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מנהיגות שוברת שיאים
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בתפקיד ◆ בסוף השבוע עקף 
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אבל כבד
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◆ לא התעורר משנתו כשהוא בן 
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בין המיצרים
על אלה אני בוכיה

מתיחות שיא במיצרי הורמוז בעקבות השתלטות איראנית על מיכלית נפט בריטית 
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אם המיכלית לא תושחרר – יהיו לכך השלכות ◆ ההשתלטות האיראנית באה כשבועיים 
לאחר שבריטניה השתלטה על מיכלית נפט איראנית ◆ בתוך כך, ארה''ב תשלח מאות 

חיילים לסעודיה ל''הרתעה נוכח האיומים''
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
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פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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תחזית להיום:

שערים יציגים

היום: מעונן חל˜י ע„ בהיר, לל‡ 
.ינוי ניכר בטמפרטורו

בהיר.  ויעה   חל˜י מעונן  מחר: 
בעי˜ר   בטמפרטורו עליה  חול 
והכב„ה   ה‡ר ובפנים  בהרים 

בעומסי החום.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5350
4.4265
3.9801
2.4982

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„
לממ פרסי סבלנו

הנמלטים מהשגרירות האמריקנית בזמן המהפכה האסלא־
מית באיראן, הותירו את המקום כמו ג'נטלמנים אחראים, 
המ־ חשבו.  הם  לפחות  כך  או  מסווג.  מתוכן  לחלוטין  ריק 
שרא־ לפני  נוספות  שעות  עבדה  השגרירות  בבניין  גרסה 
שוני המפגינים הגיעו למבנה השגרירות. לאנשי המהפכה 
כשהוא  מהחדרים  אחד  נגלה  יותר  מאוחר  למקום  שפרצו 
מלא בגזירים קטנים של דפי נייר - גזרים שבהם הסתתרו 

הסודות הגדולים ביותר של אמריקה באיראן.
כינסו  מופתי  ובסדר  בסבלנות  איראנים,  כמו  האיראנים 
קבוצת נשים שנכנסה למבנה השגרירות, אספה את כל גזי־
רי הנייר וחיברה אותם יחדיו לכדי מסמך מודיעיני מרתק 

שנפל לידי האיראנים כפרי בשל.
בריטניה  של  החוץ  שרי  להם  שוחחו  האחרון  בשבוע  רק 
ואיראן, תוך שהשר האיראני מבטיח לעמיתו הבריטי כי אין 
בכוונתה של איראן להסלים את האירועים. אבל, האיראנים 
אולם  אומנם.  כשלו  הם  הראשון  בניסיון  לוותר.  תכננו  לא 
הם תכננו לנסות שוב ושוב, תוך שהם יודעים כי כמו במא־
בק מול ישראל בהברחות הנשק לידי אויביה, תבוא ההזד־

מנות הזו שבה הם יצליחו. וההזדמנות הזו הגיעה.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

יום ‚בר ה‡ויב ויב˜ע העיר
היום צום שבעה עשר בתמוז הוא היום בו הובקעה חומת 

העיר ירושלים לפני חורבן בית המקדש.
חמישה אסונות ארעו ביום זה: נשתברו הלוחות, בוטל הת־
מיד, הובקעה העיר, שרף אפוסטומוס את התורה והועמד 

צלם בהיכל.
יום זה הוא תחילת "ימי בין המיצרים", הימים שבהם עם 
ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש וגלות העם היהודי.

על  להתאבל  מוסיפים  אנו  שנה  לאלפיים  קרוב  אחרי  גם 
האמי־ לגאולה  זכינו  לא  עוד  כל  כי  בית-המקדש,  חורבן 
השלישי,  בית-המקדש  ובניין  משיח-צדקנו  ידי  על  תית 
האמיתית  הציפייה  את  גם  מבטאים  ובכך  מתאבלים  אנו 

לגאולה השלמה שתהיה בקרוב ממש.
ויה"ר  בשמחתה.  ורואה  זוכה  ירושלים,  על  המתאבל  וכל 

שנזכה לכך במהרה בימינו.

// דרמה במפרץ הפרסי: „בר המערכ
כוחות קומנדו איראניים 

לכדו מכלית בריטית 
הכוח האיראני השתלט על הספינה בפעולה משולבת של כוחות 

מהאוויר ומהים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איימה  שאיראן  לאחר 
מעל כל במה כי תגיב לתפי־
האיראנית  הנפט  מכלית  סת 
בזמן  בריטים  כוחות  ידי  על 
שהייתה בדרכה לסוריה, תוך 
האירופיות  הסנקציות  הפרת 
קיימה   - אסד  משטר  על 
איראן את איומיה ולכדה בפ־
הקומנדו  של  דרמטית  עולה 
האיראני מכלית נפט בריטית 

שנעה במפרץ הפרסי. 
הש־ איראניים  כוחות 
יום  של  הערב  בשעות  תלטו 
בפ־ הנפט  מכלית  על  שישי 
עולה משולבת של כוח מוסק 
המפרץ.  במי  שנעה  וכוח 
הכוח האיראני שינה את יעד 
אל  אותה  והוביל  הספינה 
ההשתלטות  האיראני.  החוף 
באמצ־ נעשתה  האיראנית 
שהשתל־ קומנדו  כוח  עות 

הספינה,  לעבר  ממסוק  של 
כוח  שוהה  מסביב  כאשר 
נוסף שנע בסמוך לספינה על 

סירות קומנדו קטנות.
האירא־ בממשל  גורם 
ששהו  לאזרחים  התייחס  ני 
ואמר:   שנלכדה  המכלית  על 
"23 אנשי הצוות נעצרו יחד 
לנמל  והובלו  המכלית  עם 
יישארו  הם  עבאס'.  'בנדר 

שם עד תום החקירה".

צרפת מגנה את 
ההשתלטות האיראנית על 
מכלית נפט בריטית במפרץ
סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת כי מכלית הנפט הבריטית לא 

נשאה עמה מטען

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גינתה  צרפת  ממשלת 
בעק־ איראן  את  אתמול 
מכלית  על  ההשתלטות  בות 
הפרסי.  במפרץ  בריטית 
הצר־ החוץ  משרד  בהודעת 

מודאגת  פריז  כי  נאמר  פתי 
מאוד מתפיסת מכלית הנפט 
הבריטית בידי איראן. צרפת 
הוסיפה ודרשה מאיראן לש־
הבריטית  המכלית  את  חרר 

באופן מיידי. 

סוכנות  כך,  בתוך 
סאנ"א  האיראנית  הידיעות 
המטען  מכלית  כי  דיווחה 
וכי  ריקה  הייתה  הבריטית 
רק  להיחקר  צפויים  אנשיה 

בנושאים טכניים.

צעת

mailto:vthalllc@gmail.com
https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
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קרב האשמות: איראן: המכלית הבריטית 
הייתה מעורבת בתאונה; מפעילי 
המכלית: לא עברנו על החוק הימי

אנשי הצוות ששהו על המכלית אינם אירופאים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הבריטית  המכלית  כי  טוענת  איראן 
מעורבת  שהייתה  לאחר  נלכדה  שנעצרה, 
פי  על  איראנית.  דיג  ספינת  עם  בתאונה 
"סטנה  הבריטית  המכלית  האיראני,  הדיווח 

אימפרו" הייתה מעורבת בתאונה עם ספינת 
דיג איראנית בטרם נעצרה על-ידי משמרות 

המהפכה.
מכלית  את  שמפעילה  החברה  מנגד, 
משמרות  ידי  על  שנעצרה  הבריטית  הנפט 
בכל  עמדה  המכלית  כי  הודיעה  המהפכה 

ולא  הבינלאומיות  והתקנות  הניווט  חוקי 
היא  כי  איראן  לטענת  בניגוד  אותן,  הפרה 
מערכת  את  כיבה  שהצוות  לאחר  נעצרה 
עוד  הקשר.  מקריאות  והתעלם  המיקום 
הם  עליה  שהיו  הצוות  אנשי   23 כי  נמסר 

מהודו, רוסיה, לטביה והפיליפינים.

שר החוץ הבריטי מאיים: ''אם איראן לא 
תשחרר את מכלית הנפט - יהיו לכך השלכות''  

בריטניה הבהירה כי תפיסת כלי השיט אינה מקובלת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איומים  שלל  פרסמה  שאיראן  לאחר 
מכלית  של  לכידתה  בעקבות  בריטניה  נגד 
גיבלרטר,  למצרי  בסמוך  האיראנית  הנפט 
הגיע תורם של הבריטים לאיים על האירא־
במ־ בריטית  מכלית  של  לכידתה  לאחר  נים 
האנט  ג'רמי  הבריטי  החוץ  שר  הורמוז:  צרי 

מכלית  של  ללכידתה  השלכות  יהיו  כי  אמר 
הנפט הבריטית על ידי איראן. השר הבריטי 
דיפ־ בערוץ  המשבר ייפתר  כי  הביע תקווה 

לומטי מול מקבילו האיראני.
סי־ מהווה  במפרץ  אתמול  "הפעולה 
בדרך  בוחרת  שאיראן  לכך  מדאיגים  מנים 
שמער־ חוקית  בלתי  התנהלות  של  מסוכנת 

ערת את המצב, בעקבות המעצר החוקי של 
המכלית בגיברלטר בדרכה לסוריה. התגובה 
שלנו תישקל אך תהיה נחושה", אמר האנט. 
את  להשיב  לאיראן  קרא  הבריטי  הבכיר 

המצב לאחור ולהחזיר את המכלית. 
בהודעה רשמית של ממשלת בריטניה 
נאמר כי "תפיסת כלי השיט אינה מקובלת". 

 Dooris
ליהנות מהמראה 
להירגע מהשקט.

Dooris דלתות פנים המתאפיינות בעיצובים ורמה אירופאית, בסגנונות 
וינטג' יוקרתיים המביאים ז'אנר חדש ומיוחד לתרבות הדיור בישראל.

100% פולימר 
ללא מעורבות 

עץ

מבודדת 
 תרמית 
חום / קור

 אקוסטית 
42 דציבל 

היחידה בארץ

מוגנות 
לחלוטין ממים

15 שנות 
אחריות

15
עיצובים 
בלעדיים
בישראל

058-5370344 | ירושלים, לתיאום והזמנות: 054-8836638  קניון רמות קומה 3 

או לחצו כאן
DoorisDelet@gmail.comm

בריטניה: ספינת חיל 
הים הייתה באזור בשעת 

ההשתלטות האיראנית, אך 
הגיעה באיחור אל היעד
משרד החוץ הבריטי קרא למכליות בריטיות שלא 

לעבור במפרץ הפרסי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בדרכו  היה  הבריטי  הים  חיל 
האיראנית  ההשתלטות  את  למנוע 
אולם  במפרץ,  בריטית  מכלית  על 
הגי־ הממלכה  של  הים  חיל  ספינת 
כך  דקות.  עשר  של  באיחור  עה 
לפי  הבריטי.  ההגנה  משרד  מדווח 
הדיווח, ספינה של חיל הים הבריטי 

ההשתלטות  בשעת  באזור  הייתה 
האיראנית על מכלית הנפט, אך לא 
ההשתלטות  לאזור  להגיע  הספיקה 

ולחלץ את הספינה.
במשרד  הסיקו  המסקנות  את 
החוץ הבריטי במהירות והורו לכלי 
עוד  מלעבור  להימנע  בריטים  שיט 

במפרץ הפרסי.

mailto:DoorisDelet@gmail.com
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שר החוץ האיראני: מטרת הפעולה 
האיראנית - שמירה על החוק הימי

קודם לכן שוחחו שרי החוץ של בריטניה ואיראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ג'אווד  מוחמד  האיראני,  החוץ  שר 
הבריטית  הנפט  מכלית  ללכידת  הגיב  זריף, 
האיראנית  הפעולה  מטרת  כי  ואמר  במפרץ 
הייתה לשמור על החוק הימי. בדברים שפ־
רסם הבכיר האיראני כתב: "מטרת פעולתנו 
במפרץ הפרסי היא לשמור על החוק הימי". 
להיות  להפסיק  חייבת  "בריטניה  לדבריו, 

שותפה לטרור הכלכלי של ארה"ב".
החוץ  שר  עם  זריף  שוחח  לכן  קודם 
הבריטי, ג'רמי האנט, אשר גינה את הפעולה 
החוץ  שר  בריטניה:  הודעת  לפי  האיראנית. 
והביע  האיראני  מקבילו  עם  שוחח  הבריטי 

תיחות הרי שהיא התנהגה בדיוק להפך''.אכזבתו: ''אם איראן רצתה להרגיע את המ־

דיווח: ישראל עומדת 
מאחורי ביטול התקיפה 

האמריקנית באיראן
גורם ישראלי הכחיש את הדיווח

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אשר  זו  היא  ישראל  האם 
המתק־ ביטול  מאחורי  עומדת 
שתוכננה  באיראן  האמריקנית  פה 
המל"ט  הפלת  בעקבות  להתבצע 
לב־ בעיתון  דיווח  לפי  האמריקני? 
חיזבאללה,  ארגון  עם  המזוהה  נוני 
ישראל אכן עומדת מאחורי המהלך 
באיראן.  אמריקנית  תקיפה  שמנע 
דונלד  ארה"ב,  נשיא  הדיווח,  לפי 
הממשלה  לראש  צלצל  טראמפ, 

כדי  התקיפה  לפני  קצר  זמן  נתניהו 
לפי  בהתפתחויות.  אותו  לעדכן 
נתניהו  הממשלה  ראש  דיווח,  אותו 
המה־ כי  האמריקני  לנשיא  הבהיר 
להגיב  איראן  את  להוביל  עלול  לך 
המתקפה  כי  ייתכן  וכי  בעוצמה 
דבר  של  בסופו  תגרום  האמריקנית 

לנפגעים בנפש.
בישראל הכחישו את הדיווח. 
גורם ישראלי טען כי מדובר ב"דיווח 

שקרי" וכי "לא הייתה שיחה כזו".

טראמפ לועג לראש 
עיריית לונדון 

בעקבות פריצת 
האקרים למחשבי 

משטרת לונדון
לדברי טראמפ, עם ראש עיר כושל שכזה, לעולם לא 

יהיו רחובותיה של הבירה הבריטית בטוחים

מ‡ ‡ברם ויסמן

האח־ בשבת  פרצו  האקרים 
לונדון  משטרת  למחשבי  רונה 
המ־ את  שהביכו  מודעות  ופרסמו 
שטרה המקומית. באחת המודעות 
תעשו?  "מה  נכתב:  שפורסמו 
המ־ אנחנו  למשטרה?  תתקשרו 

שטרה".
יארד  הסקוטלנד  של  דובר 
מיליון   1.22 שלו  החשבון,  כי  אמר 
בלתי  "גישה  תחת  נמצא  עוקבים, 
צייץ  סמית'  רוי  המפקח  מורשית". 
עובד  שלנו  התקשורת  "צוות  כי 
קשה על מנת למחוק את ההודעות 

ולאבטח את החשבון. אנא התעלמו 
מכל הציוצים עד שנוודא כי הושבה 

השליטה עליו".
של  לתגובתו  זכה  האירוע 
המ־ טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
ראש  כנגד  מתוקשר  סכסוך  נהל 
כאשר  קאן,  סאדיק  לונדון,  עיריית 
להודעה  התייחס  האמריקני  הנשיא 
"שוטרים  כתבה:  אשר  אזרחית  של 
על  שליטה  איבדו  שהם  אומרים 
רחובות לונדון. מסתבר שהם איבדו 
שליטה גם על מחשביהם". טראמפ 
הוסיף לנאמר וכתב: "עם ראש העיר 
יהיו  לא  לעולם  לונדון,  של  הכושל 

לכם רחובות בטוחים".

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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אתר החדשות האמריקני "דיילי ביסט":

חיזבאללה פורס כוחות לאורך הגבול 
בגולן הסורי

עוד דווח כי הארגון נערך לעימות אפשרי, בצל הסנקציות האמריקניות והמתיחות האזורית ◆ מפקד 
הארגון בדרום לבנון: "הפעם אנחנו נירה את הירייה הראשונה"

מ‡: מ. יו„

"דיילי  האמריקני  החדשות  אתר 
ביסט" דיווח ביום שישי האחרון כי משיחות 
שערך עם מפקדים ולוחמים בארגון חיזבא־
ללה - עולה כי הארגון פורס מחדש כוחות 
וגם  לבנון  בדרום  ישראל,  עם  הגבול  לאורך 
אפשרי  עימות  לקראת  זאת  הסורי.  בגולן 
והמתיחות  האמריקניות  הסנקציות  ובצל 

האזורית.
שא־ לבנון,  בדרום  הארגון  של  מפקד 
החד־ לאתר  אמר  לוחמים,   800 על  חראי 
האמריקניות  הסנקציות  כי  האמריקני  שות 
גורמות לארגון להתכונן לעימות בחזית עם 
הוסיף  "סמיר",  המכונה  המפקד,  ישראל. 
לישראל  רב  הרס  תגרום  חדשה  מלחמה  כי 
ולבנון, אך הסנקציות האמריקניות שמסבות 
ומצמצמות  האיראנית  לכלכלה  קשה  נזק 
משמעותית את הסיוע האיראני לחיזבאללה 

מבחינה פיננסית, עלולות להפוך את תרחיש 
האימים הזה למציאות.

את  נירה  אנחנו  "הפעם  כי  איים  עוד 
הירייה הראשונה". על הנוכחות של חיזבא־
ללה בגולן הוסיף כי "לפני המלחמה בסוריה, 
חזית,  שם  ונפתח  לגולן  שנגיע  לכך  ייחלנו 
אדום  קו  הציבה  הסורית  הממשלה  אבל 
באשר  אדומים".  קווים  אין  כעת  בנושא. 

אמר  לאיראן,  הברית  ארצות  בין  למתיחות 
המפקד כי "אם טיל כלשהו יפגע באיראן, זה 
לוח־ זה".  את  עשתה  ישראל  כאילו  ייחשב 
מים אחרים בארגון הטרור הלבנוני ששוחחו 
עם אתר החדשות, הוסיפו כי הארגון ניזוק 
פעו־ ליזום  ומוכן  האמריקניות  מהסנקציות 
תחשוב  איראן  וכאשר  אם   - התקפית  לה 

שיש בכך צורך.

