אינה אסקופה 
נדרסת"

את הפוסט חתם בן גביר בדברים: 
"אנחנו מוכנים לחיבור, בצלאל. 

חיבור - אבל הוגן - על כל היבטיו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
עו"ד איתמר בן גביר, מראשי עוצמה יהודית, 
הגיב לדבריו של שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' 
לחבור  צריכה  יהודית  עוצמה  לפיהם  הבוקר, 
לאיחוד הלאומי והבית היהודי ולהפסיק עם "הצי־

ניות וההרפתקאות".
"בצלאל  וכתב:  סמוטריץ'  אל  פנה  גביר  בן 
מחיר.  בכל  לא  אבל  אנחנו מוכנים לחיבור,  ידידי, 
אי אפשר מצד אחד לדבר על "אחדות" ומצד שני 
הקו־ מירב  את  (שהביאה  יהודית  לעוצמה  להציע 
לות לאיחוד מפלגות הימין) מקומות הזויים, כמעט 
כוחה  את  לחלוטין  משקפים  שלא  ריאליים  לא 
יהודית  עוצמה  יהודית.  עוצמה  של  האלקטורלי 
משתמ־ בו  כלי  ואינה  נדרסת,  אסקופה  אינה  היא 

שים וזורקים".
"אני שואל אותך בכנות, בצלאל יקירי: האם 
החמישי  המקומות  את  ברשימה  לקבל  מוכן  אתה 

והשמיני בלבד?", תהה בן גביר.
בן גביר אף ביקש להעביר באמצעות סמוט־
ריץ' מסר לאנשי הבית היהודי: "כשיוצרים חיבור, 
הוא לא צריך להיות הוגן רק מבחינת מיקומים בר־
הוא  ההיבטים:  בכל  הוגן  להיות  צריך  הוא  שימה. 
מצד  יתעלם  לא  אחד  שצד  בכך  הוגן  להיות  צריך 
בכך  הוגן  להיות  צריך  הוא  בזלזול;  בו  וינהג  אחד 
צד  עם  הכתובים  סיכומיו  את  יפר  לא  אחד  שצד 
אחר; הוא צריך להיות הוגן בכך שצד אחד לא ינסה 
להיות  צריך  פשוט  הוא  כספים.  אחר  לצד  לגזול 

הוגן", כתב.
"אנחנו מוכנים לחיבור - אבל הוגן - על כל 

היבטיו. באהבת ישראל, איתמר".

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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תתוגבר האכיפה הפלילית 
בענייני טוהר הבחירות

יושב ראש ועדת הבחירות מרכזית והיועץ המשפטי לממשלה סיכמו על הגברת 
האכיפה הפלילית בענייני טוהר הבחירות

מ‡: יר‡ל לבי‡
המר־ הבחירות  ועדת  יו"ר 
המ־ בית  לנשיאת  המשנה  כזית, 
מלצר,  חנן  השופט  העליון,  שפט 
ומנכ"לית ועדת הבחירות המרכ־
זית, עו"ד אורלי עדס, נפגשו לפ־
גישת עבודה עם היועץ המשפטי 
לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, 
בהשתתפות פרקליט המדינה, שי 
המשפטי  ליועץ  והמשנים  ניצן, 
לממשלה עו"ד רז נזרי ועו"ד דינה 
זילבר, המשנה לפרקליט המדינה, 
עו"ד שלמה למברגר, היועץ המ־
עו"ד  הבחירות,  לוועדת  שפטי 

דין ליבנה ועוזריהם. 
הודה  הישיבה  בראשית 
המ־ הבחירות  ועדת  ראש  יושב 
המשפטי  הייעוץ  לאנשי  רכזית 
לממשלה ופרקליטות המדינה על 
ה-21,  לכנסת  בבחירות  פועלם 
של  הפעולה  שיתוף  את  וביקש 
מערך הייעוץ המשפטי לממשלה 

ופרקליטות המדינה גם בבחירות 
לכנסת ה-22.

הבחירות  ועדת  ראש  יושב 
האכיפה  של  החשיבות  על  עמד 
הב־ טוהר  על  לשמירה  הפלילית 
לה־ דגש  יינתן  כי  וסוכם  חירות, 
גברת האכיפה הפלילית על עבי־

רות הנוגעות לטוהר הבחירות. 
עדכנה  המדינה  פרקליטות 
כי, בהמשך לפניותיו של השופט 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  מלצר 
בנושא, הוקם צוות אכיפה מיוחד 
המ־ לפרקליט  המשנה  בראשות 
עבירות  לאכיפת  בנוגע  דינה, 
בחירות ומעקב אחר תיקי חקירה 
בנדון. עוד נמסר כי בנוגע לבחי־
שהת־ המקומיות  לרשויות  רות 
נפתחו  שנת 2018,  בשלהי  קיימו 
כתבי  מספר  הוגשו  ואף  חקירות 
על  לשמירה  הנוגעים  אישום, 

טוהר הבחירות. 
לעבי־ הנוגעים  בחשדות 

במהלך  שבוצעו  לכאורה  רות 
ה-21,  לכנסת  הבחירות  יום 
המשפטי  ליועץ  שהועברו  כפי 
לממשלה על ידי יושב ראש ועדת 
ליום  בסמוך  המרכזית  הבחירות 
המשפטי  היועץ  הורה  הבחירות, 
על  כחודשיים,  לפני  לממשלה 
פתיחה בחקירה פלילית, וזו מת־
כאשר  כסדרה,  אלו  בימים  נהלת 
להביאה  האכיפה  רשויות  כוונת 
אישום,  כתבי  והגשת  מיצוי  לידי 
הבחי־ לפני  עוד  הצורך,  במידת 

רות לכנסת ה-22. 
הבחי־ ועדת  ראש  יושב 
המשפטי  והיועץ  המרכזית  רות 
הפגי־ בסיום  הדגישו,  לממשלה 
שה, את מחוייבותם לשמירה על 
טוהר הבחירות, ולשיתוף פעולה 
בין ועדת הבחירות המרכזית ומ־
לממשלה  המשפטי  הייעוץ  ערך 
הנוגע  בכל  המדינה  ופרקליטות 

לכך.

אשקלון: יוקם מרכז חוסן בעיר
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נועד עם ראש העיר אשקלון, תומר גלאם, ובישר לו 
על הנחייתו לכנס את ועדת היגוי שתדון בעוד שבועיים בהקמת מרכז חוסן ראשון

מ‡: יר‡ל לבי‡
בנימין  הממשלה,  ראש 
נתניהו, נועד עם ראש העיר אש־
על  לו  ובישר  גלאם,  תומר  קלון, 
היגוי  ועדת  את  לכנס  הנחייתו 
בהקמת  שבועיים  בעוד  שתדון 
לאחר  בעיר,  ראשון  חוסן  מרכז 
לתוש־ מענה  ניתן  לא  בהן  שנים 
מתמיד  איום  תחת  המצויים  בים 

של ירי רקטות מעזה.
לרשות  יאפשר  חוסן  מרכז 
לקהילה  מענה  ולספק  להיערך 
לפתח  ובמקביל  חירום  בשעת 
ולחזק את חוסנה בתקופת רגיעה.
יע־ המרכז  חירום,  בעת 
הלם,  בנפגעי  ראשוני  טיפול  ניק 
ובהתאמה  וחרדה,  טראומה 
יתאפשר למטופלים המשך ליווי 
וטיפול פרטני או משפחתי על פי 
הצורך. כמו-כן יספק המרכז שי־
וטי־ אבחון  הדרכה,  ייעוץ,  רותי 
מבוגרים  ילדים,  למשפחות,  פול 
במצבי  נמצאים  אשר  וקשישים, 

והתמו־ טראומה  משבר,  לחץ, 
דדות, נוכח המציאות הביטחונית 
תו־ לעת  מעת  מתמודדים  מולה 

שבי העיר.
בשורות נוספות שיצאו מה־
פגישה נוגעות להטבות מס ופערי 
הנושאים  שני  לסוגיית  המיגון. 

הובטח כי תחל עבודת מטה.
בנימין  הממשלה,  ראש 
ותקבל  צריכה  "אשקלון  נתניהו: 
לקבל  ביקשתי  כלכלית.  עוצמה 
ואכן  העוטף,  מפת  את  לידי 
צריכה  אשקלון  שהעיר  ראיתי 
עזרה ובאנו לעזור. אני רוצה לע־
זור לכם בהקלות המס, לתת פת־
החלטנו  שכבר  חוסן  למרכזי  רון 
עליהם. נשדרג את נושא המיגון, 
וגם נעדכן שאנו נערכים בסוגיית 
עזה לצד ההתקפי – כפי שנאמר: 
מלחמה,  לך  תעשה  בתחבולות 

ואני לא יכול לפרט".
תומר  אשקלון,  העיר  ראש 
האחרונים,  שבחודשים  גלאם, 

ההחל־ מקבלי  מול  רבות  פעל 
הודה  ובכנסת,  בממשלה  טות 
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  לראש 
מדו־ כי  ואמר  לבקשתו  שנענה 
לתושבי  חשובה  בבשורה  בר 
חשובות  בשורות  "שלוש  העיר: 
ראש  של  מביקורו  היום  יוצאות 
באש־ נתניהו,  בנימין  הממשלה, 

קלון:
שבועיים  בתוך  האחת, 
תתכנס ועדת היגוי שתדון בהק־
מת מרכז חוסן ראשון בעיר, הש־
לפעול  התחייבות  קיבלנו  נייה, 
העיר,  לתושבי  מס  הטבות  למתן 
העוטף  תושבי  שמקבלים  כפי 
לה־ תקציב  יימצא  והשלישית, 
ראש  בעיר.  מיגון  פערי  שלמת 
הממשלה הסכים איתנו שתושבי 
אשקלון זכאים לקבל פיצוי הולם 
נזקים  להם,  שנגרמים  נזקים  על 
פיזיים, נפשיים וכלכליים, מסבב 
עימות אחד לאחר, ושהגיע הזמן 

לתקן את העיוות הזה".

מתי צריך להתנהג במדות הכתר
ִמּדוֹת  ׁש  שֶׁיֵּ ֵני  ִמפְּ ִמיד,  תָּ ּדוֹת  ַהמִּ ֵאּלּו  בְּ ְלִהְתַנֵהג  ֶאְפשָׁר  שִֶׁאי  ָיַדְענּו  ָאְמָנם 

ֲאשֶׁר ְנָבֵאר.  ְחּתוֹנוֹת, כַּ בּורוֹת ַהתַּ ֶהן ְוֵהן ֵמַהגְּ ם בָּ לֵּ ֲאֵחרוֹת שֶָׁהָאָדם ָצִריְך ְלִהשְׁתַּ

ֵני ָאָדם ְצִריִכים ֲאֵליֶהן,  בּורוֹת ּפוֲֹעלוֹת ְוֵאין בְּ ֲאָבל ֵיׁש ָיִמים ְידּוִעים שֵֶׁאין ַהגְּ

ָכל  ׁש בְּ מֵּ ׁש, ָאז ָצִריְך שֶׁיִּשְׁתַּ קֵּ ֶתר ִמְתבַּ ֶהם, אוֹ שָׁעוֹת שֶַׁהכֶּ ֶתר ׁשוֵֹלט בָּ ְלִפי שֶַׁהכֶּ

ַכְרנּו. זָּ ּדוֹת שֶּׁ ה ַהמִּ ֵאלֶּ

ה  ַעתָּ ֵעת  ֵאין  שְָׁעָתן,  בִּ ֲעבוָֹדה  צֶֹרְך  שֵֶׁהם  ֱהיוֹת  ִעם  ּדוֹת  ַהמִּ שְָׁאר  ָאְמָנם 

ּדוֹת  אוָֹתן ַהמִּ ׁש בְּ מֵּ ָלן. ְוָכְך הּוא לֹא ִישְׁתַּ ֶתר ְמַבטְּ ֵני שֶׁאוֹר ַהכֶּ ֶהן, ִמפְּ ׁש בָּ מֵּ ְלִהשְׁתַּ

ׁש  מֵּ ת, ָאז ִישְׁתַּ שַׁבָּ ִנין בְּ סוֹד עֶֹנג ְוֵאין דָּ ן בְּ קֵּ ת שֶָׁהעוָֹלם ִמְתתַּ גוֹן שַׁבָּ ׁשוֹת, כְּ ַהקָּ

ָנתוֹ ֶאל אוֹרוֹת  ַכוָּ ן בְּ קוֹרוֹת ָהֶעְליוִֹנים. שִֶׁאּלּו ְיַכוֵּ ַח ַהמְּ ֵדי ִלְפתֹּ ן, כְּ לָּ ִמּדוֹת ֵאּלּו כֻּ בְּ

ֶתר, ַוֲהֵרי  ח ְמקוֹר ַהכֶּ ֵהֶפְך, ֵהיַאְך ִיְפתַּ ְפֻעּלוָֹתיו בְּ ְתִפּלוָֹתיו ְוהּוא ִיְפעֹל בִּ ֶתר בִּ ַהכֶּ

ִפירוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת  ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר, ִאם ַהסְּ ַמֲעָשׂיו. ַוֲהֵרי ַהדְּ ׁש בְּ הּוא דוֵֹחהּו ַממָּ

ֶהן, ִאם ָהָאָדם  ֶתר בָּ דוֹׁש לֹא ִישְֶׁרה ַהכֶּ ַעס, ַהקָּ דוֹשִׁים ְוַהכַּ יִנים ַהקְּ ירוֹת ַהדִּ ַמְגבִּ

ֶתר  ַהכֶּ ִישְֶׁרה  א  שֶׁלֹּ ן  שֶׁכֵּ ל  כָּ שַָׁמִים,  ְלשֵׁם  ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו  ַהִחיצוִֹני  ַעס  ַהכַּ יר  ַיְגבִּ

ה  מָּ ּדוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת, ְוֵהן אוְֹמרוֹת כַּ א ְלעוְֹררוֹ ַעל ַהמִּ ם שֶׁהּוא בָּ ְואוֹרוֹ ָעָליו. ּוַמה גַּ

הוֹר,  דוֹׁש ְוַהטָּ ֵני ִדיֵננּו ַהקָּ נּו, ִמפְּ ה בָּ לֶּ ֶתר ִמְתגַּ ִנים ֵיׁש ּבוֹ, ֵאין אוֹר ַהכֶּ ַעּזּות פָּ

ַעס ּוְפֻעּלוֹת ְמֻגּנוֹת ִחצוֹנוֹת. ְוהּוא רוֶֹצה ְלַגּלוֹתוֹ ָמֵלא כַּ

ה  ִפלָּ ּפּוִרים ּוִבשְַׁעת ַהתְּ תוֹת ּוְביוֹם ַהכִּ ָיִמים טוִֹבים ּוַבשַּׁבָּ ְלָכְך ָצִריְך ָהָאָדם בְּ

ּלּוי ָהָרצוֹן ָהֶעְליוֹן,  א שָׁעוֹת גִּ בּורוֹת, ֶאלָּ ּושְׁעוֹת ֵעֶסק ַהּתוָֹרה שֵֶׁאיָנן שָׁעוֹת ַהגְּ

שְָׁארוֹת  ַהנִּ ִמּדוֹת  בְּ ׁש  מֵּ ִישְׁתַּ שָׁעוֹת  ּושְָׁאר  ן.  ֻכלָּ ָהֵאּלּו  ִמּדוֹת  בְּ עוָֹתיו  דֵּ ְלכוֵֹנן 

ֲאשֶׁר  א ְלָרָעתוֹ, כַּ ָאָדם ֶאלָּ ֵאין לוֹ ֵעת ִלשְׁלוֹט בָּ ֻגנֶּה ֵמֶהן, שֶּׁ ַלֲעבוַֹדת ה', לֹא ַהמְּ

קוֹרוֹת  ח ַהמְּ ְפתַּ ִמּדוֹת ֵאּלּו ִיְהֶיה ָנכוֹן ּוָבטּוַח שֶׁיִּ ׁש בְּ מֵּ ֲאשֶׁר ִישְׁתַּ ְנָבֵאר. ְוָאז כַּ

ְמָעט,  ְמַעט  ּדוֹת  ַהמִּ ֵאּלּו  בְּ ַעְצמוֹ  יל  ְלַהְרגִּ ָאָדם  ל  כָּ ָצִריְך  ְלִפיָכְך  ָהֶעְליוִֹנים. 

