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חיבורים ראשוניים

מגמה 
מדאיגה

למרות הניסינות של חלק מחברי כחול לבן להתקרב למגזר החרדי, יו''ר המפלגה הצטרף למגמת 
התמיכה בחילולי השבת # גנץ הבהיר: אני בעד תחבורה ציבורית בשבת רח''ל

המועמד לתפקיד מבקר המדינה טוען: כחול 
לבן היא הגוף הכי לא מאורגן שראיתי • 
מאשים: הרגשתי כי אני סוחב על גבי את 

האופזיציה המפסידנית הזו

חיבור ראשון משמאל: לוי אבקסיס חברה למפלגת העבודה • לוי, שלא עברה את אחוז החסימה בבחירות 
האחרונות, קיבלה את המקום השני ושלושה מקומות בעשרייה הראשונה • תסיסה בעבודה: לוי אינה שותפה 

אידיאולוגית • במרצ הודיעו: נסתם הגולל על חבירה אפשרית עם העבודה

בטקס זיכרון לחללי מלחמת לבנון השניה, 
הבהיר רה''מ: אנחנו לא ששים אלי קרב, אבל 
אם זאת תכפה עלינו, נכה באויבנו מכה ניצחת

מל''ט תחת מל''ט
מפלגת שלטון?

נתניהו: אם נצטרך, 
נעמוד לבד מול איראן

חודש לאחר שהאיראנים 
יירטו מל''ט אמריקני שחדר 
לשטחם, הודיע אתמול 
טראמפ: יירטנו מל''ט איראני 
במיצרי הורמוז • לטענתו 
המל''ט יתקרב לספינת 
מלחמה אמריקנית ששייטה 
באזור ולא נענה לקריאות 
להתרחק • היירוט, שבוע 
לאחר שאיראן הודיעה כי 
השתלטה על מיכלית נפט זרה 
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פרנו // „ו„ פרי„

˜י פוסה בלהס
שונאי החרדים בכלי התקשורת ובפוליטיקה 

אינם צריכים לנפק הסברים או טענות לוגיות לש־

החרדי.  המגזר  כנגד  מפיצים  שהם  ולהסתה  נאה 

גם טענות חסרות בסיס והסתה שקרית מתקבלת 

בציבור הרחב בידיים פתוחות ובגשם של מנדטים 

פוליטיקאים  אותם  לעבר  שזורמים  שנאה  עיוורי 

מסיתים.

הדרמטית:  הכותרת  תחת  דווח  ב'כלכליסט' 

הממשלה מתכננת להפוך את קרית מלאכי וקריית 

לשווק  מתכננת  הממשלה  כי  חרדיות,  לערים  גת 

כארבעים אלף יחידות דיור לעיר קרית גת בת 60 

אלף התושבים. לכותב כתבה זו יש אג'נדה גם אם 

היא לא נאמרת במפורש. די ברור כי פרסום כתבה 

זו בתקופת בחירות נועדה לפגוע באלקטורט של 

לחר־ כ"נכנעים  להציגם  במטרה  והימין,  הליכוד 

דים", בדיוק בהתאם לאג'נדה שמובילים אביגדור 

ליברמן ויאיר לפיד.

הבעיה היא כי עיר בת כשישים אלף תושבים 

אליה מצטרפים ארבעים אלף חרדים איננה הופ־

כת לעיר חרדית עדיין. 

אמירה  מופיעה  הכתבה  בהמשך  זאת,  מלבד 

הבדל־ מגמת  כי  האומרת  בתחום",  של "מומחית 

נות תעצור התקרבות שלהם (של החרדים) לשוק 

הממשלה  את  לתקוף  הכתב  עבר  כאן  העבודה. 

הכתב  האם  היא  רק,  התהייה  יותר.  בוטה  באופן 

דורש את שילובם של החרדים בערים המעורבות, 

או שבמקרה כזה יטען כי החרדים "משתלטים" על 

הערים המעורבות, כפי שנטען בבית שמש.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

פה ל לומ„י ורה „ינו ככלי 
  ר

יום  חל  (שאתמול  הקדוש  החיים'  ה'אור  כתב 

פטירתו) בפרשתנו על הפסוק (כו, כג) "לפוה מש־

פחת הפוני": "ואומרו 'משפחת הפוני', פירוש שצ־

מהשחוק  גם  המורגשות  ממותרות  פיו  לפנות  ריך 

ומדברים בטלים כי הם מונעים קיום התורה באדם. 

ומצאתי לחסידי ישראל שכתבו (אלשיך תצוה 

שרת  ככלי  דינו  תורה  לומדי  של  פה  כי  לא)  כח, 

כקדושת  קדושה  אין  כי  בקודש.  בם  ישרתו  אשר 

התורה, ולזה אסור לדבר בו אפילו דברי חול הגם 

שאין בהם דברים האסורים. והוא מה שרמז במא־

מר 'לפוה' - שהוא פה העמל בתורה שבו שוכן חצי 

לפ־ צריך  פירוש:   – הפוני'  'משפחת  יתברך,  שמו 

נות מפיו כל חוץ מהגות בתורה, ובזה נכללים חלק 

אחד מהמ"ח מעלות שהם: במיעוט שיחה, במיעוט 

המו־ שבענף  להם  וכדומה  תענוג,  במיעוט  שחוק, 

תרות".

// ספינת מלחמה אמריקנית „בר המערכ
השמידה מל"ט איראני

"לארה"ב יש את הזכות להגן על האנשים, המתקנים והאינטרסים שלה. המל"ט 
הושמד מיד", אמר הנשיא

מ‡: יר‡ל לבי‡
דונ־ הברית  ארצות  נשיא 
(חמי־ אמש  הודיע  טראמפ  לד 
אמרי־ מלחמה  ספינת  כי  שי) 
איראני  מל"ט  השמידה  קנית 
כי  ציין  הנשיא  הורמוז.  במצרי 
בוקסר   USS המלחמה  ספינת 
שהתקרב  המל"ט,  את  השמידה 
(כ-900  יארד  אלף  של  למרחק 
מטר) מהספינה. עוד אמר טרא־
שלומם  על  איים  שהמל"ט  מפ 
של הלוחמים שהיו על הספינה, 
הייתה  הטיס  בכלי  ושהפגיעה 
מהדרישות  התעלמות  אחרי 
האמריקניות להתרחק מהאזור.

הזכות  את  יש  "לארה"ב 
המתקנים  האנשים,  על  להגן 
המל"ט  שלה.  והאינטרסים 
הנשיא  אמר  מיד",  הושמד 
הפ־ הייתה  שהתקרית  והוסיף 
של  האחרונה  "העוינת"  עולה 
לעולם  קרא  טראמפ  טהרן. 
לגנות את הניסיונות של איראן 
לשבש את חופש התנועה והס־
אסטר־ שיט  בנתיב  העולמי  חר 

טגי כמו המפרץ הפרסי.
האיראני  המל"ט  השמדת 

מגיעה לאחר שהודיעו משמרות 
המהפכה של איראן כי השתלטו 
ביום ראשון על מכלית נפט זרה 
המכלית,  על  הפרסי.  במפרץ 
לארק,  לאי  מדרום  שנתפסה 
על  צוות.  אנשי  ו-12  דלק  היו 
הטלוויזיה  ברשת  הדיווח  פי 
שציטט  במדינה,  הממלכתית 
"נתפס  המהפכה,  משמרות  את 
מיליון  שהבריח  זר  שיט  כלי 
באי  מוברח  דלק  של  ליטרים 

לארק שבמפרץ הפרסי".
איראן  שציינה  מהפרטים 
עולה כי הכוונה היא לצוות של 
האמי־ מאיחוד  הנפט  מכלית 
הים  חיל  גרר  שאותה  רויות 
האיראני בתחילת השבוע למים 
איראן.  של  הטריטוריאליים 
הדיווחים  בעקבות  שלשום, 
נעלמה לתוך  שהמכלית  כך  על 
של  הטריטוריאליים  המים 
אבד,  איתה  והקשר  איראן 
נק־ המכלית  כי  טהרן  הודיעה 
הים  חיל  וכי  למצוקה  לעה 
וגרר  לה  לסייע  נחלץ  האיראני 
תי־ לצורך  רק  לאיראן  אותה 

קונים.

להיתפס  יכולה  זו  תקרית 
כתגובה לתפיסת מכלית אירא־
בריטיים  כוחות  ידי  על  נית 
החודש.  בתחילת  בגיברלטר 
 ,1 גרייס  האיראנית,  המכלית 
סמוך  בריטי  בשטח  נתפסה, 
היה  כי  שנחשד  לאחר  לספרד, 
מנסה להעביר נפט לסוריה תוך 
האיחוד  של  סנקציות  הפרת 
מצד  דרמטי  צעד  האירופי, 
את  שעורר  אירופאית,  מדינה 

זעם טהרן.
מוחמד  האירני  החוץ  שר 
ב"מעשה  מדובר  כי  טען  זריף 
במשמרות  ובכיר  חוקי",  לא 
תג־ מפעולות  הזהיר  המהפכה 
הב־ לדברי  ל"חטיפה".  מול 
לפעול  מחויבת  "איראן  כיר, 
אנחנו   – בריטניה  שפועלת  כפי 
נפט  מכלית  לתפוס  מחויבים 
ישוח־ לא  אנשינו  אם  בריטית 
כי  ציין  בכיר  גורם  אותו  ררו". 
מפו־ להיות  צריכה  "בריטניה 
שבכוונת  מהצעדים  מאוד  חדת 
ההתקפה  כנגד  לנקוט  איראן 
הבלתי חוקית על מכלית הנפט 

שלנו".
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טראמפ קרא לחברות קונגרס 
דמוקרטיות לעזוב את ארה"ב 

בית הנבחרים האמריקני גינה טראמפ על "הגזענות" שהפגין נגד חברות 
הקונגרס

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא  בין  העימות  נמשך 
לאר־ טראמפ,  דונלד  ארה"ב, 
דמוקרטיות  קונגרס  חברות  בע 
השמאלי  האגף  עם  המזוהות 
הדמוקרטית.  במפלגה  רדיקלי 
לכן  קודם  שהואשם  הנשיא, 
בגזענות כאשר תקף את חברות 
לא־ לשוב  להן  וקרא  הקונגרס 

רצות מהן באו, מהלך שאף זכה 
האמריקני  הקונגרס  מצד  לגינוי 
הדמוק־ המפלגה.  בידי  שנשלט 
רטית,  המשיך ותקף את חברות 
הקונגרס ורמז כי אין בהן דעת. 
"באמרי־ הנשיא:  התבטא  עוד 
המדי־ את  שונא  אתה  אם  קה, 
לעזוב.  חופשי  אתה  שלנו,  נה 
ארבעת  היא,  הפשוטה  העובדה 

חושבות  האלו  הקונגרס  חברות 
שאמריקה מרושעת מן השורש, 
אפי־ שאמריקה  חושבות  הן 
עכשיו,  מרושעת  יותר  עוד  לו 
זכותן  ורעים.  גזענים  שכולנו 
ובכן,  אמריקניות.  הן  לדעתן, 
גם אני זכאי לדעתי, ואני פשוט 
בשמאל",  החריגות  שהן  חושב 

כך טראמפ. 

דיווח: 

סנאטור אמריקני נשלח לדון 
עם שר החוץ האיראני על עתיד 

הסכם הגרעין
בכירים בממשל האמריקני הביעו חשש מהמהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריקני  החדשות  כלי 
הסנא־ כי  דיווח  "פוליטיקו" 
נשלח  פול  רנד  האמריקני  טור 
באישורו של נשיא ארה"ב, דונלד 
החוץ  שר  עם  לדון  כדי  טראמפ, 
זריף,  ג'אווד  מוחמד  האיראני, 
בניו  האחרון  של  ביקורו  במהלך 

הגרעין  הסכם  עתיד  על  יורק, 
לאיראן  המעצמות  בין  שנחתם 

ב-2015. 
מי שהעלה את הרעיון לדון 
בעניין עם הבכיר האיראני במה־
לך ביקורו בארה"ב היה הסנאטור 
האמריקני רנד פול, אשר הוא זה 
הדיונים.  את  לבצע  נשלח  שגם 

בכי־ ב"פוליטיקו",  הדיווח  לפי 
רים בממשל האמריקני חוששים 
נציגות  עם  אפשריות  שיחות  כי 
לפ־ עשויות  בכירה  כה  איראנית 
להפעיל  האמריקני  במאמץ  גוע 
להכניע  במטרה  טהרן,  על  לחץ 

אותה. 

מת הממונה על שגרירות ארה"ב 
באיראן בתקופת המהפכה האסלאמית

באופן סמלי, האיש מת בתקופה מתוחה ביחסי ארה"ב-איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מי  לעולמו  הלך  בארה"ב 
שגרירות  על  הממונה  שהיה 
משבר  בתקופת  באיראן  ארה"ב 
היה  ליינגן,  ברוס  הערובה.  בני 
האמריקנים  הערובה  מבני  חלק 
שימש  ואף  באיראן  שהוחזקו 
באותה  השגרירות  על  כאחראי 
תקופה. הוא הלך לעולמו בגיל 96 
שעמד  האחרון  לאמריקני  והיה 

בראש נציגות ארה"ב באיראן. 
מת  ליינגן  סמלי,  באופן 
בתקופה דרמטית במיוחד ביחסי 
המ־ שתי  כאשר  ארה"ב-איראן, 
דינות מתעמתות ביניהן בעקבות 
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טראמפ קרא לחברות קונגרס 
דמוקרטיות לעזוב את ארה"ב 

בית הנבחרים האמריקני גינה טראמפ על "הגזענות" שהפגין נגד חברות 
הקונגרס

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא  בין  העימות  נמשך 
לאר־ טראמפ,  דונלד  ארה"ב, 
דמוקרטיות  קונגרס  חברות  בע 
השמאלי  האגף  עם  המזוהות 
הדמוקרטית.  במפלגה  רדיקלי 
לכן  קודם  שהואשם  הנשיא, 
בגזענות כאשר תקף את חברות 
לא־ לשוב  להן  וקרא  הקונגרס 

רצות מהן באו, מהלך שאף זכה 
האמריקני  הקונגרס  מצד  לגינוי 
הדמוק־ המפלגה.  בידי  שנשלט 
רטית,  המשיך ותקף את חברות 
הקונגרס ורמז כי אין בהן דעת. 
"באמרי־ הנשיא:  התבטא  עוד 
המדי־ את  שונא  אתה  אם  קה, 
לעזוב.  חופשי  אתה  שלנו,  נה 
ארבעת  היא,  הפשוטה  העובדה 

חושבות  האלו  הקונגרס  חברות 
שאמריקה מרושעת מן השורש, 
אפי־ שאמריקה  חושבות  הן 
עכשיו,  מרושעת  יותר  עוד  לו 
זכותן  ורעים.  גזענים  שכולנו 
ובכן,  אמריקניות.  הן  לדעתן, 
גם אני זכאי לדעתי, ואני פשוט 
בשמאל",  החריגות  שהן  חושב 

כך טראמפ. 

דיווח: 

סנאטור אמריקני נשלח לדון 
עם שר החוץ האיראני על עתיד 

הסכם הגרעין
בכירים בממשל האמריקני הביעו חשש מהמהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריקני  החדשות  כלי 
הסנא־ כי  דיווח  "פוליטיקו" 
נשלח  פול  רנד  האמריקני  טור 
באישורו של נשיא ארה"ב, דונלד 
החוץ  שר  עם  לדון  כדי  טראמפ, 
זריף,  ג'אווד  מוחמד  האיראני, 
בניו  האחרון  של  ביקורו  במהלך 

הגרעין  הסכם  עתיד  על  יורק, 
לאיראן  המעצמות  בין  שנחתם 

ב-2015. 
מי שהעלה את הרעיון לדון 
בעניין עם הבכיר האיראני במה־
לך ביקורו בארה"ב היה הסנאטור 
האמריקני רנד פול, אשר הוא זה 
הדיונים.  את  לבצע  נשלח  שגם 

בכי־ ב"פוליטיקו",  הדיווח  לפי 
רים בממשל האמריקני חוששים 
נציגות  עם  אפשריות  שיחות  כי 
לפ־ עשויות  בכירה  כה  איראנית 
להפעיל  האמריקני  במאמץ  גוע 
להכניע  במטרה  טהרן,  על  לחץ 

אותה. 

מת הממונה על שגרירות ארה"ב 
באיראן בתקופת המהפכה האסלאמית

באופן סמלי, האיש מת בתקופה מתוחה ביחסי ארה"ב-איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מי  לעולמו  הלך  בארה"ב 
שגרירות  על  הממונה  שהיה 
משבר  בתקופת  באיראן  ארה"ב 
היה  ליינגן,  ברוס  הערובה.  בני 
האמריקנים  הערובה  מבני  חלק 
שימש  ואף  באיראן  שהוחזקו 
באותה  השגרירות  על  כאחראי 
תקופה. הוא הלך לעולמו בגיל 96 
שעמד  האחרון  לאמריקני  והיה 

בראש נציגות ארה"ב באיראן. 
מת  ליינגן  סמלי,  באופן 
בתקופה דרמטית במיוחד ביחסי 
המ־ שתי  כאשר  ארה"ב-איראן, 
דינות מתעמתות ביניהן בעקבות 
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ארה"ב הוציאה את טורקיה מתכנית 
 F-35 ייצור מטוסי הקרב מדגם

המהלך בוצע בשל רכישת מערכת האס-400 על ידי הטורקים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טו־ את  הוציאה  ארה"ב 
מטוסי  לייצור  מהתכנית  רקיה 
טור־ בה  אף-35,  מדגם  קרב 
קיה הייתה חברה יחד עם עוד 
במשרד  בעולם.  רבות  מדינות 
למה־ הגיבו  הטורקי  החוץ 
ארה"ב  החלטת  כי  ואמרו  לך 

מתכנית  טורקיה  את  להוציא 
בעקבות   F-35 הקרב  מטוסי 
הרוסית  הנ"מ  מערכת  רכישת 
על  מבוססת  איננה   S-400
הולמת  ולא  לגיטימית,  סיבה 
המדי־ בין  הברית  רוח  את 
נות. עוד נמסר בהודעה כי על 
מההחלטה,  בה  לחזור  ארה"ב 

בק־ שתפגע  שכונתה "טעות", 
שרים האסטרטגיים בין וושינ־

גטון ואנקרה.
למהלך  הרקע  כידוע, 
מער־ רכישת  הוא  האמריקני 
כת היירוט הרוסית המתקדמת 
אס-400 על ידי טורקיה, מהלך 

לו מתנגדת ארה"ב. 

מצטרף לשיח המפלג

יו''ר כחול לבן: אני בעד תחבורה 
ציבורית בשבת

בעוד בוגי יעלון עושה מאמצים להתקרב למגזר החרדי, יו''ר מפלגתו מצטרף דווקא ללפיד

מ‡: ח. פרנ˜ל
בני גנץ, יו''ר כחול לבן, 
בעד  הוא  כי  בהצהרה  יצא 
רח''ל.  בשבת  תח''צ  הפעלת 
ומ־ מתחשב  פתוח,  "בשיח 
את  למצוא  יהיה  ניתן  כבד 
דרך המלך ולהפעיל תחבורה 
בכך.  שירצו  ברשויות  בשבת 
אלו  כלפי  בכבוד  זאת  נעשה 
המסורת  על  לשמור  שרוצים 

וקדושת השבת".
מאמ־ למרות  כי  נראה 
בכחול  שלוש  מספר  של  ציו 
להתקרב  יעלון,  בוגי  לבן, 
כשאתמול  החרדי,  למגזר 
התקשורת  מכלי  באחד  ביקר 
למפלגה  שותפיו  החרדיים, 
למגזר  לקרוץ  דווקא  מנסים 
החילוני, כשהם מעודדים את 
הפע־ שהתירו  הערים  ראשי 
ש״ס  יו״ר  בשבת.  תח''צ  לת 
השר אריה דרעי תקף את גנץ 
תחבורה  להפעיל  כוונתו  על 
גנץ,  ״מר  בשבת:  ציבורית 
חבל שאתה נגרר אחרי לפיד. 
במי־ זאת  עושה  אמנם  אתה 
מסתיר  לא  זה  אך  יפות  לים 
את כוונתכם המסוכנת לפגוע 

עשרות  הקיים  קוו  בסטטוס 
ופי־ שנאה  לעורר  שנים, 

המנוחה  יום  את  ולהפוך  רוד, 
יהודי  לכל  המאפשר  הקדוש 

יום  לעוד  משפחתו,  עם  לנוח 
חול״.

בעקבות מות הילד בפארק בלכיש:

 המשטרה סגרה את 
המתחם ללא הגבלת זמן 

אתמול בבוקר התקיים שימוע לבעלי המקום ◆ העסק 
שפעל ללא רישיון צפוי להישאר סגור עד שבעליו יסדיר 

את נושא הבטיחות וימציא אישורים מתאימים

מ‡: מ. יו„
המשטרה הורתה אתמול לסגור 
את המתחם בפארק סמוך לקריית גת 
ג׳בארין  סולימאן  אתמול  נהרג  שבו 
בשימוע  עץ.  ענף  מקריסת  ה-9  בן 
העסק  לבעלי  המשטרה  שקיימה 
הורה קצין המשטרה להוציא צו סגי־

רה ללא הגבלת זמן למקום.
בתחילה,  שנטען  למה  בניגוד 
כי  מראים  כה  עד  החקירה  ממצאי 
המקום פעל ללא רישיון עסק כחוק. 
שבעלי  עד  סגור  להישאר  צפוי  הוא 
הבטיחות  נושא  את  יסדיר  המקום 
לפ־ כדי  מתאימים  אישורים  וימציא 

תוח אותו מחדש.

ג׳בארין  סולימאן  כזכור, 
נהרג  שבנגב  פורעה  אל  מהיישוב 
אתמול כשענף עץ קרס עליו בפארק 
לכיש שבאזור קריית גת, בזמן שישב 
בפארק  ביקר  הוא  במקום.  ספסל  על 

כחלק מקייטנת ילדים מאזור ערד.

חיבורים ראשונים:

לוי-אבקסיס התאחדה עם 
מפלגת העבודה

אבקסיס, שלא עברה את אחוז החסימה בבחירות האחרונות, חברה למפלגת העבודה 
◆ במרצ הגיבו על המהלך ואמרו: לא נוכל להתאחד עם העבודה

מ‡: ח. פרנ˜ל
המרכז־ בגוש  ראשון  חיבור 
שלא  לוי-אבקסיס,  אורלי  שמאל: 
החסימה  אחוז  את  לעבור  הצליחה 
באפריל עם מפלגתה "גשר", חברה 
פרץ  לעמיר  (חמישי)  אמש  רשמית 
העבודה.  מפלגת  במסגרת  ותרוץ 
הורוביץ  מרצ  יו"ר  כך  בעקבות 
להתאחד".  נוכל  לפרץ: "לא  הודיע 
שריונים   3 ולוי:  פרץ  בין  הסיכום 

בעשירייה - ללא מפלגה נוספת.
עי־ מסיבת  כינסו  ולוי  פרץ 
סוקולוב  בבית  משותפת  תונאים 
החי־ על  הודיעו  שבה  אביב  בתל 
כי  ואמרו  המפלגות,  שתי  בין  בור 
המהלך הפוליטי הזה נועד "לשבור 
את החומות" בין הגושים ולהעלות 
לסדר היום את הנושא החברתי. לוי 
אמרה בדבריה כי קיבלה הצעות גם 
"כאשר  אך   - משמאל  וגם  מימין 
הגיעה ההצעה של עמיר, והוא חבר 
חו־ מאוד  הרבה  עם  לדרך  ושותף 
חברתיים,  ומאבקים  חברתיים  קים 
להפיל  טבעי  אך  שזה  לי  הרגיש 
דיבר  שעמיר  האלה  החומות  את 
והמא־ המחבר  את  ולחפש  עליהן 

מפלגות,  בין  הוא  הזה  החיבור  חד. 
גשר נשארת עצמאית ומובילה את 
הלוחם  עם  יחד  החברתי  המסר 
בישראל...  החברה  של   1 מספר 
הרבה מאוד מפלגות מדברים חבר־

תי אבל זה מהפה אל החוץ".
מפלגת  החיבור,  בעקבות 
מרצ הודיעה באופן רשמי על זניחת 
פרץ  "עמיר  העבודה:  עם  המגעים 
חוזר על הטעות של אבי גבאי ומר־
סק את האפשרות לאיחודים בגוש 
הוא  גדול  איחוד  במקום  השמאל. 
בחר בשריון קטן". יו"ר מרצ הורו־
האמת,  ברגע  "לצערי,  מסר:  ביץ 
החליט עמיר פרץ לחזור על הטעות 
לסרב  ובחר  בתפקיד,  קודמו  של 
לחיבור בין מרצ למפלגת העבודה. 
את  להאיץ  המפלגה  למטה  הוריתי 

קמפיין מרצ לבחירות הקרובות".
כי  מסרו  לבן  כחול  בסיעת 
שימ־ חיבור  כל  "על  מברכים  הם 
לאחר  קולות.  אלפי  של  אובדן  נע 
הבחירות נקרא לליכוד לאחר עידן 
פרץ  בראשות  ולעבודה  נתניהו 
האחדות  לממשלת  להצטרף  ולוי 
"לה־ הגיבו  מנגד  בליכוד  שנקים". 
לשמאל"  לוי  אורלי  של  צטרפותה 

שלא  ממשיכים  "אנחנו  ומסרו: 
את  מחלק  השמאל  באיך  להתערב 
נו־  – מכך  כשנחרוג  שלו.  הקולות 

דיע".
ובעבודה  במרצ  כנסת  חברי 
טוענים שגורמים בכחול לבן מנסים 
לשכנע אותם לא להתחבר למפלגת 
ברק.  אהוד  של  דמוקרטית  ישראל 
לנסות  היא  אלה  בשיחות  המטרה 
לגרום לברק לפרוש מההתמודדות 
בבחירות. הנחת העבודה היא שאם 
ברק יישאר מחוץ לחיבורים, יופעל 
השמאל־ מחנה  מתוך  לחץ  עליו 
כך  מההתמודדות.  לפרוש  מרכז 
ברק  שאם  מאמינים  לבן  שבכחול 
מפלגות  של  בחיבורים  ייכלל  לא 
ברירה  בידו  תישאר  לא  השמאל, 
מועמדות  את  להסיר  ייאלץ  והוא 

מפלגתו.
של  מקורביו  אמרו  שלשום 
שפוחת  פרץ  עמיר  העבודה  יו"ר 
יש־ מפלגת  עם  לחיבור  הסיכוי 
ראל דמוקרטית. אם הדלתות של 
מפלגת העבודה יינעלו בפני אהוד 
להת־ האפשרות  לו  תיוותר  ברק 
מנהלים  עדיין  שם  מרצ,  עם  חבר 

עימו משא ומתן.

להורדה לחץ כאן
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פקיסטן עצרה את האחראי לפיגועי 
הטרור בבית חב"ד במומביי 

המחבל הפקיסטני נחשב לאחד מהטרוריסטים המבוקשים בעולם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מאחורי  שעמד  "המוח" 
בהודו  הרצחניים  הטרור  פיגועי 
השתלטו  במהלכם  כעשור,  לפני 
בהם  יעדים,  מספר  על  מחבלים 
בע־ וטבחו  במומביי,  חב"ד  בית 
מוחמד  חאפיז  אדם,  בני  שרות 
סעיד נעצר על ידי הרשויות בפ־
קיסטן. סעיד שימש כראש ארגון 
ביצעו  מטעמו  שמחבלים  הטרור 

את הפיגועים הרצחניים בהודו.
בעבר  נעצר  כבר  סעיד 

הרשויות  ידי  על 
אך  הפקיסטניות, 
לבסוף.  שוחרר 
נעשה  כעת  מעצרו 
ביקורו  לפני  מעט 
ממשלת  ראש  של 

פקיסטן בארה"ב.
הב־ המחבל 
לאחד  נחשב  כיר 
הבו־ המבוקשים 

מבו־ והוא  בעולם,  ביותר  לטים 
האירופי,  האיחוד  בארה"ב,  קש 

ברחבי  מדינות  ועוד  אוסטרליה 
העולם. 

ארה"ב: אושרה החלטה נגד 
תנועת החרם על ישראל

כעת ההחלטה צפויה לעבור לדיון בבית הנבחרים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לתנועת  נוספת  מכה 
בית  של  החוץ  ועדת   :BDS-ה
החל־ קיבלה  בארה"ב  הנבחרים 

טה המגנה את תנועת החרם נגד 
התנג־ הביעה  ההחלטה  ישראל. 
הלגי־ על  לערער  לניסיונות  דות 
צפויה  כעת  ישראל.  של  טימיות 
במליאת  לדיון  לעבור  ההצעה 

גם  הנראה,  וככל  הנבחרים.  בית 
הרוב  את  לקבל  צפויה  היא  שם 
הדרוש כדי להפוך להחלטת גינוי 

רשמית של בית הנבחרים.

המועמד לתפקיד מבקר המדינה מאשים: 

מעולם לא נתקלתי בגוף לא 
מאורגן כמו כחול לבן

רום, שהיה מועמד האופוזיציה לתפקיד מבקר המדינה, טוען: "הבנתי שאני 
נושא על כתפי את כל האופוזיציה המפסידנית הזו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
להיות  הייתה  יכולה  "זו 
אופוזיציה  של  הגדולה  שעתה 
מתוחכמת.  תקיפה,  אסרטיבית, 
להם  נתנו   - בבדיחה  כמו  אבל 
תקעו  והם  גלידה,  עם  גביע  ביד 
אותו במצח". כך, בין היתר, מסכם 
האלוף (מיל') גיורא רום את הליך 
מבקר  תפקיד  על  התמודדותו 
כמועמד  שעבר,  בחודש  המדינה, 

האופוזיציה.
שנתן  מיוחד  בראיון 
כי  רום  מספר  היום',  ל'ישראל 
"באיחור אדיר הבנתי שכחול לבן 
ההתמו־ עם  מתעסקים  לא  בכלל 
המדינה.  מבקר  תפקיד  על  דדות 
במוטיבציה  מלא  לדרך  יצאתי 
הבנ־ המסע  ובמהלך  ובניסיון, 
כל  את  כתפיי  על  נושא  שאני  תי 
האופוזיציה הלוזרית הזאת". רום, 
הקואליציה  למועמד  שהפסיד 
מתניהו אנגלמן, שימש, בין היתר, 
נספח  האוויר,  חיל  מפקד  סגן 

הסוכנות  מנכ"ל  בארה"ב,  צה"ל 
התעופה  רשות  מנהל  היהודית, 
האזרחית ויו"ר המועצה הלאומית 
לבטיחות בדרכים. לדבריו, "מיום 
שייך  הייתי  טיס  קורס  שסיימתי 
יחידה  זה  עם  בין  כלשהו,  לארגון 
בצבא או גוף באזרחות. מעולם לא 
רפיון  בכזה  שפועל  בגוף  נתקלתי 

כמו כחול לבן".
שהם  המוחלטת  "הבטלנות 
הפתי־ למאבק,  בהיערכות  הפגינו 
עה אותי. בעיקר כשידוע מי עומ־
דים בראשה. עם יאיר לפיד מעו־
יודע  אני  מילה.  החלפתי  לא  לם 
אותו  ראיתי  כי  נראה,  הוא  איך 
שבנקו־ חשבתי  בטלוויזיה.  הרבה 
השבועיים  לאורך  כלשהי  זמן  דת 
איתו.  היכרות  לפגישת  אוזמן 
שהוא לפחות ירצה לדעת איך אני 
נראה. אולי אני יצור משונה?". על 
השיחה היחידה שקיים עם בני גנץ 
לאחר שזה בישר לו שהוא מועמד 
רום  אומר  לתפקיד  האופוזיציה 

חם.  אוויר  כולה  הייתה  ש"היא 
קונקרטי,  דבר  שום  בה  היה  לא 
פעו־ תכנון  מעשית,  אמירה  שום 
בנוסף,  תפקידים".  חלוקת  לה, 
התמודדותו  במהלך  כי  רום  טוען 
הבין  המדינה  מבקר  תפקיד  על 
הערבים  הכנסת  מחברי  לחלק  כי 
הייתי  שבעברי  זה  עם  בעיה  "יש 
טייס. לקח לי זמן להפנים שבאמת 
לכך מתכוונים, זה נרָאה לי כל כך 
בפגישה  כי  מספר  הוא  מופרך".  
לפני  "שעתיים  בכנסת  שנערכה 
סלי־ תומא  עאידה  ח"כ  ההצבעה, 
מאן אמרה לי שלא החליטה עדיין 
אם תצביע בעדי, כי קשה לה עם 
האוויר.  בחיל  טייס  שהייתי  זה 
טייס  הייתי  שכן,  לומר  "התחלתי 
ובמלחמת  הימים  ששת  במלחמת 
עודה  איימן  ח"כ  ואז  כיפור,  יום 
חברות:  מתוך  ואמר,  אותי  עצר 
רק  אתה  תמשיך,  אל  'גיורא, 
הפסקתי,  אז  מצבך'.  את  מסבך 

והלכתי משם מזועזע".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%9A%2061.pdf
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פקיסטן עצרה את האחראי לפיגועי 
הטרור בבית חב"ד במומביי 

המחבל הפקיסטני נחשב לאחד מהטרוריסטים המבוקשים בעולם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מאחורי  שעמד  "המוח" 
בהודו  הרצחניים  הטרור  פיגועי 
השתלטו  במהלכם  כעשור,  לפני 
בהם  יעדים,  מספר  על  מחבלים 
בע־ וטבחו  במומביי,  חב"ד  בית 
מוחמד  חאפיז  אדם,  בני  שרות 
סעיד נעצר על ידי הרשויות בפ־
קיסטן. סעיד שימש כראש ארגון 
ביצעו  מטעמו  שמחבלים  הטרור 

את הפיגועים הרצחניים בהודו.
בעבר  נעצר  כבר  סעיד 

הרשויות  ידי  על 
אך  הפקיסטניות, 
לבסוף.  שוחרר 
נעשה  כעת  מעצרו 
ביקורו  לפני  מעט 
ממשלת  ראש  של 

פקיסטן בארה"ב.
הב־ המחבל 
לאחד  נחשב  כיר 
הבו־ המבוקשים 

מבו־ והוא  בעולם,  ביותר  לטים 
האירופי,  האיחוד  בארה"ב,  קש 

ברחבי  מדינות  ועוד  אוסטרליה 
העולם. 