סמוך ליישוב עמיחי:

יישוב פלסטיני חדש מהווה איום לתושבי האזור
בקצה תחום הישוב עמיחי תערך היום, יום ראשון, עצרת מחאה נגד העיר הפלסטינית החדשה שנבנית 

צמוד לישובים הישראלים ◆ "סכנת חיים מיידית" טוענים התושבים באזור

מ‡: מ. יו„
עצרת מחאה ותפילה תערך היום, יום 
ראשון, בשעות הערב המוקדמות נגד העיר 
הפלסטינית החדשה שנבנית צמוד לישובים 
סכנת  התושבים,  לדברי  ומהווה,  ישראלים 

חיים מיידית.
העיר היא חלק מתכנית פיאד שההיקף 
האחרונים.  בחודשים  ונחשף  הולך  שלה 
פלסטי־ בתוכנית  התושבים,  לדברי  מדובר, 
שטחים  על  להשתלט  שמטרתה  גלויה  נית 
לישובים  בצמוד  ולבנות  המדינה  שבבעלות 
ישראלים בכדי לאיים ולחנוק על התושבים 

היהודים, כלשונם.
התכנית  כי  מציינים  העצרת  מארגני 
דרכים,  פריצת  של  שיטתית  בצורה  עובדת 
היא  וכי  בתים  ובעקבותיהם  טרסות,  בניית 
אירופאים.  וגורמים  הרש"פ  ע"י  ממומנת 

תכנית העיר מגיעה עד מטרים ספורים מת־
האזור  על  וחולשת  עמיחי  הישוב  של  חומו 

כולו.
מכל  ממשי.  בטחוני  באיום  "מדובר 

המתוכננת  בעיר  חלון 
בתי  לתוך  לירות  יוכלו 
ייווצר  בנוסף,  הישובים. 
מאסיבי.  חיכוך  אזור 
בקצה  נמצא  העיר  אזור 
בש־ אזורים   ,B בשטחי 
ליטה בטחונית ישראלית 
גובל עם שטח C", אומ־

רים המארגנים.
המוצה־ "המגמה 
רת שלהם בשלב שני זה 
הרצף  אזור  לתוך  לזלוג 
גוש  המכונה  היהודי 
הגוש  את  לשסע  שילה 

חיכוך  ואזורי  הבקעה  עד  ערבי  רצף  וליצור 
נוספים". כרגע צה"ל עצר את העבודות במ־
בכדי  להסתיים,  שעומדים  לשבועיים,  קום 

לברר את הנושא.

בשל הסנקציות 
האמריקניות: ספינות 

איראניות תקועות בברזיל
ארבע ספינות איראניות אינן יכולות לשוב לארצם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שתי ספינות איראניות שוהות 
בימים אלו בחופי ברזיל ללא יכולת 
חשש   - לכך  הסיבה  לארצם.  לשוב 
מהפרת  בברזיל  הנפט  חברת  של 

הסנקציות האמריקניות. 
האיראניות  הספינות  שתי 
היו  צפויות  והן  ברזיל  לחופי  הגיעו 
תירס.  של  מטען  עם  לאיראן  לשוב 
אולם, חברת הנפט הממשלתית של 
לספק  מסרבת  "פטרוברס"  ברזיל 
של  הסנקציות  בשל  דלק  להם 

הספינות  של  שגורלן  כך  ארה"ב, 
לוט בערפל.

תקשורת  בכלי  דיווח  לפי 
בינלאומיים, ישנן עוד שתי ספינות 
הן  וגם  באזור  שנמצאות  איראניות 

נשארו ללא דלק. 
"ברור שממשלת איראן לוקחת 
סיכון", אמר גורם ברזילאי בתעשיית 
בעילום  להישאר  המבקש  הספנות, 
שם בשל רגישות הנושא. "הם שלחו 
את כל הספינות האלה בלי לדעת אם 

יוכלו לתדלק ולחזור".

במסגרת ההפגנות שעל הגדר:

אלפים השתתפו בהפגנות 
בגבול עזה; כשישים פצועים
אלפי פלשתינים התעמתו עם כוחות צה"ל במסגרת 
ההפגנות השבועיות על הגדר, ביום שישי האחרון ◆ 

נגרם נזק לג'יפ צבאי מיידוי אבנים

מ‡: מ. יו„
התפרעו  פלשתינים  כ- 6000 
מוקדים  בכמה  האחרון  שישי  ביום 
מש־ המפגינים  עזה.  רצועת  בגבול 
מיידים  אף  וחלקם  אבנים  ליכים 
המערכת.  גדר  לעבר  חבלה  מטעני 
באמצעים  מגיבים  צה"ל  כוחות 
מועטים  ובמקרים  הפגנות  לפיזור 
אף בירי לעבר חשודים שניסו לחבל 

בגדר או לפרוץ אותה.
הפלשתיני  הבריאות  משרד 
בהפ־ נפצעו  אדם  בני  כי 58  הודיע 
גנות לאורך גבול הרצועה, כש- 29 
במסגרת  מירי.  נפגעו  מהפצועים 

זוהתה  ההפגנות 
בג'יפ  פגיעה 
שה־ ממוגן,  צבאי 
בפעילות  שתתף 
מול ההתפרעויות 
מבדיקה  בגדר. 
עולה  ראשונית 
כי הפגיעה נגרמה 
כתו־ הנראה  ככל 

צאה מיידוי אבנים לעבר הג'יפ. לא 
היו נפגעים.

הרצו־ גבול  גדר  על  ההפגנות 
נראות  היו  האחרון  שישי  ביום  עה 
מעט רגועות יותר לעומת המתיחות 
ששררה באזור בסוף השבוע שלפני 
כן, אז כזכור איימו בחמאס בתגובה 
של  הצבאית  הזרוע  פעיל  הרג  על 
בשבוע  צה"ל.  כוחות  מירי  הארגון 
הממשלה  ראש  גם  שיגר  שעבר 
חמאס  לראשי  מאיים  מסר  נתניהו 
למער־ נערכת  ישראל  לפיו  בעזה, 
להשיג  כדי  ומפתיעה",  "גדולה  כה 

שקט ליישובי הדרום.

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

עשרות נפגעים בתקיפה מסתורית נגד יעדים איראניים בעיראק
ארה"ב הכחישה כי היא עומדת מאחורי התקיפה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

חו־ לבתי  הובהלו  אדם  בני  עשרות 
לים לאחר תקיפה בלתי מזוהה כנגד יעד 
מהדיווחים,  חלק  לפי  בעיראק.  איראני 
ביעד  נכחו  המסתורית  התקיפה  בשעת 

התקיפה בכירים ממשמרות המהפכה של 
איראן.

לפי דיווחים שנפוצו בעולם, התקי־
פה כוונה כלפי מצבור של טילים שאיראן 
אולם  האחרונה.  בעת  לעיראק  העבירה 
לעבר  גם  כוונה  התקיפה  כי  יימלט  לא 

בכירים איראניים.
מעורבות  מכחישים  בארה"ב 
מה־ שחלק  העובדה  למרות  בתקיפה, 
ביצעה  וושינגטון  כי  מעריכים  פרשנים 
כי  היא  נוספת  אפשרות  המתקפה.  את 
ישראל ביצעה את המתקפה המסתורית.

בנט מבהיר: לכל 
אדם יש תחליף, 

גם לנתניהו
יו''ר הימין החדש הסביר כי 

הוא לא ייקח את מדינת ישראל 
לבחירות פעם שלישית ◆ הבהיר 

כי 'הימין החדש תתמודד בבחירות 
הקרובות, עם שקד ובלעדיה ◆ 

המחלוקת בין בנט ושקד היא על 
מספר המפלגות שמימין לליכוד ◆ 
שקד מצדדת במפלגה אחת בעוד 

בנט רוצה שני מפלגות

מ‡: ח. פרנ˜ל
יו''ר הימין החדש נפתלי בנט הבהיר בראיון 
בסוף השבוע לגב' מצליח כי יתמודד בכל מחיר 
במסגרת הימין החדש אך יסכים לוותר לשקד על 
המקום הראשון לדברי יו"ר הימין החדש, הסיכוי 
לחיבורים פוליטיים - גם עם איילת שקד - עדיין 
החדש,  בימין  חד-משמעית  מאמין  "אני  קיים. 
אבל באותה נשימה אמרתי מההתחלה שלקראת 

הגשת הרשימות יהיו חיבורים", טען. 
רץ  החדש  "הימין  בנט:  הבהיר  זאת,  עם 
קדימה עם ובלי איילת שקד. התנועה גדולה מבן 
תצט־ שאיילת  אשמח  מאוד  שאני  נכון  זה  אדם. 
רף, אבל אני לא מחכה". מדבריו של בנט עולה כי 
יסכים לוותר על המקום הראשון אם תבחר להצ־
טרף: "אמרתי לאיילת שאם היא תחליט להצטרף 

אני אניח את האגו בצד ונעשה את מה שנכון". 
את  שלל  לא  החדש  הימין  יו"ר  בנוסף, 
עוצמה  מפלגת  אל  גם  שיחבור  האפשרות 
אף  של  לשמות  נכנס  לא  כרגע  "אני  יהודית: 
אחד, אבל אף אחד בימין לא פסול". בהמשך 
נת־ בנימין  על  ימליץ  אם  בנט  נשאל  הריאיון, 
ניהו לראשות הממשלה. "אני אמליץ על מוע־
מד ימני עם הסיכויים הגדולים ביותר להקים 
ממשלה", אמר וחידד: "אצלי לא יהיו בחירות 
הוסיף:  עוד  יקרה".  לא  פשוט  זה  שלישיות. 
אצביע  אני  הכנסת  לפיזור  הצעה  תעלה  "אם 
נגדה, לא מתזזים מדינה פעם שלישית לבחי־
אחד  הוא  לא פסול,  בוודאי  נתניהו  אבל  רות. 

המועמדים ובוודאי נראה שיש לו סיכויים". 
מוע־ ישנם  כי  בדבריו  הדגיש  אף  בנט 
הממשלה  לראשות  הראויים  נוספים  מדים 
אבל  למנות.  אתחיל  לא  "אני  נתניהו.  מלבד 
יש חמישה, שישה, שבעה אנשים בפוליטיקה 
יש־ מדינת  זה.  את  לעשות  יכולים  שבוודאי 
אחריו.  ותתקיים  נתניהו,  לפני  התקיימה  ראל 
כראש  גדולים  דברים  עשה  שהוא  חושב  אני 
ממשלה אבל בוודאי לכל בן אדם יש תחליף".
מע־ הפוליטית  במערכת  גורמים  כך  בתוך 
ריכים כי המחלוקת המונעת מבנט ושקד לסכם על 
ריצה משותפת היא מספר המפלגות שתהיינה מימין 
לליכוד. שקד מעוניינת במפלגה אחת גדולה שתאחד 
בתוכה את כל מפלגות הימין בעוד בנט מעוניין בשתי 
מפלגות. אחת ליברלית ואחת חרד''לית. זאת על מנת 
למקסם את הכוח של הימין. אמש נפגשו השניים, אך 

נכון לכתיבת השורות טרם נתקבלה החלטה.
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בעקבות פרשת הירי בסלומון טקה:

שר המשפטים צפוי להקים 
ועדת בדיקה ממשלתית

שר המשפטים אמיר אוחנה צפוי להודיע על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית 
בראשות שופט ואף להעביר החלטה שתאפשר לה סמכויות של ועדת חקירה 
◆ בשבוע שעבר הודיעו היועמ"ש וממלא מקום המפכ"ל מוטי כהן על הקמת 

צוות שיבחן את הטיפול בתלונות מטעם יוצאי אתיופיה

מ‡: מ. יו„

שר המשפטים אמיר אוחנה 
צפוי להודיע בימים הקרובים על 
ממשלתית  בדיקה  ועדת  הקמת 
במחלקה  האמון  ירידת  לבחינת 
אם  (מח"ש).  שוטרים  לחקירות 
לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, 
הקמת  על  להודיע  היא  הכוונה 
להע־ ואף  שופט  בראשות  ועדה 
סמ־ לה  שתאפשר  החלטה  ביר 

כויות של ועדת חקירה.
המשפטים  משרד  בצמרת 
רק  שכן  בעניין,  מתיחות  ישנה 
המשפ־ היועץ  הודיעו  השבוע 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  טי 
מוטי  המפכ"ל  מקום  וממלא 
את  שיבחן  צוות  הקמת  על  כהן 
יוצאי  מטעם  בתלונות  הטיפול 
על  הגיעה  ההודעה  אתיופיה. 
רקע הירי בסלומון טקה והמחאה 

ההמונית שבאה בעקבותיו.
לרא־ הכריז  כשבוע  לפני 
להקים  כוונתו  על  אוחנה  שונה 
בנושא  ממשלתית  בדיקה  ועדת 

רואי  לשכת  של  הכלכלי  בכנס 
המ־ שר  לדברי  באילת.  החשבון 
שמענו  אלה  "בימים  שפטים, 
קשה  אמון  בעיית  על  עבר  מכל 
במח"ש – זו בעיה חוצת מגזרים. 
שהביקורת  בהכרח  אומר  זה  אין 

מוצדקת".

אוחנה  אמר  הדברים  את 
על רקע הביקורת שנשמעה כלפי 
התנהלות מח"ש והמשטרה בעת 
המ־ שר  אתיופיה.  יוצאי  מחאת 
נוגעים  הדברים  כי  אמר  שפטים 
מהציבור  שהגיעו  לטענות  גם 

החרדי והערבי.

יפן: 33 הרוגים ופצועים 
בהצתת אולפן אנימציה

לפי הדיווחים המקומיים, נמצאו בזירה מספר סכינים

מ‡: יר‡ל לבי‡  

ועשרות  נהרגו   30 לפחות 
שפרצה  בשריפה  נפצעו  נוספים 
קיוטו  בעיר  לאנימציה  בסטודיו 
המקומית  המשטרה  שביפן. 
למקום  שפרץ  אדם  כי  אמרה 
שהצית  מזוהה,  לא  חומר  השליך 

את המתחם.

שלוש  בן  במבנה  השריפה 
השעה  בסביבות  פרצה  הקומות 
10:30 לפי שעון מקומי, ומאמצי 

הכיבוי נמשכו זמן רב.
המקו־ הדיווחים  לפי 
מספר  גם  נמצאו  בזירה  מיים, 
החשוד  הידוע,  ככל  סכינים. 
בהצתה לא עבד בעבר במקום 
לאולפנים.  ברור  קשר  לו  ואין 

במדינה  מהעיתונים  בחלק 
דווח כי הוא רץ לתחנת רכבת 
את  שהצית  אחרי  סמוכה 
ואז  נפל  שם  אולם  השריפה, 

נעצר.
הציבורית  השידור  ברשת 
NHK דווח כי החשוד בן 41, וכי 
את  ששפך  בזמן  "תמותו"  צעק 

הנוזל, ככל הנראה דלק.

אחרי חמש פעימות:

המשך הסיוע הקטארי יועבר השבוע
חמאס אישר כי הפעימה השישית של כספי הסיוע תועבר לרצועה ◆ בתוך כך אמר 

הנייה בשיחה לעיתונאים: "הטילים שלנו יכולים לפגוע בכל נקודה בישראל"

מ‡: מ. יו„

פעימה  כי  אישר  חמאס 
המ־ של  במספר,  שישית  נוספת, 
ענק הכספי מקטאר תועבר לעזה 
המענק  הקרוב.  השבוע  במהלך 
ליותר  סיוע  ככספי  יועבר  ברובו 
פלשתיניות  משפחות   60,000 מ 
 100 כ  של  בסך  ברצועה  נזקקות 
חמאס  בהודעת  למשפחה.  דולר 

יחולק  הכספי  המענק  כי  נמסר 
החל  ברצועה  הדואר  בנק  בסניפי 

מיום שני.
הלשכה  יו״ר  כך,  בתוך 
איסמעיל  חמאס  של  המדינית 
מצו־ ועידה  שיחת  ערך  הנייה 
טורקים,  עיתונאים  עם  למת 
של  ביכולתו  כי  אמר  במהלכה 
ביש־ נקודה  בכל  לפגוע  חמאס 
ראל: ״הטילים שלנו מכסים את 

כל שטח ישראל והנהגת הישות 
הציונית יודעת שתוקפנות מצי־
שלנו״.  קשה  בתגובה  תיענה  דה 
עוד הוסיף כי ארגונו "אינו מת־
נגד למדינה פלשתינית עצמאית 
בגבולות 67 אולם חמאס מסכים 
בגבולות  פלשתינית  למדינה 
בוויתור  מדובר  אין  וכי  זמניים 
של  חלקיה  שאר  על  חמאס  של 

פלשתין״.

http://bit.ly/2FEgslx-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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שבר שיא: נתניהו הוא ראש הממשלה 
המכהן הכי הרבה זמן בתפקיד

בסוף השבוע שבר נתניהו את השיא של ראש המשלה הראשון, דוד בן גוריון

מ‡: ח. פרנ˜ל

בני־ ימים:  ו-128  שנים   13
מין נתניהו הפך לראש הממשלה 
המכהן את תקופת הזמן הארוכה 
ישראל.  במדינת  במצטבר  ביותר 
הממשלה  ראש  את  עקף  נתניהו 
שכיהן  גוריון,  בן  דוד  הראשון, 
ימים.  ו-127  שנים   13 בתפקיד 
שיא  להישבר  צפוי  הבא  בחודש 
נוסף: הממשלה שכיהנה את פרק 
הזמן הארוך ביותר. נתניהו מכהן 
מאז  ממשלה  כראש  ברציפות 
31 במרץ 2009, כלומר 10 שנים 
ו-111 ימים. הקדנציה הראשונה 
נמשכה  ל-1999,   1996 בין  שלו, 
שלוש שנים ו-17 ימים. בן גוריון 

כיהן בראשות הממשלה הזמנית, 
בראשות הממשלה הראשונה עד 
הרביעית, וכן בראשות הממשלה 
השביעית עד העשירית. בתקופה 
ראש  כיסא  על  ישב  הראשונה 
המדינה  הכרזת  מיום  הממשלה 
שהח־ ועד   1948 במאי  ב-14 
בוקר  בשדה  לצריף  לפרוש  ליט 
תקופת   .1954 בינואר  ב-26   -
בן  של  הרצופה  השנייה  הכהונה 
גוריון הייתה מ-3 בנובמבר 1955 
אשכול  לוי  ידי  על  שהוחלף  ועד 

ב-26 ביוני 1963.
אוגוסט  בתחילת  כאמור, 
שיא  עוד  לשבור  צפוי  נתניהו 
ולזכות בתואר הממשלה שכיהנה 
ביותר.  הארוך  הזמן  פרק  את 

הוש־ הרביעית  נתניהו  ממשלת 
לאחר   ,2015 במאי  ב-14  בעה 
כלומר  ה-20.  לכנסת  הבחירות 
אוגוסט,  בתחילת  יישבר  השיא 
לכנסת  הבחירות  לפני  כחודש 
לקום  אמורה  שלאחריהן  ה-22, 

ממשלה חדשה. 
שייך  הנוכחי  השיא 
מאיר  גולדה  של  לממשלתה 
 1969 בדצמבר  מ-15  שכיהנה 
כלומר   .1974 במרץ   10 ועד 
כמעט ארבע שנים ושלושה חוד־
חיים",  ממשלתה "האריכה  שים. 
השמי־ לכנסת  שהבחירות  כיוון 
מלח־ בשל  בחודשיים  נדחו  נית 
מת יום כיפור שהתרחשה באותה 

שנה - ל-31 בדצמבר 1973

לאחר החיבור בחמישי האחרון:

לוי ופרץ מבהירים: לא נשב 
בממשלה שנגד העומד בראשה 

ישנם כתבי אישום
בעקבות הערכות פרשנים כי החיבור עם אבקסיס נועד להקל מהלך לכניסה 

לממשלת נתניהו, הבהיר פרץ את עמדתו בנושא

מ‡: ח. פרנ˜ל
יו"ר מפלגת העבודה עמיר 
במה־ השבוע  בסוף  הבהיר  פרץ 
מקו־ רשויות  ראשי  כינוס  לך 
חברתיים  אירגונים  ראשי  מיות, 
בצפון  הבדואי  במגזר  ופעילים 
מפל־ כי  בטוף  באום  שהתקיים 
בנימין  עם  תשב  לא  העבודה  גת 
נתניהו תחת כתב אישום. "אנחנו 
כתב  תחת  נתניהו  עם  נשב  לא 
נכנס  ולא  אישום  וכתב  חשדות 
חוקי  הלאום,  חוק  עם  לממשלה 
פרץ  אמר  וגזענות",  חסינות 
בכינוס ותקף: "נתניהו הפך לנטל 
הפריפ־ את  זנח  הוא  ישראל.  על 
מגזר המיעוטים  את  הפקיר  ריה, 
לתת  מוכן  שלא  מי  בישראל. 
מאבד  בחברה  למיעוטים  שוויון 

את  להוביל  המוסרי  התוקף  את 
המדינה".