ִחיָנה  ן, בְּ ֵני שִֶׁהיא רֹאׁש ְלֻכלָּ ל - ָהֲעָנָוה, ִמפְּ ַח ַהכֹּ ס, שִֶׁהיא ַמְפתֵּ ְתפֹּ ִרית שֶׁיִּ ְוָהִעקָּ

ל.  יָה ֻיְכַלל ַהכֹּ ֶתר, ְוַתְחתֶּ כֶּ ִראׁשוָֹנה בַּ

י"ג לחודש
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פרקליט המדינה יקבל חבילת פנסיה 
תקציבית של כ-15 מיליון שקל

יתחיל לקבל מסוף השנה, כבר בגיל 60, קצבת פנסיה של כ-50 אלף שקל לפחות

מ‡: יר‡ל לבי‡
בפ־ שיש  לומר  נוהג  תמיד  ניצן  שי 
שיכלו  ומסורים  אמיצים  אנשים  רקליטות 
בנוגע  הפרטי.  בשוק  יותר  הרבה  להרוויח 
הוותי־ הבכירים  לפרקליטים  ובפרט  אליו 
או  היגיון  מכל  מנותקת  הזו  האמירה  קים, 
כותב  כך  מופרכת.  פשוט  היא   - מציאות 

העיתונאי אלי ציפורי גלובס. 
בסוף  יפרוש  ניצן  כי  כותב  ציפורי 
בגיל 60,  מדינה,  כפרקליט  מתפקידו  השנה 
ברוטו  שקל  אלף  כ-80  על  עומד  כששכרו 
ראש  של  משכרו  משמעותית  גבוה  למס, 

המשפ־ המערכת  הפשוט:  מהטעם  ממשלה 
טית הצליחה לתפור לעצמה תנאי שכר ופנ־
סיה נדיבים מאוד וחריגים לשירות הציבורי.
בישראל  העובדים  לרוב  מזו,  יתרה 
מתחילים לשלם פנסיה מגיל 67, אבל לניצן, 
פריבילגיות.  יש  בפרקליטות,  לנוספים  כמו 
הם יתחילו לקבל פנסיה מיום פרישתם מה־
קצבת  כמה  יודעים  אתם   .60 בגיל  עבודה, 
את  צבר  ניצן  יקבל?  הוא  לחודש  פנסיה 
מקסימום הזכויות, 70 אחוז משכרו לפנסיה, 
יקבל  הוא  השנה,  בסוף  פרישתו  מרגע  לכן 
יוד־ אתם  בחודש.  לפחות  שקל  אלף  כ-50 

בעתיד?  לו  מחכה  פנסיה  חבילת  איזה  עים 
תוחלת  (לפי  שקל!  מיליון   15 כמו  משהו 

חיים של 80 לגברים).
אם ניצן יחזור לתפקיד אחר לשירות הצי־
בורי הוא יקבל גם קצבת פנסיה וגם את שכרו 

בתפקיד החדש. הוא ייהנה מכל העולמות.
היה  לא  ניצן  גלובס,  כתב  אומר  ובכן, 
נדיבים  כאלה  פנסיה  תנאי  מעולם  מקבל 
בשוק הפרטי, אז בפעם הבאה שהוא מנסה 
הקריב  הוא  כמה  עד  ולומר  עליכם  לעבוד 
את עצמו למען המדינה, שיגיש את החשבון 

והציבור ישפוט.

משרד הבריאות לראש 'קהילת העבריים' 
בדימונה: פעל לחיסון לחצבת

משרד הבריאות פנה לקהילת העבריים בבקשה להתחסן נגד חצבת, חלק מאנשיה מסרבים

 מ‡: יר‡ל לבי‡

פרופסור מיכאל גדלביץ' רופא המחוז 
בשירותי בריאות כללית פנה לנסיך עמנואל 
הע־ האפריקאיים  בקהילת  ההנהגה  מראשי 

בריים להתחסן נגד חצבת.
במכתבו ציין פרופ' גדלביץ' כי קיימת 
וכי  בארץ,  בחצבת  התחלואה  במקרי  עלייה 
נדרשת  וסיבוכיה  המחלה  את  למנוע  הדרך 

חיסון.
גם  עירב  במחוז  הבריאות  משרד 
בבקשה את עיריית דימונה והעומד בראשה 

רה"ע בני ביטון.
'העבריים' מדימונה, הנודעים גם בכי־
הר־ בשמם  או  העבריים',  'האפריקאים  נוי 
שמי, הם תת-קבוצה דתית זעירה שמקורה 
מצאצאי אפריקאים מארצות הברית, ומונה 
חיים  חבריה  רוב  איש.  אלפים  כשלושת 
בקהילה שיתופית בעיר דימונה, אך ישנן גם 
טב־ ערד,  ביישובים  שלהם  קטנות  קהילות 

ריה ומצפה רמון בישראל.
"עי־ נמסר  העירייה  דוברות  מטעם 
ביטון  בני  מר  בראשה  והעומד  דימונה  ריית 
עשתה, עושה ותעשה ככל שלאל ידה לשכ־

נע את חברי קהילת העבריים להתחסן".
מהעבריים נמסר כי הם אינם מתנגדים 
המתחסנים  מספרי  בפועל  אולם  לחיסון, 
הוא קטן יחסית למספרם, ולכן אנחנו נפעל 

ביתר שאת, בעיקר בהסברה, כדי לחדד את 
שמ־ מנת  על  בקרבם  והחשיבות  המודעות 

נקווה  מעלה,  כלפי  ינסוק  המתחסנים  ספר 
שבהצלחה יתרה.

„ ̃ הˆב ‚בולו-חל
היום נסתכל על פאן נוסף בנושא הצבת הגבולות, יש לנו ענין שתמיד אנחנו צרי־
כים לתת את הדעת עליו והוא" לשמור על הביטחון העצמי שלנו, ברגע שכל 
נבונה  החלטה  החלטת  בחיים,  תחום  בכל  משהו  עצמו  על  לקחת  החליט  אחד 
ומועילה כלפי עצמך, שים מיד גדר חזקה, כי רק היא זו שתשמור עליך על המ־

חויבות שלך להחלטה עד הסוף.

שימו לב אדם שנכשל והוא לא מצליח לעמוד בהחלטות שהוא לקח על עצמו, 
בין אם זה לבצע משימה מסוימת ובין אם זו התנהגות על פי עיקרון קבוע, לא רק 
שהוא סובל מבזבוז זמן אלא הוא פוגע ישירות בביטחון העצמי שלו, יש לו תחו־
שת הכישלון " אני לא מסוגל לעמוד אפילו בהבטחות של עצמי" בהתנהלות כזו 
הוא גורם לשחיקה באמינות שלו כלפי עצמו, עד שיעבור זמן ואז אפילו לעצמו 

הוא יפסיק להאמין. ולא יתחיל אפילו לנסות.

למשל: לקחת על עצמך דיאטה- יותר אני לא נוגע בעוגות, ומה אמרת לעצ־
מך שבוע שעבר לפני שפגשת את העוגה? ומה אמרת יומיים לפני בחתונה של 
פלוני? ומה אמרת כבר עשרים פעם לפני שהעוגה חייכה אליך מהצלחת? עזוב- 

תכלס אין לך כוח רצון ואתה לא מסוגל לעמוד בהחלטות שלך.

לכן כאשר אתם מזהים את עצמכם מגיעים למצב כזה תישאלו את עצמכם באיזו 
נקודה אתם מרגישים שאתם מאבדים בדרך כלל את ההחלטות שלכם? מה גורם 
להבהיר  תצליחו  אם  שלכם?  הקודמות  ההחלטות  פי  על  לפעול  להפסיק  לכם 
עליכם  שתקשה  מערכת  לעצמכם  לבנות  תוכלו  אזי  הזו  הנקודה  את  לעצמכם 

פעם הבאה לוותר לעצמכם, עד שתגיעו בסוף לשליטה מוחלטת.

חשוב מאוד פה לחזק את הביטחון העצמי הפגום שלנו כלפי עצמינו לכן נוכל 
לבחור במשהו מתוך רשימת המשימות והאתגרים הבלתי גמורים שלנו. וכאשר 
אנו בוחרים עדיף לבחור במספר דברים קטנים שההשקעה בהגשמה שלהם היא 
אפסית, בדרך כלל השלמה של עשרה דברים מתוך הרשימה החסרה שלנו תסייע 
לנו בשיקום של הביטחון העצמי, הרבה יותר מהשלמה של דבר גדול אחד מתוך 
הרשימה, כלומר הדברים הקטנים שנשלים יגרמו לנו לסדר את הביטחון להש־

לים פרויקטים גדולים יותר.

לכן חשוב מאוד שנהיה דבקים בהערכה עצמית גבוהה כלפי עצמינו על כל דבר 
קטן שאנחנו עושים כיון שההערכה העצמית היא המנוע הכח שמניע אותנו לג־
דולה, ולכן אל תיתנו לעצמכם ליפול אל בורות הייאוש, כי אין שום דבר בעל 
ערך גבוה יותר מכוח רצון ובטחון עצמי בריאים! ותמיד משתלם לנו להגן עליהם 
ולהשיג אותם.  עכשיו הזמן שתדאג לעצמך להרגיש עם בטחון עצמי והערכה 
מל־ לשנות  האומץ  מרכז  אותם,  וליישם  החלטות  לקבל  לגעת  נכונה,  עצמית 
ווה אותך בתוכנית ליווי אישית להצלחה באחריות מלאה לתוצאות, ההצלחה 
ממשיכה עכשיו נפתח מחזור שלישי14.7.19 קורס פרונטלי לתכנות תת המודע 

TMP-Therapeutic Mind Programming   טראנס וסוגסטיות

דמיון מודרך סוגסטיבי | NLP Basic Practitioner לדעת להניע תהליכי שי־
נוי עמוקים בעצמך ובאנשים, להתחבר לכל אדם בשניות, להיות אדם משפיע 
וכריזמטי שממגנט אליו אנשים אתה חייב לרכוש את היכולת לתכנת את תת 
המלאים  הפרטים  לכל  שינוי  ד"ר  של  ביותר  המקיף   TMP -ה קורס  המודע! 

0506669924        קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה  

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

לך ובבילך „"ר ינוי ‚ילי עטרי
 NLP Trainer & Master חבר הפ„רˆיה העולמי NFNLP

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל

http://bit.ly/2FEgslx-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
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ישראל

דירה להשכרה 
2 חדרים ק"ק ברחוב בהרן ירושלים

ללא ריהוט - מחיר 3300 
מתאים גם למשרד

052-830-9509

ירושלים: שינויים בבית 
הלוויות שמגר

בקרוב יסתיימו עבודות הפיתוח והשדרוג בבית הלוויות שמגר בירושלים ◆ 
מנכ"ל מועצת בתי העלמין ירושלים: "המקום החדש יאפשר פיקוח ובקרה 

לבאים בשערי המתחם. ודאגה לכבוד הנפטר תוך שמירה והקפדה על ההלכה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הלוויות  בית  נצטרך;  שלא 
וע־ משתדרג  בירושלים  שמגר 
בודת השיפוצים במקום שהחלה 
בקרוב.  להסתיים  עומדת  השנה 
פיקוח  יאפשר  החדש  "המקום 
המתחם.  בשערי  לבאים  ובקרה 
שמי־ תוך  הנפטר  לכבוד  ודאגה 
אומר  ההלכה",  על  והקפדה  רה 
הרב  העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל 
את־ שנערך  בסיור  הורביץ.  הלל 
המשרד  מנכ"ל  השתתפו  בו  מול 
פלוס,  עודד  עו"ד  דת  לשירותי 
הל־ בית  את  המנהל  הוועד  לצד 
הנאו  יצחק  הרב  שמגר  וויות 
בעיריית  דת  מבני  מחלקת  מנהל 
גלבשטיין  יצחק  הרב  ירושלים, 
הראשית  קדישא  חברה  מנכ"ל 

והכללית - 'פרושים' ירושלים.

