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פרנו // „ו„ פרי„

מי נפ‚ע ב˜יפה המסורי בעיר‡˜?
כתבה שפורסמה באתר 'רוטר' מגלה כי לצד הדיווחים לפיהם האמריקנים 

אחראים, ככל הנראה, למתקפה על בסיס המיליציה האיראנית בעיראק, ישנן 

גם הערכות אחרות, לפיהן דווקא ישראל היא האחראית למתקפה הנדירה על 

אדמת עיראק. 

"מודיעין מדויק וביצוע מושלם לגורם שתקף הביאו לכך שנהרגו בין 12 ל 

14 מפקדים של חיזבאללה" ואולי גם של משמרות המהפכה. "לא סתם הוטל 

איפול מלא על מספר וזהות הנפגעים", נכתב בכתבה.

הכותב, ממשיך וכותב כי "מחסן נשק שהכיל טילים ארוכי טווח עף לאוויר, 

מספר טילים קטן הועבר למקום אחר".

ישנם מספר דיווחים כי מטוסי F35 ישראלים ביצעו את התקיפה (אין לזה 

שום תימוכין מלבד הערכות של מומחים צבאיים במפרץ וזאת בהתבססם על 

הנזק הגדול שנוצר ועל כך שכטב"מים לא יכלו לבצע" כזה נזק). 

ביצעו  התקיפה  את  כי  עיראקים  ממשל  גורמי  של  התעקשותם  למרות 

את התקיפה בעוצמה  לא יכלו לבצע  2 כטב"מים, מומחים טוענים כטב"מים 

שהיא בוצעה.

אחרי התקיפה התעוררו הקולות מכל רחבי הקשת הפוליטית העיראקית 

כל  העושות  וזרות  מקומיות  למליציות  כר  להיות  הפכה  עיראק  כי  באומרם, 

העולה על רוחם.

לפי מספר דיווחים ממקורות שונים, לאורך הגבול העיראקי איראני נמ־

צאים מספר בסיסים השייכים למליציות הנתמכות על ידי אירן, בסיסים אלה 

מארחים באופן קבוע קצינים איראנים וקצינים ממשמרות המהפכה, בסיסים 

אלה משמשים לא רק לאימון אלא כמחסני נשק מקומיים וגם כתחנות ביניים.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

למה הפסי˜ הרב ‡ יעורו פעמיים?  
היום חל יום פטירתו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל מרא־

תמוז  י"ט  (נלב"ע  הקודם  בדור  ההלכה  ומפוסקי  יוסף,  פורת  ישיבת  שי 

תשנ"ח).

וביקשה  בידה,  כשעוף  לישיבה  ילדה  הגיעה  אחת  פעם  כי  מסופר 

לשאול את הרב בן ציון אבא שאול לגבי כשרות העוף. התלמידים ביקשו 

לעכב את הילדה עד לסיום השיעור, אך היא התעקשה לשאול מיד את 

שהעוף  קבע  שהשוחט  לו  סיפרה  והילדה  השיעור,  את  עצר  הרב  הרב. 

טרף, אך אמה מבקשת שגם הרב יבדוק את העוף. 

רבי בן ציון בחן את העוף ופסק שהוא טרף, ומיד המשיך בשיעור. אך 

לאחר מספר רגעים עצר הרב את השיעור וביקש שיחפשו את הילדה. 

מששבה אל הרב הוציא מכיסו סכום כסף ונתן לה כדי שתקנה עוף חדש. 

משראה שהתלמידים תמהים על מעשיו הסביר הרב "אם אמא שולחת 

את ילדתה להפריע באמצע שיעור כדי לשמוע דעה נוספת, סימן שהדבר 

נחוץ לה עד מאוד ואין בידה האפשרות לקנות עוף חדש".

// בעקבות ההשתלטות על מכלית נפט: „בר המערכ

בריטניה עשויה 
להטיל סנקציות על 

איראן
בריטניה עשויה להגיב באמצעים דיפלומטיים 
וכלכליים להשתלטות האיראנית על מכלית נפט

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ההשתלטות האיראנית על 
ממשיכה  בריטית,  נפט  מכלית 
להסעיר את הממלכה המאוחדת 
אשר מתכננת להגיב. לפי דיווח 
ברי־ טיימס",  ה"סאנדיי  בעיתון 
שורה  על  להכריז  עשויה  טניה 
והן  כלכליים  הן  צעדים,  של 

אם  איראן,  כנגד  דיפלומטיים 
זו לא תשחרר את מכלית הנפט 

שנתפסה על ידה.
שנ־ הצעדים  שלל  בין 
נכסים  הקפאת  כעת,  שקלים 
קריאה  או  בבריטניה  איראנים 
עיצו־ להטיל  האירופי  לאיחוד 

מים חדשים על איראן.

התוסף שיגן עליכם מפני שאריות גלוטן 
FBA כשר למהדרין, מוכח מחקרית - מאושר ע"י
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חברות תעופה מבריטניה וגרמניה 
הפסיקו את הטיסות למצרים

מצרים: לא ידועה לנו הסיבה להפסקת הטיסות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ומגר־ מבריטניה  תעופה  חברות 
כל  את  ביטלו  כי  אתמול  הודיעו  מניה 
להודיע  הראשונה  לקהיר.  טיסותיהן 
על ביטול הטיסות לקהיר הייתה חברת 
איירווייז.  בריטיש  הבריטית  התעופה 
זמן מה לאחר מכן הודיעה חברת התעו־
פה הגרמנית לופטהנזה על צעד דומה. 

כי  דווח  טיימס"  "פיננשל  בעיתון 
כאמ־ המהלך  את  ביצעו  החברות  שתי 
לא  החברות  בהודעת  זהירות.  של  צעי 
אולם  הטיסות,  להפסקת  הסיבה  ניתנה 
נאמר  איירוויז  בריטיש  חברת  בהודעת 
מצב  את  לבדוק  מעוניינת  החברה  כי 
טי־ את  תחדש  טרם  במצרים  הביטחון 

סותיה למדינה.
במקביל לכך גורם מצרי הבהיר כי 
למצרים לא ידוע מדוע הופסקו הטיסות 

של שתי החברות למדינה. 

עובדי קמפיין המועמד 
הדמוקרטי ברני סנדרס 

מתלוננים על תנאי שכר גרועים
המועמד הדמוקרטי נחשב לתומך נלהב בזכויות עובדים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עו־ פרצופיות?  דו 
המועמד  של  המטה  בדי 
ברני  הדמוקרטי-יהודי 
לאחד  נחשב  אשר  סנדרס, 
הדמו־ המתמודדים  משני 
קרטים הבולטים לנשיאות, 
שכר  תנאי  על  מתלוננים 

גרועים במיוחד. 

לפי  הזוכה  ביידן, 
ואהדה  לתמיכה  הסקרים, 
הדמוקרטים,  בקרב  רבה 
בסי־ השני  למועמד  נחשב 
המו־ בתפקיד  לזכות  כוייו 
לנשיאות,  הדמוקרטי  עמד 
שמוביל  היחידי  כאשר 
לש־ הנשיא  סגן  הוא  עליו 

עבר ג'ו ביידן.

לתומך  נחשב  סנדרס 
העובדים  בזכויות  נלהב 
המ־ חוק  לחוקק  קרא  ואף 
העסקים  בעלי  את  חייב 
לפועלים  מינימום  בשכר 
זאת  דולרים.   15 של  בסך 
עצמו  הוא  בעוד  כאמור, 
בתנאים  עובדים  מעסיק 

גרועים במיוחד.

בריטניה פנתה למועצת 
הביטחון של האו"ם: הפעולה 

האיראנית אינה חוקית
בריטניה מסרה כי המכלית נתפסה בזמן שהייתה במים 

הטריטוריאליים של עומאן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
למו־ פנתה  בריטניה 
האו"ם  של  הביטחון  עצת 
בפ־ איראן  את  והאשימה 
חוקית. בפנייה  בלתי  עולה 
הבי־ למועצת  הבריטית 
כי  נטען  האו"ם  של  טחון 

ידי  על  שנתפסה  המכלית 
איראן הייתה במים טריטו־
ריאליים של עומאן, ומשכך 
איננה  האיראנית  הפעולה 

חוקית. 
בהודעה:  נאמר  עוד 
פי  על  פעלה  "הספינה 
למעבר  החוקית  הזכות 

כפי  בינלאומיים,  במצרים 
המשפט  פי  על  שנקבע 
הבי־ החוק  הבינלאומי. 
זכות  כי  מחייב  נלאומי 
תיפגע,  לא  במיצר  המעבר 
האיראנית  הפעולה  ולכן 
בלתי  התערבות  מהווה 

חוקית".
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מאות חסידי קרעטשניף ציינו את ההילולא החמישים של כ"ק מרן אדמו"ר 
הקוה"ט מקרעטשניף זי"ע, בראשות בנו מ"מ כ"ק מרן האדמו"ר עט"ר שליט"א

אלפים השתטחו על הציון הקדוש בבית החיים הישן ברחובות, להיוושע בדבר ישועה ורחמים ◆ הנהלת מוסדות קרעטשניף הקימו "אהל הכנסת אורחים" לקליטת 
המוני העולים לציון הק', שם קידמו את פני העולים במזון ושתיה כיד המלך ◆ בשעות הערב נערך 'טיש ההילולא' המרכזי בראשות בנו וממלא מקומו - כ"ק מרן 

האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א, ובהשתתפות אדמור"ים ורבנים וקהל רב ◆ סעודת היארצייט שולבה בחגיגת הבר-מצוה לנכד כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א ◆ 
ְהֶיה ָלֶכם" - - -  "יוֵֹבל ִהוא, קֶֹדׁש תִּ

ביום חמישי לסדר "ולא תהיה עדת 
בתמוז,  ט"ו  רועה",  להם  אין  אשר  כצאן  ה' 
מרן  כ"ק  של  החמישים  ההילולא  יום  חל 

האדמו"ר הקוה"ט מקרעטשניף זי"ע. 
בו ציינו  לקראת ההילולא החמישים, 
וק־ צדיק  האי  של  להסתלקותו  שנים  יובל 
קרעט־ במוסדות  נערכו  מרום,  לשמי  דוש 
דגש  כאשר  קדישא,  ההילולא  לציון  שניף 
מאחינו  ההמונים  קליטת  על  ניתן  מיוחד 
שבאו  והחוגים,  העדות  מכל  ישראל,  בני 
מקרוב ומרחוק להשתטח על הציון הקדוש 
ישועה  בדבר  להיוושע  בתפלה,  ולהעתיר 

ורחמים. 
מבעוד  נערכו  המוסדות  בהנהלת 

מועד והקימו אוהל "הכנסת אורחים" מיוחד 
עבור המוני המתפללים, בו הוגשו מזון וש־
שיוכלו  כדי  הציבור,  לכלל  בהרחבה  תיה 

להתפלל ביישוב הדעת על הציון הק'. 
נרש־ ההילולא  יום  שעות  כל  במהלך 
מה נהירה המונית של אלפי איש אל הציון, 
כאשר בשעה 4:00 עלו כל ילדי ת"ת קרע־
טשניף במאורגן להתפלל על הציון הקדוש, 
והתעוררות רבתי היתה מנת חלקם של ילדי 
החמד בבואם להעתיר בתפלה על ציון רבם 

ומאורם זי"ע. 
קרע־ חסידי  של  המרכזית  העליה 
עת  אחה"צ,   5:00 בשעה  התקיימה  טשניף 
מרן  כ"ק   - בקודש  דרכו  וממשיך  בנו  עלה 

על  להשתטח   - שליט"א  עט"ר  האדמו"ר 
ציון אביו הקדוש, כאשר לאחר אמירת סדר 
שליט"א  הרבי  ערך  עם  ברוב  מיוחד  תפלה 
שנ־ תפלה  שליש,  בדמעות  חרישית  תפלה 
משכה דקות ארוכות, במהלכה הפציר הרבי 
למען ישועת הכלל והפרט. לאחר מכן קיבל 
החסידים,  מקהל  קוויטלאך  שליט"א  הרבי 

והאציל עליהם מברכות קדשו. 
נכנס  בערב   9:00 השעה  בסביבות 
במהלכו  המרכזי,  היארצייט'  ל'טיש  הרבי 
היניק  לנכדו  הבר-מצוה  חגיגת  אף  שולבה 
לבנו  בן  שיחי',  מאיר  יוסף  הבחור  וחכים 
בברכפלד  קרעטשניף  דקהילת  רב  הרה"צ 
"חסדי  כולל  ראש  הגה"צ  חתן   - שליט"א 

דוד" ספינקא שליט"א.
סיום  נערך  הטהור  השולחן  בפתח 
הש"ס לעילוי נשמת האדמו"ר הקוה"ט זי"ע 
הרבי  נשא  מכן  כשלאחר  ההילולא,  בעל   -
מאריך  כשהוא  קדשו,  מדברות  שליט"א 
ופרישותו  קדושתו  תוקף  אודות  בדברים 
תהלו־ בכל  אשר  זי"ע,  הקוה"ט  אביו  של 
כותיו ופעולותיו השרה קדושה רבה על כל 
השראת  את  במוחש  שהרגישו  עד  סביביו, 

השכינה. 
מצוה  הבר  בחגיגת  פתחו  מכן  לאחר 
תזמורת  בליווי  שליט"א,  הרבי  של  לנכדו 
בהת־ שרוי  היה  הרב  הקהל  השמחה.  לרגל 
שליט"א  כשהרבי  ומיוחדת,  נעלה  רוממות 

מרומם את קהל החסידים בהתלהבות מרו־
בה. 

ורב־ אדמורי"ם  השתתפו  ב'טיש' 
מסא־ האדמו"ר  כ"ק  ביניהם:  רבים,  נים 
משענדישוב  האדמו"ר  וכ"ק  שליט"א  סוב 
כ"ק  זי"ע,  ההילולא  בעל  חתני   - שליט"א 
נכד   - שליט"א  מביטשקוב  האדמו"ר 
מווערצקי  האדמו"ר  וכ"ק  ההילולא,  בעל 

שליט"א - חתן הרבי שליט"א.
ותקווה  תחושה  מתוך  הסתיים  הטיש 
באלף  יגן  זי"ע  הקדוש  הרבי  של  זכותו  כי 
כל  ועל  קרעטשניף  חסידי  קהל  על  המגן 
כלל ישראל, ונצח ישראל מצרותינו יגא־

לנו, לנצח על מלאכת בית ה'. 

בנט ושקד הודיעו על ריצה 
משותפת, שקד בראש

השניים ירוצו במסגרת הימין החדש ◆ עדיין עומדת על הפרק שאלת האיחוד 
עם הבית היהודי

מ‡: ח. פרנ˜ל
שמועות  סוף  אין  לאחר 
נפתלי  אמש  הודיעו  וספקולציות, 
תחזור  שקד  כי  שקד  ואיילת  בנט 
במסגרתה  ותתמודד  החדש  לימין 
לכנסת ה-22. עוד הודיעו כי שקד 
ואילו  המפלגה  בראשות  תעמוד 

בנט יהיה במקום השני.
שקיימו  עיתונאים  במסיבת 
הב־ "לאחר  כי  בנט  אמר  השניים, 
על  מלאה  אחריות  נטלתי  חירות 
עושה  אני  זאת  ואת  התוצאות, 
צריך  אחדות,  למען  כעת.  גם 
לכן  אישיים.  ויתורים  לעשות 
בחרתי לקחת אחריות ולשים את 
הדרך מעל לאדם, את מדינת יש־
ולתת  האישי,  לקידום  מעל  ראל 
לאיילת שקד, לעמוד בראש הימין 
האלונקה  תחת  נכנס  אני  החדש. 
כששקד הפעם בראש, ואסייע לה 

להצליח בכל כוחי".
פחות  ברשימה  "מקומי 
לש־ החינוך  שר  הבהיר  חשוב", 
מהמקום  להיות  יכול  "זה  עבר. 
אני  העשירי.  או  השני,  הראשון, 

ארגיש  לא  לעולם 
כמש־ כבוד  פחיתות 
את  לשרת   - ציבור  רת 
העם שלי זהו האידיאל. 
איילת שקד הייתה שרת 
בי־ מוכשרת,  משפטים 
צועיסטית וערכית, ואני 
תוביל  שהיא  משוכנע 
גדו־ להצלחה  אותנו 
בנט  קרא  לבסוף  לה". 

לכל מפלגות הימין להתאחד: "אני 
הימין  מפלגות  שאר  לכל  קורא 
להתאחד תחת הנהגתה של איילת 
שקד. זהו זמן לאחדות. יחד, נעשה 
החדש'  'הימין  הצלחת  למען  הכל 
 - השם  ובעזרת  הללו,  בבחירות 

נעשה ונצליח".
לאחר מכן נשאה דברים גם 
יו''ר המפלגה, איילת שקד. "נציב 
באומץ  ברורה.  מנהיגות  בפניכם 
שות־ בחר  ואישי,  פוליטי  לב 
לפני  שרק  בנט,  נפתלי  לדרך,  פי 
שבוע ראינו לאילו תוצאות טובות 
החינוך,  מערכת  את  הוביל  הוא 
אחד,  כמספר  מקומו  על  לוותר 

אך לא על מקומו בחזית הנושאים 
באלונקה".

ברא־ החדש  הימין  "מפלגת 
מפלגה  של  בצילה  רצה  לא  שותי 
המבק־ כמפלגה  אלא  אחרת, 
ההנהגה  במושכות  לאחוז  שת 
ניצחון  את  ולהבטיח  הלאומית 
מכאן  קוראת  אני  אמרה.  הימין", 
האידיאולוגיות  המפלגות  לראשי 
תעו־ הוא  חיבור  לליכוד:  מימין 
הערכי  הימין  של  הביטוח  דת 
והאידיאולוגי, עלינו לעשות זאת. 
משמ־ לכוח  נהפוך  בהנהגתי  יחד 

עותי וחזק שיוביל את עם ישראל 
בעוז ובאמונה".

סקרים חדשים:

ליברמן עדיין לשון מאזניים. 
האיחוד בעבודה לא מעביר 

קולות מהימין
לפי הסקר ליברמן נחלש במנדט ◆ העבודה עם לוי אבקסיס - 7 מנדטים בלבד

מ‡: ח. פרנ˜ל
לבן  וכחול  הליכוד-כולנו 
ההיחלשות  במגמת  ממשיכות 
של  ביתנו  ישראל  ומפלגת   -
מהווה  עדיין  ליברמן  אביגדור 
להרכ־ המאזניים  לשון  את 
עולה  כך  הבאה.  הממשלה  בת 
מכון  בשיתוף  החדשות  מסקר 
ובשי־ גבע  מנו  בראשות  מדגם 
פור־ שתוצאותיו   iPanel תוף 

סמו אמש (ראשון)
נערכות  היו  הבחירות  לו 
בראשות  הליכוד-כולנו  היום, 
המפלגה  הייתה  נתניהו  בנימין 
מנ־  30 עם  בישראל  הגדולה 
אחד  מנדט  של  ירידה   - דטים 

בהשוואה לסקר החדשות הקו־
דם בשבוע שעבר. גם כחול לבן 
במנ־ נחלשת  גנץ  בני  בראשות 
הקו־ לסקר  בהשוואה  אחד  דט 
המ־ מנדטים.   29 ומקבלת  דם 
תהיה  בגודלה  השלישית  פלגה 
הרשימה המשותפת - אם יהיה 
הערביות  המפלגות  בין  איחוד 
מנדטים.  עם 11  נותרת  והיא   -
ליברמן  בראשות  ביתנו  ישראל 
ומקבלת  אחד  במנדט  נחלשת 
 8 עם  נותרת  התורה  יהדות   .9
 .7 עם  נותרת  וש"ס  מנדטים 
 - פרץ  בראשות  העבודה-גשר 
לאחר החיבור עם לוי אבקסיס 
ל-7  וזוכה  במנדט  מתחזקת   -
מנדטים, שככל הנראה לא מגיע 

כמו  הימין  ממפלגות  מאחת 
שקיוו עם החיבור, אלא דווקא 
גם  הגוש.  שבאותו  לבן  מכחול 
הפעם  החדש,  הימין  מפלגת 
בראשות שקד, ואיחוד מפלגות 
היו  פרץ  רפי  בראשות  הימין 
מתחזקות במנדט אחד כל אחת 
בה־ מנדטים  ו-5   6 ומקבלות 
הורוביץ  ניצן  של  מרצ  תאמה. 
בראשות  דמוקרטית  וישראל 
גבול  על  נותרות  ברק  אהוד 
מנדטים   4 עם  החסימה  אחוז 
כל אחת. מפלגת זהות של משה 
את  עוברת  לא  עדיין  פייגלין 
 1.8% ומקבלת  החסימה  אחוז 

מהקולות.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
‡פרים בן כרמלה, יהוע „ו„ בן ‡סר פ‡ע, מירה פריי„ל 
ב וה ונה, רוני ב מרים, ‡לפר„ בן נחמן, ‡ורי‡ל 

בן פהימה ‡סר
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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מאות חסידי קרעטשניף ציינו את ההילולא החמישים של כ"ק מרן אדמו"ר 
הקוה"ט מקרעטשניף זי"ע, בראשות בנו מ"מ כ"ק מרן האדמו"ר עט"ר שליט"א

אלפים השתטחו על הציון הקדוש בבית החיים הישן ברחובות, להיוושע בדבר ישועה ורחמים ◆ הנהלת מוסדות קרעטשניף הקימו "אהל הכנסת אורחים" לקליטת 
המוני העולים לציון הק', שם קידמו את פני העולים במזון ושתיה כיד המלך ◆ בשעות הערב נערך 'טיש ההילולא' המרכזי בראשות בנו וממלא מקומו - כ"ק מרן 

האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א, ובהשתתפות אדמור"ים ורבנים וקהל רב ◆ סעודת היארצייט שולבה בחגיגת הבר-מצוה לנכד כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א ◆ 
ְהֶיה ָלֶכם" - - -  "יוֵֹבל ִהוא, קֶֹדׁש תִּ

ביום חמישי לסדר "ולא תהיה עדת 
בתמוז,  ט"ו  רועה",  להם  אין  אשר  כצאן  ה' 
מרן  כ"ק  של  החמישים  ההילולא  יום  חל 

האדמו"ר הקוה"ט מקרעטשניף זי"ע. 
בו ציינו  לקראת ההילולא החמישים, 
וק־ צדיק  האי  של  להסתלקותו  שנים  יובל 
קרעט־ במוסדות  נערכו  מרום,  לשמי  דוש 
דגש  כאשר  קדישא,  ההילולא  לציון  שניף 
מאחינו  ההמונים  קליטת  על  ניתן  מיוחד 
שבאו  והחוגים,  העדות  מכל  ישראל,  בני 
מקרוב ומרחוק להשתטח על הציון הקדוש 
ישועה  בדבר  להיוושע  בתפלה,  ולהעתיר 

ורחמים. 
מבעוד  נערכו  המוסדות  בהנהלת 

מועד והקימו אוהל "הכנסת אורחים" מיוחד 
עבור המוני המתפללים, בו הוגשו מזון וש־
שיוכלו  כדי  הציבור,  לכלל  בהרחבה  תיה 

להתפלל ביישוב הדעת על הציון הק'. 
נרש־ ההילולא  יום  שעות  כל  במהלך 
מה נהירה המונית של אלפי איש אל הציון, 
כאשר בשעה 4:00 עלו כל ילדי ת"ת קרע־
טשניף במאורגן להתפלל על הציון הקדוש, 
והתעוררות רבתי היתה מנת חלקם של ילדי 
החמד בבואם להעתיר בתפלה על ציון רבם 

ומאורם זי"ע. 
קרע־ חסידי  של  המרכזית  העליה 
עת  אחה"צ,   5:00 בשעה  התקיימה  טשניף 
מרן  כ"ק   - בקודש  דרכו  וממשיך  בנו  עלה 

על  להשתטח   - שליט"א  עט"ר  האדמו"ר 
ציון אביו הקדוש, כאשר לאחר אמירת סדר 
שליט"א  הרבי  ערך  עם  ברוב  מיוחד  תפלה 
שנ־ תפלה  שליש,  בדמעות  חרישית  תפלה 
משכה דקות ארוכות, במהלכה הפציר הרבי 
למען ישועת הכלל והפרט. לאחר מכן קיבל 
החסידים,  מקהל  קוויטלאך  שליט"א  הרבי 

והאציל עליהם מברכות קדשו. 
נכנס  בערב   9:00 השעה  בסביבות 
במהלכו  המרכזי,  היארצייט'  ל'טיש  הרבי 
היניק  לנכדו  הבר-מצוה  חגיגת  אף  שולבה 
לבנו  בן  שיחי',  מאיר  יוסף  הבחור  וחכים 
בברכפלד  קרעטשניף  דקהילת  רב  הרה"צ 
"חסדי  כולל  ראש  הגה"צ  חתן   - שליט"א 

דוד" ספינקא שליט"א.
סיום  נערך  הטהור  השולחן  בפתח 
הש"ס לעילוי נשמת האדמו"ר הקוה"ט זי"ע 
הרבי  נשא  מכן  כשלאחר  ההילולא,  בעל   -
מאריך  כשהוא  קדשו,  מדברות  שליט"א 
ופרישותו  קדושתו  תוקף  אודות  בדברים 
תהלו־ בכל  אשר  זי"ע,  הקוה"ט  אביו  של 
כותיו ופעולותיו השרה קדושה רבה על כל 
השראת  את  במוחש  שהרגישו  עד  סביביו, 

השכינה. 
מצוה  הבר  בחגיגת  פתחו  מכן  לאחר 
תזמורת  בליווי  שליט"א,  הרבי  של  לנכדו 
בהת־ שרוי  היה  הרב  הקהל  השמחה.  לרגל 
שליט"א  כשהרבי  ומיוחדת,  נעלה  רוממות 

מרומם את קהל החסידים בהתלהבות מרו־
בה. 

ורב־ אדמורי"ם  השתתפו  ב'טיש' 
מסא־ האדמו"ר  כ"ק  ביניהם:  רבים,  נים 
משענדישוב  האדמו"ר  וכ"ק  שליט"א  סוב 
כ"ק  זי"ע,  ההילולא  בעל  חתני   - שליט"א 
נכד   - שליט"א  מביטשקוב  האדמו"ר 
מווערצקי  האדמו"ר  וכ"ק  ההילולא,  בעל 

שליט"א - חתן הרבי שליט"א.
ותקווה  תחושה  מתוך  הסתיים  הטיש 
באלף  יגן  זי"ע  הקדוש  הרבי  של  זכותו  כי 
כל  ועל  קרעטשניף  חסידי  קהל  על  המגן 
כלל ישראל, ונצח ישראל מצרותינו יגא־

לנו, לנצח על מלאכת בית ה'. 