לחי־ התייחס  גם  פרץ 
העבודה  מפלגת  בין  החדש  בור 
כי  וטען  אבקסיס  לוי  לאורלי 
פוטנ־ את  להגדיל  בא  "החיבור 
ציאל הבוחרים של הגוש ולהביא 

מהפך אמיתי". 
לוי  אורלי  גם  כי  יצויין 
חבירה  על  שהודיעה  אבקסיס 
לפרץ ביום חמישי האחרון אמרה 
כי  והבהירה  דומה  ברוח  דברים 
בעם  נתניהו  בממשלת  תשב  לא 

יוגשו נגדו כתבי אישום

ביקורת חריפה במפלגות השמאל 
על חבירת פרץ ולוי אבקסיס

אהוד ברק התקיף במילים חריפות את פרץ וטען  כי החבירה נועדה על מנת 
לחבור לנתניהו ◆ זאת כדי שיתמוך במועמדותו של פרץ לתפקיד נשיא 

המדינה

מ‡: ח. פרנ˜ל
דמוקרטית,  ישראל  יו"ר 
השבוע  בסוף  מתח  ברק,  אהוד 
העבו־ מפלגת  יו"ר  על  ביקורת 
דה עמיר פרץ וטען כי הוא פתח 
נת־ לממשלת  להצטרפות  דלת 
טענו  במרצ  בכירים  אמש,  ניהו. 
עם  דיל  לכונן  פרץ  בכוונת  כי 
שני  לעבודה  שיבטיח  נתניהו, 
תמיכת  לצד   - בכירים  תיקים 
הקואליציה במועמדותו של פרץ 

לנשיאות.
עדיין  שזה  מקווה  "אני 
לס־ יכול  הזה  הצעד  אבל  הפיך, 
והמורשת  החזון  את  חלילה  גור 
המ־ את  שהקימה  המפלגה  של 
דינה לטובת הקמת מפלגת נישה 
שמאל,  לא  ימין  לא  חברתית, 
שלמעשה  אורלי,  של  ללשונה 
השלטון",  החלפת  על  מוותרת 
אמר ברק בכנס של מפלגתו בעין 
יוצר  לא  שזה  מקווה  "אני  שמר. 
חלילה  שעלול  הפיך  בלתי  מצב 
העבודה,  על  הגולל  את  לסגור 
המ־ של  המורשת  ועל  החזון  על 
לטובת  אותם  שהכרנו  כפי  פלגה 
שפותחת  חברתית  נישה  מפלגת 

אחרת  או  כזו  בצורה  הדלת  את 
לחבירה  פתוחה  אותה  ומשאירה 

עם נתניהו".
תקף  ברק  של  מקורב 
ללוי- פרץ  בין  האיחוד  את  אמש 
יותר:  חריפות  במילים  אבקסיס 
האנטי־ ההסתה  מתקפת  "תחת 
דמוקרטית של נתניהו וסמוטריץ' 
שמז־ בישראל  הדמוקרטיה  על 
לרצח  שקדמה  ההסתה  את  כירה 
בנישה  להסתגר  פרץ  בחר  רבין, 
האישית  טובתו  את  ולהעדיף 
למנוע  ובכך  הגוש,  טובת  פני  על 
איחוד גדול במרכז-שמאל ולוותר 

מצבי־ שלטונית.  אלטרנטיבה  על 
עי העבודה יזהו זאת במהרה".

הצטרפו  במרצ  בכירים 
"פונה  פרץ  כי  וטענו  למתקפה, 
נת־ לממשלת  להיכנס  כדי  לימין 
ניהו. הוא כבר סימן את התיקים 
כל  ובריאות.  אוצר  רוצה:  שהוא 
האיחו־ את  טירפד  שלו  המהלך 
פרץ  עמיר  השמאל.  בגוש  דים 
רוצה להיכנס לממשלה במסגרת 
תמו־ חסינות   - נתניהו  עם  דיל 
לנתניהו  ייתן  הוא  נשיאות.  רת 
כדי  המפלגה  של  המנדטים  את 
לו  יעניק  בכך  ממשלה,  להרכיב 

http://bit.ly/32nZame
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שריפה פרצה סמוך ליקנעם; מספר בנים פונו
ארבעה מטוסי כיבוי השתלטו על שריפת חורש שפרצה באזור ◆ קו הבתים הסמוך לשריפה פונה 

מחשש לחיי התושבים

מ‡: מ. יו„

בסוף  שליטה  השיגו  כיבוי  צוותי 
ביער  שפרצה  שריפה  על  שעבר  השבוע 
מהש־ כתוצאה  ביוקנעם.  לבתים  בסמיכות 
בר־ הבתים  מקו  בתים  חמישה  פונו  ריפה 
חוב האורנים שבעיר, הסמוך ביותר למוקד 
כי  נמסר  והצלה  כבאות  מדוברות  השריפה. 
סמוכים  לבתים  השייכות  פרגולות  מספר 

ספגו נזקים. לא היו נפגעים בנפש.
בעקבות גל החום הכבד השבוע פרצו 
שריפות במוקדים שונים ברחבי הארץ: בש־
כונת רמת פנקס שבאור יהודה פרצה שרי־
פה נרחבת במהלכה חמישה בתים עלו באש 
והתושבים פונו. גבר כבן 64 נפגע באורח קל 
משאיפת עשן. כוחות הכיבוי השיגו לבסוף 
שליטה על האש וחילצו מספר דיירים שנפ־

צעו קל וטופלו במקום על ידי מד"א.
שבי  בישוב  פרצו  שריפות  במקביל 

שומרון, שם התבצע פינוי עבור כלל הבתים 
פתוח  בשטח  פרצה  חורש  שריפת  ביישוב, 

בסמוך   40 בכביש  כן  וכמו  מודיעין  באזור 
ליישוב נחלים פרצה שריפת חורש נוספת.

9 ימים לאחר שאשתו ובנו נהרגו: 
הרוג שלישי בתאונה המחרידה

רודריגו רוסטסקי, קצין חיל האוויר שאשתו ובנם התינוק נהרגו מפגיעת משאית ליד גדרה, נפטר 
בבילינסון ◆ היחידה מהמשפחה ששרדה: ילדתם הגדולה בת שנתיים וחצי

מ‡: מ. יו„

תשעה ימים לאחר שאשתו ובנו התי־
ליד   7 בכביש  הדרכים  בתאונת  נהרגו  נוק 
גדרה, נקבע מותו של אב המשפחה, רודריגו 
בן  האוויר  בחיל  קצין  רוסטסקי,  רוסטסקי. 
על  ונלחם  קשה  באורח  בתאונה  נפצע   ,34
חייו במשך יותר משבוע בבית החולים בילי־
נסון, אך אתמול נאלצו הרופאים לקבוע את 
מותו. בתאונה נהרגו גם אשתו ובנם התינוק 
בן החודשיים. בת נוספת, בת שנתיים וחצי, 
בסוף  ושוחררה  קל  באורח  בתאונה  נפצעה 

השבוע מבית החולים במצב טוב. 

טכני  כקצין  שימש  רוסטסקי 
כשבוע  לפני  כי  ציינו  בבילינסון  בטייסת. 
פצי־ עם  קפלן  החולים  מבית  פונה  הוא 
עבר  השבוע  ובמהלך  אנושה  ראש  עת 
חלה  האחרונים  "בימים  ניתוחים.  מספר 
ולצערנו  במצבו  משמעותית  הידרדרות 
המח־ של  הרפואי  הצוות  מאמצי  למרות 
לקה הנוירוכירורגית בבילינסון הוא נפטר 

הבוקר", אמרו אתמול.
שעבר  בשבוע  שוחרר  המשאית  נהג 
כי  העלו  לו  שנערכו  ובדיקות  בית,  למעצר 
סמים  השפעת  תחת  לנהיגה  חשד  קיים  לא 
או אלכוהול. בחקירה עלה כי הנהג חצה לפ־

חות שני נתיבים ואז התנגש ברכב המשפחה 
- מה שמעיד על סטייה חדה שלו כתוצאה 
כי  אמר  לחוקריו  זאת,  עם  שליטה.  מאיבוד 
לו  שנפלה  הוא  זוכר  שהוא  האחרון  הדבר 
סיגריה מהיד - אך לא זכר אם הרים אותה 

לבסוף.
של  פרקליטו  נחמיאס,  ישראל  עו"ד 
שאינו  טוען  "הוא  כי:  אמר  המשאית,  נהג 
להתרחשות  הגורם  מה  קרה,  מה  זוכר 
התאונה הטרגית. מצבו הנפשי מאוד קשה, 
הוא מביע צער עמוק על האובדן, מוסר את 
תנחומיו למשפחה והחלמה מהירה לפצועים 

שנותרו".

תינוק בן שנה וחצי 
נהרג בשפרעם

התינוק פונה במצב אנוש לבית החולים רמב"ם בחיפה, 
שם נקבע מותו ◆ הצוות הרפואי הזעיק את המשטרה, 
ומהחקירה עלה כי דודו של התינוק נסע לאחור בחצר 

הבית ולא הבחין בו

מ‡: מ. יו„
נהרג  וחצי  שנה  בן  תינוק 
הוא  בשפרעם.  דרכים  בתאונת 
החולים  לבית  אנוש  במצב  הובא 
מותו.  נקבע  שם  בחיפה,  רמב"ם 
המש־ את  הזעיק  הרפואי  הצוות 
כי  עולה  החקירה  ומפרטי  טרה, 
התאונה התרחשה בחצר הבית של 

התינוק.

דודו  כי  עולה  מהחקירה 
ה-30  בשנות  התינוק,  של 
לאחור  במכוניתו  נסע  לחייו, 
הובהל  הוא  בו.  הבחין  ולא 
בשפרעם  המקומית  למרפאה 
רמב"ם  החולים  לבית  ומשם 
הדוד  אנוש.  במצב  בחיפה 
התאונה  בזירת  שחזור  ביצע 

עם בוחני התנועה.

מצלמות משטרת 
התנועה חוזרות 

להפיק דוחות
המהלך יקרה החל מהשבוע ◆ בהמשך, יוחלט אם 

יינתנו דוחות למי שצולם בחודשים האחרונים

מ‡ פ. יוחנן
את  אישר  המדינה  פרקליט 
בקשת המשטרה לחדש את פעילות 
הנפקת הדוחות של מצלמות המע־
הן  כי  נמסר  מהמשטרה  א-3.  רכת 
יוחלט  וכי  השבוע,  לפעילות  יחזרו 
בחודשים  שצולם  מי  האם  בהמשך 
להש־ היה  ניתן  כשלא  האחרונים, 
תמש בתיעוד המצלמות, יקבל דוח 
בנוסף  נמסר  מהמשטרה  בדיעבד. 
הזמנה  דוחות  לגבי  ההליכים  כי 
לדין ודוחות ברירת משפט יימשכו 

כסדרם.
כי  נאמר  המשטרה  בהודעת 
הנד־ הדעת  חוות  כל  קבלת  לאחר 
המצלמות  מערכת  כי  נמצא  רשות, 
כי  צוין  ומדוייקת".  "אמינה  הינה 
המצלמות יהוו חלק מסל האמצעים 
חלק  ויהוו  המשטרה,  שבשימוש 
ובמא־ חיים  הצלת  במשימת  חשוב 

בק בקטל בכבישים.

בית  זיכה   2018 בספטמבר 
נהגים   21 בעכו  השלום  משפט 
והגישו  מהירות  דוחות  שקיבלו 
אינן  המצלמות  כי  בטענה  תביעה 
נכתב:  הדין  בהכרעת  מהימנות. 
על  להסתמך  ממשי  חשש  "קיים 
הדין  בפסק  המערכת".  מדידות 
מכון  נגד  נוקבת  ביקורת  בלטה 
התקנים הישראלי, ונכתב כי ממלא 
מקום המכון דאז, אילן כרמית, מסר 
כרמית  כי  נכתב  עוד  שקר.  עדות 
המצ־ בניסויי  שנכח  בתחילה  טען 
את  שינה  ובהמשך  בהולנד,  למות 
גרסתו ואמר שכלל לא היה במקום 
הבדיקה.  של  הרלוונטיים  בשלבים 
הדין  עורכי  כי  השופט  ציין  כן  כמו 
של המשטרה ידעו במשך שנה וחצי 
על אי נוכחות אנשי המכון בבדיקות 
בפרשה,  מרכזית  כעדות  שהוגדרו 
בכך  ליידע  הקפידו  לא  זאת  ובכל 

את בית המשפט.

http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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רבעון טוב למיקרוסופט
הכנסות החברה זינקו ב-12% ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני - ל-33.7 מיליארד דולר ◆  שווי השוק של 

החברה - מעל טריליון דולר

מ‡ פ. יוחנן
הכנסות מיקרוסופט זינקו: כך דיווחה 
שהסתיים  הרביעי,  לרבעון  בדו"ח  החברה 

ב-30 ביוני.
דולר  מיליארד  כ-33.7  היו  הכנסותיה 
- זינוק של 12% ביחס לשנה שעברה וגבוה 
הרווח  גם  דולר.  מיליארד  ל-32.77  מהצפי 
מיליארד  כ-10.6  והיה  התחזיות  את  הכה 
דולר, או כ-1.37 דולר למניה לעומת ההער־
כות בוול סטריט לרווח של 1.21 דולר למניה 
שעברה  שנה  לעומת  ברווח  הגידול  בלבד. 

עמד על כ-21%.
המאוחר  במסחר  מזנקת  מיקרוסופט 
השוק  את  להוביל  תמשיך  שהיא  ונראה 
לטרי־ מעל  של  שוק  שווי  עם  האמריקאי 
ליון דולר. מיקרוסופט היא החברה היחידה 

שהצליחה להחזיק את השווי שוק שלה מעל 
לטריליון דולר במשך כל כך הרבה זמן. אפל 
מיק־ לפני  דומים  למספרים  הגיעו  ואמזון 
לשמור  הצליחו  לא  שתיהן  אך   - רוסופט 
במקרה  ימים  מכמה  יותר  שלהן  המקום  על 
הטוב. גוגל טרם הצליחה לחצות את התקרה 

הזו ופייסבוק עדיין רחוקה מאוד ממנה.
הגידול  היקף  זאת,  עם 
שלה  הענן  מחשוב  עסקי  של 
לא עמד בציפיות והיה הנמוך 
ביותר ב-4 השנים האחרונות 
הצלי־ מיקרוסופט   .68% עם 

חה בכל מקרה להראות שהיא 
כל  את  לעקוף  בדרך  נמצאת 
בפ־ הן  בשווי,  הן  המתחרות 

עילות והן בהכנסות שלה.

בסך הכול הכניסה מיקרוסופט כ-125 
 -  2019 הפיסקאלית  בשנה  דולר  מיליארד 
עליה של 14% ביחס ל-2018. הרווח התפ־
עולי השנתי היה כ-43 מיליארד דולר - זי־
הרווח  בעוד  אשתקד.  לעומת  של 23%  נוק 

הנקי היה כ-36.8 מיליארד דולר.

המס על הטבק לגלגול 
עלה; יבוא סיגריות 

אלקטרוניות זינק פי 30
יבוא הטבק לגלגול נחתך בחצי מאז שהועלה המס 

בפברואר האחרון ◆ המעשנים עברו לסיגריות 
אלקטרוניות, שכיום אין עליהם מסי קנייה כלל

מ‡ פ. יוחנן
אחרי שלפני כמה שנים החלו 
מס  העלאת  בעקבות  טבק  לגלגל 
שבפ־ ואחרי  סיגריות,  על  הקנייה 
הטבק  על  המס  גם  האחרון  ברואר 
הועלה, נוצרה עלייה חסרת תקדים 
אלקט־ סיגריות  של  הייבוא  בהיקף 

רוניות.
לפי נתוני רשות המסים, יבוא 
פי  זינק  אלקטרונית  לסיגריה  נוזל 
30 בין ינואר למאי השנה, בהשוואה 
לכלל הכמות המיובאת בשנת 2017. 
בהשוואה לכלל כמות הנוזל שיובאה 
בחודש  לאפריל,  ינואר  בין  ארצה 
פי  היבוא  כמויות  זינקו  עצמו  מאי 

.6.3
תוכנית  כבר  הכינו  ברשות 
קיימים  שלא   - קנייה  מסי  להטלת 
האל־ הסיגריות  על   - כלל  היום 
שמדובר  מאחר  אולם  קטרוניות. 
הנמצאת  ובכנסת  מעבר  בממשלת 
כנ־ יצטרך  הייקור  בחירות,  בפגרת 

ראה לחכות עד לראשית החורף.
בסיגריות  בשימוש  הזינוק 
הטבק  חשבון  על  בא  אלקטרוניות 
ירי־ על  מצביעים  הנתונים  לגלגול: 
טבק,  יבוא  של  הכספי  בשווי  דה 
בכמויות  כ-49%  של  קיטון  ועל 
בה־ למאי  פברואר  בין  המיובאות 
אש־ המקבילה  לתקופה  שוואה 
לגלגול  הטבק  צרכני  מעבר  תקד. 
לסיגריות אלקטרוניות נובע בעיקר 
מהעובדה שהיבוא שלהן פטור ממס 

קנייה, ובשל כך הן זולות מיתר מו־
קטגו־ עם  גם  היה  כך  העישון.  צרי 
להעלאת  שעד  לגלגול,  הטבק  ריית 
המס בפברואר נהנתה ממס מופחת 
ובהתאם  רגילות,  לסיגריות  ביחס 

למחירים נמוכים יותר.
המס  את  להעלות  ההחלטה 
משיקולים  נבעה  לגלגול  טבק  על 
הצד־ והיעדר  הציבור  בריאות  של 
קה למיסוי מופחת. בג"ץ פסק שיש 
על  המוטל  לזה  המס  את  להשוות 
כחלון,  משה  האוצר  ושר  סיגריות, 
שמתנגד להעלאות מיסים מכל סוג, 

נאלץ לחתום על הצו.
סיגריות  על  המיסוי  בהיעדר 
ההכ־ שאובדן  מוערך  אלקטרוניות, 
מינואר 2017  המדינה  לקופת  נסות 
מי־ כ-1.3  על  עומד   2019 מאי  עד 

הגידול  מגמת  בהינתן  שקל.  ליארד 
המ־ ההכנסות  אובדן  הדרמטית, 
ב-2.4  נאמד  שנת 2019  לכל  שוער 

מיליארד שקל

רוסיה שיגרה 
טלסקופ לחלל

חצי שנה לאחר שטלסקופ החלל הראשון של רוסיה 
חדל לפעול, שוגר הטלסקופ השני - שנבנה ביחד 

עם גרמניה

מ‡ פ. יוחנן
טלסקופ  לחלל  שיגרה  רוסיה 
שב־ בבייקונור  מהקוסמודרום  חלל 
קזחסטן. הטלסקופ, שנבנה יחד עם 
גרמניה, יחליף את הטלסקופ הרוסי 
הקודם שחדל לפעול בחודש ינואר.
Spektr- הטלסקופ  שיגור 
הוא  אך  ביוני,  ל-21  תוכנן   RG
תקלה  בשל  שבועות  בכמה  נדחה 

בסוללות של טלסקופ.
הטיל הרוסי אמור להציב את 
כ-1.5  של  במרחק  החלל  טלסקופ 
ברוסיה  הארץ.  מכדור  ק"מ  מיליון 
אידיאלית  בנקודה  מדובר  כי  אמרו 
כי  אמרו  ברוסיה  בחלל.  לתצפיות 
הטלס־ של  הפעילות  שנות  במהלך 
קופ הוא צפוי לזהות חורים שחורים 

צבירים מאסיביים של גלקסיות.
של  הראשון  החלל  טלסקופ 
רוסיה חדל לפעול לפני כחצי שנה. 