הל־ בית  את  שפקד  מי  כל 
האחרונה  בתקופה  שמגר  ווית 

חש בשינויים שבוצעו במקום.
מעתה נמנעת הגישה לחד־
רי נפטרים, הוצבו מחסומי חנייה 
בכניסה וביציאה לאחר שבמקום 
עשרות  יום  מידי  לחנות  החלו 
באזור  לסידורים  שהגיעו  רכבים 
הנפטרים  משפחות  על  והקשו 
תשתית  הותקנו  חנייה,  למצוא 
המתחם,  בכל  אבטחה  מצלמות 
והותאמה.  שודרגה  והתאורה 
שי־ החלו  במקום  השינויים  לצד 
פוצים נרחבים בעלות של מיליון 
וחצי שקלים. להם שותפים מוע־
צת בתי העלמין עיריית ירושלים 

וחברות קדישא.
העל־ בתי  מועצת  מנכ"ל 
הורוביץ  הלל  הרב  ירושלים  מין 

הסביר את השינוי: "מועצת בתי 
שירותי  על  אחראית  העלמין 
המשרד  מטעם  בעיר  הקבורה 
ירושלים.  ועירית  דת  לשירותי 
מהמועצה  ביקשנו  כך,  לאור 
ירו־ ומעיריית  בירושלים  דתית 
שלים את האחריות על בית הל־

ווית שמגר. ולאחר שקיבלנו היה 
ניתן להתחיל בעבודות".

גלבשטיין  יצחק  הרב 
הראשית  קדישא  חברה  מנכ"ל 
אמר:  'פרושים'   - והכללית 
"ההחלטה להעביר את ניהול בית 
מועצת  להנהלת  שמגר  הלווית 
שדרוג  את  אפשרה  העלמין  בתי 
את  נותנת  והיא  המקום  ושיפוץ 
הכבוד הראוי לנפטרים, ומאידך, 
הנפ־ משפחות  עבור  ראוי  מקום 

טרים וציבור המלווים".

משרד התחבורה עלה צפונה:

שר התחבורה סמוטריץ' "מתחילים 
בצפון ולאט לאט יוגבר הקצב"

שר התחבורה ח"כ בצלאל סמוטריץ': "ביום המינוי שלי לתפקיד שר התחבורה 
רה"מ דיבר איתי על חריש. יש פה משימה לאומית. חובתנו לייצר פתרונות 

תחבורתיים לעיר חריש"
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בצלאל  ח"כ  התחבורה  שר 
התח־ משרד  עם  יצא  סמוטריץ' 

בורה לחריש עפולה ובית שאן.
בצלאל  ח"כ  התחבורה  שר 
שלי  המינוי  "ביום  סמוטריץ': 
רה"מ  התחבורה  שר  לתפקיד 
פה  יש  חריש.  על  איתי  דיבר 
לייצר  חובתינו  לאומית.  משימה 
לעיר  תחבורתיים  פתרונות 

חריש.
מול  ניצבת  ישראל  מדינת 
פחות  לא  ומשבר  דיור  משבר 
משבר  זה  מעלינו  שמרחף  חמור 
ות־ התפתחה  חריש  תחבורה. 
של  והתחבורה  להתפתח  משיך 
הקטליז־ תהיה  חריש  העיר 
ההתפתחות  את  שתאפשר  טור 

הזאת."
הוסיף:  סמוטריץ'  השר 
המשרד,  לאנשי  כאן  פונה  "אני 

תוך עשור העיר הזאת מאוכלסת 
תפקידנו  אזרחים.  אלף  במאה 
הנחות  לפתוח  מחדש,  לחשוב 
הטוב  המענה  את  ולתת  יסוד, 
לתת  יודעים  שאנחנו  ביותר 
לוודא שהפתרונות התחבורתיים 
מעשה.  ולאחר  בדיעבד  יהיו  לא 
העיר הזאת תקבל את הפתרונות 
התחבורתיים הראויים ביותר. לא 
בבעיה  לטפל  כדי  עשור  נחכה 
שנוצרה ושמה חריש, אלא נתכנן 
עוד  המלא  שבאיכלוס  כדי  היום 
פנינה  תהיה  חריש  העיר  עשור 
על כביש 6 עם פתרונות תעסוק־
תיים, פתרונות תחבורתיים ועיר 
מדינת  את  שמובילה  בתנופה 

ישראל."
גורמי  עם  המקצועי  בדיון 
תחבו־ משרד  גורמי  העירייה, 
הצרכים  עלו  השיכון  ומשרד  רה 
והפתרונות  ההצעות  ונדונו  בעיר 

המוצעים.
מטעם  שעלה  חשוב  נושא 
משרד התחבורה זו הדרישה החד 
של  התקציבים  לניצול  משמעית 
בעיר.  בטיחות  בנושא  המשרד 
את  לקחת  התחייב  העיר  ראש 
ולקדם  הרצינות  במלוא  הנושא 
בד־ הבטיחות  נושאי  של  ביצוע 

רכים בעיר.
השר סמוטריץ': יש תקציב. 
אדם ואנחנו חייבים  מדובר בחיי 
על  שמח  אני  לאזרחים.  זה  את 
ורק  העיר  ראש  של  האמירה 
בשביל לקדם את נושא הבטיחות 
להגיע  וכדאי  ראוי  היה  בדרכים 

לכאן עם גורמי המשרד.
עלתה  בעפולה  בפגישה 
סוגיה של הארכת קו הרכבת של 
עפולה ולאפשר חיבור מהיר לר־
סוגיות  ועוד  הארץ  למרכז  כבות 

תחבורתיות רבות ומגוונות.

התחבאו בבית הכנסת – ועקרו 
את קופת הצדקה

במשטרת ישראל נפתחה חקירה בחשד להתפרצות לשני בתי כנסת ודירה בבאר שבע

מ‡: יר‡ל לבי‡

 11.6 בתאריך  החשד  עפ"י 
ברח'  כנסת  לבית  צעירים  נכנסו 
הערב  בשעות  שבע  בבאר  חשין 
למת־ פתוח  הכנסת  בית  כאשר 
מס־ כשהם  בו  ונשארו  פללים 
שה־ עד  החדרים  באחד  תתרים 
סתיימה התפילה וננעל. אז שברו 
גנבו  מעץ,  עשויה  צדקה  קופת 
עקרו  ידוע,  לא  כסף  סכום  ממנה 
מחוץ  אל  והתפרצו  מקיר  כספת 

לבית הכנסת מבעד חלון.
בתחילת חודש יולי נפתחה 
לבית  להתפרצות  בחשד  חקירה 
בבאר  אלרואי  דוד  ברח'  כנסת 

שבע. עפ"י החשד בוצעה כניסה 
ובוצעה  הנשים  עזרת  דלת  דרך 
כניסה פנימה דרך חלון הממוקם 
בקיר המפריד ומשם לאולם בית 
נפתחה  החשד  עפ"י  אז  הכנסת. 
ש"ח  אלפי  הכילה  אשר  כספת 

ותכולתה נגנבה.
עם התקדמות החקירה נע־
צרו בתאריך בשבוע האחרון שני 
חשודים, תושבי באר שבע בני 28 

ו- 19.
עלה  החקירה  במהלך 
ההתפרצות  מלבד  כי  החשד 
התפ־ אף  הכנסת  מבתי  והגניבה 
רצו לבית בשכונת נחל עשן וזאת 
במנעול  במפתח  שהבחינו  לאחר 

שכפלו  החיצוני,  מצידה  הדלת 
המ־ המפתח  את  והחזירו  אותו 
התפרצו  ובהמשך  למנעול  קורי 
וגנבו  התואם  המפתח  עם  לבית 
ממנו תכשיטים יקרי ערך ורכוש 

נוסף.
של  בביתו  חיפוש  במהלך 
השוטרים  איתרו  החשודים  אחד 
כגנובים  החשודים  הפריטים  את 

והוחזרו לבעליהם.
החשודים  של  מעצרם 
בב"ש  השלום  בבימ"ש  הוארך 
חטי־ החקירה  מלאכת  תום  ועם 
בת התביעות של משטרת ישראל 
ובק־ אישום  כתב  כנגדם  הגישה 

שה למעצרם עד תם ההליכים.



יום שלישי י"ג תמוז תשע"ט 2016/07/2019

סגן השר הרב ליצמן: ''טבריה אמרה לא 
להסתה ולשנאה''

"טבריה אמרה לא להסתה ולשנאה. ככה יעשה לאיש אשר הרים ידו על יום שבת קודש ונגד היהדות", 
כך אמר סגן השר הרב יעקב ליצמן לאחר כשלונו של רון קובי מטבריה להעביר את התקציב

מ‡: יר‡ל לבי‡
נכשל  טבריה  עיריית  שראש  לאחר 
הלילה בפעם השלישית להעביר את התק־
ציב ויזומן לשימוע במשרד הפנים, הגיב סגן 
שר הבריאות ויו“ר יהדות התורה ח“כ הרב 

יעקב ליצמן בחריפות.
''טבריה אמרה הלילה לא להסתה ול־
שנאה. ככה יעשה לאיש אשר הרים ידו על 
יום שבת קודש ונגד היהדות. אני מברך את 
אחריות  שגילו  בטבריה  האופוזיציה  חברי 
ולתושביה,  טבריה  העיר  לעתיד  ציבורית 
רון  של  כהונתו  לסיום  יחד  ופעלו  התאחדו 
הק־ כל  נגד  ובהסתה  בבוטות  שפעל  קובי, 
דוש והיקר ולא הצליח לנהל את טבריה ולו 

יום אחד''.
אריה  הרב  הפנים  שר  את  ברך  ליצמן 
של  ומאוזן  מקצועי  נכון,  ניהול  על  דרעי 
הצ־ שלא  עירייה  ראש  כהונת  סיום  תהליך 

ליח להעביר תקציב, כמתחייב בחוק. העיר 
יראו  לאומי.  אזהרה  תמרור  היא  טבריה 
ויידעו גם ראשי עירייה אחרים, ראשי מפ־
לראשות  למחצה  ומועמדים  אחרות  לגות 
ממשלה: מי שמרים יד נגד שבת קודש, נגד 
היהדות והמסורת, סופו להיכשל. דרך הש־
נאה, ליבוי ההסתה ושימוש ציני במלחמות 

דת מהווה מתכון לכישלון פוליטי''. 
בישראל  העיר  לראשי  קוראים  ''אנו 
הב־ לקראת  השונות  המפלגות  ולראשי 
הידברות  אחדות,  של  שיח  להוביל  חירות, 
ועשייה. הציבור החרדי הוא בעל ברית נאמן 
לו,  חשובה  בעם  שהאחדות  מי  לכל  וראוי 
ישראל,  ומסורת  קוו  הסטטוס  על  בשמירה 
תוך מניעה מהסתה כלפי האוכלוסיות השו־

נות ובעד שיתוף פעולה לטובת כלל אזרחי 
ישראל'', אמר ליצמן.

האיחוד  ויו''ר  התחבורה  שר  גם 

לכישלון  הגיב  סמוטריץ'  בצלאל  הלאומי, 
של קובי. ''האיש שלא הפסיק להסית, לח־
רחר ריב ומדון בין אוכלוסיות ולהילחם בכל 
בקרוב  כנראה  ילך  יהדות  ריח  שמריח  דבר 
טבריה  העיר  מועצת  לחברי  שאפו  הביתה. 
ואת  האחדות  את  העיר,  טובת  את  ששמו 
היהדות לנגד עיניהם, לא חשבו על עצמם, 
שבכך  למרות  התקציב  נגד  הערב  והצביעו 
והשפ־ כח  על  וויתרו  עצמם,  את  פיזרו  הם 

עה''.
תקבל  ובע"ה  ליותר  ראויה  ''טבריה 
הנהגה חדשה, אחראית ומאחדת, שתממש 
הזו,  העיר  של  המדהים  הפוטנציאל  את 
מבלי לזרוע שנאה ומחלוקת. רון קובי יזכר 
של  המפוארת  בהיסטוריה  חולף  כקוריוז 
העיר הזו. כולנו מחויבים להירתם לסייע לה 
חדשה'',  דרך  על  ולעלות  מהמשבר  לצאת 

כתב סמוטריץ'.

הלילה בחצות: ליקוי לבנה חלקי
הליקוי המלא הבא שיראה מארץ ישראל יתרחש רק בשנת תשפ"ה

מ‡: יר‡ל לבי‡
אור  הלילה  יתרחש  חלקי  ירח  ליקוי 
בארץ  במלואו  ייראה  והוא  בתמוז,  לי"ד 

ישראל.
הגאון רבי מרדכי גנוט שליט"א, בעל 
הליקוי  תחילת  כי  מוסר  בעיתו',  דבר  'לוח 
קשה  ועדיין  בשעה 21.43,  יהיה  צל  חצי   -
תחילת  משמעותית.  בהצללה  להבחין  יהיה 
הליקוי החלקי - בשעה 11:01, אז תתרחש 
כניסת הירח לאזור הצל המלא. שיא הליקוי 

בשעה 00.30, הירח יכוסה בכ-65 %.
 ,01.59 בשעה  החלקי  הליקוי  סיום 
סיום  המלא.  הצל  מאזור  ייצא  הירח  כאשר 

הליקוי - חצי צל בשעה 03.17.
ליקוי ירח מתרחש כאשר כדור הארץ 
מקרני  ומונע  הירח,  פני  על  צילו  את  מטיל 
השמש להאירו) כידוע, אין לירח אור עצמי 
קורה  זה  מהשמש).  אורו  את  מקבל  והוא 
נמצאים  והירח  הארץ  כדור  השמש,  כאשר 

על אותו המישור - כשהירח במילואו וכדור 
הארץ נמצא בינו לבין השמש.

מקיף  הירח  חודש  בכל  אם  לכאורה, 
בלי־ לצפות  עלינו  היה  הארץ,  כדור  את 
(ובליקוי-חמה  חודש  אמצע  בכל  קוי-ירח 
בכל מולד), מדוע זה לא קורה? מסביר הרב 
הסיבוב  ממישור  נוטה  הירח  מסלול  גנוט: 
של כדור הארץ את השמש (מישור המילקה 
האקלי־ גם  נקרא  המאורות,  לוקים  שבו   -
שצריכים  כך  מעלות.  של 5  בשיעור  פטיק) 
יחסית  נדירים  תנאים  מספר  להתקיים 
באחד  יימצא  (שהירח  ליקוי  שיהיה  בשביל 
הארץ  סביב  מסלולו  שבין  ה'קשרים'  משני 
למישור המילקה, ושאלה יהיו מול השמש).