ארה"ב: אושרה החלטה נגד 
תנועת החרם על ישראל

כעת ההחלטה צפויה לעבור לדיון בבית הנבחרים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לתנועת  נוספת  מכה 
בית  של  החוץ  ועדת   :BDS-ה
החל־ קיבלה  בארה"ב  הנבחרים 

טה המגנה את תנועת החרם נגד 
התנג־ הביעה  ההחלטה  ישראל. 
הלגי־ על  לערער  לניסיונות  דות 
צפויה  כעת  ישראל.  של  טימיות 
במליאת  לדיון  לעבור  ההצעה 

גם  הנראה,  וככל  הנבחרים.  בית 
הרוב  את  לקבל  צפויה  היא  שם 
הדרוש כדי להפוך להחלטת גינוי 

רשמית של בית הנבחרים.

המועמד לתפקיד מבקר המדינה מאשים: 

מעולם לא נתקלתי בגוף לא 
מאורגן כמו כחול לבן

רום, שהיה מועמד האופוזיציה לתפקיד מבקר המדינה, טוען: "הבנתי שאני 
נושא על כתפי את כל האופוזיציה המפסידנית הזו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
להיות  הייתה  יכולה  "זו 
אופוזיציה  של  הגדולה  שעתה 
מתוחכמת.  תקיפה,  אסרטיבית, 
להם  נתנו   - בבדיחה  כמו  אבל 
תקעו  והם  גלידה,  עם  גביע  ביד 
אותו במצח". כך, בין היתר, מסכם 
האלוף (מיל') גיורא רום את הליך 
מבקר  תפקיד  על  התמודדותו 
כמועמד  שעבר,  בחודש  המדינה, 

האופוזיציה.
שנתן  מיוחד  בראיון 
כי  רום  מספר  היום',  ל'ישראל 
"באיחור אדיר הבנתי שכחול לבן 
ההתמו־ עם  מתעסקים  לא  בכלל 
המדינה.  מבקר  תפקיד  על  דדות 
במוטיבציה  מלא  לדרך  יצאתי 
הבנ־ המסע  ובמהלך  ובניסיון, 
כל  את  כתפיי  על  נושא  שאני  תי 
האופוזיציה הלוזרית הזאת". רום, 
הקואליציה  למועמד  שהפסיד 
מתניהו אנגלמן, שימש, בין היתר, 
נספח  האוויר,  חיל  מפקד  סגן 

הסוכנות  מנכ"ל  בארה"ב,  צה"ל 
התעופה  רשות  מנהל  היהודית, 
האזרחית ויו"ר המועצה הלאומית 
לבטיחות בדרכים. לדבריו, "מיום 
שייך  הייתי  טיס  קורס  שסיימתי 
יחידה  זה  עם  בין  כלשהו,  לארגון 
בצבא או גוף באזרחות. מעולם לא 
רפיון  בכזה  שפועל  בגוף  נתקלתי 

כמו כחול לבן".
שהם  המוחלטת  "הבטלנות 
הפתי־ למאבק,  בהיערכות  הפגינו 
עה אותי. בעיקר כשידוע מי עומ־
דים בראשה. עם יאיר לפיד מעו־
יודע  אני  מילה.  החלפתי  לא  לם 
אותו  ראיתי  כי  נראה,  הוא  איך 
שבנקו־ חשבתי  בטלוויזיה.  הרבה 
השבועיים  לאורך  כלשהי  זמן  דת 
איתו.  היכרות  לפגישת  אוזמן 
שהוא לפחות ירצה לדעת איך אני 
נראה. אולי אני יצור משונה?". על 
השיחה היחידה שקיים עם בני גנץ 
לאחר שזה בישר לו שהוא מועמד 
רום  אומר  לתפקיד  האופוזיציה 

חם.  אוויר  כולה  הייתה  ש"היא 
קונקרטי,  דבר  שום  בה  היה  לא 
פעו־ תכנון  מעשית,  אמירה  שום 
בנוסף,  תפקידים".  חלוקת  לה, 
התמודדותו  במהלך  כי  רום  טוען 
הבין  המדינה  מבקר  תפקיד  על 
הערבים  הכנסת  מחברי  לחלק  כי 
הייתי  שבעברי  זה  עם  בעיה  "יש 
טייס. לקח לי זמן להפנים שבאמת 
לכך מתכוונים, זה נרָאה לי כל כך 
בפגישה  כי  מספר  הוא  מופרך".  
לפני  "שעתיים  בכנסת  שנערכה 
סלי־ תומא  עאידה  ח"כ  ההצבעה, 
מאן אמרה לי שלא החליטה עדיין 
אם תצביע בעדי, כי קשה לה עם 
האוויר.  בחיל  טייס  שהייתי  זה 
טייס  הייתי  שכן,  לומר  "התחלתי 
ובמלחמת  הימים  ששת  במלחמת 
עודה  איימן  ח"כ  ואז  כיפור,  יום 
חברות:  מתוך  ואמר,  אותי  עצר 
רק  אתה  תמשיך,  אל  'גיורא, 
הפסקתי,  אז  מצבך'.  את  מסבך 

והלכתי משם מזועזע".

http://bit.ly/32nZame
http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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עד 40% הנחה!לרגל הגעת הקולקציה החדשה ניקוי מדפים מוחלט - על כל מוצרי קולב
על עודפים ודוגמאות מעונות קודמות

ההזדמנות שלך להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית 
באיכות בלתי מתפשרת ובעיצוב מוקפד - במחיר משתלם!

20% 40%

BROADWAY
SALE 3

50-70% אזלו
בואו לחטוף לפני שהכל ייגמר

אין כפל מבצעים,
עד גמר המלאי,

ברודווי רשאית להפסיק
את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

מלאי מינימום 400 פריטים במבצע

חולצו שני אזרחים מהכנרת 
זאת אחר שכלי השיט שלהם החל לשקוע מבלי יכולת לחזור לחוף

מ‡: מ. יו„ 
בכנרת  הימי  השיטור  שוטרי 
בש־ הארץ,  מצפון  גברים  שני  חילצו 
נות ה-30 לחייהם, לאחר שכלי השיט 
שלהם החל לשקוע מבלי יכולת לחזור 

לחוף.
מתחקור ראשוני עולה כי בעת 

קילומטרים  כ-7  של  במרחק  שהיו 
השיט  בכלי  חבטה  חשו  הם  מהחוף, 

וזה החל לשקוע.
השניים נאלצו לנטוש את הסי־
שהוזנקו  השוטרים  למים.  ולרדת  רה 
למקום הצליחו להגיע אל שני הגברים 
תשו־ הצלה,  בחגורות  חגורים  שהיו 

ושלמים.  בריאים  אך  שים 
דלק  מיכלי  נאספו  כן  כמו 
זיהום  נמנע  בכך  מלאים 
המשטרה  הכנרת.  מי  של 
כלי  בגרירת  גם  סייעה 

השיט אל החוף.

שריפה באזור 
ירושלים; 

תנועת הרכבת 
הופסקה 
וחודשה

כבאים הוזעקו לאזור ליפתא כדי 
למנוע את התפשטות האש ◆ קו 
הרכבת המהיר הושבת מפעילות 

למשך כשעה וחזר כשהושגה 
שליטה על האש

מ‡: מ. יו„
פרצה  שריפה 
ליפתא  באיזור  אתמול 
אש  מכבי  בירושלים. 
שהוזעקו לאזור מנסים 
התפשטות  את  למנוע 
בתים.  לעבר  האש 
השרי־ פרוץ  בשל 
לזמן  עד  הופסקה  פה 
הרכ־ קו  תנועת  קצר 
לירושלים.  המהיר  בת 
הער־ לאחר  זאת  עם 
שהתקיימה  מצב  כת 
הוחלט  שעה  כעבור 

לחדש את התנועה.
הכיבוי  משירותי 
העשן  "עקב  נמסר: 
המ־ הכיבוי  ומטוסי 
כדי  תוך  טוס  נמיכים 
מע־ חומרים  הטלת 
תוואי  אל  בעירה  כבי 
השריפה,  התפשטות 
לתנועה  נסגר   1 כביש 
משטרת  ע"י  לסירוגין 
בת־ המטפלת  ישראל 
במע־ ומסייעת  נועה 
כבאות  לצוותי  טפת 
הפו־ לישראל  והצלה 
עלים בתוך השריפה".
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ת"א: נהג נמחץ למוות בין שתי משאיות  
מ‡: מ. יו„

נהרג   40 כבן  משאית  נהג 
ברחוב  הבוקר  בשעות  אתמול 
מחקירה  אביב.  בתל  גבירול  אבן 
הנראה  ככל  כי  עולה  ראשונית 
שירד  המשאית  בנהג  מדובר 
אחרת,  למשאית  וניגש  ממנה 
במשטרה  נחקרת  שכעת  מסיבה 
הנהג  ירד  ממנה  המשאית  החלה 

להידרדר אחורה ומחצה אותו.
חירום  רפואת  חובש 
שהגיע  דוד  בן  איציק  במד"א 
"כשהגענו  סיפר:  האירוע  לזירת 
ה-40  בשנות  גבר  ראינו  למקום 
שתי  בין  הכרה  מחוסר  שוכב 
מחבלה  סובל  כשהוא  משאיות 
אנשים  העליון.  גופו  בפלג  קשה 
שהוא  לנו  סיפרו  במקום  שהיו 
על  אותן  הזיזו  והם  ביניהן  נלכד 
פעולות  בו  ביצענו  לחלצו.  מנת 
מתן  שכללו  מתקדמות  החייאה 
אבל  ועיסויים  הנשמות  תרופות, 
מאוד  קשה  הייתה  שלו  הפציעה 
ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

השר ישראל כץ:

 "נפעל לכך שחיזבאללה יוכר 
כארגון טרור בכל מקום"

שר החוץ כץ בירך על החלטת ארגנטינה לכלול את חיזבאללה ברשימת ארגוני 
הטרור ◆ את הדברים אמר בדיוק 25 שנים לאחר הפיגוע בבואנוס איירס

מ‡: מ. יו„
ההחל־ על  מברכת  "ישראל 
ארגנטינה,  נשיא  של  החשובה  טה 
בחיזבא־ להכיר  מאקרי,  מאוריסיו 
את־ אמר  כך  טרור",  כארגון  ללה 
בעקבות  כץ,  ישראל  החוץ  שר  מול 
ההחלטה לרגל 25 שנה לפיגוע הט־
ו-27  היהודית  הקהילה  בבניין  רור 
ישראל  בשגרירות  לפיגוע  שנה 

בבואנוס איירס.
"הכרה  כי  הסביר  החוץ  שר 
זו היא במסגרת המאבק הבינלאומי 
המשותף בטרור ובמיוחד נגד ארגון 
הנו־ איראן,  ופטרונו  החיזבאללה 
שאים באחריות על  פיגועי הטרור 

היהודית  הקהילה  בבניין  הקשים 
בבואנוס  ישראל  ובשגרירות 

איירס". 
ביום  ההחלטה  "לפרסום 
לפיגוע  שנה   25 מציינים  שבו 
בבניין הקהילה, משמעות וחשיבות 
בטרור  המתמשך  במאבק  מיוחדת 
האח־ עם  הדין  למיצוי  ובמאמצים 

ראים", אמר השר כץ.
בישראל  כי  הוסיף  החוץ  שר 
לכ־ כדי  מקום  בכל  לפעול  ימשיכו 
לול את חיזבאללה ברשימת ארגוני 
הטרור. "העולם כולו חייב להתאחד 
למאבק נגד הטרור שמפיצה איראן 

ושלוחותיה", הדגיש.

במכונית  שנהג  מחבל  כזכור, 
בניין  לשער  בסמוך  התפוצץ  תופת 
בבואנוס  הישראלית  השגרירות 
בני   29  .1992 במרץ  ב-17  איירס 
בהם  הטרור,  בפיגוע  נרצחו  אדם 
במשרד  שעבדו  ישראלים  ארבעה 
מא־ יהודיות  נשים  וארבעה  החוץ 
נפצעו  איש  מ-220  יותר  רגנטינה. 

וחלקים נרחבים בבניין קרסו.
אירע  מכן  לאחר  שנתיים 
הקהילה  בבניין  הפעם  נוסף,  פיגוע 
הטרור  פיגוע  בארגנטינה.  היהודית 
הזה היה קטלני יותר והביא למותם 
הרב  להרס  בנוסף  אדם,  בני  של 86 

בבניין.

צה"ל הרס מחרטה 
לייצור אמל"ח

במהלך הלילה הרס כוח צה"ל מחרטה לייצור אמצעי לחימה ◆ בעלי המחרטה 
נעצרו והועברו לחקירת כוחות הביטחון

מ‡: מ. יו„
לוחמי צה''ל בשיתוף כוחות 
מג"ב, הרסו מחרטה לייצור אמצעי 
הפ־ במחנה  חוקיים  בלתי  לחימה 
חט"מר  שבמרחב  דהיישה  ליטים 
נעצרו  המחרטה  בעלי  "עציון". 
והועברו לחקירת כוחות הביטחון.

מדובר צה"ל נמסר, "בצה''ל 
ממשיכים לפעול כל העת לאיתור 
אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולש־

מירת ביטחון התושבים במרחב".
רס"ן י', מפקד פלגה ביחידת 
סיפר  בפעילות,  שהשתתף  אגוז 
בתום  הלילה  התקיימה  "הפעילות 

לסיכול  מתמשך  מודיעיני  מאמץ 
לחימה  אמצעי  לייצור  ניסיונות 
לשמש  שעלולים  חוקיים  בלתי 
מדינת  אזרחי  כנגד  טרור  לפיגועי 
מהווה  המחרטה  הריסת  ישראל. 
בא־ במאבק  ומהותי  חשוב  חלק 

מצעי לחימה אלו".
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ת"א: נהג נמחץ למוות בין שתי משאיות  
מ‡: מ. יו„

נהרג   40 כבן  משאית  נהג 
ברחוב  הבוקר  בשעות  אתמול 
מחקירה  אביב.  בתל  גבירול  אבן 
הנראה  ככל  כי  עולה  ראשונית 
שירד  המשאית  בנהג  מדובר 
אחרת,  למשאית  וניגש  ממנה 
במשטרה  נחקרת  שכעת  מסיבה 
הנהג  ירד  ממנה  המשאית  החלה 

להידרדר אחורה ומחצה אותו.
חירום  רפואת  חובש 
שהגיע  דוד  בן  איציק  במד"א 
"כשהגענו  סיפר:  האירוע  לזירת 
ה-40  בשנות  גבר  ראינו  למקום 
שתי  בין  הכרה  מחוסר  שוכב 
מחבלה  סובל  כשהוא  משאיות 
אנשים  העליון.  גופו  בפלג  קשה 
שהוא  לנו  סיפרו  במקום  שהיו 
על  אותן  הזיזו  והם  ביניהן  נלכד 
פעולות  בו  ביצענו  לחלצו.  מנת 
מתן  שכללו  מתקדמות  החייאה 
אבל  ועיסויים  הנשמות  תרופות, 
מאוד  קשה  הייתה  שלו  הפציעה 
ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

השר ישראל כץ:

 "נפעל לכך שחיזבאללה יוכר 
כארגון טרור בכל מקום"

שר החוץ כץ בירך על החלטת ארגנטינה לכלול את חיזבאללה ברשימת ארגוני 
הטרור ◆ את הדברים אמר בדיוק 25 שנים לאחר הפיגוע בבואנוס איירס

מ‡: מ. יו„
ההחל־ על  מברכת  "ישראל 
ארגנטינה,  נשיא  של  החשובה  טה 
בחיזבא־ להכיר  מאקרי,  מאוריסיו 
את־ אמר  כך  טרור",  כארגון  ללה 
בעקבות  כץ,  ישראל  החוץ  שר  מול 
ההחלטה לרגל 25 שנה לפיגוע הט־
ו-27  היהודית  הקהילה  בבניין  רור 
ישראל  בשגרירות  לפיגוע  שנה 

בבואנוס איירס.
"הכרה  כי  הסביר  החוץ  שר 
זו היא במסגרת המאבק הבינלאומי 
המשותף בטרור ובמיוחד נגד ארגון 
הנו־ איראן,  ופטרונו  החיזבאללה 
שאים באחריות על  פיגועי הטרור 

היהודית  הקהילה  בבניין  הקשים 
בבואנוס  ישראל  ובשגרירות 

איירס". 
ביום  ההחלטה  "לפרסום 
לפיגוע  שנה   25 מציינים  שבו 
בבניין הקהילה, משמעות וחשיבות 
בטרור  המתמשך  במאבק  מיוחדת 
האח־ עם  הדין  למיצוי  ובמאמצים 

ראים", אמר השר כץ.
בישראל  כי  הוסיף  החוץ  שר 
לכ־ כדי  מקום  בכל  לפעול  ימשיכו 
לול את חיזבאללה ברשימת ארגוני 
הטרור. "העולם כולו חייב להתאחד 
למאבק נגד הטרור שמפיצה איראן 

ושלוחותיה", הדגיש.

במכונית  שנהג  מחבל  כזכור, 
בניין  לשער  בסמוך  התפוצץ  תופת 
בבואנוס  הישראלית  השגרירות 
בני   29  .1992 במרץ  ב-17  איירס 
בהם  הטרור,  בפיגוע  נרצחו  אדם 
במשרד  שעבדו  ישראלים  ארבעה 
מא־ יהודיות  נשים  וארבעה  החוץ 
נפצעו  איש  מ-220  יותר  רגנטינה. 

וחלקים נרחבים בבניין קרסו.
אירע  מכן  לאחר  שנתיים 
הקהילה  בבניין  הפעם  נוסף,  פיגוע 
הטרור  פיגוע  בארגנטינה.  היהודית 
הזה היה קטלני יותר והביא למותם 
הרב  להרס  בנוסף  אדם,  בני  של 86 

בבניין.

צה"ל הרס מחרטה 
לייצור אמל"ח

במהלך הלילה הרס כוח צה"ל מחרטה לייצור אמצעי לחימה ◆ בעלי המחרטה 
נעצרו והועברו לחקירת כוחות הביטחון

מ‡: מ. יו„
לוחמי צה''ל בשיתוף כוחות 
מג"ב, הרסו מחרטה לייצור אמצעי 
הפ־ במחנה  חוקיים  בלתי  לחימה 
חט"מר  שבמרחב  דהיישה  ליטים 
נעצרו  המחרטה  בעלי  "עציון". 
והועברו לחקירת כוחות הביטחון.

מדובר צה"ל נמסר, "בצה''ל 
ממשיכים לפעול כל העת לאיתור 
אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולש־

מירת ביטחון התושבים במרחב".
רס"ן י', מפקד פלגה ביחידת 
סיפר  בפעילות,  שהשתתף  אגוז 
בתום  הלילה  התקיימה  "הפעילות 

לסיכול  מתמשך  מודיעיני  מאמץ 
לחימה  אמצעי  לייצור  ניסיונות 
לשמש  שעלולים  חוקיים  בלתי 
מדינת  אזרחי  כנגד  טרור  לפיגועי 
מהווה  המחרטה  הריסת  ישראל. 
בא־ במאבק  ומהותי  חשוב  חלק 

מצעי לחימה אלו".

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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נתניהו: "אם נצטרך - נעמוד 
לבד מול איראן"

מ‡: מ. יו„
הבי־ ושר  הממשלה  ראש 
האזכרה  בטקס  השתתף  טחון 
השנייה  לבנון  מלחמת  לחללי 
בירושלים.  הרצל  בהר  שנערך 
הדברים נאמרו על רקע האכזבה 
של ראש הממשלה מיחס האיחוד 
הגרעין  הסכם  להפרות  האירופי 

מצד איראן.
"במבצע ״מגן צפוני״ נטרלו 

שחיזבאללה  הטרור  מנהרות  את 
חפר במשך שנים לשטחנו", אמר 
כאן  להרחיב  רוצה  אינני  נתניהו. 
על פעולות אחרות שאנו עושים. 
איננו  במועדה.  תגיע  ההפתעה 
ששים אלי מלחמה, אבל אם זאת 
תכפה עלינו אנחנו נכה באויבינו 

מכה ניצחת.
האסלאמיס־ האתגר  "לגבי 
טי אנחנו פועלים ללא הרף לסכל 

להזרים  איראן  של  מאמציה  את 
ברור  לחיזבאללה.  ונשק  כספים 
החמצן  צינור  שבלעדי  לכולכם 
יוכל  לא  החיזבאללה  האיראני, 
להתקיים זמן רב. ברגע שתוציא 
ממנו  האיראניים  הפיגומים  את 
נגד  המאבק  אבל  יקרוס.  הוא 
התוקפנות האיראנית הוא לא רק 
שלנו, הוא צריך להיות מאבק של 

העולם כולו.

בקרוב: 

חניונים רובוטיים לאופניים 
בתחנות הרכבת 

השירות החדש, אשר צפוי להתרחב לתחנות נוספות בהמשך, יהיה זמין לנוסעי 
הרכבת ללא עלות למשך כ-12 שעות במטרה לעודד את הפקדת האופניים/

קורקינטים במתקנים, ולאחר מכן בעלות סמלית של כ-3שקלים לשעה

מ‡: יר‡ל לבי‡
שביצעה  מחקר  פי  על 
בש־ יום  מידי  ישראל,  רכבת 
כ-5,500  מגיעים  העומס  עות 
לתחנות,  אופניים  עם  נוסעים 
איתם  עולים   (4,500) מרביתם 
לרכבות; בשלב הראשון, המוגדר 
חניונים  ארבעה  יוקמו  כפיילוט, 
שנבחרו  רכבת  תחנות  בארבע 
אגף  שביצע  מטה  עבודת  לאחר 
והתבססה  ברכבת  הלוגיסטיקה 
רוכבי  התפלגות  על  היתר  בין 
גובש  המכרז  בתחנות;  האופניים 
בתיאום, ליווי ומימון משרד הת־

חבורה.
אגף  שניהל  מכרז  בתום 
ישראל,  ברכבת  הלוגיסטיקה 
ומימון  ליווי  בתיאום,  וגובש 
חברת  נבחרה  התחבורה,  משרד 
האחים  מקבוצת   Parking 38
מערך  להקמת   YSB יעקובי 
הרובוטיים.  האופניים  חניוני 
מתוצרת  שיוקמו,  המתקנים 
biceberg הספרדית, הינם מת־
ידי  על  המופעלים  חכמים,  קנים 
וממשק  מגע  מסכי  אפליקציה, 
הפקדה  ויאפשרו  קו,  רב  עם 

והוצאה אוטומטית מהירה ונוחה 
התת  המתקנים  שניות.  בכ-15 
קרקעיים יכולים להכיל מעל 200 
והמ־ קורקינטים  אופניים/  זוגות 
זוגות   50 מעל  העיליים  תקנים 
אחד,  בכל  קורקינטים  אופניים/ 
אשר  ומאובטח,  מצולם  במתקן 

תופס שטח מועט יחסית.
בשלב הראשון, אשר מוגדר 
כפיילוט, יוצבו המתקנים הרובו־
טיים בארבע תחנות הרכבת: באר 
שבע צפון האוניברסיטה ונתניה, 
שם יותקן מתקן רובוטי מעל פני 
ות"א  הרצליה  ותחנות  הקרקע, 
מתקן  יותקן  שם  מרכז,  סבידור 

רובוטי תת קרקעי.
לאחר  נבחרו  אלה  תחנות 
הלו־ אגף  שביצע  מטה  עבודת 
אשר  ישראל,  ברכבת  גיסטיקה 
האופ־ רוכבי  כמות  ניתוח  כללה 
במטרה  המוצא,  בתחנות  ניים 
זוגות  במספר  הקטנה  לאפשר 
לרכבות,  שמוכנסים  האופניים 
ושיפור  העומסים  הפחתת  ובכך 
עם  לנוסעים  היתר  בין  השירות, 
אוכלוסייה  ניתוח  מוגבלויות; 
הת־ בסביבת  אופניים  ותשתיות 
חנה; ושטח זמין ברצועת הרכבת.

כי  מציינים  ישראל  ברכבת 
הצמיחה  עם  האחרונות,  בשנים 
חל  הנוסעים,  בכמות  המבורכת 
רוכ־ בכמות  משמעותי  גידול 
והעלאת  ברכבת  האופניים  בי 
על  מקשה  לקרונות  האופניים 
עם  ואנשים  הנוסעים  תנועות 
המחקר  נתוני  פי  על  מוגבלויות. 
קרוב  ישראל,  רכבת  שביצעה 
ל-30 אחוזים מכלל רוכבי האופ־

ניים ברכבות מבקשים להגיע או 
אביב  תל  תחנות  מארבע  לצאת 

העמוסות.
הרובוטי  החניה  פתרון 
וונדליזם,  מגניבות  המאובטחת 
פתרונות  ממגוון  חלק  מהווה 
לתת  בכדי  מקדמת  שהרכבת 
האופניים/  רוכבי  לציבור  מענה 
קורקינטים המשתמשים ברכבת. 
מתקני  עשרות  הוצבו  למשל,  כך 
הולנדיים  קומתיים  דו-  חניה 
בתחנות רבות בארץ, פורסם קול 
קורא לשיתוף פעולה עם חברות 
שיתופיים,  קורקינטים  אופניים/ 
שופרו תשתיות שבילי האופניים 
שירו־ והותקנו  התחנות  בקרבת 
תים משלימים כגון עמדות ניפוח 

אוויר בתחנות.

מצלמות המהירות 
חוזרות לפעולה

לאחר העתירה נגד המצלמות בטענה שאינן אמינות, המשטרה קיבלה אישור 
מפרקליטות המדינה לחדש את האכיפה ◆ בהתאם לזאת הן יכולות לחזור 

ולהנפיק דוחות

מ‡: מ. יו„
הודי־ ישראל  משטרת 
המהירות  מצלמות  כי  אמש  עה 
העתי־ לאחר  לפעולה  חוזרות 
אמינות.  שאינן  בטענה  נגדן  רה 
שקיבלה  לאישור  בהתאם  זאת 
מפרקליטות המדינה לחדש את 
ולהנ־ לחזור  ובהתאם  האכיפה 

פיק דוחות.
האחרונים  בחודשים 

עם  בתיאום  המשטרה  פעלה 
לקבלת  המדינה  פרקליטות 
מכלל  מקצועיות  דעת  חוות 
מנת  על  הרלוונטיים,  הגורמים 
לבסס את אמינות ודיוק מערכת 
לאחר  המשפטי.  במישור  א-3 
הנדרשת  הדעת  חוות  קבלת 
אמינה  א-3  מערכת  כי  נמצא 
ומדויקת, וניתן אישור מפרקלי־
טות המדינה לחדש את האכיפה 
ובהתאם לחזור ולהנפיק דוחות.

המ־ נאלצה  שעברה  בשנה 
שטרה להפסיק להשתמש במצ־
ישראל  בכבישי  המהירות  למות 
אמינותן,  על  שאלות  בעקבות 
בדיקות  שורת  לערוך  והוחלט 
של  מהימנותה  האם  לבחון  כדי 
לאור  רצון.  משביעת  המערכת 
להקפיא  החלטה  נתקבלה  זאת, 
ואת  המשפטיים  ההליכים  את 
על  המתבססים  הקנסות  גביית 

פעולת המערכת.

http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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נתניהו: "אם נצטרך - נעמוד 
לבד מול איראן"

מ‡: מ. יו„
הבי־ ושר  הממשלה  ראש 
האזכרה  בטקס  השתתף  טחון 
השנייה  לבנון  מלחמת  לחללי 
בירושלים.  הרצל  בהר  שנערך 
הדברים נאמרו על רקע האכזבה 
של ראש הממשלה מיחס האיחוד 
הגרעין  הסכם  להפרות  האירופי 

מצד איראן.
"במבצע ״מגן צפוני״ נטרלו 

שחיזבאללה  הטרור  מנהרות  את 
חפר במשך שנים לשטחנו", אמר 
כאן  להרחיב  רוצה  אינני  נתניהו. 
על פעולות אחרות שאנו עושים. 
איננו  במועדה.  תגיע  ההפתעה 
ששים אלי מלחמה, אבל אם זאת 
תכפה עלינו אנחנו נכה באויבינו 

מכה ניצחת.
האסלאמיס־ האתגר  "לגבי 
טי אנחנו פועלים ללא הרף לסכל 

להזרים  איראן  של  מאמציה  את 
ברור  לחיזבאללה.  ונשק  כספים 
החמצן  צינור  שבלעדי  לכולכם 
יוכל  לא  החיזבאללה  האיראני, 
להתקיים זמן רב. ברגע שתוציא 
ממנו  האיראניים  הפיגומים  את 
נגד  המאבק  אבל  יקרוס.  הוא 
התוקפנות האיראנית הוא לא רק 
שלנו, הוא צריך להיות מאבק של 

העולם כולו.