בנט ושקד הודיעו על ריצה 
משותפת, שקד בראש

השניים ירוצו במסגרת הימין החדש ◆ עדיין עומדת על הפרק שאלת האיחוד 
עם הבית היהודי

מ‡: ח. פרנ˜ל
שמועות  סוף  אין  לאחר 
נפתלי  אמש  הודיעו  וספקולציות, 
תחזור  שקד  כי  שקד  ואיילת  בנט 
במסגרתה  ותתמודד  החדש  לימין 
לכנסת ה-22. עוד הודיעו כי שקד 
ואילו  המפלגה  בראשות  תעמוד 

בנט יהיה במקום השני.
שקיימו  עיתונאים  במסיבת 
הב־ "לאחר  כי  בנט  אמר  השניים, 
על  מלאה  אחריות  נטלתי  חירות 
עושה  אני  זאת  ואת  התוצאות, 
צריך  אחדות,  למען  כעת.  גם 
לכן  אישיים.  ויתורים  לעשות 
בחרתי לקחת אחריות ולשים את 
הדרך מעל לאדם, את מדינת יש־
ולתת  האישי,  לקידום  מעל  ראל 
לאיילת שקד, לעמוד בראש הימין 
האלונקה  תחת  נכנס  אני  החדש. 
כששקד הפעם בראש, ואסייע לה 

להצליח בכל כוחי".
פחות  ברשימה  "מקומי 
לש־ החינוך  שר  הבהיר  חשוב", 
מהמקום  להיות  יכול  "זה  עבר. 
אני  העשירי.  או  השני,  הראשון, 

ארגיש  לא  לעולם 
כמש־ כבוד  פחיתות 
את  לשרת   - ציבור  רת 
העם שלי זהו האידיאל. 
איילת שקד הייתה שרת 
בי־ מוכשרת,  משפטים 
צועיסטית וערכית, ואני 
תוביל  שהיא  משוכנע 
גדו־ להצלחה  אותנו 

בנט  קרא  לבסוף  לה". 
לכל מפלגות הימין להתאחד: "אני 
הימין  מפלגות  שאר  לכל  קורא 
להתאחד תחת הנהגתה של איילת 
שקד. זהו זמן לאחדות. יחד, נעשה 
החדש'  'הימין  הצלחת  למען  הכל 
 - השם  ובעזרת  הללו,  בבחירות 

נעשה ונצליח".
לאחר מכן נשאה דברים גם 
יו''ר המפלגה, איילת שקד. "נציב 
באומץ  ברורה.  מנהיגות  בפניכם 
שות־ בחר  ואישי,  פוליטי  לב 

לפני  שרק  בנט,  נפתלי  לדרך,  פי 
שבוע ראינו לאילו תוצאות טובות 
החינוך,  מערכת  את  הוביל  הוא 
אחד,  כמספר  מקומו  על  לוותר 

אך לא על מקומו בחזית הנושאים 
באלונקה".

ברא־ החדש  הימין  "מפלגת 
מפלגה  של  בצילה  רצה  לא  שותי 
המבק־ כמפלגה  אלא  אחרת, 
ההנהגה  במושכות  לאחוז  שת 
ניצחון  את  ולהבטיח  הלאומית 
מכאן  קוראת  אני  אמרה.  הימין", 
האידיאולוגיות  המפלגות  לראשי 
תעו־ הוא  חיבור  לליכוד:  מימין 
הערכי  הימין  של  הביטוח  דת 
והאידיאולוגי, עלינו לעשות זאת. 
משמ־ לכוח  נהפוך  בהנהגתי  יחד 

עותי וחזק שיוביל את עם ישראל 
בעוז ובאמונה".

סקרים חדשים:

ליברמן עדיין לשון מאזניים. 
האיחוד בעבודה לא מעביר 

קולות מהימין
לפי הסקר ליברמן נחלש במנדט ◆ העבודה עם לוי אבקסיס - 7 מנדטים בלבד

מ‡: ח. פרנ˜ל
לבן  וכחול  הליכוד-כולנו 
ההיחלשות  במגמת  ממשיכות 
של  ביתנו  ישראל  ומפלגת   -
מהווה  עדיין  ליברמן  אביגדור 
להרכ־ המאזניים  לשון  את 
עולה  כך  הבאה.  הממשלה  בת 
מכון  בשיתוף  החדשות  מסקר 
ובשי־ גבע  מנו  בראשות  מדגם 
פור־ שתוצאותיו   iPanel תוף 

סמו אמש (ראשון)
נערכות  היו  הבחירות  לו 
בראשות  הליכוד-כולנו  היום, 
המפלגה  הייתה  נתניהו  בנימין 
מנ־  30 עם  בישראל  הגדולה 
אחד  מנדט  של  ירידה   - דטים 

בהשוואה לסקר החדשות הקו־
דם בשבוע שעבר. גם כחול לבן 
במנ־ נחלשת  גנץ  בני  בראשות 
הקו־ לסקר  בהשוואה  אחד  דט 
המ־ מנדטים.   29 ומקבלת  דם 
תהיה  בגודלה  השלישית  פלגה 
הרשימה המשותפת - אם יהיה 
הערביות  המפלגות  בין  איחוד 
מנדטים.  עם 11  נותרת  והיא   -
ליברמן  בראשות  ביתנו  ישראל 
ומקבלת  אחד  במנדט  נחלשת 
 8 עם  נותרת  התורה  יהדות   .9
 .7 עם  נותרת  וש"ס  מנדטים 
 - פרץ  בראשות  העבודה-גשר 
לאחר החיבור עם לוי אבקסיס 
ל-7  וזוכה  במנדט  מתחזקת   -
מנדטים, שככל הנראה לא מגיע 

כמו  הימין  ממפלגות  מאחת 
שקיוו עם החיבור, אלא דווקא 
גם  הגוש.  שבאותו  לבן  מכחול 
הפעם  החדש,  הימין  מפלגת 
בראשות שקד, ואיחוד מפלגות 
היו  פרץ  רפי  בראשות  הימין 
מתחזקות במנדט אחד כל אחת 
בה־ מנדטים  ו-5   6 ומקבלות 
הורוביץ  ניצן  של  מרצ  תאמה. 
בראשות  דמוקרטית  וישראל 
גבול  על  נותרות  ברק  אהוד 
מנדטים   4 עם  החסימה  אחוז 
כל אחת. מפלגת זהות של משה 
את  עוברת  לא  עדיין  פייגלין 
 1.8% ומקבלת  החסימה  אחוז 

מהקולות.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
‡פרים בן כרמלה, יהוע „ו„ בן ‡סר פ‡ע, מירה פריי„ל 
ב וה ונה, רוני ב מרים, ‡לפר„ בן נחמן, ‡ורי‡ל 

בן פהימה ‡סר
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

mailto:tl@enativ.com
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מפלגת העבודה:

דרישה מעמיר פרץ להתאחד עם מרצ ועם ברק
זאת, למרות התחייבותו ללוי אבקסיס שלא לעשות חיבורים נוספים

מ‡: ח. פרנ˜ל
ומתג־ הולכת  העבודה  במפלגת 
בשת דרישה מהיו"ר עמיר פרץ לפעול 
למרות   – בשמאל  חיבורים  ליצור  כדי 
שלא  אבקסיס  לוי  לאורלי  התחייבותו 
לבצע חיבורים נוספים. כך דווח אתמול 
(ראשון) בתוכנית בכאן רשת ב. פעילים 
רבים הביעו כעס מההחלטה בפורומים 
שונים של המפלגה. נוסף על כך, מספרי 

באותן  הופצו  ועוזריו  פרץ  של  הטלפון 
לחץ  עליו  להפעיל  בדרישה  פורומים 
כדי שיחזור בו מההחלטה שלא להתח־

בר עם ישראל דמוקרטית ומרצ.
גולן  לאריה  בראיון  כך,  בתוך 
על  גשר  יו"ר  אמרה  ב  רשת  בכאן 
החיבור  "מהות  העבודה:  עם  האיחוד 
היום-יום,  של  העניינים  על  לדבר   –
המפלגות  את  מעניינים  שלא  הדברים 

ברא־ בממשלה  ישיבה  על  הגדולות". 
"כאח־ אמרה:  נתניהו  בנימין  של  שותו 
שלא  מאוד  להניח  סביר  לאומית,  ריות 
עומדים  עוד  כל  נתניהו  לממשלת  נכנס 
ראשו".  מעל  אישום  והכתבי  החשדות 
כשנשאלה על הקול המזרחי, זעמה לוי 
לקחת  כוונה  לי  "אין  ואמרה:  אבקסיס 
השיח  את  שמענו  לא  הזה.  בשיח  חלק 

כשלא מזרחים הרכיבו איחוד".

מגעים עם ראש השב''כ 
לשעבר לחיבור עם העבודה

פרץ נפגש מספר פעמים עם יובל דיסקין, שמתח בעבר ביקורת חריפה נגד 
נתניהו, ע''מ לצרפו לרשימת העבודה

מ‡: ח. פרנ˜ל
במגעים  נמצא  פרץ  עמיר 
יובל  לשעבר  השב"כ  ראש  עם 
לעבודה־ לצרפו  במטרה  דיסקין 
כמה  לפני  החלו  המגעים  גשר. 
מקורבים  לדברי  אבל  שבועות, 
לפרץ נמשכים גם עכשיו, להבדיל 
החי־ לפני  שניהל  המגעים  מרוב 
פרישתו  מאז  לוי.  אורלי  עם  בור 
מהשב"כ ב-2011 דיסקין התבטא 
הימין  נגד  בעיקר  פעמים,  מספר 
הפוליטי, ומתח ביקורת על ראש 
על  וגם  נתניהו  בנימין  הממשלה 
אהוד ברק. בעבר הוא אמר שהוא 
בתוך  לפוליטיקה.   כניסה  שוקל 
מפלגת  מחברי  כמה  הביעו  כך, 
שמודרו  כך  על  כעס  העבודה 
על  מההחלטה  ובעיקר  מהמגעים 
גשר  מפלגת  יו"ר  עם  האיחוד 
כמה  הביעו  לוי-אבקסיס,  אורלי 
שמודרו  על  כעס  מפלגה  חברי 
המפל־ חברי  בנוסף,  מהמגעים. 

מאהוד  פנייה  שקיבלו  סיפרו  גה 
מפלגתו  לשורות  לערוק  ברק 

דמוק־ ישראל 
ההסכם  רטית. 
ללוי- פרץ  בין 
הוא  אבקסיס 
תקבל  שגשר 
שי־ שלושה 
ברשימה  ריונים 
לוי- המאוחדת. 

לא  אבקסיס 
תצטרף למפלגת 
אלא  העבודה 
עם  יחד  תחבור 
גשר,  מפלגת 
שפרץ  לאחר 

לא  העבודה  שמפלגת  הבטיח 
תתאחד עם מפלגות נוספות.

במקביל, אהוד ברק מפעיל 
מרצ  הנהגת  על  כבדים  לחצים 
השפעה  בעלי  אנשים  באמצעות 
וחבריו  הורוביץ  שניצן  במטרה 
יקימו עימו בלוק טכני בבחירות. 
אותם  עם  אישית  משוחח  ברק 
נכון  במפלגה  במרצ.  הגורמים 
את  לדחות  היא  הנטייה  לעכשיו 

אהוד ברק ולא לחבור אליו מכמה 
סיבות: הוא לא מסוגל להביא קו־

חיבורו  המשותפת,  לרשימה  לות 
וההערכה  מפוקפקים  לגורמים 
לאורלי  פרץ  עמיר  בין  שהחיבור 
לשניים  מנדט  בין  תבריח  לוי 
המקורבים  גורמים  למפלגתם. 
לעכשיו  נכון  כי  אומרים  לברק 
הוא נחוש ללכת עד הסוף גם אם 

הסקרים אינם מחמיאים לו.

דימונה: הולכת רגל נהרגה 
מפגיעת רכב 

הנהג הפוגע נפצע קל ◆ רוכב אופניים חשמליים נפצע קשה מפגיעת רכב 
בכביש 483 סמוך לכניסה לגבעת השלושה

מ‡: מ. יו„
נהרגה   64 בת  רגל  הולכת 
מרכב  שנפגעה  לאחר  אתמול 
ברחוב רבי שמעון בר יוחאי בדי־
מונה. צוות מד"א קבע את מותה 
החייאה  פעולות  לאחר  במקום 
כבן  גבר  הרכב,  נהג  ממושכות. 
60, נפצע קל ופונה לבית החולים 

סורוקה בבאר שבע.
הת־  12:43 בשעה  אתמול 

רוכב  על  במד"א  דיווח  קבל 
שנ־  32 כבן  חשמליים  אופניים 

סמוך   483 בכביש  מרכב  פגע 
צוותי  השלושה.  לגבעת  לכניסה 
רפואי  טיפול  לו  העניקו  מד"א 

בילי־ החולים  לבית  אותו  וופינו 
נסון במצב קשה עם חבלת ראש 

כשהוא מורדם מונשם.
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נתניהו קבע פגישה עם הרב 
פרץ – וביטל

לפי הפרסומים מטרת הפגישה הייתה לזרז איחוד בין הבית היהודי לעוצמה 
יהודית, אך זו בוטלה בעקבות הודעת שקד ובנט

מ‡: ח. פרנ˜ל
גוברת,  בימין  המתיחות 
הערב  לשעות  שנקבעה  ופגישה 
נת־ הממשלה  ראש  בין  (ראשון) 
ניהו לשר החינוך הרב רפי פרץ - 
בוטלה. השניים היו אמורים, ככל 
משותפת  ריצה  על  לדון  הנראה, 
ביחד  הימין  מפלגות  איחוד  של 
בן  בראשות  יהודית  עוצמה  עם 
גביר, אך הפגישה כאמור בוטלה. 
"קיבל־ נמסר:  מנתניהו 
בימין  מאנשים  פניות  כמה  תי 
שאומרים: 'אתה מוכרח להתערב 
במה שקורה בימין, כי אחרת נש־
מנדטים  פעם 6-5  עוד  לפח  ליך 
אתה  לבחירות.  פעם  שוב  ונחזור 
חייב להתערב'. אז אני אומר: אני 
לא מתערב לעת עתה, ואם יהיה 

צורך – אתערב".

ך  ו ת ב
רעיית  כך, 
הממשלה  ראש 
את  פגשה 
רעייתו של הרב 
יו"ר  פרץ,  רפי 
היהודי,  הבית 
רבת  בחתונה 

בי־ שוחחו  והשתיים  משתתפים 
המק־ הפגישה  לאחר  מיד  ניהן. 
רית החלו לצוץ דיווחים שלפיהם 
הממשלה  ראש  אשת  ביקשה 
לשכנע את מיכל פרץ למנוע מב־
שקד  של  להצבתה  להסכים  עלה 
מפלגות  איחוד  רשימת  בראש 

הימין, במקומו של הרב פרץ. 
ראש  אשת  של  מטעמה 
נתניהו  "שרה  נמסר:  הממשלה 
בחטף  נפגשו  פרץ  השר  ורעיית 
מש־ רבת  בחתונה  ובאקראי 

קצ־ דיברו  השתיים  תתפים. 
וקבעו  גדול  קהל  כשסביבן  רות 
על  הטענה  בהמשך.  להיפגש 
הת־ שלכאורה  השיחה  פרטי 
מע־ וסיפור  בדיה  היא  קיימה 

שייה".
במערכת  גורמים  זאת  עם 
מטרת  כי  מעריכים  הפוליטית 
הפגישה שלא קויימה הייתה בין 
לה־ שלא  פרץ  את  לשכנע  היתר 
בראש  שקד  של  להצבתה  סכים 

איחוד בימין.

גורם איראני: ''אנשי הצוות במכלית 
הבריטית בטוחים ובמצב טוב''
על המכלית שהו אזרחים מהודו, לטביה ומרוסיה והפיליפינים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גורם איראני בכיר הבהיר 
ששהו  הצוות  אנשי  כי  אתמול 
"סטנה  הבריטית  המכלית  על 
ידי  על  נחטפה  אשר  אימפרו" 

טוב".  ובמצב  "בטוחים  איראן 
אנשי   23 לדבריו,  לדבריו.  כך 
הצוות ששהו על המכלית בטו־

חים ובמצב בריאותי טוב. 
הבריטית  המכלית  על 

עבאס,  בנדר  לנמל  נגררה  אשר 
שם היא עוגנת כעת שהו על פי 
האיראניות,  ברשתות  הדיווח 
רוסיה  לטביה,  מהודו,  אזרחים 

והפיליפינים.

ביהמ''ש העליון קבע: יידחה 
השימוע לרון קובי

למרות שלא הצליח להעביר את התקציב, עתר קובי לבית המשפט העליון נגד 
זימונו לשימוע – וזכה

מ‡: ח. פרנ˜ל
נעתר  העליון  המשפט  בית 
של  לבקשתו  (ראשון)  אתמול 
קובי  רון  טבריה  עיריית  ראש 
וקבע כי עד לדיון בעתירה שה־
גיש לא ייערך לו במשרד הפנים 
שימוע לפני הדחה. עם זאת, יש 
שלושה  קובי "הרוויח"  כי  לציין 
שהשימוע  משום  בלבד,  ימים 
במשרד הפנים נועד ל-28 ביולי, 
העליון  המשפט  שבית  בעוד 
בע־ ביולי  עד 31  ידון  כי  הודיע 

תירה שהגיש.
שלושה  עוד  כמו  קובי, 
(ירכא,  מקומיות  רשויות  ראשי 
לשימוע,  נקרא  עוספיה),  רהט, 
ולא  מאחר  החוק,  שמחייב  כפי 

הצליח להעביר את תקציב העי־
יותר  מוקדם   .2019 לשנת  ריה 
כי  הפנים  משרד  טען  אתמול 
וכן  כזה  ביניים  צו  להוציא  אין 
העתירה  דין  מקרה  שבכל  טען 
להידחות ויש לדון בזה רק אחרי 
בע־ המשרד  החלטת  שתתקבל 

ניינו.
בין  קובי  טען  בעתירתו 
השאר כי שר הפנים, אריה דרעי, 
כהן,  מרדכי  המשרד,  ומנכ"ל 
בט־ בעניינו  לדון  יכולים  אינם 
הביא  הוא  עניינים".  "ניגוד  ענת 
הע־ היחסים  למערכת  דוגמאות 
לתמוך  וכדי  הצדדים  בין  כורה 
בינו  התכתבויות  הציג  בטענתו 
הוא  בהן  המשרד,  מנכ"ל  לבין 

משתלח ותוקף את כהן.
בהעב־ הכישלון  עם  זכור, 
מתפקידם  הודחו  התקציב,  רת 
כך  העיר,  מועצת  חברי   14 כל 
הפ־ משרד  בתגובת  חוק.  פי  על 
החלטתו  פי  על  כי  הודגש  נים 
שי־ הוועדה  חברי  דרעי,  של 
קרואה)  (מועצה  במקומם  מונו 
המתחייבת  בזהירות  "יעשה 
בחירות.  בתקופת  מהימצאותנו 
החלטת  פי  ועל  זאת  במסגרת 
בוועדה  לחברים  הפנים,  שר 
לתקופה  מדינה  עובדי  ימונו 
כחמישה  למשך   - בלבד  קצובה 
של  לכינונה  עד  וזאת  חודשים; 
הפ־ שר  וכניסת  חדשה  ממשלה 

נים הבא לתפקידו". 

shaharit.com
office@shaharit.com

http://bit.ly/32nZame
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נתניהו קבע פגישה עם הרב 
פרץ – וביטל

לפי הפרסומים מטרת הפגישה הייתה לזרז איחוד בין הבית היהודי לעוצמה 
יהודית, אך זו בוטלה בעקבות הודעת שקד ובנט

מ‡: ח. פרנ˜ל
גוברת,  בימין  המתיחות 
הערב  לשעות  שנקבעה  ופגישה 
נת־ הממשלה  ראש  בין  (ראשון) 
ניהו לשר החינוך הרב רפי פרץ - 
בוטלה. השניים היו אמורים, ככל 
משותפת  ריצה  על  לדון  הנראה, 
ביחד  הימין  מפלגות  איחוד  של 
בן  בראשות  יהודית  עוצמה  עם 
גביר, אך הפגישה כאמור בוטלה. 
"קיבל־ נמסר:  מנתניהו 
בימין  מאנשים  פניות  כמה  תי 
שאומרים: 'אתה מוכרח להתערב 
במה שקורה בימין, כי אחרת נש־
מנדטים  פעם 6-5  עוד  לפח  ליך 
אתה  לבחירות.  פעם  שוב  ונחזור 
חייב להתערב'. אז אני אומר: אני 
לא מתערב לעת עתה, ואם יהיה 

צורך – אתערב".

ך  ו ת ב
רעיית  כך, 
הממשלה  ראש 
את  פגשה 
רעייתו של הרב 
יו"ר  פרץ,  רפי 
היהודי,  הבית 
רבת  בחתונה 

בי־ שוחחו  והשתיים  משתתפים 
המק־ הפגישה  לאחר  מיד  ניהן. 
רית החלו לצוץ דיווחים שלפיהם 
הממשלה  ראש  אשת  ביקשה 
לשכנע את מיכל פרץ למנוע מב־
שקד  של  להצבתה  להסכים  עלה 
מפלגות  איחוד  רשימת  בראש 

הימין, במקומו של הרב פרץ. 
ראש  אשת  של  מטעמה 
נתניהו  "שרה  נמסר:  הממשלה 
בחטף  נפגשו  פרץ  השר  ורעיית 
מש־ רבת  בחתונה  ובאקראי 

קצ־ דיברו  השתיים  תתפים. 
וקבעו  גדול  קהל  כשסביבן  רות 
על  הטענה  בהמשך.  להיפגש 
הת־ שלכאורה  השיחה  פרטי 
מע־ וסיפור  בדיה  היא  קיימה 

שייה".
במערכת  גורמים  זאת  עם 
מטרת  כי  מעריכים  הפוליטית 
הפגישה שלא קויימה הייתה בין 
לה־ שלא  פרץ  את  לשכנע  היתר 

בראש  שקד  של  להצבתה  סכים 
איחוד בימין.

גורם איראני: ''אנשי הצוות במכלית 
הבריטית בטוחים ובמצב טוב''
על המכלית שהו אזרחים מהודו, לטביה ומרוסיה והפיליפינים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גורם איראני בכיר הבהיר 
ששהו  הצוות  אנשי  כי  אתמול 
"סטנה  הבריטית  המכלית  על 
ידי  על  נחטפה  אשר  אימפרו" 

טוב".  ובמצב  "בטוחים  איראן 
אנשי   23 לדבריו,  לדבריו.  כך 
הצוות ששהו על המכלית בטו־

חים ובמצב בריאותי טוב. 
הבריטית  המכלית  על 

עבאס,  בנדר  לנמל  נגררה  אשר 
שם היא עוגנת כעת שהו על פי 
האיראניות,  ברשתות  הדיווח 
רוסיה  לטביה,  מהודו,  אזרחים 

והפיליפינים.

ביהמ''ש העליון קבע: יידחה 
השימוע לרון קובי

למרות שלא הצליח להעביר את התקציב, עתר קובי לבית המשפט העליון נגד 
זימונו לשימוע – וזכה

מ‡: ח. פרנ˜ל
נעתר  העליון  המשפט  בית 
של  לבקשתו  (ראשון)  אתמול 
קובי  רון  טבריה  עיריית  ראש 
וקבע כי עד לדיון בעתירה שה־
גיש לא ייערך לו במשרד הפנים 
שימוע לפני הדחה. עם זאת, יש 
שלושה  קובי "הרוויח"  כי  לציין 
שהשימוע  משום  בלבד,  ימים 
במשרד הפנים נועד ל-28 ביולי, 
העליון  המשפט  שבית  בעוד 
בע־ ביולי  עד 31  ידון  כי  הודיע 

תירה שהגיש.
שלושה  עוד  כמו  קובי, 
(ירכא,  מקומיות  רשויות  ראשי 
לשימוע,  נקרא  עוספיה),  רהט, 
ולא  מאחר  החוק,  שמחייב  כפי 

הצליח להעביר את תקציב העי־
יותר  מוקדם   .2019 לשנת  ריה 
כי  הפנים  משרד  טען  אתמול 
וכן  כזה  ביניים  צו  להוציא  אין 
העתירה  דין  מקרה  שבכל  טען 
להידחות ויש לדון בזה רק אחרי 
בע־ המשרד  החלטת  שתתקבל 

ניינו.
בין  קובי  טען  בעתירתו 
השאר כי שר הפנים, אריה דרעי, 
כהן,  מרדכי  המשרד,  ומנכ"ל 
בט־ בעניינו  לדון  יכולים  אינם 
הביא  הוא  עניינים".  "ניגוד  ענת 
הע־ היחסים  למערכת  דוגמאות 
לתמוך  וכדי  הצדדים  בין  כורה 
בינו  התכתבויות  הציג  בטענתו 
הוא  בהן  המשרד,  מנכ"ל  לבין 

משתלח ותוקף את כהן.
בהעב־ הכישלון  עם  זכור, 
מתפקידם  הודחו  התקציב,  רת 
כך  העיר,  מועצת  חברי   14 כל 
הפ־ משרד  בתגובת  חוק.  פי  על 
החלטתו  פי  על  כי  הודגש  נים 
שי־ הוועדה  חברי  דרעי,  של 
קרואה)  (מועצה  במקומם  מונו 
המתחייבת  בזהירות  "יעשה 
בחירות.  בתקופת  מהימצאותנו 
החלטת  פי  ועל  זאת  במסגרת 
בוועדה  לחברים  הפנים,  שר 
לתקופה  מדינה  עובדי  ימונו 
כחמישה  למשך   - בלבד  קצובה 
של  לכינונה  עד  וזאת  חודשים; 
הפ־ שר  וכניסת  חדשה  ממשלה 

נים הבא לתפקידו". 

shaharit.com
office@shaharit.com

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
http://bit.ly/32nZame
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חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלהביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

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

ערבים גרמו לשריפה בבסיס צה"ל 
דליקה שפרצה בשדה קוצים הגיעה לבסיס צה"ל סמוך לחברון ◆ כילתה ציוד 

רובוטי משוכלל, אנטנה מרכזית וכמה מבנים, בהם בית כנסת

מ‡: מ. יו„
בבסיס  שריפה  פרצה  וחצי  כשבוע  לפני 
צה"ל סמוך לחברון, וחוקרי הדליקות של כיבוי 
והצלה הגיעו למסקנה ראשונית כי מדובר בחשד 

להצתה על רקע לאומני.

בש־ החלה  הדליקה  כי  דווח   13 בחדשות 
ריפת קוצים, והאש שהתפשטה כילתה ציוד רו־
בוטי משוכלל ורגיש מאוד, אנטנה מרכזית בתוך 

הבסיס ומספר מבנים, ביניהם בית כנסת.
ההערכה בצה"ל היא שמדובר בנזק של מי־

ליוני שקלים. דובר צה"ל לא מסר תגובה.

תל אביב: מדביר 
ביצע הדברה 
בחומר אסור 

לשימוש, הדיירים 
פונו וניצלו

מדביר שאינו מורשה ביצע הדברה 
בדירה באמצעות חומר המיועד 
להדברה חקלאית בלבד. ◆ בניין 
המגורים פונה מדייריו, והחומר 

הועבר במכל אטום לאתר פסולת 
מסוכנת ברמת חובב

מ‡: יר‡ל לבי‡
מגורים  בניין 
בתל  רמברנדט  ברח' 
מדייריו,  פונה  אביב 
שבו־ הדברה  בעקבות 
הדירות  באחת  צעה 
שימוש  תוך  בבניין 
האסור  רעיל  בחומר 
מש־ כוחות  לשימוש. 
למקום  שהגיעו  טרה 
דיירי  כל  את  פינו 
הבניין עד לסיום הטי־
המשרד  ידי  על  פול 
ושי־ הסביבה  לאיכות 
רותי הכיבוי וההצלה.