באזור  נמצא  הירח  חלקי,  בליקוי 
והוא  אליו  מגיעות  השמש  מקרני  שחלק 
בליקוי  זאת  לעומת  בלבד.  חלקית  מוצל 
כדור  של  בצילו  לחלוטין  נמצא  הירח  מלא 

הארץ.

למרות הליקוי, עדיין נוכל לראות את 
הירח, מדוע? זאת ועוד, מי שישים לב יגלה, 
המלא,  הצל  באזור  ישהה  הירח  שכאשר 
למרות  כי  מדוע?  אדום,  בגווני  ייצבע  הוא 
הסתרת כדור הארץ את קרני השמש, חלק 
דרך  לעבור  מסוגלות  עדיין  האור  מקרני 
את  ולהאיר  הארץ  כדור  של  האטמוספירה 
מכירים  שאנו  למה  דומה  התופעה  הירח. 
ונצב־ באופק  נמצאים  הירח  או  כשהשמש 

עים בגווני אדום/חום.
בפ־ התופעה  את  מתאר  יואל  הנביא 
לדם'  והירח  לחושך  ייהפך  'השמש  סוק 
שכפי  אומרים  רבים  מפרשים  ג'),  (יואל 
הנראה מתכוון הנביא לתופעות ליקוי חמה 

ולבנה.
והמע־ המצוות  התורה  ובזכות  ד'  יתן 
הליקוי  ירמז  ישראל,  שעושים  טובים  שים 
ולקירוב  וברכה,  טובה  שפע  עליהם  להביא 

הגאולה השלימה במהרה.

יותר מ-10% מהילדים לא מתחסנים
התפרצות מחלת החצבת הובילה לבדיקה של ארגון "יוניסף" לגבי שיעור המתחסנים בעולם. הנתונים 

חשפו כי 1 מכל 10 ילדים לא מקבל חיסון מציל חיים

מ‡ פ. יוחנן
מק־ לא  בעולם  מהילדים  מ-10%  יותר 
בלים חיסונים מצילי חיים כמו טטנוס וחצבת, 
עבור  שנאספו   2018 שנת  מממצאי  עולה  כך 
ארגון "יוניסף". הנתונים הראו כי ישנה עלייה 
במ־ רק  ולא  בעולם,  הנדבקים  בשיעור  חדה 
מפותחים,  רפואה  אמצעי  ללא  עניות  דינות 
הארגון  מנכ"לית  מערביות.  במדינות  גם  אלא 
בישראל הזהירה: "בלי חיסונים רחבי היקף - 

המגפות יחזרו להשתולל במדינה".
לפי הנתונים, כ-20 מיליון ילדים בעולם 
לא קיבלו בשנה החולפת את החיסונים הנדר־
שים. מרביתם חיים במדינות עניות, שם במק־
רה של הידבקות הסיכוי לקבל טיפול תרופתי 
למ־ גם  מגיעות  המחלות  אך  מאוד.  נמוך  הוא 
דינות המפותחות, בגלל תופעה הולכת וגוברת 

"לא  ילדיהם.  את  לחסן  שמסרבים  הורים  של 
יתכן שמצד אחד מדינות נאבקות לקבל טיפול 
שיש  חיסונים  מתנגדי  יש  שני  ומצד  תרופתי 
להם גישה לרפואה המתקדמת בעולם", נמסר 

מ"יוניסף".
האפקטי־ מהכלים  לאחר  נחשב  חיסון 

ביים ביותר למניעת התפרצות מחלות, ועדיין 
בשנה  דרסטי  באופן  עלה  הנדבקים  שיעור 
אילת  ישראל",  "יוניסף  סמנכלי"ת  החולפת. 
כהן, התייחסה להתפרצות העולמית של מחלת 
עשירות  מדינות  "לאחרונה  ואמרה:  החצבת 
מתחילות להיכנס לסטטיסטיקה בגלל מתנגדי 
הבריאות  על  אמיתי  באיום  מדובר  החיסונים. 
של כולנו ויש צורך למגר את התופעה מהשו־

רש".
ילדים  הרבה  הכי  שמחסן  הארגון  "זה 
לכל  להגיע  כדי  הזמן  כל  נאבקים  אנו  בעולם. 
או  בקונפליקט  הנמצאות  במדינות  הילדים 
מזל  לנו  "יש  כהן.  הוסיפה  קשים",  במשברים 
שילדינו נולדו במדינה שמאפשרת גישה לחי־
סונים מצילי חיים, אבל בלי חיסונים רחבי 

היקף - המגפות יחזרו להשתולל במדינה."

המנכ"ל הבא של בנק 
דיסקונט: אורי לוין

לוין, מנכ"ל דיסקונט ניו יורק בשנתיים וחצי האחרונות, 
החליט לוותר על הצעה לתפקיד המקביל בבנק 

הפועלים לטובת המשרה בדיסקונט

מ‡ פ. יוחנן

הבא  המנכ"ל  יהיה  לוין  אורי 
בתפקיד  ויחליף  דיסקונט,  בנק  של 
לוין   - טופילסקי  אשר  לילך  את 
של  האיתור  ועדת  ידי  על  סומן 
ובימים  מוקדם  בשלב  כבר  הבנק 
האחרונים ההערכה בשווקים היתה 
שהוא אכן צפוי להיות הבחירה של 
הבנק  כמנכ"ל  מינויו  הדירקטוריון. 
הסכמת  קבלת  לאחר  לתוקף  יכנס 

תחי־ ומועד  הבנקים,  על  המפקחת 
לוין,  בהתאם.   ייקבע  הכהונה  לת 
בתפקידו  יורק  ניו  דיסקונט  מנכ"ל 
לי־ החודש  בתחילת  הגיע  הנוכחי, 
שראל על מנת לקדם את מועמדותו 
לתפקיד המנכ"ל. ועדת האיתור של 
דיסקונט הורכבה על ידי שאול קו־
ברינסקי, יו"ר הדירקטוריון, שכיהן 
כיו"ר ועדת האיתור, והדירקטורים 
ראובן  שפי,  יהלי  מר  לדרמן,  ברוך 

אדלר ויודפת הראל-בוכריס.

ועדת החינוך 
דנה ביישום 

חוק הפיקוח על 
המעונות

המדינה מתחילה לבחון את צעדיה בנוגע ליישום החוק 
שאמור להיכנס לתוקפו בעוד כחודשיים

מ‡ פ.  יוחנן

את  לבחון  מתחילה  המדינה 
הפיקוח  חוק  ליישום  בנוגע  צעדיה 
להיכנס  שאמור  חוק  המעונות,  על 
לתוקפו בעוד כחודשיים ועליו הת־

קיים דיון בוועדת החינוך.
רקע  על  התקיים  הדיון 
מקרי  בעקבות  ההורים  מחאות 
ובמ־ בפעוטונים  ההתעללויות 
בשעה  ברביעי  שיתחדשו  עונות, 
19:00 ב-7 מוקדים ברחבי הארץ, 
הממשלה,  קריית  מול  בת"א  בהם 
ראש  מעון  מול  בירושלים 
הממשלה וברחבת העירייה בבאר 
קוראים  המחאה  מארגני  שבע. 
שהממשלה  עד  ולחדשה  לשוב 
את  ותעביר  מלאה  אחריות  תיקח 
הפיקוח על הגיל הרך לידי משרד 

החינוך. 
ויו"ר  והשיכון  הבינוי  שרת   
הוועדה לזכויות הילד לשעבר, ח"כ 
בדיון  אמרה  ביטון,  שאשא  יפעת 
ועדת החינוך כי "חוק הפיקוח וחוק 
המצלמות ייכנסו לתוקף בספטמבר 
פריצות  של  שנה   70 אחרי  הקרוב, 
והפקר. אלה הם היסודות למהפכה 
להעביר  עלינו  בתחום.  לבצע  שיש 
ואת  הפיקוח  לחוק  התקנות  את 
למ־ הפיקוח  וסמכויות  האחריות 
"לכל  הוסיפה:  עוד  החינוך".  שרד 
המצקצקים נגד חוק המצלמות: אם 
יכולים  היינו  לא  מצלמות  יהיו  לא 
המטפלת  את  מהמערכת  לעקור 
יס־ של  המטפלת  ואת  העין  מראש 

מין וינטה".
מעו־ אגף  ראש  מדינה,  אמיר 

והרווחה,  העבודה  במשרד  יום  נות 
האחרונים,  החודשים  "ב-8  אמר: 
אנחנו לא נחים אפילו לא יום אחד 
הפיקוח,  חוק  ליישום  בהיערכות 
בק־ שעבר  היסטורי  חוק  שהוא 
והרווחה  העבודה  שר  של  דנציה 
חיים כץ. המשרד מוכן וערוך לתת 
רישיונות הפעלה לכל מעונות היום 
לגבי   .1.9.19 ה-  עד  אלינו,  שיפנו 
יחד  עליהן,  עמלים  אנו  התקנות, 
משרד  כמו  נוספים  משרדים  עם 
ני־ כי  אמר  הוא  ועוד".  המשפטים 
סוח תקנות חוק הפיקוח יושלם רק 
נמצאים  כשאנו  אוקטובר  בסביבות 
הלימו־ שנת  לפתיחת  וחצי  חודש 

דים.
לשלום  המועצה  מנכ"לית   
אמרה:  וינדמן,  ורד  עו"ד  הילד, 
להס־ יכולה  לא  ישראל  "ממשלת 
תפק בהצהרות חלולות, היא חייבת 
תקציבים  הפיקוח  לחוק  לייעד 
עד  לידה  בגילאי  שילדים  ולדאוג 
העבו־ שרי  מוגנים.  יהיו  שלוש 
פה  להיות  צריכים  היו  והחינוך  דה 
הכ־ של  החינוך  בועדת  היום  היום. 
והר־ העבודה  ממשרד  שמענו  נסת 
ליישום  ערוך  לא  כלל  הוא  כי  ווחה 
חוק הפיקוח על מעונות היום באחד 
הולכת  הלימודים  שנת  בספטמבר. 
האחראי  שהמשרד  מבלי  להיפתח 
המסגרות  איפה  יודע  לא  בכלל 
וכמה  פעוטות   7 מעל  שוהים  בהם 
להת־ יכול  לא  אפילו  המשרד  הן. 
בדיקת  הדורש  החוק  לקיום  חייב 
הכשרות  מטפלות,  של  פלילי  עבר 
ובטיחות  למטפלות  ראשונה  עזרה 

מינימלית".
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סיפור מדהים: ההכנעה וההודיה לבורא 
עולם, שהביאו את הישועה

"המתח גבר. כל טלפון הקפיץ אותנו. הרגשה קשה של חוסר ודאות. התקשרנו לראש הישיבה והוא 
אמר שרק בשתיים-עשרה בלילה תהיה תשובה. כבר התחלנו להבין שכנראה הוא לא התקבל…"

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשרו  על  הסיפור  את  שחווה  אברך 
לאח־ ממש  שחווה  מדהימה  בחוויה  משתף 

רונה על כוחה של תודה להשי"ת.
הרי־ חל  אלו  בימים  מספר,  הוא  וכה 
ניסה  הצעיר  בננו  הגדולות,  לישיבות  שום 
להתקבל לישיבה שמאד רצינו. בננו הגדול 
כבר לומד בישיבה זו, אך אמרו לנו כי הסי־
מאד,  קלושים  הם  יתקבל  שהצעיר  כויים 

וקשה מאד לכנס לשם.
והנה הגיע יום המבחן. הבן הלך להב־
חן, וחזר בהרגשה טובה, חילקנו תהילים בין 
הבטחנו  ציפינו,  התפללנו, קיווינו,  הילדים, 
'מזמור לתודה' ו'נשמת כל חי' באם התשו־

בה תהיה חיובית…
אמרו  בצהריים.  בשתיים  היה  המבחן 
לנו כי בדרך כלל אם התשובה חיובית היא 
מגיע מהר, ואם היא שלילית – היא תגיע יום 

אחרי או שאין בכלל תשובה.
המתח  תשובה.  אין  ועדיין  עבר  הזמן 
גבר. כל טלפון הקפיץ אותנו. הרגשה קשה 

הישי־ לראש  התקשרנו  ודאות.  חוסר  של 
בה והוא אמר שרק בשתיים-עשרה בלילה 
תהיה תשובה. כבר התחלנו להבין שכנראה 

הוא לא התקבל.
הישיבה,  לראש  התקשרתי  בבוקר 
באותו  שלילית.  שהתשובה  אמר  אכן  והוא 
רגע היה קשה מאד, לא ידעתי איך אני הולך 
לבשר זאת לבני. נשמתי עמוק, ניגשתי אליו 

ואמרתי לו את התשובה.
ופניתי  התחזקתי  דקות  כמה  לאחר 
אל בני בנחישות: "רגע, הרי יש מישהו בש־
מים שאוהב אותך ואותנו והוא זה שהחליט 
בטוח  זה  הקב"ה,  טוב!  בטוח  …זה   – שלא 
עכשיו  נאמר  בוא  ולטובה…  ממך,  זה  אתה, 
מזמור לתודה!" בני, שלא היה נראה בתחי־
לה כמתלהב מהרעיון, הסכים להצטרף אלי 

לאמירת המזמור.
ואז אמרתי בלבי: 'הקב"ה, אני נכנע לך!' 
ליבי.  את  מלאה  אמיתית  הכנעה  של  הרגשה 
החלטתי שאומר עכשיו 'נשמת כל חי' על זה 
שהוא לא התקבל. אני רוצה לציין שהצלחתי 

לא  ה'נשמת',  את  להגיד  דשמיא  בסייעתא 
בשביל שיקרה נס, בכלל לא היתה נראית לי 
אפשרות שמשהו במציאות ישתנה. החלטתי 
לומר את ה'נשמת', כי הרגשתי שלווה ואמו־
נה מוחלטת, שכך הוחלט ממרום וזהו רצון ה', 
שאני מקבלו באהבה. אמרתי 'נשמת' בהתרג־

שות גדולה ובמתיקות עצומה.
באזור השעה שתיים בצהריים באותו 
הג־ מהישיבה  התקשר  הגדול  בננו  היום, 
אלי  ניגש  הישיבה  "ראש  לנו:  ואמר  דולה, 
ואמר לי כך: 'נכון אחיך קיבל תשובה שלי־
שאחיך  ותגיד  שלך  לאבא  תתקשר  לית? 