בקרוב: 

חניונים רובוטיים לאופניים 
בתחנות הרכבת 

השירות החדש, אשר צפוי להתרחב לתחנות נוספות בהמשך, יהיה זמין לנוסעי 
הרכבת ללא עלות למשך כ-12 שעות במטרה לעודד את הפקדת האופניים/

קורקינטים במתקנים, ולאחר מכן בעלות סמלית של כ-3שקלים לשעה

מ‡: יר‡ל לבי‡
שביצעה  מחקר  פי  על 
בש־ יום  מידי  ישראל,  רכבת 
כ-5,500  מגיעים  העומס  עות 
לתחנות,  אופניים  עם  נוסעים 
איתם  עולים   (4,500) מרביתם 
לרכבות; בשלב הראשון, המוגדר 
חניונים  ארבעה  יוקמו  כפיילוט, 
שנבחרו  רכבת  תחנות  בארבע 
אגף  שביצע  מטה  עבודת  לאחר 
והתבססה  ברכבת  הלוגיסטיקה 
רוכבי  התפלגות  על  היתר  בין 
גובש  המכרז  בתחנות;  האופניים 
בתיאום, ליווי ומימון משרד הת־

חבורה.
אגף  שניהל  מכרז  בתום 
ישראל,  ברכבת  הלוגיסטיקה 
ומימון  ליווי  בתיאום,  וגובש 
חברת  נבחרה  התחבורה,  משרד 
האחים  מקבוצת   Parking 38
מערך  להקמת   YSB יעקובי 
הרובוטיים.  האופניים  חניוני 
מתוצרת  שיוקמו,  המתקנים 
biceberg הספרדית, הינם מת־
ידי  על  המופעלים  חכמים,  קנים 
וממשק  מגע  מסכי  אפליקציה, 
הפקדה  ויאפשרו  קו,  רב  עם 

והוצאה אוטומטית מהירה ונוחה 
התת  המתקנים  שניות.  בכ-15 
קרקעיים יכולים להכיל מעל 200 
והמ־ קורקינטים  אופניים/  זוגות 
זוגות   50 מעל  העיליים  תקנים 
אחד,  בכל  קורקינטים  אופניים/ 
אשר  ומאובטח,  מצולם  במתקן 

תופס שטח מועט יחסית.
בשלב הראשון, אשר מוגדר 
כפיילוט, יוצבו המתקנים הרובו־
טיים בארבע תחנות הרכבת: באר 
שבע צפון האוניברסיטה ונתניה, 
שם יותקן מתקן רובוטי מעל פני 
ות"א  הרצליה  ותחנות  הקרקע, 
מתקן  יותקן  שם  מרכז,  סבידור 

רובוטי תת קרקעי.
לאחר  נבחרו  אלה  תחנות 
הלו־ אגף  שביצע  מטה  עבודת 
אשר  ישראל,  ברכבת  גיסטיקה 
האופ־ רוכבי  כמות  ניתוח  כללה 
במטרה  המוצא,  בתחנות  ניים 
זוגות  במספר  הקטנה  לאפשר 
לרכבות,  שמוכנסים  האופניים 
ושיפור  העומסים  הפחתת  ובכך 
עם  לנוסעים  היתר  בין  השירות, 
אוכלוסייה  ניתוח  מוגבלויות; 
הת־ בסביבת  אופניים  ותשתיות 
חנה; ושטח זמין ברצועת הרכבת.

כי  מציינים  ישראל  ברכבת 
הצמיחה  עם  האחרונות,  בשנים 
חל  הנוסעים,  בכמות  המבורכת 
רוכ־ בכמות  משמעותי  גידול 
והעלאת  ברכבת  האופניים  בי 
על  מקשה  לקרונות  האופניים 
עם  ואנשים  הנוסעים  תנועות 
המחקר  נתוני  פי  על  מוגבלויות. 
קרוב  ישראל,  רכבת  שביצעה 
ל-30 אחוזים מכלל רוכבי האופ־

ניים ברכבות מבקשים להגיע או 
אביב  תל  תחנות  מארבע  לצאת 

העמוסות.
הרובוטי  החניה  פתרון 
וונדליזם,  מגניבות  המאובטחת 
פתרונות  ממגוון  חלק  מהווה 
לתת  בכדי  מקדמת  שהרכבת 
האופניים/  רוכבי  לציבור  מענה 
קורקינטים המשתמשים ברכבת. 
מתקני  עשרות  הוצבו  למשל,  כך 
הולנדיים  קומתיים  דו-  חניה 
בתחנות רבות בארץ, פורסם קול 
קורא לשיתוף פעולה עם חברות 
שיתופיים,  קורקינטים  אופניים/ 
שופרו תשתיות שבילי האופניים 
שירו־ והותקנו  התחנות  בקרבת 
תים משלימים כגון עמדות ניפוח 

אוויר בתחנות.

מצלמות המהירות 
חוזרות לפעולה

לאחר העתירה נגד המצלמות בטענה שאינן אמינות, המשטרה קיבלה אישור 
מפרקליטות המדינה לחדש את האכיפה ◆ בהתאם לזאת הן יכולות לחזור 

ולהנפיק דוחות

מ‡: מ. יו„
הודי־ ישראל  משטרת 
המהירות  מצלמות  כי  אמש  עה 
העתי־ לאחר  לפעולה  חוזרות 
אמינות.  שאינן  בטענה  נגדן  רה 
שקיבלה  לאישור  בהתאם  זאת 
מפרקליטות המדינה לחדש את 
ולהנ־ לחזור  ובהתאם  האכיפה 

פיק דוחות.
האחרונים  בחודשים 

עם  בתיאום  המשטרה  פעלה 
לקבלת  המדינה  פרקליטות 
מכלל  מקצועיות  דעת  חוות 
מנת  על  הרלוונטיים,  הגורמים 
לבסס את אמינות ודיוק מערכת 
לאחר  המשפטי.  במישור  א-3 
הנדרשת  הדעת  חוות  קבלת 
אמינה  א-3  מערכת  כי  נמצא 
ומדויקת, וניתן אישור מפרקלי־
טות המדינה לחדש את האכיפה 
ובהתאם לחזור ולהנפיק דוחות.

המ־ נאלצה  שעברה  בשנה 
שטרה להפסיק להשתמש במצ־
ישראל  בכבישי  המהירות  למות 
אמינותן,  על  שאלות  בעקבות 
בדיקות  שורת  לערוך  והוחלט 
של  מהימנותה  האם  לבחון  כדי 
לאור  רצון.  משביעת  המערכת 
להקפיא  החלטה  נתקבלה  זאת, 
ואת  המשפטיים  ההליכים  את 
על  המתבססים  הקנסות  גביית 

פעולת המערכת.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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בני ברק:

'מגדל' רוכשת 75% מהיזמים 
החרדים תמורת 400 מיליון שקל

מגדל העסקים מתוכנן לכלול 57 אלף מ"ר, ש-43 מ"ר מתוכם יהיו של 'מגדל'. 
בנוסף, תחזיק 'מגדל' 375 מקומות חניה

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברת  של  הנדל"ן  מחלקת 
בשבוע  רכשה  'מגדל',  הביטוח 
החרדים  העסקים  מאנשי  שעבר 
ושו־ עמאר  יהודה  שרון,  שוקי 

המשרדים  ממגדל   75% תפיהם 
שב־ ברק,  בבני   BBC Tower
בחוד־ לדרך  לצאת  צפויה  נייתו 
שים הקרובים. במסגרת הפרויקט, 
 40 משרדים  מגדל  במקום  ייבנה 

קומות, מתוכן 30 בבעלות מגדל.
כי  העריכו  בענף  גורמים 
בפ־ הזכויות  על  שילמה  'מגדל' 
וכי  ש"ח  מיליון  כ-150  רויקט 

צפוי  הבניה  כולל  השקעתה  היקף 
להגיע לכ-400 מיליון ש"ח.

עוד דווח, כי מגדל העסקים 
מתוכנן לכלול 57 אלף מ"ר, ש-43 
בנו־ 'מגדל'.  של  יהיו  מתוכם  מ"ר 
מקומות   375 'מגדל'  תחזיק  סף, 
חניה. העסקה לא כוללת את מפל־
שצ־ הפרויקט  של  התחתונים  סיו 
בנוי  בשטח  כקניון  לשמש  פויים 

של 15 אלף מ"ר.
שמשקפת  ההשקעה  עלות 
ש"ח   9,000 היא  ל'מגדל'  העסקה 
משמעותית  נמוך  סכום  למ"ר, 
מש־ בשטחי  הממוצע  מהמחיר 

שווי  לפי  הנמכרים  באזור,  רדים 
ומושכרים  למ"ר  ש"ח  של 12,000 
לפי 65 ש"ח למ"ר בממוצע. על פי 
להנות  'מגדל'  צפויה  אלה,  נתונים 

מרווח יזמי של 25%.
היתר  ניתן  כבר  לפרויקט 
וכעת  תכנון  חברת  נבחרה  בניה, 
הביצוע,  חברת  להיבחר  צפויה 
לסיום  הצפי  התוכנית  לפי  כאשר 
 4  - של 3.5  בטווח  הינו  העבודות 
שנים מהיום - שנה לאחר השקתה 
המתוכננת של הרכבת הקלה בגוש 
דן על ידי נת"ע, שאחת מתחנותיה 

תהיה צמודה למרכז המסחרי.

מחירי הדיור זינקו, ובדרך 
לעלייה נוספת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע את נתוני שוק הדיור ואת מדד 
המחירים לצרכן ◆ בחודשים האחרונים זינקו מחירי הדיור משמעותית ומחקו 

כל ירידה קודמת במחירי הדיור

מ‡: יר‡ל לבי‡
הע־ הנתונים,  פרסום  עם 
מחירי  כי  בענף  גורמים  ריכו 
הדיור צפויים להמשיך ולעלות, 
בעניין  הנוגעים  וכלל  מאחר 
למחי־ זהה  באינטרס  נגועים 
המחשה,  לשם  יקרים.  דיור  רי 
בלאו  (שנמצא  האוצר  משרד 

משמעותית  גבוה  בגירעון  הכי 
במסגרת  הפסיד  מהמתוכנן) 
כ-8  למשתכן'  'מחיר  תוכנית 
ההעב־ בשל  שקלים,  מיליארד 
במחירים  ליזמים  קרקעות  רת 

אפסיים.
ישראל  לבנק  גם  בנוסף, 
ולבנקים המסחריים יוקר הדיור 

הוא כדאי, מאחר והמשכנתאות 
משוק  משמעותי  נתח  מהוות 

ההלוואות.
של  הרועמת  שתיקתו 
לכך  נוסף  סממן  מהווה  כחלון 
שגם הוא הבין שהוא נוצח במ־
מנוצ־ בלתי  כוחות  מול  לחמה 

חים ורוויי אינטרסים.
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בני ברק:

'מגדל' רוכשת 75% מהיזמים 
החרדים תמורת 400 מיליון שקל

מגדל העסקים מתוכנן לכלול 57 אלף מ"ר, ש-43 מ"ר מתוכם יהיו של 'מגדל'. 
בנוסף, תחזיק 'מגדל' 375 מקומות חניה

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברת  של  הנדל"ן  מחלקת 
בשבוע  רכשה  'מגדל',  הביטוח 
החרדים  העסקים  מאנשי  שעבר 
ושו־ עמאר  יהודה  שרון,  שוקי 

המשרדים  ממגדל   75% תפיהם 
שב־ ברק,  בבני   BBC Tower
בחוד־ לדרך  לצאת  צפויה  נייתו 
שים הקרובים. במסגרת הפרויקט, 
 40 משרדים  מגדל  במקום  ייבנה 

קומות, מתוכן 30 בבעלות מגדל.
כי  העריכו  בענף  גורמים 
בפ־ הזכויות  על  שילמה  'מגדל' 
וכי  ש"ח  מיליון  כ-150  רויקט 

צפוי  הבניה  כולל  השקעתה  היקף 
להגיע לכ-400 מיליון ש"ח.

עוד דווח, כי מגדל העסקים 
מתוכנן לכלול 57 אלף מ"ר, ש-43 
בנו־ 'מגדל'.  של  יהיו  מתוכם  מ"ר 
מקומות   375 'מגדל'  תחזיק  סף, 
חניה. העסקה לא כוללת את מפל־
שצ־ הפרויקט  של  התחתונים  סיו 
בנוי  בשטח  כקניון  לשמש  פויים 

של 15 אלף מ"ר.
שמשקפת  ההשקעה  עלות 
ש"ח   9,000 היא  ל'מגדל'  העסקה 
משמעותית  נמוך  סכום  למ"ר, 
מש־ בשטחי  הממוצע  מהמחיר 

שווי  לפי  הנמכרים  באזור,  רדים 
ומושכרים  למ"ר  ש"ח  של 12,000 
לפי 65 ש"ח למ"ר בממוצע. על פי 
להנות  'מגדל'  צפויה  אלה,  נתונים 

מרווח יזמי של 25%.
היתר  ניתן  כבר  לפרויקט 
וכעת  תכנון  חברת  נבחרה  בניה, 
הביצוע,  חברת  להיבחר  צפויה 
לסיום  הצפי  התוכנית  לפי  כאשר 
 4  - של 3.5  בטווח  הינו  העבודות 
שנים מהיום - שנה לאחר השקתה 
המתוכננת של הרכבת הקלה בגוש 
דן על ידי נת"ע, שאחת מתחנותיה 

תהיה צמודה למרכז המסחרי.

מחירי הדיור זינקו, ובדרך 
לעלייה נוספת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע את נתוני שוק הדיור ואת מדד 
המחירים לצרכן ◆ בחודשים האחרונים זינקו מחירי הדיור משמעותית ומחקו 

כל ירידה קודמת במחירי הדיור

מ‡: יר‡ל לבי‡
הע־ הנתונים,  פרסום  עם 
מחירי  כי  בענף  גורמים  ריכו 
הדיור צפויים להמשיך ולעלות, 
בעניין  הנוגעים  וכלל  מאחר 
למחי־ זהה  באינטרס  נגועים 
המחשה,  לשם  יקרים.  דיור  רי 
בלאו  (שנמצא  האוצר  משרד 

משמעותית  גבוה  בגירעון  הכי 
במסגרת  הפסיד  מהמתוכנן) 
כ-8  למשתכן'  'מחיר  תוכנית 
ההעב־ בשל  שקלים,  מיליארד 
במחירים  ליזמים  קרקעות  רת 

אפסיים.
ישראל  לבנק  גם  בנוסף, 
ולבנקים המסחריים יוקר הדיור 

הוא כדאי, מאחר והמשכנתאות 
משוק  משמעותי  נתח  מהוות 

ההלוואות.
של  הרועמת  שתיקתו 
לכך  נוסף  סממן  מהווה  כחלון 
שגם הוא הבין שהוא נוצח במ־
מנוצ־ בלתי  כוחות  מול  לחמה 

חים ורוויי אינטרסים.
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הבנות בתחומי המסחר נחתמו בדרום קוריאה
הנשיא ריבלין קרא למנהיגי הקהילה העסקית הקוריאנית וביקש להזמינם לבוא לישראל 

ולחקור את ההזדמנויות המצוינות והרבות לשיתופי פעולה

מ‡: יר‡ל לבי‡  
על רקע ההתקדמות לקראת חתימה 
לדרום  ישראל  בין  חופשי  סחר  הסכם  על 
(רובי)  ראובן  המדינה  נשיא  ארח  קוריאה, 
הקוריאניות  התעשיות  בכירי  את  ריבלין 
(לשכת   KCCI בהובלת  מיוחד  באירוע 
יו"ר  לצד  הקוריאנית)  והתעשייה  המסחר 
פארק   ,KCCI, Park Yong-Maan

יונגמאן.
על   KCCI ליו"ר  הודה  הנשיא 
אשר  מדינה  היא  "ישראל  ואמר:  הזמנתו 
הפריחה את השממה. עמדנו בפני אתגרים 
פתרונות  לפתח  עלינו  שהיה  כך  גדולים, 
מעולים. אנו רואים אתגרים כהזדמנויות – 
זהו סודה של ישראל כאומת סטארט-אפ." 
בסיום דבריו קרא הנשיא למנהיגי הקהילה 
העסקית הקוריאנית וביקש להזמינם לבוא 
לישראל ולחקור את ההזדמנויות המצוינות 

והרבות לשיתופי פעולה.
ותא־ חברות  ראשי  המשתתפים  בין 
האלקטרוניקה  הגז,  הרכב,  מתחום  גידים 

 KCCI והבניה. יו"ר
יונג  פארק  קוריאה 
במפגש:  אמר  מאן 
ביקור  עבורנו  "זהו 
וחשוב  משמעותי 
לשכות  ושתי  מאחר 
הישרא־ המסחר- 
והקוריאנית,  לית 
לראשונה  חתמו 
הסכם  בהיסטוריה 
נמשיך  אנו  הבנות. 
משלחות  בקידום 

קוריאניות לישראל כדי להעמיק ככל הני־
אני  בינינו.  הפורה  הפעולה  שיתוף  את  תן 

מודה לנשיא על הגעתו למפגש הבוקר."
את  הנשיא  פתח  מכן  לאחר  מיד 
יש־ למדינת  המשותף  העסקי  הסמינר 
שרת המסחר  עם  יחד  ראל ודרום קוריאה 
ויו"ר  מיונג-הי,  יו   ,Yoo Myung-hee
 Huh,הקוריאנית התעשיינים  התאחדות 
במסגרת  צ'אנג-סו.  היו   Chang-soo

שרת  המדינה,  נשיא  דברים  נשאו  הסמינר 
המסחר יו ויו"ר מכון הייצוא אדיב ברוך.

הנשיא  בנוכחות  נחתמו  בסיומו 
המס־ בתחום  משותפים  הבנות  מזכרי 
 Korea Trade -KOTRA בין   – חר 
 Investment Promotion Agency
הישרא־ הייצוא  מכון  לבין  הקוריאנית 
עיריית בין   – הרובוטיקה  ובתחום  לי; 

Daegu לבין מכון הייצוא הישראלי.

/07/

פרנו // „ו„ פרי„

ספר "‡ור הנים" 
עיקר עבודת האדם בעולם הזה ולכך הוא נוצר - בשביל עשיית 

המצוות, ומכיון שכן חובה עלינו לשום ולדעת מה הם המצוות שנ־

צטוינו בהם וכיצד לעשותם. 

אחד הספרים הנודעים - אוצר יקר ונחמד המקיף את כל עני־

ני התרי"ג מצוות בשם "אור השנים" יכונה, חברו וגם חקרו הגאון 

המקובל האלקי רבי אריה ליב הלוי זיע"א בעל "הפרדס" - בן דורו 

הכמעט  בהסכמתו  ומעוטר  זיע"א  הגר"א  אדוננו  העולם  אור  של 

בשער  שמצויין  כפי  הוא  חיבורו  שמטרת   - לספרים  שנתן  יחידה 

שהוא  המצוה  עשות  טרם  אדם  כל  שיאמר  הרבים  "לזכות  הספר 

עושה כמו שציונו הבורא יתברך שמו בתורתו הקדושה".

הדורות  במרוצת  ונדפס  תקי"ד  בשנת  לראשונה  נדפס  הספר 

האחרונים  בדורות  רבות  שנים  במשך  אולם  מהדורות,  כמה  בעוד 

היה הספר יקר הערכין הזה חמדה גנוזה ואזל מן השוק. 

הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  הדפיס  שנים  עשרות  כמה  לפני 

שטיינמן זלה"ה את הספר הזה, ובשנים האחרונות נוצר ביקוש רב 

להדפסת וסידור ספר זה מחדש, ובעצתו וברכתו של מרן שר התו־

רה הגאון רבינו חיים קניבסקי שליט"א שהינו מצאצאיו של הגאון 

המחבר, 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.

במהדורא שנדפסה מחדש נוספו הוספות רבות שלא היו כלל 

במהדורות הקודמות עם ציונים, הערות באיזהו מקומן ומראי מקו־

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. 

הספר  בראש  כן 

הלכות  מקצת  הדפיסו 

מבעל  והנהגות  ודינים 

מספ־ שנלקטו  הפרדס 

מתול־ הדפיסו  וכן  ריו. 

דותיו של הרהמ"ח.

זה  ספר  כי  נציין 

את  עבר  שלביו  כל  על 

של  ועצתו  הדרכתו 

קניבסקי  הגר"ח  מרן 

הינו  שכאמור  שליט"א 

הגהמ"ח  של  מצאצאיו 

בקו־ מהנהגותיו  והרבה 

פי  על  מיוסדות  דש 

התע־ וההדפסה  העריכה  שלבי  ובכל  זלה"ה,  הגדול  זקנו  הדרכות 

ניין עשרות פעמים בהתקדמות הספר וזירז את העוסקים במלאכה 

למען יצא הספר לאור עולם לזיכוי הרבים. 

רבים  ספרים  בעוד  להנאותינו  שימשיך  להגהמ"ח  ברכותינו 

ומועילים, ובמיוחד יזכה להביא תועלת מרובה בהדפסת וההדרת 

לאורך  ולהאדירה  תורה  להגדיל  זיע"א,  הפרדס  בעל  ספרי  שאר 

ימים ושנות חיים טובים אכי"ר. 

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

להשיג בטל 052-7654405

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.comm :לתגובות
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הושק יישום חדש לרישום 
עוסקים להסדר הסולר

החל מ- 1.9.2019, מייצגים מקושרים לשע"מ יוכלו לצרף את לקוחותיהם 
להסדר הסולר רק באמצעות היישום המקוון ובקשות ידניות לא תטופלנה

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
פתחה  המסים  רשות 
חדש  יישום  החודש  בתחילת 
המקושרים  למייצגים  המאפשר 
לשע"מ לרשום באופן מקוון עו־
סקים להסדר הסולר. זאת כחלק 
ממדיניות הרשות לייעל ולשפר 
והשי־ העבודה  תהליכי  את 
פיתוח  באמצעות  לציבור,  רות 
ידידותיים  דיגיטליים  ממשקים 

ויעילים.

מאפשר  החדש  היישום 
לב־ הנתונים  הזנת  בשלב  כבר 
דוק אותם מול נתוני העוסק כפי 
הרשות,  במרשמי  שמופיעים 
לדוגמה: האם הרכב המוזן זכאי 
לס־ ביישום  ניתן  עוד  להישבון. 
רוק מסמכים ולצרף אותם, ניתן 
המייצג  בין  מחשובי  שיח  לנהל 
על  בקרה  לבצע  ניתן  לרשות, 

מצב הטיפול בפנייה ועוד.
 ,1.9.2019 מ-  החל 

יוכ־ לשע"מ  מקושרים  מייצגים 
לו לצרף את לקוחותיהם להסדר 
היישום  באמצעות  רק  הסולר 
לא  ידניות  ובקשות  המקוון 

תטופלנה.
מייצגים שאינם מקושרים 
לקוחותיהם  את  יצרפו  לשע"מ 
להסדר במתכונת הנוכחית, בא־
והצרו־ הבקשה  שליחת  מצעות 
והשירותים  המידע  למרכז  פות 

המקוונים של הרשות.

60 חברים בבית הלורדים 
מטעם הלייבור: המפלגה שלנו 

אנטישמית
החתומים על הכרזה מאשימים את יו"ר המפלגה, ג'רמי קורבין, בכישלון 

מנהיגותי

מ‡: יר‡ל לבי‡
הלורדים  בית  חברי   60
בבריטניה מטעם מפלגת הלייבור 
הגרדיאן  בעיתון  כרזה  פרסמו 
מקובלים  "כולם  הכותרת:  תחת 
(למעט,  דת,  הבדל  ללא  בלייבור 

כך נראה, יהודים)".
מא־ הכרזה  על  החתומים 

ג'רמי  המפלגה,  יו"ר  את  שימים 
ובכך  מנהיגותי  בכישלון  קורבין, 
שהמפלגה הפכה למקום לא נעים 

עבור חלק מחבריה.
בשבוע שעבר פרסמה רשת 
תופעת  על  נרחב  תחקיר   BBC
נטען  ובה  במפלגה  האנטישמיות 
כי ראשי הלייבור עשו הכול כדי 

לטאטא את התופעה מתחת לש־
טיח.

קו־ ג'רמי  הלייבור  מנהיג 
האנטי  בדעותיו  הידוע  רבין, 
את  פעם  לא  הדף  ישראליות, 
כי  וטען  לאנטישמיות  הטענות 
את  לשורותיה  מקבלת  המפלגה 

בני כל הדתות.

התובע הכללי של ארה"ב: 
"האנטישמיות היא 'כמו סוג 

נוסף של סרטן'"
"בעיר ניו יורק בשנה האחרונה ראינו עלייה חדה בהתקפות על יהודים חרדים, 
במיוחד בשכונת קראון הייטס. תוקפים יהודים ברחובות ומחללים בתי כנסת", 

הוסיף בדאגה התובע

מ‡: יר‡ל לבי‡
אנטי־ נגד  בוועידה 
ביום  שהתקיימה  שמיות, 
הכ־ התובע  אמר  שני, 
וויליאם  ארה"ב,  של  ללי 
כי   ,(William Barr) בר 
"לא  הברית  ארצות  ממשלת 
תסבול" התקפות אנטישמיות 
האנ־ את  והשווה  יהודים  נגד 
טישמיות ל"סרטן" על החברה 

האמריקאית.

דבריו  את  החל  בר 
באומרו כי הוא "מודאג מאוד 
מעליית פשעי השנאה והאלי־
בע־ שראינו  הפוליטית  מות 
כללה  זו  מגמה  האחרון.  שור 
מקרים  במספר  ניכרת  עלייה 
של פשעי שנאה אנטישמיים".
היום,  הברית  "בארצות 
יותר ויותר אנו רואים אלימות 
בהשראת השנאה נגד הקהילה 
היהודית שבוצעה על ידי יחי־

דים וקבוצות", אמר בר, וציין 
כי התקפות האחרונות על בתי 
כנסת בפיטסבורג, פנסילבניה 

ופאוואי, קליפורניה.
ניו  "בעיר  גם:  אמר  בר 
ראינו  האחרונה  בשנה  יורק 
על  בהתקפות  חדה  עלייה 
בש־ במיוחד  חרדים,  יהודים 
תוקפים  הייטס.  קראון  כונת 
ומחללים  ברחובות  יהודים 

בתי כנסת".

mailto:adratkodesh@gmail.com
mailto:5806897@okmail.co.il
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הושק יישום חדש לרישום 
עוסקים להסדר הסולר

החל מ- 1.9.2019, מייצגים מקושרים לשע"מ יוכלו לצרף את לקוחותיהם 
להסדר הסולר רק באמצעות היישום המקוון ובקשות ידניות לא תטופלנה

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
פתחה  המסים  רשות 
חדש  יישום  החודש  בתחילת 
המקושרים  למייצגים  המאפשר 
לשע"מ לרשום באופן מקוון עו־
סקים להסדר הסולר. זאת כחלק 
ממדיניות הרשות לייעל ולשפר 
והשי־ העבודה  תהליכי  את 
פיתוח  באמצעות  לציבור,  רות 
ידידותיים  דיגיטליים  ממשקים 

ויעילים.

מאפשר  החדש  היישום 
לב־ הנתונים  הזנת  בשלב  כבר 
דוק אותם מול נתוני העוסק כפי 
הרשות,  במרשמי  שמופיעים 
לדוגמה: האם הרכב המוזן זכאי 
לס־ ביישום  ניתן  עוד  להישבון. 
רוק מסמכים ולצרף אותם, ניתן 
המייצג  בין  מחשובי  שיח  לנהל 
על  בקרה  לבצע  ניתן  לרשות, 

מצב הטיפול בפנייה ועוד.
 ,1.9.2019 מ-  החל 

יוכ־ לשע"מ  מקושרים  מייצגים 
לו לצרף את לקוחותיהם להסדר 
היישום  באמצעות  רק  הסולר 
לא  ידניות  ובקשות  המקוון 

תטופלנה.
מייצגים שאינם מקושרים 
לקוחותיהם  את  יצרפו  לשע"מ 
להסדר במתכונת הנוכחית, בא־
והצרו־ הבקשה  שליחת  מצעות 
והשירותים  המידע  למרכז  פות 

המקוונים של הרשות.

60 חברים בבית הלורדים 
מטעם הלייבור: המפלגה שלנו 

אנטישמית
החתומים על הכרזה מאשימים את יו"ר המפלגה, ג'רמי קורבין, בכישלון 

מנהיגותי

מ‡: יר‡ל לבי‡
הלורדים  בית  חברי   60
בבריטניה מטעם מפלגת הלייבור 
הגרדיאן  בעיתון  כרזה  פרסמו 
מקובלים  "כולם  הכותרת:  תחת 
(למעט,  דת,  הבדל  ללא  בלייבור 

כך נראה, יהודים)".
מא־ הכרזה  על  החתומים 

ג'רמי  המפלגה,  יו"ר  את  שימים 
ובכך  מנהיגותי  בכישלון  קורבין, 
שהמפלגה הפכה למקום לא נעים 

עבור חלק מחבריה.
בשבוע שעבר פרסמה רשת 
תופעת  על  נרחב  תחקיר   BBC
נטען  ובה  במפלגה  האנטישמיות 
כי ראשי הלייבור עשו הכול כדי 

לטאטא את התופעה מתחת לש־
טיח.

קו־ ג'רמי  הלייבור  מנהיג 
האנטי  בדעותיו  הידוע  רבין, 
את  פעם  לא  הדף  ישראליות, 
כי  וטען  לאנטישמיות  הטענות 
את  לשורותיה  מקבלת  המפלגה 

בני כל הדתות.

התובע הכללי של ארה"ב: 
"האנטישמיות היא 'כמו סוג 

נוסף של סרטן'"
"בעיר ניו יורק בשנה האחרונה ראינו עלייה חדה בהתקפות על יהודים חרדים, 
במיוחד בשכונת קראון הייטס. תוקפים יהודים ברחובות ומחללים בתי כנסת", 

הוסיף בדאגה התובע

מ‡: יר‡ל לבי‡
אנטי־ נגד  בוועידה 
ביום  שהתקיימה  שמיות, 
הכ־ התובע  אמר  שני, 
וויליאם  ארה"ב,  של  ללי 
כי   ,(William Barr) בר 
"לא  הברית  ארצות  ממשלת 
תסבול" התקפות אנטישמיות 
האנ־ את  והשווה  יהודים  נגד 
טישמיות ל"סרטן" על החברה 

האמריקאית.

דבריו  את  החל  בר 
באומרו כי הוא "מודאג מאוד 
מעליית פשעי השנאה והאלי־
בע־ שראינו  הפוליטית  מות 
כללה  זו  מגמה  האחרון.  שור 
מקרים  במספר  ניכרת  עלייה 
של פשעי שנאה אנטישמיים".
היום,  הברית  "בארצות 
יותר ויותר אנו רואים אלימות 
בהשראת השנאה נגד הקהילה 
היהודית שבוצעה על ידי יחי־

דים וקבוצות", אמר בר, וציין 
כי התקפות האחרונות על בתי 
כנסת בפיטסבורג, פנסילבניה 

ופאוואי, קליפורניה.
ניו  "בעיר  גם:  אמר  בר 
ראינו  האחרונה  בשנה  יורק 
על  בהתקפות  חדה  עלייה 
בש־ במיוחד  חרדים,  יהודים 
תוקפים  הייטס.  קראון  כונת 
ומחללים  ברחובות  יהודים 

בתי כנסת".

http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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האם ישראל יכולה להתמודד עם 
השלכות של אסון גרעיני?