החוקרים,  של  אופטימיות  למרות 
טרם חודש הקשר עם הטלסקופ.

mailto:5806897@okmail.co.il
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מגדל נכנסת להשקעה ב"פיל הלבן" של 
בני ברק

חברת הביטוח תשקיע 400 מיליון שקל בבניית מגדל משרדים בן 40 קומות במרכז דן ◆ לפני 20 
שנה נתקעה שם בניית מרכז מסחרי בשל סכסוך שותפים

מ‡ פ. יוחנן
הביטוח  חברת  של  הנדל"ן  מחלקת 
העס־ מאנשי  שעבר  בשבוע  רכשה  מגדל 
ושותפיהם  עמאר  יהודה  שרון,  שוקי  קים 
 BBC Tower המשרדים  ממגדל   75%
לדרך  לצאת  צפויה  שבנייתו  ברק,  בבני 
ב"ויינט".  דווח  כך  הקרובים.  בחודשים 
המגדל, המתוכנן להיבנות בהצטלבות הר־
העס־ באזור  גוריון  ובן  ז'בוטינסקי  חובות 
קים של בני ברק, צפוי להתנשא לגובה 40 

קומות, אשר 30 מהן יהיו בבעלות מגדל.
על פי הדיווח, על הזכויות בפרויקט 
וכי  שקל,  מיליון  כ-150  מגדל  שילמה 
לכ- יגיע  הבנייה,  כולל  השקעתה,  היקף 

400 מיליון שקל. שטחי המשרדים במגדל 
יהיו  מ"ר   43 מהם  מ"ר,  אלף  ל-57  יגיעו 
להחזיק  מגדל  צפויה  עוד  מגדל.  בבעלות 
ב-375 מקומות חניה. מפלסיו התחתונים 
של הפרויקט צפויים לשמש כקניון בשטח 
בנוי של 15 אלף מ"ר, אך העסקה אינה נו־

געת לחלק זה.
מגדל  צפויה  המשרדים  שטחי  את 
השכירות  מחירי  כיום  להשכרה.  להעמיד 
שקלים  על 65  עומדים  באזור  המקובלים 
של  תשואה  למגדל  שיניב  מחיר  למ"ר, 
עסקאות  כן  כמו  ההשקעה.  על   9%-8%
שבוצעו לאחרונה באזור העסקים של בני 
מלמ־ לפרויקט  הסמוכים  במגדלים  ברק 

דות כי שווי מ"ר משרדים באזור עומד על 
12 אלף מ"ר, בעוד שעלות ההשקעה למ"ר 
שמשקפת העסקה עבור מגדל היא 9,000 
שקל למ"ר בלבד. כלומר במסגרת העסקה 
היא צפויה ליהנות מרווח יזמי של כ-25%.
הבנייה  תושלם  הערכות,  פי  על   
הזמ־ לוחות  פי  על  שנים.  עד 4  בתוך 3.5 
נים של חברת נת"ע, האחראית על קידום 
פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן, שנה קודם 
הקלה,  הרכבת  של  האדום  הקו  ייחנך  לכן 
למגדל  בצמידות  נבנית  מתחנותיו  שאחת 
המתוכנן, וזו צפויה לכלול דרגנוע שיוביל 
ישירות למרכז המסחרי שבמפלס הקרקע 

שלו.

האו"ם הצדיע לחדשנות הישראלית
הטכנולוגיות הישראליות הוצגו באו"ם לדיפלומטים ונציגי ממשל מרחבי העולם

מ‡ פ. יוחנן
מרחבי  ממשלות  ונציגי  דיפלומטים 
מארגונים  ונציגים  האו"ם  בכירי  העולם, 
יהודיים ופרו ישראליים היו בין האורחים 
חדש־ ישראליות  לטכנולוגיות  שנחשפו 
ובנושאים  החקלאות  המים,  בתחומי  ניות 

חברתיים.
משל־ יזמה  שאותו  האירוע,  מטרת 
חת ישראל לאו"ם, הייתה בין היתר לחבר 
ובכי־ לממשלות  המקומית  התעשייה  בין 
רים מהקהילה הבינלאומית אשר נמצאים 
רם-דרג  שבוע  במסגרת  האו"ם  במטה 

הפיתוח  יעדי  מקידום  כחלק  שהתקיים 
החב־ למדינות  האו"ם  שקבע  בר-קיימא 

רות.
באירוע  שהשתתפה  "נוף״  חברת 
כליות  להסבת  ייחודית  טכנולוגיה  הציגה 
מי  וטיהור  לסינון  משומשות  מלאכותיות 
חברת  חיטוי.  עברו  שאלו  לאחר  שתייה, 
פשוטה  דרך  הציגה   Hilico בשם נוספת 
ל"פלטר"  גשמים,  מי  לאסוף  וחסכונית 
לגמרי  נקיים  למים  אותם  ולהפוך  אותם 

הניתנים לשתייה בצורה מהירה וקלה.
אל־ זאב  ח"כ  הסביבה,  להגנת  השר 

קין, ייצג את ישראל באירוע. "אנו חוגגים 
הישרא־ החדשנות  בין  שמשלב  אירוע 
האו"ם.  של  בר-קיימא  פיתוח  ליעדי  לית 
באירוע ייצגתי את הממשלה כשר להגנת 
הסביבה - תחום מתפתח, עדכני ועכשווי 
לירו־ כשר  וגם   - כולנו  של  לחיים  הנוגע 
מפתיע  שאולי  תפקיד  ולמורשת,  שלים 
היה  שנה   2,700 לפני  כבר  אבל  לשמוע, 
בישראל שר לענייני ירושלים, כפי שמעי־
דה חותמת עתיקה שהצגתי באו"ם. כשר, 
אני מאחד בין העבר המפואר והעתיד המ־

בטיח והחדשני"

התחממות ביחסים בין ישראל לבחריין
שר החוץ ישראל כ"ץ נפגש לראשונה עם שר החוץ של הנסיכות בכינוס בוושינגטון ◆ השניים דנו 

בנושא אירן והבטיחו לקיים ערוץ אישי וישיר בהמשך

מ‡ פ. יוחנן
שר החוץ ישראל כ"ץ נפגש בוושינ־
גטון עם שר החוץ של בחריין, שיח' חאלד 
אל אחמד אל חליפה. מדובר בפגישה פו־
מבית ראשונה והשניים אף צולמו לתמונה 

משותפת עבור התקשורת.
המשו־ והצילום  הפומבית  הפגישה 
תף תואמו מאחורי הקלעים על ידי אנשי 
במסגרת  האמריקנית,  המדינה  מחלקת 

שמארח  בוושינגטון  דת  לחופש  הוועידה 
מזכיר המדינה מייק פומפאו. השניים שו־
חחו על אירן, על האיומים האזוריים ועל 
להמ־ וסיכמו  המדינות  בין  פעולה  שיתוף 
כשבו־ לפני  כי  יצויין  בקשר.  לעמוד  שיך 
עיים ביקר כ"ץ באבו דאבי שם נפגש עם 

אישיות מדינית בכירה באמירויות.
ראש  עם  לאחרונה  סיכם  כ"ץ  השר 
הממשלה נתניהו על הצבת יעד ברור למ־

דיניות החוץ הישראלית, לקידום נורמלי־
בין  שלום  הסכמי  לחתימת  וחתירה  זציה 
ישראל למדינות המפרץ הערביות, במהלך 

בשנים הקרובות.
"משרד  נמסר:  כ"ץ  של  בהודעתו 
ראש  בתמיכת  המדיניות  את  יוביל  החוץ 
הממשלה ובשיתוף כלל הגופים העוסקים 
בנושא. יצויין כי גם האמריקאים מעורבים 

ומסייעים במגעים"

ישראל לביא

מחקר חדש חושף: כשלים 
מערכתיים במערכת 

הבריאות בישראל
מהמחקר עולה כי יש כשלים מערכתיים בתכנון המערכת, 
בתקצובה ובהסדרתה על ידי המדינה, בפרט נוכח צרכים 

הולכים וגדלים של האוכלוסייה הגדלה ומזדקנת

מ‡: יר‡ל לבי‡

מחקר חדש של מרכז טאוב אותו 
ורו־ צ'רניחובסקי  דב  פרופ'  ערכו 
מערכת  של  מצבה  את  בדק  כפיר  עי 

האשפוז הכללי בישראל.
כשלים  יש  כי  עולה  מהמחקר 
בתקצו־ המערכת,  בתכנון  מערכתיים 
בה ובהסדרתה על ידי המדינה, בפרט 
אוכ־ של  וגדלים  הולכים  צרכים  נוכח 

לוסייה גדלה ומזדקנת.
מיטות  מספר  התוצאות: 
למדינות  יחסית  נמוך  לאוכלוסייה 
החו־ בתי  בגודל  יעילות  אי   ,OECD
באוכלוסייה,  ובפיזורם  הכלליים  לים 
פערים ניכרים בנגישות לשירותי אש־
מיטות  וסבב  ופריפריה,  מרכז  בין  פוז 
(מספר אשפוזים ממוצע למיטה במשך 
על  המקשה  דבר  במיוחד,  גבוה  שנה) 

תפקוד המערכת.
שיחות עם רופאים העלו כי לד־
באופן  תשנה  לא  מיטות  הוספת  עתם 

לשנות  יש  וכי  כיום,  המצב  את  ניכר 
כדי  לאשפוז  הנוגעים  התהליכים  את 
זמני  את  ולקצר  העומס  את  להפחית 

ההמתנה.
השאר:  בין  המליצו  הרופאים 
ידי  על  מיותרים  מאשפוזים  להימנע 
שחרור ממיון (דבר המחייב תגבור של 
יחידות  ופיתוח  במומחים  המיון  חדרי 
של  משמרות  לשתי  ַמֲעָבר  השהיה); 
(במקום  האשפוז  במחלקות  רופאים 
מכן  ולאחר  השעה 16:00  עד  משמרת 
הכרחי)  טיפול  רק  שמציעה  תורנות 
ולעריכת בדיקות גם בשעות הערב וב־
סופי שבוע לשם קיצור משך האשפוז; 
בדיקת יעילות האשפוז הביתי ויצירת 
לרופאים  האשפוז  מחלקות  בין  קשר 
לבתי  רופאים  של  וייעוץ  בקהילה; 
התרופתי  הטיפול  על  ופיקוח  אבות 
אשפוז  מניעת  לשם  לדייריהם  הניתן 
במקום  כללי  באשפוז  קשישים  של 
שהם  במוסדות  בהם  מתאים  טיפול 

שוהים בהם.

בעקבות הקיצוץ בשכרן:

האחיות בבתי החולים 
מאיימות: "אם יורידו 

שקל משכרנו - 
המערכת תושבת"

כך לדברי יו"ר הסתדרות האחיות ◆ על פי ההנחיות 
החדשות, שכר האחים והאחיות הנושאות בתפקיד אחראי 

מחלקה או מטה יקוצץ משמעותית

מ‡: יר‡ל לבי‡

שהאחיות  לאחר  וחצי  כחודש 
הפסיקו  במסגרתם  בעיצומים,  פתחו 
האקרדי־ מבחני  עם  פעולה  לשתף 
משרד  של  וישיבות  בקרות  טציה, 
ביצוע  זה  ובכלל  בנושא,  הבריאות 
אומדנים והערכות לחולים אך ורק לפי 
להרחיב  דרישה  מתוך  דעתן,  שיקול 
הב־ משרד  בחולים -  הטיפול  זמן  את 
ריאות עובר לשלב הסנקציות ומעביר 

הנחיה לקיצוץ בשכר האחיות.
שכר  החדשות,  ההנחיות  פי  על 
בתפ־ הנושאות  והאחיות  האחים 
יקו־ מטה  או  מחלקה  אחראי  קיד 
החולים  בבתי  כאשר   ,20% ב-  צץ 
 5% על  הקיצוץ  יעמוד  הממשלתיים 
שקשו־ והאחיות  האחים  על  משכרם. 
(מבדקי  האקרדיטציה  למבדקי  רים 

קיצוץ  יושת  החולים)  בבתי  איכות 
כבר  החל  שהקיצוץ  למרות   .3% של 
ינו־ הוא  בפועל  יוני,  חודש  ממשכורת 

כה ממשכורת חודש אוגוסט.
טוענים  האחיות  בהסתדרות 
משרד  קברניטי  יעשו  "טוב  כי  מנגד, 
למבול  הקשור  בכל  אם  הבריאות 
הביורוקרטיה וה'טופסולוגיה', הם יח־
שבו מסלול מחדש, יפעלו במהרה לה־
הישרא־ הבריאות  למערכת  תאמתם 
לית, ויקצו את המשאבים וכוח האדם 
הדרושים בדחיפות למערכת הבריאות 

הישראלית".
האחיות,  הסתדרות  יו"ר  לדברי 
משכר  שקל  יורידו  "אם  כהן,  אילנה 
הקדשנו  תושבת.  המערכת  האחיות 
יותר זמן לחולים מאשר למחשבים. לא 
בעומ־ שעובדים  שאנשים  להיות  יכול 

סים שכאלה לא יקבלו את שכרם".
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גירעון קופ"ח מאוחדת עלה לחצי מיליארד 
ש"ח בקופה מאשימים את המדינה

דוח משרד הבריאות מגלה כי הקופה סיימה את 2018 עם גירעון של 489 מיליון שקל. "בשנים 
האחרונות גרעו מאיתנו 1.5 מיליארד שקל לטובת הקופות האחרות", טענו ב'מאוחדת'

מ‡: יר‡ל לבי‡

דו"ח משרד הבריאות לסיכום פעילות 
ארבע קופות החולים בשנת 2018, מעלה כי 
ישנה עלייה חדה בגירעון הכולל של קופות 
הת־ לעומת  שקל,  מיליון  כ־352   - החולים 

הגירעון  עמד  אז   , אשתקד  המקבילה  קופה 
הכולל על סך של כ־94 מיליון שקל.

בנתונים  יותר  מעמיקה  שבדיקה  אלא 
מגלה כי מרבית הגירעון נוצרה בקופה אחת 
- מאוחדת - שגרעונה בסוף 2018 הסתכמה 
 2017 את  בעוד  זאת,  שקל.  מיליון  ב-489 
שקל  מיליון  כ־106  של  בעודף  סיימה  היא 
מאוזנת.  התנהלות  של  שנים  חמש  לאחר 
מאוחדת  החולים  קופת  אחרות:  במילים 
צברה בשנת 2018 גירעון של קרוב ל- 600 

מיליון שקל.
גירעון  שצברה  היחידה  לא  מאוחדת 
בשנה האחרון, אך אף אחת מהמתחרות לא 
כך  שלה.  הגירעון  להיקפי  כלל  מתקרבת 
למשל, נכנסה לאומית לגירעון של 11 מיליון 
שקל  מיליון  כ־27  של  עודף  לעומת  שקל, 

בתקופה המקבילה אשתקד.
את  סיימה  אמנם  מכבי  החולים  קופת 

השנה בעודף, אך עדיין מדבר בהפסד משמ־
עותי, שכן בעוד בתקופה המקבילה אשתקד 
הייתה הקופה בעודף של כ־206 מיליון שקל, 
מיליון  כ־125  בעודף  סיימה  היא   2018 את 

שקל בלבד.
לראשו־ כובשת  הראשון  המקום  את 
עם  כללית  החולים  קופת  שנה   15 מזה  נה 
גירעון  לעומת  שקל,  מיליון  כ־23  של  עודף 
המקבילה  בתקופה  שקל  מיליון  כ־433  של 
מאוחדת  של  החמור  הגירעון  על  אשתקד. 

מחפים העודפים של כללית ומכבי, כך שסך 
הגירעון הכללי הוא 'רק' 352 מיליון שקל.

סיימו  החולים  קופות  כלל  זאת,  עם 
את  המבוטחים.  במספר  בעלייה  השנה  את 
עלייה  עם  מכבי  כובשת  הראשון  המקום 
ואחריה  מבוטחים),   2,223,000)  3.5% של 
 2.3% של  גידול  עם  מאוחדת   - ברשימה 
(1,198,000 מבוטחים), כללית עם גידול של 
עם  ולאומים  מבוטחים)   4,499,000)  1.7%

גידול של 0.2% בלבד (712,000 מבוטחים).

גייסו 2 מיליון דולר תוך יומיים, לרכישת 
התרופה היקרה בעולם

לדברי נוירולוג ילדים מומחה, "רוב החולים במחלה לא מצליחים לשרוד אפילו את גן חובה"

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
בקמפיין גיוס המונים וויראלי במיוחד, 
גייסו זוג הורים מארה"ב למעלה מ-2 מיליון 
התרופה  לרכישת  ברשת,  מגולשים  דולר 
היקרה בעולם עבור בתם בת השנתיים הסו־

בלת ממחלה גנטית נדירה הגורמת למוות.
"רוב  מומחה,  ילדים  נוירולוג  לדברי 

החולים במחלה לא מצליחים לשרוד אפילו 
את גן חובה" והטיפול היחיד במחלה, המא־
פשר לחולה לשרוד ולהתגבר על בעיית הגן 
הפגום כרוך בזריקה חד פעמית של תרופה 
נוברטיס,  מבית   Zolgensma בשם חדשה 
התרופה  בעלון  המפורט  לשימוש  שהתנאי 
ברור ומחמיר: "על החולה לקבל את התרו־

פה עד גיל שנתיים בלבד".
בת  הילדה  של  ההולדת  שיום  למרות 
ההורים  אמרו  לא  והגיע,  כמעט  השנתיים 
נואש והקימו עמוד להתרמת ההמונים ברש־
תות החברתיות והגיעו ליעד רגע לפני חגיגות 
יום ההולדת של הילדה החולה, אותו חגגה - 

לאחר הזרקת התרופה היקרה בעולם.