ההד־ פעולת 
בחומר  נעשתה  ברה 
להדברה  המיועד 
פוס־ מסוג  חקלאית 
לחלוטין  האסור  פין, 
מגו־ במבנה  לשימוש 
שמיים  בחסדי  רים. 
הבית  דיירי  מרובים, 
לאחר  אך  נפגעו,  לא 
החומר  סוג  שהתברר 
המדביר,  השתמש  בו 
הדירה  בעלי  הזעיקו 
להגנת  המשרד  את 
כוחות  ואת  הסביבה 

הכיבוי והצלה.
המשרד  אנשי 
להגנת הסביבה וכוחות 
למקום,  הגיעו  כבאות 
של  פינויו  על  ופיקחו 
אטום  במכל  החומר 
מסוכנת  פסולת  לאתר 
בניטור  חובב.  ברמת 
כוחות  ידי  על  שבוצע 
ריכוז  נמצא  הכבאות, 
אור־ זרחנים  של  גבוה 
זהירות  מטעמי  גניים. 
הבניין.  דיירי  כל  פונו 
בו־ בה  הדירה  תושבי 
נשלחו  ההדברה  צעה 
לבדיקה רפואית, וזאת 
התלוננו  שלא  אף  על 

שהם חשים ברע.
ראשו־ מחקירה 
נית של האירוע על ידי 
הס־ להגנת  המשרד 
האדם  כי  עלה,  ביבה 
ההדברה  את  שביצע 
מורשה.  מדביר  אינו 
האירוע,  בעקבות 
של  הירוקה  המשטרה 
הס־ להגנת  המשרד 
בחקירה  פתחה  ביבה 

פלילית.
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נעצר תושב רהט שתכנן פיגוע במלון
עאדל אל הדייב נעצר לאחר חקירה משותפת של המשטרה והשב"כ ◆ ניסה 

להכין מטען חבלה ורקטה ◆ ברשותו נמצאו רובה קרלו וחמישה רימונים

מ‡: מ. יו„ 
כי  לפרסום  הותר  אתמול 
במסג־  ,2019 יוני  חודש  במהלך 
רת פעילות משותפת של שירות 
הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, 
נעצר לחקירה עאדל אבו הדייב, 
הע־ השב"כ  חקירת  רהט.  תושב 
לתמוך  החל  הדייב  אבו  כי  לתה 
בארגון הטרור חמאס, זאת לאחר 
של  תעמולה  לתכני  שנחשף 

הארגון ברשת האינטרנט.
כי  החקירה  העלתה  עוד 
אבו הדייב ניסה להכין מטען שי־
מלון  בבית  פיגוע  לביצוע  שמש 
מעבודתו  הכיר  שאותו  בישראל, 
הדייב  אבו  ניסה  כן,  כמו  כגנן. 
ואף  עצמאי,  באופן  רקטה  להכין 
שונים.  חומרים  כך  לצורך  רכש 
אבו  הסגיר  החקירה  במהלך 

גז,  רימוני   2) רימונים   5 הדייב 
וכן  עשן),  ורימון  הלם  רימוני   2

רובה קרלו שהיו ברשותו.
הכללי  הביטחון  משירות 
את  בחומרה  רואים  "אנו  נמסר: 
מעורבותם של אזרחים ישראלים 
מושפ־ שחלקם  טרור,  בפעילות 

המופצת  חמאס  מתעמולת  עים 
ובאמצעי  החברתיות  ברשתות 

התקשורת הפלשתיניים".
אישום  כתב  הוגש  אתמול 
פרקלי־ ידי  על  הדייב  אבו  כנגד 
המשפט  לבית  דרום,  מחוז  טות 

המחוזי שבבאר שבע.

סוכלה הברחת טלפונים 
סלולריים לכלא עופר

סוהרי כלא עופר סיכלו בסוף השבוע הברחה של 11 מכשירים לכלא ◆  על ידי 
שני עצורים אחד המשויך ל"חזית העממית" והשני ל"פתח"

מ‡: מ. יו„
"עופר"  הסוהר  בית  סוהרי 
הקודם  השבוע  סוף  במהלך  סיכלו 
סלו־ טלפונים   11 של  הברחתם  את 
עצו־ שניסו  'סרסור'  מסוג  לאריים 
בית  לתוך  להבריח  ביטחוניים  רים 

הסוהר.
אחד  עצורים,  בשני  מדובר 
והשני  העממית'  ל'חזית  המשויך 
ל'פתח' שהובאו לבית הסוהר לאחר 
הנראה  ככל  קלות,  עבירות  שביצעו 
הטל־ את  ולהבריח  להיעצר  במטרה 
פונים הסלולריים לתוך בית הסוהר.

אחד  על  מגנומטר  בבדיקת 
המשויך  רמאללה  תושב  העצורים, 
ל'חזית העממית', עלה חיווי שעורר 
במהלך  הסוהרים.  צוות  חשד  את 
בגופו  שיש  העצור  הודה  התחקור 
טלפונים ואף פלט 3 טלפונים מדגם 

'סרסור'.
הגב  באזור  צפצף  המגנומטר 
התחתון גם על העצור השני המשויך 
לארגון ה"פתח". בתחילה טען העצור 
לאחר  אולם  בגוף  פלטינות  לו  שיש 
שהוחלט לשלוח את העצור לבדיקות 
בבית החולים הוא הודה שהוא נושא 
אחת  בכל  אשר  חבילות  שתי  בגופו 

מהן 4 טלפונים מדגם 'סרסור'.
נמסר,  הסוהר  בתי  משירות 
"סוהרי שב״ס עומדים יום יום בחזית 
הפשיעה  ומניעת  בטרור  המלחמה 
ובמק־ בנחישות  לחתור  וימשיכו 

והבטחת  המטרה  להשגת  צועיות 
מדינת  תושבי  של  האישי  ביטחונם 

ישראל".

shaharit.com
office@shaharit.com

לה־ מגיב  יעלון  בוגי  ח"כ   «
נגד  מדבר  נשמע  בהם  קלטות 

לי־ תיקים  בונה  "נתניהו  לפיד: 

ועקבו  האזינו  ואנשיו  הוא  ריביו. 

מאמצים  משקיע  מישהו  אחריי. 

לפגוע ביריבים פוליטיים".

בי־ האיחוד  על  פרץ  רפי   «
מין: "שמח לראות שאנשי הימין 

החדש מגיעים להסכמה ביניהם. 

עכשיו הגיע הזמן לאיחוד אמיתי 

כבר  מוזמנים  ובנט,  שקד  בימין. 

הערב למו"מ לאיחוד.  "

»  נתניהו בתגובה ראשונה על 
שרוצה  "מי  החדש:  והימין  שקד 

רק  להצביע  חייב  ימין  ממשלת 

אח־ לממשלת  נתנגד  לליכוד. 

דות".

» ח"כ לשעבר מיכאל בן ארי 
שוב  "אתמודד  כוונות:  מבהיר 

בבחירות. ברור לי שיפסלו אותי 

שוב. אבל הוציאו את דבריי מה־

קשרם ואמרו שקרים שהם עלי־

לות"

הימין  על  גביר  בן  איתמר   «
החיבור  על  "מברכים  החדש: 

הערב ומעריכים שיהיו בקרוב אף 

המטרה  יותר.  גדולים  חיבורים 

כרגע היא למנוע הקמת ממשלת 

ואחמד  עודה  איימן  בה  שמאל, 

טיבי יהיו שרים. מה שברור הוא 

שעל דבר אחד אין היום מחלוקת 

שעו־ מבלי  הפוליטית:  במערכת 

צמה יהודית תקבל את המקומות 

ושלום  חס  עלולה  לה,  הראויים 

לקום ממשלת שמאל"

» יאיר לפיד על סקרי אמש: 
"די ברק, די. גם בסקר של היום 

החסי־ אחוז  את  עובר  לא  אתה 

מה. אם אתה רוצה לעזור להח־

ליף את השלטון תפרק את המ־

פלגה המיותרת הזו."

» יאיר נתניהו דואג לבני גנץ: 
בחבריך  שתתמקד  כדאי  ״בני 

שמתכננים  לבן׳  ׳כחול  לצמרת 

בימים אלה את הפוטש נגדך״.
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נעצר תושב רהט שתכנן פיגוע במלון
עאדל אל הדייב נעצר לאחר חקירה משותפת של המשטרה והשב"כ ◆ ניסה 

להכין מטען חבלה ורקטה ◆ ברשותו נמצאו רובה קרלו וחמישה רימונים

מ‡: מ. יו„ 
כי  לפרסום  הותר  אתמול 
במסג־  ,2019 יוני  חודש  במהלך 
רת פעילות משותפת של שירות 
הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, 
נעצר לחקירה עאדל אבו הדייב, 
הע־ השב"כ  חקירת  רהט.  תושב 
לתמוך  החל  הדייב  אבו  כי  לתה 
בארגון הטרור חמאס, זאת לאחר 
של  תעמולה  לתכני  שנחשף 

הארגון ברשת האינטרנט.
כי  החקירה  העלתה  עוד 
אבו הדייב ניסה להכין מטען שי־
מלון  בבית  פיגוע  לביצוע  שמש 
מעבודתו  הכיר  שאותו  בישראל, 
הדייב  אבו  ניסה  כן,  כמו  כגנן. 
ואף  עצמאי,  באופן  רקטה  להכין 
שונים.  חומרים  כך  לצורך  רכש 
אבו  הסגיר  החקירה  במהלך 

גז,  רימוני   2) רימונים   5 הדייב 
וכן  עשן),  ורימון  הלם  רימוני   2

רובה קרלו שהיו ברשותו.
הכללי  הביטחון  משירות 
את  בחומרה  רואים  "אנו  נמסר: 
מעורבותם של אזרחים ישראלים 
מושפ־ שחלקם  טרור,  בפעילות 

המופצת  חמאס  מתעמולת  עים 
ובאמצעי  החברתיות  ברשתות 

התקשורת הפלשתיניים".
אישום  כתב  הוגש  אתמול 
פרקלי־ ידי  על  הדייב  אבו  כנגד 
המשפט  לבית  דרום,  מחוז  טות 

המחוזי שבבאר שבע.

סוכלה הברחת טלפונים 
סלולריים לכלא עופר

סוהרי כלא עופר סיכלו בסוף השבוע הברחה של 11 מכשירים לכלא ◆  על ידי 
שני עצורים אחד המשויך ל"חזית העממית" והשני ל"פתח"

מ‡: מ. יו„
"עופר"  הסוהר  בית  סוהרי 
הקודם  השבוע  סוף  במהלך  סיכלו 
סלו־ טלפונים   11 של  הברחתם  את 
עצו־ שניסו  'סרסור'  מסוג  לאריים 
בית  לתוך  להבריח  ביטחוניים  רים 

הסוהר.
אחד  עצורים,  בשני  מדובר 
והשני  העממית'  ל'חזית  המשויך 
ל'פתח' שהובאו לבית הסוהר לאחר 
הנראה  ככל  קלות,  עבירות  שביצעו 
הטל־ את  ולהבריח  להיעצר  במטרה 
פונים הסלולריים לתוך בית הסוהר.

אחד  על  מגנומטר  בבדיקת 
המשויך  רמאללה  תושב  העצורים, 
ל'חזית העממית', עלה חיווי שעורר 
במהלך  הסוהרים.  צוות  חשד  את 
בגופו  שיש  העצור  הודה  התחקור 
טלפונים ואף פלט 3 טלפונים מדגם 

'סרסור'.
הגב  באזור  צפצף  המגנומטר 
התחתון גם על העצור השני המשויך 
לארגון ה"פתח". בתחילה טען העצור 
לאחר  אולם  בגוף  פלטינות  לו  שיש 
שהוחלט לשלוח את העצור לבדיקות 
בבית החולים הוא הודה שהוא נושא 
אחת  בכל  אשר  חבילות  שתי  בגופו 

מהן 4 טלפונים מדגם 'סרסור'.
נמסר,  הסוהר  בתי  משירות 
"סוהרי שב״ס עומדים יום יום בחזית 
הפשיעה  ומניעת  בטרור  המלחמה 
ובמק־ בנחישות  לחתור  וימשיכו 

והבטחת  המטרה  להשגת  צועיות 
מדינת  תושבי  של  האישי  ביטחונם 

ישראל".

shaharit.com
office@shaharit.com

לה־ מגיב  יעלון  בוגי  ח"כ   «
נגד  מדבר  נשמע  בהם  קלטות 

לי־ תיקים  בונה  "נתניהו  לפיד: 

ועקבו  האזינו  ואנשיו  הוא  ריביו. 

מאמצים  משקיע  מישהו  אחריי. 

לפגוע ביריבים פוליטיים".

בי־ האיחוד  על  פרץ  רפי   «
מין: "שמח לראות שאנשי הימין 

החדש מגיעים להסכמה ביניהם. 

עכשיו הגיע הזמן לאיחוד אמיתי 

כבר  מוזמנים  ובנט,  שקד  בימין. 

הערב למו"מ לאיחוד.  "

»  נתניהו בתגובה ראשונה על 
שרוצה  "מי  החדש:  והימין  שקד 

רק  להצביע  חייב  ימין  ממשלת 

אח־ לממשלת  נתנגד  לליכוד. 

דות".

» ח"כ לשעבר מיכאל בן ארי 
שוב  "אתמודד  כוונות:  מבהיר 

בבחירות. ברור לי שיפסלו אותי 

שוב. אבל הוציאו את דבריי מה־

קשרם ואמרו שקרים שהם עלי־

לות"

הימין  על  גביר  בן  איתמר   «
החיבור  על  "מברכים  החדש: 

הערב ומעריכים שיהיו בקרוב אף 

המטרה  יותר.  גדולים  חיבורים 

כרגע היא למנוע הקמת ממשלת 

ואחמד  עודה  איימן  בה  שמאל, 

טיבי יהיו שרים. מה שברור הוא 

שעל דבר אחד אין היום מחלוקת 

שעו־ מבלי  הפוליטית:  במערכת 

צמה יהודית תקבל את המקומות 

ושלום  חס  עלולה  לה,  הראויים 

לקום ממשלת שמאל"

» יאיר לפיד על סקרי אמש: 
"די ברק, די. גם בסקר של היום 

החסי־ אחוז  את  עובר  לא  אתה 

מה. אם אתה רוצה לעזור להח־

ליף את השלטון תפרק את המ־

פלגה המיותרת הזו."

» יאיר נתניהו דואג לבני גנץ: 
בחבריך  שתתמקד  כדאי  ״בני 

שמתכננים  לבן׳  ׳כחול  לצמרת 

בימים אלה את הפוטש נגדך״.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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כתובות נאצה אנטישמיות על 
גשר להולכי רגל בסנטה מוניקה

זהו גשר הולכי הרגל המפורסם ביותר בעולם בקליפורניה

מ‡: יר‡ל לבי‡  
קליפורניה  מוניקה,  סנטה 
האזו־ באחד  אנטישמי  ונדליזם   –
מו־ בסנטה  ביותר  המוכרים  רים 
התפ־ לגבי  חששות  מעלה  ניקה 
שטות השנאה בדרום קליפורניה.
נשימה,  עוצר  רקע  על 
שנאה  דברי  אלמונים  שרבטו 
המפורסם  הרגל  הולכי  גשר  על 

ביותר בעולם בקליפורניה.
דברי  לראות  מופתע  "אני 
במ־ המבקר  אמר  בכלל",  שנאה 
זה  "אבל  מק'קנדרי.  שון  שטרה 
במה  בהתחשב  אותי  מפתיע  לא 
שאנחנו  ובמה  בחדשות  שקורה 

חווים כאומה".

יו"ר הסוכנות היהודית 
לקורבין: מפלגתך אנטישמית, 

חקור את התופעה
יו"ר הסוכנות היהודית שיגר מכתב למנהיג הלייבור, ג'רמי קורבין, ודורש ממנו 

להקים ועדת חקירה חיצונית שתפעל למגר את נגע האנטישמיות

מ‡: יר‡ל לבי‡
היהודית,  הסוכנות  יו"ר 
ששלח  הרצוג  (בוז'י)  יצחק 
הלייבור  מפלגת  למנהיג  מכתב 
בבריטניה, ג'רמי קורבין, בבקשה 
דחופה כי יחקור באופן בהול את 
המתרח־ האנטישמיות  תופעת 
מגיעה  ההודעה  במפלגתו.  בת 
של־ שפורסם  התחקיר  בעקבות 
נחשף  בו  הבריטי,   BBC-ב שום 
מטפלת  המפלגה  שבו  האופן 
החשודים  חבריה  נגד  בתלונות 
ומו־ אנטישמיות,  בהתבטאויות 
מפלגתית  התנהלות  דפוס  כיחה 

שנויה-במחלוקת.
את  הרצוג  גינה  במכתבו, 
ובי־ הלייבור,  של  האנטישמיות 
להקמתה  לפעול   מקורבין  קש 
של ועדת חקירה חיצונית שתבחן 
ותפרסם  המפלגה,  התנהלות  את 
בפומבי את מסקנותיה. "החשיפה 
האנטישמיות  התפשטות  בדבר 
לתדה־ גרמה  המפלגה  בתוככי 
הסוכנות  יו"ר  כתב  וכעס",  מה 
הנהגת  שבו  "האופן  היהודית. 
אנ־ בתקריות  טיפלה  הלייבור 
הוא  המפלגה  בשורות  טישמיות 
אינה  והדעת  שערורייה,  בגדר 
והזלזול  הדעת  קלות  את  תופסת 
שבו נהגו מוסדות המפלגה בחב־
רים שהפיצו דימויים אנטישמיים 

או הוציאו דיבה אנטישמית".
הרבה  מהביקורת  חלק 
הוא  הלייבור  בהנהגת  שמוטחת 
אנ־ באמירות  לכאורה,  השימוש, 
לנגח  כדי  פוליטי  ככלי  טישמיות 
את מדיניות הממשלה השמרנית. 
על  ביקורת  למתוח  "לגיטימי 
לייחס  "אבל  כתב.  ממשלה",  כל 
כביכול  שהן  שליליות,  תכונות 
דתי  או  אתני  לציבור  מולדות, 
שלם - זוהי גזענות. לעשות דמו־
ניזציה לישראל ולישראלים ולה־
מעצם  מרושעים  הם  כאילו  ציגם 

טבעם - זוהי אנטישמיות".

היהודית  הסוכנות  יו"ר 
"ליישם  בחריפות:  ותקף  המשיך 
ישראל  על  כפולים  סטנדרטים 
שאף  התנהגות  רף  לה  ולהציב 
לעמוד  נדרשת  לא  אחרת  מדינה 
ולשלול  אנטישמיות.  זוהי   - בו 
למ־ היהודי  העם  של  זכותו  את 
דינה ריבונית משלו - זוהי אנטי־
נש־ האלה  ההתייחסויות  שמיות. 
ענות בהרחבה על דעות קדומות, 

יהודים  ושנאת  סטריאוטיפים 
המלווים אותנו מזה דורות רבים".
על  לקחת  לך  קורא  "אני 
מתוך  הזו  המשימה  את  עצמך 
"כשי־ כתב.  דחיפות",  תחושת 
וייושמו  ההמלצות  תפרסמו 
יוכלו  המפלגה,  בתוך  בנחישות 
ולה־ לחזור  הבריטים  היהודים 
בלייבור,  ורצויים  בטוחים  רגיש 

כפי שהיו בעבר".

סקר: 43% מבעלי העסקים 
בעוטף עזה שקלו לסגור, 10% 

כבר סוגרים
מנתונים שמפרסמת הסוכנות הממשלתית לעסקים קטנים עולה כי קרוב 

למחצית מכלל בעלי העסקים שקלו לחסל את עסקיהם

מ‡: יר‡ל לבי‡
נחשפו  קשים  נתונים 
לעס־ הסוכנות  שערכה  בסקר 
הכלכלה,  במשרד  קטנים  קים 
המלמד כי מלבד ההשלכות על 
תושבי  של  הנפשית  בריאותם 
הבי־ המצב  בעקבות  העוטף 
גם  עזה,  בעוטף  המתוח  טחוני 
משלמים  באזור  העסקים  בעלי 
במ־ הישארותם  על  יקר  מחיר 
מבע־ מ-43%  פחות  לא  קום. 
כי  השיבו  בעוטף  העסקים  לי 
בשל  העסק  את  לסגור  שקלו 
טרור הבלונים וריבוי השרפות.
העי־  33% הסקר,  פי  על 
רבה  במידה  הושפעו  כי  דו 
בעת  הביטחונית  מההסלמה 
בעו־ עסק  של  הקמה  שבחנו 

אחרים  ש-33%  בעוד  עזה,  טף 
בהם  וחזרו  סגירה  לבצע  שקלו 
– כאשר  10% נוספים כבר גמרו 

אומר לחסל את עסקיהם.
תשובות אלה ניתנו לנוכח 
מ-75%)  (יותר  המוחץ  הרוב 
של בעלי העסקים שדיווחו על 
במכירותיהם  דרסטית  ירידה 
האחרונה  השנה  חצי  במשך 
הביט־ בדרום.  המתיחות  לאור 
נרשמה  קלה  אופטימיות  חוני. 
מחצית  כמעט  כאשר  בסקר 
כי  סוברים  העסקים  מבעלי 
המצב ישתפר בקרוב. עם זאת, 
כי  הדגישו  מהנסקרים   40%
המצב  לשיפור  העיקרי  החסם 
הפיננסי של העסק שלהם נובע 
לט־ נתקלים,  הם  כי  מהעובדה 
ור־ בירוקרטיה  בעומס  ענתם, 

וגישה  מסים  תשלום  גולציה, 
למימון.

כיום  פועלים  עזה  בעוטף 
רק  כאשר  עסקים  כ-7,000 
בשדרות.  הם  מתוכם   42%
במספר  שוכנים  העסקים  שאר 
פוע־ בהם  המובילים  יישובים, 
נתיב   ,(4.6%) הבשור  בעין  לים 
 ,(2.7%) יבול   ,(3.5%) העשרה 
 ,(2.2%) יכיני   ,(2.2%) מבטחים 
 (2.1%) עזה  כפר   ,(2.2%) ישע 

ודקל (2%).
העס־ שוק,  פלח  מבחינת 
מהווים  עזה  עוטף  במרחב  קים 
השוק  מכלל  בלבד  כ-1.2% 
הישראלי, זאת בעוד שמבחינת 
העוטף  יישובי  החקלאות  שוק 
לעומת  כ-6.7%  עם  מזנקים 

השוק הלאומי.

http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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כתובות נאצה אנטישמיות על 
גשר להולכי רגל בסנטה מוניקה

זהו גשר הולכי הרגל המפורסם ביותר בעולם בקליפורניה

מ‡: יר‡ל לבי‡  
קליפורניה  מוניקה,  סנטה 
האזו־ באחד  אנטישמי  ונדליזם   –
מו־ בסנטה  ביותר  המוכרים  רים 
התפ־ לגבי  חששות  מעלה  ניקה 
שטות השנאה בדרום קליפורניה.
נשימה,  עוצר  רקע  על 
שנאה  דברי  אלמונים  שרבטו 
המפורסם  הרגל  הולכי  גשר  על 

ביותר בעולם בקליפורניה.
דברי  לראות  מופתע  "אני 
במ־ המבקר  אמר  בכלל",  שנאה 
זה  "אבל  מק'קנדרי.  שון  שטרה 
במה  בהתחשב  אותי  מפתיע  לא 
שאנחנו  ובמה  בחדשות  שקורה 

חווים כאומה".

יו"ר הסוכנות היהודית 
לקורבין: מפלגתך אנטישמית, 

חקור את התופעה
יו"ר הסוכנות היהודית שיגר מכתב למנהיג הלייבור, ג'רמי קורבין, ודורש ממנו 

להקים ועדת חקירה חיצונית שתפעל למגר את נגע האנטישמיות

מ‡: יר‡ל לבי‡
היהודית,  הסוכנות  יו"ר 
ששלח  הרצוג  (בוז'י)  יצחק 
הלייבור  מפלגת  למנהיג  מכתב 
בבריטניה, ג'רמי קורבין, בבקשה 
דחופה כי יחקור באופן בהול את 
המתרח־ האנטישמיות  תופעת 
מגיעה  ההודעה  במפלגתו.  בת 
של־ שפורסם  התחקיר  בעקבות 
נחשף  בו  הבריטי,   BBC-ב שום 
מטפלת  המפלגה  שבו  האופן 
החשודים  חבריה  נגד  בתלונות 
ומו־ אנטישמיות,  בהתבטאויות 

מפלגתית  התנהלות  דפוס  כיחה 
שנויה-במחלוקת.

את  הרצוג  גינה  במכתבו, 
ובי־ הלייבור,  של  האנטישמיות 
להקמתה  לפעול   מקורבין  קש 
של ועדת חקירה חיצונית שתבחן 
ותפרסם  המפלגה,  התנהלות  את 
בפומבי את מסקנותיה. "החשיפה 
האנטישמיות  התפשטות  בדבר 
לתדה־ גרמה  המפלגה  בתוככי 
הסוכנות  יו"ר  כתב  וכעס",  מה 
הנהגת  שבו  "האופן  היהודית. 
אנ־ בתקריות  טיפלה  הלייבור 
הוא  המפלגה  בשורות  טישמיות 
אינה  והדעת  שערורייה,  בגדר 
והזלזול  הדעת  קלות  את  תופסת 
שבו נהגו מוסדות המפלגה בחב־
רים שהפיצו דימויים אנטישמיים 

או הוציאו דיבה אנטישמית".
הרבה  מהביקורת  חלק 
הוא  הלייבור  בהנהגת  שמוטחת 
אנ־ באמירות  לכאורה,  השימוש, 
לנגח  כדי  פוליטי  ככלי  טישמיות 
את מדיניות הממשלה השמרנית. 
על  ביקורת  למתוח  "לגיטימי 
לייחס  "אבל  כתב.  ממשלה",  כל 
כביכול  שהן  שליליות,  תכונות 
דתי  או  אתני  לציבור  מולדות, 
שלם - זוהי גזענות. לעשות דמו־
ניזציה לישראל ולישראלים ולה־
מעצם  מרושעים  הם  כאילו  ציגם 

טבעם - זוהי אנטישמיות".

היהודית  הסוכנות  יו"ר 
"ליישם  בחריפות:  ותקף  המשיך 
ישראל  על  כפולים  סטנדרטים 
שאף  התנהגות  רף  לה  ולהציב 
לעמוד  נדרשת  לא  אחרת  מדינה 
ולשלול  אנטישמיות.  זוהי   - בו 
למ־ היהודי  העם  של  זכותו  את 
דינה ריבונית משלו - זוהי אנטי־
נש־ האלה  ההתייחסויות  שמיות. 
ענות בהרחבה על דעות קדומות, 

יהודים  ושנאת  סטריאוטיפים 
המלווים אותנו מזה דורות רבים".
על  לקחת  לך  קורא  "אני 
מתוך  הזו  המשימה  את  עצמך 
"כשי־ כתב.  דחיפות",  תחושת 
וייושמו  ההמלצות  תפרסמו 
יוכלו  המפלגה,  בתוך  בנחישות 
ולה־ לחזור  הבריטים  היהודים 
בלייבור,  ורצויים  בטוחים  רגיש 

כפי שהיו בעבר".

סקר: 43% מבעלי העסקים 
בעוטף עזה שקלו לסגור, 10% 

כבר סוגרים
מנתונים שמפרסמת הסוכנות הממשלתית לעסקים קטנים עולה כי קרוב 

למחצית מכלל בעלי העסקים שקלו לחסל את עסקיהם

מ‡: יר‡ל לבי‡
נחשפו  קשים  נתונים 
לעס־ הסוכנות  שערכה  בסקר 
הכלכלה,  במשרד  קטנים  קים 
המלמד כי מלבד ההשלכות על 
תושבי  של  הנפשית  בריאותם 
הבי־ המצב  בעקבות  העוטף 
גם  עזה,  בעוטף  המתוח  טחוני 
משלמים  באזור  העסקים  בעלי 
במ־ הישארותם  על  יקר  מחיר 
מבע־ מ-43%  פחות  לא  קום. 
כי  השיבו  בעוטף  העסקים  לי 
בשל  העסק  את  לסגור  שקלו 
טרור הבלונים וריבוי השרפות.
העי־  33% הסקר,  פי  על 
רבה  במידה  הושפעו  כי  דו 
בעת  הביטחונית  מההסלמה 
בעו־ עסק  של  הקמה  שבחנו 

אחרים  ש-33%  בעוד  עזה,  טף 
בהם  וחזרו  סגירה  לבצע  שקלו 
– כאשר  10% נוספים כבר גמרו 

אומר לחסל את עסקיהם.
תשובות אלה ניתנו לנוכח 
מ-75%)  (יותר  המוחץ  הרוב 
של בעלי העסקים שדיווחו על 
במכירותיהם  דרסטית  ירידה 
האחרונה  השנה  חצי  במשך 
הביט־ בדרום.  המתיחות  לאור 
נרשמה  קלה  אופטימיות  חוני. 
מחצית  כמעט  כאשר  בסקר 
כי  סוברים  העסקים  מבעלי 
המצב ישתפר בקרוב. עם זאת, 
כי  הדגישו  מהנסקרים   40%
המצב  לשיפור  העיקרי  החסם 
הפיננסי של העסק שלהם נובע 
לט־ נתקלים,  הם  כי  מהעובדה 
ור־ בירוקרטיה  בעומס  ענתם, 

וגישה  מסים  תשלום  גולציה, 
למימון.