התקבל…".
ברגע  ה'"…  ביד  ושרים  מלכים  "לב 
ולטובה,  ה'  מאת  שהכל  באמת  שהרגשנו 
ולהודיה  אמיתית  להכנעה  שהגענו  ברגע 
וכנגד  הכל,  את  הפך  ה'   – ועוצמתית  כנה 
רצינו.  שכה  לישיבה  התקבל  בננו  ההגיון, 
שנזכה תמיד לקבל רצון ה' באהבה, ולהודות 
תודה'  'קול  (גיליון  ונרגש.  מאמין  בלב  לו 

בלק תשע"ט)

פורסמו הנחיות להקמת סמינרים חדשים
בחלוף 5 שנות קיפאון, במהלכן משרד החינוך לא איפשר פתיחת סמינרים חדשים ולא שלוחות של 

סמינרי-אם, משרד החינוך נעתר ללחץ בכדי לאפשר הקמת סמינרים חדשים בכל רחבי הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
מש־ בשורה  שנים,   5 מזה  לראשונה 

פרסם  החינוך  משרד  החינוך:  בשדה  מחת 
תבחינים והנחיות, המאפשרים הקמת סמי־
הסמינרים  שלוחות  והפיכת  חדשים  נרים 
מנהלי  לזעקת  מענה  ניתן  בכך,  לעצמאיות. 
הסמינרים, אשר מזה תקופה ארוכה לא ני־

תנה להן הרשות לגדול ולהתפתח.
היסטו־ מבשורה  פחות  בלא  מדובר 
רית, כאשר בחלוף 5 שנות קיפאון, במהלכן 
סמינ־ פתיחת  איפשר  לא  החינוך  משרד 
סמינרי-אם,  של  שלוחות  ולא  חדשים  רים 
הס־ 'איגוד  של  ללחץ  נעתר  החינוך  משרד 
מינרים' אשר פעל בשיתו"פ עם יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ הרב משה גפני, בכדי לאפשר 

הקמת סמינרים חדשים בכל רחבי הארץ.
סמינרים  הקמת  אושרה  שלא  העובדה 
חדשים הקשתה מאוד על המשך פריחת וצ־
מיחת הסמינרים, כמו גם על הניהול השוטף, 

והכבידה בנושאים נוספים, תקציביים, בירוק־
רטיים ופדגוגים. במהלך חמשת השנים האח־
'איגוד  מזכ"ל  ריכז  אותו  מאבק,  נוהל  רונות 
הסמינרים' הרב יצחק אוסטרליץ, אשר הוביל 
יו"ר  עם  דופן  ויוצא  פורה  פעולה  לשיתוף 
שהביא  גפני,  משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת 

את הבשורה המרעננת ממשרד החינוך.
בי־ נחתם  אשר  החדש,  הסיכום  לפי 
מים האחרונים, לקראת שנה"ל שנת תש"פ 
תינתן הרשות לפתוח סמינרים חדשים, וכן 
שנמ־ לסמינרים  מוחלטת  עצמאות  תינתן 
וותיקים,  סמינרים  של  כשלוחות  כה  עד  נו 
ויתאפשר  ותקציבם,  מעמדם  יושווה  ובכך 
באותו  לימודיהן  את  להמשיך  לתלמידות 

מוסד בו למדו עד כה.
משה  הרב  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
גפני אומר, כי הבשורה החדשה תיתן מענה 
הסמינרים,  בנות  של  וגדל  ההולך  למספרן 
אשר עד כה לא זכו למענה ונאלצו להסתפק 

הישג  בזה  רואה  יצירתיים. "אני  בפתרונות 
גדול לתועלת חינוכן של בנות ישראל בדרך 

ישראל סבא", הוסיף הרב גפני.
יצחק  הרב  הסמינרים',  'איגוד  מזכ"ל 
עקבי  שמאבק  הוכח  כי  אומר,  אוסטרליץ 
מביא פתרונות, וכי 'איגוד הסמינרים' יוסיף 
הצוותות  הסמינרים,  מנהלי  לרווחת  לפעול 
המ־ הסמינרים. "כאן  ותלמידות  החינוכיים 
קום להביע תודה והוקרה רבתי ליו"ר ועדת 
פעל  אשר  גפני  משה  הרב  ח"כ  הכספים 
פנים,  במאור  ובעקביות  במסירות  בנושא 
ולעוזרו הנמרץ הרב משה זלושינסקי, אשר 
המוגמר",  על  לברך  כדי  כימים  לילות  פעל 

הוסיף הרב אוסטרליץ.
יצויין, כי 'איגוד הסמינרים' כבר פעל 
בימים האחרונים להפיץ את הבשורה בקרב 
מנהלי הסמינרים, אשר קיבלו את הבשורה 
בהתרגשות ובהערכה רבה, לתועלת החינוך 

לבנות ישראל בדרך ישראל סבא.

נחנך הבניין המרכזי 
במתחם קעמפ "גן 
ישראל" במוסקבה 

בירת רוסיה
קביעת המזוזה על-ידי רבה של רוסיה הגר"ב לאזאר 
שליט"א ◆ אלפי ילדים משתתפים בימים אלו ברשת 

הקעמפים "גן ישראל" ברחבי רוסיה

מ‡: יר‡ל לבי‡

נחנך  רושם,  ורב  צנוע  במעמד 
"גן  מחנה  במתחם  המרכזי  הבניין 
במוסק־ איסטרה  בשכונת  ישראל" 
הגאון  רוסיה  של  רבה  בראשות  בה, 
את  קבע  שגם  לאזאר,  בערל  רבי 
המזוזה בכניסה הראשית להיכל בית 

הכנסת המפואר ורחב הידיים.
משמש  השנה,  כל  במשך 
לצ־ הישיבה  תלמידי  את  המתחם 
אחת   - תמימים"  "תומכי  עירים 
מתוך 4 ישיבות חב"ד במוסקבה - 
ובה מתחנכים בני השלוחים והרב־
וגדלים  העמים,  חבר  במדינות  נים 
להיות בעצמם שלוחים בבוא היום 
שלוחי  מאות  אל  יצטרפו  כאשר 
לשעבר.  המועצות  בברית  חב"ד 
התלמי־ עת  הקיץ,  של  זו  בתקופה 
דים והצוות מחליפים אווירה ועו־
אחר,  במתחם  קיץ'  ל'ישיבת  ברים 
משמש המקום את אחד הקעמפים 
נע־ כשבמקביל  ישראל",  "גן  של 
במתחמים  נוספים  קמעפים  רכים 
במוסקבה,  המוסדות  של  אחרים 
והכשרות  ההידור  בשיא  והכל 

הרוחנית והגשמית כאחד.

כאמור,  כולל,  המרכזי  הבניין 
בית כנסת גדול ומפואר עם ספרייה 
ובתרגום  בלשה"ק  עשירה  תורנית 
ומ־ חדיש  ציוד  עם  מטבח  לרוסית, 
קבוע  פיקוח  תחת  העומד  שוכלל, 
של צוות משגיחי כשרות מטעם ועד 
הראשית  הרבנות  שע"י  הכשרות 
לרוסיה, אולם אוכל גדול, חדרי שי־

עורים והרצאות ועוד.
בתוכו  המכיל  כולו,  המתחם 
שימושיים  רב  מבנים  של  רב  מספר 
- נמצא בפרברי העיר הגדולה, רחוק 
משאון העיר, ובאוויר הצח והמיוחד, 
להעניק  הקיץ  בחודשי  מצליחים 
לאילו  חסידי  יהודי  חינוך  ולהשריש 
לחינוך  בשלב זה  זוכים  לא  שברובם 

כשר במשך כל ימות השנה.
מזוזות  וקביעת  הסרט  בגזירת 
גם  כובדו  בבניין,  השונים  בפתחים 
הרב אלכסדר ברדה והתורם מר נתן 
בטוב  הנחה  המעמד  את  ליכטנפלד. 
מרדכי  הרב  הקהילה  מנכ"ל  טעם 
העניקו  הרבנים  עם  שיחד  ויסברג, 
שהעניק  דולר  ומשפחתו  לתורם 
הק־ בידיו  זי"ע  מליובוואיטש  הרבי 
דושות לצדקה, עם איחולים לברכה 

והצלחה.    

http://bit.ly/2FEgslx-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
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 :OECD-דו"ח ה

פריון המשק הישראלי נמוך 
למרות השיפור בשיעורי התעסוקה ובניצול כוח העבודה, הפער בתוצר לנפש בין ישראל למדינות 

ה-OECD נותר קבוע ◆ המלצה נוספת: להשקיע בתשתיות

מ‡ פ. יוחנן
גובשו  בו   ,OECD-ה של  בדו"ח 
הקיימא,  ברת  הצמיחה  לעידוד  המלצות 
כלכלני הארגון קבעו: למרות השיפור בשי־
עורי התעסוקה ובניצול כוח העבודה, הפער 
בתוצר לנפש בין ישראל לממוצע של מדי־
הע־ במחצית  המדורגות   OECD-ה נות 
ליונה של הארגון, נותר קבוע - בשל הגידול 

המתון בפריון.
לפי הדו"ח, הפער בתוצר לנפש עומד 
הפ־ בין  הפער  כאשר  בממוצע,  כ-30%  על 
מתקדמות  הכי  המדינות  של  הממוצע  ריון 
בשנים  ישראל  של  זה  לבין   OECD-ב
בעשור  ל-40%   35% בין  נע  האחרונות, 

האחרון.
בדו"ח מציינים כי הצמיחה לנפש בין 

אלא  ב-2.3%,  גדלה   2002-2008 השנים 
 2012-2018 השנים  בין  הואט  זה  שקצב 
לרמה של 1.7% בלבד. עוד מציינים כי מאז 
(מדד  השוויון  אי  שיעורי  ירדו   2007 שנת 
על  בעיקר  זאת  מסבירים  ובארגון  ג'יני), 
והת־ ההשתתפות  בשיעורי  הגידול  רקע 
אך  וחרדים,  ישראל  ערביי  בקרב  עסוקה 
מצויין כי שיעורי העוני נותרו גבוהים מאוד 

בקרב הקבוצות המקופחות.
מתן  את  משבח  הדו"ח  הזה,  בהקשר 
מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) ומציין כי 
העוני  בשיעורי  ירידה  על  אחראי  גם  הוא 
כי  מצויין  זאת,  עם  נמוך.  שכר  בעלי  בקרב 
לתעסו־ בתוכניות  הממשלתיות  ההשקעות 
 ,OECD-קה הן נמוכות לעומת הממוצע ב
לנפש  מהתמ"ג  מ-8%  פחות  על  ועומדות 

.OECD-לעומת כ-16% בממוצע ב
שפ־ למרות  כי  מציינים   OECD-ב
האוכלו־ חשיפת  ירדו,  חממה  גזי  ליטות 
סייה לזיהום האוויר עלתה בישראל ואיכות 
לממוצע במ־ מתחת  הרבה  נמצאת  האוויר 

להפחית  קורא  הארגון   .OECD-ה דינות 
את הגודש בכבישים, וזאת באמצעות הטלת 

אגרות גודש וכבישי אגרה.
בדו"ח,  ישראל  על  הפרק  לסיכום 
הנושאים  בין  כי  הארגון  כלכלני  כותבים 
מיומנויות  "שיפור  הם:  בהם  לטפל  שיש 
מקופ־ לקבוצות  תעסוקתיות  והזדמנויות 
חות, תשתית תחבורתית טובה יותר, לקיים 
והגברת  המוצרים,  בשוק  נוספות  רפורמות 
חזקה  צמיחה  ליצירת  חיוניות  הן  הפריון, 

יותר".

מחקרים: 

אורח חיים בריא מפחית סיכוי לאלצהיימר
החוקרים מצאו כי שיעור התחלואה באלצהיימר היה נמוך יותר בקרב נבדקים ששמרו על אורח חיים 

בריא, שכלל תזונה נכונה ודלת שומן

מ‡ פ. יוחנן
בי־ בכינוס  שהוצגו  מחקרים  שני 
בלוס  האלצהיימר  מחלת  לחקר  נלאומי 
יכול  בריא  חיים  אורח  כי  מעלים  אנג'לס 
לתחלואה  הסיכון  את  משמעותית  להפחית 
גנטית  נטייה  לנבדק  יש  כאשר  גם  במחלה, 
 2500 כמעט  בחן  הראשון  המחקר  לכך. 
משתנים  ובדק  כעשור,  לאורך  מטופלים 
שיעור  כי  מצאו  החוקרים  חיים.  סגנון  של 
התחלואה באלצהיימר היה נמוך יותר בקרב 
נבדקים ששמרו על אורח חיים בריא, שכלל 
תזונה נכונה ודלת שומן, הימנעות מעישון, 
פעילות גופנית של 150 דקות לפחות בש־

קו־ ופעילות  מתונה  אלכוהול  צריכת  בוע, 
על  שמירה  בין  הפוך  יחס  היה  וכי  גנטיבית 

אורח חיים בריא ותחלואה.
מי  בקרב  התחלואה  שיעור  כך, 
חיים  אורח  של  משתנים   2-3 על  ששמרו 
היה  החוקרים  שבחנו  רשימה  מתוך  בריא 
על  ששמרו  למי  יחסית  בכמעט 40%  נמוך 
ששמרו  הנבדקים  בקרב  אחד.  משתנה  עד 
היה  התחלואה  שיעור  משתנים,   4-5 על 
נמוך בכמעט 60%. התוצאות היו מובהקות 
גם כאשר החוקרים בחנו רק נבדקים שהיו 
במח־ לתחלואה.  גנטיים  סיכון  גורמי  להם 
היוקרתי  העת  בכתב  שהתפרסם  השני,  קר 

JAMA, צוות בינלאומי של חוקרים ניתח 
מידע מכ200,000 בני אדם.

עם  אנשים  בקרב  כי  העלו  התוצאות 
על  ששמרו  מי   – לתחלואה  גנטית  נטייה 
אורח חיים בריא היו בסיכון נמוך במחצית 
סיגלו  שלא  לאנשים  יחסית  דמנציה  לפתח 
אורח חיים בריא. החוקרים אמרו כי המסר 
כאשר  שגם  הוא  מהמחקר  העולה  המרכזי 
בגלל  בדמנציה  לחלות  בסיכון  נמצא  אדם 
נטייה גנטית, אורח חיים בריא יכול לסייע 
גם  זאת  לתחלואה.  הסיכון  את  להפחית  לו 
כאשר מביאים בחשבון שהנבדקים במחקר 

היו בני 60 ומעלה.