פנסיונר רוסי הופתע לגלות כי חי 60 
שנה עם חצי מוח

"חייתי חיים נורמליים, שום דבר לא הדאיג אותי בכלל ועכשיו אני לא רוצה שום סוג של פרסום", אמר 
הפנסיונר בפשטות

מ‡: יר‡ל לבי‡

מוסקבה  בדרום  חולים  בית  רופאי 
 60 בן  פנסיונר  כי  לגלות  לאחרונה  הופתעו 
של הצבא הרוסי חי את כל חייו עם מחצית 
ממוחו - והצליח למרות הכל להצליח בשי־
תואר  ולסיים  משפחה  להקים  הצבאי,  רותו 

בהנדסה.
הרופאים  לבקשת  שסירב  הפנסיונר, 
וביקש  נוספות  בדיקות  לבצע  ההמומים 
לאחר  לטיפול  הגיע  שם,  בעילום  להישאר 
בעיות  היו  "לחולה  איסכמי.  משבץ  שסבל 
בהנעת זרוע אחת ורגל אחת. כשהרדיולוגים 
הם  מוחו,  של  ממוחשבת  טומוגרפיה  ביצעו 

נדהמו מכך שהחלק במוחו של הגמלאי שבו 
לא  להתרחש,  אמור  היה  האיסכמיה  התקף 
של  השמאלי  הצד  במקום  כלל.  קיים  היה 
הרופאה  סיפרה  שחור",  חור  היה  המוח 
שטיפלה בו. למקרה שלא הבנתם, למוח יש 
שתי מיספרות - ימנית ושמאלית - ובשונה 
מהכליות שאפשר להסתדר רק באחת מהן, 
המדע טרם תיעד מקרה של אדם בריא שחי 

על חצי מוח.
לא  דבר  שום  נורמליים,  חיים  "חייתי 
הדאיג אותי בכלל ועכשיו אני לא רוצה שום 
בפשטות  הפנסיונר  אמר  פרסום",  של  סוג 
החלול.  מוחו  את  לגלות  שנדהמו  לרופאים 
כאלה  מצבים  המטפלים,  הרופאים  לדברי 

אנ־ אצל  קרובות  לעיתים  להתרחש  יכולים 
שים שסובלים משיתוק מוחין. "האינטלקט 
שלהם הוא בסדר, אבל כמעט תמיד יש להם 
בעיות פיזיות". עם זאת, לדבריהם, במקרה 
הזה מדובר דווקא בכשל בהתפתחות המוח 
כש־ ההריון  של  מוקדם  בשלב  שהתרחש 
דמם  להיות  יכול  היה  "זה  עובר.  היה  עוד 
מוביל  כלל  שבדרך  אחר,  דרמטי  אירוע  או 
הזה,  ייחודי  המאוד  במקרה  אבל  להפלה 
של  זה  בשלב  בהצלחה.  הסתיים  הסיפור 
מו־ אינם  העובר  של  המוח  תפקודי  ההריון, 
כשמחצית  במוח.  מסוימים  למרכזים  קצים 
המוח נפגעה, החצי השני פשוט תפס את כל 

הפונקציות", אמרו החוקרים.

הלם בבולגריה:

צעיר גנב מרשות 
המיסים פרטים 
אישיים של רוב 
אזרחי המדינה

בולגריה: צעיר בן 20 נעצר בחשד שגנב מרשות המיסים 
פרטים אישיים ופיננסים של רוב אזרחי המדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡

נעצר   20 בן  בולגרי  מתכנת 
בחשד  בבולגריה  הרשויות  ידי  על 
שהיה מעורב במתקפת סייבר נרח־
בת בה נגנבו משרתי סוכנות המסים 
ופיננסי  אישי  מידע  בולגריה  של 
שכללו בין היתר את השמות, כתו־
בות המגורים, פרטי הכנסתם והבי־
מחמישה  למעלה  של  הלאומי  טוח 
המדינה  אזרחי   - אדם  בני  מיליון 

ותושבים זרים.
האחראי לפריצה שלח לרשת 
לקח  בו  אימייל  מקומית  חדשות 
שהוביל  מה  המעשים,  על  אחריות 
את המשטרה לחשוף את זהותו ול־

עצור אותו.
לאבטחת  היחידה  ראש 
הר־ כי  אמר  במשטרה,  הסייבר 
משרדו  ועל  ביתו  על  פשטו  שויות 
והחרימו  סופיה  בבירה  החשוד  של 
מוצפן.  מידע  עם  מחשב  מכשירי 
בש־ שנמצאת  החקירה,  לדבריו, 
כך  על  מצביעים  הראשונים,  לביה 
וייתכן  במתקפה  מעורב  היה  שהוא 
דינו  עורך  נוספים.  מעורבים  שהיו 
של החשוד אמר כי הוא מכחיש את 

כל האשמות.
הג־ המידע  פריצת  בעקבות 
דולה ביותר בהיסטוריה של המדי־
נה הבלקנית, רשות המסים עומדת 

בפני קנס של עד 20 מיליון אירו.

על רקע כוונתה לבקר בישראל:

אילהאן עומר הציגה 
הצעת חוק שמשווה 
את ישראל לגרמניה 

הנאצית
אילהאן עומר הציגה הצעת חוק שמשווה למעשה את 
ישראל לגרמניה הנאצית, יפן האימפריאליסטית, ברית 

המועצות ואפרטהייד בדרום אפריקה

מ‡: יר‡ל לבי‡
וושינגטון, ד. סי.: חברת הקו־
(ד-מינסוטה)  עומר  אילהאן  נגרס 
רשמית  החלטה  השבוע  הציגה 
האנטי   BDS –ה בתנועת  התומכת 
ישראלית, ומשווה אותה לחרם על 

גרמניה הנאצית וברית המועצות.
אינה  שההחלטה  פי  על  אף 
ה-  את  או  ישראל  את  מזכירה 
BDS, היא אמרה: "אנחנו מציגים 
החלטה… כדי באמת לדבר על הע־
ומא־ התומכים  האמריקאים  רכים 

זכות  את  לממש  ביכולתנו  מינים 
התיקון הראשון שלנו בנוגע לחרם. 

להסביר  עבורנו  הזדמנות  וזו 
בתנועה  תומכים  אנחנו  מדוע 
ה-  תנועת  שהיא  אלימה,  לא 

.BDS
"לאמריקני בעל המצפון 
השתתפות  של  היסטוריה  יש 
אדם  בזכויות  בתמיכה  בחרם 
גר־ החרמת  כולל…  בחו"ל, 
 1933 ממרס  הנאצית  מניה 
בתגובה   1941 אוקטובר  עד 

היהודי  העם  של  לדה-הומניזציה 
הקונ־ חברת  אמרה  השואה",  לפני 
גרס האנטישמית עומאר בהחלטה, 
בחסות ראשידה טאליב (ד-מישיגן) 

וג 'ון לואיס (ד-ג'ורג'יה).
ור־ עומאר  אילהאן  כך,  בתוך 
שידה טליב, שהרבו לתקוף את יש־
טראמפ,  עם  בעימות  ומצויות  ראל 
מתכוונות לבקר בישראל ובשטחים 
החוץ  משרד  הקרובים.  בשבועות 
מה־ מדיניים  גורמים  להחריג  יכול 
חוק אוסר כניסת תומכי חרם לארץ, 
אך רה"מ יקבל את ההחלטה בנושא 

בשל רגישותו.



15 יום ראשון י"ח תמוז תשע"ט 21/07/2019

פרק ד - האיך ירגיל האדם עצמו במדת הבינה
בינה היא תשובה

ַגם, ּוְכמוֹ  ל פְּ ֶנת כָּ ֵני שִֶׁהיא ְמַתקֶּ מוָֹה ִמפְּ ָבר ָחׁשּוב כָּ ֵאין דָּ ְתׁשּוָבה שֶּׁ ְוהּוא ָלׁשּוב בִּ
ן  ְתׁשּוָבה ִויַתקֵּ ְך ָהָאָדם ָיׁשּוב בִּ ל ְמִרירּוָתם, כָּ יִנים ּוְלַבטֵּ ל ַהדִּ ק כָּ יָנה ְלַמתֵּ ֶרְך ַהבִּ שֶׁדֶּ
ל  ָכל ָיָמיו ְוִנְמְצאּו כָּ יָנה בְּ ִאיר ַהבִּ ל ָיָמיו ּגוֵֹרם שֶׁתָּ ׁשּוָבה כָּ ַהְרֵהר תְּ ָגם. ּוִמי שֶׁמְּ ל פְּ כָּ
סוֹד  בְּ ִרים  ְמֻעטָּ יו  ַחיָּ ִויֵמי  ׁשּוָבה  תְּ שִֶׁהיא  ִביָנה  בְּ ַעְצמוֹ  ִלְכלֹל  ַהְינּו  דְּ ְתׁשּוָבה  בִּ ָיָמיו 
סוֹד  בְּ ְמָצאוֹת  ַהנִּ ל  כָּ שֶֹׁרׁש  ּה  בָּ ֵיׁש  ׁשּוָבה  שֶַׁהתְּ ְכמוֹ  י  כִּ ּוְרֵאה  ָהֶעְליוָֹנה.  ׁשּוָבה  ַהתְּ
בּורוֹת ִנשְַׁרׁש  סוֹד ַהגְּ ְקֻדשָּׁה בְּ ְכָלל בִּ ינּור ַהנִּ ַהּיוֵֹבל ַוֲהֵרי שֶֹׁרׁש ַהִחצוִֹנים סוֹד ְנַהר דִּ
יחַֹח"  ַרח ה' ֶאת ֵריַח ַהנִּ שְּׁטּות ֲחרוֹן ַאף ּוְבסוֹד "ַויָּ ֵרא ִהְתפַּ שֵּׁט ִמשָּׁם ְוִיקָּ שָׁם ְוִיְתפַּ
יִנים ְוִישְׁקֹט ֶהָחרוֹן  קּו ַהדִּ שְּׁטּות ַההּוא ֶאל ְמקוֹרוֹ ְוֻיְמתְּ ֵראשִׁית ח, כא) ַיְחזֹר ַהִהְתפַּ (בְּ

ׁשּוָבתוֹ עוֶֹשׂה סוֹד ֶזה. סוֹד תְּ ְך ָהָאָדם בְּ ֵחם ה׳ ַעל ָהָרָעה, כָּ ְוִינָּ

התשובה טובה גם לרע

ּבוֹ,  ם ְלֵחֶלק ָהַרע שֶּׁ א גַּ ָאָדם, ֶאלָּ ֻדשָּׁה שֶׁבָּ ׁשּוָבה טוָֹבה ְלֵחֶלק ַהקְּ א תֹאַמר שֶַׁהתְּ שֶׁלֹּ
ָחׁש ָהָיה ְוֶנֱאַמר לוֹ (שם ד, ז)  ַדע שֲֶׁהֵרי ַקִין ַרע ָהָיה ּוִמנָּ ה ַהזֹּאת. תֵּ דָּ ֵעין ַהמִּ ק כְּ ִמְתַמתֵּ
ָנה, ֶזה שֶֶׁקר.  קָּ ֵאין ְלָך תַּ ד ָהַרע שֶּׁ ה ִמצַּ ֵני שֶַׁאתָּ ְחשֹׁב ִמפְּ יִטיב ְשֵׂאת" ַאל תַּ "ֲהלֹא ִאם תֵּ
ַהּטוֹב  סוֹד  בְּ שָׁם  ק  לֵּ ְסתַּ תִּ שִֶׁאם  ׁשּוָבה  ַהתְּ סוֹד  בְּ ַעְצְמָך  ְוַתשְִׁריׁש  יִטיב  תֵּ ִאם  ֲהלֹא 
ֶרְך שְָׁרׁשוֹ ּוְלֵהִטיב ַעְצמוֹ,  ֵנס דֶּ ל ַמר ֶעְליוֹן שְָׁרׁשוֹ ָמתוֹק ְוָיכוֹל ִלכָּ שְָׁרׁש שָׁם שֶׁכָּ ַהמֻּ
ֻעּלוֹת  י ִהנֵּה אָֹתם ַהפְּ ְזֻכּיוֹת, כִּ ֻעּלוֹת ַעְצָמן ֵמִטיב ָהָאָדם ּוְזדוֹנוֹת ַנֲעשּׂו לוֹ כִּ ְוָלֶזה ַהפְּ
ְתׁשּוָבה שְֵׁלָמה, ֲהֵרי ַמְכִניס ּוַמשְִׁריׁש  ְטָרא ִדְשָׂמאָלא, שָׁב בִּ שֶָׁעָשׂה ָהיּו ְמַקְטְרגוֹת ִמסִּ
א ְמִטיִבין ַעְצָמן  ִלים ֶאלָּ טְּ ַקְטְרִגים ֵאיָנם ִמְתבַּ ֻעּלוֹת ְלַמְעָלה ְוָכל אָֹתם ַהמְּ אוָֹתן ַהפְּ
ְתׁשּוָבה ְוִנְתַקן ִהנֵּה ְזדוֹן  ֵעין ֲהָטַבת ַקִין, ַוֲהֵרי ִאם ַקִין שָׁב בִּ ְקֻדשָּׁה כְּ ְרשִׁים בִּ ּוִמשְׁתָּ
סוֹד  ָאָדם ָהִראׁשוֹן שֶּׁבוֹ הוִֹליד ֶאת ַקִין - ִקיָנא ִדְמָסֲאבּוָתא, ָהָיה ֶנְחשָׁב לוֹ ְזכּות, בְּ
ל ִסְטָרא ִדְשָׂמאָלא  א" (ַסְנֶהְדִרין קד.). ָאְמָנם לֹא ָרָצה ָלׁשּוב, ּוְלָכְך כָּ ה ַאבָּ ָרא ְמַזכֶּ "בְּ
ׁש ִמן  נּו ַממָּ ִקים, ְוַהיְּ ק ְוֵהם שִָׁבים ּוִמְתַמתְּ ִנְמשְַׁך ִמשָּׁם, ְוָכל ֲעָנָפיו ֲעִתיִדין ְלִהְתַמתֵּ
ַהּטוֹב.  ֶאל  ּוַמְכִניסוֹ  קוֹ  ָהָרע ּוְמַמתְּ סוֹד  ַעְצמוֹ  ַמשְִׁריׁש בְּ שֶָׁהָאָדם  ַרשְׁנּו,  שֶׁפֵּ ַעם  ַהטַּ

ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה. ֵרׁש בִּ ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ

ּה  בָּ ְיַהְרֵהר  ָויוֹם  יוֹם  ָכל  שֶׁבְּ ָצִריְך  ּה,  בָּ ִיְתַנֵהג  שֶָׁהָאָדם  ׁשּוָבה  ַהתְּ ַמֲעַלת  ִהיא  ְוזוֹ 
ְתׁשּוָבה: ל ָיָמיו בִּ ְהיּו כָּ ֵדי שֶׁיִּ ַצד ַמה כְּ ׁשּוָבה בְּ ֲעֶשׂה תְּ ַויַּ

י"ח לחודש

116 דוחות בגין עקיפות נרשמו 
בסוף השבוע בכבישי יו"ש

עיקר האכיפה התמקדה בתפיסת נהגים הנוהגים בכביש באופן המסכן את 
ציבור משתמשי הדרך, בריונות וסיכון חיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
ממשיכה  ישראל  משטרת 
בדרכים,  בקטל  העיקש  במאבק 
ונחושה  אפקטיבית  אכיפה  תוך 
ומסכנות  הבריונות  עבירות  נגד 
החיים למען כלל משתמשי הדרך 
הרתעה  ליצור  וכן  הנורמטיביים 
שתביא לצמצום תאונות הדרכים 

והנפגעים.
אכיפה  פעילות  במסגרת 
התנועה  שוטרי  של  ממוקדת 
במהלך  נוספים,  כוחות  ובשילוב 
נרשמו 835  האחרון  השבוע  סוף 

דוחות תנועה.
התמקדה  האכיפה  עיקר 
בכביש  הנוהגים  נהגים  בתפיסת 
משת־ ציבור  את  המסכן  באופן 
משי הדרך, בריונות וסיכון חיים.

21 רישיונות נהיגה נפסלו. 

 52 ניתנו  הושבתו.  רכב  כלי   20
דוחות בגין שימוש בפלאפון.

השבוע  סוף  במהלך 
בגין  דוחות   83 ניתנו  האחרון 
דוחות  ו-116  מופרזת  מהירות 

בגין עקיפות.
היא  כי  מסרה  המשטרה 
תרבות  לשינוי  לפעול  תמשיך 
הנהיגה, תוך שילוב פעולות הס־

ברה ומניעה לנהגים.