כיום  פועלים  עזה  בעוטף 
רק  כאשר  עסקים  כ-7,000 
בשדרות.  הם  מתוכם   42%
במספר  שוכנים  העסקים  שאר 
פוע־ בהם  המובילים  יישובים, 
נתיב   ,(4.6%) הבשור  בעין  לים 
 ,(2.7%) יבול   ,(3.5%) העשרה 
 ,(2.2%) יכיני   ,(2.2%) מבטחים 
 (2.1%) עזה  כפר   ,(2.2%) ישע 

ודקל (2%).
העס־ שוק,  פלח  מבחינת 
מהווים  עזה  עוטף  במרחב  קים 
השוק  מכלל  בלבד  כ-1.2% 
הישראלי, זאת בעוד שמבחינת 
העוטף  יישובי  החקלאות  שוק 
לעומת  כ-6.7%  עם  מזנקים 

השוק הלאומי.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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הוא:  הילדים  מצד  אלו  בימים  נשמע  הכי  המשפט 

"משעמם לי"... אכן לא קל להעסיק את הילדים בימי 

החופש אחר שהקייטנות הסתיימו. במדור זה תמצאו 

בשבועות הקרובים, עד סיום תקופת בין הזמנים הצ־

עות ורעיונות של הפעלות ומשחקים שאפשר לשחק 

אותם בין בני המשפחה, החברים והשכנים

מטרתם של משחקים אלו לגבש ולאחד ואף יגרמו 

לכם להכיר קצת יותר אחד את השני.

שיחקתם עם המשחק ואתם רוצים לכתוב לנו האם 

ועד כמה נהניתם? אתם רוצים להציע לנו ולשתף את 

קוראי העיתון ברעיונות ומשחקים משלכם ?

הנכם מוזמנים להשיב לנו בלינק זה או לשלוח את 

c7656562@ למייל:  שלכם  והרעיונות  התובנות 

gmail.com

בין כלל שולחי התובנות, ההערות וההצעות יוגרל 

זיכוי לפעילות אחת עם ערכת "קליק פור יו" בשווי 

800 ש"ח מבית הקליכיף.

ולפעילות הראשונה בסדרה...

"צנצנת הרעיונות"

מה צריך להכין?

·         צנצנת / קופסת אחסון גדולה (כ2 ליטר)

·         100 דפי ממו במספר צבעים

שאפשר  לפעילויות  רעיונות  נכתוב  הממו  דפי  על 

דק'   5 הדורשת  מפעילות  החל  כשמשעמם.  לעשות 

פעילות וכלה ובפעילויות הדורשות כמה שעות. רצוי 

לשלב גם דברים שאנו רוצים לעשות בבית אבל אנו 

החופש  את  ולנצל  השנה  במשך  אליהם  מגיעים  לא 

לעשותם.

לדוגמא:

וכללים  תפקידים  חוקים,  של  רשימה  ביחד  להכין 

לניהול הבית

להכין ביחד ארוחת בוקר משותפת

לומר תהילים היומי

לנקות ולסדר את הגינה / המרפסת

להכין ארוחה לארגון חסד

להכין שיפודי פירות

להכין ציור או שלט לדלת החדר

מפי־ לפעילות  רעיונות  שיותר  לכמה  להגיע  נסו   

רעיונות  לעשרות  להגיע  אפשר  מנסיון,  שעמום.  גת 

כאלו.

כדאי לקטלג את הרעיונות לפי צבע. כגון פעילות 

סולידית = תכלת, פעילות מפעילה = אדום. פעילות 

שטח = חום וכן הלאה.

שכתבתם  הדפים  עם  צנצנת   / המיכל  את  מלאו 

ובכל פעם שישעמם לכם ותחפשו תעסוקה יוזמן כל 

שמיישמים  לוודא  וכמובן  פתק  להוציא  בתורו  אחד 

זאת בשמחה וטוב לבב.

 אם הנכם מעונינים לקבל רשימה של רעיונות עבור 

בדוא"ל  ונשלח  הזה  הלינק  על  לחצו  שלכם  הצנצנת 

חוזר קובץ עם רעיונות.

בהצלחה

זמן משפחתי - מדור הפעלה ומשחק בחסות 'קליכיף'

הנכם מוזמנים להשיב לנו בלינק זה או 

לשלוח את התובנות והרעיונות שלכם 

c7656562@gmail.com :למיילc7

נופש בעמנואל
המוקד הותיק 

והחינמי לדירות נופש 
בעמנואל

074-796-2594
(מענה אנושי)

mailto:s@shaharit.com
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הוא:  הילדים  מצד  אלו  בימים  נשמע  הכי  המשפט 

"משעמם לי"... אכן לא קל להעסיק את הילדים בימי 

החופש אחר שהקייטנות הסתיימו. במדור זה תמצאו 

בשבועות הקרובים, עד סיום תקופת בין הזמנים הצ־

עות ורעיונות של הפעלות ומשחקים שאפשר לשחק 

אותם בין בני המשפחה, החברים והשכנים

מטרתם של משחקים אלו לגבש ולאחד ואף יגרמו 

לכם להכיר קצת יותר אחד את השני.

שיחקתם עם המשחק ואתם רוצים לכתוב לנו האם 

ועד כמה נהניתם? אתם רוצים להציע לנו ולשתף את 

קוראי העיתון ברעיונות ומשחקים משלכם ?

הנכם מוזמנים להשיב לנו בלינק זה או לשלוח את 

c7656562@ למייל:  שלכם  והרעיונות  התובנות 

gmail.com

בין כלל שולחי התובנות, ההערות וההצעות יוגרל 

זיכוי לפעילות אחת עם ערכת "קליק פור יו" בשווי 

800 ש"ח מבית הקליכיף.

ולפעילות הראשונה בסדרה...

"צנצנת הרעיונות"

מה צריך להכין?

·         צנצנת / קופסת אחסון גדולה (כ2 ליטר)

·         100 דפי ממו במספר צבעים

שאפשר  לפעילויות  רעיונות  נכתוב  הממו  דפי  על 

דק'   5 הדורשת  מפעילות  החל  כשמשעמם.  לעשות 

פעילות וכלה ובפעילויות הדורשות כמה שעות. רצוי 

לשלב גם דברים שאנו רוצים לעשות בבית אבל אנו 

החופש  את  ולנצל  השנה  במשך  אליהם  מגיעים  לא 

לעשותם.

לדוגמא:

וכללים  תפקידים  חוקים,  של  רשימה  ביחד  להכין 

לניהול הבית

להכין ביחד ארוחת בוקר משותפת

לומר תהילים היומי

לנקות ולסדר את הגינה / המרפסת

להכין ארוחה לארגון חסד

להכין שיפודי פירות

להכין ציור או שלט לדלת החדר

מפי־ לפעילות  רעיונות  שיותר  לכמה  להגיע  נסו   

רעיונות  לעשרות  להגיע  אפשר  מנסיון,  שעמום.  גת 

כאלו.

כדאי לקטלג את הרעיונות לפי צבע. כגון פעילות 

סולידית = תכלת, פעילות מפעילה = אדום. פעילות 

שטח = חום וכן הלאה.

שכתבתם  הדפים  עם  צנצנת   / המיכל  את  מלאו 

ובכל פעם שישעמם לכם ותחפשו תעסוקה יוזמן כל 

שמיישמים  לוודא  וכמובן  פתק  להוציא  בתורו  אחד 

זאת בשמחה וטוב לבב.

 אם הנכם מעונינים לקבל רשימה של רעיונות עבור 

בדוא"ל  ונשלח  הזה  הלינק  על  לחצו  שלכם  הצנצנת 

חוזר קובץ עם רעיונות.

בהצלחה

זמן משפחתי - מדור הפעלה ומשחק בחסות 'קליכיף'

הנכם מוזמנים להשיב לנו בלינק זה או 

לשלוח את התובנות והרעיונות שלכם 

c7656562@gmail.com :למיילc7

נופש בעמנואל
המוקד הותיק 

והחינמי לדירות נופש 
בעמנואל

074-796-2594
(מענה אנושי)

mailto:s@shaharit.com
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המינהל האזרחי גילה בריכות מים 
פיראטיות בחברון והחרים אותן

מ‡: יר‡ל לבי‡
במנהל  הפיקוח  יחידת 
האזרחי בתיאום מנהלת התיאום 
הח־ ובליווי  בחברון  והקישור 
ביצעה  יהודה,  המרחבית  טיבה 
פעילות אכיפה נגד גניבות המים 

באזור חברון.
נאכפו  הפעילות  במהלך 
בלתי  מים  אגירת  בריכות  שתי 
הכילה  מהן  שאחת  חוקיות, 

חו־ הבריכות  מים.  קוב  כ-3,000 
המים  לקווי  פיראטי  באופן  ברו 
או  באזור  לחקלאים  והועברו 
הגני־ פרטיים.  לגורמים  נמכרו 
באס־ חמור  לשיבוש  גרמו  בות 
פקת המים הסדירה לכלל תושבי 

האזור.
במ־ הפיקוח  יחידת  מנהל 
שבת,  בן  מרקו  האזרחי,  נהל 
מנהל  האזרחי  ״המנהל  מסר: 

מנת  על  וממושך  מאסיבי  מבצע 
של  מוגברת  לאכיפה  להביא 
כוונה  מתוך  המים  גניבות  מקרי 
המים  באספקת  פגיעה  למנוע 
אנו  האזור.  לתושבי  הסדירה 
מנת  על  בעוצמה  לפעול  נמשיך 
חוקיות  בלתי  פעילויות  לאכוף 
בתשתיות  הפוגעות  זה,  מסוג 
של  החיים  ובאיכות  הלאומיות 

תושבי יהודה ושומרון״.

צביקה יחזקאלי:

 "רק חטיפה של סינוואר תוביל 
לשחרור הנעדרים"

הפרשן לענייני ערבים התייחס בתכניתו של ניסים משעל לסוגיית החטופים ברצועה ◆ 
הוסיף: "רק פעולה איכותית מול בכירי חמאס יכולה לשנות את המשוואה" 

מ‡: מ. יו„
הש־ הורי  נפגשו  השבוע 
ראש  עם  והנעדרים  בויים 
הג־ שאותה  לפגישה  הממשלה 
דירו ההורים כ"קשה", ובמהלכה 
נטשה לאה גולדין, אמו של הדר 
גולדין, ופרצה בבכי. צביקה יחז־
קאלי, הפרשן לענייני ערבים של 
חדשות 13, התייחס לכך ולהתע־
ניסים  של  בתכניתו  חמאס  צמות 
משעל ב-103FM, ואמר כי "רק 
חטיפה של סינוואר תוביל לשח־

רור הנעדרים".
שנים  חמש  ניקח  "בוא 
קרה  מה  ונראה  איתן  צוק  אחרי 
לחמאס",  קרה  ומה  לישראל 
דבריו.  בפתח  יחזקאלי  הציע 
כשחמאס  הסתיים  איתן  "צוק 
זה  מכה.  ספג  דבר  של  בסופו 
הוא  ספג.  לא  שהוא  נכון  לא 
שלושת  את  חטף  למבצע,  הלך 
התגובה  את  העריך  לא  הנערים, 
הישראלית, נכנסנו ל-50 יום של 
תודע־ חריכה  שעשתה  מתקפה 
את  והשטיחה  עזה  ברצועת  תית 
אלף  הרוגים, 20  סג'עייה. 2,000 
בתוך  פליטים  הרוסים,  בתים 
למקום.  ממקום  נעים  הרצועה 
אבל בסופו של דבר צוק איתן לא 
מתכ־ אני  למה  ואסביר  הצליח 
שקט  שנות  שלוש  שהיו  נכון  וון. 
ברצועת עזה, ואז לפני שנה וחצי 
ההפרות,  וכל  הבלונים  התחילו 
חודש  שכל  לסבבים  הגענו  והנה 
אנחנו מתכתשים עם רצועת עזה. 
אז מה באמת קרה כאן? היה שם 
מותש  מהמבצע  שיצא  חמאס 
לאחר שלושה מבצעים - זה היה 
ענן  עמוד  איתן,  צוק  של  אפקט 

ועופרת יצוקה".
"מ-2008  יחזקאלי,  לדברי 
עד 2014, במהלך כל שבע שנות 
מב־ שלושה  היו  חמאס  שלטון 

את  להפיל  אמורים  שהיו  צעים 
חמאס על הרגליים ולהגיד 'אוקיי 
מדינית  ישות  להיות  הופך  אני 

ולא ג'יהדיסטית', והנה אחרי צוק 
מז־ זה  אחרת.  בחר  חמאס  איתן 
כיר את הדיונים שהיו אחרי צוק 
הרצו־ את  לשפר  להתחיל  איתן 
ושדות  ימי  הנמל  את  לבנות  עה, 
גם  להכניס  רעיון  והיה  תעופה, 

את מפעל קוקה קולה".
בדרך  בחר  חמאס  אבל 

אחרת.
שהציעו  תחשוב  "בדיוק. 
עצו־ כלכליים  בונוסים  להם 
דבר  של  בסופו  בחרו  והם  מים 
איתן  שצוק  הסיבה  וזו  בג'יאהד, 
וישראל  העבודה  את  עשה  לא 
חייבת לחזור לאותה נקודה, ואני 
לאותה  תחזור  שהיא  לך  אומר 
בפני  להציב  תצטרך  היא  נקודה. 
רוצים  אתם  השאלה:  את  חמאס 
ג'יהאדיסטים  להיות  להמשיך 
האז־ חיי  את  שמנהלת  ישות  או 
בוחר  חמאס  וכרגע  רחים? 
מלך  כל  אומרים?  איך  בג'יהאד. 
שנכנס לרצועת עזה הולך למנה־
של  חייה  לשיפור  הולך  ולא  רה, 
חמש  אומר,  אני  ולכן  הרצועה, 
עוד  שאנחנו  איתן,  לצוק  שנים 

ניפגש".
השבויים  לנושא  בהתייחס 
העי־ אמר  ברצועה,  והנעדרים 
משא  לנהל  מוכן  "חמאס  תונאי: 
הפתי־ תנאי  את  לך  ואתן  ומתן, 
הורי  כל  קודם  המו"מ.  של  חה 
מאוד  במצב  באמת  החיילים 
מאוד קשה, אני מכיר את הסיפור 
של משפחת גולדין, ואני אומר לך 
שמעבר לזה שהם אצילי נפש, הם 

והתקדים  תקדים,  אחר  מגיעים 
אסירי   1,200 שליט.  גלעד  הוא 
חטפו  שבו  ביום  ביקשו  חמאס 
ב-25.6.2006,   שליט  גלעד  את 
אחרי  לא.  אמרה  ישראל  ושם 
שנתיים  אחרי   ,400 אמרו  שנה 
לצאת  שהחלו  ולאחר  אמרו 800 
מהש־ וצילומים  ידיעות  מיני  כל 
שי־ ישראל  דבר  של  בסופו  בי, 
ב-1,200  שנים  חמש  אחרי  למה 
וקי־ כך,  על  והתחרטה  אסירים 
בלה החלטה שזה לא יקרה שוב. 
כי  בעיה  של  בסוג  אנחנו  כלומר, 
לשח־ ללכת  יכול  לא  אתה  כרגע 
רור. וגם הורי החיילים לא רוצים 
קרה  מה  ראינו  כי  יקרה,  שזה 
מחב־  1,200 כששוחררו  בשטח 

לים, סינוואר ביניהם".
מה היית עושה כדי לשחרר 
והנעד־ השבויים  את  ולהחזיר 

רים?
הזה,  בהקשר  מוגבל  "אתה 
אתה חייב להבין שיש בזאר במ־
זרח התיכון שמתנהג אחרת, ואני 
של  למשפחות  גם  זה  את  אומר 
תכ־ שלא  כמה  תראו,  החיילים. 
ניס לרצועת עזה סחורות, ותמנע 
אכפת  לא  זה  הומניטרית,  עזרה 
להם, זה לא מזיז להם. ליחיא סי־
נוואר אכפת רק כשכואב לו, אלא 
אם תעשה פעולה הפוכה. אצלם 
בקוראן כתוב עין בעין. אתה חייב 
מדברת,  שהשכונה  בשפה  לדבר 
בני  תחטוף  סינוואר,  את  תחטוף 
שזה  כמו  להם  תכאיב  משפחה, 

כואב לנו".

איילון צפון נחסם בעקבות רכב 
שעלה באש

עומסי תנועה נרשמו באזור מחלף ההלכה בתל אביב בעקבות רכב שעלה באש 

מ‡: מ. יו„
צפון  לכיוון  איילון  נתיבי 
הצהריים  בשעות  אתמול  נחסמו 
ליד  באש  שעלה  רכב  בעקבות 
קראה  המשטרה  ההלכה.  מחלף 
לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות.
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המינהל האזרחי גילה בריכות מים 
פיראטיות בחברון והחרים אותן

מ‡: יר‡ל לבי‡
במנהל  הפיקוח  יחידת 
האזרחי בתיאום מנהלת התיאום 
הח־ ובליווי  בחברון  והקישור 
ביצעה  יהודה,  המרחבית  טיבה 
פעילות אכיפה נגד גניבות המים 

באזור חברון.
נאכפו  הפעילות  במהלך 
בלתי  מים  אגירת  בריכות  שתי 
הכילה  מהן  שאחת  חוקיות, 

חו־ הבריכות  מים.  קוב  כ-3,000 
המים  לקווי  פיראטי  באופן  ברו 
או  באזור  לחקלאים  והועברו 
הגני־ פרטיים.  לגורמים  נמכרו 
באס־ חמור  לשיבוש  גרמו  בות 
פקת המים הסדירה לכלל תושבי 

האזור.
במ־ הפיקוח  יחידת  מנהל 
שבת,  בן  מרקו  האזרחי,  נהל 
מנהל  האזרחי  ״המנהל  מסר: 

מנת  על  וממושך  מאסיבי  מבצע 
של  מוגברת  לאכיפה  להביא 
כוונה  מתוך  המים  גניבות  מקרי 
המים  באספקת  פגיעה  למנוע 
אנו  האזור.  לתושבי  הסדירה 
מנת  על  בעוצמה  לפעול  נמשיך 
חוקיות  בלתי  פעילויות  לאכוף 
בתשתיות  הפוגעות  זה,  מסוג 
של  החיים  ובאיכות  הלאומיות 

תושבי יהודה ושומרון״.

צביקה יחזקאלי:

 "רק חטיפה של סינוואר תוביל 
לשחרור הנעדרים"

הפרשן לענייני ערבים התייחס בתכניתו של ניסים משעל לסוגיית החטופים ברצועה ◆ 
הוסיף: "רק פעולה איכותית מול בכירי חמאס יכולה לשנות את המשוואה" 

מ‡: מ. יו„
הש־ הורי  נפגשו  השבוע 
ראש  עם  והנעדרים  בויים 
הג־ שאותה  לפגישה  הממשלה 
דירו ההורים כ"קשה", ובמהלכה 
נטשה לאה גולדין, אמו של הדר 
גולדין, ופרצה בבכי. צביקה יחז־
קאלי, הפרשן לענייני ערבים של 
חדשות 13, התייחס לכך ולהתע־
ניסים  של  בתכניתו  חמאס  צמות 
משעל ב-103FM, ואמר כי "רק 
חטיפה של סינוואר תוביל לשח־

רור הנעדרים".
שנים  חמש  ניקח  "בוא 
קרה  מה  ונראה  איתן  צוק  אחרי 
לחמאס",  קרה  ומה  לישראל 
דבריו.  בפתח  יחזקאלי  הציע 
כשחמאס  הסתיים  איתן  "צוק 
זה  מכה.  ספג  דבר  של  בסופו 
הוא  ספג.  לא  שהוא  נכון  לא 
שלושת  את  חטף  למבצע,  הלך 
התגובה  את  העריך  לא  הנערים, 
הישראלית, נכנסנו ל-50 יום של 
תודע־ חריכה  שעשתה  מתקפה 
את  והשטיחה  עזה  ברצועת  תית 
אלף  הרוגים, 20  סג'עייה. 2,000 
בתוך  פליטים  הרוסים,  בתים 
למקום.  ממקום  נעים  הרצועה 
אבל בסופו של דבר צוק איתן לא 
מתכ־ אני  למה  ואסביר  הצליח 
שקט  שנות  שלוש  שהיו  נכון  וון. 
ברצועת עזה, ואז לפני שנה וחצי 
ההפרות,  וכל  הבלונים  התחילו 
חודש  שכל  לסבבים  הגענו  והנה 
אנחנו מתכתשים עם רצועת עזה. 
אז מה באמת קרה כאן? היה שם 
מותש  מהמבצע  שיצא  חמאס 
לאחר שלושה מבצעים - זה היה 
ענן  עמוד  איתן,  צוק  של  אפקט 

ועופרת יצוקה".
"מ-2008  יחזקאלי,  לדברי 
עד 2014, במהלך כל שבע שנות 
מב־ שלושה  היו  חמאס  שלטון 

את  להפיל  אמורים  שהיו  צעים 
חמאס על הרגליים ולהגיד 'אוקיי 
מדינית  ישות  להיות  הופך  אני 

ולא ג'יהדיסטית', והנה אחרי צוק 
מז־ זה  אחרת.  בחר  חמאס  איתן 
כיר את הדיונים שהיו אחרי צוק 
הרצו־ את  לשפר  להתחיל  איתן 
ושדות  ימי  הנמל  את  לבנות  עה, 
גם  להכניס  רעיון  והיה  תעופה, 

את מפעל קוקה קולה".
בדרך  בחר  חמאס  אבל 

אחרת.
שהציעו  תחשוב  "בדיוק. 
עצו־ כלכליים  בונוסים  להם 
דבר  של  בסופו  בחרו  והם  מים 
איתן  שצוק  הסיבה  וזו  בג'יאהד, 
וישראל  העבודה  את  עשה  לא 
חייבת לחזור לאותה נקודה, ואני 
לאותה  תחזור  שהיא  לך  אומר 
בפני  להציב  תצטרך  היא  נקודה. 
רוצים  אתם  השאלה:  את  חמאס 
ג'יהאדיסטים  להיות  להמשיך 
האז־ חיי  את  שמנהלת  ישות  או 
בוחר  חמאס  וכרגע  רחים? 
מלך  כל  אומרים?  איך  בג'יהאד. 
שנכנס לרצועת עזה הולך למנה־
של  חייה  לשיפור  הולך  ולא  רה, 
חמש  אומר,  אני  ולכן  הרצועה, 
עוד  שאנחנו  איתן,  לצוק  שנים 

ניפגש".
השבויים  לנושא  בהתייחס 
העי־ אמר  ברצועה,  והנעדרים 
משא  לנהל  מוכן  "חמאס  תונאי: 
הפתי־ תנאי  את  לך  ואתן  ומתן, 
הורי  כל  קודם  המו"מ.  של  חה 
מאוד  במצב  באמת  החיילים 
מאוד קשה, אני מכיר את הסיפור 
של משפחת גולדין, ואני אומר לך 
שמעבר לזה שהם אצילי נפש, הם 

והתקדים  תקדים,  אחר  מגיעים 
אסירי   1,200 שליט.  גלעד  הוא 
חטפו  שבו  ביום  ביקשו  חמאס 
ב-25.6.2006,   שליט  גלעד  את 
אחרי  לא.  אמרה  ישראל  ושם 
שנתיים  אחרי   ,400 אמרו  שנה 
לצאת  שהחלו  ולאחר  אמרו 800 
מהש־ וצילומים  ידיעות  מיני  כל 
שי־ ישראל  דבר  של  בסופו  בי, 
ב-1,200  שנים  חמש  אחרי  למה 
וקי־ כך,  על  והתחרטה  אסירים 
בלה החלטה שזה לא יקרה שוב. 
כי  בעיה  של  בסוג  אנחנו  כלומר, 
לשח־ ללכת  יכול  לא  אתה  כרגע 
רור. וגם הורי החיילים לא רוצים 
קרה  מה  ראינו  כי  יקרה,  שזה 
מחב־  1,200 כששוחררו  בשטח 

לים, סינוואר ביניהם".
מה היית עושה כדי לשחרר 
והנעד־ השבויים  את  ולהחזיר 

רים?
הזה,  בהקשר  מוגבל  "אתה 
אתה חייב להבין שיש בזאר במ־
זרח התיכון שמתנהג אחרת, ואני 
של  למשפחות  גם  זה  את  אומר 
תכ־ שלא  כמה  תראו,  החיילים. 
ניס לרצועת עזה סחורות, ותמנע 
אכפת  לא  זה  הומניטרית,  עזרה 
להם, זה לא מזיז להם. ליחיא סי־
נוואר אכפת רק כשכואב לו, אלא 
אם תעשה פעולה הפוכה. אצלם 
בקוראן כתוב עין בעין. אתה חייב 
מדברת,  שהשכונה  בשפה  לדבר 
בני  תחטוף  סינוואר,  את  תחטוף 
שזה  כמו  להם  תכאיב  משפחה, 

כואב לנו".

איילון צפון נחסם בעקבות רכב 
שעלה באש

עומסי תנועה נרשמו באזור מחלף ההלכה בתל אביב בעקבות רכב שעלה באש 

מ‡: מ. יו„
צפון  לכיוון  איילון  נתיבי 
הצהריים  בשעות  אתמול  נחסמו 
ליד  באש  שעלה  רכב  בעקבות 
קראה  המשטרה  ההלכה.  מחלף 
לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות.
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"אין מקום לרחמים כלפי 
מחבלים שבאו לרצוח יהודים"

המחבל שביצע פיגוע דקירה בגוש עציון לפני כשנתיים, בו נפצע יהודי בן (35), 
הורשע בניסיון גרימת מוות בכוונה ובהחזקת סכין ◆ חוננו: "נבהיר שאין מקום 

לרחמים או להקלה כלפי מחבלים שבאים לרצוח יהודים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הצבאי  המשפט  בית 
שעבר  בשבוע  הרשיע  ביהודה 
מוחמד  עאטף  עודי  המחבל  את 
 (35) שחר  את  שדקר  תעאמרה, 
תעא־ שנתיים.  לפני  עציון  בגוש 
מרה הורשע בניסיון גרימת מוות 

בכוונה ובהחזקת סכין.
סמוך  התרחש  הפיגוע 
צעד  שחר  עציון.  גוש  לצומת 
כש־ שבות,  אלון  היישוב  לעבר 
ממונית  שירד  בתעאמרה  פגש 
וצעד  לאפרת,  הכניסה  בצומת 
רגלית לעבר אלון שבות. בכניסה 
תקף  תעאמרה  עציון  גוש  ליקב 
ניסה  והאחרון  בסכין,  שחר  את 
להגן על עצמו באמצעות אקדחו. 
לאחר מאבק בין השניים, במהל־
כו נדקר שחר בגבו ע"י תעאמרה, 
עיקש  מאבק  לאחר  שחר  הצליח 
לבואם  עד  תעאמרה  את  לעצור 

של כוחות הביטחון.
תעא־ הודה  הדין  בהכרעת 
"לפגוש  בכוונתו  היתה  כי  מרה 
מתנחל ולפגוע לו ביד". לדבריו, 
"רציתי להגיע לחברון והתנהגתי 
לשלוט  יכולתי  לא  לחשוב.  בלי 
בעצמי.. היינו בתקופת הרמדאן, 
כן,  לחוץ..  הייתי  בצום,  הייתי 
ביד  לפגוע  כדי  מהבית  יצאתי 
להרוג.  לא  פגיעה,  מישהו.  של 

פציעה".