מספר המשרות הפנויות במשק ירד 
ב-3.3% באפריל-יוני

מדובר בהמשך המגמה לאחר שבינואר-מרץ השנה נרשמה ירידה של כ-5.2% במספר המשרות 
הפנויות ◆ המקצועות המבוקשים ביותר: מהנדסים ואנשי מכירות

מ‡ פ. יוחנן

ירד  במשק  הפנויות  המשרות  מספר 
אפריל- בחודשים  שנתי  בחישוב  ב-3.3% 
כ-5.2%  של  לירידה  בהמשך   ,2019 יוני 
להם  שקדמו  החודשים  בשלושת  בממוצע 
שמ־ מנתונים  עולה  כך  (ינואר-מרץ 2019). 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  פרסמת 

(למ"ס).
מספר המשרות הפנויות במשק משקף 
כשירידה  לאיוש,  ממתינות  משרות  כמה 
בנתון מאותתת על ירידה בביקוש לעובדים 
אינדיקטור  להוות  ועלולה  המעסיקים  מצד 
מקדים לעלייה צפויה באבטלה. המשמעות 
של החישוב שנתי היא שאם הירידה תימשך 
בקצב דומה, מספר המשרות הפנויות יירד 
עד סוף השנה ב-3.3% - שיעור ירידה גבוה 

מזה שנרשם בדיווח הקודם, בין מרץ למאי 
2019, ושעמד על 1.1% בחישוב שנתי.  

בחודש  במשק  הפנויות  המשרות  סך 
מאי לבדו עמד על 97.1 אלף, לעומת 98.7 
אלף בחודש אפריל. אחוז המשרות הפנויות 
 ,3.48% על  עמד  במשק  המשרות  מכלל 

לעומת 3.54% בחודש הקודם.
הקי־ לעובדים  בביקושים  הירידה 
המרכז  מחוז  כאשר  המחוזות,  כל  את  פה 
הפנויות  המשרות  בשיעור  להוביל  ממשיך 
הגבוה ביותר - 4.3%, ואחריו מחוז תל אביב 
הנמוך  הפנויות  המשרות  שיעור  עם 3.9%. 

ביותר הוא במחוז ירושלים - 3%.
הכי  נדרשים  שבהם  היד  משלחי  את 
הרבה עובדים הובילו מהנדסים - בהם מה־
ומ־ וניהול  תעשיה  חשמל,  מחשבים,  נדסי 
כונות, עם 9,333 משרות פנויות בין אפריל 

לעומת  של 10%  עלייה  לאחר  ליוני 2019, 
במקום  להם.  שקדמו  החודשים  שלושת 
 8,822 עם  מכירות  עובדי  נמצאים  השני 
וב־  ,6% של  ירידה  לאחר  פנויות,  משרות 
עם 9,611  ומוזגים  מלצרים  השלישי  מקום 

משרות, לאחר ירידה של 7%.
הש־ בין  לעובדים  הביקושים  בניתוח 
גי־ נרשם  כי  מתברר  ל-2018,   2014 נים 
מרכזיים  תחומים  בשלושה  משמעותי  דול 
של  זינוק  עם  מידע  טכנולוגיות  במשק: 
במספר  ושל 29%  המשרות  במספר   126%
עם  ומינהל  עסקים  זו,  בתקופה  המועסקים 
הפנויות  המשרות  במספר  של 113%  זינוק 
וכן  המועסקים,  במספר   37% של  ועלייה 
מדעים והנדסה, שם נרשמו עליות של 27% 
ובמספר  הפנויות  המשרות  במספר  ו-28% 

המועסקים בהתאמה.

'מכבי שירותי 
בריאות' הציבה 
ניידת ממוגרפיה 

בבני ברק
במסגרת מהלך קידום הבריאות "30,40,50" במחוז 

המרכז ב'מכבי', הוצבה ניידת בדיקות לגילוי מוקדם 
במרכז הרפואי ברחוב ר' עקיבא • הפעילות החשובה 

מתקיימת אחת למספר חודשים, בהתאמה מלאה, 
ובעידוד גדולי ישראל

חרי בכ :‡מ

קיים  ב'מכבי'  המרכז  מחוז 
הנשים,  בריאות  לקידום  פעילות 
לגילוי  בדיקות  ביצוע  ועידוד 
בבני  מכבי  חברות  בקרב  מוקדם, 
ברק והסביבה. במסגרתה, הוצבה 
במרכז  ממוגרפיה  בדיקות  ניידת 
בעיר.  עקיבא  רבי  ברח'  הרפואי 
למס־ אחת  מתקיימת  זו  פעילות 
קי־ ממהלך  כחלק  חודשים,  פר 
שמקדם   "30,40,50" בריאות  דום 
מחוז המרכז, המעודד ומעלה את 
המודעות להגעה לבדיקות מקדי־
מות ומצילות חיים, בכל גיל ולכל 

המשפחה.
לבדיקות ממוגרפיה חשיבות 
האישה.  לבריאות  וקריטית  רבה 
הב־ ביצוע  את  להנגיש  מנת  על 
דיקה במומחיות ובהתאמה מלאה 
כוללת הניידת את מיטב המכשור 
ע"י  שמופעל  החדשני,  הרפואי 
הבדי־ מקצועיות.  טכנאיות  צוות 
קה מבוצעת ללא תשלום, לחברות 
של  בקריטריונים  העומדות  מכבי 
מכבי  אחיות  צוות  הבריאות.  סל 
בדיקות  ערכו  אף  במקום,  שנכחו 
נוספות וחיוניות לנוכחות, בהתאם 
לנתוניהן הרפואיים. בנוסף, הוקם 
שתייה  ובו  לניידת,  בסמוך  אוהל 

וכיבוד קל לרווחת הנבדקות.
רפואי  מידע  הענקת  לצורך 
לבדיקה,  הגעה  ועידוד  מוסמך, 
הוקם מוקד טלפוני מקצועי, שה־
לבדיקה.  מכבי  חברות  את  זמין 
מקצועיים  הסברים  ניתנו  במוקד 
אודות חיונית ביצוע הבדיקה אחת 
לשא־ תשובות  גם  כמו  לשנתיים, 

לות ובירורים אודות התהליך.
בעידוד  התקיימה  הפעילות 
קריאת  שהוציאו  ישראל,  גדולי 
ליוזמות  להצטרף  לציבור,  קודש 
מקדימות  בדיקות  ולערוך  'מכבי' 
לא־ הביא  בנוסף,  חיים.  מצילות 
התורה  גדולי  מועצת  חבר  חרונה 
ורבה של רמת אלחנן בב"ב, הגאון 
זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול 
שליט"א, את תשובתו של מרן שר 
שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  התורה 
בת־ הבדיקות.  בעניין  לשאלתו 
התורה  שר  מרן  העניק  שובות, 

התייחסות לשאלת ביצוע בדיקות 
לע־ 'אפשר  כי  וכתב  הממוגרפיה 

שות'. 
הבדיקות,  יום  במסגרת 
תושבות  נשים,  עשרות  קיימו 
שירותי  במכבי  החברות  ברק  בני 
החשובה.  הבדיקה  את  בריאות 
לה־ תודתן  את  הביעו  הנבדקות 
הר־ המרכז  ולמנהלת  מכבי  נהלת 
פואי כהנמן ומקדמת הבריאות של 
מרחב בני ברק, הגב' עפרה ברשן, 
וע־ הפעילות  את  וניהלה  שיזמה 
ברגישות  קיומה  על  רבות,  מלה 

ובהתאמה מלאה.
מחוז  ראש  חסיד,  דבורה  
בריאות  שירותי  "מכבי  המרכז: 
וע־ בקיום  רבה  חשיבות  רואה 
ומצי־ מקדימות  בדיקות  ריכת 
לות חיים. כשהסתבר לנו שבשל 
מוטעה,  מידע  או  ידע,  חוסר 
את  מלבצע  נמנעות  רבות  נשים 
את  להרים  החלטנו  הבדיקה, 
מעטפת  להן  ולהעניק  הכפפה 
על  מקיפה,  ושירותית  רפואית 
מנת שתגענה להיבדק. נשות בני 
למענה  זכו  מכבי,  חברות  ברק, 
הטלפו־ במוקד  מקיף  מקצועי 
ומוצנעת,  רגישה  ולסביבה  ני, 
במיקום נוח וזמין, שיאפשר להן 
בנעימות.  הבדיקה  את  לקיים 
יוזמה זו היא המשך טבעי וחלק 
המודעות  מהעלאת  נפרד  בלתי 
ול־ הבריאות,  לקידום  הכללית 
עריכת בדיקות מקדימות, כחלק 
ממהלך  "30,40,50" אותו מובי־

לה מכבי במחוז המרכז".
מנהל  שטרן,  ברוך  הרב 
כניסתי  "בעת  ברק:  בני  מרחב 
חודשים,  מספר  לפני  לתפקיד, 
ולח־ להמשיך  למטרה  לי  שמתי 
הבריאות  קידום  פעילות  את  זק 
המיוחדים  הבדיקות  בימי  בעיר. 
רבים,  משאבים  מושקעים  לנשים 
היערכות קפדנית וחשיבה על כל 
פרט ופרט שיקל על הנבדקות. זה 
המקום להודות לנשות הצוות הר־
ברגישות  הנשים  את  שליוו  פואי, 
רבה, הסבירו ופירטו על כל שלבי 
מק־ סביבה  להן  והעניקו  הבדיקה 
הגבוהה  ברמה  ושירותית  צועית 

ביותר".
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רבני הקהילות בחולון בסיור במרכז הרפואי של 'מכבי' בעיר
הרב אברהם בן אסולין שליט"א, והרב גיא אלקנה לוטינגר שליט"א, ערכו סיור מקיף במרכז הרפואי הגדול של 'מכבי' בחולון • מדובר במרכז הגדול ביותר של 'מכבי' 

באזור השפלה, בלב העיר שמחצית מתושביה הינם מבוטחי 'מכבי'

חרי בכ :‡מ

והרב  שליט"א,  אסולין  בן  אברהם  הרב  בחולון;  הקהילות  רבני 
'מכבי'  של  הרפואי  במרכז  סיור  ערכו  שליט"א,  לוטינגר  אלקנה  גיא 
ברח' הופיין בעיר. בסיור השתתפו: מנהלת מרחב חולון ומנהלת המרכז 
המרכז  ומנהלת  המרחב,  מנהלת  סגנית  דקל;  יעל  הגב'  הופיין,  הרפואי 
הרפואי 'נאות שושנים', הגב' קרן מזר; ומנהל השיווק למגזר החרדי, ר' 

משה שלזינגר.
הרפואי:  המרכז  אודות  המרחב  מנהלת  הסבירה  הסיור,  בפתיחת 
"מרכז רפואי חולון הינו המרכז הגדול והמתקדם ביותר של 'מכבי' באזור 
השפלה. המרכז מתפרש על פני כ- 5,000 מ"ר, וכולל שירותים ומכונים 
ייחודים ל'מכבי' בעיר. באמצעותם, אנו מעניקים יתרון רפואי משמעותי 

לחברי 'מכבי', המהווים מחצית מתושבי חולון". 
יום  לטיפול  היחידה  שליט"א  לרבנים  הוצגו  אלו,  דברים  לאחר 
והמוקד לרפואה דחופה, הנותנים מענה רפואי בזמינות גבוהה במיוחד. 
ייחודי  שירות  הינו  הדחופה  הרפואה  "מוקד  הסבירה:  המרחב  מנהלת 
לחברי 'מכבי' בחולון. הוא פועל מדי ערב בין השעות 19:00-22:30, בימי 
שישי בשעות 9:00-21:30, ובשבת, בשעות 9:00-22:00. הודות למיקו־
מו המרכזי, פריסת השירותים הרחבה והשעות הנוחות – זוכים החברים 
למעטפת רפואית מלאה ולרצף טיפולי המותאם לצרכיהם. המוקד נותן 
מענה מקצועי ושירותי ברמה הגבוהה ביותר שיש עבור המטופל, ובכך 
בחשיפה  הסיכון  את  ומצמצם  החולים,  לבית  להגיע  הצורך  את  מונע 

לזיהומים".
רואים את הייחודיות  

שירות נוסף ובלעדי ל'מכבי' הינו מכון העיניים שבמרכז הרפואי. 
טיפולים  מעניק  והוא  עיניים,  לטיפולי  הזקוקים  לחברים  מיועד  המכון 
הניתנים בד"כ רק בבתי החולים. הוא מאפשר לחברים לקבל את הטי־
פול הנדרש, כדוגמת בדיקת OCT, בתוך הקהילה ובלי לצאת מהעיר. 
'מכבי'  של  ביותר  הגדול  הפיזיותרפיה  מכון  את  המרכז  כולל  כמו"כ, 
בארץ, מכון דימות עם 3 מכשירי DR מתקדמים, מכון רנטגן ואולטרה-

סאונד, ושירותי אורתופדיה מקצועיים בליווי רופא טראומה מומחה.
מכבי  של  המתקדמת  במעבדה  שליט"א  הרבנים  סיירו  בהמשך 
והתרשמו מהשירות המוצע לחברים. במהלך הסיור ניתן הסבר על סוגי 
וברגי־ לחברים במקצועיות  המוענקים  הדמים,  לקיחת  ואופן  הבדיקות 
שות רבה. מנהלת שירותי מעבדה מרחבית חולון, הגב' ג׳אנה סגל הס־
בירה: "מדי יום, מקבלים מאות חברים שירותי מעבדה במרכז הרפואי. 
זהו נתון מדהים – ומחייב. לצורך כך, מצוידת המעבדה במיטב המכשירים 
המתקדמים, בצוות מסור ומקצועי ובכך אנו מעניקים מענה מקצועי, בי־

עילות וברמה גבוהה במיוחד".
גב' סגל הציגה  שירות ייחודי נוסף שקיים במכבי - מכשיר מת־

רמת  את  לקבוע  מאפשר  זה  מכשיר  בילודים.  בילירובין  לבדיקת  קדם 
באופן  פועל  "המכשיר  דם.  והוצאת  לדקירה  להזדקק  מבלי  הצהבת, 
שאינו פולשני, ומבוסס על קרן לייזר. התוצאות מתקבלות באופן מיידי, 
ורק במקרה בו מופיעה תוצאה גבוהה – נשתמש בדקירה. ברוב המקרים 