בדומה לצ'רנוביל, גם בישראל יש כור גרעיני ולא פעם התרחשו בו תקלות ותאונות. אם תתרחש 
תאונה כמו בצ'רנוביל, ישראל לא תוכל להתמודד עם ההשלכות. כמה הכור בדימונה בטוח ואיך הוא 

בנוי? הפרסום באישור הצנזורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
פעם  ולא  גרעיני  כור  יש  בישראל 
התרחשו בו תקלות ותאונות. לפני 64 שנים 
הוקמה בנגב הקריה למחקר גרעיני - אתר 
אלא  מסווג,  בו  שמיוצר  מה  רק  שלא  סודי 
הר־ במתקנים  והטיפול  האחזקה  אופן  גם 
בוצעו  האחרון  בעשור  והמזדקנים.  גישים 
להאריך  כדי  בכור  משמעותיים  שדרוגים 
שקדמו  בעשורים  אבל  מערכותיו,  חיי  את 
לשיפוץ אירעו בקריה למחקר גרעיני שורה 
של תקלות ותאונות. שכללו בין היתר פלי־
טות רדיואקטיביות ממערכת האוורור שעל 
גג אחד המכונים, תקלות נרשמו במעבדות, 
המערכת   - הקיטור  במערכת  חמור  זיהום 
ושיקוע  ניקוז  בריכות  בנוסף,  המרכזית. 
סמוך  שנמצאות  רדיואקטיביים  לשפכים 
האזור.  לזיהום  וגרמו  גלשו  הראשי  לכביש 
שהת־ נוספת  תקלה  כשנה.  נמשך  הטיהור 
רחשה: תנור להתכת עופרת רדיואקטיבית 
מזוהמת פעל ללא מערכת אוורור מתאימה, 
ובמקרה קשה אחר - גוש אורניום התלקח 

ושחרר גזים רעילים לאוויר.
דימו־ לתושבי  חולקו  בעבר  פעמיים 
לצמצם  שנועדו  כדורים   - לוגול  כדורי  נה 
נזק בריאותי שנובע מקרינה רדיואקטיבית. 
המתגוררים  לאזרחים  חולקו  הכדורים 
בדימו־ גרעיניים  למחקרים  למכונים  סמוך 

נה ובשורק.
על  מדברים  גרעיני  למחקר  בקריה 

פועלים  שהם  העובדה  ועל  סיכונים  ניהול 
כולל  ביותר,  הגבוהים  בסטנדרטים  שם 
הסו־ עם  בטיחות  בנושאי  פעולה  שיתופי 
כנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. לדברי 
עוזי עילם, מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית 
לשעבר "מה שקרה בצ'רנוביל, בגלל המב־
נה המאוד לא מוצלח של הכורים הרוסיים 
- זה לא היה אטום. ומה שהוכח כטוב, כור 
עם מעטפת של פלדה ובטון, שכל מה שקו־
רה בפנים כלוא בתוכו", לדבריו, "גם הכור 

בקמ"ג בנוי כך שהכל כלוא בתוכו".
ואנונו  מרדכי  של  החשיפה  פי  על 
על  שידוע  מה  זה   ,"Sunday Times"-ב
מבנה הכור הגרעיני הישראלי: מכון מספר 

1 מכיל למעשה את כיפת הכור. גובהה כע־
שרים מטרים - ומתחתיה, בעומק האדמה, 
מגה- כ-24  עוצמתו  הכור.  ליבת  נמצאת 
וואט: לא גדול, אבל מספיק כדי לייצר 10 

פצצות גרעין בשנה.
הדלק  מוטות  את  מייצרים   3 במכון 
שבו   8 מכון  ולידם   - הכור  את  שמניע 
שמש־ מועשר,  אורניום  ישראל  מייצרת 
מיוצר  אורניום  לפצצה.  בקיע  כחומר  מש 
שעושים  כמו  ממש   - בצנטריפוגות  בו 
מוע־ אורניום  מייצרים   9 במכון  האירנים. 

שר בשיטה שונה ייחודית, באמצעות לייזר 
- פיתוח ישראלי ייחודי. במכון 4 מטפלים 
לפני  הכור  של  הרדיואקטיבית  בפסולת 

הטמנתה באדמה.
אחד המתקנים המרכזיים והמסווגים 
ביותר הוא מכון 2: שש קומות מתחת לא־
שממנו  פלוטוניום  ישראל  מייצרת  דמה 
עושים פצצות אטום. במכון הזה נמצא גם 
חדר הבקרה שמפקח על הייצור ועל בטי־
להיכנס  מורשים  מעט  מתי  המתקן.  חות 

אליו.
 ,4 בקומה  קרקעי,  התת  במבנה 
מייצרים גם טריטיום - חומר שמשמש לב־
ניות פצצות תרמו-גרעיניות שעוצמתן רבה 
יותר מפצצות אטום פי 10 מזו שהוטלה על 
מומחים  של  הערכות  פי  על  הירושימה. 
אטום.  פצצות  כ-200  יש  לישראל  בעולם, 

(החדשות 12 באישור הצנזורה).

בנק ישראל לא משנה תחזיות: 

צפויה העלאת ריבית 
אחת עד סוף השנה

לפי הבנק הריבית צפויה לעלות פעמיים ב-2020 - ללא 
שינוי מהתחזית הקודמת ◆ הריבית נותרה על 0.25%

מ‡: יר‡ל לבי‡
חטיבת המחקר של בנק ישראל 
הש־ ברבעון  תעלה  שהריבית  צופה 
החלטה  עוד  נותרה  השנה.  של  לישי 
אחת ברבעון השלישי, כלומר המחקר 

צופה עליית ריבית בהחלטה הבאה.
מחל־ של  הריבית  תחזית 
תוך  כלל  בדרך  נקבעת  המחקר  קת 
המוניטרית,  הוועדה  עם  התייעצות 
כך שהיא משקפת את דעתם של רוב 
העיתונאים  במסיבת  הוועדה.  חברי 
והסי־ שאי-הוודאות  הדגיש  הנגיד 
עשויים  הגלובלית  בכלכלה  כונים 
להביא לכך שהריבית תיוותר נמוכה, 
שהמדי־ לשלול  שאין  ציין  מנגד  אך 
של  לזו  מנוגדת  תהיה  בישראל  ניות 
בנקים מרכזיים אחרים. תחזית מחל־
קת המחקר לקחה בחשבון שהריבית 
שרמת  וכן  לרדת,  צפויה  בארה"ב 
צפויה  בישראל  השנתית  האינפלציה 

להתמתן בחודשים הקרובים.
תחזית מחלקת המחקר לא הצ־
ליחה לשכנע את השווקים הפיננסיים 
משמעו־ הסתברות  מגלמים  לא  ואלו 
הק־ בחודשים  ריבית  לעליית  תית 
רובים – תשואת מק"מ לשנה נסחרת 
ב- 0.31%, כלומר צפי לעליית ריבית 
שמחל־ בשעה  זאת  כשנה,  בעוד  רק 
 2020 סוף  שעד  סבורה  המחקר  קת 

הריבית תעלה שלוש פעמים. תופעה 
דומה ראינו בארה"ב, שם השוק גילם 
בסוף  ודאית  כמעט  ריבית  הפחתת 
יולי, בעוד שרוב חברי הפד סברו עד 
תפחת  לא  כלל  שהריבית  לאחרונה 
השנה. במקרה של ישראל, השחקנים 
שה־ להשתכנע  מתקשים  ההון  בשוק 
שנראה  בתזמון  דווקא  תעלה  ריבית 
ההחלטות  שתי  של  מזה  טוב  פחות 
שהדעות  להניח  סביר  הקודמות. 
אחידות,  לא  הן  המוניטרית  בוועדה 
שה־ האפשרות  את  פוסלים  לא  ואנו 
ריבית תעלה באחת ההחלטות הקרו־
בות, בעקבות שינוי הצבעה של חבר 
לא  כרגע  זה  כי  אם  יותר,  או  אחד 
התרחיש המרכזי שלנו. אנו מעריכים 
אינן  הקצרים  לטווחים  שהתשואות 
נותנות משקל מספיק גדול לאפשרות 

של עלייה כזו בריבית.
שמדי־ כאמור,  העריך  הנגיד 
להיות  יכולה  בישראל  הריבית  ניות 
לא־ נותנים  ואנו  שחו"ל,  מזו  שונה 
לריבית  בתחזית  משקל  הזו  מירה 
בעו־ תלוי  זה  כי  אם  הבאה,  בשנה 
צמה של הפחתות הריבית בארה"ב. 
ריבית  ירידות  ארבע  של  בתרחיש 
בשוק,  כעת  שמגולם  כפי  בארה"ב, 
בישראל  הריבית  את  לראות  קשה 

עולה פעמיים ב- 2020.
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הרבי מסאטמר חגג עם 500 ילדי 
כיתה א‘ את ה‘חומש סעודה‘

יותר מ-500 תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה בעיר קרית יואל חגגו את ה'חומש' סעודה

מ‡: יר‡ל לבי‡
נהוג  ישראל  תפוצות  ברוב 
’חומש  מסיבת  לחגוג  שנים  מזה 
סעודה‘ לילדי כיתות א‘ – כאשר 
ברוב   – חומש  ללמוד  מתחילים 

פאר והדר.
שבקרית  תורה  בתלמוד 
יואל, בשל ריבו הילדים וגם כדי 
וחזרות,  הכנות  של  שעות  למנוע 

מת־ תורה,  לביטול  שגורם  מה 
באופן  שנה  מידי  המעמד  קיים 
הש־ חתני  כאשר  יותר,  מצומצם 
אולם  שבת,  בגדי  לובשים  מחה 
ומתחילים   – התפאורה  כל  ללא 
אוכל  בחדר  החומש  לימוד  את 
של  הכנה  ללא  הת“ת,  שבבניין 

שבועות לפני המעמד.
במספר  הגידול  עם  השנה, 

תלמי־ מספר  כאשר  העיר,  ילדי 
מ-500  ליותר  הגיע  א‘  כיתה  די 
מסאטמר  האדמו“ר  הגיע  ילדים, 
מתלמי־ נחת  לרוות  כדי  למעמד 

דיו.
’ויק־ פרשת  למדו  הילדים 
ואחר  שירים  ושרו  כנהוג,  רא‘ 
כך עברו בפני האדמו“ר, שחילק 

להם מתנה מיוחדת. 

ווערצקי: קברו של נכד הט“ז 
נמצא בחצר בית ראש העיר

הקבר עמד בצמוד לבית הכנסת שנהרס ע“י ראש העיר לפני מספר שנים 
והקים על השטח את ביתו הפרטי

מ‡: יר‡ל לבי‡
תגלית מרגשת הפתיעה גם את 
אגודת  יו“ר  גבאי  מאיר  ישראל  הרב 
עשרות  כבר  שרגיל  צדיקים,  אהלי 
שנים לגלות אלפי קברים של גדולים 
הארץ.  מן  ואבדו  שכמעט  וצדיקים 
ווערצ־ בעיירה  תקופה  לפני  זה  היה 
כיום),  ורוטה,  (ניזני  האוקראינית  קי 
הכתובים  המקורות  פי  על  קבור  שם 
בספרי דברי הימים, הגאון רבי יהודה 
שמואל  רבי  הגאון  בן  זצוק“ל  לייב 
רבי דוד  הגה“ק  של  בנו  הלוי זצוק“ל 
שם  על  בכינויו  המפורסם  זי“ע  הלוי 
רבי  אביו  הט“ז.   – השו“ע  על  חיבורו 
שמשון  רבי  הגה“ק  חתן  היה  שמואל 

מאוסטרופולי זי“ע.
כי  נכתב  הקדומים  בספרים 
הקברות  בבית  נטמן  לייב  יהודה  רבי 
בית  המקומי.  הכנסת  לבית  הסמוך 
הקברים  מכל  לגמרי  פונה  זה  קברות 
בשנות הקומוניזם, אבל למרבה הפלא 
כשהגיעו למצבה זו לא יכלו לנגוע בה 

לרעה,
אליה  שהתקרב  מי  וכל  היות 
כדי להרסה, מיד ניזוק. כך עמד הקבר 
הקדוש משך שנים בצמוד למבנה בית 
שגם  ווערצקי  של  המקומי  הכנסת 
אחרי  גם  תילו  על  לעמוד  נותר  הוא 

הקומוני־ והשלטון  המלחמה  שנות 
לפני  והחרפה,  הבושה  למרבה  סטי. 
מיקומו  את  העיר  ראש  חמד  כעשור 
המרכזי של בית הכנסת שעמד בשי־
בעזות  היסוד  עד  אותו  הרס  ממונו, 
מצח ובנה על שטחו בית גדול עבורו.

לפני תקופה הגיע הרב ישראל 
לבדוק  כדי  לווערצקי  גבאי  מאיר 
יהודה  רבי  הגאון  של  מצבתו  האם 
תילה  על  עומדת  עדיין  זצוק“ל  לייב 
כמו בעבר, אך מה מאד נדהם למראה 

חרוב  הכנסת  בית  את  לראות  עיניו 
לגמרי ועל תילו עומד ביתו הפרטי 
של ראש העיר. הרב גבאי נועד עם 
קדושת  על  לו  והסביר  העיר  ראש 
המקום, בפרט על הקבר של הצדיק 
העיר  ראש  ביתו.  בחצר  שנמצא 
לדברי  בתחילה  להאמין  לא  נטה 
שיחפרו  הסכים  אבל  גבאי,  הרב 
במקום ויבדקו אם יש זכר לקבר זה.
חפירה  פעולות  לאחר  ואכן, 
כפי  אבן  רצפת  נמצאה  מקצועיות 
יהודים,  קברי  על  מניחים  שהיו 
יותר  שהוכיחה  מוגמרת  עובדה 
הבו־ הקבר  של  מציאתו  את  מכל 
מאז  כמקובל  במקום  שעמד  דד 
העיר  ראש  של  באישורו  ומתמיד. 
הקבר  חלקת  את  גבאי  הרב  שיפץ 
כא־ שהיה  הבית  בחצר  שנמצאה 
מור בעבר בית עלמין בצמוד לבית 
מצבה  הוקמה  המקום  ועל  הכנסת, 
וברור,  מלא  כיתוב  עם  מכובדת 
גאון  של  פטירתו  תאריך  גם  כמו 
המועד  בחול  שנלב“ע  זה  וצדיק 
פסח תק“ז. כמו כן יש שני בתי קב־
רבנים  טמונים  בהם  בווערצקי  רות 
חשובים וגדולי תורה, אותם שיפץ 
תהא  למען  יופי  בכלילת  גבאי  הרב 

מנוחתם שלמה בכבוד הראוי להם.

"מי שקובע עצמו בלימוד האור 
החיים זוכה לסגולות וישועות"

כך אמר הגרש"מ עמאר לכבוד הילולת האור החיים הקדוש ◆ מה עשה הגר"ח 
שמואלביץ כשביקש לחלוק על דברי האור החיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הילולת  התקיימה  אתמול 

האור החיים הקדוש. 
במ־ הרחיב  עמאר  הגר"ש 
האור  של  בספריו  לימוד  עלת 
החיים הקדוש, ועל כך שזכה והיה 

בבחינת משיח.
האור  את  לומדים  "היו 
כתב  הוא  ורעדה.  בפחד  החיים 
באחד ההקדמות שלו, בכדי שלא 
לח־ ויתחיל  ויקרא  אחד  כל  יבוא 
אני  לחלוק  שיבוא  מי  אמר,  לוק. 

מפח־ שהיו  גרם  וזה  אותו  יעקוץ 
דים לחלוק".

רבי  הגאון  כי  סיפר  הוא 
ישי־ ראש  זצ"ל  שמואלביץ  חיים 
בת מיר. היה ראש ישיבה גדול וגם 
אמר שיחות מיוחדות. היו מגיעים 
וסי־ אותו,  לשמוע  הישיבות  מכל 
היה  שפעם  המשפחה,  בני  לי  פרו 
דבר  איזה  על  לחלוק  לו  נראה 
באור החיים והיה משתהה שלושה 
חודשים  שלושה  אחרי  חודשים. 
אמר בשיחה, "תראו האור החיים 

אומר כך וכך וזה שלושה חודשים 
שחשבתי לחלוק עליו ולא העזתי 
והיה  דבריו  על  חוזר  אני  יום  וכל 
אחרי  היום  צודק.  שאני  לי  נראה 
שלושה חודשים הלכתי לציון שלו 
אני  עכשיו  ואז  מחילה  ובקשתי 
זאת  ואמר  לי",  שנראה  מה  אומר 
עמאר  הגר"ש  וברעדה".  בפחד 
דברי  את  שנבין  "הלוואי  והוסיף 
שקובע  מי  הקדוש.  החיים  האור 
לסגולות  זוכה  הזה  בלימוד  עצמו 

ולישועות גדולות".

התוקף עומד לפוג?

 מעכשיו חידוש רב-קו בלחיצת כפתור
מהיום: ניתן לבדוק את תוקף כרטיס הרב קו במחשב האישי, בטלפון הנייד 

ובעמדות ההטענה שבקיוסקים, ולהאריך את תוקפו בחצי שנה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפקוע  צפוי  אלה  בימים 
רבים  קו  רב  כרטיסי  של  תוקפם 
שהונפקו לפני שמונה שנים (בשנת 
ציבור  על  להקל  במטרה   .(2011
האר־ הרשות  מאפשרת  הנוסעים, 
להאריך  ציבורית  לתחבורה  צית 
את תוקף הרב קו שברשותם למשך 
יוכלו  בהם  נוספים,  חודשים  ששה 
להנפקת  כנדרש  להיערך  הנוסעים 

הכרטיס החדש.
קו  הרב  כרטיסי  של  תוקפם 
כחודש  בלבד.  שנים  לשמונה  הינו 
במה־ קו,  הרב  תוקף  פקיעת  לפני 
הנוסע  מקבל  הכרטיס,  הטענת  לך 
תו־ את  לחדש  לו  הקוראת  הודעה 
באחד  חדש  כרטיס  ולהנפיק  קפו 
ממרכזי השירות. יצוין כי בכרטיסי 
כיום,  המונפקים  החדשים  קו  הרב 
מו־ הכרטיס  של  התפוגה  תאריך 
במטרה  הכרטיס,  כל  גבי  על  טבע 

לתזכר את בעליו לחדשו במועד.
לבדוק  הנוסע  יכול  מהיום 
שבר־ קו  הרב  כרטיס  תוקף  את 
ההטענה  מנקודות  אחת  בכל  שותו 

קורא  באמצעות  וכן  בקיוסקים, 
בט־ או  הביתי  במחשב  הכרטיסים 
להאריך  ניתן  כן,  כמו  הנייד.  לפון 
שנה,  בחצי  קו  הרב  של  תוקפו  את 
של  להנפקתו  עד  זאת,  עלות.  ללא 
כרטיס רב קו חדש באחד מעשרות 
מרכזי השירות "על הקו", הפרוסים 

ברחבי הארץ.
קו  הרב  של  התוקף  הארכת 
היתרות  כל  על  לשמור  מאפשרת 
גבי  על  המוטענים  הנסיעה  וחוזי 
בצו־ אותם  ולהעביר  הכרטיס, 
חדש,  קו  רב  לכרטיס  בטוחה  רה 
"על  השירות  במרכזי  המונפק 

הכרטיס  של  התוקף  הארכת  הקו". 
רב  כרטיסי  עבור  רק  מתאפשרת 
קו שתוקפם עומד לפוג בחודשיים 
בחוד־ פג  שתוקפם  או  הקרובים, 

שיים האחרונים.
לת־ הארצית  הרשות  מנהל 
חבורה ציבורית במשרד התחבורה, 
אמיר אסרף הודיע היום על שירות 
של  שיחזור  המאפשר  נוסף,  חדש 
גם  הנסיעה  וחוזי  התקציב  יתרות 
ולהע־ אנונימיים,  קו  רב  בכרטיסי 
בתנאי  חדש,  קו  רב  לכרטיס  בירן 
שהכרטיס הישן נמצא בידי הנוסע, 
והיה בתוקף, לפחות עד לחודשיים 

האחרונים.
"במקום לגשת למרכזי השי־
להאריך  ניתן  בתור,  ולעמוד  רות 
את תוקף הכרטיס בקלות ובנוחות 
נקודות  מאלפי  באחד  או  מהבית 
ממליץ  אני  הארץ.  ברחבי  ההטענה 
גם לבעלי כרטיסי רב קו אנונימיים 
קו  רב  כרטיס  עלות  ללא  להנפיק 
שיטענו  והחוזים  הכסף  בו  אישי, 
אובדן  של  במקרה  גם  מבוטחים 

או גניבה", הוסיף אסרף.

http://bit.ly/32nZame
http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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הרבי מסאטמר חגג עם 500 ילדי 
כיתה א‘ את ה‘חומש סעודה‘

יותר מ-500 תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה בעיר קרית יואל חגגו את ה'חומש' סעודה

מ‡: יר‡ל לבי‡
נהוג  ישראל  תפוצות  ברוב 
’חומש  מסיבת  לחגוג  שנים  מזה 
סעודה‘ לילדי כיתות א‘ – כאשר 
ברוב   – חומש  ללמוד  מתחילים 

פאר והדר.
שבקרית  תורה  בתלמוד 
יואל, בשל ריבו הילדים וגם כדי 
וחזרות,  הכנות  של  שעות  למנוע 

מת־ תורה,  לביטול  שגורם  מה 
באופן  שנה  מידי  המעמד  קיים 
הש־ חתני  כאשר  יותר,  מצומצם 
אולם  שבת,  בגדי  לובשים  מחה 
ומתחילים   – התפאורה  כל  ללא 
אוכל  בחדר  החומש  לימוד  את 
של  הכנה  ללא  הת“ת,  שבבניין 

שבועות לפני המעמד.
במספר  הגידול  עם  השנה, 

תלמי־ מספר  כאשר  העיר,  ילדי 
מ-500  ליותר  הגיע  א‘  כיתה  די 
מסאטמר  האדמו“ר  הגיע  ילדים, 
מתלמי־ נחת  לרוות  כדי  למעמד 

דיו.
’ויק־ פרשת  למדו  הילדים 
ואחר  שירים  ושרו  כנהוג,  רא‘ 
כך עברו בפני האדמו“ר, שחילק 

להם מתנה מיוחדת. 

ווערצקי: קברו של נכד הט“ז 
נמצא בחצר בית ראש העיר

הקבר עמד בצמוד לבית הכנסת שנהרס ע“י ראש העיר לפני מספר שנים 
והקים על השטח את ביתו הפרטי

מ‡: יר‡ל לבי‡
תגלית מרגשת הפתיעה גם את 
אגודת  יו“ר  גבאי  מאיר  ישראל  הרב 
עשרות  כבר  שרגיל  צדיקים,  אהלי 
שנים לגלות אלפי קברים של גדולים 
הארץ.  מן  ואבדו  שכמעט  וצדיקים 
ווערצ־ בעיירה  תקופה  לפני  זה  היה 
כיום),  ורוטה,  (ניזני  האוקראינית  קי 
הכתובים  המקורות  פי  על  קבור  שם 
בספרי דברי הימים, הגאון רבי יהודה 
שמואל  רבי  הגאון  בן  זצוק“ל  לייב 
רבי דוד  הגה“ק  של  הלוי זצוק“ל בנו 
שם  על  בכינויו  המפורסם  זי“ע  הלוי 
רבי  אביו  הט“ז.   – השו“ע  על  חיבורו 
שמשון  רבי  הגה“ק  חתן  היה  שמואל 

מאוסטרופולי זי“ע.
כי  נכתב  הקדומים  בספרים 
הקברות  בבית  נטמן  לייב  יהודה  רבי 
בית  המקומי.  הכנסת  לבית  הסמוך 
הקברים  מכל  לגמרי  פונה  זה  קברות 
בשנות הקומוניזם, אבל למרבה הפלא 
כשהגיעו למצבה זו לא יכלו לנגוע בה 

לרעה,
אליה  שהתקרב  מי  וכל  היות 
כדי להרסה, מיד ניזוק. כך עמד הקבר 
הקדוש משך שנים בצמוד למבנה בית 
שגם  ווערצקי  של  המקומי  הכנסת 
אחרי  גם  תילו  על  לעמוד  נותר  הוא 

הקומוני־ והשלטון  המלחמה  שנות 
לפני  והחרפה,  הבושה  למרבה  סטי. 
מיקומו  את  העיר  ראש  חמד  כעשור 
המרכזי של בית הכנסת שעמד בשי־
בעזות  היסוד  עד  אותו  הרס  ממונו, 
מצח ובנה על שטחו בית גדול עבורו.

לפני תקופה הגיע הרב ישראל 
לבדוק  כדי  לווערצקי  גבאי  מאיר 
יהודה  רבי  הגאון  של  מצבתו  האם 
תילה  על  עומדת  עדיין  זצוק“ל  לייב 
כמו בעבר, אך מה מאד נדהם למראה 

חרוב  הכנסת  בית  את  לראות  עיניו 
לגמרי ועל תילו עומד ביתו הפרטי 
של ראש העיר. הרב גבאי נועד עם 
קדושת  על  לו  והסביר  העיר  ראש 
המקום, בפרט על הקבר של הצדיק 
העיר  ראש  ביתו.  בחצר  שנמצא 
לדברי  בתחילה  להאמין  לא  נטה 
שיחפרו  הסכים  אבל  גבאי,  הרב 
במקום ויבדקו אם יש זכר לקבר זה.
חפירה  פעולות  לאחר  ואכן, 
כפי  אבן  רצפת  נמצאה  מקצועיות 
יהודים,  קברי  על  מניחים  שהיו 
יותר  שהוכיחה  מוגמרת  עובדה 
הבו־ הקבר  של  מציאתו  את  מכל 
מאז  כמקובל  במקום  שעמד  דד 
העיר  ראש  של  באישורו  ומתמיד. 
הקבר  חלקת  את  גבאי  הרב  שיפץ 
כא־ שהיה  הבית  בחצר  שנמצאה 
מור בעבר בית עלמין בצמוד לבית 
מצבה  הוקמה  המקום  ועל  הכנסת, 
וברור,  מלא  כיתוב  עם  מכובדת 
גאון  של  פטירתו  תאריך  גם  כמו 
המועד  בחול  שנלב“ע  זה  וצדיק 
פסח תק“ז. כמו כן יש שני בתי קב־
רבנים  טמונים  בהם  בווערצקי  רות 
חשובים וגדולי תורה, אותם שיפץ 
תהא  למען  יופי  בכלילת  גבאי  הרב 

מנוחתם שלמה בכבוד הראוי להם.

"מי שקובע עצמו בלימוד האור 
החיים זוכה לסגולות וישועות"

כך אמר הגרש"מ עמאר לכבוד הילולת האור החיים הקדוש ◆ מה עשה הגר"ח 
שמואלביץ כשביקש לחלוק על דברי האור החיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הילולת  התקיימה  אתמול 

האור החיים הקדוש. 
במ־ הרחיב  עמאר  הגר"ש 
האור  של  בספריו  לימוד  עלת 
החיים הקדוש, ועל כך שזכה והיה 

בבחינת משיח.
האור  את  לומדים  "היו 
כתב  הוא  ורעדה.  בפחד  החיים 
באחד ההקדמות שלו, בכדי שלא 
לח־ ויתחיל  ויקרא  אחד  כל  יבוא 
אני  לחלוק  שיבוא  מי  אמר,  לוק. 

מפח־ שהיו  גרם  וזה  אותו  יעקוץ 
דים לחלוק".

רבי  הגאון  כי  סיפר  הוא 
ישי־ ראש  זצ"ל  שמואלביץ  חיים 
בת מיר. היה ראש ישיבה גדול וגם 
אמר שיחות מיוחדות. היו מגיעים 
וסי־ אותו,  לשמוע  הישיבות  מכל 
היה  שפעם  המשפחה,  בני  לי  פרו 
דבר  איזה  על  לחלוק  לו  נראה 
באור החיים והיה משתהה שלושה 
חודשים  שלושה  אחרי  חודשים. 
אמר בשיחה, "תראו האור החיים 

אומר כך וכך וזה שלושה חודשים 
שחשבתי לחלוק עליו ולא העזתי 
והיה  דבריו  על  חוזר  אני  יום  וכל 
אחרי  היום  צודק.  שאני  לי  נראה 
שלושה חודשים הלכתי לציון שלו 
אני  עכשיו  ואז  מחילה  ובקשתי 
זאת  ואמר  לי",  שנראה  מה  אומר 
עמאר  הגר"ש  וברעדה".  בפחד 
דברי  את  שנבין  "הלוואי  והוסיף 
שקובע  מי  הקדוש.  החיים  האור 
לסגולות  זוכה  הזה  בלימוד  עצמו 

ולישועות גדולות".

התוקף עומד לפוג?