בחקירה  "אתה  לשאלה 
שלך במשטרה סיפרת בעצם שי־
צאת מהבית, לקחת סכין כי רצית 
נכון?"  דקירה,  פיגוע  לעשות 
לא  אבל  "נכון,  תעאמרה  השיב 
היתה לי כוונה להרוג". תעאמרה 
נשאל מה הוביל אותו לעשות את 
כל  "מהחדשות..  וענה  הפיגוע, 
פעם נהרג מישהו בלי סיבה.. אנ־
שים, פה ברשות הפלסטינית, אני 

מתכוון לפלסטינים".
השאלות  סדרת  לאחר 
כי  תעאמרה  של  סנגורו  הודיע 
העדות  את  להפסיק  מבקש  הוא 
הולך  מרשי  מחשבה  "לאחר  וכי 
להודות בכתב האישום כפי שהוא 
הדיון".  בפתח  לו  שהוקרא  וכפי 
תעאמרה עצמו הודה "אני מבקש 
מודה  אני  מההכחשה..  בי  לחזור 
כתב  כי  נזכיר  האישום".  בכתב 
בניסיון  אישום  כלל  האישום 
גרימת מוות בכוונה, היינו הודאה 

בנסיון רצח.
האישום  בכתב  בנוסף, 
"הנאשם  הפיגוע  מהלך  תואר 
המשיך להתקרב למתלונן.. שעה 
מהמתלונן  מטרים  כ15  שהיה 
חשודה  בבליטה  האחרון  הבחין 
במותן ימין של הנאשם, ובתנועת 
היה  אשר  הנאשם,  מחשידה.  יד 
חמוש בסכין בעלת להב שאורכו 
להת־ המשיך  סנטימטרים  כ-18 

אז  או  במהירות..  למתלונן  קרב 
והחל  הסכין  את  הנאשם  שלף 

לרוץ לעבר המתלונן".
עצמו  על  להגן  ניסה  שחר 
בו  האקדח  את  שלף  "המתלונן 
להתגונן  מנת  על  חמוש  היה 
לדרוך  הצליח  לא  אך  מהנאשם, 
המתלונן  אל  הגיע  הנאשם  אותו. 
והחל תוקף אותו בפראות. האק־
דח נפל מידו של הנאשם.. במהלך 
המאבק דקר הנאשם את המתלו־

נן בשכמה השמאלית בגבו".
לשוב  שחר  ניסה  בהמשך 
השת־ "הנאשם  לנשקו.  ולהגיע 
חרר מאחיזתו של המתלונן, הת־
להיאבק.  וחדל  הקרקע  על  גלגל 
דרך  באקדח,  תפס  המתלונן 
במקום  הנאשם  את  ועיכב  אותו, 

עד להגעת כוחות נוספים".
סוכמו  האישום  בכתב 
"כתוצאה  שחר  של  פציעותיו 
למתלונן  נגרמו  הנאשם  ממעשי 
סמוך  חבלה  בגבו,  דקירה  פצע 
עמוק  חתך  השמאלית,  לעינו 
באפו ושפשופים עמוקים בחלקי 
האמור  את  בעשותו  גוף נוספים. 
לעיל ניסה הנאשם לגרום למותו 
של שחר בכוונה". בנוסף, הואשם 
שלא  סכין  בהחזקת  גם  המחבל 
שעבר  בשבוע  כאמור,  כחוק. 
האישום  בכתב  המחבל  הודה 

והורשע במיוחס לו.

הגר"ד יוסף: "ליברמן סייע לנו 
לעצור עבודות בשבת"

כך עצר יו"ר ישראל ביתנו את עבודות בשבת לאחר שמרן הרב עובדיה פנה 
אליו

מ‡: יר‡ל לבי‡
וייס  עקיבא  העיתונאי  
בכאן  שהובאה  הקלטה  חשף 
דוד  רבי  הגאון  נראה  בו  חדשות, 
התורה  חכמי  מועצת  חבר  יוסף, 
כי  לראשונה  מספר  ש"ס,  של 
אביו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל 
פנה ליו"ר ישראל ביתנו אביגדור 
ליברמן בבקשה שיסייע לו לצמ־
העו־ של  השבת  חילולי  את  צם 
בדים היהודיים בחברת החשמל.

בשיעורו  זאת  אמר  הגר"ד 
שר  היה  ליברמן  "איווט  והמשיך 
הס־ איתו.  נפגשתי  התשתיות. 
דתיים,  אנשים  שאנחנו  לו  ברתי 
חברת החשמל זה יהודים, ואנחנו 
את  האפשר  ככל  לצמצם  רוצים 

חילולי השבת".
כי  וסיפר  המשיך  הגר"ד 
זכתה  זצ"ל  האבא  מרן  פניית 
ליברמן:  של  המסור  לטיפולו 
התקשר  הוא  לידי,  "במקום, 
החשמל,  חברת  ליושב-ראש 
הם   - חד-משמעית  וסיכמנו 

את  לצמצם  כדי  מאמץ  כל  יעשו 
ממש--- היה  זה  השבת.  חילולי 
זה בער בו. הוא רצה מאוד לסייע 
לצמצם את חילולי השבת". "אם 

תשאלו, מה קרה היום?", המשיך 
פו־ של  כוחה  "זה  בעקיצה,  הרב 

ליטיקה".

כמאתיים יהודים עבדו ברכבת 
בחילולי שבת 

עבודות ענק במספר תחנות רכבת ברחבי הארץ בתוך חילולי שבת

מ‡: יר‡ל לבי‡
שר התחבורה בצלאל סמו־
טריץ כבר כמעט חודש בתפקיד, 
רק  ישראל  ברכבת  העבודות  אך 

מתגברות: בשבת 
חיים  של  דיווח  פי  על 
הק־ בשבת  גם  ב'הארץ',  לוינסון 
במס־ ענק  עבודות  צפויים  רובה 
הארץ,  ברחבי  רכבת  תחנות  פר 
יהודים   187 יעבדו  הכל  כשסך 

תוך חילול שבת.

שהגישה  הבקשה  פי  על 
העבודה  למשרד  ישראל'  'רכבת 
הקרו־ בשבת  יועסקו  והרווחה, 
בה 421 איש, מתוכם הרוב גויים 
מחצי־ כמעט  אך  עובדים,   234 –
תם – 187 – יהיו יהודים שיאלצו 
לחלל את השבת. הם יעבדו ב-20 
הרכבת,  של  שונים  עבודה  אתרי 
ועבו־ בטיחות  בעבודות  ויעסקו 

דות אחרות.
וחברת  ישראל  משטרת 

לנצל  ממשיכים  ישראל  נתיבי 
את שבת קודש לצורכי תשתיות 
מרכזיים,  בכבישים  ושיפוצים 
בהם כביש 20 – איילון, בו נעשות 
עבודות כבר תקופה ארוכה. בש־
בכ־ נתיבים  נחסמו 2  שעבר  בוע 
ביש במהלך השבת לצורך הקמת 
בתחנת  חדש  נוסעים  טרמינל 
הרכבת בתל אביב השלום, לצורך 
כבדים  פלדה  אלמנטי  הונפו  כך 

ויצקו בטון.

פרנו // „ו„ פרי„

מ˜ור הברכה 
המכונית הראשונה הגיעה לעיר. 

צעיר יהודי הביא לעיירה ז'טיל רכב ועשה בו 

שירות נסיעות יוקרה – מתחנת הרכבת לעיירה. 

את  לאט  פרץ  והוא  אותו  סינוור  הרב  הכסף 

עד  שישי  ביום  נוסעים  לוקח  היה  השבת,  קדושת 

אחר כניסת השבת ובצהריי היום עוד לפני שיצאה 

השבת כבר חנה ליד תחנת הרכבת. 

זצ"ל,  סורוצקין  זלמן  רבי  שבת!  מחלל  יהודי 

רב העיר קרא לו וניסה לדבר על ליבו. ניסה לצעוק, 

מחה בו – אבל הכסף היה פיתוי גדול מדי עבור אותו 

צעיר. 

של  הנכבד  לאביו  לקרוא  סורוצקין  הרב  רצה 

במצב  ואושפז  למשכב  נפל  האב  אבל  בחור,  אותו 

קשה בבית חולים בווילנא. לא רצה הרב לצער אותו 

עוד מחשש שיגרום להידרדרות נוספת במצבו.

לכינוס  בוילנא  הדור  גדולי  התכנסו  אחד  יום 

על  עלו  עוזר  חיים  ור'  חיים  החפץ  השעה.  בענייני 

זלמן  ור'   – לבתיהם  לשוב  הכינוס  בסיום  הרכבת 

סורוצקין מתהלך בתחנת הרכבת – ורואה את האב 

החולה. עטוף תחבושות, פוסע לאיטו על מקלו. הוא 

החו־ מבית  "השתחררת  בחום,  ושאלו  אליו  ניגש 

אותך  ללוות  אוכל  אני  לעיירה?  בדרך  אתה  לים? 

ולסעוד אותך בדרך".

"לא", עונה האיש. "יצאתי מבית החולים ואני 

חיים"  מהחפץ  ברכה  לקבל  לראדין,  לנסוע  רוצה 

והמשיך לספר שסבתא שלו נגלתה אליו בחלום וד־

חקה בו לגשת אל החפץ חיים לקבל ברכה.

שהחפץ  יודע  "אתה  מאוד,  התרגש  זלמן  ר' 

חיים נמצא כאן, על הרכבת! לא תצטרך אפילו לי־

סוע אליו, משמים זימנו אותו אליך.."

חיים,  החפץ  של  הרכבת  לקרון  האיש  מיהר 

ור' זלמן ממהר בעקבותיו, בחושבו כי יספיק לבקש 

מהחפץ חיים שישוחח עם החולה על שמירת השבת 

של בנו. שישפיע עליו להפסיק את החילול הנורא. 

אבל האב כבר הגיע והחל לדבר עם הסבא 

קדישא, ור' זלמן נשאר רק להקשיב.

"רבינו, אני חולה אנוש, בבית החולים כבר 

התייאשו ממני. אנא, ברכני ברפואה שלימה!"

חיים.  החפץ  תמה  ברכה?!"  לך  אתן  "אני 

"הברכה של ישראל מאיר תרפא אותך? חס וח־

לילה, הברכות אינן מצויות בידי. אתה יודע ממי 

יום  את  אלקים  'ויברך  קודש!  משבת  הברכות? 

השביעי', השבת היא מקור הברכה.."

"אבל אני שומר שבת כהלכתה", מחה החולה.

בה  שנאמר  מיוחדת  קודש  שבת  אבל  "אכן. 

עוד  אין  ובתך".  ובנך  אתה  מלאכה  כל  תעשה  "לא 

איסור בתורה שהוזהרנו בו על ילדינו, לא נאמר 'לא 

תלבש שעטנז אתה ובנך ובתך', רק בשבת התחייבנו 

שבת,  שומר  אתה  אם  וגם   – ילדינו  על  להשגיח 

בתך  בשבת,  נוסע  בנך  מחללים!   – שלך  הילדים 

על  תקבל   – ברכה  רוצה  אתה  בשבת.  מסתרקת 

משפח־ וכל  וילדיך  אתה  שבת!  לשמור  עצמך 

תך.."

"רבי,  מיד,  והבטיח  בבכי  פרץ  הבן  אבי 

מקבל אני על עצמי שלא יהיה עוד בביתי חילול 

שבת!". ואז ברכו החפץ חיים.

זווי חיובי // הרב ‡לע„ ‚רין
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הגר"מ שטרנבוך "מגיפת חילולי 
השבת פשתה מעיר לעיר"

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשתו בפני אלפים בהיכל ישיבת אור אלחנן: "המגיפה 
פשתה מעיר לעיר, חילולי השבת חמורים מחורבן בית המקדש" ◆ בדבריו סיפר את שראו 

עיניו על גודל חרדתו של הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן זצוק"ל מחילולי השבת

מ‡: יר‡ל לבי‡
אלח־ רבי  הגאון  הילולת  ביום 
ראב"ד  דברים  נשא  הי"ד,  ווסרמן  נן 
שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  העדה"ח 
'מאמר' מיוחד לזכרו – במשנתו ובדרכו, 
בהיכל ישיבת "אור אלחנן" בירושלים, 
בפני ותלמידי ישיבות אור אלחנן, שה־
בעל  של  יסודותיו  את  לשמוע  תכנסו 
פניו  רואי  מאחרוני  מאחד   – ההילולא 
אלחנן  רבי  הגה"ק  של  לקחו  ושומעי 

זצ"ל.
אלפי  קהל  בפני  שנאמרו  בדבריו 
הר־ הכוללים,  ואברכי  הישיבות  בני 
ירושלים  ראב"ד  הדור  פוסק  מרן  חיב 
בצ־ שראה  רבות  הנהגות  על  שליט"א 
עירותו בלונדון אצל רבי אלחנן זצוק"ל, 
ובתפילה  בתורה  תורה  בן  חובת  ועל 

לאור משנתו ותורתו.
פירצת  על  הרחיב  דבריו  במרכז 
חילולי השבת בארץ הקודש למגינת לב 
היהדות החרדית בארץ ובגולה: "סיפר 
יעקב"  ה"אביר  בעל  האדמו"ר  כ"ק  לי 
מסדיגורא זצ"ל, שפגש בכנסייה הגדו־
לה במרינבד את הגה"ק רבי אלחנן ווס־
רמן זצ"ל, וסיפר לו שהוא עומד לנוסע 
ובדעתו  בה,  להשתקע  ישראל  לארץ 
לגור בתל אביב, ונחרד הגה"ק ר' אלחנן 
ואמר לו "אני בשום אופן לא הייתי יכול 
חילול  אראה  שאם  אביב,  בתל  להיות 

מעמד  אחזיק  לא  ישראל,  בארץ  שבת 
ואיך  ה',  בהיכל  נעשה  מה  צער  מרוב 
אפשר להיות בפלטרין של מלך ולראות 

שם חילול שבת ולשתוק"
לחיות  הורגלנו  כבר  "ובזמנינו 
שהציבור  עד  והרשעים  החופשיים  בין 
האחרון  בזמן  ובעוה"ר  מוחים,  אינם 
שמסדרים  לעיר  מעיר  מגיפה  פשתה 
עבור  בשבת  בחינם  ציבורית  תחבורה 
רבבות ה"י, ועי"ז הם פורקים מעצמם 
לשער  יכול  ומי  לגמרי,  שבת  שמירת 
לנו  וראוי  הזאת,  בעת  השכינה  צער 
הזאת  בעת  אדירה  מחאה  קול  להרים 

בארץ ובגולה.
במצב  עומדים  לא  כבר  "אנחנו 
של  במצב  אלא  שבת"  "חילול  של 
ואין  רח"ל,  השבת"  ועקירת  "ביטול 
את  ויעוררו  שיעמדו  נביאים  היום  לנו 
העם, ואין לנו היום גם דמות "רבי אל־
חי־ על  רם  בקול  ויצעק  שיעמוד  חנן" 
לול השבת שהיא אות ברית בינינו לבין 

הקב"ה לדורותם.
שאנו  הקרובים  בשבועות  "בפרט 
בוכים ומתאבלים בהם מידי שנה בשנה 
כאלפיים  מזה  המקדש  בית  חורבן  על 
בימים  ולבכות  להוסיף  לנו  ראוי  שנה, 
לעיני־ שנעשה  השבת  חורבן  על  הללו 
חמור  השבת  חורבן  באמת  כי  ממש,  נו 
יותר מחורבן בית המקדש, שהרי אמרו 
חז"ל (יבמות ו' ע"א) שבניין בית המק־

דש אינו דוחה שמירת שבת, ויש ללמוד 
מזה שכשם ששמירת שבת חשוב יותר 
 – רח"ל  להפך  כך  המקדש,  בית  מבניין 
חורבן השבת חמורה יותר מחורבן בית 
היא  השבת  כי  בזה  והטעם  המקדש, 
לקב"ה,  ישראל  עם  בין  המקשר  האות 
עקירת  זה  הרי  ועקירתה  וביטולה 
השייכות שלנו לקב"ה, ועלינו להשמיע 
קול מחאה אדירה לכבוד השבת, ובפרט 
לבכות  מיוחדים  שהם  הללו  בשבועות 

על צער השכינה.
היראת  על  הרחיב  אף  בדבריו 
רבי  אצל  בעיניו  לראות  שזכה  שמים 
אלחנן זצ"ל בצעירותו – בעת ביקורו של 
רבי אלחנן בלונדון: "היראת שמים שלו 
הנהגתו  ועל  עליו  ראו   – כפשוטו  היה 
כשליוויתי  מעבירה.  ממש  פוחד  שהוא 
נסעתי  לונדון,  ברחובות  בדרכו  אותו 
חושש  היה  והוא  באוטובוס,  פעם  עמו 
של  הריפוד  שאם  הפוסקים  לשיטת 
בשעטנז,   – פשתן  בחוטי  תפור  המושב 
אסור לשבת עליהם, ולכן עמד בנסיעה. 
אמנם לפי חוקי המדינה בלונדון באותם 
באוטובוס  לעמוד  אסור  היה   – הימים 
אליו  ובאו  לשבת,  פנוי  מקום  כשיש 
לאו  ואם   – הכסא  על  לשבת  והזהירוהו 
עליו לרדת מיד, ורבי אלחנן שתק וקי־
את  ועשה  מהאוטובוס,  מיד  וירד  בל 
להיכשל  לא  כדי  רב,  זמן  רגלית  דרכו 

בחשש איסור שעטנז.

מתבודד מכור למשחקים: זהו החשוד 
בהצתה ביפן

המשטרה ביפן אישרה כי שינג'י אובה הוא החשוד באחריות להצתת אולפני האנימציה בקיוטו 
שבה נהרגו 34 בני אדם ◆ מחקירת האירוע עולה כי רצה לנקום באולפנים על כך שגנבו יצירה 

ממנו

מ‡ פ. יוחנן
ההצ־ אירוע  לאחר  ימים  שלושה 
קיוטו  בעיר  האנימציה  באולפני  תה 
כי  אישרה  המקומית  המשטרה  שביפן, 
שינג'י אובה, תושב העיר אומייה בן 41, 
המבנה,  להצתת  באחריות  החשוד  הוא 
ופ־ אדם  בני   34 של  למותם  שהובילה 
הזה  בשלב  נוספים.  עשרות  של  ציעתם 
אובה עדיין לא נעצר מכיוון שהוא נותר 
מאושפז בבית החולים, שם זוכה לטיפול 

בכוויות שנגרמו לו מההצתה.
אובה  כי  עולה  המשטרה  מחקירת 
בניין  של  הקרקע  בקומת  לבדו  התגורר 
הנחשב  באומייה,  קומות  שתי  בן  דירות 
של  במרחק  ונמצא  טוקיו  של  כפרבר 

כ-500 ק"מ ממזרח לקיוטו.
אובה  האולפנים,  הצתת  לאחר 
ביצע  הוא  כי  למשטרה  בחקירתו  סיפר 
את ההצתה מתוך רצון לנקום באולפנים 
שהוא  ספר  לקחו  הם  שלטענתו  כך  על 
אנימציה-  לסרטון  בו  והשתמשו  כתב 
כי  במשטרה  ציינו  עוד  רשותו.  ללא 
ונשלח  חנות  בשוד  בעבר  הורשע  אובה 
ל-3 שנות מאסר, בסופם גם עבר טיפול 

פסיכולוגי.

מת־ הוא  החשוד  כי  סיפרו  שכניו 
בודד שבקושי יצא מביתו בשעות היום, 
פעם  "אף  איש.  עם  דיבר  שלא  וכמעט 
לא ראיתי אותו יוצא במהלך היום, אפי־
השכנים  אחד  טען  לסופרמרקט"  לא  לו 
"הייתי  המקומית.  לתקשורת  בראיון 
נראה  בחצות.  בקביעות  אותו  שומע 

שהוא היה ער בשעות מוזרות".

פרץ  אובה  האחרון  חמישי  ביום 
לא  חומר  והשליך  בקיוטו  לאולפנים 
 34 השריפה.  לפריצת  שהוביל  מזוהה 
אנשים  ו-35  בשריפה,  נהרגו  אדם  בני 
עשרה  מתוכם  באירוע-  נפצעו  נוספים 
במצב קשה, במה שהוגדר כרצח הגדול 
ביותר שנרשם ביפן ב-20 השנים האח־

רונות.

פרנו // „ו„ פרי„

 ‡ מה טובו ‡הליך יע˜ב - ˜וב
שוחרי התורה וההלכה התבשרו בימים אלו על הוצאת הקובץ 

הנכבד "מה טובו אהליך יעקב" - מאסף תורני מפרי עטם של גדולי 

העומ־ בענינים  חדשות  ותשובות  פסקים  ולומדיה,  התורה  וחכמי 

דים על הפרק ובארבעה חלקי השלחן ערוך וענינים שונים בערי־

שליט"א  רבינוביץ  הכהן  גמליאל  רבי  המפורסם  הגדול  הגאון  כת 

- מחבר סדרת הספרים הנודעה "גם אני אודך" ועוד ספרים רבים 

ומו"צ בעי"ת רחובות ת"ו.

גנוזות  כולל  תשע"ט,  תמוז  לחודש  במספר  הראשון  זה  קובץ 

שחל־ הדורות  ומאורי  גדולי  של  מכבשונם  רבים  בענינים  חדשות 

קם עד עתה לא שזפתם עין ולא ראו את אור הדפוס. בין הגנוזות 

מופיעים מאמרים ממרנן אדירי התורה הגר"מ פיינשטיין, הגרי"ש 

אלישיב, הגר"ע יוסף, הגר"ש דבליצקי זצוקלה"ה, ויבדל"א החיים 

עמנו היום מרנן הגר"ח קניבסקי, הגר"ע אויערבאך, הגר"מ שטרנ־

בוך, הגר"י ליברמן ועוד.

ירחון זה הנושא את השם "מה טובו אהליך יעקב" יו"ל על שמו 

ולזכרו של היקר והנכבד, אוהב תורה ולומדיה הד"ר רבי טלי סקו־

צילס זלה"ה מקוינס שבארה"ב שנלב"ע בחודש סיון השתא, המנוח 

וביניהם  רבנן,  בנין  ה'  ברך  זרע  אחריו  להשאיר  זכה  זלה"ה  הנכבד 

מחבר   - שליט"א  סקוצילס  אהרן  יעקב  מוהר"ר  המובהק  הגאון 

הרמ"ה"  "יד  ההוראה  בבית  ומו"צ  יעקב"  "אהל  הספרים  סדרת 

בעיה"ק ירושלים ת"ו. בסוף הקובץ הנכבד מופיע מדור זכרון להרב 

המנוח ז"ל ובו הספדים שנאמרו אחר מיטתו ע"י הגאון הגדול רבי 

רבי  הגדול  והגאון  שלמה  רמת  גאב"ד  שליט"א  דייטש  מתתיהו 

שאול אריאלי שליט"א. וכן קטעי עיתונות ומאמרי זיכרון.

בס־ הראשון  והנו  השתא  תמוז  בחודש  י"ל  שכאמור  זה  ירחון 

שיודש  נוסף  קובץ  יופיע  הקרוב  אב  מנחם  בחודש  ובעז"ה  דרה, 

לעניני  הגדול  בחלקו 

המצרים,  בין  והלכות 

ועני־ אב  מנחם  חודש 

מעל  וגאולה.  גלות  ני 

במע־ קוראים  זו  במה 

לתלמידי  הירחון  רכת 

לפ־ המעונינים  חכמים 

בענינים  מיצירתם  רסם 

נוספים,  ובענינים  הנ"ל 

לשלוח למערכת המדור 

בימים  תנובתם  מפרי 

לפ־ מנת  על  הקרובים 

לחלקם  ברבים,  רסמם 

ביש־ ולהפיצם  ביעקב 

ראל.

את  שיזמו  המנוח  ולמשפחת  והמסדר  העורך  להרב  ברכותינו 

הרעיון המבורך הזה כי ימשיכו מדי חודש בחדשו בהופעת הירחון 

הזה ולהגדיל תורה ולהאדירה, ישוטטו רבים ותרבה הדעת אכי"ר 

ונזכה לביאת גואל ובניית בית קדשנו ותפארתנו ויקיצו וירננו שו־

כני עפר. 
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הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בדרשתו בפני אלפים בהיכל ישיבת אור אלחנן: "המגיפה 
פשתה מעיר לעיר, חילולי השבת חמורים מחורבן בית המקדש" ◆ בדבריו סיפר את שראו 

עיניו על גודל חרדתו של הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן זצוק"ל מחילולי השבת

מ‡: יר‡ל לבי‡
אלח־ רבי  הגאון  הילולת  ביום 
ראב"ד  דברים  נשא  הי"ד,  ווסרמן  נן 
שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  העדה"ח 
'מאמר' מיוחד לזכרו – במשנתו ובדרכו, 
בהיכל ישיבת "אור אלחנן" בירושלים, 
בפני ותלמידי ישיבות אור אלחנן, שה־
בעל  של  יסודותיו  את  לשמוע  תכנסו 
פניו  רואי  מאחרוני  מאחד   – ההילולא 
אלחנן  רבי  הגה"ק  של  לקחו  ושומעי 

זצ"ל.
אלפי  קהל  בפני  שנאמרו  בדבריו 
הר־ הכוללים,  ואברכי  הישיבות  בני 
ירושלים  ראב"ד  הדור  פוסק  מרן  חיב 
בצ־ שראה  רבות  הנהגות  על  שליט"א 
עירותו בלונדון אצל רבי אלחנן זצוק"ל, 
ובתפילה  בתורה  תורה  בן  חובת  ועל 

לאור משנתו ותורתו.
פירצת  על  הרחיב  דבריו  במרכז 
חילולי השבת בארץ הקודש למגינת לב 
היהדות החרדית בארץ ובגולה: "סיפר 
יעקב"  ה"אביר  בעל  האדמו"ר  כ"ק  לי 
מסדיגורא זצ"ל, שפגש בכנסייה הגדו־
לה במרינבד את הגה"ק רבי אלחנן ווס־
רמן זצ"ל, וסיפר לו שהוא עומד לנוסע 
ובדעתו  בה,  להשתקע  ישראל  לארץ 
לגור בתל אביב, ונחרד הגה"ק ר' אלחנן 
ואמר לו "אני בשום אופן לא הייתי יכול 
חילול  אראה  שאם  אביב,  בתל  להיות 

מעמד  אחזיק  לא  ישראל,  בארץ  שבת 
ואיך  ה',  בהיכל  נעשה  מה  צער  מרוב 
אפשר להיות בפלטרין של מלך ולראות 

שם חילול שבת ולשתוק"
לחיות  הורגלנו  כבר  "ובזמנינו 
שהציבור  עד  והרשעים  החופשיים  בין 
האחרון  בזמן  ובעוה"ר  מוחים,  אינם 
שמסדרים  לעיר  מעיר  מגיפה  פשתה 
עבור  בשבת  בחינם  ציבורית  תחבורה 
רבבות ה"י, ועי"ז הם פורקים מעצמם 
לשער  יכול  ומי  לגמרי,  שבת  שמירת 
לנו  וראוי  הזאת,  בעת  השכינה  צער 
הזאת  בעת  אדירה  מחאה  קול  להרים 

בארץ ובגולה.
במצב  עומדים  לא  כבר  "אנחנו 
של  במצב  אלא  שבת"  "חילול  של 
ואין  רח"ל,  השבת"  ועקירת  "ביטול 
את  ויעוררו  שיעמדו  נביאים  היום  לנו 
העם, ואין לנו היום גם דמות "רבי אל־
חי־ על  רם  בקול  ויצעק  שיעמוד  חנן" 
לול השבת שהיא אות ברית בינינו לבין 

הקב"ה לדורותם.
שאנו  הקרובים  בשבועות  "בפרט 
בוכים ומתאבלים בהם מידי שנה בשנה 
כאלפיים  מזה  המקדש  בית  חורבן  על 
בימים  ולבכות  להוסיף  לנו  ראוי  שנה, 
לעיני־ שנעשה  השבת  חורבן  על  הללו 
חמור  השבת  חורבן  באמת  כי  ממש,  נו 
יותר מחורבן בית המקדש, שהרי אמרו 
חז"ל (יבמות ו' ע"א) שבניין בית המק־

דש אינו דוחה שמירת שבת, ויש ללמוד 
מזה שכשם ששמירת שבת חשוב יותר 
 – רח"ל  להפך  כך  המקדש,  בית  מבניין 
חורבן השבת חמורה יותר מחורבן בית 
היא  השבת  כי  בזה  והטעם  המקדש, 
לקב"ה,  ישראל  עם  בין  המקשר  האות 
עקירת  זה  הרי  ועקירתה  וביטולה 
השייכות שלנו לקב"ה, ועלינו להשמיע 
קול מחאה אדירה לכבוד השבת, ובפרט 
לבכות  מיוחדים  שהם  הללו  בשבועות 

על צער השכינה.
היראת  על  הרחיב  אף  בדבריו 
רבי  אצל  בעיניו  לראות  שזכה  שמים 
אלחנן זצ"ל בצעירותו – בעת ביקורו של 
רבי אלחנן בלונדון: "היראת שמים שלו 
הנהגתו  ועל  עליו  ראו   – כפשוטו  היה 
כשליוויתי  מעבירה.  ממש  פוחד  שהוא 
נסעתי  לונדון,  ברחובות  בדרכו  אותו 
חושש  היה  והוא  באוטובוס,  פעם  עמו 
של  הריפוד  שאם  הפוסקים  לשיטת 
בשעטנז,   – פשתן  בחוטי  תפור  המושב 
אסור לשבת עליהם, ולכן עמד בנסיעה. 
אמנם לפי חוקי המדינה בלונדון באותם 
באוטובוס  לעמוד  אסור  היה   – הימים 
אליו  ובאו  לשבת,  פנוי  מקום  כשיש 
לאו  ואם   – הכסא  על  לשבת  והזהירוהו 
עליו לרדת מיד, ורבי אלחנן שתק וקי־
את  ועשה  מהאוטובוס,  מיד  וירד  בל 
להיכשל  לא  כדי  רב,  זמן  רגלית  דרכו 

בחשש איסור שעטנז.