אנו מונעים את הצורך בכך וחוסכים כאב מיותר לתינוק ".
"מכבי פועלת מתוך קשב רב וחמלה אמיתית"

מעמיק,  לדיון  שליט"א  הרבנים  התכנסו  המקצועי,  הסיור  לאחר 
בו עלו על הפרק נושאים רפואיים רבים, תוך דגש על פעילויות קידום 

בריאות התושבים בשת"פ עם רבני הקהילה .
מנהלת המרחב, הגב' יעל דקל: "ידוע זה מכבר, כי קבוצת 'מכבי' 
מקפידה לקיים קשר הדוק עם רבני הקהילות וגדו"י, המתווים את הדרך 
יזם  זו,  מגישה  כחלק  מתקדמת.  רפואה  לבין  הלכה  בין  מדויק  לשילוב 

מרחב 'מכבי' בחולון את הסיור החשוב, במטרה לחזק את הקשר עם רבני 
הקהילה בעיר. אנו שמים דגש משמעותי על חשיבות קידום הבריאות, 
הבא לידי ביטוי בפעילויות רבות בקהילה, כדוגמת סדנאות סכרת, תכ־
נית 'מכבי אקטיבי' למשפחות המתמודדות עם ילדים הסובלים מעודף 
משקל, ועוד. בנוסף, חשובה לנו ההתאמה התרבותית לקהילה, במסגר־

תה ערכנו את הסיור הנוכחי ונקיים עוד שיתופי פעולה רבים בעז"ה".
הרבנים שליט"א התפעלו עמוקות מהסיור המקיף, הודו להנהלת 
שי־ כל  מאחורי  מושקעת  מחשבה  כמה  לראות  ואמרו: "מרגש  המרחב 
רות רפואי, ועד כמה קשובה 'מכבי' לצרכי מבוטחיה. שפע השירותיים 
רב  קשב  מתוך  פועלת  'מכבי'  כי  מוכיחים  היום,  כאן  שראינו  הייחודים 
וחמלה אמיתית לחבריה. אנו סבורים ובטוחים, כי בדרך זו, המשלבת בין 

מומחיות לשירותיות – תמשיך 'מכבי' ותצמח בעז"ה בכל רחבי הארץ".
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הטבה ייחודית לחברי "מכבי שפע זכות"

הנחות ייחודיות ברשת האופטיקה 280
בלעדי לחברי מועדון "מכבי שפע זכות"- 20% הנחה על הזוג הראשון ו- 50% הנחה על הזוג השני 

ברשת האופטיקה 280 • הטבות חדשות ומשתלמות מידי שבוע בקבוצת מכבי 

חרי בכ :‡מ
"מכבי שפע זכות" מציע הטבה חדשה 
ממבט  מכבי  עם  יחד  במיוחד,  ומשתלמת 
הראשון  הזוג  על   20%  :280 ורשת  ראשון 
ו-50% הנחה על הזוג השני, כולל כפל מב־
צעים, כי עם "מכבי שפע זכות" רואים יותר 

בפחות כסף!
מידי שבוע, מציע מועדון "מכבי שפע 
בלעדי  ומשתלמות,  חדשות  הטבות  זכות" 
המשתל־ בהטבות  התעדכנו  מכבי.  לחברי 

מות, תשלמו פחות ותקבלו יותר.
הר־ מהווה  זכות"  שפע  מועדון "מכבי 
חבה של מועדון מכבי שפע בהתאמה למגזר 
צר־ הטבות  מקנה  החדש  הכרטיס  החרדי. 
ובנו־ הבריאות,  בתחום  משתלמות  כניות 
עסק.  בתי  באלפי  הנחות  של  ענק  מגוון  סף 
כרטיס  דמי  וללא  חינם  הינה  ההצטרפות 

בשנתיים הראשונות.
צרכנות  מועדון  הוא  זכות  שפע  מכבי 

לחב־ שמיועד  ישראכרט  קבוצת  בשיתוף 
החברות  מכבי.  קבוצת  ורופאי  עובדי,  רי, 
כרטיס  דמי  וללא  עלות  ללא  הינה  במועדון 

לשנתיים.
נהנים  שפע  מכבי  במועדון  החברים 
הצטרפותם  עם  מיד  משמעותיות  מהנחות 
למכבי שפע. ההטבות מקיפות את כל תחו־
בתחו־ משפחה  כל  של  והצריכה  החיים  מי 
החיים,  איכות  הבריאות,  הקמעונאות,  מי 
בנו־ ועוד.  פיננסים  ביטוח,  תרבות,  תיירות, 
הנחות  של  רחב  מגוון  המועדון  מעניק  סף, 
והטבות במאות בתי עסק ברחבי הארץ, בת־
חומים שונים, לרבות הנחות במעמד החיוב. 
יתרה מכך, למכבי שפע כרטיס נטען המקנה 
15% הנחה כולל כפל הנחה, בכ-40 רשתות 

מובילות בארץ. 
חשוב לציין, כי מחזיקי הכרטיס החדש 
ההטבות  לתוכנית  אוטומטי  באופן  יצטרפו 

וההנחות של ישראכרט למגזר החרדי.

קבועות  מהנחות  ייהנו  זו  במסגרת 
עסק  בתי  בכ- 3,000  החשבון  חיוב  במעמד 
בפריסה ארצית ובנוסף מהטבות מתחלפות 
מלונות  כגון  תחומים  במגוון  חודש  מידי 
 | מזון   | אטרקציות  מהדרין|1+1  בכשרות 
מבצעי   | אופטיקה   | חשמל  מוצרי   | ריהוט 

רכב ועוד.
המועדון הינו בשורה צרכנית להוצאות 
משק הבית ועתיד להקל על ההוצאות השו־

טפות בכל תחומי הצריכה והבריאות.
כרטיס  דמי  ללא  היום,  עוד  הצטרפו 
ביותר  והמקיף  השווה  למועדון  עלות  וללא 
ומבצעים  הנחות  הטבות,  של  משפע  ותיהנו 

ייחודיים ומשתלמים 8913*
בסיון  י"ז  בין  בתוקף  ההטבה   *

20.06.19 – לי"ט אב  20.8.19 
מכבי  בכרטיס  למשלמים  *המבצע 

שפע זכות בלבד 
*טל"ח

טקס לרגל עשור לעמותת 'חרדים לקצב' 
בהשתתפות מזרחי-טפחות, במסגרת 
פעילות 'עסק עם ערך' למען הקהילה 

בשבוע  ערכה  לקצב'  'חרדים  עמותת 
הע־ לפעילות  העשור  אירוע  את  האחרון 
מזרחי-טפחות.  בכירי  בהשתתפות  מותה, 
לעמותה  מזרחי-טפחות  בנק  בין  החיבור 
נערך כבר כשנה במסגרת פעילות 'עסק עם 

ערך' למען הקהילה.
שהוקמה  עמותה  היא  לקצב  חרדים 
במגזר  הגופנית  הפעילות  את  לקדם  כדי 
החרדי, ומפעילה חוגים לכל שכבות האוכ־
לוסייה. העמותה מפעילה את רשת סטודיו 
אסאי, קורסים להכשרה מקצועית, ותומכת 

מיוחדים  סוציאליים  בפרויקטים 
בספורט.

נב־ לקצב'  'חרדים  עמותת 
חרה על ידי מזרחי-טפחות לאחד 
ולתמיכה  לליווי  שזוכים  המיזמים 
'עסק  פעילות  במסגרת  הבנק  של 
מלווה  מזרחי-טפחות  ערך'.  עם 
 ,2018 משנת  כבר  העמותה  את 
הפי־ בתחום  הן  סיוע  לה  ומעניק 
ננסי והן בניהול, בהיגוי ובתוכניות 

ההתפתחות של העמותה.
הפעו־ שיתוף  תחילת  מאז 
'עסק עם ערך', הצ־ לה במסגרת 

ולה־ פעילותה  את  להרחיב  העמותה  ליחה 
של  העשור  אירוע  התחומים.  בכל  תבסס 
וההישגים  ההתקדמות  את  מציג  העמותה 
ומהווה  מזרחי-טפחות  של  התמיכה  בזכות 
והמרווח  החדש  לסטודיו  הבית  חנוכת  גם 
של העמותה שהושלם בימים אלו, אף הוא 

בסיוע הבנק.
מד־ של  בהנחייתם  שנערך  לאירוע, 

בתחום  ומאסטרים  מגרמניה  בכירים  ריכים 
ובני  ילדים  כ-400  הגיעו  ומספרד  מברזיל 
עם  העמותה  בפעילות  המשתתפים  נוער 

משפחותיהם, מכל רחבי הארץ.
מז־ בחסות  שנערך  המיוחד  בטקס 
מיוחדים,  אורחים  השתתפו  רחי-טפחות 
בכירי  וכמובן  העמותה  ראשי  ציבור,  אישי 
בנק מזרחי-טפחות שאף העניקו לתלמידים 

באופן אישי את החגורות. 
הבנק, המלווה את 'חרדים לקצב' כבר 
מטרה  הזה  בחיבור  רואה  תקופה,  במשך 
את  להרחיב  לעמותה  שמאפשרת  חשובה 
ולהעניק  הציבור  שכבות  למגוון  הפעילות 
ולאוכלוסיות  בסיכון  לנוער  מקצועי  מענה 

שונות.
מזרחי-טפחות  בכירי 
התרש־ בטקס  שהשתתפו 
ושמחו  מהפעילות  מקרוב  מו 
הברוכה  בפעילות  חלק  לקחת 
מזרחי-טפ־ בנק  העמותה.  של 
חרדים  לעמותת  מעניק  חות 
עם  'עסק  במסגרת  ליווי  לקצב 
ערך', פעילות שמקיים בנק מז־
רחי-טפחות כבר כמה שנים עם 
הפנים לקהילה, במטרה לעודד 
במגוון  עסקית-חברתית  יזמות 

תחומים.

אל תפספסי: 
'לאומית' בערב 
בריאות ייחודי 
לנשות עמנואל

בתפריט: הרצאה מקצועית, אינפורמציה רפואית 
ותכנית אמנותית מגוונת ◆ כל הפרטים

חרי בכ :‡מ
בריאות'  שירותי  'לאומית 
הר־ מהפכת  את  להוביל  ממשיכה 
המודעות  והגברת  המונעת  פואה 
סדרת  כאשר  בריא,  חיים  לאורח 
ערבי הבריאות בהובלתה וביוזמתה 
ממשיכה לכבוש את הריכוזים הח־

רדיים. 
במס־ המבורך  הגידול  בצל 
שירותי  'לאומית  של  הלקוחות  פר 
ביוזמת  יתקיים  בעמנואל,  בריאות' 
'לאומית שירותי בריאות'  ובהפקת 
ערב ייחודי וחוויתי לנשות הישוב, 
והר־ רפואית  אינפורמציה  שישלב 

בילוי  לצד  בריאות,  בנושאי  צאה 
שלישי  ביום  יתקיים  הערב  מהנה. 
עמנואל  במתנ"ס   (30.7) בתמוז  כ"ז 

רחוב הגר"א 11.
המ־ ישמעו  הערב  בתחילת 
ומע־ מרתקת  הרצאה  שתתפות 
גלושטיין  ד.  הדיאטנית  מפי  שירה 
שם  בריאות'.  שירותי  מ'לאומית 
בכל  בריא  חיים  "אורח  ההרצאה: 

גיל".
המשתתפות  יצפו  בהמשך 
ענק  הפקת  לי",  תעזור  ב"אבא, 

בז'אנר חדש עם ט. (צייטלין) ברון.
המ־ בפני  יוצג  לבין  בין 
סל  הבריאות,  בערב  שתתפות 
של  והאטרקטיבי  הייחודי  הלידה 
כן  כמו  בריאות'.  שירותי  'לאומית 
של  המשלים  הביטוח  מחירי  יוצגו 
מבין  ביותר  הזולים  שהם  'לאומית' 
תינתן  בנוסף  החולים.  קופות  כל 

לשוחח  האפשרות  למשתתפות 
ישירות עם נציגות מטעם 'לאומית'.
הש־ ב"ברוכה  יסתיים  הערב 
ווה", תכנית מרתקת עם פ. פקשר.