 מעכשיו חידוש רב-קו בלחיצת כפתור
מהיום: ניתן לבדוק את תוקף כרטיס הרב קו במחשב האישי, בטלפון הנייד 

ובעמדות ההטענה שבקיוסקים, ולהאריך את תוקפו בחצי שנה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפקוע  צפוי  אלה  בימים 
רבים  קו  רב  כרטיסי  של  תוקפם 
שהונפקו לפני שמונה שנים (בשנת 
ציבור  על  להקל  במטרה   .(2011
האר־ הרשות  מאפשרת  הנוסעים, 
להאריך  ציבורית  לתחבורה  צית 
את תוקף הרב קו שברשותם למשך 
יוכלו  בהם  נוספים,  חודשים  ששה 
להנפקת  כנדרש  להיערך  הנוסעים 

הכרטיס החדש.
קו  הרב  כרטיסי  של  תוקפם 
כחודש  בלבד.  שנים  לשמונה  הינו 
במה־ קו,  הרב  תוקף  פקיעת  לפני 
הנוסע  מקבל  הכרטיס,  הטענת  לך 
תו־ את  לחדש  לו  הקוראת  הודעה 
באחד  חדש  כרטיס  ולהנפיק  קפו 
ממרכזי השירות. יצוין כי בכרטיסי 
כיום,  המונפקים  החדשים  קו  הרב 
מו־ הכרטיס  של  התפוגה  תאריך 
במטרה  הכרטיס,  כל  גבי  על  טבע 

לתזכר את בעליו לחדשו במועד.
לבדוק  הנוסע  יכול  מהיום 
שבר־ קו  הרב  כרטיס  תוקף  את 
ההטענה  מנקודות  אחת  בכל  שותו 

קורא  באמצעות  וכן  בקיוסקים, 
בט־ או  הביתי  במחשב  הכרטיסים 
להאריך  ניתן  כן,  כמו  הנייד.  לפון 
שנה,  בחצי  קו  הרב  של  תוקפו  את 
של  להנפקתו  עד  זאת,  עלות.  ללא 
כרטיס רב קו חדש באחד מעשרות 
מרכזי השירות "על הקו", הפרוסים 

ברחבי הארץ.
קו  הרב  של  התוקף  הארכת 
היתרות  כל  על  לשמור  מאפשרת 
גבי  על  המוטענים  הנסיעה  וחוזי 
בצו־ אותם  ולהעביר  הכרטיס, 
חדש,  קו  רב  לכרטיס  בטוחה  רה 
"על  השירות  במרכזי  המונפק 

הכרטיס  של  התוקף  הארכת  הקו". 
רב  כרטיסי  עבור  רק  מתאפשרת 
קו שתוקפם עומד לפוג בחודשיים 
בחוד־ פג  שתוקפם  או  הקרובים, 

שיים האחרונים.
לת־ הארצית  הרשות  מנהל 
חבורה ציבורית במשרד התחבורה, 
אמיר אסרף הודיע היום על שירות 
של  שיחזור  המאפשר  נוסף,  חדש 
גם  הנסיעה  וחוזי  התקציב  יתרות 
ולהע־ אנונימיים,  קו  רב  בכרטיסי 
בתנאי  חדש,  קו  רב  לכרטיס  בירן 
שהכרטיס הישן נמצא בידי הנוסע, 
והיה בתוקף, לפחות עד לחודשיים 

האחרונים.
"במקום לגשת למרכזי השי־
להאריך  ניתן  בתור,  ולעמוד  רות 
את תוקף הכרטיס בקלות ובנוחות 
נקודות  מאלפי  באחד  או  מהבית 
ממליץ  אני  הארץ.  ברחבי  ההטענה 
גם לבעלי כרטיסי רב קו אנונימיים 
קו  רב  כרטיס  עלות  ללא  להנפיק 
שיטענו  והחוזים  הכסף  בו  אישי, 
אובדן  של  במקרה  גם  מבוטחים 

או גניבה", הוסיף אסרף.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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רבבות פקדו את קברו של בעל 
'האור החיים' הקדוש ביום ההילולא 

מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב הלל הורוביץ: 'זכות עצומה שעשרות אלפי 
יהודים יכולים לעלות בבטחה ובלא חשש לקבר 'האור החיים' ; מנהל האגף 
למבני דת הרב יצחק הנאו: 'בזכות שיתוף הפעולה של כלל הגורמים הצלחנו 

לתת מענה לקהל הרבבות שעלו להר הזיתים'

מ‡: מ. מון
הכבד למעלה  למרות החום 
בימים  הגיעו  איש  אלף  מ-150 
של  הקדוש  לציון  וחמישי  רביעי 
בהר  זיע"א  החיים'  'האור  בעל 
ההילולא  ביום  בירושלים  הזיתים 
החל בט"ו בתמוז לשפוך שיח ול־
בקש רחמים על צרות הכלל והפ־
ברא־ העלמין  בתי  במועצת  רט.  
הורביץ  הלל  הרב  המנכ"ל  שות 
והרב יצחק הנאו מנהל האגף למ־
בני דת בעיריית ירושלים,  האח־
העלייה  וארגון   סידור  על  ראים 
עצום  גידול  חל  השנה  כי  ציינו 
להתפלל  שעלו  העולים  במספר 
והפרט  הכלל  צרות  על  ולהתחנן 

בציון הקדוש המסוגל לישועות. 
את  זוקפים  המארגנים 
של  לשותפות  השנה  ההצלחה 
ראש  שביוזמת  ירושלים  עיריית 
ליאון  משה  מר  ירושלים  עיריית 
דייטש  יוסי  הרב  העיר  ראש  וסגן 
הרב  תורנית  תרבות  תיק  ומחזיק 
תקציב  הוקצה  בלומנשטוק,  דוד 
עירוני בסכום של למעלה מ-200 
ההכנות  מימון  לטובת  שקל  אלף 

לעליית ההמונים.
בשי־ נעשו  העלייה  סידורי 
ישראל  משטרת  עם  פעולה  תוף 
מרחב קדם שעשתה הכול על מנת 
להבטיח את שלומם וביטחונם של 
העולים. לאור הניסיון של השנים 
העולים  מספר  שבהם  האחרונות 
במש־ הוחלט  לשנה,  משנה  גדל 
הזיתים  הר  שטח  את  לסגור  טרה 
באופן הרמטי לכלי רכב פרטיים. 
אנדרלמוסיה.  מנעה  זו  החלטה 
העולים הגיעו בתחבורה ציבורית 
שהפעילה  'אגד'  חברת  שסיפקה 
שיצאו  אוטובוסים  של  רב  מספר 

ממרכז ירושלים להר הזיתים. 
גל החום הכבד היווה אתגר 
מיוחד למועצת בתי העלמין שה־

שקיע בהקמת עמדות שתיה רבות 
יוכלו  למען  מוצל  תפילה  ואוהל 

בנחת  שיח  לשפוף  המתפללים 
בזכות  רחמים  ולבקש  וברחבה 
'האור החיים' הקד' על הכלל ועל 
הפרט.  כמו כן יושרו הדרכים ונ־
בנו גשרים מיוחדים עד  לציון על 
מנת להנגיש אותם לציבור. בנוסף 
נשמרו גדרי הצניעות ונמנעו מכ־
שלות זאת לאור ההדרכה שעברו 
הסדרנים והשוטרים שנפרסו לכל 

אורך הדרך אל הציון.  
יוסי  הרב  העיר  ראש  סגן 
של  המראה  נהדר  "מה  דייטש: 
כל  ללא  העולה  הרבבות  קהל 
האור  בקבר  שיח  לשפוך  חשש  
לנו  יש  השנה  הקדוש.  החיים 
ראש  עם  ביחד  ירושלים  בעירית 
מר משה ליאון זכות להיות  העיר 

שותפים במימון ההילולא" 
תורנית  תרבות  תיק  מחזיק 
'אנחנו  בלומנשטוק:  דוד  הרב 
לדבר  שותפים  להיות  שמחים 
החיים'  ה'אור  הילולת  של  מצווה 
רבבות  שאכן  ושמחים  הקדוש. 
עמך בית ישראל זכו לעלות ולה־

תפלל על קבר הצדיק".
מנהל האגף למבני דת בעי־
הנאו:  יצחק  הרב  ירושלים  ריית 
הגור־ כלל  בין  הפעולה  "שיתוף 
בתי העלמין, עיריית  מים מועצת 
סייע  ישראל,  משטרת  ירושלים, 
של  מסודרת  עליה  להבטיח  לנו 

הקהל הענק. הציבור רואה בחוש 
שהתחולל  האדיר  השינוי  את 
האחרונות,  בשנים  הזיתים  בהר 
ימות  כל  לאורך  יכולים  שיהודים 

השנה לעלות בבטחה להר".
מנכ"ל  הורביץ  הלל  הרב 
באופן  הודה  העלמין  בתי  מועצת 
מיוחד לראש עירית ירושלים ול־
דייטש   יוסי  הרב  העיר  ראש  סגן 
מחזיק  בלומנשטוק  דוד  ולרב 
היוזמה  על  תורנית,  תרבות  תיק 
כמו  ההילולה.  במימון  להשתתף 
כן הודה לכל הגורמים ששותפים 
ומפקדי  שוטרי  ההילולא;  בארגון 
ירושלים.  במשטרת  קדם  מרחב 
הרב  ולשר  דת  לשירותי  למשרד 
המשרד   ולמנכ"ל  ועקנין  יצחק 
קופר־ ציון  בן  ולרב  פלוס  עו"ד 
עם  בידי  המסייעים  ולכל  שטוק 
ישראל לעלות להר הזיתים לציון 
כן  "כמו  הקודש.  החיים  האור 
ול־ אגד  לחברת  מיוחדת  תודה 
יונה  מורן  הגב'  התחבורה  משרד 
ומר ארז לבחר על העזרה הגדולה 
ייחודיים  אוטובוסים  בהעמדת 
רציפה  תחבורה  העולים  לטובת 
במשך 24 שעות לטובת העולים.", 
לציין  והוסיף  הורוביץ  הרב  ציין 
לטובה את חברת אגד המפעילה 
כל השנה את קו 84 מתחנת גבעת 

התחמושת להר הזיתים. 

כ-8,000 אזרחים יוצאי רומניה 
יוכרו על ידי גרמניה כניצולי שואה

הדבר יזכה אותם ברנטה חודשית ולפיצוי רטרואקטיבי שיכול להגיע ל-1.536 
מיליארד ₪ שיחולקו בין כלל הניצולים

מ‡: יר‡ל לבי‡
שיז־ ישראלית  משלחת 
חברתי  לשוויון  השרה  ומינתה  מה 
(חמישי)  היום  הובילה  גמליאל  גילה 
להישג מדיני היסטורי ולפיו ממשלת 
גרמניה, לראשונה, תכיר בכ- 8,000 
אזרחים ותיקים יוצאי רומניה החיים 
המשמעות  שואה.  כניצולי  בישראל 
של  רטרואקטיבי  לפיצוי  שיזכו  היא 
עשרים שנה ולרנטה חודשית בהיקף 
לקצ־ וכן  אירו,  מיליוני  מאות  של 
לז־ מהרשות  קבועה  חודשית  בה 
האוצר.  במשרד  שואה  ניצולי  כויות 
רו־ יוצאי  של  יורשים  לכך,  מעבר 

ונפטרו   1910 לאחר  שנולדו  מניה 

פיצוי  לתבוע  יוכלו  לאחר 1.6.2002 
מממשלת גרמניה.

גילה  חברתי  לשוויון  השרה 
גמליאל: "זהו יום של צדק היסטורי, 
שבא לאחר עשרה חודשי משא ומתן 

אינטנסיביים מאוד.
את  ישיב  לא  הכספי  הפיצוי 
הכאב  על  לכסות  יוכל  ולא  האובדן 
והטרגדיה. אך יש בו כדי לשפר מש־

מעותית את רווחת חייהם של אלפי 
ניצולים. נמשיך לפעול להכרה גרמ־
נית בזכאותם של עוד אלפי ניצולים 
שטרם הוכרו, בין שהם יוצאי רומניה 

ובין שהם יוצאי מדינות נוספות".
לאזר־ תינתן  ההכרה  כי  יצוין, 

מעשרים  רומניה  יוצאי  ותיקים  חים 
אשר  לקמן)  (יפורטו  שונות  ערים 
שהו בגטאות פתוחים (כל אלה שנו־
בהם,  עבודתם  ו/או   (1928 עד  לדו 
ואשר   1.10.1953 לאחר  ארצה  עלו 
חוד־ לקצבה  כה  עד  זכאים  היו  לא 
ניצולי  לזכויות  הרשות  מאת  שית 
השואה במשרד האוצר. באשר לאל־
פי האזרחים הוותיקים יוצאי רומניה 
מהר־ חודשית  לקצבה  זכאים  שכבר 
שות לזכויות ניצולי השואה במשרד 
האוצר, יוכלו גם הם, לאור ההכרה 
לקצבה  בקשה  להגיש  הגרמנית, 
סו־ לביטוח  מהמוסד  חודשית 

ציאלי בגרמניה.

נבחר מנכ"ל לדירקטוריון בנק הפועלים 
דב קוטלר שימש בעבר כמנכ"ל חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, בית 

ההשקעות פריזמה ובנק אגוד ◆ הוא יחליף בתפקיד את אריק פינטו 

מ‡ פ. יוחנן
למנכ"ל  מונה  קוטלר  דב 
המנכ"ל  במקום  הפועלים  בנק 
קוטלר  פינטו.  אריק  הפורש 
כמנכ"ל פעילות  בעבר  ששימש 
מרכזית בבנק הפועלים - חברת 
ישראכרט,  האשראי  כרטיסי 
האיתור  ועדת  ידי  על  נבחר 
שבראשות יו"ר הבנק עודד ערן.
לתפקיד  הועדף  קוטלר 
פני־ מועמדים  של  שורה  על 
שנח־ יוסף,  ארז  ובראשם  מיים 
הפנימי  ליורש  רבים  לדעת  שב 
היותו  דבר  למעשה,  המיועד. 
המוביל  המועמד  קוטלר  של 
הבנק,  בצמרת  לסערה  הוביל 
ועדת  על  להשפיע  ולנסיונות 
הכרעתה.  את  לשנות  האיתור 
בין היתר היו שהעריכו כי ועדת 
לה־ שמות  שני  תעביר  האיתור 
אופן,  בכל  הדירקטוריון.  כרעת 
בסביבת הבנק מעריכים כי בע־
את  לעזוב  עלולים  מינויו  קבות 

הבנק מספר מנהלים בכירים.
ברזומה  מחזיק  קוטלר 
בשלל  וארוך  מכובד  ניהולי 
הפיננסים  בתחומי  חברות 
האחרון  בתפקידו  והבנקאות. 
ישראכ־ מנכ"ל  שימש  הוא 
האשראי  כרטיסי  חברת  רט, 
שמוקדם  הפועלים,  בנק  של 
ושנמצאת  הונפקה  השנה  יותר 

בש־ מהבנק.  להיפרדות  בדרך 
שנים  כשש  לאחר   ,2014 להי 
הודיע  ישראכרט,  כמנכ"ל 
תקופתו  פרישתו.  על  קוטלר 
מוצלחת  נחשבת  בישראכרט 
את  וקידם  ניער  הוא   - מאוד 
החברה, שהייתה עוד קודם לכן 
שבו  בשוק  מובילה  כיום  וגם 

היא פועלת. 
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מסאטמר שליט"א ליום תפילה וזעקה לעורר רחמי שמים לביטול הגזירה
מ‡: יר‡ל לבי‡

בניו  החינוך  משרד  החלטת  עם 
יצאה  החינוך  גזירת  את  לחדש  יורק  
האדמו"ר  כ"ק  של  הקודש  קריאת 
מסאטמר שליט"א ליום תפילה וזעקה 

לעורר רחמי שמים לביטול הגזירה.
הח־ יורק  בניו  החינוך  וועדת 
הפיקוח  את  להדק  כשנה  לפני  ליטה 
הפרטיים  למוסדות  שקשור  מה  בכל 

במדינה.
לכל  שלחו  החינוך  במשרד 
חדשות  הנחיות  הפרטיים  המוסדות 
ההנחיות  בין  לממש,  חייבים  שהם 
היא שחייבים ללמוד 7 שעות בכל יום 

כל  ללמוד  חייבים  כ"כ  חול,  לימודי 
במוסד  ללמוד  שאסור  לימודים  מיני 
יהודי, ועוד הרבה הנחיות שא"א למו־
סד יהודי לעמוד בהן והם אמרו שהם 
ישלחו פקחים לפקח על כל המוסדות 
שילמדו ומי שלא יציית להנחיות יקבל 

צו סגירה של המוסדות.
גג  ארגון  הקימו  המוסדות 
פעריל"ס  בשם  הנושא  בכל  שיטפל 
ישראל  אגודת  עומד  שבראשו  ארגון 
המו־ כל  וכן  סאטמר  וקהילת  דארה"ב 
מכל  האורטודקסים  היהודים  סדות 
רחבי מדינת ניו יורק. בארגון פעריל"ס 
הגישו בקשה לבית המשפט נגד החוק 

שהיא נוגדת את החוקה האומרת שיש 
חופש דת בארה"ב וגם להוציא צו מני־

לפקח  תוכל  לא  החינוך  שוועדת  עה 
על המוסדות עד אחרי שהם יגמרו את 

הדיונים בבית המשפט.
החי־ וועדת  כי  קיוו  העסקנים 
בה אולם לתדהמתם, ועדת  נוך תחזור 
יום  ימים  עשרה  לפני  פרסמה  החינוך 
רביעי ר"ח תמוז את ההנחיות החדשות 

שעליהן ניתן לערער בתוך 60 יום.
יום  על  להכריז  הוחלט  ולכן 
י"ז  הבא  ראשון  ביום  וזעקה  תפילה 
המ־ הגזירה  רוע  את  "להעביר  בתמוז, 

רחפת על יהדות ניו יורק".

ביומא דהילולא ה130 של בעל 
ה''מגן אברהם'' מטריסק זי''ע 

עלייה לציון באוקראינה 
חסידים ואנשי מעשה מלונדון בראשונת נכדי כ"ק האדמו"ר מטריסק לונדון 
זצ"ל עלו לפקוד את ציונו באוקראינה ופקדו גם את ציוני כ"ק האדמו"רים 

מבעלזא וציונו של כ"ק האדמו"ר רבי שלמה מקרלין זי"ע

מ‡: מ. מון
במלאת מאה שלושים שנה 
ה''מגן  בעל  של  להסתלקותו 
נערכה  זי''ע  מטריסק  אברהם'' 
שבעיירת  הקדוש  לציון  נסיעה 
כ''ק  נכדיו  בראשות  טריסק 
מונטריאול  מטריסק  האדמו''ר 
שליט"א,  הרה''ח הנגיד ר' חיים 
כולל  ראש  שליט"א  ריינר  פסח 
והרה''ח  בלונדון  סופר'  'כתב 
בנש''ק ר' יעקב אריה שטרן ר''מ 
נכדי  אהרון  תולדות  בביהמ''ד 
לונדון  מטריסק  האדמו''ר  כ''ק 

זצ''ל. 
לציון  הגעתם  עם  מיד 
בבית  מנוחתו  שבאהל  הקדוש 
הידוע  טריסק'  בעיר  החיים 
ורבים  וישועה  סגולה  כמקום 
במקום  תפילתם  בזכות  נושעו 
זה החלו באמירת פרקי תהילים 
טשערנו־ בית  כמנהג  הסדר  על 
הכלל  לישועות  והתפללו  ביל 
עם  התחילו  מכן  לאחר  והפרט. 
בהשתפכות  התעוררות  ניגוני 
מטריסק  האדמו"ר  וכ"ק  הנפש 
דברי  מסר  שליט"א  מונטריאול 

ועל  הדור  מצב  על  התעוררות  
מצב  ואתר,  אתר  בכל  הצרות 
בהת־ הטמאים  והכלים  החינוך 
עוררות עצומה שכל אחד מקבל 

על עצמו קבלה טובה
הרה''ק  לציון  נסעו  משם 
שב־ זי"ע  מקרלין  שלמה  רבי 
לציוני  נסעו  משם  לודמיר  עיר 
והל־ זי"ע  בעלזא  לבית  רבוה''ק 
הרה''ק  של  במקווה  לטבול  כו 
זי''ע  מבעלזא  שלום'  ה'שר  בעל 
והתפללו על השטח שהיה הבית 

המדרש הגדול בבעלזא.
בעיר  ההילולא  בסעודת 
אורחים  ההכנסת  בבנין  בעלזא 
בארה''ק  בעלזא  מוסדות  שע''י 
שם נשא דברים נכד בעל ההילו־
ריינער  פסח  חיים  ר'  הנגיד  לא 
סופר'  'כתב  כולל  ראש  שליט"א 
גדול־ בשגב  מדברותיו  שנשא 
זי''ע.  ההילולא  בעל  זקנו  של  תו 
מקדושתו  הביא  רב  זמן  במשך 
ההילולא  בעל  זקינו  של  הגדולה 

זי''ע 
הרה''ח ר' צבי אלימלך הוס 
בקנדה  טאהש  מקרית  שליט"א 

קברי  למען  העסקנים  מגדולי 
עו־ סיפר  באוקראינה  הצדיקים 
בברכת  ההילולא.  מבעל  בדות 
יהודה  ר'  הרה''ג  נתכבד  המזון 
אור  בישיבת  ר''מ  ברנסדרופר 

תורה היטשן.  
ברוב  הנסיעה  ארגון  לצד 
שלא  נאמנה  ובמסירות  כשרון 
פנחס  ר'  הרב  ע''י  המזג  יחסר 
מרדכי צימעט שליט"א מחשובי 
בלונדון  רחמסטריווקא  חסידי 
הוקם  האחרונה  בשנה  כי  נמסר 
אור־ הכנסת  הקמת  למען  הוועד 
בראשות  טריסק  בעיירת  חים 
מונטריאל  מטריסק  האדמו"ר 
ריינר  פסח  חיים  ר'  הרה''ח 
שליט"א והרה''ח  ר' צבי אלימלך 
נפגשו  האחרונים  בשבועות  הוס 
עם ראשי העירייה והממשל המ־
קומי בכדי להסדיר את השטחים 
אור־ ההכנסת  לשטח  שמסביב 
את  והבטיחו  העלמין  ובית  חים 
עזרתם לשמירה על בית העלמין 
רחבי  מכל  המגיע  הקהל  לטובת 
העולם בכל ימות השנה להעתיר 

בתפילה במקום הקדוש. 

במעמד ראשי כולל שומרי החומות הוכתר 
הגר"ש קאהן שליט"א אב"ד מעלבארן 

לחבר ועד הרבנים דשומרי החומות

מ‡: מ. מון
הוכ־ קדומים  הוד  במעמד 
רבי  הגאון  מעלבארן  גאב"ד  תר 
ועד  לחבר  שליט"א  קאהן  שלמה 
דממלכת  קודש  וגזבר  הרבנים 
החומות  'שומרי  והחסד  התורה 

לצדקת רבי מאיר בעל הנס'.
הכולל  הנהלת  חברי 
חבר  בבית  התאספו  בארה"ק 
הנשיאות מרן הגאב"ד דירושלים 
שליט"א  ווייס  מהרי"ט  עיה"ק 
למע־ קדישא,  דארעא  מרא 
המעמד  את  פתח  ההכתרה.  מד 
פעלדמאן  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ג 
שהדגיש  ההנהלה  חבר  שליט"א 
בה־ בידינו  אבותינו  מסורת  את 
נהלת הקופה הקדושה שייסודתה 
עוד  הדורות  גדולי  קודש  בהררי 
זיע"א  סופר  החתם  מרן  מימי 
מרנן  ה"ה  הקופה  מייסדי  ואחריו 
זכו־ אש  והמהר"ם  סופר  הכתב 
הצדקה  ומסורת  עלינו,  יגן  תם 
היא שגדולי ישראל רבני ומנהיגי 
בקד־ המתעסקים  הם  הקהילות 
שהעיד  סופר  החתם  כמרן  שים, 
עתי  'אין  פעמים  כמה  עצמו  על 
הת־ ומ"מ  רוקי',  את  לבלוע  אתי 
זמנים  זמן  ארוכות  שעות  עסק 
בדבריו  ארה"ק.  עניי  למען  טובא 
שכו־ שלמה  התפארת  את  ציטט 
מצוה  לקיים  שזוכה  מי  שכל  תב 
הג־ נשמת  בו  מתעברת  כתיקונה 

בהידור,  זו  מצוה  שקיימו  דולים 
רבי  בצדקת  המתעסק  כל  ולכן 
מצד  לסיוע  זוכה  הנס  בעל  מאיר 
וקדושים  גדולים  הני  כל  נשמות 

מייסידי הקופה.
פתח  דעיה"ק  הגאב"ד  מרן 
ההנהלה  לחברי  ברכה  בדברי 
הקודש  משמרת  על  העומדים 
ונאמנות,  במסירות  רבות  שנים 
להכתיר  ויאה  יאה  שלן  ואמר 
את הגר"ש שליט"א להמשיך את 
הקדושות  הקהילות  רבני  מסורת 
בגולה לעורר את לבב קהל עדתם 
בעל  מאיר  רבי  לצדקת  להתנדב 
כמ־ החומות,  שומרי  לכולל  הנס 
מדור  לנו  המסורה  הצדקה  סורת 
דור, מימי מרן החתם סופר היש־
אחריהם,  ותלמידיהם  משה  מח 
בדבריו הזכיר את רבו הגה"צ רבי 
אב"ד  זצ"ל  בוימגארטען  שלמה 
ונ־ יצ"ו  לונדון  חיים'  עץ  'תורה 
שהתעסק  באירופה,  הכולל  שיא 
בצדקה זו ולא חס על כוחו וכבו־
דו. וסיים בברכתו הלבבית שיזכה 
ויאריך  ולהאדירה  תורה  להגדיל 

ימים על ממלכתו.
הגאון  דברים  נשא  אחריו 
על  שקרא  שליט"א  שלמה  רבי 
יראוך'  אשר  לכל  אני  'חבר  עצמו 
עצמי  על  מקבל  אני  שררה  ולא 
אלא עבדות להיות נמנה על עבדי 
ה' העוסקים תדיר בצדקה חשובה 

זו, וכאשר עד עכשיו מדי תקופה 
החוב־ הפעולות  לנו  נודע  כאשר 
תמיד  חשבתי  תבל  זרועות  קות 
ולהיות  שותף  להיות  אוכל  כיצד 
אלו,  נשגבות  במצוות  חלק  לי 
מה עוד שכל ימי גדלתי וחונכתי 
רבי  הקודש  'קופת  של  באוירה 
הורי  מבית  עוד  הנס'  בעל  מאיר 
וזקניי ולמעלה בקודש, וב"ה שז־
כיתי עכשיו להיות נמנה על דבר 
שי־ להשי"ת  אני  ומתפלל  מצוה, 
והמעשים  מהעושים  להיות  זכני 
ארה"ק  עני  לרווחת  והמסייעים 
כולל  של  הנשגבות  והפעולות 
שומרי החומות לצדקת רבי מאיר 

בעל הנס.
נמסרה  המעמד  בהמשך 
הכת־ תעודת  שליט"א  להגר"ש 
חבר  של  קדשו  יד  בחתימת  רה 
שליט"א  הגאב"ד  מרן  הנשיאות 
ההנהלה  חברי  חתימות  כשלצידו 

הי"ו.
מרן הגאב"ד שליט"א נפרד 
ומכל  שליט"א,  מהגר"ש  לשלום 
הצלחה  בברכת  ההנהלה  חברי 
רבה בכל הפעולות המגוונות לר־
ולאות  ארה"ק.  עניי  אלפי  ווחת 
מעלבא־ לאב"ד  מיוחדת  חביבות 
ללוותו  בעצמו  טרח  שליט"א  רן 
לעד  ברכות  עליו  מעריף  כשהוא 
בתפ־ דשמיא  וסייעתא  להצלחה 

קידו החדש.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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סאטמר: יום תפילה וזעקה בי"ז בתמוז
עם החלטת משרד החינוך בניו יורק  לחדש את "גזירת החינוך" קרא כ"ק האדמו"ר 

מסאטמר שליט"א ליום תפילה וזעקה לעורר רחמי שמים לביטול הגזירה
מ‡: יר‡ל לבי‡

בניו  החינוך  משרד  החלטת  עם 
יצאה  החינוך  גזירת  את  לחדש  יורק  
האדמו"ר  כ"ק  של  הקודש  קריאת 
מסאטמר שליט"א ליום תפילה וזעקה 

לעורר רחמי שמים לביטול הגזירה.
הח־ יורק  בניו  החינוך  וועדת 
הפיקוח  את  להדק  כשנה  לפני  ליטה 
הפרטיים  למוסדות  שקשור  מה  בכל 

במדינה.
לכל  שלחו  החינוך  במשרד 
חדשות  הנחיות  הפרטיים  המוסדות 
ההנחיות  בין  לממש,  חייבים  שהם 
היא שחייבים ללמוד 7 שעות בכל יום 

כל  ללמוד  חייבים  כ"כ  חול,  לימודי 
במוסד  ללמוד  שאסור  לימודים  מיני 
יהודי, ועוד הרבה הנחיות שא"א למו־
סד יהודי לעמוד בהן והם אמרו שהם 
ישלחו פקחים לפקח על כל המוסדות 
שילמדו ומי שלא יציית להנחיות יקבל 

צו סגירה של המוסדות.
גג  ארגון  הקימו  המוסדות 
פעריל"ס  בשם  הנושא  בכל  שיטפל 
ישראל  אגודת  עומד  שבראשו  ארגון 
המו־ כל  וכן  סאטמר  וקהילת  דארה"ב 
מכל  האורטודקסים  היהודים  סדות 
רחבי מדינת ניו יורק. בארגון פעריל"ס 
הגישו בקשה לבית המשפט נגד החוק 

שהיא נוגדת את החוקה האומרת שיש 
חופש דת בארה"ב וגם להוציא צו מני־
לפקח  תוכל  לא  החינוך  שוועדת  עה 
על המוסדות עד אחרי שהם יגמרו את 

הדיונים בבית המשפט.
החי־ וועדת  כי  קיוו  העסקנים 
בה אולם לתדהמתם, ועדת  נוך תחזור 
יום  ימים  עשרה  לפני  פרסמה  החינוך 
רביעי ר"ח תמוז את ההנחיות החדשות 

שעליהן ניתן לערער בתוך 60 יום.
יום  על  להכריז  הוחלט  ולכן 
י"ז  הבא  ראשון  ביום  וזעקה  תפילה 
המ־ הגזירה  רוע  את  "להעביר  בתמוז, 

רחפת על יהדות ניו יורק".

ביומא דהילולא ה130 של בעל 
ה''מגן אברהם'' מטריסק זי''ע 

עלייה לציון באוקראינה 
חסידים ואנשי מעשה מלונדון בראשונת נכדי כ"ק האדמו"ר מטריסק לונדון 
זצ"ל עלו לפקוד את ציונו באוקראינה ופקדו גם את ציוני כ"ק האדמו"רים 

מבעלזא וציונו של כ"ק האדמו"ר רבי שלמה מקרלין זי"ע

מ‡: מ. מון
במלאת מאה שלושים שנה 
ה''מגן  בעל  של  להסתלקותו 
נערכה  זי''ע  מטריסק  אברהם'' 
שבעיירת  הקדוש  לציון  נסיעה 
כ''ק  נכדיו  בראשות  טריסק 
מונטריאול  מטריסק  האדמו''ר 
שליט"א,  הרה''ח הנגיד ר' חיים 
כולל  ראש  שליט"א  ריינר  פסח 
והרה''ח  בלונדון  סופר'  'כתב 
בנש''ק ר' יעקב אריה שטרן ר''מ 
נכדי  אהרון  תולדות  בביהמ''ד 
לונדון  מטריסק  האדמו''ר  כ''ק 

זצ''ל. 
לציון  הגעתם  עם  מיד 
בבית  מנוחתו  שבאהל  הקדוש 
הידוע  טריסק'  בעיר  החיים 
ורבים  וישועה  סגולה  כמקום 
במקום  תפילתם  בזכות  נושעו 
זה החלו באמירת פרקי תהילים 
טשערנו־ בית  כמנהג  הסדר  על 
הכלל  לישועות  והתפללו  ביל 
עם  התחילו  מכן  לאחר  והפרט. 
בהשתפכות  התעוררות  ניגוני 
מטריסק  האדמו"ר  וכ"ק  הנפש 
דברי  מסר  שליט"א  מונטריאול 

ועל  הדור  מצב  על  התעוררות  
מצב  ואתר,  אתר  בכל  הצרות 
בהת־ הטמאים  והכלים  החינוך 
עוררות עצומה שכל אחד מקבל 

על עצמו קבלה טובה
הרה''ק  לציון  נסעו  משם 
שב־ זי"ע  מקרלין  שלמה  רבי 
לציוני  נסעו  משם  לודמיר  עיר 
והל־ זי"ע  בעלזא  לבית  רבוה''ק 
הרה''ק  של  במקווה  לטבול  כו 
זי''ע  מבעלזא  שלום'  ה'שר  בעל 
והתפללו על השטח שהיה הבית 

המדרש הגדול בבעלזא.
בעיר  ההילולא  בסעודת 
אורחים  ההכנסת  בבנין  בעלזא 
בארה''ק  בעלזא  מוסדות  שע''י 
שם נשא דברים נכד בעל ההילו־
ריינער  פסח  חיים  ר'  הנגיד  לא 
סופר'  'כתב  כולל  ראש  שליט"א 
גדול־ בשגב  מדברותיו  שנשא 
זי''ע.  ההילולא  בעל  זקנו  של  תו 
מקדושתו  הביא  רב  זמן  במשך 
ההילולא  בעל  זקינו  של  הגדולה 

זי''ע 
הרה''ח ר' צבי אלימלך הוס 
בקנדה  טאהש  מקרית  שליט"א 

קברי  למען  העסקנים  מגדולי 
עו־ סיפר  באוקראינה  הצדיקים 
בברכת  ההילולא.  מבעל  בדות 
יהודה  ר'  הרה''ג  נתכבד  המזון 
אור  בישיבת  ר''מ  ברנסדרופר 

תורה היטשן.  
ברוב  הנסיעה  ארגון  לצד 
שלא  נאמנה  ובמסירות  כשרון 
פנחס  ר'  הרב  ע''י  המזג  יחסר 
מרדכי צימעט שליט"א מחשובי 
בלונדון  רחמסטריווקא  חסידי 
הוקם  האחרונה  בשנה  כי  נמסר 
אור־ הכנסת  הקמת  למען  הוועד 
בראשות  טריסק  בעיירת  חים 
מונטריאל  מטריסק  האדמו"ר 
ריינר  פסח  חיים  ר'  הרה''ח 
שליט"א והרה''ח  ר' צבי אלימלך 
נפגשו  האחרונים  בשבועות  הוס 
עם ראשי העירייה והממשל המ־
קומי בכדי להסדיר את השטחים 
אור־ ההכנסת  לשטח  שמסביב 
את  והבטיחו  העלמין  ובית  חים 
עזרתם לשמירה על בית העלמין 
רחבי  מכל  המגיע  הקהל  לטובת 
העולם בכל ימות השנה להעתיר 

בתפילה במקום הקדוש. 