מתבודד מכור למשחקים: זהו החשוד 
בהצתה ביפן

המשטרה ביפן אישרה כי שינג'י אובה הוא החשוד באחריות להצתת אולפני האנימציה בקיוטו 
שבה נהרגו 34 בני אדם ◆ מחקירת האירוע עולה כי רצה לנקום באולפנים על כך שגנבו יצירה 

ממנו

מ‡ פ. יוחנן
ההצ־ אירוע  לאחר  ימים  שלושה 
קיוטו  בעיר  האנימציה  באולפני  תה 
כי  אישרה  המקומית  המשטרה  שביפן, 
שינג'י אובה, תושב העיר אומייה בן 41, 
המבנה,  להצתת  באחריות  החשוד  הוא 
ופ־ אדם  בני   34 של  למותם  שהובילה 
הזה  בשלב  נוספים.  עשרות  של  ציעתם 
אובה עדיין לא נעצר מכיוון שהוא נותר 
מאושפז בבית החולים, שם זוכה לטיפול 

בכוויות שנגרמו לו מההצתה.
אובה  כי  עולה  המשטרה  מחקירת 
בניין  של  הקרקע  בקומת  לבדו  התגורר 
הנחשב  באומייה,  קומות  שתי  בן  דירות 
של  במרחק  ונמצא  טוקיו  של  כפרבר 

כ-500 ק"מ ממזרח לקיוטו.
אובה  האולפנים,  הצתת  לאחר 
ביצע  הוא  כי  למשטרה  בחקירתו  סיפר 
את ההצתה מתוך רצון לנקום באולפנים 
שהוא  ספר  לקחו  הם  שלטענתו  כך  על 
אנימציה-  לסרטון  בו  והשתמשו  כתב 
כי  במשטרה  ציינו  עוד  רשותו.  ללא 
ונשלח  חנות  בשוד  בעבר  הורשע  אובה 
ל-3 שנות מאסר, בסופם גם עבר טיפול 

פסיכולוגי.

מת־ הוא  החשוד  כי  סיפרו  שכניו 
בודד שבקושי יצא מביתו בשעות היום, 
פעם  "אף  איש.  עם  דיבר  שלא  וכמעט 
לא ראיתי אותו יוצא במהלך היום, אפי־
השכנים  אחד  טען  לסופרמרקט"  לא  לו 
"הייתי  המקומית.  לתקשורת  בראיון 
נראה  בחצות.  בקביעות  אותו  שומע 

שהוא היה ער בשעות מוזרות".

פרץ  אובה  האחרון  חמישי  ביום 
לא  חומר  והשליך  בקיוטו  לאולפנים 
 34 השריפה.  לפריצת  שהוביל  מזוהה 
אנשים  ו-35  בשריפה,  נהרגו  אדם  בני 
עשרה  מתוכם  באירוע-  נפצעו  נוספים 
במצב קשה, במה שהוגדר כרצח הגדול 
ביותר שנרשם ביפן ב-20 השנים האח־

רונות.

פרנו // „ו„ פרי„

 ‡ מה טובו ‡הליך יע˜ב - ˜וב
שוחרי התורה וההלכה התבשרו בימים אלו על הוצאת הקובץ 

הנכבד "מה טובו אהליך יעקב" - מאסף תורני מפרי עטם של גדולי 

העומ־ בענינים  חדשות  ותשובות  פסקים  ולומדיה,  התורה  וחכמי 

דים על הפרק ובארבעה חלקי השלחן ערוך וענינים שונים בערי־

שליט"א  רבינוביץ  הכהן  גמליאל  רבי  המפורסם  הגדול  הגאון  כת 

- מחבר סדרת הספרים הנודעה "גם אני אודך" ועוד ספרים רבים 

ומו"צ בעי"ת רחובות ת"ו.

גנוזות  כולל  תשע"ט,  תמוז  לחודש  במספר  הראשון  זה  קובץ 

שחל־ הדורות  ומאורי  גדולי  של  מכבשונם  רבים  בענינים  חדשות 

קם עד עתה לא שזפתם עין ולא ראו את אור הדפוס. בין הגנוזות 

מופיעים מאמרים ממרנן אדירי התורה הגר"מ פיינשטיין, הגרי"ש 

אלישיב, הגר"ע יוסף, הגר"ש דבליצקי זצוקלה"ה, ויבדל"א החיים 

עמנו היום מרנן הגר"ח קניבסקי, הגר"ע אויערבאך, הגר"מ שטרנ־

בוך, הגר"י ליברמן ועוד.

ירחון זה הנושא את השם "מה טובו אהליך יעקב" יו"ל על שמו 

ולזכרו של היקר והנכבד, אוהב תורה ולומדיה הד"ר רבי טלי סקו־

צילס זלה"ה מקוינס שבארה"ב שנלב"ע בחודש סיון השתא, המנוח 

וביניהם  רבנן,  בנין  ה'  ברך  זרע  אחריו  להשאיר  זכה  זלה"ה  הנכבד 

מחבר   - שליט"א  סקוצילס  אהרן  יעקב  מוהר"ר  המובהק  הגאון 

הרמ"ה"  "יד  ההוראה  בבית  ומו"צ  יעקב"  "אהל  הספרים  סדרת 

בעיה"ק ירושלים ת"ו. בסוף הקובץ הנכבד מופיע מדור זכרון להרב 

המנוח ז"ל ובו הספדים שנאמרו אחר מיטתו ע"י הגאון הגדול רבי 

רבי  הגדול  והגאון  שלמה  רמת  גאב"ד  שליט"א  דייטש  מתתיהו 

שאול אריאלי שליט"א. וכן קטעי עיתונות ומאמרי זיכרון.

בס־ הראשון  והנו  השתא  תמוז  בחודש  י"ל  שכאמור  זה  ירחון 

שיודש  נוסף  קובץ  יופיע  הקרוב  אב  מנחם  בחודש  ובעז"ה  דרה, 

לעניני  הגדול  בחלקו 

המצרים,  בין  והלכות 

ועני־ אב  מנחם  חודש 

מעל  וגאולה.  גלות  ני 

במע־ קוראים  זו  במה 

לתלמידי  הירחון  רכת 

לפ־ המעונינים  חכמים 

בענינים  מיצירתם  רסם 

נוספים,  ובענינים  הנ"ל 

לשלוח למערכת המדור 

בימים  תנובתם  מפרי 

לפ־ מנת  על  הקרובים 

לחלקם  ברבים,  רסמם 

ביש־ ולהפיצם  ביעקב 

ראל.

את  שיזמו  המנוח  ולמשפחת  והמסדר  העורך  להרב  ברכותינו 

הרעיון המבורך הזה כי ימשיכו מדי חודש בחדשו בהופעת הירחון 

הזה ולהגדיל תורה ולהאדירה, ישוטטו רבים ותרבה הדעת אכי"ר 

ונזכה לביאת גואל ובניית בית קדשנו ותפארתנו ויקיצו וירננו שו־

כני עפר. 

לפרטים בעניני הקובץ טל 052-7128536
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ארה"ב רותחת: 

גל חום קיצוני ברחבי המדינה
גל חום קיצוני הורגש בכל רחבי ארה"ב, כשבניו יורק וערים נוספות הכריזו על 

מצב חירום ◆ הטמפרטורות צפויות לשבור שיאים באזורים מסויימים

מ‡ פ. יוחנן
גל חום קיצוני הורגש בסוף 
ומ־ המדינה,  רחבי  בכל  השבוע 
כי  הזהירו  במדינה  טאורולוגים 
להמשיך  אמורות  הטמפרטורות 
הקרוב.  השבוע  במהלך  לעלות 
מעריכים  המטאורולוגי  בשירות 
לרשום  צפויות  ערים  מספר  כי 
טמפרטורות שיא של כל הזמנים.
הקשים  האוויר  מזג  תנאי 
הצפוני  בחלק  בעיקר  הורגשו 
בין  המזרחי,  ובחוף  המדינה  של 
בוסטון,  יורק,  ניו  בערים  היתר 
דטרויט והבירה וושינגטון שבהן 
יותר  של  טמפרטורות  נמדדו 
מ-38 מעלות. עם זאת, גל החום 
מהמי־ המשתרך  באזור  גם  פגע 
האגמים  ועד  המרכזיים  שורים 
ארצות  בצפון-מערב  הגדולים 
הברית, כשגם ערים במערב המ־
סיטי  קנזס  דנבר,  ביניהן  דינה- 
טמפרטורות  רשמו  וסיאטל- 
בק־ גם  לעונה.  מהרגיל  חריגות 
 40 של  טמפרטורות  נמדדו  נדה 
אזה־ הוציאו  ובמדינה  מעלות, 
להיפגע  שעלולים  לאזורים  רות 

מהחום.
גל  את  מקשרים  מומחים 

שמת־ האקלים  לשינויי  החום 
פי  על  האחרונות.  בשנים  רחש 
הנתונים החדשים עולה כי חודש 
יוני האחרון היה החם ביותר בכל 
עולמי  שיא  שבר  ואף  הזמנים, 

בטמפרטורות שנמדדו.
החום  גלי  התחזית,  פי  על 
הש־ סוף  עד  להימשך  צפויים 
הבא  שבוע  בתחילת  כשרק  בוע, 
משמעותית.  התקררות  צפויה 
במדי־ המטאורולוגי  השירות 
האזורים  כל  ובה  מפה  פרסם  נה 
מגל  מושפעים  להיות  שצפויים 
החום, ואף הזהיר כי "מזג האוויר 

המעורפל, החם והלח יימשך עד 
סוף השבוע".

ביל  יורק,  ניו  עיריית  ראש 
דה בלאזיו, הכריז על מצב חירום 
הקיצוני  החום  בעקבות  מקומי 
בעיר- כשבעקבותיו ערים רבות 
"גל  דומה.  במהלך  נקטו  נוספות 
הקרובים  בימים  שיגיע  החום 
רע  להיות  הולך  רציני.  דבר  הוא 
במיוחד" הזהיר בסרטון שפרסם 
לע־ לכולם  קורא  בטוויטר. "אני 
קוב אחרי המצב ולא לצאת החו־
חכמים  תהיו  הקיצוני.  בחום  צה 

ותישארו רגועים".

20 אלף הפגינו במוסקבה: 
"פוטין משקר"

אלפי מפגינים יצאו לרחובות כדי למחות על התנהלות הממשל לקראת 
הבחירות ◆ 30 מועמדים, רובם מהאופוזיציה, נפסלו למרות שאספו את מספר 

החתימות הדרוש

מ‡ פ. יוחנן
מפגינים  אלף  מ-20  יותר 
התאספו בבירת רוסיה, מוסקבה, 
בדרישה לקיים בחירות חופשיות 
והוגנות ב-8 בספטמבר. המוחים 
התמודדותם  את  לאשר  קראו 
של 30 מועמדים שנפסלו על ידי 
אופוזיציה.  חברי  רובם  השלטון, 
את  לי  "יש  נכתב:  השלטים  על 

הזכות לבחור".
לא  ברוסיה  השלטונות 
למרות  התמודדותם  את  אישרו 
הצליח  מהמועמדים  אחד  שכל 
חתימות,  אלף  מ-5  יותר  לאסוף 
שזהו המינימום הנדרש כדי לרוץ 
החתי־ הרשויות,  לפי  בבחירות. 
מות שהושגו לא היו אמיתיות או 

נאספו באופן לא חוקי.
המחאה  את  שהוביל  מי 
אלכסיי  האופוזיציה,  מנהיג  הוא 
נבאלני, שבאופן קבוע מבקר את 

המועמדים  הקרמלין.  התנהלות 
רק  נפסלו  הם  כי  אמרו  שנחסמו 
השלטון  על  תיגר  שקראו  בגלל 

שנאמן לנשיא ולדימיר פוטין.
כי  כתבו  המחאה  מארגני 
תהיה  שרוסיה  כדי  מוחים  הם 
נוכלים  רמאים,  שודדים,  "בלי 
נכתב "פו־ השלטים  על  וגנבים". 

הזכות  את  לי  ו-"יש  משקר"  טין 
לבחור".

נעצרו  שעבר  בשבוע  רק 
על ידי המשטרה ברוסיה עשרות 
להגנה  נוספת  במחאה  מפגינים 
לאחר  בבחירות,  מתמודדים  על 
מהשלטונות  אישור  קיבלו  שלא 

לקיימה.

ניגריה: טיפס על מטוס שעמד 
להמריא - ונעצר

אדם נעצר ונלקח לחקירה לאחר שקפץ על כנף מטוס שהחל בתהליך ההמראה 
◆  החשוד נכנס אל המנוע ואף ניסה להגיע אל תא הטייס

מ‡ פ. יוחנן
השבוע  בסוף  נעצר  אדם 
שב־ בלאגוס  התעופה  בנמל 
כנף  על  שטיפס  לאחר  ניגריה 
בתהליך  החל  שכבר  מטוס  של 
טרם  שזהותו  החשוד,  ההמראה. 
דרך  המטוס  אל  התקרב  ידועה, 
שזיהה  והטייס  ההמראה  מסלול 
המנועים.  את  ודומם  האט  אותו 
המטוס  כנף  על  החשוד  זינק  אז 

הטייס,  תא  אל  להיכנס  וניסה 
המת־ על  הקשר  ברשת  שדיווח 

רחש.
באגף  אירעה  התקרית 
הטיסות המקומיות של נמל הת־
בלאגוס.  מוחמד  מורטלה  עופה 
הנוסעים  אחד  שצילם  בתיעוד 
שהיו על המטוס ניתן לראות את 
בזמן  הכנף,  על  מטפס  החשוד 
מפצירים  המבוהלים  שהנוסעים 

הדל־ את  עבורם  לפתוח  בצוות 
תות ולאפשר להם לצאת.

הניגרית  התעופה  מרשות 
נלקח  שנעצר  החשוד  כי  נמסר 
החריג  האירוע  למרות  לחקירה. 
אולם  כמתוכנן,  יצאה  הטיסה 
הצוות  כי  מסרה  התעופה  חברת 
לפני  מהמטוס  הורדו  והנוסעים 
ההמראה כדי לעבור בדיקות בי־

טחוניות נוספות.
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עשה על האש במנוף: 

פועל הושעה בשל 
רשלנות באתר בנייה 
מינהל הבטיחות השעה מפעיל מנוף בעקבות תיעוד בו 
נראה שהוא עושה מנגל בתא העגורן בעודו בגובה ◆ 

בנוסף נמצאו באתר ליקוי בטיחות נוספים וצו בטיחות 
הוצא נגדו

מ‡ פ. יוחנן
הבטיחות  מינהל 
והר־ העבודה  במשרד 
עגורנאי  השעה  ווחה 
מתפקידו למשך חודש 
התנהלות  עקב  ימים 
ומסוכנת  רשלנית 
בירו־ בנייה  באתר 
נסגר  בנוסף  שלים, 
בצו  כולו  הבנייה  אתר 
עקב  כולל  בטיחות 
הפועל  ליקויים.  ריבוי 
האש  על  עושה  נתפס 
כשהוא  העגורן  בתא 

באוויר.
חמישי  ביום 
במי־ התקבל  האחרון, 

סרטון  הבטיחות  נהל 
עגורנאי,  נראה  שבו 
ברח'  בנייה  באתר 
בירושלים,   10 הרא"ה 
מנגל  עושה  כשהוא 
בתוך תא העגורן בזמן 
בגובה.  עובד  שהוא 
צילם  עצמו  העגורנאי 
הפי־ ואף  הסרטון  את 

צו לאנשים שונים תוך 
במע־ מתגאה  שהוא 

שיו.
הב־ ממינהל 
הע־ במשרד  טיחות 
מסרו  והרווחה  בודה 
בהתנהלות  מדובר  כי 
ועל  ומסוכנת  רשלנית 
בבוקר  אתמול  כן, 
מינהל  מפקחי  הגיעו 
הבטיחות, מלווים במ־
מטעם  אזורית  פקחת 
והר־ העבודה  משרד 
הבנייה  לאתר  ווחה 
לבירור מיידי מול הע־
גורנאי ומנהל העבודה 

בשטח.
הודה  העגורנאי 
ולהגנתו  במעשיו 
במנגל  מדובר  כי  טען 
אש  עם  ולא  חשמלי 
נמסר  בתגובה  גלויה, 
בהת־ מדובר  כי  לו 
שע־ רשלנית  נהלות 
לעלות  הייתה  לולה 
תום  לאחר  אדם.  בחיי 

של  רישיונו  הבירור, 
והוא  נלקח  העגורנאי 
למשך  הושעה מיידית 
ידי  על  ימים  חודש 
ראשי  עבודה  מפקח 
בפועל, ופרטים על כך 
נמסרו למנהל העבודה 

במקום.
הע־ התנהלות 
חשד  העלתה  גורנאי 
רש־ לתרבות  ממשי 
באתר  כוללת  לנית 
פעילות  ובמסגרת 
האכיפה במקום נמצאו 
נוס־ חמורים  ליקויים 
כב־ כגון:  באתר  פים 
לים חשופים העלולים 
להתחשמלות,  לגרום 
בפ־ חסרים  גידורים 
ליקוי  ובפירים,  תחים 
כתו־ ועוד.  בפיגומים 
האתר  נסגר  מכך  צאה 
כולו בצו בטיחות כולל 
הלי־ כל  להשלמת  עד 
להש־ בנוסף  קויים, 

עיית העגורנאי.

הופסקו החיפושים אחרי הישראלי 
שנעדר באינדונזיה

כחודש אחרי שהתקבלה ההודעה על היעדרותו, באינדונזיה הודיעו על הפסקת החיפושים אחרי 
אביב משל שנעלם ◆ אחותו סיון: "אנחנו לא מוותרים"

מ‡ פ. יוחנן
ההודעה  שהתקבלה  אחרי  כחודש 
הראשונה על היעדרותו, באינדונזיה הודיעו 
משל-  אביב  אחרי  החיפושים  הפסקת  על 
הצעיר הישראלי שנכנס לגלוש באחד החו־

פים ונעלם.
לאתר  כדי  הכל  עושים  עדיין  "אנחנו 
צוטטה  הביתה",  אותו  ולהחזיר  אחי  את 
אביב.  של  אחותו  משל  סיון  'מאקו'  באתר 
מצאו  לא  כי  וודאות  בחוסר  חיים  "אנחנו 
על  שומרים  אבל  אביב,  של  פריטים  שום 

תקווה שנמצא אותו".
הגיע   ,23 בן  סבא  כפר  תושב  אביב, 
שטייל  לאחר  לאינדונזיה  כחודשיים  לפני 
לחזור  ותכנן  בפיליפינים  הטוב  חברו  עם 

לארץ בתחילת אוקטובר. לפני חודש (17.6) 
יצא אביב לגלוש בים ומאז נעלמו עקבותיו.
היעדרותו,  על  ההודעה  לאחר  מיד 
צוותי חילוץ והצלה הוקפצו למקום וערכו 
מס־ כשהם  משל  אחר  ממושכות  סריקות 

משוכללים  טכנולוגיים  באמצעים  תייעים 
ורחפנים,  במסוקים  שימוש  כולל  ביותר, 

חיפושים שכאמור לא העלו עד כה דבר.
כי  הבהירו  אביב  של  משפחתו  בני 
אין בכוונתם לוותר והשבוע הם ערכו ערב 
המשך  למימון  הכספים  לגיוס  התרמה 
החיפושים: "מבחינתנו אנחנו לא מוותרים 
אחי.  את  לאתר  אבן  כל  להפוך  וממשיכים 
יש צוות מקומי שמסייע לאתר אותו. אנחנו 
מתפללים ומבקשים מכולם להתפלל למען 

אחי שימצאו אותו", אמרה אחותו סיוון.
ביום  נמסר  הישראלי  החוץ  ממשרד 
של  היעדרותו  על  "ההודעה  כי  ההיעדרות 
לישראלים  במחלקה  התקבלה  משל  אביב 
משרד  של  הקונסולרי  באגף  לארץ,  בחוץ 
לבאלי  נכנס  אביב  שהוסבר,  ככל  החוץ. 
שבאינדונזיה באמצעות דרכונו האמריקני. 
נציין כי לא שוררים יחסים דיפלומטיים בין 
דיפלומ־ נציגות  בה  אין  וממילא  המדינות 
הקונסולרי  האגף  זאת,  עם  ישראלית.  טית 
לאיתור  סיוע  לבקשת  פנה  החוץ  במשרד 
הנעדר בדרכים אחרות, ועוקב מקרוב אחר 
אינדונזיה  שלטונות  של  החיפוש  מאמצי 

לאיתורו".

shaharit.com
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עשה על האש במנוף: 

פועל הושעה בשל 
רשלנות באתר בנייה 
מינהל הבטיחות השעה מפעיל מנוף בעקבות תיעוד בו 
נראה שהוא עושה מנגל בתא העגורן בעודו בגובה ◆ 

בנוסף נמצאו באתר ליקוי בטיחות נוספים וצו בטיחות 
הוצא נגדו

מ‡ פ. יוחנן
הבטיחות  מינהל 
והר־ העבודה  במשרד 
עגורנאי  השעה  ווחה 
מתפקידו למשך חודש 
התנהלות  עקב  ימים 
ומסוכנת  רשלנית 
בירו־ בנייה  באתר 
נסגר  בנוסף  שלים, 
בצו  כולו  הבנייה  אתר 
עקב  כולל  בטיחות 
הפועל  ליקויים.  ריבוי 
האש  על  עושה  נתפס 
כשהוא  העגורן  בתא 

באוויר.
חמישי  ביום 
במי־ התקבל  האחרון, 
סרטון  הבטיחות  נהל 
עגורנאי,  נראה  שבו 
ברח'  בנייה  באתר 
בירושלים,   10 הרא"ה 
מנגל  עושה  כשהוא 
בתוך תא העגורן בזמן 
בגובה.  עובד  שהוא 
צילם  עצמו  העגורנאי 
הפי־ ואף  הסרטון  את 

צו לאנשים שונים תוך 
במע־ מתגאה  שהוא 

שיו.
הב־ ממינהל 
הע־ במשרד  טיחות 
מסרו  והרווחה  בודה 
בהתנהלות  מדובר  כי 
ועל  ומסוכנת  רשלנית 
בבוקר  אתמול  כן, 
מינהל  מפקחי  הגיעו 
הבטיחות, מלווים במ־
מטעם  אזורית  פקחת 
והר־ העבודה  משרד 
הבנייה  לאתר  ווחה 
לבירור מיידי מול הע־
גורנאי ומנהל העבודה 

בשטח.
הודה  העגורנאי 
ולהגנתו  במעשיו 
במנגל  מדובר  כי  טען 
אש  עם  ולא  חשמלי 
נמסר  בתגובה  גלויה, 
בהת־ מדובר  כי  לו 
שע־ רשלנית  נהלות 
לעלות  הייתה  לולה 
תום  לאחר  אדם.  בחיי 

של  רישיונו  הבירור, 
והוא  נלקח  העגורנאי 
למשך  מיידית  הושעה 
ידי  על  ימים  חודש 
ראשי  עבודה  מפקח 
בפועל, ופרטים על כך 
נמסרו למנהל העבודה 

במקום.
הע־ התנהלות 
חשד  העלתה  גורנאי 
רש־ לתרבות  ממשי 
באתר  כוללת  לנית 
פעילות  ובמסגרת 
האכיפה במקום נמצאו 
נוס־ חמורים  ליקויים 
כב־ כגון:  באתר  פים 
לים חשופים העלולים 
להתחשמלות,  לגרום 
בפ־ חסרים  גידורים 

ליקוי  ובפירים,  תחים 
כתו־ ועוד.  בפיגומים 
האתר  נסגר  מכך  צאה 
כולו בצו בטיחות כולל 
הלי־ כל  להשלמת  עד 
להש־ בנוסף  קויים, 

עיית העגורנאי.