ערב  בעוד  מדובר  כאמור, 
שיוזמת  הבריאות  ערבי  בסדרת 
בריאות'  שירותי  'לאומית  ומפיקה 
המודעות  את  להגביר  במטרה 

לאורח חיים בריא במגזר החרדי.
ערבי הבריאות נערכים במת־
בריאות  בנושאי  הרצאות  של  כונת 
אומנותית.  תוכנית  לצד  ורפואה, 
רבים  בריאות  ערבי  נערכו  כה  עד 
בארץ,  החרדים  הריכוזים  בכל 
כשהביקוש להשתתפות בהם שובר 

שיאים.
בעמנואל  הערב  שציינו,  כפי 
המדהימים  הנתונים  בצל  נערך 
שירותי  'לאומית  של  ההובלה  על 
הלקו־ במספר  הן  בישוב  בריאות' 
הר־ השירותים  במגוון  והן  חות 

פואיים הניתנים בה. 
ביום  יתקיים  כאמור  הערב 
למ־ (ה-30.7.  בתמוז  כ"ז  שלישי 
עמ־ במתנ"ס   19:30 בשעה  ניינם) 

נואל רחוב הגר"א 11. 
לנ־ מיועד  הערב  לב:  שימי 
כני־ תותר  לא  בלבד.  נשואות  שים 
אפשרית  ההשתתפות  עגלות.  סת 
והיא  החולים,  קופות  כל  ללקוחות 
מספר  מראש.  בהרשמה  מותנת 

המקומות מוגבל.
ולרישום:  נוספים  לפרטים 

050-8999125
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כינוס אדיר לכבודה של תורה נערך באנטוורפן לרגל 
מלאות חצי יובל לרשת כוללי בוקר

אנטוורפן החרדית לבשה חג במפגן אדיר לכ־
לציון  רושם  רב  באירוע  ומשכימיה  תורה  של  בודה 
'שומרים   – בוקר'  כוללי  'רשת  ליסוד  שנה  יובל  חצי 
לבוקר'. האירוע נערך בד' תמוז תשע"ט באולם הענק 
'בית רחל' בהשתתפות מסלתה ומשמנה של אנטורפן 

החרדית ואורחים חשובים ונעלים מארץ ישראל.
זה זמן רב נערכות ההכנות הלוגיסטיות לכינוס 
גדולי  של  בבתיהם  ביקרו  נכבדות  משלחות  האדיר, 
מהכ־ כחלק  ולהתברך.  לכינוס  להזמינם  ישראל 
חסדך"  "בבקר  בשם  כרס  עב  מהודר  ספר  הוכן  נות 
ישראל  גדולי  מדברי  ונדיר  נפלא  ליקוט  מופיע  ובו 
זצוק"ל לצד דברי מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
בספר  הבוקר,  השכמת  בשבח  כתבם  ומפי  מפיהם 
הדור  גדולי  מרנן  של  נלהבים  מכתבים  מופיעים 
הרה"ג  הכוללים  רשת  ראש  אל  שנשלחו  שליט"א 
עובדות  וכמו"כ  שליט"א.  פיליפ  אביגדור  חיים  רבי 
והכנה  ההשכמה  במעלןת  יקרים  ופנינים  מאליפות 
עם  נדיבי  של  ברכות  מובאים  הספר  בסוף  לתפילה, 

השותפים בהחזקת רשת הכוללים.
 כבר לפני השעה היעודה החלו ההמונים לנהור 
למעמד  מועד  מבעוד  והוכן  שקושט  האולם  לכיוון 
הכביר, בשעה היעודה נפתח המעמד בתפילת מנחה 
רבתי. לאחר  התפילה  ניגש הקהל  ליטול ידיים ולה־
תיישב סביב השולחנות הערוכים כיד המלך לסעודת 

מצוה לכבוד התורה ולומדיה.  
חיים  הרב  המנחה  המעמד  את  והנחה  פתח 
יחיאל דמן שליט"א מנהל ביה"ס יסודי התורה, שקיבל 
ובקצירת  ה',  בשם  הבאים  ברוכים  בברכת  הקהל  את 
שמלווה  העצומה  דשמיא  הסייעתא  את  גולל  האומר 
רא־ 'והיה  ברשת  התקיים  כאשר  הכוללים,  רשת  את 
שיתך מצער' בכולל צנוע באנטוורפן ומשם הלך וגדל 
מאוד',  ישגה  'ואחריתך  התקיים  שכיום  עד  הרשת 
תבל,  רחבי  בכל  בלעה"ר  סניפים  וחמשה  בעשרים 
כאשר "אין תורה כתורת ארץ ישראל' ובארה"ק לבד 
יש קרוב ל-20 סניפים ועוד היד נטויה. קרוה ל-1000 
אברכים ובחורים מכל גווני הציבור החרדי משכימים 
כראוי  עצמם  ומכינים  הכוללים,  במסגרת  בוקר  מידי 
לתפילה כחסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת 
קודם התפילה ומתפללים, כאשר הנהלת הכולל מעני־
קה מידי חודש בחודשו בעתו ובזמנו בעקביות נפלאה 

מלגה מכובדת לעידוד וחיזוק הלומדים החשובים.
אורח נכבד מארץ ישראל שליחם של שני הס־
ניפים בחיפה הרה"ג הדיין רבי צבי שובקס שליט"א 
הערכה  את  והביע  דשם,  הכוללים  ברכת  את  הביא 
למרות  אשר  שליט"א  הכוללים  רשת  לראש  הרבה 
שהוא עומד בראש רשת ענק של עשרים וחמש סני־
הכולל  שזה  כאילו  וכולל  כולל  לכל  מסור  הוא  פים 
מחו־ מרגישים  הכולל  אברכי  כל  בכדי  ולא  היחיד, 
הגדולה  הערכה  את  רואים  הם  כאשר  למקום  ברים 

מצד הנהלת הכולל לכל אברך שמתגבר כארי.   
שליט"א  שיף  אהרן  רבי  הרה"ג  דאתרא  המרא 
ריתק את הקהל במשך שעה ארוכה ב'משא המרכזי' 
חשה  שהעיר  הטוב  הכרת  רגשות  את  מביע  כשהוא 

פי־ אביגדור  חיים  הרה"ג  הכוללים  רשת  ראש  כלפי 
ליפ שליט"א, אשר לפני עשרים וחמש שנה נטל על 
שכמו את עול החזקת התורה לבקשת הדומ"ץ הגאון 
רבי שלמה זלמן וובר שליט"א שביקש ממנו להחזיר 
עטרת השכמת הבוקר ליושנה, כאשר זאת לפנים בי־
שלומי  רבבות  היו  מושבותיהם,  מקומות  בכל  שראל 
הבוקר,  בהשכמת  יומם  את  מתחילים  ישראל  אמוני 
ובתי כנסיות ובתי מדרשים היו מלאים בלומדי תורה. 
ומני אז הרה"ג רבי חיים אבגדור פיליפ מכתת רגליו 
עם כל הלהט הן לדאוג ל'תורה" לדרבן ולחזק להר־
בות ספסלים בביהמ"ד בהשכמה, והן לדאוג ל'קמח" 
לתשלום מכובד ללומדים מידי חודש בחודשו בדרך 

כבוד תמידין כסדרן.
ראש  אצל  שמתקיים  טפח,  גילה  דבריו  ובתוך 
רשת הכוללים שליט"א 'תורת חסד', כאשר בד בבד 
ובדרשות  נפלאים  בספרים  תורה  הפצת  דאגת  עם 
נלהבות, הוא דואג גם בגמילות חסדים כאחד מגדולי 
ובחכ־ לכת,  בהצניע  והכל  אנטוורפן  בעיר  העסקנים 
מה ובעקביות שהתברך בהם, עשה ממש מהפך לטו־
בה בכל אירגוני החסד בעיר, והכל בלי סיוע של כל 
מיני ועדות למיניהם, ועל הכל כולנו חייבים לו הכרת 
הטוב, וכולנו מברכים אותו חפץ ה' בידו יצליח לילך 

מחיל אל חיל להגדיל תורה ולאדירה. 
העו־ מנגן  הבעל  בראשות  חסידים'  'מקהילת 
הערב  את  הנעימו  נ"י  מלנדון  גרטנר  שלמה  ר'  למי 
ב'חסידשע ניגונים' מרגשים בניצוחו המוצלח של ר' 
משה דמן נ"י. כאשר בעיצומו של המעמד החלו את 
השיר שהולחן ע"י ראש רשת הכוללים שליט"א על 
הזה',  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  'ברוך  המילים 
כאשר כל הקהל מצטרף בהתלהבות לשירה ולהודאה 
בראשות  שהקהל  תוך  הלום,  עד  שהגיענו  להשי"ת 

הרבנים פוצחים שעה ארוכה בריקודים סוחפים.
 בשלב הבא הזמין המנחה את ראש רשת הכו־
של  הראשי  הרכז  הפתיע  וכאן  דבריו,  לשאת  ללים 
הער־ הרב  עיה"ק  בירושלים  ביותר  הגדול  הסניף 
רשת  לראש  הגיש  כאשר  שליט"א,  מושקוביץ  של 
אדמו"ר  מרן  מכ"ק  סידור  קודש'  'מנחת  הכוללים 
בכתב  ארוכה  הקדשה  בראשיתו  אשר  שליט"א, 
פיליפ  אביגדור  חיים  רבי  הרה"ג  עבור  קדשו  יד 
בהחזקת  הכביר  מפעלו  על  הוקרה  מנחת  שליט"א, 

התורה בהשכמה זה חצי יובל.

מהפתעת  מוסתרת  בלתי  עצומה  בהתרגשות 
פתח  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  מכ"ק  של  קדשו  מנחת 
פיליפ  אביגדור  חיים  הרה"ג  הכוללים  רשת  ראש 
העלה  דבריו  בראשית  כאשר  דבריו,  את  שליט"א 
על נס את כבודם של האברכים המשכימים מידי יום 
והאריך  בהשכמה,  התורה  לימוד  ה'  לעבודת  ביומו 
בשבחם ובמעלותם אשר זו היא מעבודות קשות שב־
מקדש, ובפרט בזמנינו שנהפכו היוצרות בהבדלי יום 
העומדים  התורה  לתומכי  נרגשות  הודה  וכן  ולילה. 
לימינו בהחזקת מפעל קודש זה, וציין את החיזוק הג־
דול שמקבל בכל עת מגדולי ישראל שליט"א. בסיום 
אתבונן'  מ'זקנים  על  מיוחדת  הערכה  הביע  דבריו 
אותם, זקני החסידים זקני תלמידי חכמים שמעודדים 
אותו בכל עת, כאשר הם נרגשים לראות את החזרת 
ללמוד  דנא  מקדמת  נהוג  שהיה  כפי  ליושנה  עטרה 
ובעי־ ראויה.  לתפילה  ראויה  כהכנה  בהשכמה  תורה 
קר הודה להם על ה'דוגמא אישית' שהזקנים מראים 
לצעירים כשהם משכימים מידי יום ביומו קיץ וחורף 
בתורה  השחר  לעורר  מחודשים  בכוחות  ישבותו  לא 

הקדושה.
אמור  שהיה  שליט"א  מזוועהיל  האדמו"ר  כ"ק 
שלח  קדשו,  ובדברי  בנוכחתו  המעמד  את  לפאר 
דייטש  אברהם  הרה"ג  את  למעמד  מיוחד  שליח 
שליט"א משגיח רוחני דישיבה לצעירים 'בית מרדכי' 
במיוחד  שנכתב  קודש  מכתב  הקריא  אשר  זוועהיל, 
מזוועהיל  אדמו"ר  כ"ק  קושר  ובו  המעמד,  לכבוד 
הכוללים  רשת  ראש  של  ראשו  על  תהילות  שליט"א 
על  נטל  אשר  שליט"א  פיליפ  אבגדור  חיים  הרה"ג 
עצמו להחדיר בישראל את עניין השכמת הבוקר הן 
ללמוד לפני התפילה כפי שהורו לנו רבה"ק תלמידי 
מרן הבעש"ט הק' זיע"א, והן לחזק את התפילה בזמן 

תפילה כהלכה כפי שהקפידו בכל הדורות.
בקצ־ ציין  שליט"א  דייטש  אברהם  הרה"ג 

את  'חוטפים  מעלת  את  ומחז"ל  השבוע  מפרשת  רה 
המצוות', כי לא ראי זה שממשיך ללמוד בלילה כראי 
יצרו'  את  'זובח  המשכים  כאשר  בבוקר  שמשכים  זה 
ביותר, וסיים בנימה אישית את התפעלותו כל פעם 

מחדש בראותו את הדלת הפתוחה ואת יתרת הכבוד 
שמעניקים מרנן האדמורי"ם שליט"א בארץ הקודש 
לידידו הוותיק ראש רשת הכוללים שליט"א, באשר 
ומעשה  עושה  להיות  בו  רוח  אשר  כאיש  בו  רואים 
שלא תשכח תורת השכמה מישראל, וסיים – "הרה"ג 
רבי חיים אבגדור שליט"א - לך בכוחך זה והושע את 

ישראל'.
של  הכבוד  אורח  של  דבריו  נשמעו  רב  בקשב 
המעמד הגאון המפורסם רבי סיני הלברשטם שליט"א 
גאב"ד צאנז שיכון ג' בני ברק שהגיע במיוחד למע־
מד, התחיל במתק לשונו בדבריו הנפלאים על מעלת 
ההשכמה שזה אשר מעמיד את כל סדר היום לטובה 
האבא  כאשר  וכן  בגשמיות,  ואף  ברוחניות  ולברכה 
לפני  בהשכמה  לימוד  לסדר  קום  משכים  הבעל  או 
סדר  כל  את  אורה  בקרן  מעמיד  הוא  הרי  תפילה 
כמה  עד  ראשון  מכלי  בעדות  וסיפר  יהודי.  הבית 
חיבב רבו פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר 
בעל ה"שבט הלוי" זצוק"ל את עניין השכמת הבוקר, 
וכמו"כ בבואו להספיד את ידידו הגאון הישיש ראש 
ישיבת פונביז' רבי דוד פוברסקי זצ"ל בחר לציין מכל 
שלל מידותיו התרומיות וגודל שקידת וידיעת התו־

חייו  ימי  כל  שנהג  ההשכמה  בסדר  נחישותו  את  רה 
של  הקטנות  בשעות  היום  עבודת  את  החל  כאשר 
כליל  בחור  עם  שידוך  פעם  שהיה  סיפר  וכן  הלילה. 
המעלות בתורה ויראה ובמידות, מכל מקום דחה רבו 
ה"שבט הלוי" את ההצעה על הסף מחמת ששמע כי 

הבחור קם 'מאוחר' בשבע בבוקר...
הלב־ סיני  רבי  המפורסם  הגאון  הכבוד  אורח 
שעד  וכפי  ייתן  מי  דבריו,  את  סיים  שליט"א  רשטם 
וחמש  בעשרים  שנים  יובל  בחצי  רחמך  עזרונו  הנה 
וכהנה  כהנה  עוד  יוסיף  וכה  השי"ת  יתן  כן  סניפים, 
מו־ מקומות  שבכל  דעה',  הארץ  'ומלאה  שיתקיים 
שבותיהם של שלומי אמוני ישראל יהיו סניפים של 
רשת כוללי בוקר, כחסידים הראשונים שהיו שוהים 
שעה אחת קודם התפילה, ויתקבלו תפילות עם בני 
ישראל ויתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם במהרה־

בביאת משיח צדקינו בב"א.
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רובח

מחניויבןרבביררברוורמן
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רובח

מחניויבןרבביררברוורמן
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רובח

יוכמרןפעחייםמנזזיע
יוםמוטיין



יום שלישי י"ג תמוז תשע"ט 3016/07/2019

רובח

ברבבניחורמבבימורכסנמרמו
יוםוירר
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רובח

חומסעובמוורבעזבנטוורפען



יום שלישי י"ג תמוז תשע"ט 3216/07/2019

רובח

יםבירוומביורספרכנסמעמ
יוםומיטריכטר
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רובח

בריסיביריוביסועויםבררביוןנכיונימח
יוםומיטריכטר
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רובח

ברבבנייעורבמסיריןסטוטויוומרמו
ווםי

ובורבביויזנימסערטרמו
יוםיוסיוי
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סבוררבניןברימח

רוחנייחמססרררנוחבוררכמורובזעפרנירנכיונימח
ווירביבבי

יוםורזני

http://bit.ly/32nZame