במעמד ראשי כולל שומרי החומות הוכתר 
הגר"ש קאהן שליט"א אב"ד מעלבארן 

לחבר ועד הרבנים דשומרי החומות

מ‡: מ. מון
הוכ־ קדומים  הוד  במעמד 
רבי  הגאון  מעלבארן  גאב"ד  תר 
ועד  לחבר  שליט"א  קאהן  שלמה 
דממלכת  קודש  וגזבר  הרבנים 
החומות  'שומרי  והחסד  התורה 

לצדקת רבי מאיר בעל הנס'.
הכולל  הנהלת  חברי 
חבר  בבית  התאספו  בארה"ק 
הנשיאות מרן הגאב"ד דירושלים 
שליט"א  ווייס  מהרי"ט  עיה"ק 
למע־ קדישא,  דארעא  מרא 
המעמד  את  פתח  ההכתרה.  מד 
פעלדמאן  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ג 
שהדגיש  ההנהלה  חבר  שליט"א 
בה־ בידינו  אבותינו  מסורת  את 
נהלת הקופה הקדושה שייסודתה 
עוד  הדורות  גדולי  קודש  בהררי 
זיע"א  סופר  החתם  מרן  מימי 
מרנן  ה"ה  הקופה  מייסדי  ואחריו 
זכו־ אש  והמהר"ם  סופר  הכתב 
הצדקה  ומסורת  עלינו,  יגן  תם 
היא שגדולי ישראל רבני ומנהיגי 
בקד־ המתעסקים  הם  הקהילות 
שהעיד  סופר  החתם  כמרן  שים, 
עתי  'אין  פעמים  כמה  עצמו  על 
הת־ ומ"מ  רוקי',  את  לבלוע  אתי 
זמנים  זמן  ארוכות  שעות  עסק 
בדבריו  ארה"ק.  עניי  למען  טובא 
שכו־ שלמה  התפארת  את  ציטט 
מצוה  לקיים  שזוכה  מי  שכל  תב 
הג־ נשמת  בו  מתעברת  כתיקונה 

בהידור,  זו  מצוה  שקיימו  דולים 
רבי  בצדקת  המתעסק  כל  ולכן 
מצד  לסיוע  זוכה  הנס  בעל  מאיר 
וקדושים  גדולים  הני  כל  נשמות 

מייסידי הקופה.
פתח  דעיה"ק  הגאב"ד  מרן 
ההנהלה  לחברי  ברכה  בדברי 
הקודש  משמרת  על  העומדים 
ונאמנות,  במסירות  רבות  שנים 
להכתיר  ויאה  יאה  שלן  ואמר 
את הגר"ש שליט"א להמשיך את 
הקדושות  הקהילות  רבני  מסורת 
בגולה לעורר את לבב קהל עדתם 
בעל  מאיר  רבי  לצדקת  להתנדב 
כמ־ החומות,  שומרי  לכולל  הנס 
מדור  לנו  המסורה  הצדקה  סורת 
דור, מימי מרן החתם סופר היש־
אחריהם,  ותלמידיהם  משה  מח 
בדבריו הזכיר את רבו הגה"צ רבי 
אב"ד  זצ"ל  בוימגארטען  שלמה 
ונ־ יצ"ו  לונדון  חיים'  עץ  'תורה 
שהתעסק  באירופה,  הכולל  שיא 
בצדקה זו ולא חס על כוחו וכבו־
דו. וסיים בברכתו הלבבית שיזכה 
ויאריך  ולהאדירה  תורה  להגדיל 

ימים על ממלכתו.
הגאון  דברים  נשא  אחריו 
על  שקרא  שליט"א  שלמה  רבי 
יראוך'  אשר  לכל  אני  'חבר  עצמו 
עצמי  על  מקבל  אני  שררה  ולא 
אלא עבדות להיות נמנה על עבדי 
ה' העוסקים תדיר בצדקה חשובה 

זו, וכאשר עד עכשיו מדי תקופה 
החוב־ הפעולות  לנו  נודע  כאשר 
תמיד  חשבתי  תבל  זרועות  קות 
ולהיות  שותף  להיות  אוכל  כיצד 
אלו,  נשגבות  במצוות  חלק  לי 
מה עוד שכל ימי גדלתי וחונכתי 
רבי  הקודש  'קופת  של  באוירה 
הורי  מבית  עוד  הנס'  בעל  מאיר 
וזקניי ולמעלה בקודש, וב"ה שז־
כיתי עכשיו להיות נמנה על דבר 
שי־ להשי"ת  אני  ומתפלל  מצוה, 
והמעשים  מהעושים  להיות  זכני 
ארה"ק  עני  לרווחת  והמסייעים 
כולל  של  הנשגבות  והפעולות 
שומרי החומות לצדקת רבי מאיר 

בעל הנס.
נמסרה  המעמד  בהמשך 
הכת־ תעודת  שליט"א  להגר"ש 
חבר  של  קדשו  יד  בחתימת  רה 
שליט"א  הגאב"ד  מרן  הנשיאות 
ההנהלה  חברי  חתימות  כשלצידו 

הי"ו.
מרן הגאב"ד שליט"א נפרד 
ומכל  שליט"א,  מהגר"ש  לשלום 
הצלחה  בברכת  ההנהלה  חברי 
רבה בכל הפעולות המגוונות לר־
ולאות  ארה"ק.  עניי  אלפי  ווחת 
מעלבא־ לאב"ד  מיוחדת  חביבות 
ללוותו  בעצמו  טרח  שליט"א  רן 
לעד  ברכות  עליו  מעריף  כשהוא 
בתפ־ דשמיא  וסייעתא  להצלחה 

קידו החדש.
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כותל המזרח, ה'תש"פ

מפת הרישום: כך ייראו היכלי הישיבות הספרדיות בזמן אלול
לאחר שהישיבות האשכנזיות סיימו את הרישום והבחינות, החלו המבחנים בישיבות הספרדיות, ואלפי בחורים ספרדים מובחרים, מצאו את מקומם בכותל המזרח 

של עולם התורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרי־ את  פתחו  הספרדיות  בישיבות 
האשכנזיות,  הישיבות  אחרי  כחודש  שום 
ותקופת המבחנים החלה אף מאוחר יותר, 
אך בניגוד לעבר, הישיבות הספרדיות כבר 
בשלב זה סגרו לפרטי פרטים את הרישום 

לשנת תש"פ.
מנסים  האחרונות,  השנים  במהלך 
את  למצב  נחשקות  ספרדיות  ישיבות 
והיוקרתית  הראשונה  בשורה  שוב  עצמם 
בין  ופוניבז',  חברון  בין  התורה,  עולם  של 
הטלת  מחמיר,  תקנון  באמצעות  היתר 
הישיבה  במבנה  שינויים  ועוד  משטר 
הרי־ צוות  של  ריענון  הכוללים  ובאופייה, 
שום והעתקת שיטות הלימוד והחינוך של 

ישיבות חברון ופוניבז'.
לפניכם חלק נוסף מהפרויקט הגדול 
זמן  לקראת  והישיבות',  התורה  'עולם  של 
אלול תשע"ט, והפעם: כך ייראו ב'זמן אלול 
הקרוב, השיעורים הפותחים את הישיבות 

הספרדיות הגדולות בארץ ישראל.
לשי־ קיבלה   – יוסף'  'אוהל  ישיבת   
עור א' 60 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה 
הגר"ע יוסף והגאונים ר"ד טורק ור"י עבא־

די, מראשי הישיבה.
התקבלו   - התורה'  'אוצרות  ישיבת   
40 בחורים לשיעור א', הישיבה מונה כיום 

230 בחורים.

ברק  בבני   - אליצור'  'אור  ישיבת 
שמעון  בן  מסעוד  רבי  הגאון  בראשות 
,הישיבה מונה כיום 95 תלמידים והתקבלו 

לשיעור א' 40 בחורים.
כיום 120  מונה  ברוך' -  'אור  ישיבת 
תלמידים, התקבלו לשיעור א' 50 בחורים.
ישיבת 'אורחות מאיר' - לומדים בי־
שיבה כיום מאה בחורים, והתקבלו לשיעור 

א' 35 תלמידים.
ישיבת 'אור לציון' - בראשות הגאון 
רבי אליהו אבא שאול התקבלו לשיעור א' 
50 תלמידים. הישיבה מונה כיום 160 תל־

מידים.
 ישיבת 'אמיתה של תורה' - בירוש־

לים התקבלו 45 תלמידים לשיעור א'.
הישיבה   - התלמוד'  'אש  ישיבת   
מונה 380 בחורים, והתקבלו לשיעור א' 70 

תלמידים.
 - סטון'  טלז   - יצחק  'באר  ישיבת   
והתקבלו  בחורים  כיום 200  מונה  הישיבה 

לשיעור א' 60 תלמידים.
ישיבת 'בית שמעיה' - התקבלו לשי־
עור א' 120 בחורים, כזכור הישיבה הייתה 
לאחר  הרישום  בנושא  הסערה  במרכז 
הישיבות  יתר  לפני  הבחינות  את  שהחלה 

הספרדיות.
ישיבת 'ברית יצחק' - מונה כיום 300 
לשיעור  תלמידים   60 והתקבלו  תלמידים, 

א'.

בראשות   - אפרים'  'ברכת  ישיבת   
מונה  הישיבה  פנחסי,  בצלאל  רבי  הגאון 
היום 250 בחורים והתקבלו לשיעור א' 50 

בחורים.
הישיבה   - ישראל'  'ברכת  ישיבת 
מונה 120 בחורים, לשיעור א' התקבלו 28 

תלמידים.
מונה  הישיבה   - חיים'  'דברי  ישיבת 
א'  לשיעור  והתקבלו  תלמידים   150 כיום 

60 תלמידים.
לשי־ התקבלו   - חיים'  'דעת  ישיבת 
עור א' 70 בחורים, הישיבה מונה כיום 300 

בחורים.
מונה  הישיבה   - דוד'  'דרכי  ישיבת   
א'  לשיעור  והתקבלו  תלמידים,   150 כיום 

60 תלמידים.
 ישיבת 'דרכי חיים' - בראשות הגאון 
כ-30  א'  לשיעור  התקבלו  מרג'ן,  נתן  רבי 
בחו־ כ-110  הישיבה  מונה  כיום  בחורים, 
הרב  והגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  רים. 

נחום פרידמן.
יסודות,  במושב   - 'יסודות'  ישיבת   
בישיבה לומדים כ-400 תלמידים, לשיעור 

א' התקבלו 85 בחורים.
בראשות   - התורה'  'יסודות  ישיבת   
הגאון רבי ברוך צבי לב, מונה 350 בחורים. 

לשיעור א' התקבלו 80 בחורים.
הבחורים   - נתיבות'  'יקירי  ישיבת   
 30 א'  לשיעור  והתקבלו  בירושלים  נבחנו 

תלמידים. הישיבה מונה היום 120 בחורים.
בראשות   - התורה'  'מאור  ישיבת   
הגאון רבי אברהם סלים, התקבלו לשיעור 

א' 75 תלמידים.
הישיבה  התורה' -  'משכנות  ישיבת   
מונה כיום 250 בחורים והתקבלו לשיעור 

א' 80 בחורים.
לומדים  בה   - משה'  'פאר  ישיבת   
א' 25  לשיעור  התקבלו  בחורים,  כיום 50 

תלמידים.
ישיבת 'פורת יוסף' - בראשות ראש 
הישיבה הגאון רבי שלום כהן, נשיא מוע־
צת חכמי התורה, התקבלו לשיעור א' 40 
תלמידים, הישיבה מונה כיום 140 תלמי־

דים.
ישיבת 'קול יעקב' - בראשות הגאון 
 70 א'  לשיעור  התקבלו  עדס,  יהודה  רבי 
תלמידים חדשים. הישיבה מונה כיום 300 

תלמידים.
גת  בקרית   - התורה'  'קרית  ישיבת 
הת־ אנקונינה  ליאור  רבי  הגאון  בראשות 

קבלו לשיעור א' 30 תלמידים.
התקבלו   - התלמוד'  'רינת  ישיבת   
מונה  הישיבה  תלמידים,   60 א'  לשיעור 

כיום 180 תלמידים.
ברק,  בבני   - יעקב'  'רינת  ישיבת 
לשי־ והתקבלו  בחורים  מונה 80  הישיבה 

עור א' 30 בחורים.
בחו־  580 המונה   - 'רכסים'  ישיבת 

רים, קיבלה לשיעור א' 150 בחורים.
ישיבת 'שיח יוסף' - בבני ברק מונה 
כיום 185 תלמידים, והתקבלו לשיעור א' 

65 בחורים.
ספר,  בקרית   - יצחק'  'שיח  ישיבת 
והתקבלו  בחורים   90 היום  מונה  הישיבה 

30 בחורים לשיעור א'.
באלעד   - תבונה'  'שערי  ישיבת 
הישי־ חדד,  אהרון  הרב  הגאון  בראשות 
בה מונה כיום 200 תלמידים והתקבלו 60 

תלמידים לשיעור א'.
בשכונת   - ודעת'  'תורה  ישיבת 
רמות בראשות הגאון הרב יצחק כהן, הת־
קבלו לשיעור א' 48 בחורים. הישיבה מונה 

כיום 120 בחורים.
 ישיבת 'תורת דוד' - בעיר אשדוד, 
בראשות הגאון רבי שלמה רביבו, הישיבה 
שנבחנו  מאות  מתוך  בחורים,   180 מונה 
בישי־ בחורים.   60 א'  לשיעור  שהתקבלו 
בה הבוחנים הם ראש הישיבה הגאון רבי 
שלמה רביבו והגאון רבי אליעזר שטיינמן 
הרש־ זצ"ל.  הישיבה  ראש  מרן  של  נכדו 
מים בישיבה הם הרב אורי זלזניק ויהודה 

קריאף
בראשות   - הלוי'  'תפארת  ישיבת 
כיום  מונה  הישיבה  לוי,  משה  הרב  הגאון 
180 בחורים והתקבלו לשיעור א' 48 בחו־

רים. 
סייע בהכנת הכתבה: יענקי קצבורג

צפון קוריאה: שיחות הגרעין עם ארה"ב 
בסכנה בשל תרגיל צבאי עם הדרום

בפיונגיאנג מזהירים כי חידוש המו"מ עם וושינגטון מוטל בספק לאור התמרון המתוכנן בדרום 
קוריאה ◆ "זו הכנה למלחמה"

מ‡ פ. יוחנן
שי־ כי  הזהירה  הצפונית  קוריאה 
נמצאות  הברית  ארצות  עם  הגרעין  חות 
עם  מתוכנן  צבאי  תרגיל  בשל  בסכנה 
בחו־ המאולתרת  הפסגה  אחרי  הדרום. 
דש שעבר בין נשיא ארצות הברית דונלד 
און  ג'ונג  קים  הצפון  מנהיג  לבין  טראמפ 
להתניע  הסכימו  הם  הקוריאות,  בגבול 
קרס  שזה  אחרי  מחדש  ומתן  המשא  את 

בפסגת וייטנאם בפברואר.
ואולם, בפיונגיאנג אמרו כי התרגיל 
הוא  מנג",  "דונג  הבא,  לחודש  המתוכנן 

"הכנה למלחמה". דובר של משרד החוץ 
סוכנות  ידי  על  שהוקראה  בהצהרה  מסר 
הידיעות הרשמית כי "נקבל החלטה בנו־
הברית  ארצות  עם  העבודה  לשיחות  גע 

כשנראה את הצעדים הבאים שלה".
בתרגילים  רואה  הצפונית  קוריאה 
וטראמפ  עליה,  איום  הללו  המשותפים 
הרא־ הפסגה  אחרי  חלקם  את  השעה 
כצעד  אשתקד  בסינגפור  קים  עם  שונה 
הברית  בעלות  שתי  מנגד,  אמון.  בונה 
מצו־ בהיקף  תרגילים  לקיים  ממשיכות 

מצם יותר.

אימון  הם  שהתרגילים  ברור  "זה 
למ־ מלחמה  לקראת  חזרה  אמת,  בזמן 
הדובר.  אמר  שלנו",  הרפובליקה  חיצת 
בפגישה  הבטיח  טראמפ  כי  ציין  הוא 
התרגילים  את  לעצור  קים  עם  האחרונה 
הללו. "משום שארצות הברית לא עומדת 
להישאר  שלנו  הסיבה  שלה,  בהתחייבות 

מחויבים להסכם מתפוגגת".
ערכה  לא  בסינגפור,  הפסגה  מאז 
או  גרעיניים  ניסויים  הצפונית  קוריאה 
אולם  בין-יבשתיים,  טילים  של  שיגורים 

כן בטילים לטווח קצר.

מדד המחירים לצרכן 
ירד ביוני ב-0.6%, 

יותר מהצפוי
בעקבות המדד הנמוך מהצפוי ירד קצב האינפלציה ב-12 
החודשים האחרונים ל-0.8% ◆ זו הפעם הראשונה מאז 
יוני אשתקד שקצב האינפלציה יורד אל מתחת לאחוז

מ‡ פ. יוחנן
מפתיע  לצרכן  המחירים  מדד 
בירידה חזקה של 0.6% בחודש יוני, 
על רקע נפילה עונתית במחירי היר־
מפרסמת  כך  הטריים,  והפירות  קות 
לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה 
מהצפוי  הנמוך  המדד  בעקבות 
החוד־ ב-12  האינפלציה  קצב  ירד 
הפעם  זו  ל-0.8%.  האחרונים  שים 
שקצב  אשתקד  יוני  מאז  הראשונה 
לאחוז,  מתחת  אל  יורד  האינפלציה 
ביעד  התחתון  לרף  מתחת  כלומר 
ציפיות  ישראל.  בנק  של  האינפלציה 
 0.2% שבין  לירידה  היו  האנליסטים 

ל-0.4%.
משמעות המדד הנמוך מהצפוי 
להעלאת  בסבירות  חדה  ירידה  היא 
שצופה  כפי  הבא,  בחודש  ריבית 
עדיין תחזית חטיבת המחקר של בנק 
ישראל. מאחורי הירידה החדה במדד 
במחירי   11% של  ירידה  עומדים 
של  ירידה  הטריים  והפירות  הירקות 
6.2% בסעיף ההלבשה וההנעלה ושל 
לבית.  והציוד  הריהוט  בסעיף   0.6%
המ־ מדד  עלה  השנה  תחילת  כאמור 

עשר  ובשנים  ב-0.9%  לצרכן  חירים 
החודשים האחרונים עלה ב-0.8%.

המחי־ במדד  הירידות  לעומת 
רים ממשיכים מחירי הדירות לעלות: 
שבוצעו  העסקאות  מחירי  מהשוואת 
בחודשים אפריל - מאי לעומת מחי־
רי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ 
הדירות  מחירי  כי  עולה  אפריל,   -
עלייה  השלימו  ובכך  ב-0.5%  עלו 
של 1.6% לעומת התקופה המקבילה 

אשתקד (אפריל 2018 - מאי 2018).
הדירות  מחירי  שינויי  בפילוח 
עליות  נרשמו  כי  נמצא  מחוזות  לפי 
בכל המחוזות בחלוקה הבאה: ירוש־
לים 1.1%, צפון ומרכז 0.7% כל אחד, 
חיפה ודרום 0.4% כל אחד ותל אביב 
0.1%. בפילוח שינויי מחירי הדירות 
המק־ התקופה  לעומת  מחוזות  לפי 
מאי   -  2019 אפריל  אשתקד,  בילה 
מאי   -  2018 אפריל  לעומת   2019
בול־ מחירים  עליות  כי  נמצא   ,2018
טות נרשמו בעיקר במחוזות הבאים: 
צפון 5%, ירושלים 2.4%, חיפה 1.8% 
מחירים  ירידת  מאידך,  ודרום 1.2%. 
מזערית של 0.1% נרשמה במחוז תל 

אביב.
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אחדות: חברי כנסת מכל הסיעות 
פגשו את הילדים החולים 

חברי הכנסת נפגשו הילדים החולים במחנה הנופש של ארגון 'לב מלכה': 
לילדים הקטנים יש חלומות גדולים והמתנדבים מגשימים אותם

לא  עדיין  אחדות  ממשלת 
קמה, אבל השבוע נרשמה אחדות 
ומי־ כץ   אופיר  הכנסת  חברי  בין 
הכנסת  וחברי   מהליכוד  שיר  כל 
מכחול  פורמן  ואורלי  ברק  בן  רם 
לבן, שהתאחדו במפגש עם  היל־
דים החולים במחנה הנופש שיזמו 

וארגנו ב'לב מלכה' 
ילדי  עם  היום  "נפגשתי 
ארגון ״לב מלכה״, במסגרת מחנה 
נופש הקיץ שלהם. ילדים גיבורים 
ואמיצים שבעזרת הארגון מציבים 
שהמא־ לעתיד,  מטרה  לעצמם 

מסייעים  להגשמתה  והרצון  מץ 
בין  הסרטן.  במחלת  להלחם  להם 
שמעתי  לשני  באולינג  משחק 
מהילדים על המטרות שלהם ועל 
יום  כל  עושים  שהם  הפעילויות 
אני  אלו.  את  להגשים  מנת  על 
אותם  ואראה  יבוא  שיום  מקווה 
ומנצ־ מטרותיהם  את  מממשים 
חים בקרב", אמר ח"כ אופיר כץ. 
הזה  המדהים  הארגון  "את 
אהרן  הרב  שנה   30 כבר  מוביל 
אברמן יחד עם עשרות בני נוער 
ומשקיעים  שמתנדבים  צעירים 
על מנת שהעשייה המופלאה הזו 
תמשיך להתקיים. הילדים האלו 
השי־ האמיתיים-  הלוחמים  הם 
תקווה  אותי  מילאה  איתם  חה 
וכוח, והוכיחה לי שהכל אפשרי 
דבריו  את  סיים  רוצים",  רק  אם 

ח"כ מהליכוד.
שיר  מיכל  הכנסת  חברי 

חיזקו  ברק  בן  ורם  פורמן  אורלי 
את דבריו של אופיר סופר: "יש 
חלומות  עם  קטנים  ילדים  פה 
הנוער  ובני  אברמן  הרב  גדולים. 
את  להם  מגשימים  המתנדבים 
למש־ תקווה  ונותנים  החלומות 

פחות". 
'לב  של  הקיץ  במחנה 
 200 השנה  השתתפו  מלכה' 
נהנו  במחנה  סרטן.  חולי  ילדים 
והפ־ אטרקציות  משלל  הילדים 
במרי־ שייט  בהם  לילדים  עלות 
טיסה  באולינג  רשת,  ספינת  נה, 
בכדור פורח ועוד שלל הפתעות 
המסורים  המתנדבים  שמכינים 
החולים.  לילדים  מלכה'  'לב  של 

המחנה הינו ללא תשלום. 
במסגרת המחנה זוכו  היל־
'לב  מתנדבי  של  מלא  ללווי  דים 
רכ־ בסיוע  המתנדבים  מלכה' 
גלגלים  וכסאות  מותאמים  בים 
יכולים  שאינם  לילדים  מסייעים 
ומאפשרים  עצמם  בכוחות  לנוע 

וב־ באטרקציות  להשתתף  להם 
כיף של מחנה הנופש. 

לאפשר  המחנה  מטרת 
לשים  המשפחות  ולבני  לילדים 
והטיפו־ הקשיים  את  קצר  לזמן 
ולה־ ולשמוח  בצד  הקשים  לים 
כי  מציינים,  מלכה'  ב'לב  נאות. 
הר־ הצוות  דיווח  עברו  בשנים 
על שיפור במצבם הרפואי  פואי 
שהשתתפו  מהילדים  חלק  של 

במחנה הנופש. 
"אני  אברמן:  אהרון  הרב 
הזכות  בחלקינו  שנפלה  שמח 
לה־ החולים  הילדים  את  לשמח 
פני  ועל  פניהם  על  חיוך  עלות 
המשפחות שלהם. כל שנה אנחנו 
של  הפעילות  כמה  בחוש  רואים 
לשי־ תורמות  נופש  המחנות 
הילדים.  של  הרפואי  המצב  פור 
להם  עוזרת  שלהם  השמחה 
יותר  חזקים  להיות  במוטיבציה 
ובעזרתם השם יצליחו לנצח את 

המחלה". 

המומחים מגלים:

בתקופת חופשת הקיץ הביקוש 
לעבודות מהבית גובר

שינויים בהרגלי עבודה, מייצרים הזדמנויות תעסוקתיות חדשות, כך מגלים 
מומחי ההשמה של חברת קריירה, חברת התעסוקה המובילה בציבור הדתי 
והחרדי. מסתבר שמידי שנה בימי חופשת הקיץ, עולה הביקוש לעבודות 

מהבית שכוללות מגוון רחב של תחומי תעסוקה.

מ‡: ˆבי ˜ופמן
מידי  הרב  הביקוש  לצד 
בתקופת  מהבית  לעבודות  שנה 
האחרונות  בשנים  הקיץ,  חודשי 
נראה שגם היצע המשרות לעבו־
אפשרויות  מתרחב.  מהבית  דות 
הג־ שחלקן  הרבות,  התעסוקה 
דול נולד בזכות עולם המחשבים 
והרשת, כולל משרות רבות, בט־
שמא־ מעניינים  תעסוקה  ווחי 
למצוא  אחד  לכל  כמעט  פשרים 
נוס־ בהכנסה  לו  שתסייע  משרה 

פת בימים אלה.
שה־ הרבות  המשרות  בין 
למאגר  אלה  בימים  תווספו 
חברת  של  האיכותיות  המשרות 
משרות  למצוא  ניתן  קריירה, 
רבות בתחומים מגוונים עם שכר 
טוב ודרישות שמאפשרות לבצע 

את העבודה מהבית.
למעלה מ-100 משרות של 
עבודה מהבית, הכוללות עבודות 
הכנסה  בתור  ספורות  לשעות 
המא־ רבות  משרות  וכן  נוספת 
בהתאם  ברשת  שימוש  פשרות 

להוראות הרבנים. 
לעבודות  המשרות  בין 
כמו  עבודות  למצוא  ניתן  מהבית 
תו־ עורכים  תמלול,  קלדנות, 
מנהלי  פגישות,  מתאמי  רניים, 
רפואית  מזכירות  לקוחות,  תיקי 
בתחומי  ומשרות  תורים,  וזימון 

החינוך מהבית ועוד.
של  תקדים  חסר  גיוס  לצד 
צוות  מהבית,  לעבודה  משרות 
קריירה,  של  המשרות  איתור 
למא־ שבוע  מידי  ומוסיף  מאתר 
משרות   800 כ-  החברה  גרי 

הכוללות  ואיכותיות  חדשות 
אקדמאיות,  ממשלתיות,  משרות 
עבודות  הוראה,  גננות,  גרפיקה, 

משרדיות, הנה"ח ועוד.
טיקוצקי  יצחק  לדברי 
שמובילים  "כמי  קריירה:  מנכ"ל 
את שוק התעסוקה בציבור החר־
די, אנו מודעים למגמות השונות 
הגובר  ולביקוש  העבודה  בשוק 
של  זו  בתקופה  מהבית  לעבודות 
השנה. כדי לענות על הביקושים, 
המשרות  את  לאתר  יודעים  אנו 
ולספק  מעוד  מבעוד  המבוקשות 
הע־ מבקשי  לציבור  הולם  מענה 
ההתא־ את  לבצע  היכולת  בודה. 
ולצרכי  המעסיקים  צרכי  בין  מה 
קריירה  את  הפכו  המועסקים, 
על  המועדפת  ההשמה  לחברת 

המעסיקים הגדולים במשק".

לכנןחיריוועכיו
החכם עיניו בראשו: מה גורם למשפחות לסגור נופש לחגי תשרי עוד לפני שהן 

יודעות היכן יבלו בבין הזמנים? כל הפרטים

לפי־ מעבר  הזמנים  בין 
סגרו  כבר  רבות  ומשפחות  נה, 
שלהן.  החופש  ולו"ז  יעד  את 
עדיין  ההתלבטות  אחרות  אצל 
במ־ בחו"ל,  או  בארץ  בשיאה: 
מתי  ימים,  כמה  בצימר,  או  לון 
מהלבטים  חלק  רק  אלו  וכיו"ב 
שמלווים החלטה על נופש, ואנ־
בחירה  כמובן  להן  מאחלים  חנו 

מוצלחת. 
אחד  יעד  אחרת,  או  כך 
הזמן  בנקודת  רלוונטי  פחות 
פראג.  דיוויד  קינג  מלון  הזאת: 
החדרים במלון המהודר שבבירת 
בעל  באירופה  היחיד  צ'כיה, 
העומד  כוכבים   5 של  סטנדרט 
תחת כשרות מהודרת לכל אורך 
ע"י  מועד  מבעוד  נתפסו  השנה, 
בטו־ להיות  שביקשו  הנופשים 
חים שהם ייהנו גם השנה מנופש 

מושלם. 
מגיע  למלון  "הביקוש 
לשיאו בתקופת הקיץ, כשמטבע 
הדברים תקופת בין הזמנים היא 
לירן  מסביר  ביותר",  העמוסה 

לוי, מנכ"ל קינג דיוויד פראג.
הנו־ שבכל  מספר  לוי 
המלון  הזמנים  בין  לתקופת  גע 
בש־ גם  כאשר  אאוט"  "סולד 
קשה  כבר  אליו  הנלווים  בועות 

מאוד למצוא חדרים פנויים.
שמחים  במלון  "אנחנו 
שצ־ והמוניטין  האמון  על  מאוד 
ברנו אצל הנופש החרדי. מבחי־
שאנחנו  מאוד  מחמיא  זה  נתנו 
מגיעים לתפוסה מלאה שבועות 

ארוכים מאוד לפני בין הזמנים".
הבי־ לנוכח  כי  חושף  לוי 
גם  כי  וההערכה  הגבוה  קוש 
תקופת החגים תתאפיין במגמה 
דומה, יש מי שכבר שריינו לעצ־
מם מקום לחגי תשרי תש"פ. "זה 
שמו־ מי  אבל  מוזר,  נשמע  אולי 
דע לביקוש יודע שככל שנתקרב 
למצוא  להצליח  הסיכוי  לחגים 

חדר פנוי – פוחת".
דייויד'  'קינג  מלון  כידוע, 
בפראג קנה לעצמו בשנים האח־
ברשי־ כבוד  של  מקום  רונות 

של  הנחשקים  הנופש  יעדי  מת 
הציבור החרדי מעבר לים. עצם 
תחת  הנמצא  מלון  של  קיומו 
ע"פ  ומתנהל  מהודרת  השגחה 
הערים  באחת  ההלכה  גדרי  כל 
דבר  אינו   – בעולם  המתויירות 
שומרי  ציבור  עבור  מאליו  מובן 

התורה.
מתקיימים  במלון  בנוסף, 
יום,  בכל  תפילה  מנייני   3 גם 
זאת לצד קיומו של מקוה טהרה 
לגברים ולנשים ע"פ כל דקדוקי 

ההלכה.
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אחדות: חברי כנסת מכל הסיעות 
פגשו את הילדים החולים 

חברי הכנסת נפגשו הילדים החולים במחנה הנופש של ארגון 'לב מלכה': 
לילדים הקטנים יש חלומות גדולים והמתנדבים מגשימים אותם

לא  עדיין  אחדות  ממשלת 
קמה, אבל השבוע נרשמה אחדות 
ומי־ כץ   אופיר  הכנסת  חברי  בין 
הכנסת  וחברי   מהליכוד  שיר  כל 
מכחול  פורמן  ואורלי  ברק  בן  רם 
לבן, שהתאחדו במפגש עם  היל־
דים החולים במחנה הנופש שיזמו 

וארגנו ב'לב מלכה' 
ילדי  עם  היום  "נפגשתי 
ארגון ״לב מלכה״, במסגרת מחנה 
נופש הקיץ שלהם. ילדים גיבורים 
ואמיצים שבעזרת הארגון מציבים 
שהמא־ לעתיד,  מטרה  לעצמם 

מסייעים  להגשמתה  והרצון  מץ 
בין  הסרטן.  במחלת  להלחם  להם 
שמעתי  לשני  באולינג  משחק 
מהילדים על המטרות שלהם ועל 
יום  כל  עושים  שהם  הפעילויות 
אני  אלו.  את  להגשים  מנת  על 
אותם  ואראה  יבוא  שיום  מקווה 
ומנצ־ מטרותיהם  את  מממשים 
חים בקרב", אמר ח"כ אופיר כץ. 
הזה  המדהים  הארגון  "את 
אהרן  הרב  שנה   30 כבר  מוביל 
אברמן יחד עם עשרות בני נוער 
ומשקיעים  שמתנדבים  צעירים 
על מנת שהעשייה המופלאה הזו 
תמשיך להתקיים. הילדים האלו 
השי־ האמיתיים-  הלוחמים  הם 
תקווה  אותי  מילאה  איתם  חה 
וכוח, והוכיחה לי שהכל אפשרי 
דבריו  את  סיים  רוצים",  רק  אם 

ח"כ מהליכוד.
שיר  מיכל  הכנסת  חברי 

חיזקו  ברק  בן  ורם  פורמן  אורלי 
את דבריו של אופיר סופר: "יש 
חלומות  עם  קטנים  ילדים  פה 
הנוער  ובני  אברמן  הרב  גדולים. 
את  להם  מגשימים  המתנדבים 
למש־ תקווה  ונותנים  החלומות 

פחות". 
'לב  של  הקיץ  במחנה 
 200 השנה  השתתפו  מלכה' 
נהנו  במחנה  סרטן.  חולי  ילדים 
והפ־ אטרקציות  משלל  הילדים 
במרי־ שייט  בהם  לילדים  עלות 
טיסה  באולינג  רשת,  ספינת  נה, 
בכדור פורח ועוד שלל הפתעות 
המסורים  המתנדבים  שמכינים 
החולים.  לילדים  מלכה'  'לב  של 

המחנה הינו ללא תשלום. 
במסגרת המחנה זוכו  היל־
'לב  מתנדבי  של  מלא  ללווי  דים 
רכ־ בסיוע  המתנדבים  מלכה' 
גלגלים  וכסאות  מותאמים  בים 
יכולים  שאינם  לילדים  מסייעים 
ומאפשרים  עצמם  בכוחות  לנוע 

וב־ באטרקציות  להשתתף  להם 
כיף של מחנה הנופש. 