שופץ וחודש אוהל רבי 
יקותיאל שמעלקא מסאסוב 

זי"ע ביגלניצה
באוקראינה שופץ ושוקם קברו של הרה"ק רבי יקותיאל שמעלקא מסאסוב 

זי"ע ביגלניצה אבי שלשלת צדיקי בית מונקאטש  ◆ קברו ואוהלו עמדו 
מוזנחים שנים רבות עד ששופצו לאחרונה

מ‡: יר‡ל לבי‡

ביגלניצה  החיים  בבית 
אוהל  האחרונה  בתקופה  שופץ 
קבורתו של הרה"ק רבי יקותיאל 
שמעלקא מסאסוב זי"ע, בנו יחי־
משה  רבי  הרה"ק  של  וחביבו  דו 
לייב מסאסוב זי"ע. רבי יקותיאל 
של  דרכו  ממשיך  היה  שמעלקא 
בסא־ העדה  בהנהגת  הק'  אביו 
סוב, שמו נקרא בישראל על שם 
מניק־ שמעלקא  ר'  הרבי  הגה"ק 
לשבורג זי"ע שהיה רבו המובהק 
של הרה"ק רבי משה לייב מסא־

סוב זי"ע.
זכה  לא  הצער  למרבה 
אביו  בצל  רבים  ימים  לשהות 
בילדו־ ממנו  התייתם  כי  הק', 
רבי  הרה"ק  של  בביתו  וגדל  תו 
זי"ע  מזלאטשוב  חיים  אברהם 
פטי־ ולאחר  לחיים',  'אורח  בעל 
רתו - בבית אחותו הבכורה מרת 
של  הרבנית  ע"ה,  לאה  פסיה 
זי"ע  מזאבלטוב  דוד  רבי  הרה"ק 
זי"ע  שלום'  ה'אהבת  הרה"ק  בן 
שמע־ יקותיאל  רבי  מקאסוב. 
של  תלמידם  היה  מסאסוב  לקא 
זי"ע  ישראל'  ה'אוהב  הרה"ק 
צבי  משה  רבי  הרה"ק  מאפטא, 
רבי  הרה"ק  ושל  זי"ע  מסאווראן 
ישראל מרוז'ין זי"ע. משנת תר"ט 
החל לכהן כאדמו"ר בסאסוב ונ־

פטר ביגלניצה בשנת תרכ"ב. 
שיפועו  על  נמצא  המבנה 

של הר בפאתי העיירה, מה שה־
האוהל  למבנה  רבים  נזקים  ביא 
והציון שהוקמו לפני שנים רבות 
לאחר  המשפחה,  צאצאי  ע"י 
אוק־ על  הברזל  מסך  שהורד 
לאחרונה  ועד  מאז  אך  ראינה. 
עמד האוהל בביזיון, עד שהגיעה 
בראשות  צדיקים'  'אהלי  אגודת 
שצבע  גבאי,  מאיר  ישראל  הרב 
ומחוץ,  מבית  מחדש  האוהל  את 
המובילות  המדרגות  את  שיפץ 
בגובה,  שנמצא  לאוהל  מהכביש 
תיקן את הגג וחידש את המצבה 
האוהל,  בפנים  יחידה  שנמצאת 
כראוי  ולתפארה,  לכבוד  לחן 

וכיאה למקום קדוש זה.
הרה"ק  של  והציון  האוהל 
מסא־ שמעלקא  יקותיאל  רבי 
עלייה  מוקד  מהווים  זי"ע  סוב 

אצל  בעיקר  רבים,  לתפילת 
מונ־ בית  צדיקי  של  היחס  גזע 
היה  זה  וקדוש  שצדיק  קאטש, 
הרה"ק  חתנו  משפחתם.  ראש 
ה'שם  זי"ע  שפירא  שלמה  רבי 
הראשון  האדמו"ר  היה  שלמה' 
כאשר  מונקאטש,  חסידות  של 
רבי  הרה"ק  שלמה,  רבי  של  בנו 
ונכדו  זי"ע  שפירא  לייב  משה 
הרה"ק רבי נחמיה שפירא זי"ע, 
סאסוב  בעיירה  כרבנים  כיהנו 
במק־ מסוימות,  תקופות  למשך 
ביל להרה"ק רבי שלמה מסאסוב 
בעיירה.  הוא  גם  שהתגורר  זי"ע 
בנו השני של רבי שלמה שפירא 
היה הרה"ק רבי צבי הירש שפי־
אביו  תשובה',  ה'דרכי  זי"ע  רא 
של הרה"ק ה'מנחת אלעזר' זי"ע 

ממונקאטש.
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אבל בחב"ד: המשפיע הרב חיים לוי 
יצחק גינזבורג ז"ל

הרב גינזבורג עבר אירוע מוחי לפני כשבועיים, ודקות ספורות לפני כניסת השבת השיב את נשמתו 
לבוראה ◆ כשהוא בן 61

מ‡: יר‡ל לבי‡
על  הבשורה  הגיעה  השבת  צאת  עם 
החבד"י  המשפיע  של  הטראגית  פטירתו 
והוא  ע"ה,  גינזבורג  יצחק  לוי  חיים  הרה"ח 

בן 61.
תשי"ח,  ניסן  בי"ב  נולד  ז"ל  המנוח 
גינזבורג  לייב  יהודה  שלום  הרב  לאביו 
קראו  הברית  בשמחת  זהבה.  מרת  ולאמו 
של  אביו  שם  על  יצחק'  'לוי  בשם  הוריו  לו 
הרבי, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל.

בצעירותו למד תקופה קצרה בישיבה 
הליטאית "קרלין", ולאחר מכן עבר ללמוד 
בישיבת 'תומכי תמימים' לוד. בזמן לימודיו 
הוא  חב"ד,  כפר  תמימים'  'תומכי  בישיבת 
התחבב על המשפיע הנודע ר' מענדל פוט־

רפס ונחשב לאחד מגדולי תלמידיו.
מסר שיעורי תניא  ז"ל,  הרב גינזבורג 
לבחורים בכל בוקר, עבר אירוע מוחי לפני 

כניסת  לפני  ספורות  ודקות  כשבועיים, 
השבת (פ' פנחס באה"ק) השיב את נשמתו 

לבוראה.

ההלוויה יצאה במוצ"ש מביתו ברחוב 
צמח צדק 14 בכפר חב"ד לעבר בית העל־

מין באחיעזר, שם נטמן.

אבל בפינסק קרלין: 
הרבנית זינקובר ע"ה בת 
ה'ארחות אהרן' מפינסק
נפטרה כמה שעות לאחר יציאת השבת ◆ כשהיא בת 

שבעים ושניים בפטירתה

מ‡: יר‡ל לבי‡

הישועה  מעייני  החולים  מבית 
פטירת  על  הכאובה  הבשורה  מגיעה 

שפ־ מרת  הצדקנית  הרבנית 
אחותו  ע"ה,  זינקובר  רינצא 
מפי־ האדמו"ר  של  הגדולה 
כשהיא  שליט"א  קרלין  נסק 

בת 72 בפטירתה.  
בז'  נולדה  הרבנית 
הגדולה  כבתו  תש"ז  כסלו 
בעל  האדמו"ר  אביה  של 
מפינסק  אהרן'  ה'ארחות 
קרלין זצ"ל ואמה מרת יוכבד 
ע"ה. אביה הרבי נפטר בכ"ח 

ניסן תשס"א.
הז־ המנוחה  הרבנית 
רבות  שנים  במשך  דככה 
והיא  קשים,  בייסורים 
השאירה אחריה ילדים וצא־
צאים ההולכים בדרך התורה 

והחסידות.
במוצ"ש  התקיימה  הלווייתה 
בבית ההלוויות שמגר להר המנוחות 

שם נטמנה.

מדהים: הנשיא טראמפ שלח 
מסר למרן רשכבה"ג שר התורה

שני יהודים הגיעו השבוע אל מרן הגר"ח קניבסקי 
בשליחותו של הנשיא טראמפ. "הוא ביקש למסור לרב 

דרישת שלום, ושאל מתי יבוא המשיח"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הקהל  קבלת  במהלך  השבוע, 
אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, 
נכנסו אל הגר"י שני יהודים מארצות 
כמקו־ עצמם  את  הציגו  הם  הברית. 
השניים  האמריקני.  לממשל  רבים 
של  אישית  ידידים  הם  כי  הוסיפו 
נשיא ארצות הברית, וכי הנשיא שלח 

איתם מסר.
למסור  ביקש  הוא  לדבריהם, 
הרבה  שמע  "הוא  כי  שליט"א  למרן 
יהודי  בקרב  הרב  של  השפעתו  על 
דרישת  לו  מוסר  הוא  וכי  העולם, 

שלום".

היה  הגר"ח  של  תגובתו  לפי 
בארצות  והממשל  נשיאות  כי  נראה, 
שמטריד  מה  בדיוק  לא  הוא  הברית 

אותו.
מה  האנשים,  את  שאל  הוא 
כי  אמר,  מהם  ואחד  עוד,  רוצים  הם 
"כבוד הנשיא מבקש לדעת מתי כבר 

יבוא משיח".
ליהודי  והשיב  התחייך,  הגר"ח 
בשאלה – ובמה אתה מתכונן למשיח? 
האם כבר עברת לגור בארץ ישראל?

שלא…  וענה  נבוך  היה  הלה 
וכבר  פה,  לגור  "תבוא  רבינו:  הגיב 

בקרוב נראה בבוא הגואל. אמן".

אלפים ב'שבע ברכות' האחרון לנכדו של 
האדמו"ר מוויז'ניץ

אדמו"רים, אישי ציבור ואלפי חסידים מילאו השבוע עד אפס מקום את האוהל הענק שהוקם במרכז 
חסידי וויז'ניץ בבני ברק, ב'שבע ברכות' המרכזי, האחרון, לנכדו הראשון של האדמו"ר

מ‡: יר‡ל לבי‡
שמחת  התקיימה  שעבר  בשבוע 
לנכדו  המרכזית,  האחרון,  ברכות'  ה'שבע 

הראשון של האדמו"ר מויז'ניץ.
שהוקם  ענק,  באוהל  נערך  האירוע 
במיוחד לכבוד השמחה ברחבת מרכז חסידי 
ויז'ניץ בבני ברק, בהשתתפות אלפי החסי־

דים.
רקדו  האדמו"ר,  של  כניסתו  לאחר 
'כי  הסלונימאי  הניגון  את  ושרו  החסידים 
השיר  של  יציאתו  מאז  לראשונה  הרבית', 

לאור.
מצא־ האדמורי"ם  השתתפו  בשמחה 
אמו־ שומרי  סלאנים,  רחמסטריווקא,  נז, 

האדמו"ר  של  בנו  וקאליב,  לינסק  נים, 
ובנו  רוקח  מרדכי  אהרן  הרה"צ  מבעלזא 
יוסף  יעקב  הרב  מסקווירא  האדמו"ק  של 
הש־ בעל  של  אחיינים  שניהם   - טוורסקי 
של  בניהם  וכן   - מוויז'ניץ  האדמו"ר  מחה 

האדמו"רים מגור וערלוי.
עוד השתתפו בשמחה אישי הציבור: 
ובצ־ גפני  משה  פרוש,  מאיר  הכנסת  חברי 

ישראל  אלעד  עיריית  ראש  סמוטריץ,  לאל 
יוסי  ירושלים  עיריית  ראש  וסגן  פרוש 

דייטש.

http://bit.ly/2FEgslx-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
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אסון בנופש בצרפת: הבחור 
ישראל שקלנובסקי ז"ל

הוא לא התעורר משנתו ◆ נפטר כשהוא בן 31 בלבד

מ‡: יר‡ל לבי‡
טורנס'  'ואל  הנופש  מהרי 
שבצרפת מגיעה  הבשורה הקשה 
הישיבה  בחור  של  טרגדיה  על 
ישראל שקלנובסקי בן ה-31 שנ־
יחד  לנפוש  שיצא  באמצע  פטר 

עם הוריו.

טס  הישיבה  תלמיד  המנוח 
עם הוריו בימים האחרונים להרי 
חרדי  נופש  במסגרת  הנופש, 

מאורגן. ואז ארעה הטרגדיה.
הלוויתו תיערך היום בישראל. 
הוריו  עם  יחד  חזרה  הוטסה  גופתו 

בשעות הערב מצרפת לישראל.

מספרים  ומכריו  חבריו 
על  אהוב  שהיה  מיוחד  בחור  על 
הישיבה  ורבני  ראשי  ועל  חבריו 
אחד  לכל  פניו  מאיר  היה  הוא   ,
ושמחה  אושר  הקרין  מחבריו, 
תמיד, היה סמל ודוגמה לשמירת 

סדרים.

אאוואו חייגו ל: 053-3194968

ישראל

י"ז בתמוז (נדחה): זמנים, 
דינים ומנהגים

מי הם החייבים בצום? מהו סדר התפילות, אלו מנהגי אבלות נוהגים? מהו 
הצום, ומה אירע ביום זה? וגם: זמני היום

מ‡: יר‡ל לבי‡

בתמוז,  עשר  שבעה  צום 
הוא אחד מארבעה צומות שתיקנו 
מאורעות  חמשה  מפני  הנביאים 

קשים שארעו לישראל.
הלוחות  נשתברו  זה:  ביום 
מההר  משה  כשירד  הראשונים 

וראה את עגל הזהב והמחולות.
הקרבת  בוטלה  זה  ביום 
התמיד בימי בית ראשון היות ולא 

נמצאו כבשים להקרבה.
הובקעה  ירושלים  חומת 

בימי בית שני.
אפוסטמוס  שרף  זה  ביום 

הרשע את ספר התורה.
הועמד צלם בהיכל.

חז"ל  תקנו  אלו  צרות  מפני 
תענית ביום זה.

מי חייב בצום ומי פטור?
בין  להתענות,  חייבין  הכל 
האנשים ובין הנשים. גם אונן חייב 

בתענית.
אם שכח ואכל בתענית, מיד 
ואפילו  להפסיק,  צריך  כשנזכר 
אם כבר לעס צריך לפלוט וישלים 

שאר היום בתענית.
ליגע  שלא  להחמיר  נכון 
דחיישינן  לצורך,  שלא  באוכלין 

שמא יבוא לאכלו.
ומניקות  מעוברות  נשים 
(עד כ"ד חודש), פטורות מתענית. 
יולדות תוך 30 יום ללידה פטורות 

מלהתענות.
סכנה  בו  שאין  אפי'  חולה 
מת־ פטור  קצת,  בחולי  ואפילו 
יכולים  כח,  תשושי  זקנים  ענית. 

להקל בתענית.
בת־ האוכלים  הנ"ל  אנשים 
שיפדו  ונכון  בצנעה,  יאכלו  ענית, 
כן,  כמו  לצדקה.  בכסף  התענית 
לא יאכלו בשר ולא ישתו יין, אלא 

יאכלו לקיום הנפש.
לברך  האוכלים  חייבים 

תחילה וסוף על האוכלים.
אין  מלהתענות,  שפטור  מי 
צריך להשלים התענית ביום אחר.

וקטנות  קטנים  לחנך  אין 
שעות  בתענית   9 מגיל  פחות 
 ,12 ובת   13 בן  באב.  בט'  ואפילו 

חייבים להתענות.
ימי  שבעת  בתוך  וכלה  חתן 
להתענות.  מחוייבים  המשתה 
להשלים  מחוייבים  ברית  בעלי 
התענית ככל אדם. בר מצוה שחל 
או  הסעודה  יעשו  בתמוז  בי"ז 
בלילה שלפניו או בלילה שלאחר 

התענית.
מותר לקחת תרופות לצורך 
רפואה אם הם מרים בלי מים, ואם 
יבלע  מים,  בלי  לבלוע  אפשר  אי 

עם מעט מים.
ביום התענית צריך להתעורר 
היום  את  יבלה  לא  ולכן  בתשובה, 

בדברים בטלים ובטיולים.
ושתיה  אכילה  איסור  זמן 
מעט  ועד  השחר  מעלות  הוא 

לאחר צאת הכוכבים
זמן מוצאי תענית: 8:16

לנוהגים כרבינו תם: 8:58
וקריאת  התפילות  סדר 
ציבור  השליח  בתענית:  התורה 
בין  בשחרית  גם  "עננו"  אומר 
ל"רפאנו".  ישראל"  "גואל  ברכת 
אם  אלא  "עננו"  הש"ץ  אומר  אין 
מתענים,  ששה  הכנסת  בבית  יש 
ויש מחמירים שיהיו עשרה, ובדי־

עבד, די בשלשה מתענים.
אחד  לכל  לשאול  צריך  אין 

בבית הכנסת אם הוא מתענה.
במנחה  "עננו"  אומר  יחיד 

תפילה",  "שומע  ברכת  באמצע 
וחותם "כי אתה שומע תפלת כל 
פה … ברוך אתה ה' שומע תפלה", 
ישראל  לעמו  העונה  חותם  ואינו 
עננו  לומר  הספרדים  מנהג  וכו'. 

גם בשחרית.
"עננו"  אמר  ולא  שכח  אם 
כדי  ה'"  אתה  "ברוך  שאמר  עד 
יסיים  תפלה",  "שומע  לחתום 
תפלתו ויאמר "עננו" בסוף שמו־

נה עשרה קודם שיעקור רגליו.
בשח־ "סליחות"  אומרים 
כנוסח  הש"ץ,  חזרת  אחרי  רית 
שאינו  מי  אף  בסידורים.  הנדפס 

מתענה, חייב לומר סליחות.
אומרים  הסליחות  לאחר 
קהילות  ישנם  מלכנו".  "אבינו 
האומרים "אבינו מלכנו" רק בע־

שרת ימי תשובה.
מוציאים  ומנחה  בשחרית 
ספר תורה וקוראים בתענית צי־
שבפר־ משה"  "ויחל  פרשת  בור 
שת "כי תשא". במנחה מפטירים 
בישעי'ה: "דרשו  הקריאה  לאחר 

ה' בהמצאו".
יהא  לא  מתענה,  שאינו  מי 
שליח ציבור, לא יהא בעל קורא 
וגלי־ הגבהת  לתורה.  יעלה  ולא 
והכנסת  הוצאת  וכן  התורה,  לת 
הספר תורה לארון הקודש, מותר 

לכבד אף מי שאינו מתענה.
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והאמת,  היראה  ועמוד  התורה  שר  בדורו  היה  מופלא 
זצ"ל  שאול  אבא  ציון  בן  רבי  הגאון  מרן  שבענקים,  הגדול 
ראש ישיבת פורת יוסף בירושלים עיה"ק ובעל ה'אור לציון' 

על הש"ס והשו"ע.
בקורות דברי ימיה של יהדות ספרד המעטירה, רשו־
ומורשתו  בתורה  גדלותו  זהב  של  באותיות  וחרותים  מים 
הכבירה של אותו גדול בענקים ושר התורה, שהאיר לארץ 

ולדרים עליה באור תורתו, צדקותו ויראתו הטהורה.
מרן חכם בן ציון זצוק"ל היה גאון מופלא ועילוי אדיר, 
ראש ישיבה, פוסק ומורה דרך לאלפים רבים שהרכינו ראש 
תורה  של  עולה  מקים  התורנית.  ועמקותו  גדלותו  מול  אל 
בהעמידו אלפי תלמידים ת"ח מובהקים מהם רבנים, ראשי 
ובשיעוריו  היחודית  בדרכו  תורה  ומרביצי  דיינים  ישיבות, 
המופלאים עד כי היה לאחד מגדולי מרביצי התורה שקמו 
לה ליהדות ספרד בדורות האחרונים בדמותם ובצלמם של 
גאוני עולם, מצוקי ארץ אשר פיארו את יהדות ספרד בפרט 

ואף האירו לכלל עולם התורה.
הקודמת  יראתו  תלמידיו.  אליו  נמשכו  קסם  כבחבלי 
תלמידיו,  בקרב  יקרות  באור  והאירה  הבהיקה  לחכמתו 
טובי  את  הביאו  וענוותנותו  פרישותו  קדושתו,  חסידותו, 
"אם  בבחינת  תורתו  מאור  ולינוק  בצלו  לחסות  הלומדים 

הרב דומה למלאך תורה יבקשו מפיו".
גדולי הדור זצוק"ל ולהבלחט"א קוננו עליו בבכי ובאב 
עם הסתלקותו לשמי רום לדאבון לבם של המוני תלמידיו 

ושומעי לקחו שקבלו תורה ויראה מפי קדשו.
אחיו הג"ר יצחק שליט"א אף קונן עליו עם הסתלקותו 

בבכי תמרורים, וכה אמר בהספדו: 
"איני יודע מאין להתחיל, והאיך לסיים, שכן קשה עד 
הגדולות  ומדרגותיו  מעלותיו  עוצם  את  להשיג  היה  מאוד 
בתורה וביראה", אולם, אספר בזה מספר עובדות שראיתי 
מקרוב כאשר זכיתי לראותו בעבודת קדשו במשך עשרות 

בשנים ברציפות.

אהבת התורה
"אספר בזה על יגיעתו בתורה שהיתה מן המפורסמות. 
אולם מה שאני ראיתי כל השנים, איך שתמיד שאף להגיע 
לדרגא של לימוד התורה לשמה ללא כל פניות וכדו' ואכן 
ניסים  לחולל  זכה  טעמא  ומהאי  שנותיו.  כל  למד  הוא  כך 
וישועות ממש למעלה מדרך הטבע, אני יודע על מספר חו־
לים שהתרפאו בכח תפלותיו, עליו ניתן לומר שהיה מלומד 
תורה  שלמד  מחמת  ספק  ללא  וזה  קמאי,  כצדיקי  בניסים 

לשמה  תורה  הלומד  שכל  אבות  במס'  הנאמר  וכפי  לשמה 
זוכה לדברים הרבה.