הופסקו החיפושים אחרי הישראלי 
שנעדר באינדונזיה

כחודש אחרי שהתקבלה ההודעה על היעדרותו, באינדונזיה הודיעו על הפסקת החיפושים אחרי 
אביב משל שנעלם ◆ אחותו סיון: "אנחנו לא מוותרים"

מ‡ פ. יוחנן
ההודעה  שהתקבלה  אחרי  כחודש 
הראשונה על היעדרותו, באינדונזיה הודיעו 
משל-  אביב  אחרי  החיפושים  הפסקת  על 
הצעיר הישראלי שנכנס לגלוש באחד החו־

פים ונעלם.
לאתר  כדי  הכל  עושים  עדיין  "אנחנו 
צוטטה  הביתה",  אותו  ולהחזיר  אחי  את 
אביב.  של  אחותו  משל  סיון  'מאקו'  באתר 
מצאו  לא  כי  וודאות  בחוסר  חיים  "אנחנו 
על  שומרים  אבל  אביב,  של  פריטים  שום 

תקווה שנמצא אותו".
הגיע   ,23 בן  סבא  כפר  תושב  אביב, 
שטייל  לאחר  לאינדונזיה  כחודשיים  לפני 
לחזור  ותכנן  בפיליפינים  הטוב  חברו  עם 

לארץ בתחילת אוקטובר. לפני חודש (17.6) 
יצא אביב לגלוש בים ומאז נעלמו עקבותיו.
היעדרותו,  על  ההודעה  לאחר  מיד 
צוותי חילוץ והצלה הוקפצו למקום וערכו 
מס־ כשהם  משל  אחר  ממושכות  סריקות 
משוכללים  טכנולוגיים  באמצעים  תייעים 
ורחפנים,  במסוקים  שימוש  כולל  ביותר, 

חיפושים שכאמור לא העלו עד כה דבר.
כי  הבהירו  אביב  של  משפחתו  בני 
אין בכוונתם לוותר והשבוע הם ערכו ערב 
המשך  למימון  הכספים  לגיוס  התרמה 
החיפושים: "מבחינתנו אנחנו לא מוותרים 
אחי.  את  לאתר  אבן  כל  להפוך  וממשיכים 
יש צוות מקומי שמסייע לאתר אותו. אנחנו 
מתפללים ומבקשים מכולם להתפלל למען 

אחי שימצאו אותו", אמרה אחותו סיוון.
ביום  נמסר  הישראלי  החוץ  ממשרד 
של  היעדרותו  על  "ההודעה  כי  ההיעדרות 
לישראלים  במחלקה  התקבלה  משל  אביב 
משרד  של  הקונסולרי  באגף  לארץ,  בחוץ 
לבאלי  נכנס  אביב  שהוסבר,  ככל  החוץ. 
שבאינדונזיה באמצעות דרכונו האמריקני. 
נציין כי לא שוררים יחסים דיפלומטיים בין 
דיפלומ־ נציגות  בה  אין  וממילא  המדינות 
הקונסולרי  האגף  זאת,  עם  ישראלית.  טית 
לאיתור  סיוע  לבקשת  פנה  החוץ  במשרד 
הנעדר בדרכים אחרות, ועוקב מקרוב אחר 
אינדונזיה  שלטונות  של  החיפוש  מאמצי 

לאיתורו".

shaharit.com

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
http://bit.ly/32nZame
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הוואי: מקומיים מפגינים נגד 
הצבת טלסקופ ענק על הר 

ילידי האי מונעים את ביצוע הפרויקט הבין-לאומי שכולל מכשיר לחקר החלל 
בגודל של 30 מטר ◆ למרות פסיקת ביהמ"ש המפגינים נחושים: "המאבק הזה 

גדול יותר מהטלסקופ"

מ‡ פ. יוחנן
חוסמים  בהוואי  מפגינים 
במשך חמישה ימים את הגישה 
במדי־ ביותר  הגבוהה  לנקודה 
הצבתו  את  למנוע  בניסיון  נה 
 30 שגודלו  ענק  טלסקופ  של 
מיליארד   1.4 ושוויו  מטרים 
הבינלאומי  הפרויקט  דולרים. 
עשור  לאחר  ירוק  אור  קיבל 
של דיונים ומאמצים משפטיים 
פסק  שעברה  כשבשנה  בנושא, 
הצבת  כי  בהוואי  המשפט  בית 

המכשיר במדינה הינה חוקית.
לפרויקט  ההתנגדות  את 
שרואים  האי  ילידי  מובילים 
הת־ על  להשתלט  ניסיון  בכך 

בעלי  ידי  על  המקומית  רבות 
המא־ מובילי  זרים.  אינטרסים 
תחו־ את  להשיב  מבקשים  בק 
בני  של  והכבוד  העצמיות  שת 
של  "הרוח  את  ולשמר  המקום 
את  מכעיס  הפרויקט  הוואי". 
חשיבותו  בגלל  גם  האי  ילידי 
המקומית,  לתרבות  ההר  של 
שעל פסגתו אמור להיות מוצב 
המפ־ של  בעיניהם  הטלסקופ, 
יותר  גדול  הזה  גינים: "המאבק 
המפ־ אחד  אמר  מהטלסקופ", 

גינים.
הגישה  חסימת  כה,  עד 
להציב  אמורים  שבה  לנקודה 
הצלחה  השיגה  הטלסקופ  את 

הציוד  והובלת  המפגינים  עבור 
מתעכבת.  להקמתו  הנדרש 
דרך  מחפשים  במדינה  בכירים 
לאפשר את הוצאתו לפועל של 
מושל  שלום.  בדרכי  הפרויקט 
שמי־ כי  אמר  איג  דיוויד  הוואי 
רה על ביטחון כל הצדדים הוא 

בראש סדר העדיפויות שלו.
אמר  במדינה  נוסף  בכיר 
והפו־ שהמוחים  מקווה  הוא  כי 
לידי  להגיע  יצליחו  ליטיקאים 
יותר.  טובות  בדרכים  הסכמות 
"כולנו צריכים לקחת צעד קטן 
"זהו  בכיר.  אותו  אמר  אחורה", 
עדיין ביתנו, זוהי עדיין המשפ־

חה שלנו. בשני הצדדים".

נכנס לתוקף צו האוסר על 
הדלקת מדורות ברחבי הארץ
החל מהשבוע ועד סוף ספטמבר חל איסור על הדלקת מדורות בשטחים 

פתוחים בהם יש צמחייה דליקה, ובמרחק של מאות מטרים מיישובים. הצו 
כולל איסור על ביצוע עבודות ריתוך או שימוש באש גלויה

מ‡ פ. יוחנן
הדלקת  על  האוסר  הצו 
נכנס  פתוחים  בשטחים  מדורות 
לתוקפו השבוע ויימשך עד לסוף 
הקיץ. תוקף הצו יימשך עד ל-26 
בין  ויחול  אלול),  (כ"ו  בספטמבר 
רחבי  בכל  השעות 07:00-20:00 

ישראל.
מדורות  הדלקת  איסור  צו 
הש־ כל  על  יחול  אש  והבערת 
דליקה,  צמחייה  יש  בהם  טחים 
שמורות טבע, חורש ויער, תחום 
מט־  500 עד  שטח  ובכל  ישוב 
עבודות  ביצוע  ייאסר  מהם.  רים 
 20 במרחק  גלויה  אש  או  ריתוך 
שמו־ חורשים,  מיערות,  מטרים 

רות טבע וצמחייה דליקה.

על  החליט  הכבאות  נציב 
הוצאת הצו, לאחר קיום הערכות 
הגורמים  כלל  של  ובחינה  מצב 
לרבות  בפניו  שהוצגו  והסיכונים 
שטח,  תנאי  אוויר,  מזג  תנאי 
ודלי־ יבשה  (צמחייה  אש  מטען 
קיצוניים  תנאים  שיוצרים  קה), 
להתרח־ הסבירות  את  ומעלים 
מכ־ והתפשטותן.  דליקות  שות 
מדגישים  לישראל  והצלה  באות 
כי החורף הביא עמו צמחיה רבה, 
ומהווה  שהתייבשה  עשבייה 
מטען אש היוצר מורכבות ואיום 

להתפשטות דליקות.
רב  והצלה  כבאות  נציב 
"אנו  כי  אמר  שמחי  דדי  טפסר 
תרבו־ לשינוי  להביא  מבקשים 

מהדלקת  ימנע  הציבור  בו  תי 
בהם  באיזורים  מסוכנת  אש 
וב־ אש  התפשטות  סכנת  ישנה 
לבטיחות  תרבות  לקדם  כלל 
גדול  בחלק  ובטבע.  בבית  באש 
בתקו־ מקובל  העולם  ממדינות 
אש,  מהדלקת  להימנע  הקיץ  פת 
אשר מסכנת את החיים והטבע".

מדי  "בישראל,  לדבריו, 
פו־ שריפות  אלפי  עשרות  שנה 
רצות בשטחים פתוחים וגורמות 
מס־ ואף  רכוש  טבע,  של  להרס 
כנות חיי אדם. האקלים בישראל 
המודעות  את  להעלות  מחייב 
בה־ הכרוכות  לסכנות  הציבורית 
אחראית  והתנהגות  אש  בערת 

בטבע".

איראן: ארה"ב מבודדת 
ומפעילה טרור כלכלי

הבכיר האיראני התייחס לכמות המדינות שעליהן מוטלות סנקציות אמריקניות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ברקע העימות במפרץ, שר 
ג'אווד  מוחמד  איראן,  של  החוץ 
כי  ואמר  ארה"ב  את  תקף  זריף, 
לדבריו,  בעולם.  מבודדת  היא 

המדיניות שארה"ב מובילה, אשר 
כוללת טרור כלכלי המופעל כנגד 
סוריה  איראן,  קובה,  וונצואלה, 
ואזורים אחרים בעולם היא מדי־

ניות מוטעית. 
הבכיר  אמר  הדברים  את 

האיראני ברקע העימות בין מדי־
נתו לבריטניה והדיווח על ניסיון 
בריטניה  לצד  לפעול  אמריקני 
השיט  חופש  את  לשמר  במטרה 

במפרץ הפרסי.

ר' ישעיה ב"ר משה

shaharit.com :הצטרף עכשיו

דיווח: 

בריטניה דחתה הצעת ארה"ב 
להקים כוח אבטחה במפרץ הפרסי

הסיבה לסירוב: חשש של בריטניה להיראות קרובה מדי לנשיא טראמפ 

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
להצעה  סירבה  בריטניה 
כוח  הקמת  שכללה  אמריקנית 
הפ־ במפרץ  משותף  ימי  אבטחה 
שיט  כלי  על  להגן  במטרה  רסי, 
התוקפ־ מפני  במקום  שעוברים 
לסירוב,  הסיבה  האיראנית.  נות 

על פי הדיווח - חשש של בריט־
לנשיא  מדי  קרובה  להיראות  ניה 
טראמפ. את ההצעה האמריקנית 
דחתה ראש הממשלה תרזה מיי. 
מתחו  מיי  של  בקבינט  בכירים 
ביקורת על דחיית ההצעה האמ־

ריקנית בעת הזו.
שדלפו  מסמכים  כזכור, 

בשבועות האחרונים גילו כי שג־
לשעבר,  בארה"ב  בריטניה  ריר 
ממשל  על  רבה  ביקורת  הביע 
טראמפ ועל מדיניות החוץ שהוא 
בעקבות  פוטר  השגריר  מוביל. 
הנראה,  ככל  אולם  הפרסומים, 
הבריטי  החוץ  משרד  מצד  היחס 

כלפי ממשל טראמפ נותר עוין. 
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הקונסול הגרמני ברש"פ תמך 
באנטישמיות

ראש המשלחת הגרמנית ברשות הפלסטינית הביע תמיכה בפגיעה בחיילי 
צה"ל, ובמכחיש שואה האמריקני ◆ גרמניה: "התכנים אינם מקובלים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ב"בילד"  הפרסום  לאחר 
הגרמני כי קונסול גרמניה ברשות 
קלאגס,  כריסטיאן  הפלסטינית, 
ומתנג־ באלימות  תמיכה  סימן 
ישראל,  מדינת  של  לקיומה  דים 
כי  הגרמני  החוץ  משרד  הודיע 

פתח בחקירה לבחינת המקרה.
סרטון  היה  הסימונים  בין 
מת־ על  שבח  דברי  הובאו  שבו 
צה"ל,  חיילי  נגד  שבוצעה  קפה 
הימין  פעיל  של  דבריו  פרסומי 
הקיצוני ומכחיש השואה, דייוויד 
החללית  שיגור  כי  דברים  דיוק, 

הישראלית "בראשית" לירח היא 
עוד יעד לכיבוש ישראלי. ומאמר 
של  בפעילותו  עמוקות  שמזלזל 

מוזיאון השואה "יד ושם".
הגרמני  החוץ  במשרד 
הבהירו כי הם מגנים את פעולו־
שנ־ התוכן  וכי  הקונסול,  של  תיו 
מקובל  איננו  נציגם  ידי  על  תמך 

על ממשלת גרמניה.
אוגוסט  מאז  מכהן  קלאגס 
הגרמ־ המשלחת  בראש   2018
בסוף  הפלסטינית.  ברשות  נית 
השבוע נטען במגזין הגרמני "דר 
פרו-ישרא־ ארגונים  כי  שפיגל" 

הישרא־ המשרד  בשיתוף  לים 
יזמו  אסטרטגיים  לנושאים  לי 
הפרלמנט  הצעת  את  וקידמו 
כי  מאי  בחודש  שקבע  הגרמני, 
אנטיש־ הם   BDS-ה ארגוני 
הארגונים  התחקיר,  לפי  מיים. 
"פורום השלום" ו"יוזמת ערכים" 
ישראל,  ממשלת  בשיתוף  פעלו 
תרומות  "באמצעות  היתר  בין 
כמו  בארגונים,  לפוליטיקאים". 
אסטרט־ לעניינים  במשרד  גם 

להם,  מהמיוחס  התנערו  גיים, 
את  כינו  אף  הגרמני  וב"בילד" 

התחקיר "אנטישמי".

דו"ח: ירידה במספר הפגנות 
המחאה באיראן כנגד המשטר

הנתונים מצביעים על ירידה במחאות במהלך שנת 2019

מ‡ ‡ברהם ויסמן
החוץ  מדיניות  מצב  בעוד 
ומתערער,  הולך  איראן  של 
במדינה  הפנימיות  המהומות 
לפי  כך  ושוככות.  הולכות  דווקא 

האופוזיציה  של  תקשורת  כלי 
שפורסמו  נתונים  האיראנית. 
את  מנטר  אשר  התקשורת  בכלי 
ההפגנות ברחבי איראן על בסיס 
המ־ אירועי  כי  מגלים  יומי  יום 

ושביתות  הפגנות  שכללו  חאה 
הרפובליקה,  ברחבי  שהתקיימו 
שנת  במהלך  מאוד  התמעטו 
2019, זאת ביחס לכמות המחאות 

שהתרחשו בשנת 2018.

בחריין בירכה את ארגנטינה על 
הכרתה בחיזבאללה כארגון טרור

נסראללה: במקרה של עימות אמריקני מול איראן, כל האזור יהיה מעורב 
במלחמה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
על  ארגנטינה  של  הכרזתה 
מביאה  טרור  כארגון  חיזבאללה 
ובי־ בארה"ב  רק  לא  רב  לסיפוק 
שראל אלא גם במדינות הסוניות 
ממשלת  לאיראן.  מתנגדות  אשר 
על  ארגנטינה  את  בירכה  בחריין 

בעקבות  סיפוק  והביעה  המהלך 
בארגון  הארגנטינאית  ההכרה 

השיעי כארגון טרור.
שר החוץ של בחריין הבהיר 
קרו־ יהיו  התיכון  במזרח  כי  עוד 
בים יותר לשלום אם איראן תפ־

סיק לתמוך בחמאס.

בתוך כך, מנהיג חיזבאללה 
ארה"ב  כי  אמר  נסראללה  חסן 
מלחמה  לכפות  מסוגלת  איננה 
נגד איראן, משום שאז כל האזור 
יהיה מעורב במלחמה שכזו ואר־
שתגיד  זו  תהיה  לא  הברית  צות 

את המילה האחרונה. 

נמצא תכשיט מזהב בחפירות עיר דוד
בנוסף חשפו החופרים את שרידיהם של מבנים מימי הבית הראשון וכן מהבית 

השני ואת המשכו של רחוב הקרדו מקסימוס הביזנטי של העיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
העובדים  ארכיאולוגים 
קרולינה  צפון  אוניברסיטת  מטעם 
לאורך  לראשונה,  זיהו  שבשרלוט 
החומה הדרומית של העיר העתי־
ירו־ חומות  סביב  הלאומי  בגן  קה 
שלים העתיקה את שרידי הלחימה 
הצלבנית מהמצור שהוביל לנפילת 

ירושלים לפני 920 שנה בדיוק. 
שהסתיים  הצלבני  המצור 
חמישה  נמשך   1099 ביולי   15 ב 
העיר  בכיבוש  והסתיים  שבועות 
וטבח  הנוצרים  הכוחות  ידי  על 
של תושביה שנמשך כשבוע נוסף. 
הצלבניים  הכוחות  מרבית  כי  אף 
התרכזו בחזית הצפונית של העיר 
אחד הכוחות שהובל על ידי רימו־
נד מסיינט ג'יל ואנשיו בני פרובנס 
(שבדרום צרפת) ניסה לפרוץ לעיר 

מכיוון הר ציון.
לנו  מספרים  הכרוניקאים 
שאנשיו של ריימונד נתקלו בבעיה 
כאשר ניסו לקרב את מגדל המצור 
זאת  העיר.  לחומת  בידיהם  שהיה 
הצרים  לכוחות  העיר  שבין  מכיוון 
חפיר.  תעלת  שכלל  מכשול  עמד 
על  בזהב  לאנשיו  שילם  ריימונד 
את  הלילה  בחסות  שימלאו  מנת 
המצור  מגדל  את  ויובילו  החפיר 
את  לסתום  מאמציהם  לחומה. 
שחבריהם  לפני  יום  צלחו  החפיר 
למרבה  אך  מצפון,  לעיר  פרצו 
שהמוסלמים  בכדי  רק  האירוניה, 
המצור  מגדל  את  יעלו  העיר  מגני 

באש.

כה  עד  מוכר  שהיה  החפיר 
נמצא  הכרוניקאים  מתיאורי  רק 
ללחימה.  עדויות  ובו  לראשונה 
לש־ קרוב  של  ברוחב  היה  החפיר 
בעה עשר מטרים ובעומק של כא־

רבעה. מעט 
מבנה  נחפר  לחפיר  מדרום 
רצפ־ שעל  התקופה  מאותה  נטוש 

תו נמצא תכשיט עשוי זהב, פנינים 
ואבנים טובות.

מרגשים  לממצאים  בנוסף 
את  השנה  החופרים  חשפו  אלה 
הבית  מימי  מבנים  של  שרידיהם 
ואת  השני  מהבית  וכן  הראשון 
המשכו של רחוב הקרדו מקסימוס 

הביזנטי של העיר.

shaharit.com
office@shaharit.com
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הקונסול הגרמני ברש"פ תמך 
באנטישמיות

ראש המשלחת הגרמנית ברשות הפלסטינית הביע תמיכה בפגיעה בחיילי 
צה"ל, ובמכחיש שואה האמריקני ◆ גרמניה: "התכנים אינם מקובלים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ב"בילד"  הפרסום  לאחר 
הגרמני כי קונסול גרמניה ברשות 
קלאגס,  כריסטיאן  הפלסטינית, 
ומתנג־ באלימות  תמיכה  סימן 
ישראל,  מדינת  של  לקיומה  דים 
כי  הגרמני  החוץ  משרד  הודיע 

פתח בחקירה לבחינת המקרה.
סרטון  היה  הסימונים  בין 
מת־ על  שבח  דברי  הובאו  שבו 
צה"ל,  חיילי  נגד  שבוצעה  קפה 
הימין  פעיל  של  דבריו  פרסומי 
הקיצוני ומכחיש השואה, דייוויד 
החללית  שיגור  כי  דברים  דיוק, 

הישראלית "בראשית" לירח היא 
עוד יעד לכיבוש ישראלי. ומאמר 
של  בפעילותו  עמוקות  שמזלזל 

מוזיאון השואה "יד ושם".
הגרמני  החוץ  במשרד 
הבהירו כי הם מגנים את פעולו־
שנ־ התוכן  וכי  הקונסול,  של  תיו 
מקובל  איננו  נציגם  ידי  על  תמך 

על ממשלת גרמניה.
אוגוסט  מאז  מכהן  קלאגס 
הגרמ־ המשלחת  בראש   2018
בסוף  הפלסטינית.  ברשות  נית 
השבוע נטען במגזין הגרמני "דר 
פרו-ישרא־ ארגונים  כי  שפיגל" 

הישרא־ המשרד  בשיתוף  לים 
יזמו  אסטרטגיים  לנושאים  לי 
הפרלמנט  הצעת  את  וקידמו 
כי  מאי  בחודש  שקבע  הגרמני, 
אנטיש־ הם   BDS-ה ארגוני 
הארגונים  התחקיר,  לפי  מיים. 
"פורום השלום" ו"יוזמת ערכים" 
ישראל,  ממשלת  בשיתוף  פעלו 
תרומות  "באמצעות  היתר  בין 
כמו  בארגונים,  לפוליטיקאים". 
אסטרט־ לעניינים  במשרד  גם 
להם,  מהמיוחס  התנערו  גיים, 
את  כינו  אף  הגרמני  וב"בילד" 

התחקיר "אנטישמי".

דו"ח: ירידה במספר הפגנות 
המחאה באיראן כנגד המשטר

הנתונים מצביעים על ירידה במחאות במהלך שנת 2019

מ‡ ‡ברהם ויסמן
החוץ  מדיניות  מצב  בעוד 
ומתערער,  הולך  איראן  של 
במדינה  הפנימיות  המהומות 
לפי  כך  ושוככות.  הולכות  דווקא 

האופוזיציה  של  תקשורת  כלי 
שפורסמו  נתונים  האיראנית. 
את  מנטר  אשר  התקשורת  בכלי 
ההפגנות ברחבי איראן על בסיס 
המ־ אירועי  כי  מגלים  יומי  יום 

ושביתות  הפגנות  שכללו  חאה 
הרפובליקה,  ברחבי  שהתקיימו 
שנת  במהלך  מאוד  התמעטו 
2019, זאת ביחס לכמות המחאות 

שהתרחשו בשנת 2018.

בחריין בירכה את ארגנטינה על 
הכרתה בחיזבאללה כארגון טרור

נסראללה: במקרה של עימות אמריקני מול איראן, כל האזור יהיה מעורב 
במלחמה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
על  ארגנטינה  של  הכרזתה 
מביאה  טרור  כארגון  חיזבאללה 
ובי־ בארה"ב  רק  לא  רב  לסיפוק 
שראל אלא גם במדינות הסוניות 
ממשלת  לאיראן.  מתנגדות  אשר 
על  ארגנטינה  את  בירכה  בחריין 

בעקבות  סיפוק  והביעה  המהלך 
בארגון  הארגנטינאית  ההכרה 

השיעי כארגון טרור.
שר החוץ של בחריין הבהיר 
קרו־ יהיו  התיכון  במזרח  כי  עוד 
בים יותר לשלום אם איראן תפ־

סיק לתמוך בחמאס.

בתוך כך, מנהיג חיזבאללה 
ארה"ב  כי  אמר  נסראללה  חסן 
מלחמה  לכפות  מסוגלת  איננה 
נגד איראן, משום שאז כל האזור 
יהיה מעורב במלחמה שכזו ואר־
שתגיד  זו  תהיה  לא  הברית  צות 

את המילה האחרונה. 

נמצא תכשיט מזהב בחפירות עיר דוד
בנוסף חשפו החופרים את שרידיהם של מבנים מימי הבית הראשון וכן מהבית 

השני ואת המשכו של רחוב הקרדו מקסימוס הביזנטי של העיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
העובדים  ארכיאולוגים 
קרולינה  צפון  אוניברסיטת  מטעם 
לאורך  לראשונה,  זיהו  שבשרלוט 
החומה הדרומית של העיר העתי־
ירו־ חומות  סביב  הלאומי  בגן  קה 
שלים העתיקה את שרידי הלחימה 
הצלבנית מהמצור שהוביל לנפילת 

ירושלים לפני 920 שנה בדיוק. 
שהסתיים  הצלבני  המצור 
חמישה  נמשך   1099 ביולי   15 ב 
העיר  בכיבוש  והסתיים  שבועות 
וטבח  הנוצרים  הכוחות  ידי  על 
של תושביה שנמשך כשבוע נוסף. 
הצלבניים  הכוחות  מרבית  כי  אף 
התרכזו בחזית הצפונית של העיר 
אחד הכוחות שהובל על ידי רימו־
נד מסיינט ג'יל ואנשיו בני פרובנס 
(שבדרום צרפת) ניסה לפרוץ לעיר 

מכיוון הר ציון.
לנו  מספרים  הכרוניקאים 
שאנשיו של ריימונד נתקלו בבעיה 
כאשר ניסו לקרב את מגדל המצור 
זאת  העיר.  לחומת  בידיהם  שהיה 
הצרים  לכוחות  העיר  שבין  מכיוון 
חפיר.  תעלת  שכלל  מכשול  עמד 
על  בזהב  לאנשיו  שילם  ריימונד 
את  הלילה  בחסות  שימלאו  מנת 
המצור  מגדל  את  ויובילו  החפיר 
את  לסתום  מאמציהם  לחומה. 
שחבריהם  לפני  יום  צלחו  החפיר 
למרבה  אך  מצפון,  לעיר  פרצו 
שהמוסלמים  בכדי  רק  האירוניה, 
המצור  מגדל  את  יעלו  העיר  מגני 

באש.

כה  עד  מוכר  שהיה  החפיר 
נמצא  הכרוניקאים  מתיאורי  רק 
ללחימה.  עדויות  ובו  לראשונה 
לש־ קרוב  של  ברוחב  היה  החפיר 
בעה עשר מטרים ובעומק של כא־

רבעה. מעט 
מבנה  נחפר  לחפיר  מדרום 
רצפ־ שעל  התקופה  מאותה  נטוש 

תו נמצא תכשיט עשוי זהב, פנינים 
ואבנים טובות.

מרגשים  לממצאים  בנוסף 
את  השנה  החופרים  חשפו  אלה 
הבית  מימי  מבנים  של  שרידיהם 
ואת  השני  מהבית  וכן  הראשון 
המשכו של רחוב הקרדו מקסימוס 

הביזנטי של העיר.

shaharit.com
office@shaharit.com
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מזגן בביתו של מרן רה"י הגר"ג 
אדלשטיין עלה בלהבות

הכבאים גילו כי מדובר בביתו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדשלטיין 
שליט"א, שמסיבה לא ברורה עלה המזגן לפתע בלהבות וכאמור יצא עשן רב

מ‡: יר‡ל לבי‡
שעבר  קודש  שבת  בליל 
הוזעקו כוחות כיבוי אש והצלה 
לרחוב  בוקר  לפנות   3 בשעה 
מזגן  של  מנוע  עקב   17 ראב"ד 

שעלה באש ועלה עשן רב.
שהוזעקו  הצלה  כונני 

גילו  הכבאים  עם  יחד  למקום 
ראש  מרן  של  בביתו  מדובר  כי 
אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה 
ברו־ לא  שמסיבה  שליט"א, 
בלהבות  לפתע  המזגן  עלה  רה 
וכאמור יצא עשן רב. לאחר מס' 
כיבוי  צוות  פעילות  של  דקות 

אש, הכיבוי סיים את פעולותיו 
והשכנים חזרו לשיגרה.

לא  איש  שמים  בחסדי 
ראש  ומרן  בשריפה  נפגע 
לשקוד  בביתו  נשאר  הישיבה 
לצאת  הוצרך  ולא  תלמודו  על 

מהדירה.

שרלוט: צלב קרס נחרט על 
טנדר של משפחה יהודית

הבעלים של הטנדר קרא למשטרה לפתוח בחקירה בחשד לפשע שנאה ◆ עד 
כה לא נפתחה אפילו חקירה במשטרה

מ‡: יר‡ל לבי‡
 – קרוליינה  צפון  שרלוט,  
משפחה יהודית נחרדה לגלות כי 
צלב קרס נחרט על הטנדר המש־

פחתי שלהם.
למ־ התלוננו  המשפחה  בני 

התמונות  את  פרסמו  ואף  שטרה 
ימ־ שהרשויות  בתקווה  הקשות, 
צאו מי אחראי לחריטת צלב קרס 
שמי־ מאוד  "כעסתי  הטנדר.  על 
במיוחד  שלי  ברכוש  יפגע  שהו 
עם סמל כזה, כי בתור יהודי הוא 
מיליון  שישה  של  רצח  מסמל 

הקורבן  אמר  ואחיות",  אחים 
שלא  המזועזע,  המשפחה  ראש 

רצה להזדהות.
קרא  הטנדר  של  הבעלים 
למשטרה לפתוח בחקירה בחשד 
נעשו  לא  כה  עד  שנאה.  לפשע 

כלל מעצרים.

י-ם: פועל בן 17 נהרג מפגיעת 
מלגזה שהתהפכה 

 המשטרה פתחה בחקירה, ולזירת האירוע ברחוב אל-מונטאר בבירה הגיע 
נציג של משרד העבודה ◆ שני פועלים נוספים נפצעו קשה באתר בנייה במגדל 

העמק ובמפעל בעמק יזרעאל

מ‡: מ. יו„
אתמול  נהרג   17 בן  פועל 
בר־ שהתהפכה  מלגזה  מפגיעת 
חוב אל מונטאר בירושלים. מותו 
של הפועל, מוחמד חמאד, נקבע 
בחקי־ פתחה  המשטרה  במקום. 
נציג  הגיע  ולמקום  האירוע,  רת 

מטעם משרד העבודה.
שני פועלים נוספים נפצעו 
אתמול קשה. פועל בניין כבן 35 

בנייה  באתר  לבור  כשנפל  נפצע 
העמק.  במגדל  הצבר  ברחוב 
מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 
החולים  לבית  הפועל  את  פינו 
בקיבוץ  במפעל  בחיפה.  רמב"ם 
גזית שבעמק יזרעאל נפצע קשה 
מד"א  של  מסוק   .30 כבן  פועל 
החולים  לבית  כן  גם  אותו  פינה 
העבו־ ומשרד  המשטרה  רמב"ם. 