לאפשר  המחנה  מטרת 
לשים  המשפחות  ולבני  לילדים 
והטיפו־ הקשיים  את  קצר  לזמן 
ולה־ ולשמוח  בצד  הקשים  לים 
כי  מציינים,  מלכה'  ב'לב  נאות. 
הר־ הצוות  דיווח  עברו  בשנים 
על שיפור במצבם הרפואי  פואי 
שהשתתפו  מהילדים  חלק  של 

במחנה הנופש. 
"אני  אברמן:  אהרון  הרב 
הזכות  בחלקינו  שנפלה  שמח 
לה־ החולים  הילדים  את  לשמח 
פני  ועל  פניהם  על  חיוך  עלות 
המשפחות שלהם. כל שנה אנחנו 
של  הפעילות  כמה  בחוש  רואים 
לשי־ תורמות  נופש  המחנות 
הילדים.  של  הרפואי  המצב  פור 
להם  עוזרת  שלהם  השמחה 
יותר  חזקים  להיות  במוטיבציה 
ובעזרתם השם יצליחו לנצח את 

המחלה". 

המומחים מגלים:

בתקופת חופשת הקיץ הביקוש 
לעבודות מהבית גובר

שינויים בהרגלי עבודה, מייצרים הזדמנויות תעסוקתיות חדשות, כך מגלים 
מומחי ההשמה של חברת קריירה, חברת התעסוקה המובילה בציבור הדתי 
והחרדי. מסתבר שמידי שנה בימי חופשת הקיץ, עולה הביקוש לעבודות 

מהבית שכוללות מגוון רחב של תחומי תעסוקה.

מ‡: ˆבי ˜ופמן
מידי  הרב  הביקוש  לצד 
בתקופת  מהבית  לעבודות  שנה 
האחרונות  בשנים  הקיץ,  חודשי 
נראה שגם היצע המשרות לעבו־
אפשרויות  מתרחב.  מהבית  דות 
הג־ שחלקן  הרבות,  התעסוקה 
דול נולד בזכות עולם המחשבים 
והרשת, כולל משרות רבות, בט־
שמא־ מעניינים  תעסוקה  ווחי 
למצוא  אחד  לכל  כמעט  פשרים 
נוס־ בהכנסה  לו  שתסייע  משרה 

פת בימים אלה.
שה־ הרבות  המשרות  בין 
למאגר  אלה  בימים  תווספו 
חברת  של  האיכותיות  המשרות 
משרות  למצוא  ניתן  קריירה, 
רבות בתחומים מגוונים עם שכר 
טוב ודרישות שמאפשרות לבצע 

את העבודה מהבית.
למעלה מ-100 משרות של 
עבודה מהבית, הכוללות עבודות 
הכנסה  בתור  ספורות  לשעות 
המא־ רבות  משרות  וכן  נוספת 
בהתאם  ברשת  שימוש  פשרות 

להוראות הרבנים. 
לעבודות  המשרות  בין 
כמו  עבודות  למצוא  ניתן  מהבית 
תו־ עורכים  תמלול,  קלדנות, 
מנהלי  פגישות,  מתאמי  רניים, 
רפואית  מזכירות  לקוחות,  תיקי 
בתחומי  ומשרות  תורים,  וזימון 

החינוך מהבית ועוד.
של  תקדים  חסר  גיוס  לצד 
צוות  מהבית,  לעבודה  משרות 
קריירה,  של  המשרות  איתור 
למא־ שבוע  מידי  ומוסיף  מאתר 
משרות   800 כ-  החברה  גרי 

הכוללות  ואיכותיות  חדשות 
אקדמאיות,  ממשלתיות,  משרות 
עבודות  הוראה,  גננות,  גרפיקה, 

משרדיות, הנה"ח ועוד.
טיקוצקי  יצחק  לדברי 
שמובילים  "כמי  קריירה:  מנכ"ל 
את שוק התעסוקה בציבור החר־
די, אנו מודעים למגמות השונות 
הגובר  ולביקוש  העבודה  בשוק 
של  זו  בתקופה  מהבית  לעבודות 
השנה. כדי לענות על הביקושים, 
המשרות  את  לאתר  יודעים  אנו 
ולספק  מעוד  מבעוד  המבוקשות 
הע־ מבקשי  לציבור  הולם  מענה 
ההתא־ את  לבצע  היכולת  בודה. 
ולצרכי  המעסיקים  צרכי  בין  מה 
קריירה  את  הפכו  המועסקים, 
על  המועדפת  ההשמה  לחברת 

המעסיקים הגדולים במשק".

לכנןחיריוועכיו
החכם עיניו בראשו: מה גורם למשפחות לסגור נופש לחגי תשרי עוד לפני שהן 

יודעות היכן יבלו בבין הזמנים? כל הפרטים

לפי־ מעבר  הזמנים  בין 
סגרו  כבר  רבות  ומשפחות  נה, 
שלהן.  החופש  ולו"ז  יעד  את 
עדיין  ההתלבטות  אחרות  אצל 
במ־ בחו"ל,  או  בארץ  בשיאה: 
מתי  ימים,  כמה  בצימר,  או  לון 
מהלבטים  חלק  רק  אלו  וכיו"ב 
שמלווים החלטה על נופש, ואנ־
בחירה  כמובן  להן  מאחלים  חנו 

מוצלחת. 
אחד  יעד  אחרת,  או  כך 
הזמן  בנקודת  רלוונטי  פחות 
פראג.  דיוויד  קינג  מלון  הזאת: 
החדרים במלון המהודר שבבירת 
בעל  באירופה  היחיד  צ'כיה, 
העומד  כוכבים   5 של  סטנדרט 
תחת כשרות מהודרת לכל אורך 
ע"י  מועד  מבעוד  נתפסו  השנה, 
בטו־ להיות  שביקשו  הנופשים 
חים שהם ייהנו גם השנה מנופש 

מושלם. 
מגיע  למלון  "הביקוש 
לשיאו בתקופת הקיץ, כשמטבע 
הדברים תקופת בין הזמנים היא 
לירן  מסביר  ביותר",  העמוסה 

לוי, מנכ"ל קינג דיוויד פראג.
הנו־ שבכל  מספר  לוי 
המלון  הזמנים  בין  לתקופת  גע 
בש־ גם  כאשר  אאוט"  "סולד 
קשה  כבר  אליו  הנלווים  בועות 

מאוד למצוא חדרים פנויים.
שמחים  במלון  "אנחנו 
שצ־ והמוניטין  האמון  על  מאוד 
ברנו אצל הנופש החרדי. מבחי־
שאנחנו  מאוד  מחמיא  זה  נתנו 
מגיעים לתפוסה מלאה שבועות 

ארוכים מאוד לפני בין הזמנים".
הבי־ לנוכח  כי  חושף  לוי 
גם  כי  וההערכה  הגבוה  קוש 
תקופת החגים תתאפיין במגמה 
דומה, יש מי שכבר שריינו לעצ־
מם מקום לחגי תשרי תש"פ. "זה 
שמו־ מי  אבל  מוזר,  נשמע  אולי 
דע לביקוש יודע שככל שנתקרב 
למצוא  להצליח  הסיכוי  לחגים 

חדר פנוי – פוחת".
דייויד'  'קינג  מלון  כידוע, 
בפראג קנה לעצמו בשנים האח־
ברשי־ כבוד  של  מקום  רונות 

של  הנחשקים  הנופש  יעדי  מת 
הציבור החרדי מעבר לים. עצם 
תחת  הנמצא  מלון  של  קיומו 
ע"פ  ומתנהל  מהודרת  השגחה 
הערים  באחת  ההלכה  גדרי  כל 
דבר  אינו   – בעולם  המתויירות 
שומרי  ציבור  עבור  מאליו  מובן 

התורה.
מתקיימים  במלון  בנוסף, 
יום,  בכל  תפילה  מנייני   3 גם 
זאת לצד קיומו של מקוה טהרה 
לגברים ולנשים ע"פ כל דקדוקי 

ההלכה.



יום שישי ט"ז תמוז תשע"ט 2219/07/2019

הייצוא הישראלי ממשיך לשבור שיאים:

הגידול המהיר בייצוא הקפיץ את ישראל 
מהמקום האחרון ב-2015 למקום ה-8 

 OECD-אשתקד, בהשוואה למדינות ה
.OECD-בשנת 2018 עמד קצב הגידול הריאלי ביצוא על 4.7% - השמיני בטיבו בקרב מדינות ה

לעומת  ניכר  שיפור  זהו 
מצב היצוא ב-2015 אז התכווץ 
של  ריאלי  שנתי  בקצב  היצוא 

3.2% וישראל דורגה אחרונה.
הניתוח  מעלה  לכך  בנוסף 
מזה  לראשונה  כי  ההשוואתי 
ביצוא  הגידול  קצב  שנים  חמש 
גבוה יותר מהגידול בסחר העו־

למי.
והתעשייה  הכלכלה  שר 
הישרא־ "היצוא  כהן:  אלי 
שיאים,  לשבור  ממשיך  לי 
המשותפת  לפעילות  הודות 
היצוא  מכון  היצואנים,  של 
היש־ ליצוא  הכלכלה.  ומשרד 
לכלכלת  גדולה  חשיבות  ראלי 
הצמיחה  קטר  הוא   - ישראל 
ומקור  הישראלי  המשק  של 
ושג־ יציבה  לתעסוקה  מרכזי 
היצואנים  וחברתי.  כלכלי  שוג 
התעשייה  של  החנית  חוד  הם 
המו־ ומהגורמים  הישראלית 
הזירה  המשק.  בצמיחת  בילים 
אתגרים  מציבה  הבינלאומית 
מורכבים וקשים בפני היצואנים 
שתכ־ שמח  ואני  הישראליים, 
ניות הסיוע של משרד הכלכלה 
והתעשייה מצליחות לסייע לי־
צואנים בהתמודדותם בשווקים 

הבינלאומיים"
היצוא  האחרונות  בשנים 
על  מואץ.  בקצב  גדל  הישראלי 
פי נתוני מאזן התשלומים לשנת 
2018 גדל היצוא מישראל בשי־
עור דולרי של כ-7% להיקף של 
כ-110 מיליארד דולר, זאת בה־

כ-8%  של  דולרי  לגידול  משך 
שנרשם בשנת 2017, אז הסתכם 
היצוא בכ-103 מיליארד דולר. 

ביצוא  המהיר  הגידול 
הגידול  בחישוב  גם  משתקף 
נתוני  על  המבוסס  הריאלי, 
ע"פ   - הלאומיים  החשבונות 
בשנת  הלמ"ס  של  אלו  נתונים 
2018 גדל היצוא מישראל בשי־
ובשנת  כ-4.7%  של  ריאלי  עור 
2017 גדל היצוא בשיעור ריאלי 
של כ-5.1%. זהו שיפור דרמטי 
בהשוואה לקצב הגידול שנרשם 
בשנים הקודמות. לשם השוואה 
בקצב  היצוא  גדל   2016 בשנת 
בשנת  ואילו  בלבד   1.4% של 
בי־ שלילי  גידול  נרשם   2015
של  בשיעור  התכווץ  אשר  צוא, 

 .3.2%
והשי־ היצוא  התאוששות 
בשנים  שנרשם  המגמתי  פור 
האחרונות באים לידי ביטוי גם 
בשנת  בינלאומית.  בהשוואה 
חמש  מזה  ולראשונה   -  2018
מישראל  היצוא  גדל   - שנים 
הגי־ מקצב  יותר  גבוה  בקצב 
הפעם  העולמי.  הסחר  של  דול 
של  הגידול  קצב  בה  האחרונה 
היצוא הישראלי היה מהיר יותר 
בשנת  נרשמה  העולמי  מהסחר 
מכן  שלאחר  בשנים   -  2013
התאפיין היצוא במגמה שלילית 
מובהקת שהגיעה לשיאה בשנת 

 .2015
החיובית  השיפור  מגמת 
היח־ בהשוואה  גם  משתקפת 

 .OECD-ה מדינות  ליתר  סית 
על  שנערך  מיוחד  ניתוח  פי  על 
במכון  הכלכלית  היחידה  ידי 
בדירוג  ישראל  קפצה  היצוא, 
האח־ מהמקום  היצוא  צמיחת 
בשנת  ה-8  למקום  ב-2015  רון 
כי  מהניתוח  עולה  עוד    .2018
היצוא  גדל  בשנים 2017-2018 
בקצב מהיר של 4.9% בממוצע 
לשנה - קצב גידול אשר ממקם 
מבין  ה-12  במקום  ישראל  את 
לשם   .OECD-ה מדינות   34
  2012-2016 בשנים  השוואה 
גדל היצוא בקצב שנתי ממוצע 
הגידול  קצב  בלבד.   0.5% של 
במ־ ישראל  את  מיקם  האיטי 
בקרב   (33) אחרון  הלפני  קום 
ובהפרש   OECD-ה מדינות 
זעיר מצ'ילה שדורגה אז במקום 
האחרון. כאמור מאז חל שיפור 
ניכר, אשר התבטא גם בקפיצה 
במיקומה של ישראל, בהשוואה 
למדינות אלה, אל ראש הדירוג.
ציטוט גדי אריאלי, מנכ"ל 
הללו  "הנתונים  היצוא:  מכון 
למגמה  אינדיקטור  עוד  הם 
החיובית לה אנו עדים מזה כמה 
היש־ היצוא  שובר   שבה  שנים 

אחר  פעם  השיאים  את  ראלי 
היצוא  כי  מלמד  המחקר  פעם. 
והכ־ חשוב  צמיחה  מנוע  הוא 
ישראל.  ולכלכלת  למשק  רחי 
לסייע  וגאה  שמח  היצוא  מכון 
להגיע  הישראלים  ליצואנים 
וליצור  הבינלאומיים  לשווקים 
הזדמנויות עסקיות מעבר לים."

"חשוב שהציבור ידע על 
הזמינות וההתאמה של 'שמיר' 

לציבור החרדי"
יו"ר ארגון רפואה ועזרא, הרב יעקב שקול, ערך סיור מקצועי ממושך במרכז 
הרפואי שמיר (אסף הרופא) ועמד מקרוב על מהפכת ההתאמה למגזר החרדי 

והשדרוגים המקצועיים השונים

ועזרא'  'רפואה  ארגון  יו"ר 
השבוע  ערך  שקול  יעקב  הרב 
הרפואי  במרכז  ממושך  סיור 
מק־ ועמד  הרופא),  (אסף  שמיר 
רוב על מהפכת ההתאמה של בית 
גם  כמו  החרדי,  לציבור  החולים 
הכ־ והשדרוגים  השיפורים  על 
בתקופה  החולים  בית  של  ללים 

האחרונה. 
מי שליווה את שקול לאורך 
קורניק,  משה  הרב  הוא  הביקור 
בית  של  הקהילה  קשרי  מתאם 
בפגישה  התחיל  הסיור  החולים. 
מחל־ מנהל  הורביץ  פרופ'  עם 
סקירה  לשקול  שנתן   IVF קת 
מחלקת  של  ההתפתחות  על 
עמו  ודן  החולים  בבית  הפוריות 
בסוגיות רפואיות שונות הנוגעות 
למחלקה. שקול ציין בהתפעלות 
כי התרשם מאוד מכך שהמחלקה 
מופרדת  מבודדת,  החולים  בבית 
מחלקות  בתוך  ולא  ועצמאית 
אחרים,  חולים  בבתי  כמו  שונות 
למטו־ נעימות  לאי  שגורם  דבר 

פלות.
לאחר מכן, נפגש שקול עם 
ליל־ נוירולוגיה  מחלקת  מנהל 
בפני  שסקר  היימן  אלי  ד"ר  דים 
המקצועית  הפעילות  את  שקול 
כיום  שנחשבת  המחלקה  של 
והמקצועית  המובילה  למחלקה 

בבעיות  המתמחה  בארץ,  ביותר 
בילדים.  ואפילפסיה  נוירולוגיות 
שקול שיבח את ד"ר היימן וציין 
שהפנה  הרבים  המטופלים  את 
לטיפול במחלקתו ושחייהם הת־

קינים הוחזרו להם בזכותו.
במ־ בביקור  המשיך  הסיור 
שב־ פלסטית  כירורגיה  חלקת 

הלר  ליאור  הפרופ'  של  ניהולו 
"המחלקה  כי  שקול  בפני  שציין 
ונוספו  משמעותית  התפתחה 
בחודשים  נוספים  ניתוח  חדרי 
כיום  כי  הוסיף  הוא  האחרונים". 
המחלקה בבית החולים היא המ־
בת־ והגדולה  המקצועית  חלקה 
ברמת  מתחרים  לה  כשאין  חום, 

המומחיות והמקצועיות.
בבניין  ביקר  גם  שקול 
יום)  (אשפוז  האמבולטורי 
מרפאות  במנהלת  מלווה  כשהוא 
הגב'  אמבולטורי,  מערך   - חוץ 
האג־ את  שהציגה  שר,  שולמית 
השו־ המתקדמים  והמכונים  פים 
כ-300,000  מטופלים  שבהם  נים 
אנשים בשנה. שקול עמד מקרוב 
על השינוי הדרמטי במוקד השי־
בית  של  התורים  וקביעת  רות 
שירות  מתן  על  שאמון  החולים 
ההורדה  על  ושמע  ומהיר,  יעיל 
לתורים  בהמתנה  המשמעותית 
לטיפו־ תורים  בזמינות  והעליה 

היום  אשפוזי  מערך  במכוני  לים 
השונים. 

קיבל שקול  הביקור  בסיום 
הרב  החולים  בית  מרב  סקירה 
השי־ על  שליט"א  פדידה  הראל 
נויים וההתאמות שנעשו במערך 
הכה־ טומאת   , השבת  הכשרות, 
החו־ בית  במתחמי  והעירוב  נים 
לים לטובת ציבור שומרי התורה 

והמצוות
שנח־ עצמו,  שקול  הרב 
ומשפיעה  מוערכת  לדמות  שב 
בקהילה הרפואית בישראל, אמר 
מאוד  "חשוב  הביקור:  בסיום 
הג־ הזמינות  את  ידע  שהציבור 
הרופא  באסף  דווקא  שיש  בוהה 
הגדלת  בגלל  החרדי  לציבור 
הבכירים  והרופאים  המחלקה 

הרבים".
"טוב שהגעתי לסיור ואוכל 
שיעזרו  נוספים  לכאן  להפנות 
במקצועיות הזו. התרשמתי מאוד 
הטוב  ומהשירות  מהמקצועיות 
של בית החולים ואני חושב שאין 
לטיפול  הזקוק  אזרח  שכל  סיבה 
לא יוכל להגיע ולהנות מהטיפול 
שיש  הטוב  והשירות  המקצועי 
ההתאמה  לאחר  ובמיוחד  כאן 
שעשו כאן לטובת הציבור החרדי 

ושמורי הכשרות והשבת".
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תכונה בקרב יזמים ואנשי נדל"ן חרדים לקראת ועידת צמרת 
שתיערך בשבוע הקרוב

בכירי תעשיית הנדל"ן הישראלית, החל מראש משר הפנים הרב אריה דרעי, ראש מטה הדיור הלאומי זאב בילסקי, מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון, 
מנכ"ל משרד השיכון בני דרייפוס לצד קבלנים בכירים ויזמים מובילים ישתתפו בוועידת צמרת השניה שתתקיים ביום שלישי הקרוב (כ' תמוז) ב׳הדר סיטי טאואר׳ 

היוקרתי ברמת גן. 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
הוועידה תעסוק בכל נושאי הליבה של עולם הנדל"ן החרדי, 
בערים  דיור  הארץ,  בכל  החרדי  הציבור  של  הדיור  ממצוקת  החל 
כסיף  הערים  עתיד  החרדיות,  הערים  התחדשות  לצד  מעורבות 
עסקיות  והזדמנויות  איכותיות  הרצאות  עשיר,  תוכן  ועוד  וחריש 

נדירות.
ויזמים  עסקים  אנשי  מאות  בהם  הוועידה,  של  היעד  קהל 
ברמה  יוקרתי  נדל"ן  מאירוע  ייהנו  השתתפותם,  את  אישרו  שכבר 
וסדנאות  פאנלים  הרצאות  יתקיימו  הוועידה  במהלך  בינלאומית. 
בהשתתפותם של מר יצחק הרצוג יו"ר הסוכנות ושר השיכון לש־
החטיבה  מנהל  סגן  יוניסי,  אורי  מר  והמוערך  הותיק  הבנקאי  עבר, 
הקמעונאית בבנק מזרחי טפחות, שאף נטלה חסות מרכזית באירוע 

לצד קבלנים ויזמים מובילים. 
הרב  ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר  הוועידה  במת  על  יתארח  בנוסף, 
אריה דרעי שיסקור את המדיניות הממשלתית בנושא ויציג את הת־
תמ"א  כניות העתידיות לצמצום המצוקה תוך התייחסות לתכניות 

38 ועוד.
יוזמי האירוע הם אנשי העסקים דוד מרגליות וארי פריד בעלי 
חברת 'יעדים' המתמחה בניהול פרוייקטים והפקות ענק עבור הח־
ברות המובילות במשק. לדברי השניים: "בתחום הנדל"ן, הרבה יותר 
מבכל תחום עסקי אחר, בולט יותר ויותר הצורך ביצירת חיבורים 
להצלחה  וחשוב  מרכזי  מנוף  בענף.  הפועלים  השונים  הגורמים  בין 
בענף הנדל"ן, הוא להכיר כמה שיותר גורמי מפתח ולייצר חיבורים 
עסקיים. ולכן מטרת הוועידה היא, בראש ובראשונה לאחד את בעלי 
הנדל"ן  בענפי  מקצועי  באופן  שעוסקים  החרדי  בציבור  העסקים 
וחיבורים  פעולה  שיתופי  שתאפשר  פלטפורמה  ולייצר  השונים, 

עסקיים חדשים, לטובת כלל העוסקים בענף".

אנגלית או יישומי מחשב? בבין 
הזמנים במרכז 'הכוון' רוכשים 

את המיומנויות הבסיסיות
הקרוב,  הזמנים  בבין  החופשה  ימי 
היסו־ את  לרכוש  שלכם  הזמן  בדיוק  הם 
התעסוקה  שוק  התעסוקה.  לעולם  דות 
ממקצוע  משתנות  והדרישות  מבלבל 
הנדרשים  מיומנויות  ישנם  אך  למקצוע, 
לכל תפקיד באשר הוא כמו יישומי מחשב 
בסדנאות  לרכוש  תוכלו  אותם   – ואנגלית 
תעסוקתי'  'הכוון  במרכז  המהירות  הקיץ 

בני ברק.
מרכז 'הכוון תעסוקתי', מיסודם של 
עיריית בני ברק ומשרד העבודה והרווחה, 
במספר  באנגלית  קורסים  לכם  מציעים 
אנגלית   – לרמות  חלוקה  פי  על  קבוצות 
ואנגלית  למתקדמים  אנגלית  למתחילים, 
ייערך  הזמנים  בין  בימי  בנוסף,  מדוברת. 
ללימוד  מחשב  ביישומי  קורס  ב'הכוון' 
התוכנות הבסיסיות תוך זמן קצר במיוחד. 
כל קורס יארך ארבעה מפגשים, בארבעה 
ל-13:30  בבוקר   9:300 השעות  בין  ימים 
 100  – בקורס  השתתפות  עלות  בצהרים. 
למי  מיועדים  הקורסים  בלבד.  שקלים 

שרבותיהם התירו להם זאת.
במרכז' הכוון' בני ברק מציעים לכם 
על  מקצועי,  תעסוקתי  אבחון  גם  בנוסף 
את  המזהים  תעסוקתיים  מאבחנים  ידי 
יתרונות המועמדים ויכולותיהם בתחומים 
השונים, כך שהם יכולים להפנותם לתחו־
לימודים  ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה  מי 
והכשרה מקצועית, אשר כולם מתקיימים 

כמובן בהפרדה מלאה, ומתאימים במיוחד 
אתכם  יכוונו  בהכוון  המתעניינים.  לאותם 
לקו־ ואטרקטיביות  ייעודיות  למלגות  גם 

רסים השונים המתאימים עבורכם.
03-770- והרשמה:  לפרטים 

7300/1. מספר המקומות מוגבל.

מה הקשר בין ויטמינים, מינרליים 
ושמני הזנה לאיכות השיער שלכם

התעמקתם פעם על הקשר בין התזונה לבריאות שלכם? ככל שהתזונה שלכם תהיה מאוזנת 
יותר – הגוף שלכם יהיה בריא יותר. כך בדיוק גם עם השיער שלכם: השיער זקוק לרכיבי 

תזונה מתאימים וככל שהוא יקבל את ההזנה לו הוא זקוק, מראה השיער יהיה בריא, מבריק 
ויפה הרבה יותר!

שיער  לכל  הדברים,  מטבע 
הזקוקים  לו  ייחודיים  מאפיינים  יש 
שי־ ספציפיים  ומינרלים  לוויטמינים 
לשיער  ויתנו  השערה  סיב  על  שמרו 
שלכם בדיוק את מה שהוא צריך! וזה 

מה שהשיער שלכם צריך מהטבע!
בוויטמינים  עשיר  תפוח   •
סיב  לחיזוק  התורמים   ,C-ו  B, A
למ־ ומביאים  השיער  וזקיקי  השערה 
ניעת נשירה. ויטמין C הוא נוגד חמ־
רדיקלים  לנטרל  יכולת  בעל  חזק  צון 
על  הצטברותם  ולהפחית  חופשיים 

השיער.
זרעי צ'יה עשירים בוויט־  •
מינים, מינרלים, וחומרי תזונה נחוצים 
חמצון,  נוגדי   ,3 אומגה  כגון  אחרים 
 ,B ויטמין  ברזל,  אבץ,  זרחן,  סידן, 
בחל־ מלאים  חומרים  ועוד  נחושת 
על  לשמירה  העוזרים  ותכונות  בונים 
הגנה,  מעטפת  ויוצרים  בריא  שיער 
גמישות,  ומעניקים  בלחות  מעשירים 

רכות וברק יוצא דופן לשיער.
מצוין  מקור  הם  ברי  גוג'י   •
עשיר  חמצון.  נוגדי  וחומרים  לחלבון 
בחומצות אמינו המסייעות על שמירה 

על לחות השיער לאורך זמן.

עשיר  צמח  הוא  מורינגנה   •
של  גבוה  ריכוז  איכותיים,  בחלבונים 
אומגה  חומצות   ,E ויטמין   ,B ויטמין
סיב  בחיזוק  מסייעים  חמצון  ונוגדי   3

השערה.
רימונים עשירים בוויטמין   •
C, ויטמין B1, חומצה אולאית, אומ־
גה 5, חומצה פולית, ויטמין E, ויטמין 
K, חומצה סטארית ונוגדי חמצון רבי 
מרדיקלים  בהגנה  המסייעים  עוצמה 

חופשיים.
כמרכך  פועל  ארגן  שמן   •
לרך  השיער  את  ההופך  טבעי  שיער 
וטי־ מפוצלים  בקצוות  ומסייע  יותר, 
פול בשיער מקורזל. שמן ארגן מוסיף 

גם ברק טבעי לשיער. 
התאנה  תמצית   – תאנה   •
עוזר  לחות,  המקנה  כחומר  משמשת 
דרך  המים  ואובדן  האיזון  את  לשחזר 
העור, נותן תחושה של רעננות ורכות.

מנטה הידוע כבעל אפקט   •
בהמ־ מסייע  עוצמתי,  ומרענן  מקרר 
את השיער  הדם ומותיר  רצת  זרימת 

בניחוח מנטה נעים.
קרטין יוצר מעטפת הגנה   •
על סיב השערה למניעת בריחת לחות 

השערה  סיב  בחיזוק  מסייע  טבעית, 
ובניית  בשיקום  מסייע  אורכה,  לכל 
הברק  את  מחזיר  השערה,  מעטפת 
הטבעי לשיער ושומר עליו מפני חום 
ומעניקה  לחות  וחוסר  יובש  מוגבר, 
גמישות למראה שיער חלק יותר וללא 

פגמים. 
עשירה  שיאה  חמאת   •
 E-ו  A וויטמינים  אמינו  בחומצות 
ומג־ השיערה  סיב  בחיזוק  המסייעים 
נים עליו מפני חום ונזקי קרני השמש 
ויובש  בחורף  קריר  אוויר  מזג  בקיץ, 
שבח־ המינרלים  המעבר.  בתקופות 
לעור  לחות  גם  מעניקים  שיאה  מאת 

הרגיש של הקרקפת.
המשיקה  'כיף'  באדיבות  המידע 
סדרת שמפו ומרכך אקזוטיים שיסדרו 

לכם את הראש!
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תכונה בקרב יזמים ואנשי נדל"ן חרדים לקראת ועידת צמרת 
שתיערך בשבוע הקרוב

בכירי תעשיית הנדל"ן הישראלית, החל מראש משר הפנים הרב אריה דרעי, ראש מטה הדיור הלאומי זאב בילסקי, מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון, 
מנכ"ל משרד השיכון בני דרייפוס לצד קבלנים בכירים ויזמים מובילים ישתתפו בוועידת צמרת השניה שתתקיים ביום שלישי הקרוב (כ' תמוז) ב׳הדר סיטי טאואר׳ 

היוקרתי ברמת גן. 