במקומות  פוגשו  או  לביתו  נכנס  שהייתי  אימת  "כל 
המ־ בכל  תורה.  בדברי  מהרהר  שהוא  עליו  ראיתי  שונים, 
צבים הכי קשים בחייו כשהיה מלופף ביסורים שספק אם 
בן אנוש יכול לעמוד בזה למד בשקידה וביגיעה מדהימה. 
בזמ־ חגים  ובערבי  שבתות  בערבי  כרגיל  לומד  היה  הוא 
נים שהכל לחוצים ולא עניין אותו כלום מהנעשה מסביבו. 
כשהיה נכנס לנוח לאחר יום עמוס בעבודה ובשיעורים וכו' 
גם  מגירסא.  פסיק פומיה  לא  וממש  ספר  בידו  לוקח  היה 
מותש  והיה  צהרים,  לארוחת  לפעמים  לביתו  מגיע  כשהיה 
ועייף מהלימוד לתלמידים, עוד לפני שהתיישב לאכול, היה 
פותח ספר 'ערך השולחן' לראות איזה פסק בנוגע לשאלה 
שנשאל, ואח"כ גמר את המרק במהירות, וישב ללמוד 'חק 
לישראל', וכך היה מנצל כל רגעיו ללימוד התורה מתוך יגי־

עה עצומה.
באמצע  שאלה  אותו  לשאול  באים  כשהיו  כי  "זכורני, 
היה  הלכתי,  פסק  באמצע  כשהיה  בפרט  שלו,  העיון  סדר 

אפשר  עליו  יפריעו.  ולא  באמצע  שהוא  יד  בתנועת  מרמז 
יגע  שלא  מה  שלו,  בשנים  בתורה  ציון  בן  חכם  "יגע  לומר 

אחר באלף שנה". 
"גם בקיאותו הפליאה את כולם. פעם בא לביתי לפני 
כשלושים שנה, הוא פתח ספר ברכי יוסף וראה הערה שלי 
שם, מיד אמר לי: "הרי נעלם ממך תוס' פלוני"! כמובן שמיד 

מחקתי את ההערה.

בקי בתורת הנסתר
"אחי ע"ה היה בקי מופלא גם בתורת הנסתר, הוא היה 
זו  חכמה  האריז"ל.  כתבי  בכל  בקיא  והיה  הזוהר,  בית  שר 
מבין  חכם  בבחינת  ברבים  יראוהו  לבל  בצינעא  לבדו  למד 
מדעתו, הוא היה בא לפעמים לביהכ"נ 'אהל רחל' שם ישבו 
מקובלים ועסקו בחכמה זו. וכל דבר מוקשה היו מראים לו 
והיה מתרץ מיד ברוחב דעתו והשגותיו, ואח"כ היו מוצאים 
מקשים  היו  ועוד  מונסה  אברהם  חכם  במפרשים.  זה  את 
בספר  כדבריו  מוצאים  היו  ואח"כ  מיד,  מיישב  היה  והוא 

הערב יחול יומא דהילולא קדישא הכ"א של פאר חכמי עדות 
המזרח, גאון התורה ועמוד היראה, מרן הגאון רבי בן ציון אבא 
ובעל  עיה"ק  בירושלים  יוסף  פורת  ישיבת  ראש  זצ"ל  שאול 

ה'אור לציון' על הש"ס והשו"ע

לדמותו  וסיפורים  עובדות  ללקט  יצאנו  דהילולא  יומא  לרגל 
הגדולה כפי שנשמעו מבאי ביתו ותלמידיו הגדולים
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שמן ששון.

בעמלה של תורה
בנו ממלא מקומו הג"ר אליהו שליט"א סיפר בהספדו: 
תורה,  של  בעמלה  בדורו  ומיוחד  יחיד  היה  זי"ע  "אאמו"ר 
של  בטהרתה  ומיוחד  יחיד  התורה,  בעמקות  ומיוחד  יחיד 
תורה מתוך ענווה נדירה, מעולם לא היה לו שייכות לכבוד 

ולשררה ולפרסום ממנה ברח כמפני אש".
במקצועות  הבקיאים  תורה  גדולי  הרבה  ישנם  "ב"ה 
בקיאים  ישנם  בחו"מ,  בקיאים  ישנם  שבתורה.  מיוחדים 
בקדשים,  בקיאים  ישנם  ביור"ד,  בקיאים  ישנם  באבהע"ז, 
בקי־ בקיאים  ישנם  ובטריפות,  בחולין  בקיאים  ישנם 
מקצוע  בכל  מיוחד  היה  אאמו"ר  אולם  וכו',  החודש  דוש 
ממקצועות התורה ממש, לא היה כמוהו שידע זרעים, נשים 
זאת  וכל  סת"ם,  הל'  טריפות,  הל'  טהרות,  קדשים,  נזיקין, 
תפיסה  לצד  ובהירה  עמוקה  בהבנה  ומבריק,  ישר  בשכל 
מגוונת  היתה  אף  אישיותו  כולם.  את  שהדהימה  מדהימה 
ביותר. הוא כיהן כראש ישיבה מובהק לצד היותו דיין ופו־
סק גדול שגדולי הדור סמכו על פסקיו ללא עוררין. כמו"כ 
היה גאון בקבלה כפי שהעידו עליו חכמי המקובלים בישי־
בת "אמת ושלום" אשר יסד, והפלא שלמרות מעמדו הרם 
לי  אמר  שאאמו"ר  וכפי  נדירה,  בענווה  שנותיו  כל  התנהג 
ספרי  את  שיניחו  רוצה  הסתלקותו: "אני  טרם  נדיר  באופן 
למדתי  שלא  יעידו  שהם  מפני  מיטתי  על  שלי  החידושים 
מאין  בביטוי  הפטיר  ואז  להתנשא"  למדתי  שלא  לקנטר, 
אחוז  שכתשעים  ולומר  בעצמי  להעיד  יכול  "אני  כמותו: 
מהתורה שלמדתי למדתי תורה לשמה ולכן איני פוחד מה־

מוות כלל. מי בדורנו יכול לומר מילים שכאלו".

אחד מגדולי הדור
"אצל אאאמו"ר זי"ע כבר הבחינו עליו בילדותו שהוא 

הולך לצמוח ולהיות אחד מגדולי הדור".
בקרבו  שמפעמת  כולם  עליו  ראו  בילדותו  "עודנו   
אהבת תורה נדירה. כשהשלטון הבריטי שלט באר"י, ופור־
עים ערבים זרעו הרס ורציחות בחוצות ירושלים, ובלילות, 
זה  דבר  העיר.  ברחבי  עוצר  שולט  היה  בימים,  גם  ופעמים 
ול־ לביהמ"ד  מללכת  צעיר  ילד  בהיותו  מאאמו"ר  מנע  לא 
שקוע בתלמודו, ומרוב שקדנותו לפעמים היה "שוכח" את 
עצמו באחד מבתי הכנסת שבשכונת הבוכרים כשהוא שקוע 

בתלמודו".
ירו־ מזקני  שמעתי  בילדותו,  כבר  התמדת  עוצם  "על 
שלים. לילה אחד הגיעו ידיעות על פרעות, ועוצר מוחלט 
שרר בירושלים, ואבי לא הגיע לבית הוריו, מיד יצאו הוריו 
לחפש אחריו, והנה גילוהו באחת מבתי הכנסת יושב ושקוע 
מש־ הביטו  הוריו  להאירו.  לידו  דולק  כשנר  הגמ'  בלימוד 
הם  בסוגיא,  שקוע  כולו  שכל  איך  ביהכ"נ  חלון  דרך  תאים 
לבתיהם  ושבו  מלימודו,  הפריעוהו  ולא  פחדם  על  התגברו 

כשהם בטוחים כי בזכות התוה"ק לא יאונה לו כל רע".
"כבר באותה תקופה היו גדולי עולם משתעשעים עמו, 
בשכו־ כנסת  בבתי  הסדרים  בבין  התורה  על  שוקד  כשהיה 

נת בית ישראל, שכותלי ביהמ"ד יכולים להעיד איך שעסק 
זצ"ל  יונגרייז  הגר"ד  הראב"ד  לדוגמא,  לשמה,  בתורה  שם 
השתעשע עמו רבות, הוא ראה לפניו בחור הלומד בהתמ־
דה וניגש לתהות על קנקנו, וגילה לפניו אוצר בלום, עילוי 
וגאון שאין כדוגמתו. מאז נוצרה הכרות ביניהם ונקשרה בו 
אהבתו עד שהרגיש באבי כבנו יחידו. ואף את הכתבים שלו 

היה מפקיד בידי אבי שיעבור עליהם".
לימים, כאשר הגר"ד יונגרייז היה מוסר שיעורים בפו־
שאאמו"ר  לפני  השיעור  את  התחיל  לא  מעולם  יוסף,  רת 
על  ואמר  התבטא  אף  פעם  לידו.  ומתיישב  מגיע  היה  זי"ע 

אבי שהוא ס"ת חי.
היה  כשהזמן  התמדתו  גודל  את  כולם  ראו  "בישיבה 

אצלו יקר מפז. בהזדמנות כשסיפר על תקופת בחרותו אמר 
בבקר  מהבית  יוצא  הייתי  שישי  בימי  צעיר,  כשהייתי  לי: 
עד  ולומד  ומסתגר  רחוק  לביהכ"נ  והולך  אוכל  קצת  לוקח 
מהבוקר,  הכנתי  שבת  לכבוד  בגדים  נרות.  להדלקת  סמוך 
משם הלכתי לטבול ומשם לקבלת שבת. ובזמנים אלו היה 

לי הרבה חשק, כי לא הייתי מוגבל בסדרי הישיבה.

במחיצת הגר"ע עטייה זצ"ל
בישיבה וכן לאחר נישואיו התקשר בקשר אמיץ לרבו 
סאלם  הגר"י  מלהעריצו.  פסק  לא  רבו  ואף  עטייה,  הגר"ע 
סיפר לי, כי יום אחד הלך עם הגר"ע עטיה ובדרך פגש את 
ללכת.  המשיך  אח"כ  קושיה,  איזו  שאלו  אאמו"ר  אאמו"ר, 
לאחר מספר שניות אמר לו הגר"ע עטייה "רץ וקרא לחכם 
בן ציון ואמר לו ישוב לקושיא". אח"כ המשיך ללכת איתו 
חיים  יוסף  רבי  נתייגע  יגיעות  עזרא: "הרבה  רבי  לו  ואמר 

ע"ה לשכנע את הנגידים להקדיש כסף לישיבה, הרבה יגי־
העתי־ בעיר  בישיבה  חזן  ורב"צ  לניאדו  ר"ש  נתייגעו  עות 
קה, הרבה יגיעות נתייגענו אנחנו כשגלינו מהעיר העתיקה 
והלכנו לבתי כנסיות ועד שהקמנו את הישיבה החדשה, וכל 
היגיעות הללו שוות כדי שיצא לנו חכם בן ציון אחד, כל זה 

כדאי היה להם, כל העולם כדאי הוא לו"!
"ותיקי התלמידים העידו, כי פעמים רבות ראוהו בח־
גים וכדומה כאשר באו לקבל את פני הגר"ע עטייה בביתו, 
והיו רבני הישיבה כל אחד אומר בפניו חידושים ופירושים, 
בד־ פותח  אבי  וכשהיה  מאירות.  בפנים  מאזין  היה  לכולם 
ברי תורה היה רבי עזרא נוטה על צידו ומניח ידו על לחיו 
ומאזין ברוב קשב לכל מילה ודיוק מפיו במשך שעה ארוכה, 
ראש  כלפיו.  מופלגים  והערכה  חיבה  בתארי  מתבטא  והיה 
בדב־ הישרה,  ובסברתו  בעמקותו  היה  שמפורסם  הישיבה 
דבר  ששום  בסלע,  מלה  בסגנונם  להפליא.  המדוייקים  ריו 
בעולם לא גרם לו נחת רוח וסיפוק כמו בשעה שהיה מבאר 
פשט סוגיא לאמיתה של תורה עליו הוריש לאבי את צלי־

לות הדעת יושר הסברא ועמקות ההבנה".
אחד  שלילה  שזוכר  סיפר,  שליט"א  עטייה  הגר"ד  בנו 
התעורר אביו כמה פעמים מהשינה ואמר לו: "דע לך העולם 
זמן  כמה  אחר  לישון.  וחזר  ציון"  בן  חכם  מיהו  מכירים  לא 
קרא לו ואמר אותם מילים. ואמר לי בנו, אני בטוח ומשוכנע 
שאבי היה אוהב את אביך יותר מבניו. רבי עזרא אמר פעם 
לאבי רק עליך אני סומך. כי הוא למד בעיון, בשיקול הדעת, 
בצורה  מהירה  תפיסה  לו  היתה  אמנם  וחיפזון.  בבהלה  לא 
לומר  לא  ומה  לומר  מה  דבר  כל  שוקל  היה  אבל  מפתיעה, 
קיבל  הזאת  הדרך  ואת  לחלוק  ראוי  לא  ומתי  לחלוק  מתי 

מרבי עזרא.

בהנהגת הישיבה
מרן  ידידו  עם  יחד  עזרא  רבי  לקחו  נישואיו  לאחר 
אז  מני  הישיבה.  בהנהגת  לימינו  לעמוד  זצ"ל  צדקה  הגר"י 
ועד לאחרית ימיו, הקדיש את כל כולו להרבצת תורה לדור 
הצעיר. את הגר"י צדקה הוא מינה למנהל רוחני של הישי־
בה, ואת אאמו"ר בתור הבוחן ראשי של הישיבה. כל סדרי 
מדי  השוטפים  המבחנים  הסדרים  הלימודים  תוכן  הישיבה 
חודש ומדי עונה נקבעו ע"י שלשה גדולי עולם הללו. אהבה 
עזה שררה בניהם וכבוד עצום רחשו כל רבני הישיבה ולו־
מדיה להם כשהכל סרו למשמעתם. הגר"ע עטייה היה סומך 

אהבת ה' של חכם בן 
ציון

סיפר אחיו הג"ר יצחק שליט"א: "האהבת ה' 
של אחי חכם בן ציון זצוק"ל היתה מופלאה. 

בהתקף  הראשונה  בפעם  כשחלה  זוכר  "אני 
על  יושב  הייתי  שנה,  וחמש  כארבעים  לפני  לב 
אהבת  זה  מה  אז  ראיתי  ק"ש.  שקרא  בשעה  ידו 
הלב  דפיקות  את  שמראה  מכונה  שם  היתה  ה'. 
אם זה בעליה או בירידה. ואמרו לי, אם זה יעלה 
כך וכך, זה לא סימן טוב, ותקרא לאחות. ובשעה 
שקרא ק"ש ואמר "ואהבת את ה' אלקיך" ראיתי 
איך המספר עולה לפתע, היו סימנים לא טובים, 
כבר  הוא  בא  וכשהוא  לרופא,  קראתי  ומיד  תיכף 
דוגמא  בשבילי  היתה  זו  כרגיל.  ירד  וזה  המשיך, 
מחלה,  בזמן  גם  לקיים  יכול  אדם  איך  לראות 
מצות ואהבת את ה' אלקיך במסירות נפש הלכה 

למעשה כר' עקיבא בדורו.
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על החלטות אאמו"ר ללא עוררין.

סדר יומו
שבע  בשעה  כולם.  את  הדהים  בישיבה  יומו  "סדר 
לפת  לישיבה.  מגיע  היה  שחרית  תפילת  סיום  עם  בבוקר 
שחרית נכנס דרך דלת צדדית לבל יוטרד בשאלות ויפסיד 
זמנו והסתגר בתוך ספריית הישיבה, שם הכין לעצמו קפה 
וישב והתבודד עם הספרים עד השעה תשע בדיוק. מפור־
סם היה בקרב הבחורים לכוין את השעונים על פי יציאתו 
הוא  דקה  בחצי  כי  תשע  השעה  לפני  דקה  חצי  מהספריה, 
מזמינים  (שכשהיו  שבקצהו.  השני  למסדרון  להגיע  הספיק 
אותו להיות מוהל או סנדק, היה אומר עד שעה שמונה וחצי 
טוב, אח"כ יש לי תלמידים. אם קרה מקרה והמוהל התאחר, 

עזב את הברית והלך לישיבה כדי להגיע לשיעור בזמן)
השעה  עד  שיעורו  את  למסור  החל  מכן  לאחר  "מיד 
של  הפסקה  היתה  באמצע  דקות,  וחמישים  עשרה  שתים 
עשר דקות, ופעמים רבות כשהיתה סוגיא עמוקה ומושכת 
ויתר על ההפסקה. לאחר מכן עלה לאולם הישיבה לתפלת 
"הייתי  לי  אמר  פעם  לא  הישיבה.  רבני  כל  עם  יחד  מנחה 
חו־ לרוב  מהכסא  לקום  כח  לי  היה  ולא  השיעור  את  גומר 

לשה". 
על  לו  מחכים  היו  שם  עייף,  לבית  מגיע  היה  "אח"כ 
לשתות  שהספיק  לפני  עוד  בעצה,  בהלכה,  שאלות  הפתח 
הולך  היה  אחה"צ  במתינות.  שואל  עונה לכל  והיה  ולנוח. 
ל"אוהל רחל" ללמוד עם האברכים. אבהע"ז, חו"מ וגם חל־
קים ביו"ד. לצד זאת היה בוחן אותם, והשקיע בכל שיעור 
הלימוד  בסיום  בירורו.  תכלית  עד  ודבר  דבר  בכל  ושיעור, 
חזר הביתה לעשר דקות - רבע שעה והלך לביהכ"נ "שמש 
צדקה" ללמד שם גמרא והלכה לבעלי בתים. וחוזר בסבי־
בות 11 בלילה לביתו. בהמשך הלילה היה קובע עוד לימו־
דיו בביהמ"ד המרכזי באיזור מגוריו אם זה בישיבת חברון 
בסמיכות  טשעבין  בישיבת  המאוחרות  ובשנים  בגאולה 
לביתו. סיפר לי אחד מתלמידיו שאחרי זה היה אומר "את־
מול ישנתי בשתיים בלילה" - שעד אז הוסיף לישב וללמוד 
לעצמו בהתמדה עצומה – "אבל אני מלמד, אני פועל, שכיר, 
לישון  ללכת  לשכיר  אסור  בזמן.  בישיבה  להיות  צריך  אני 
בשתיים בלילה, אבל לא יכולתי מחמת שלא תמיד הספקתי 
ולא  בזמן  ללמד  תמיד  באתי  אופן  ובכל  לימודי,  סדרי  את 

אחרתי".