דה פתחו בחקירה.

עגורן  מפעיל  במקביל, 
צולה  עצמו  את  תיעד  בירושלים 
בגו־ העבודה,  בזמן  וירקות  בשר 
מינהל  מטרים.  עשרות  של  בה 
והר־ העבודה  במשרד  הבטיחות 
בשל  לחודש  אותו  השעה  ווחה 
ההתנהלות הרשלנית והמסוכנת. 
רמות,  בשכונת  הבנייה,  באתר 
התגלו ליקויי בטיחות רבים והוא 

נסגר עד לתיקונם.

יו"ר ההסתדרות: "אם תפגעו בשכר 
האחיות, נשבית את מערך הבריאות"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ארנון  ההסתדרות  יו"ר 
במאבקם  תמיכה  הביע  בר-דוד 
הס־ ויו"ר  והאחיות  האחים  של 
אילנה  והאחיות  האחים  תדרות 
כהן, כנגד איומי משרד הבריאות 

לבצע הפחתות בשכרם של העו־
בדים.

בר- ששלח  חריף  במכתב 
הבריאות  משרד  למנכ"ל  דוד 
יו"ר  התריע  טוב,  סימן  בר  משה 
שמש־ במידה  כי  ההסתדרות 

מן  בו  יחזור  לא  הבריאות  רד 
האיומים כלפי האחים והאחיות, 
תפעל ההסתדרות במלוא עוצמ־
הג־ רוע  את  לשנות  מנת  על  תה 
זירה, עד כדי השבתה מלאה של 
מערך הבריאות בימים הקרובים.

פרנו // „ו„ פרי„

טיפול בם רפ‡טה 
אבינו שיחיה הוא חולה לב מזה מספר שנים, זאת בעקבות מספר 

 .LDL אירועים שעבר על רקע
לאחרונה הוא החל ליטול את הכדורים שניתנו לו בגלל תופעות 
היא  מטיפול  ההימנעות  אותם.  לשאת  יכל  לא  והוא  גרמו  שהם  לוואי 

מצב מסוכן ביותר ופנינו לעסקן רפואי מפורסם בשאלה כיצד לנהוג. 
הניתנת  בזריקה  מדובר  רפאטה.  בשם  טיפול  על  לנו  המליץ  הוא 
אחת לשבועיים. הטיפול חוסך תופעות לוואי ממי שחווה כאלה במהלך 

 .LDL לקיחת כדורים, וגם יעיל ביותר בהתמודדות עם
במהלך הבירורים על הטיפול התברר שרבים נמנעים ממנו בשל 
עלות יקרה, אולם למעשה רוב הביטוחים המשלימים מכסים את רובו 

כך שגם אם הוא יקר ביחס לכדורים, הרי שלא מדובר בפער אסטרונומי, 
ובודאי שזה שוה את המחיר.

לכן רצינו להמליץ לציבור שזה רלוונטיי לו או למישהו ממשפחתו 
לברר על סוג הזריקה הזו אצל הגורם המטפל.

בברכה, 
משפחת לוי

מס‡וסט‡ופורוזיס 
סו־ מבוגרים  בגילאי  גברים)  גם  אבל  נשים  (בעיקר  רבים  אנשים 
הת־ מחלת  על  שמדובר  נסביר  כללי  באופן  מסאוסטאופורוזיס.  בלים 

לשבר משמעותי,  רגילה מובילה  העצם שגורמת לכך שנפילה  פוררות 
כשבהרבה מאוד מקרים זה מוביל לשברים נוספים ולעתים אף לסכנת 

חיים. 
תרופות  על  לנו  המליצו  הרופאים  שתחי'.  אמנו  אצל  גם  היה  כך 
שונות, אולם בעלי ניסיון עדכנו אונו על פרוליה. מדובר בטיפול תרופתי 
עם  מתמודדת  רק  לא  הפרוליה  שנתית.  דו  זריקה  באמצעות  המתבצע 
נזקי האוסטאופורוזיס אלא גם מצליחה לעכב את תהליכי ההתפוררות. 
מצאנו לנכון לשתף את הציבור במידע הזה היות ומסיבה לא ברו־
רה הרופאים נמנעים מליידע את המטופלים בטיפול הזה למרות שהוא 

גם יעיל מאוד, גם כלול בסל וגם מתאפיין במיעוט תופעות לוואי.
ויה"ר שיהיו הדברים לתועלת, משפחת ד. ירושלים

בים למערכמכ
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בני ברק: מוט של 
כסא אופניים ננעץ 
בילד - מצבו בינוני
ילד שרכב על אופניים נפצע בינוני 

בתאונה עצמית בבני ברק. מוט מושב 
האופניים ננעץ בילד ◆ הוא פונה 

לאחר מכן במצב בינוני לבית החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡
ילד שרכב על אופניים נפצע בינוני בתאונה 
עצמית בבני ברק. צוות אמבולנס של איחוד הצלה 
העניקו לו סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה ופי־
נו אותו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.
איחוד  של  האמבולנס  נהג  שטרן  אברומי 
הצלה סיפר: "מדובר בילד שהתהפך עם האופניים 
עליהם רכב ובעקבות כך המוט של כסא האופניים 
ננעץ בו. פיניתי אותו באמבולנס של איחוד הצלה 
בתל  החולים  בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 

השומר כשמצבו מוגדר בינוני".

פרק ה - כיצד ירגיל האדם עצמו במדת החסד
העקר - אהבת ה'

א ַיִניַח  לֹּ ְכִלית ַאֲהָבה שֶׁ ִניַסת ָהָאָדם ֶאל סוֹד ַהֶחֶסד הּוא ֶלֱאהֹב ֶאת ה' תַּ ִעיָקר כְּ

ן  ַרְך, ְוָלֶזה ְיַתקֵּ ָלל ְלֵעֶרְך ַאֲהָבתוֹ ִיְתבָּ ָבר ֶנֱאָהב ֶאְצלוֹ כְּ ֵאין דָּ ֵני שֶּׁ ה ִמפְּ ֲעבוָֹדתוֹ ְלׁשּום ִסבָּ

את  ַהזֹּ ָהַאֲהָבה  ְוִתְהֶיה  ָרִכים,  ַהצְּ ִלשְָׁאר  ִיְהֶיה  ַהּמוָֹתר  ְך  כָּ ְוַאַחר  ֲעבוָֹדתוֹ  ָצְרֵכי  ה  ִחלָּ תְּ

ל ִיּסּוִרין ְותוָֹכחוֹת ַיְח־ רּוְך הּוא ּוֵבין ְיַקבֵּ דוֹׁש בָּ ל טוֹבוֹת ֵמֵאת ַהקָּ ין ְיַקבֵּ ִלּבוֹ בֵּ קּוָעה בְּ תְּ

ָבִרים ו, ה):  ְצֵעי אוֵֹהב", ּוְכִדְכִתיב (דְּ ֵלי כז, ו): "ֶנֱאָמִנים פִּ ִדְכִתיב (ִמשְׁ ֵבם ְלַאֲהָבה לוֹ כְּ שְּׁ

ֶחֶסד  ּדוֹת בְּ ל ַהמִּ ֵדי ִלְכלֹל כָּ ה ְוכּו'" כְּ ה ּוִמדָּ ָכל ִמדָּ ָרכוֹת נד.) "בְּ "ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" ּוֵפְרׁשּו (בְּ

נּו  ֶחֶסד, ְוַהיְּ ין ִהיא ְקׁשּוָרה בְּ ִהיא פוֶֹעֶלת דִּ ְלכּות ְוִעם ֱהיוֹת שֶׁ ְוִנְמָצא סוֹד ַהְנָהָגתוֹ ֵמַהמַּ

ַצד ַהֶחֶסד  ִמיד בְּ ְלטוָֹבה", ָרָצה ְלָקשְָׁרה תָּ ָהָיה אוֵֹמר "ַגם זוֹ  שֶׁ ת ַנחּום ִאיׁש ַגם זוֹ  ִמדַּ

א ְלטוָֹבה  בּוָרה ֵאינוֹ ֶאלָּ גְּ שְׂמֹאל ְקׁשּוָרה בַּ ִהיא בִּ ְרֶאה שֶׁ נִּ ם זוֹ שֶׁ ְקָרא טוֹב ְוָהָיה אוֵֹמר גַּ ַהנִּ

יֶניָה. ְוזוֹ ִהיא  יר דִּ ה ַהִהיא ּוַמְסתִּ דָּ מִּ ְעּתוֹ ֶאל ַצד ַהּטוֹב בַּ ֶחֶסד ְוָהָיה שָׂם דַּ ִהיא ְקׁשּוָרה בְּ

ִמיד. ֶחֶסד תָּ שֵׁר בְּ דוָֹלה ְלִהקָּ ַהְנָהָגה גְּ

ִמילּות ֲחָס־ גְּ ד ִעם קוֹנוֹ". ְלִפי שֶׁ ְתַחסֵּ ָמה) "ֵאיֶזה ָחִסיד ַהמִּ ַהְקדָּ ְרׁשּו (בַּ ּקּוִנים פֵּ ּוַבתִּ

ּגוֵֹמל ֶחֶסד  ְגָמתוֹ, ְוהּוא שֶׁ ּקּון ָהֶעְליוֹן דֻּ ּה ַהתִּ ן בָּ ַכוֵּ יְּ ְחּתוִֹנים ָצִריְך שֶׁ תַּ ָאָדם עוֶֹשׂה בַּ ִדים שֶׁ

ִעם קוֹנוֹ.

מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו

ם ַיֲעֶשׂה ִעם קוֹנוֹ  ְבֵני ָאָדם, ְוֻכלָּ ִמילּות ֲחָסִדים בִּ ה ֵהן ִמּדוֹת גְּ מָּ ה ָצִריְך ָלַדַעת כַּ ְוַעתָּ

ִמילּות ֲחָסִדים ֵהם ֵאּלּו: י ִמּדוֹת גְּ ת ַהֶחֶסד, ְוָלֶזה נֹאַמר כִּ ְלַמְעָלה ִאם ִיְרֶצה ִלְקנוֹת ִמדַּ

ּקּון ִלְמזוֹנוֹ. ל תִּ ֵלַדת ָהָאָדם ָצִריְך ִלְגמֹל ִעּמוֹ כָּ ִראׁשוָֹנה - בְּ

ד  ִמצַּ ּה  ִלְדתָּ בְּ ַהְקשָֹׁתּה  בְּ ַוְיִהי  ְפֶאֶרת.  ַהתִּ יָנה -  ַהבִּ ֵלַדת  ֵעת  ַדְעּתוֹ  בְּ ַיֲעֶלה  ן  כֵּ ִאם 

ל  כָּ שָׁם  ן  ְלַתקֵּ ָצִריְך  י,  קֹשִׁ בְּ ְוֵלָדָתּה  בּורוֹת  ַהגְּ ְלַצד  ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֵיֵצא  ְושָׁלוֹם,  ַחס  ין  ַהדִּ

ְדָאְמִריַנן  ָלל כִּ ִלי מּום כְּ ָלד בְּ ֵצא ַהוָּ יֵּ ֵדי שֶׁ ִמין כְּ ְפֶאֶרת ְלַצד ַהיְּ ְהֶיה ֵלַדת ַהתִּ ָהֶאְפשָׁר שֶׁתִּ

שֶׁהּוא  ָהאוֹר  ְלַצד  ט  ִמשְׁפָּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ּיוִֹציא  שֶׁ ַהְינּו  דְּ ָקדוֹׁש"  ֵטינּו  פָּ ִמשְׁ ָלאוֹר  "ְותוִֹציא 

ַמֲעָשׂיו ְלקוֹשְׁרוֹ ָתִמיד  ן בְּ בּורוֹת, ּוָבֶזה ִנְכָלל ֱהיוֹתוֹ ְמַכוֵּ ל ִמן ַהגְּ ִמין ְוִיְהֶיה ָקדוֹׁש ְוִנְבדָּ ַהיָּ

ל  ֶזה ִנְכָלל כָּ ן ְוִכְמַעט בָּ ָרז ּוְמֻלבָּ ָלד ְמזֹּ ַצד ַהֶחֶסד ְוָאז ֵיֵצא ַהוָּ יָנה בְּ ֶחֶסד ּוְלהוִֹציא ִמן ַהבִּ בַּ

ֵלָדָתּה  י בְּ יִנים שָׁם ְוִיְהֶיה קֹשִׁ ֶרת ַהדִּ ְגבֹּ בּורוֹת תִּ א ְיעוְֹררּו ַהגְּ לֹּ ֵדי שֶׁ ּתוָֹרה כְּ בַּ ַאְזָהָרה שֶׁ

ַחס ְושָׁלוֹם.

ִתּקּוֵני ִמְצוָֹתיו. ָלד ַהְינּו ַלֲעשׂוֹת כְּ ה - ָלמּול ֶאת ַהוָּ ִניָּ שְׁ

ל אָֹתם  ף ַאַחר כָּ ה ְוָעְרָלה ַהִמַטֶפֶלת ֶאל ַהְיסוֹד ָימּול אָֹתּה ְוִיְרדֹּ ל ֵאיֶזה ַצד ְקִלפָּ כָּ שֶׁ

ּגוֵֹרם  ְלָבָבם  ָעְרַלת  ֶאת  ָמל  ְהיוֹתוֹ  בִּ שֶׁ אֶֹפן  בְּ ְתׁשּוָבה,  בִּ ְוַיְחִזיֵרם  ָעְרָלה  שָׁם  ַהּגוְֹרִמים 

שָׁם  ַהּגוְֹרִמים  ָבִרים  ַהדְּ ל  כָּ ן  ְלַתקֵּ ָחְזָקה  בְּ ְוַיֲעמֹד  ָעְרָלה  ִלי  בְּ ָהֶעְליוֹן  יק  דִּ ַהצַּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ

ַמל ֶחֶסד ִעם קוֹנוֹ  גָּ ֵני שֶׁ ה ִמפְּ ֻהנָּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ָזָכה ֶאל כְּ ל ָעְרַלת בְּ שֶׁמָּ ְנָחס כְּ ָעְרָלה, ְוָלֶזה פִּ

ל שְָׁאר  ה ִיְלמֹד ֶאל כָּ ל ַהְיסוֹד ֵמאוָֹתּה ָעְרָלה ָזָכה ֶאל ַהֶחֶסד. ְוֵכן ִמזֶּ יָלה שֶׁמָּ סוֹד ַהמִּ בְּ

ִמּדוֹת ַהֶחֶסד. 

י"ט לחודש

לארגון חרדי מזכיר/ה לעבודה מהבית, לניהול יומן 
פגישות, ועבודה משרדית שקטה, 3 שעות ביום, 
שכר 3,000 ש"ח.  * דרוש נהג חלוקה סמוך לבני 
ברק לחברה בתחום פרות וירקות. שעות נוחות, 

שכר גלובלי 10,000 ₪ +רכב צמוד. * למוסד לימודי 
בירושלים איש/ת שטח, למשרת שטח מעניינת, 
שכר 10,000 + רכב צמוד. קריירה 072-22-222-62

 למשרד בירושלים מזכיר/ה למשרת בוקר, א-ה 
9:00-13:30, 4,000 ש"ח. * למשרד עו"ד בבני ברק 
מזכיר/ה, ידע באופיס, שכר גלובלי 9,000 ש"ח. 

קריירה 072-22-222-62
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בני ברק: מוט של 
כסא אופניים ננעץ 
בילד - מצבו בינוני
ילד שרכב על אופניים נפצע בינוני 

בתאונה עצמית בבני ברק. מוט מושב 
האופניים ננעץ בילד ◆ הוא פונה 

לאחר מכן במצב בינוני לבית החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡
ילד שרכב על אופניים נפצע בינוני בתאונה 
עצמית בבני ברק. צוות אמבולנס של איחוד הצלה 
העניקו לו סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה ופי־
נו אותו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.
איחוד  של  האמבולנס  נהג  שטרן  אברומי 
הצלה סיפר: "מדובר בילד שהתהפך עם האופניים 
עליהם רכב ובעקבות כך המוט של כסא האופניים 
ננעץ בו. פיניתי אותו באמבולנס של איחוד הצלה 
בתל  החולים  בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 

השומר כשמצבו מוגדר בינוני".

פרק ה - כיצד ירגיל האדם עצמו במדת החסד
העקר - אהבת ה'

א ַיִניַח  לֹּ ְכִלית ַאֲהָבה שֶׁ ִניַסת ָהָאָדם ֶאל סוֹד ַהֶחֶסד הּוא ֶלֱאהֹב ֶאת ה' תַּ ִעיָקר כְּ

ן  ַרְך, ְוָלֶזה ְיַתקֵּ ָלל ְלֵעֶרְך ַאֲהָבתוֹ ִיְתבָּ ָבר ֶנֱאָהב ֶאְצלוֹ כְּ ֵאין דָּ ֵני שֶּׁ ה ִמפְּ ֲעבוָֹדתוֹ ְלׁשּום ִסבָּ

את  ַהזֹּ ָהַאֲהָבה  ְוִתְהֶיה  ָרִכים,  ַהצְּ ִלשְָׁאר  ִיְהֶיה  ַהּמוָֹתר  ְך  כָּ ְוַאַחר  ֲעבוָֹדתוֹ  ָצְרֵכי  ה  ִחלָּ תְּ

ל ִיּסּוִרין ְותוָֹכחוֹת ַיְח־ רּוְך הּוא ּוֵבין ְיַקבֵּ דוֹׁש בָּ ל טוֹבוֹת ֵמֵאת ַהקָּ ין ְיַקבֵּ ִלּבוֹ בֵּ קּוָעה בְּ תְּ

ָבִרים ו, ה):  ְצֵעי אוֵֹהב", ּוְכִדְכִתיב (דְּ ֵלי כז, ו): "ֶנֱאָמִנים פִּ ִדְכִתיב (ִמשְׁ ֵבם ְלַאֲהָבה לוֹ כְּ שְּׁ

ֶחֶסד  ּדוֹת בְּ ל ַהמִּ ֵדי ִלְכלֹל כָּ ה ְוכּו'" כְּ ה ּוִמדָּ ָכל ִמדָּ ָרכוֹת נד.) "בְּ "ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" ּוֵפְרׁשּו (בְּ

נּו  ֶחֶסד, ְוַהיְּ ין ִהיא ְקׁשּוָרה בְּ ִהיא פוֶֹעֶלת דִּ ְלכּות ְוִעם ֱהיוֹת שֶׁ ְוִנְמָצא סוֹד ַהְנָהָגתוֹ ֵמַהמַּ

ַצד ַהֶחֶסד  ִמיד בְּ ְלטוָֹבה", ָרָצה ְלָקשְָׁרה תָּ ָהָיה אוֵֹמר "ַגם זוֹ  שֶׁ ת ַנחּום ִאיׁש ַגם זוֹ  ִמדַּ

א ְלטוָֹבה  בּוָרה ֵאינוֹ ֶאלָּ גְּ שְׂמֹאל ְקׁשּוָרה בַּ ִהיא בִּ ְרֶאה שֶׁ נִּ ם זוֹ שֶׁ ְקָרא טוֹב ְוָהָיה אוֵֹמר גַּ ַהנִּ

יֶניָה. ְוזוֹ ִהיא  יר דִּ ה ַהִהיא ּוַמְסתִּ דָּ מִּ ְעּתוֹ ֶאל ַצד ַהּטוֹב בַּ ֶחֶסד ְוָהָיה שָׂם דַּ ִהיא ְקׁשּוָרה בְּ

ִמיד. ֶחֶסד תָּ שֵׁר בְּ דוָֹלה ְלִהקָּ ַהְנָהָגה גְּ

ִמילּות ֲחָס־ גְּ ד ִעם קוֹנוֹ". ְלִפי שֶׁ ְתַחסֵּ ָמה) "ֵאיֶזה ָחִסיד ַהמִּ ַהְקדָּ ְרׁשּו (בַּ ּקּוִנים פֵּ ּוַבתִּ

ּגוֵֹמל ֶחֶסד  ְגָמתוֹ, ְוהּוא שֶׁ ּקּון ָהֶעְליוֹן דֻּ ּה ַהתִּ ן בָּ ַכוֵּ יְּ ְחּתוִֹנים ָצִריְך שֶׁ תַּ ָאָדם עוֶֹשׂה בַּ ִדים שֶׁ

ִעם קוֹנוֹ.

מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו

ם ַיֲעֶשׂה ִעם קוֹנוֹ  ְבֵני ָאָדם, ְוֻכלָּ ִמילּות ֲחָסִדים בִּ ה ֵהן ִמּדוֹת גְּ מָּ ה ָצִריְך ָלַדַעת כַּ ְוַעתָּ

ִמילּות ֲחָסִדים ֵהם ֵאּלּו: י ִמּדוֹת גְּ ת ַהֶחֶסד, ְוָלֶזה נֹאַמר כִּ ְלַמְעָלה ִאם ִיְרֶצה ִלְקנוֹת ִמדַּ

ּקּון ִלְמזוֹנוֹ. ל תִּ ֵלַדת ָהָאָדם ָצִריְך ִלְגמֹל ִעּמוֹ כָּ ִראׁשוָֹנה - בְּ

ד  ִמצַּ ּה  ִלְדתָּ בְּ ַהְקשָֹׁתּה  בְּ ַוְיִהי  ְפֶאֶרת.  ַהתִּ יָנה -  ַהבִּ ֵלַדת  ֵעת  ַדְעּתוֹ  בְּ ַיֲעֶלה  ן  כֵּ ִאם 

ל  כָּ שָׁם  ן  ְלַתקֵּ ָצִריְך  י,  קֹשִׁ בְּ ְוֵלָדָתּה  בּורוֹת  ַהגְּ ְלַצד  ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֵיֵצא  ְושָׁלוֹם,  ַחס  ין  ַהדִּ

ְדָאְמִריַנן  ָלל כִּ ִלי מּום כְּ ָלד בְּ ֵצא ַהוָּ יֵּ ֵדי שֶׁ ִמין כְּ ְפֶאֶרת ְלַצד ַהיְּ ְהֶיה ֵלַדת ַהתִּ ָהֶאְפשָׁר שֶׁתִּ

שֶׁהּוא  ָהאוֹר  ְלַצד  ט  ִמשְׁפָּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ּיוִֹציא  שֶׁ ַהְינּו  דְּ ָקדוֹׁש"  ֵטינּו  פָּ ִמשְׁ ָלאוֹר  "ְותוִֹציא 

ַמֲעָשׂיו ְלקוֹשְׁרוֹ ָתִמיד  ן בְּ בּורוֹת, ּוָבֶזה ִנְכָלל ֱהיוֹתוֹ ְמַכוֵּ ל ִמן ַהגְּ ִמין ְוִיְהֶיה ָקדוֹׁש ְוִנְבדָּ ַהיָּ

ל  ֶזה ִנְכָלל כָּ ן ְוִכְמַעט בָּ ָרז ּוְמֻלבָּ ָלד ְמזֹּ ַצד ַהֶחֶסד ְוָאז ֵיֵצא ַהוָּ יָנה בְּ ֶחֶסד ּוְלהוִֹציא ִמן ַהבִּ בַּ

ֵלָדָתּה  י בְּ יִנים שָׁם ְוִיְהֶיה קֹשִׁ ֶרת ַהדִּ ְגבֹּ בּורוֹת תִּ א ְיעוְֹררּו ַהגְּ לֹּ ֵדי שֶׁ ּתוָֹרה כְּ בַּ ַאְזָהָרה שֶׁ

ַחס ְושָׁלוֹם.

ִתּקּוֵני ִמְצוָֹתיו. ָלד ַהְינּו ַלֲעשׂוֹת כְּ ה - ָלמּול ֶאת ַהוָּ ִניָּ שְׁ

ל אָֹתם  ף ַאַחר כָּ ה ְוָעְרָלה ַהִמַטֶפֶלת ֶאל ַהְיסוֹד ָימּול אָֹתּה ְוִיְרדֹּ ל ֵאיֶזה ַצד ְקִלפָּ כָּ שֶׁ

ּגוֵֹרם  ְלָבָבם  ָעְרַלת  ֶאת  ָמל  ְהיוֹתוֹ  בִּ שֶׁ אֶֹפן  בְּ ְתׁשּוָבה,  בִּ ְוַיְחִזיֵרם  ָעְרָלה  שָׁם  ַהּגוְֹרִמים 

שָׁם  ַהּגוְֹרִמים  ָבִרים  ַהדְּ ל  כָּ ן  ְלַתקֵּ ָחְזָקה  בְּ ְוַיֲעמֹד  ָעְרָלה  ִלי  בְּ ָהֶעְליוֹן  יק  דִּ ַהצַּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ

ַמל ֶחֶסד ִעם קוֹנוֹ  גָּ ֵני שֶׁ ה ִמפְּ ֻהנָּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ָזָכה ֶאל כְּ ל ָעְרַלת בְּ שֶׁמָּ ְנָחס כְּ ָעְרָלה, ְוָלֶזה פִּ

ל שְָׁאר  ה ִיְלמֹד ֶאל כָּ ל ַהְיסוֹד ֵמאוָֹתּה ָעְרָלה ָזָכה ֶאל ַהֶחֶסד. ְוֵכן ִמזֶּ יָלה שֶׁמָּ סוֹד ַהמִּ בְּ

ִמּדוֹת ַהֶחֶסד. 

י"ט לחודש

לארגון חרדי מזכיר/ה לעבודה מהבית, לניהול יומן 
פגישות, ועבודה משרדית שקטה, 3 שעות ביום, 
שכר 3,000 ש"ח.  * דרוש נהג חלוקה סמוך לבני 
ברק לחברה בתחום פרות וירקות. שעות נוחות, 

שכר גלובלי 10,000 ₪ +רכב צמוד. * למוסד לימודי 
בירושלים איש/ת שטח, למשרת שטח מעניינת, 
שכר 10,000 + רכב צמוד. קריירה 072-22-222-62

 למשרד בירושלים מזכיר/ה למשרת בוקר, א-ה 
9:00-13:30, 4,000 ש"ח. * למשרד עו"ד בבני ברק 
מזכיר/ה, ידע באופיס, שכר גלובלי 9,000 ש"ח. 

קריירה 072-22-222-62

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
mailto:s@shaharit.com
mailto:torabarama13@gmail.com


יום שני י"ט תמוז תשע"ט 2822/07/2019

hillel@lehmaaseh.com

29 יום שני י"ט תמוז תשע"ט 22/07/2019

רובח

ובויזניבסעוחומפרוכטרמעמעויוםי

mailto:hillel@lehmaaseh.com


29 יום שני י"ט תמוז תשע"ט 22/07/2019

רובח

ובויזניבסעוחומפרוכטרמעמעויוםי



יום שני י"ט תמוז תשע"ט 3022/07/2019

רובח

רמוןחינובבטרןןכמנחםרבירחטיבבנובןזינובמטרןןכפסחרבינכברימח
ניבבורנמנ

31 יום שני י"ט תמוז תשע"ט 22/07/2019

רובח

ברבבניטייןרמבנויונימחרריווםי



31 יום שני י"ט תמוז תשע"ט 22/07/2019

רובח

ברבבניטייןרמבנויונימחרריווםי



יום שני י"ט תמוז תשע"ט 3222/07/2019

רובח

יטרמוממבנווברעזיניףרעטמטורמומרןויפרוכטרעויוםי

33 יום שני י"ט תמוז תשע"ט 22/07/2019

רובח

יםירובעיובעובייוורמביוחימעםביחנוכמעמ
יוםומיטריכטר

מחר!



33 יום שני י"ט תמוז תשע"ט 22/07/2019

רובח

יםירובעיובעובייוורמביוחימעםביחנוכמעמ
יוםומיטריכטר

מחר!

http://bit.ly/2GpNmXl