מ‡: ˆבי ˜ופמן
הוועידה תעסוק בכל נושאי הליבה של עולם הנדל"ן החרדי, 
בערים  דיור  הארץ,  בכל  החרדי  הציבור  של  הדיור  ממצוקת  החל 
כסיף  הערים  עתיד  החרדיות,  הערים  התחדשות  לצד  מעורבות 
עסקיות  והזדמנויות  איכותיות  הרצאות  עשיר,  תוכן  ועוד  וחריש 

נדירות.
ויזמים  עסקים  אנשי  מאות  בהם  הוועידה,  של  היעד  קהל 
ברמה  יוקרתי  נדל"ן  מאירוע  ייהנו  השתתפותם,  את  אישרו  שכבר 
וסדנאות  פאנלים  הרצאות  יתקיימו  הוועידה  במהלך  בינלאומית. 
בהשתתפותם של מר יצחק הרצוג יו"ר הסוכנות ושר השיכון לש־
החטיבה  מנהל  סגן  יוניסי,  אורי  מר  והמוערך  הותיק  הבנקאי  עבר, 
הקמעונאית בבנק מזרחי טפחות, שאף נטלה חסות מרכזית באירוע 

לצד קבלנים ויזמים מובילים. 
הרב  ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר  הוועידה  במת  על  יתארח  בנוסף, 
אריה דרעי שיסקור את המדיניות הממשלתית בנושא ויציג את הת־
תמ"א  כניות העתידיות לצמצום המצוקה תוך התייחסות לתכניות 

38 ועוד.
יוזמי האירוע הם אנשי העסקים דוד מרגליות וארי פריד בעלי 
חברת 'יעדים' המתמחה בניהול פרוייקטים והפקות ענק עבור הח־
ברות המובילות במשק. לדברי השניים: "בתחום הנדל"ן, הרבה יותר 
מבכל תחום עסקי אחר, בולט יותר ויותר הצורך ביצירת חיבורים 
להצלחה  וחשוב  מרכזי  מנוף  בענף.  הפועלים  השונים  הגורמים  בין 
בענף הנדל"ן, הוא להכיר כמה שיותר גורמי מפתח ולייצר חיבורים 
עסקיים. ולכן מטרת הוועידה היא, בראש ובראשונה לאחד את בעלי 
הנדל"ן  בענפי  מקצועי  באופן  שעוסקים  החרדי  בציבור  העסקים 
וחיבורים  פעולה  שיתופי  שתאפשר  פלטפורמה  ולייצר  השונים, 

עסקיים חדשים, לטובת כלל העוסקים בענף".

אנגלית או יישומי מחשב? בבין 
הזמנים במרכז 'הכוון' רוכשים 

את המיומנויות הבסיסיות
הקרוב,  הזמנים  בבין  החופשה  ימי 
היסו־ את  לרכוש  שלכם  הזמן  בדיוק  הם 
התעסוקה  שוק  התעסוקה.  לעולם  דות 
ממקצוע  משתנות  והדרישות  מבלבל 
הנדרשים  מיומנויות  ישנם  אך  למקצוע, 
לכל תפקיד באשר הוא כמו יישומי מחשב 
בסדנאות  לרכוש  תוכלו  אותם   – ואנגלית 
תעסוקתי'  'הכוון  במרכז  המהירות  הקיץ 

בני ברק.
מרכז 'הכוון תעסוקתי', מיסודם של 
עיריית בני ברק ומשרד העבודה והרווחה, 
במספר  באנגלית  קורסים  לכם  מציעים 
אנגלית   – לרמות  חלוקה  פי  על  קבוצות 
ואנגלית  למתקדמים  אנגלית  למתחילים, 
ייערך  הזמנים  בין  בימי  בנוסף,  מדוברת. 
ללימוד  מחשב  ביישומי  קורס  ב'הכוון' 
התוכנות הבסיסיות תוך זמן קצר במיוחד. 
כל קורס יארך ארבעה מפגשים, בארבעה 
ל-13:30  בבוקר   9:300 השעות  בין  ימים 
 100  – בקורס  השתתפות  עלות  בצהרים. 
למי  מיועדים  הקורסים  בלבד.  שקלים 

שרבותיהם התירו להם זאת.
במרכז' הכוון' בני ברק מציעים לכם 
על  מקצועי,  תעסוקתי  אבחון  גם  בנוסף 
את  המזהים  תעסוקתיים  מאבחנים  ידי 
יתרונות המועמדים ויכולותיהם בתחומים 
השונים, כך שהם יכולים להפנותם לתחו־
לימודים  ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה  מי 
והכשרה מקצועית, אשר כולם מתקיימים 

כמובן בהפרדה מלאה, ומתאימים במיוחד 
אתכם  יכוונו  בהכוון  המתעניינים.  לאותם 
לקו־ ואטרקטיביות  ייעודיות  למלגות  גם 

רסים השונים המתאימים עבורכם.
03-770- והרשמה:  לפרטים 

7300/1. מספר המקומות מוגבל.

מה הקשר בין ויטמינים, מינרליים 
ושמני הזנה לאיכות השיער שלכם

התעמקתם פעם על הקשר בין התזונה לבריאות שלכם? ככל שהתזונה שלכם תהיה מאוזנת 
יותר – הגוף שלכם יהיה בריא יותר. כך בדיוק גם עם השיער שלכם: השיער זקוק לרכיבי 

תזונה מתאימים וככל שהוא יקבל את ההזנה לו הוא זקוק, מראה השיער יהיה בריא, מבריק 
ויפה הרבה יותר!

שיער  לכל  הדברים,  מטבע 
הזקוקים  לו  ייחודיים  מאפיינים  יש 
שי־ ספציפיים  ומינרלים  לוויטמינים 
לשיער  ויתנו  השערה  סיב  על  שמרו 
שלכם בדיוק את מה שהוא צריך! וזה 

מה שהשיער שלכם צריך מהטבע!
בוויטמינים  עשיר  תפוח   •
סיב  לחיזוק  התורמים   ,C-ו  B, A
למ־ ומביאים  השיער  וזקיקי  השערה 
ניעת נשירה. ויטמין C הוא נוגד חמ־
רדיקלים  לנטרל  יכולת  בעל  חזק  צון 
על  הצטברותם  ולהפחית  חופשיים 

השיער.
זרעי צ'יה עשירים בוויט־  •
מינים, מינרלים, וחומרי תזונה נחוצים 
חמצון,  נוגדי   ,3 אומגה  כגון  אחרים 
 ,B ויטמין  ברזל,  אבץ,  זרחן,  סידן, 
בחל־ מלאים  חומרים  ועוד  נחושת 
על  לשמירה  העוזרים  ותכונות  בונים 
הגנה,  מעטפת  ויוצרים  בריא  שיער 
גמישות,  ומעניקים  בלחות  מעשירים 

רכות וברק יוצא דופן לשיער.
מצוין  מקור  הם  ברי  גוג'י   •
עשיר  חמצון.  נוגדי  וחומרים  לחלבון 
בחומצות אמינו המסייעות על שמירה 

על לחות השיער לאורך זמן.

עשיר  צמח  הוא  מורינגנה   •
של  גבוה  ריכוז  איכותיים,  בחלבונים 
אומגה  חומצות   ,E ויטמין   ,B ויטמין
סיב  בחיזוק  מסייעים  חמצון  ונוגדי   3

השערה.
רימונים עשירים בוויטמין   •
C, ויטמין B1, חומצה אולאית, אומ־
גה 5, חומצה פולית, ויטמין E, ויטמין 
K, חומצה סטארית ונוגדי חמצון רבי 
מרדיקלים  בהגנה  המסייעים  עוצמה 

חופשיים.
כמרכך  פועל  ארגן  שמן   •
לרך  השיער  את  ההופך  טבעי  שיער 
וטי־ מפוצלים  בקצוות  ומסייע  יותר, 
פול בשיער מקורזל. שמן ארגן מוסיף 

גם ברק טבעי לשיער. 
התאנה  תמצית   – תאנה   •
עוזר  לחות,  המקנה  כחומר  משמשת 
דרך  המים  ואובדן  האיזון  את  לשחזר 
העור, נותן תחושה של רעננות ורכות.

מנטה הידוע כבעל אפקט   •
בהמ־ מסייע  עוצמתי,  ומרענן  מקרר 
את השיער  הדם ומותיר  רצת  זרימת 

בניחוח מנטה נעים.
קרטין יוצר מעטפת הגנה   •
על סיב השערה למניעת בריחת לחות 

השערה  סיב  בחיזוק  מסייע  טבעית, 
ובניית  בשיקום  מסייע  אורכה,  לכל 
הברק  את  מחזיר  השערה,  מעטפת 
הטבעי לשיער ושומר עליו מפני חום 
ומעניקה  לחות  וחוסר  יובש  מוגבר, 
גמישות למראה שיער חלק יותר וללא 

פגמים. 
עשירה  שיאה  חמאת   •
 E-ו  A וויטמינים  אמינו  בחומצות 
ומג־ השיערה  סיב  בחיזוק  המסייעים 
נים עליו מפני חום ונזקי קרני השמש 
ויובש  בחורף  קריר  אוויר  מזג  בקיץ, 
שבח־ המינרלים  המעבר.  בתקופות 
לעור  לחות  גם  מעניקים  שיאה  מאת 

הרגיש של הקרקפת.
המשיקה  'כיף'  באדיבות  המידע 
סדרת שמפו ומרכך אקזוטיים שיסדרו 

לכם את הראש!
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דיונון ענק תועד לראשונה 
בחופי ארה"ב

ייצור ימי חסר תקדים בממדיו תועד לראשונה על ידי חוקרים שהיו חמושים 
במערכת צילום משוכללת 

מ‡ פ. יוחנן
בארה"ב לא זוכרים מתי ראו 
שנמצא  זה  כמו  גדול  כך  כל  דיונון 
אל־ של  החופים  באחד  לראשונה 
שמצאו  הימיים  המדענים  במה. 
במצל־ השתמשו  הזה  הדיונון  את 
מה מיוחדת עם אור אינפרא אדום 
יכולים  לא  הימיים  שהייצורים 
להם  מאפשר  אבל  אותו,  לזהות 
במפרץ  הים  במעמקי  אותם  לזהות 
נמצא  הזה  הדיונון  כאשר  מקסיקו, 
שנמ־ והאפלים  השחורים  במים 
בקר־ מטר   762 של  בעומק  צאים 

קעית הים.
למערכת המשוכללת הזו מו־
צמד מעין דג מזויף שגורם ליצורים 
אליה  להיצמד  הדיונון  כמו  הימיים 
בסביבה.  ארוחה  שיש  ולחשוב 

החו־ את  מאוד  סקרן  הזה  הדיונון 
קרים, שנאלצו לחזור לחוף במהרה 
להם  שיאשר  מומחה  למצוא  כדי 
בחיה  ולא  בדיונון  אכן  שמדובר 

אחרת.
אידית ווידר, אחת ממובילות 
המשלחת הימית, אמרה על הייצור: 
"יש לו שמונה ידיים מפותלות ושני 
משושים חזקים. יש לו את העיניים 
הכי גדולות מבין כל היצורים שאנ־
חנו מכירים, ויש לו אף שיכול לק־

רוע בשר. זה ייצור חי מדהים, שא־
עליו".  דבר  יודעים  לא  כמעט  נחנו 
מטרים  כ-4  שגודלו  העריכו  הם 
וזוהי הפעם הראושנה שדיונון בגו־
דל כזה נצפה בחופי ארצות הברית.
במקרה  שמדובר  לציין  יש 
בלתי  כמעט  וזה  מאחר  נדיר  מאוד 
גודל  בסדר  דיונונים  לצלם  אפשרי 
מאז  קרה  לא  זה  למעשה,  כזה. 
2012, כשאז דיונון כזה התגלה ליד 

חופי יפן.

מהו הרחוב התלול ביותר בעולם?
רחוב בולדווין בניו זילנד כבר לא נחשב לרחוב התלול בעולם ◆ התואר עבר 

לרחוב פורד פן לך בווילס, בריטניה

מ‡ פ. יוחנן
רחוב  החזיק  שנים  במשך 
בתואר  זילנד  בניו  דנדין  בעיר 
בעולם.  ביותר  התלול  הרחוב 
של  השיאים  ספר  של  התואר 
להצט־ רבים  תיירים  משך  גינס 
ורו־ רצים  בולדווין.  ברחוב  לם 
למירוצים  הגיעו  אופניים  כבי 
בו  שהשיפוע  התלול,  ברחוב 

מגיע לרמה של 35%.
בפסגה,  שנים  אחרי  כעת, 
קם לרחוב בולדווין יורש. על פי 

קמפיין  בתום  ב"ויינט",  הדיווח 
ההיסטו־ העיירה  של  ממושך 
הביאו  וויילס  בצפון  הרלך  רית 
גינס  אנשי  את  העיירה  תושבי 
המומחים  לך.  פן  פורד  לרחוב 
שהיו במקום קבעו שרמת השי־
 37% היא  המפותל  ברחוב  פוע 
- והכתירו את פורד פן לך בתור 

הרחוב התלול ביותר בעולם.
לטירת  סמוך  הרחוב 
הביניים  בימי  שנבנתה  הרלך, 
המור־ אתרי  ברשימת  ונכללת 
שת של אונסק"ו. ברחוב התלול 

מכבסה,  חנות,  מגורים,  בתי  יש 
מסעדה וחניון קרוואנים. אורכו 
מטרים,  כ-300  הוא  הרחוב  של 
בול־ מרחוב  פחות  מטרים   50

דווין.
הידלי,  גווין  ההיסטוריון 
הקמ־ את  והוביל  בהרלך  שגר 
פיין, הבין עד כמה הרחוב תלול 
מי־ שלו  המכונית  את  כשראה 
למרות   – הרחוב  במורד  דרדרת 
שהוא הרים את בלם היד. "אני 
בולדווין  מרחוב  סליחה  מבקש 

ומהניו זילנדים", אמר.

נעצרו מיידי בקת"ב 
לעבר עפרה  

מ‡: מ. יו„
חיילים עצרו השבוע מספר 
טרור,  לפעילות  בחשד  ערבים 
בזריקת  חשודים  שני  ביניהם 

היישוב  לעבור  תבערה  בקבוקי 
עפרה.

סא״ל  יהודה,  נצח  מג״ד 
ניתאי עוקשי, סיפר ״הגדוד עצר 
בטרור  חשודים  האחרון  בשבוע 

בגזרה.  יישובים  לעבר  עממי 
נמשיך לפעול למען ביטחון התו־
שבים ואיכות חייהם, ולשמור על 

השקט בגזרה״, אמר עוקשי.

 שליט קוריאה הצפונית הבריח 
מכוניות יוקרה לארצו

למרות העיצומים הצליח קים ג'ונג און להבריח מכוניות מרצדס בשווי של 500 
אלף דולר כל אחת

מ‡ פ. יוחנן
המחקר  ארגון  של  דו"ח 
 C4ADS האמריקני  העצמאי 
קוריאה  שליט  הבריח  איך  חושף 
יוקר־ מרצדס  מכוניות  הצפונית 
המכו־ הדו"ח,  לפי  לארצו.  תיות 
אלף  מ-500  יותר  שמחירן  ניות, 
דולר ליחידה, הועברו לקים ג'ונג 
און במסע שארך ארבעה חודשים 
ומטוסי  מסע  באוניות  ב-2018, 

מטען. 
ההברחה החלה ביוני 2018 
ידי  על  הועברו  הן  שם  בהולנד, 
מכוניות משוריינות ואוניות לסין, 
הדרו־ לקוריאה  ואז  ליפן  משם 
מית ולבסוף לרוסיה. ככל הנראה 
על  היוקרה  מכוניות  הובלו  משם 
קו־ צפון  מטוסים  שלושה  גבי 

ריאנים לפיונגיאנג. 
עם  לראשונה  נראה  קים 
מאייבך  מרצדס  מסוג  מכונית 
S600 בינואר האחרון בפיונגיאנג, 
חודשים ספורים לאחר המשלוח. 
שומ־ שהמדינה  סיכמו  החוקרים 
לעקיפת  סבוכות  שיטות  על  רת 
ע"י  עליה  שהוטלו  העיצומים 
הגרעין  תוכנית  בעקבות  האו"ם 
הברחה  לצורך  השאר  בין  שלה, 

של מוצרים יוקרתיים.

ו-2017   2015 השנים  בין 
 803 המסוגרת  למדינה  הוברחו 
חברות  של  רובם  יוקרה,  רכבי 
ממשיכים  שהם  רק  רוסיות. "לא 
מוצלחות  בשיטות  להשתמש 
סוג  גם  הם  לעיצומים,  להפרעה 
עוקבים  אנחנו  כיצד  צופים  של 
טכניקות  ומפתחים  אחריהם 
לע־ במטרה  יותר  מתוחכמות 
אחד  אמר  העיצומים",  את  קוף 

ממחברי הדו"ח.
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פרק ג - האיך ירגיל האדם עצמו במדת החכמה
ם, ִעם ֱהיוָֹתּה ֶנֱעֶלֶמת  לָּ ְמָצִאים כֻּ ל ַהנִּ רּוָשׂה ַעל כָּ ה ַהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה פְּ ִהנֵּ

ָחְכ־ ם בְּ לָּ ים קד, כד): "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂיָך ה' כֻּ ִהלִּ ָבה ְמאֹד, ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר (תְּ ְוִנְשׂגָּ

ד ְלהוִֹעיל  ל ְוִיְהֶיה ְמַלמֵּ כֹּ ְהֶיה ָחְכָמתוֹ ְמצּוָיה בַּ ְך ָראּוי ְלָאָדם שֶׁתִּ ָמה ָעִשׂיָת". כָּ

יַע ָעָליו ֵמָחְכָמתוֹ  פִּ ּיּוַכל ְלַהשְׁ ל ַמה שֶׁ ִפי כֹחוֹ כָּ ִלְבֵני ָאָדם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד כְּ

ָלל. ה כְּ יֵעהּו ְולֹא ַתְטִריֵדהּו ִסבָּ פִּ ַישְׁ

שני פנים לחכמה
ֵני ָפִנים: ה ֶאל ַהָחְכָמה שְׁ ְוִהנֵּ

ה  ִלים ְלַמטָּ כְּ ִנים ִמְסתַּ ֶתר - ְוֵאין אָֹתם ַהפָּ ן ָהֶעְליוֹן ַהּפוֶֹנה ֶאל ַהכֶּ •  ַהפָּ

ִלים ִמְלַמְעָלה. א ְמַקבְּ ֶאלָּ

ֶטת  שֶּׁ ִהיא ִמְתפַּ ִפירוֹת שֶׁ סְּ יַח בַּ גִּ ה - ְלַהשְׁ ְחּתוֹן ּפוֶֹנה ְלַמטָּ ִני ַהתַּ ן ַהשֵּׁ •  ַהפָּ

ָחְכָמָתּה ֲאֵליֶהם. בְּ

ֵני ָפִנים: ְך ִיְהֶיה ֶאל ָהָאָדם שְׁ כָּ

ָנּה. ָחְכָמתוֹ ּוְלַתקְּ ֵדי ְלהוִֹסיף בְּ קוֹנוֹ כְּ ן ָהִראׁשוֹן - הּוא ִהְתּבוְֹדדּותוֹ בְּ •  ַהפָּ

יַע  פִּ רּוְך הּוא ִהשְׁ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵני ָאָדם ֵמאוָֹתּה ָחְכָמה שֶׁ ד בְּ ִני - ְלַלמֵּ •  ַהשֵּׁ

ָעָליו.

ּה,  ְוָצְרכָּ עּוָרּה  שִׁ ִפי  כְּ ּוְסִפיָרה  ְסִפיָרה  ל  כָּ ֶאל  ַעת  ַמשְׁפַּ ַהָחְכָמה  שֶׁ ּוְכמוֹ 

ִפי שִׁעּור ִשְׂכלוֹ ֲאשֶׁר יּוַכל שְֵׂאת ְוַהֵנאוֹת ֵאָליו ְוָצְרּכוֹ.  ָכל ָאָדם כְּ יַע בְּ פִּ ן ַישְׁ כֵּ

ן  כֵּ ָלה, שֶׁ קָּ ּנּו תַּ ְך ִממֶּ שֵׁ א ִתמָּ לֹּ ע, שֶׁ שְׁפָּ עּור ֵשֶׂכל ַהמֻּ ֵתת יוֵֹתר ִמשִּׁ ֵמר ִמלָּ ְוִישָּׁ

ל. ְמַקבֵּ ל בִּ ְגבָּ עּור ַהמֻּ ִפיָרה ָהֶעְליוָֹנה ֵאיָנּה מוֶֹסֶפת ַעל ַהשִּׁ ַהסְּ

השגחה על צרכי אחרים
ִהיא  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ִציאּות  ַהמְּ ל  כָּ ַעל  ַחת  גַּ ַמשְׁ ִלְהיוָֹתּה  ַהָחְכָמה  ֶרְך  ִמדֶּ ְועוֹד 

י לֹא  ְעָיה נה, ח): "כִּ ְמָצאוֹת ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר (ְישַׁ ל ַהנִּ ְחשָָׁבה ַהחוֹשֶֶׁבת ַעל כָּ ַהמַּ

י  בוֵֹתיֶכם", ּוְכִתיב (שְׁמּוֵאל ב יד, יד): "ְוָחשַׁב ַמֲחשָׁבוֹת ְלִבְלתִּ בוַֹתי ַמְחשְׁ ַמְחשְׁ

ֲחשָׁבֹת ֲאשֶׁר  י ֶאת ַהמַּ י ָאנִֹכי ָיַדְעתִּ ח" וכתיב (ירמיה כט, יא): "כִּ ּנּו ִנדָּ ח ִממֶּ ִידַּ

ית ִיְשָׂרֵאל ַמְחשְׁבוֹת שָׁלוֹם ְולֹא ָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית  ֲאִני חוֹשֵׁב ֲעֵליֶכם בֵּ

ְלהוִֹעיָלם,  ה'  ִעם  ַהְנָהַגת  ַעל  ְפֻקחוֹת  ֵעיָניו  ִלְהיוֹת  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְך  כָּ ְקָוה".  תִּ

מוֹ  כְּ טוֹבוֹת,  ַמֲחשָׁבוֹת  ֲעֵליֶהם  ְוַלְחשֹׁב  ִחים  דָּ ַהנִּ ְלָקֵרב  ְהֶייָנה  תִּ בוָֹתיו  ּוַמְחשְׁ

ְך ַיְחשֹׁב הּוא ּתוֶֹעֶלת ַהֲחֵבִרים ְוִיְתַיֵעץ  ּלוֹ, כָּ ְמָצא כֻּ ֶׂכל חֹשֵׁב ּתוֶֹעֶלת ַהנִּ ַהשֵּ שֶׁ

ְפָרט ּוִבְכָלל, ְוַהּיוֵֹצא ֵמַהַהְנָהָגה ַהּטוָֹבה ְיַנֲהֵלהּו  ֵעצוֹת טוֹבוֹת ִעם ה׳ ְוָעם ַעּמוֹ בִּ

ְנָהג  ֶאל ַהמִּ ּוְלַנֲהלוֹ  ֵשֶׂכל ּוַמְחשָָׁבה ְלַנֲהגוֹ  מוֹ  כְּ ֶאל ַהַהְנָהָגה ַהְישָָׁרה ְוִיְהֶיה לוֹ 

ֶרת ָהָאָדם ָהֶעְליוֹן. ַמֲחשָָׁבה ָהֶעְליוָֹנה ַהְמַישֶּׁ שֶׁר, כַּ ַהּטוֹב ְוַהיֹּ

ט"ז לחודש

או חייגו ל: 053-3194968

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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פרק ג - האיך ירגיל האדם עצמו במדת החכמה
ם, ִעם ֱהיוָֹתּה ֶנֱעֶלֶמת  לָּ ְמָצִאים כֻּ ל ַהנִּ רּוָשׂה ַעל כָּ ה ַהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה פְּ ִהנֵּ

ָחְכ־ ם בְּ לָּ ים קד, כד): "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂיָך ה' כֻּ ִהלִּ ָבה ְמאֹד, ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר (תְּ ְוִנְשׂגָּ

ד ְלהוִֹעיל  ל ְוִיְהֶיה ְמַלמֵּ כֹּ ְהֶיה ָחְכָמתוֹ ְמצּוָיה בַּ ְך ָראּוי ְלָאָדם שֶׁתִּ ָמה ָעִשׂיָת". כָּ

יַע ָעָליו ֵמָחְכָמתוֹ  פִּ ּיּוַכל ְלַהשְׁ ל ַמה שֶׁ ִפי כֹחוֹ כָּ ִלְבֵני ָאָדם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד כְּ

ָלל. ה כְּ יֵעהּו ְולֹא ַתְטִריֵדהּו ִסבָּ פִּ ַישְׁ

שני פנים לחכמה
ֵני ָפִנים: ה ֶאל ַהָחְכָמה שְׁ ְוִהנֵּ

ה  ִלים ְלַמטָּ כְּ ִנים ִמְסתַּ ֶתר - ְוֵאין אָֹתם ַהפָּ ן ָהֶעְליוֹן ַהּפוֶֹנה ֶאל ַהכֶּ •  ַהפָּ

ִלים ִמְלַמְעָלה. א ְמַקבְּ ֶאלָּ

ֶטת  שֶּׁ ִהיא ִמְתפַּ ִפירוֹת שֶׁ סְּ יַח בַּ גִּ ה - ְלַהשְׁ ְחּתוֹן ּפוֶֹנה ְלַמטָּ ִני ַהתַּ ן ַהשֵּׁ •  ַהפָּ

ָחְכָמָתּה ֲאֵליֶהם. בְּ

ֵני ָפִנים: ְך ִיְהֶיה ֶאל ָהָאָדם שְׁ כָּ

ָנּה. ָחְכָמתוֹ ּוְלַתקְּ ֵדי ְלהוִֹסיף בְּ קוֹנוֹ כְּ ן ָהִראׁשוֹן - הּוא ִהְתּבוְֹדדּותוֹ בְּ •  ַהפָּ

יַע  פִּ רּוְך הּוא ִהשְׁ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵני ָאָדם ֵמאוָֹתּה ָחְכָמה שֶׁ ד בְּ ִני - ְלַלמֵּ •  ַהשֵּׁ

ָעָליו.

ּה,  ְוָצְרכָּ עּוָרּה  שִׁ ִפי  כְּ ּוְסִפיָרה  ְסִפיָרה  ל  כָּ ֶאל  ַעת  ַמשְׁפַּ ַהָחְכָמה  שֶׁ ּוְכמוֹ 

ִפי שִׁעּור ִשְׂכלוֹ ֲאשֶׁר יּוַכל שְֵׂאת ְוַהֵנאוֹת ֵאָליו ְוָצְרּכוֹ.  ָכל ָאָדם כְּ יַע בְּ פִּ ן ַישְׁ כֵּ

ן  כֵּ ָלה, שֶׁ קָּ ּנּו תַּ ְך ִממֶּ שֵׁ א ִתמָּ לֹּ ע, שֶׁ שְׁפָּ עּור ֵשֶׂכל ַהמֻּ ֵתת יוֵֹתר ִמשִּׁ ֵמר ִמלָּ ְוִישָּׁ

ל. ְמַקבֵּ ל בִּ ְגבָּ עּור ַהמֻּ ִפיָרה ָהֶעְליוָֹנה ֵאיָנּה מוֶֹסֶפת ַעל ַהשִּׁ ַהסְּ

השגחה על צרכי אחרים
ִהיא  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ִציאּות  ַהמְּ ל  כָּ ַעל  ַחת  גַּ ַמשְׁ ִלְהיוָֹתּה  ַהָחְכָמה  ֶרְך  ִמדֶּ ְועוֹד 

י לֹא  ְעָיה נה, ח): "כִּ ְמָצאוֹת ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר (ְישַׁ ל ַהנִּ ְחשָָׁבה ַהחוֹשֶֶׁבת ַעל כָּ ַהמַּ

י  בוֵֹתיֶכם", ּוְכִתיב (שְׁמּוֵאל ב יד, יד): "ְוָחשַׁב ַמֲחשָׁבוֹת ְלִבְלתִּ בוַֹתי ַמְחשְׁ ַמְחשְׁ

ֲחשָׁבֹת ֲאשֶׁר  י ֶאת ַהמַּ י ָאנִֹכי ָיַדְעתִּ ח" וכתיב (ירמיה כט, יא): "כִּ ּנּו ִנדָּ ח ִממֶּ ִידַּ

ית ִיְשָׂרֵאל ַמְחשְׁבוֹת שָׁלוֹם ְולֹא ָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית  ֲאִני חוֹשֵׁב ֲעֵליֶכם בֵּ

ְלהוִֹעיָלם,  ה'  ִעם  ַהְנָהַגת  ַעל  ְפֻקחוֹת  ֵעיָניו  ִלְהיוֹת  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְך  כָּ ְקָוה".  תִּ

מוֹ  כְּ טוֹבוֹת,  ַמֲחשָׁבוֹת  ֲעֵליֶהם  ְוַלְחשֹׁב  ִחים  דָּ ַהנִּ ְלָקֵרב  ְהֶייָנה  תִּ בוָֹתיו  ּוַמְחשְׁ

ְך ַיְחשֹׁב הּוא ּתוֶֹעֶלת ַהֲחֵבִרים ְוִיְתַיֵעץ  ּלוֹ, כָּ ְמָצא כֻּ ֶׂכל חֹשֵׁב ּתוֶֹעֶלת ַהנִּ ַהשֵּ שֶׁ

ְפָרט ּוִבְכָלל, ְוַהּיוֵֹצא ֵמַהַהְנָהָגה ַהּטוָֹבה ְיַנֲהֵלהּו  ֵעצוֹת טוֹבוֹת ִעם ה׳ ְוָעם ַעּמוֹ בִּ

ְנָהג  ֶאל ַהמִּ ּוְלַנֲהלוֹ  ֵשֶׂכל ּוַמְחשָָׁבה ְלַנֲהגוֹ  מוֹ  כְּ ֶאל ַהַהְנָהָגה ַהְישָָׁרה ְוִיְהֶיה לוֹ 

ֶרת ָהָאָדם ָהֶעְליוֹן. ַמֲחשָָׁבה ָהֶעְליוָֹנה ַהְמַישֶּׁ שֶׁר, כַּ ַהּטוֹב ְוַהיֹּ

ט"ז לחודש

או חייגו ל: 053-3194968

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
mailto:msh5380380@gmail.com
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

מבביויזניובזיינפבניורמובונרסעוחוממסיב

mailto:hillel@lehmaaseh.com
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רובח

מבביויזניובזיינפבניורמובונרסעוחוממסיב
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רובח

כוררוסמביוררבנובןעזיובעמןנרמרןבחערעסטירמרמונכוומברמח
רנטיממערמוןחימזווערמרבןןמומרבירןחברבניווירס

יוםוירר
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רובח

יוםומיטריכטריובעורחייםוברזייםבירוים
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רובח

יוםומיטריכטריובעורחייםוברזייםבירוים
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רובח

מרכזיוחרוןברכובעמחובריבובנזספינויזניבימח
יוםיועפרוכטר
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רובח

יטרמומרןוברויזנייחסימיעומרכזיערבויזניויועיסוכנס
יוםמוטיין
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רובח

יטרמומרןוברויזנייחסימיעומרכזיערבויזניויועיסוכנס
יוםמוטיין

http://bit.ly/32nZame
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רובח

מחברינכר״נפיפרימןבןחנורבחייםיופוסחברנעיון