ערב שבת במחיצתו
"מדהים במיוחד היה יום השישי במחיצתו, הוא מסר 
השיעור  כאשר  שאת  וביתר  הימים  ככל  בבוקר  שיעור  אז 
פתוח היה לכל בני התורה והיו מגיעים אליו בני תורה מכל 
הישיבות הותיקות בירושלים מחברון, קול תורה ועוד. שי־
עור זה היה פורה מחכים ומעשיר ידע בהיקפו ותכניו, מש־
ניות סדר זרעים, הלכות שבת, תשובות הרמב"ם, ראשונים 
ואחרונים, הוא צלל במים עמוקים והעלה פנינים ומרגליות 
את רוב  במטרה.  ודביקות  מרץ  התלהבות  עם  והכל  בידיו, 
היה  וכשסיים  שיעור  באותו  שומעים  היו  בהלכה  פסקיו 
עייף מבלי כח לדבר עוד. אך לא אמר די, הוא התפלל מנחה 
גדולה וישב ללמוד בצוותא עם השקדן הגר"י שרבאני זצ"ל 
טור עם ב"י, תלמוד ומפרשים, והיו מתפלפלים ומתנגחים 
לצ־ קרוב  עד  וברקים  בקולות  אבריהם  רמ"ח  בכל  בהלכה 
הבלן  היה  למקווה,  מגיע  וכשהיה  השבת,  כניסת  של  פירה 
מזרזו שכבר הולך לסגור את המקווה, הוא היה מצטער כ"כ 

נשמע הצפירה והיה צריך להפסיק מתלמודו.
"אני זוכר את הלילות שבת אחרי הסעודה איך שהיה 
יושב ולומד שעות רבות בספה"ק "עץ חיים" למהרח"ו. היה 
הגב  עם  הספר  עמד  לא  פעם  אף  אבל  בבית,  חיים  עץ  לו 
כלפי חוץ, תמיד היה כלפי הקיר. היה מניח אותו על הספ־
רים באופן שאף אחד לא יראנו, כדי שאורח שיכנס הביתה 

המקובלים  חכמי  זה,  (בענין  בקבלה.  עוסק  שהוא  ידע  לא 
היו נדהמים מעמקותו וחריפותו. איך היה תופס את הנקו־
מיישב  היה  ותיכף  לו.  בהירים  היו  והדברים  המרכזית.  דה 
קושיות או סותר ענינים. פעם אמר לי שללמוד כמה שורות 
בהקדמת "רחובות הנהר" להרש"ש זה קשה יותר מכל סו־
גיא חמורה בש"ס, שדברי הרב נראים כסותרים בתוך כדי 

דיבור, וצריך הרבה עיון ויגיעה להבינם).

חריף ועילוי
על עמקותו וחריפותו סיפר בנו הגר"א שליט"א: "לצד 
אאמו"ר  ביותר.  מהירה  היתה  תפיסתו  גם  בתורה  עמלו 
סיפר לי כי בצעירותו היה לומד ארבעה דפים גפ"ת ורא"ש 
בשעה! חשבתי כי בשעה אחת ניתן לעשות מאמץ חריג... 
וכך אמרתי לו. אולם על אתר ענה לי: למדתי בעשר שעות 

ארבעים דף!
שלאחר  זוכר  אני  נדיר.  דבר  היה  תפיסתו  עומק  "גם 
נישואי היתה תקופה שקבע איתי ללמוד בחברותא. למדנו 
בספרי גדולי אחרונים כמו שב שמעתתא על הסדר. הייתי 

היה  שהוא  בבירור  יודע  והייתי  היטב,  הדברים  את  מכין 
מת־ הייתי  רק  הספרים,  את  פותחים  היינו  מוכן.  לא  מגיע 
חיל, והוא היה דוחה ומקשה אחת לאחת. היה קשה לי מאד 
להבין את דבריו. לפעמים הייתי אומר לו: אבא, תכתוב לי 
ואח"כ אני אעיין בדברים. וזה לא היה רק אצלי. אפילו ת"ח 

גדולים היה קשה להם להשיג את הבנתו. 
זוכר  שהוא  בי-ם,  פרשבורג  מישיבת  ר"מ  לי  "סיפר 
לפני הרבה שנים כשלמד בכולל מסכת עירובין והיה עסוק 
בחזו"א אחד מוקשה מאד, שטרחו הרבה בכולל להבינו, וע־
דיין היו לו קושיות. הלה סיפר שיצא מהכולל לעבר רחוב 
בסוגיא  איתו  לדבר  והתחיל  אאמו"ר  את  שם  ופגש  צפניה 
וכך  חורפי,  בימי  הקשתי  כך  בפשטות:  לו  נענה  ואאמו"ר 
לי  הלה סיפר  החזו"א.  כונת  זו  אולי  ליישב,  נראה  לכאורה 
בהתפעלות שלא יאומן כי יסופר איך היה נראה כמי שעכ־
שיו למד את הסוגיא, למרות שכבר שנים לא עסק בסוגיות 

אלו.
"פעם שהה אאמו"ר בניחום אבלים במשפחה חשובה 
כארבעים  לפניו  לושטחו  הקשו  האבלים  גדולים.  ת"ח  של 
שאלות, ועל כל שאלה ושאלה השיבם מיד. ישב שם בעל 
ואמר  קם  הוא  להתאפק.  היה  יכול  ולא  מהמשפחה  הבית 
לא  ואעפ"כ  ת"ח  כולם  שכאן  יודע  אני  "רבינו,  לאאמו"ר: 
ידעו להשיב, איך כבודו יודע? אאמו"ר ענה להם "אם לומ־

דים אז יודעים".
תשכ"ד  בשנת  ביקר  כאשר  העובדה  היא  "מפורסמת 
זצ"ל  סילבר  אליעזר  רבי  האדיר  הגאון  יוסף'  ב'פורת 
מארה"ב, ובמשך שלש שעות תמימות נשא שיעור מפולפל 
במעמד הגר"ע עטייה והגר"י צדקה ואאמו"ר. בשיעורו עבר 
ממסכת למסכת, דברי הרמב"ם והראשונים וטחנם זה. בזה 
ולפתע הקשה קושיא חמורה בסדר טהרות, על אתר תירץ 
לו אאמו"ר את הקושיא, הפסיק רבי אליעזר את שטף דב־
ריו והביט בהשתאות על אאמו"ר. שאל הגר"א סילבר את 
ספר,  באיזה  כתובה  התשובה  את  ראה  הוא  האם  אאמו"ר, 
עטייה  הגר"ע  הוכרח  זמן  לאחר  בשלילה.  השיבו  ואאמו"ר 
בהתפעלות  התבטא  אז  אותו.  ללוות  יצא  ורבינו  לצאת 
הגר"א סילבר שלפני כחמישים שנה שאל שאלה זו לגאוני 
הדור וביניהם להגאון ה"אור שמח" ולאחר שהרהר בקושיה 

כעשרים דקות השיב לו את מה שענה אאמו"ר. 
על  נפלאה  המלצה  סילבר  הרב  כתב  הביקור  בתום 
הישיבה וחכמיה ואשר עתידין עתידים מאורי הדור לצאת 
מתוכה. כשחזר לארה"ב התבטא לפני מקורביו שהוא מצא 
לאאמו"ר  כשסיפרו  בירושלים.  מהספרדים  גדול  ת"ח 
שהגר"א סילבר שיבחו אמר בצניעות שכל מה שתירץ את 
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קושייתו היה לכבוד רבו הגר"ע עטייה ולכבוד הישיבה, ול־
פיכך זכה לסייעתא דשמיא לכוין לאמת.

אחרית ימיו
ממש  ימיו  אחרית  עד  ממנו  פסקה  לא  בתורה  "עמלו 
כאשר היה מלופף ביסורים נוראים. זכורני, באותם תקופות 
כאשר שהה בביה"ח לצורך שיקום, היינו בני המשפחה עו־
רמב"ם  של  שלמים  לשונות  אומר  הוא  איך  ונדהמים  מדים 
היה חוזר  בדקדוק ללא טעויות, וכן  כל תיבה  בע"פ וממש 

על לשונות של הראשונים בשלמותם. 
דיבורים  מפיו  להוציא  לו  קשה  שהיה  בתקופות  "גם 
ולא  כסדר,  רמב"ם  לשונות  את  לפניו  מקריא  הייתי  רבים 
היה  מיד  מסויימת  מילה  על  דילגתי  בטעות  כאשר  אחת 
מתקן אותי, או כאשר היה לפנינו גירסא אחרת, היה מבקש 
למרות  וזאת  למד,  בו  הרמב"ם  של  הגירסא  עפ"י  לשנות 
שהיה זה אחרי שיתוק בגופו כאשר בקושי הצליח להוציא 

בפיו מילים בודדות
"כך גם סיפר תלמידו הגר"נ בן סניור שליט"א: "זכור־
ני, שביקרתי אותו כשהיה שוכב בביה"ח הר הצופים במצב 
קשה וכמעט לא יכל לזוז, והיה צריך לסעוד אותו ולהאכילו 
ולהשקותו ולא ידעתי איך לפתוח עמו, אחר שגם הדיבור 
מה  ושאלתי  רמב"ם  לידו  וראיתי  בעוה"ר.  עליו  קשה  היה 
מפורשת  ראיה  לו  שיש  מילים  בחצאי  לי  ואמר  נתחדש, 
מהרמב"ם בע"ז דלא כסברת רעק"א ביו"ד. וזו היתה מחש־

בתו בשעה כ"כ קשה, ללמוד בתכלית העיון דברי הרמב"ם, 
ובחשבון הסוגיא עם רעק"א.

דקדוק המצוות
הג"ר  אחיו  סיפר  שלו  המיוחד  המצוות  דקדוק  אודות 
יצחק שליט"א: "דקדוק המצוות של אחי הגרב"צ ע"ה היה 
כל  לקיים  לו  שהיתה  ההשתדלות  את  לתאר  א"א  פלאי. 
ה'  רצון  לעשות  בו  שבערה  ה'  אהבת  את  בזה  ראינו  מצוה. 

כמה שאפשר ובכל החושים והאיברים. 
מדקדק  היה  המינים,  ארבעת  לקנות  הולך  "כשהיה 
במצוות  מדקדק  היה  כמו"כ  שניתן.  מהודר  הכי  את  לקנות 
מצות  לקיים  רץ  שהוא  איך  פעם  אותו  שראה  מי  נדירות. 
שילוח הקן, אפשר לעשות רצון ה' גם בהליכה רגילה, אבל 
הוא רץ ונתייגע לקיים את המצוה, לעשות נח"ר לקב"ה. וזה 

היה עיקר מטרת חייו. 
וקי־ לחיים  זרוע  מצות  לקיים  מחזר  שהיה  זוכר  "אני 
בה, ואיך שטרח בעצמו לקיים את המצוה, הוא הלך לבית 
חלק  שיצא  וכשראה  הכבש,  את  ובדק  שחט  המטבחיים, 

ממש לגמרי, תיכף שלח לחכם יעקב מוצפי ע"ה שהיה ראש 
בשר,  לאכול  שלא  מחמיר  היה  ובארה"ק  בבבל,  השוחטים 
שנים  וכמה  לגמרי,  ממש  חלק  היה  לא  שלפעמים  ראה  כי 
לא טעם טעם בשר. אחי חכם בן ציון שלח לו ע"י גיסו רבע 
כבש, ושמח שמחה גדולה. כמה הודה לו על כך, כי עליו הוא 
היה סומך ללא שום חשש מחמת שהיה בקיא גדול בטריפות 

ובסירכות.
"בענין זה זכורני, אחר שהתחתן התעוררה שאלה בבית 
זצ"ל  פראנק  הגרצ"פ  ומרן  במעיים,  מחט  שנכנסה  אחותי, 
שלח  זצ"ל  אחי  למעיים.  סמוך  היה  שזה  והתברר  הטריף, 
אותה שוב להרב פראנק שיראה את המקום, וחזר בו. היתה 
כשהייתי  זוכר  אני  מקטנותו  ועוד  בזה.  מיוחדת  הבחנה  לו 
היה  והוא  הסכין  את  בודק  לוי  ציון  הרב  היה  חמש,  בגיל 

השוחט.
מסויימת  בישיבה  עסקו  פעם  לספר,  ברצוני  "כמו"כ 
מחמישים  למעלה  שלו  הפסק  על  לו  וכתבו  טריפות,  בהל' 
מאוד  הדבר  וכל.  מכל  ומבוטל  בטל  הפסק  כביכול  הערות, 
הכאיב לו. הוא הראה את ההערות למרן הגר"י צדקה זצ"ל, 
ואמר לו, תראה איזה הערות מעירים ללא עיון ככל הצורך. 
אמרתי לו, תן לי ואשיב להם כפי שצריך, אולם הוא בענ־
וותנותו סירב ואמר לי, הם לא יבינו מה שתכתוב להם, הנח 

להם, ולא כתבתי. 

אהבת ישראל
"ומאהבת ישראל שבערה בו היה מתפלל על כלל יש־
ראל. אשרי עין ראתה כל אלה איך היה מור אבי ע"ה מתפלל 
מוסף, והוא היה מתפלל שחרית. איזה תפילות היה מתפלל 
בימים נוראים אפילו מי שהיה לו לב של אבן היה חוזר בת־
שובה. וכמו"כ היה מלמד זכות על ישראל ומקבל כל אדם 
באופן  הבריות  עם  מעורבת  היתה  דעתו  יפות.  פנים  בסבר 
נפלא, דבר שלא בנמצא אצל ת"ח. עם כל גדלותו היה מת־
לי,  אומר  היה  הוא  פשוטים.  אנשים  עם  אפילו  בענוה  נהג 
יש ב"מעון הגלמוד" זקנים שאם יאמר להם שלום הרי הוא 
מחיה אותם, הם שמחים מאוד מזה, וכך היה מתנהג עם כל 

אדם בבחינת משמח אלקים ואדם. 
"פעם אחת, באה ילדה לישיבה לשאול על כשרות של 
לבי־ הלכה  הילדה  העוף,  את  לאכול  שלא  פסק  והוא  עוף, 
וכשמ־ הזו,  הילדה  את  לחפש  ביקש  כך  כדי  תוך  והוא  תה 
צאו אותה וקראו לה לשוב, הוא הוציא סכום כסף ונתן לה 
שתקנה עוף אחר. וכשנשאל מה ראה לעשות כן, ענה: אם 
האמא שולחת את הילדה לישיבה להפריע לי בלימודים, זה 
סימן שהדבר נחוץ לה מאד, ועכשיו שאסרתי לה את העוף 
- בודאי זה יחסר לה, לכן ביקשתי ממנה שתקנה עוף אחר!

ועמלו בתורה
סיפר בנו הגר"א שליט"א: "התמדתו של אאמו"ר זי"ע היתה כאחד הקדמונים והיא נמשכה עד לערוב ימיו. 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שבצעירותו התגורר עמו באותו בנין סיפר, כי במלחמת ששת הימים ישבו יחד במקלט 
עם בני ביתו והירדנים הנחיתו בלילה אחד מטר אדיר של פגזים על ירושלים והרעש היה מחריש אזניים. בין 
הפגזה להפגזה היה אאמו"ר אומר לו חידושים על מס' יבמות, ולא נתן ליבו להמולה ולרעדה שהיו מסביב. 
משפחות  כמה  עם  יחד  במרתף  בהיותו  תש"ח  במלחמת  גם  דקות.  ששים  היתה  השעה  שאצלו  עליו  והעיד 
וביניהם משפחת כדורי אשר אבי המשפחה ייחד פינה מיוחדת לאאמו"ר שהיה שקוע בתלמודו בעוד הפגזים 

נופלים מסביב.
שכולם  בזמן  פסח,  בערב  חמץ  בדיקת  גומר  כשהיה  בבחרותי  זוכר  אני  למד.  שלא  פנוי  רגע  היה  "לא   
עייפים, מתרוצצים ועובדים, אולם הוא היה מסתגר בביהכ"נ "צופיוף "ומתחיל את מס' פסחים ומסיים אותה 

עד אור הבוקר.
"בכל רגע פנוי מסדרי הישיבה, היה יושב בספריית הישיבה ומעיין ולומד ללא הפוגה. אחיו הרה"ג רבי 
מרדכי שליט"א  ששימש שנים רבות כספרן הישיבה סיפר, שהיה תמיד מבקש ממנו להגיש לו ספרים נדירים 
ושאינם ידועים על מנת שלא יהיה למחברי אותם ספרים קפידא שאין מי שילמד בדבריהם, והיה יושב ומעמיק 
בלימודו עד שהיה מתנתק לחלוטין מהנעשה סביבו. כמה פעמים אמר לי שהוא חודר לעומק הסוגיא ואינו 
מפסיק עד שמגיע לכאב ראש ואינו יכול יותר. פעם אחת גילה לי כי גדר לעצמו גדר שלא לגעת בעיתון כלשהו 

ואפילו עיתון חרדי מחמת עוון ביטול תורה.
"הגר"מ צדקה שליט"א סיפר לי, כי יום אחד היה יום שלג, והיה קשה מאוד להגיע לישיבה, והתלמידים 
לא באו, ואבי ג"כ לא בא. למחרת שאל אבי את התלמידים: אמנם היה קשה לבוא, אך מה עשיתם בבית? ותוך 
כדי דברים אמר להם אבי, "אתם יודעים מה אני עשיתי ביום הזה, ישבתי ליד הגמרא ולמדתי שלושים ארבעים 

דף במס' כתובות, גמרא רש"י ותוס'".
"הוסיף הרב צדקה ואמר: "כזו אהבת תורה היתה לו. בדרך העולם אדם שמלמד תלמידים מחכה ליום 
חופש, מחכה ליום מנוחה, בלאו הכי יש שלג וקור, הוא היה יכול לשכב במיטה ולקחת איזה ספר לעיין בו, איזה 
ספר תשובות, הלכות, מדרשים, אגדות, ודאי לא שיבטל תורה, אבל לשבת ללמוד שלושים דף, זו הדוגמא 

החשובה אצלי יותר מכל אלפי הסיפורים.
"אני זוכר, לא פעם ולא פעמיים כאשר שהיה צועד ברחוב בחזור מהישיבה דרך רח' צפניה בדרך לביתו, 
כל מי שעמד מן הצד היה מתפלא מדבקותו בתורה איך שהוא אחוז בשרעפים, כל כולו קודש קדשים והידים 
אסרו  שרבותינו  יתכן  איך  ואמר,  שהתבטא  פעמים  הסוגיה.  עומק  בתוך  וטרי  שקיל  מאליהן  מתנועעות  היו 
להרהר במבואות המטונפים, איך הם יכלו שלא להרהר,פלא עצום איך יכלו הצליחו לעצור במחשבת קודש 

מלהרהר בתורה. להסיח דעת מן התורה?
"אחד מחשובי הראשי ישיבות סיפר לי ששמע מפיו כמשיח לפי תומו "תדע לך, אני יגעתי ועמלתי בתורה 
מה שאף אחד לא יגע". פעם אחרת סיפר לאחד מתלמידיו שהתייגע להבין את דברי רש"י ח"י שעות עד שהיה 

לו מהלך ליישבו. ואמר בשמחה שרש"י יצא להקביל פניו למעלה שטרח כ"כ ליישב דבריו.
"אירע שפנה אליו בחור בבקשת עצה למנהג משונה שקורה איתו שהוא נרדם על הספר, ואבי בהש־
תאות רבה השיבו בתמיהה: "אתה נרדם, אני מעולם לא נשענתי על הגמרא, כשלומדים מחזיקים בידים 

את הגמרא".
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רובח

יזמוןנחיבבירוועוווחיןוימסכסיוםמעמ
̃י úרר ̂יúום: ו  
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רובח

מזוטרמוזמזוטחינחבערמווי
̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

מסנמזוטרמוזמזוטחינחבערמווי
̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

סבוררבעזיחייםורוי
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