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שר המשפים החדש פיטר את מנכ''לית פיטורי בחירות
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פניות לוועדה הרוחנית:
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אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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ל הˆיבור חר„י
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פרנו // „ו„ פרי„

בומח טרמ
יו"ר מפלגת 'הבית היהודי' הרב רפי פרץ עורר סערה 

גדולה כאשר אמר, כי התבוללות היהודים בתפוצות היא 

"שואה שנייה". דבריו כמובן לא עברו בשקט. תותחי מש־

מידית  במתקפה  פתחו  התקשורת  של  המחשבות  טרת 

הזוכה  קטנה  מפלגה  מנהיג  של  דבריו  הטרי.  השר  כנגד 

החסימה  אחוז  את  לעבור  כדי  ואשר  מנדטים  לשני  אולי 

הפכו  הלאומי),  (האיחוד  נוספת  מפלגה  עמה  יחד  צריכה 

להיות לאחד מהנושאים החשובים ביותר שעל סדר היום 

הישראלי. כאשר, בל נשכח, מדובר היה במילים בלבד. לא 

במעשה ואף לא בהתבטאות כנגד מישהו מסוים, שעשוי 

באמירה  באמירה.  רק  מי.  באי  לפגיעה  להביא  היה  אולי 

הממשלה  ראש  התבטאה  לה  שבדומה  כמוה.  מאין  נכונה 

לשעבר גולדה מאיר.

סקר שהתפרסם מאוחר יותר על ידי "קבוצת ראות" 

בקרב  מועטה  לא  תמיכה  יש  פרץ  של  לדבריו  כי  מגלה 

מס־ ישראל  מאזרחי  כרבע  סקר,  אותו  לפי  הישראלים. 

כימים עם דבריו של פרץ. כך ששוב מתברר כי למשטרת 

המחשבות בתקשורת אין תמיכה כה גדולה בתקשורת.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

ריחו ל מיח  
זיע"א  מוויטעבסק  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  כשהיה 

בירושלים, הלך יהודי הלוקה בנפשו להר הזיתים כשאיתו 

שופר גדול, והחל לתקוע תקיעות חזקות שהדהדו מסביב.

שמעו האנשים את תקיעות השופר, וחשבו כי משיח 

הגיע וקול השופר הוא שופרו של משיח.

וירושלים  העיר,  בכל  השמועה  פשטה  מהרה  עד 

רעשה וגעשה...

משיח  כי  מנדל'ה  לרבי  לבשר  מיהרו  אנשים  מספר 

הגיע.

באוויר  מעט  רחרח  חדרו,  חלון  את  מנדל  רבי  פתח 

ונאנח אנחה כבדה: "לצערי הרב, איני מרגיש באוויר את 

ריחו של המשיח!".

הסבירו צדיקים: מדוע היה צריך לפתוח רבי מנדל'ה 

צדי־ כי  משום  וזאת  חדרו?  בתוך  הריח  ולא  חלונו,  את 

קים יכולים להגיע לדרגה של ביאת המשיח בפנימיותם, 

ולכן כדי לדעת אם אכן משיח הגיע, היה צריך לחוש זאת 

באוויר שבחוץ.

// בוריס ג'ונסון נבחר „בר המערכ
לראש ממשלת בריטניה

ג'ונסון היה ממובילי קמפיין ה'ברקזיט'

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נבחר  בבריטניה 
לראשות  אתמול 
ג'ונסון,  בוריס  הממשלה 
כשר  בעבר  ששימש  מי 
תחת  בריטניה  של  החוץ 
ראש הממשלה מיי. מולו 
המ־ החוץ  שר  התמודד 
מת־ האנט.  ג'רמי  כהן 
כי  הייתה  הערכה  חילה, 
האנט.  את  ינצח  ג'ונסון 

שפורס־ התוצאות  ואכן 
זאת.  הוכיחו  אתמול  מו 
שפורסמו  מהתוצאות 
עולה כי ג'ונסון ניצח את 
משמעותי  בפער  האנט 
אלף  ב-92  זכה  כאשר 
קולות מול 46 אלף קולות 
בלבד שהעניקו את קולם 

להאנט.
מחליף  ג'ונסון 
מרא־ שפרשה  מיי  את 

רקע  על  הממשלה  שות 
המחוקקים  התנגדות 
למהלכיה  בבריטניה 
ראש  ה'ברקזיט'.  בעניין 
היה  החדש  הממשלה 
קמפיין  את  שהוביל  זה 
ההיפר־  - ה'ברקזיט' 

מהאיחוד  הבריטית  דות 
ראש  בעוד  האירופי, 
התנג־ לשעבר  הממשלה 

דה למהלך. 

איראן לנשיא ארה"ב: 
הוכח שארה"ב לא 
הפילה מל"ט איראני

איראן טוענת כי טראמפ שיקר וכי אף מל"ט איראני לא הופל 
על ידי ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מתעמתת  איראן 
דו־ ארה"ב  נשיא  עם 
וקוראת  טראמפ  נלד 
לכך  הוכחה  להביא  לו 
הפילה  אכן  שארה"ב 
מל"ט איראני, כפי שטען. 
הכחי־ כזכור,  האיראנים, 
הנשיא  של  דבריו  את  שו 
פרסם  אשר  האמריקני 

מל"ט  הפילה  ארה"ב  כי 
הפרסי  במפרץ  איראני 
לס־ התקרב  שזה  לאחר 
אמריקנית.  קרב  פינת 
האמריקני,  הנשיא  לדברי 
הייתה זו ספינת המלחמה 
השמידה   BOXER-ה
שהתקרב  איראני  מל"ט 

אל הספינה.
היא  שלנו  "הטענה 
איראני  מל"ט  ששום 

שטוען  מי  כל  הופל.  לא 
אחרת, צריך להוכיח זאת, 
קודם  איראני.  גורם  אמר 
מערך  ראש  אמר  לכן 
משמורתה  של  החלל 
שיקר  טראמפ  כי  מהפכה 
המל"ט.  להפלת  בנוגע 
טראמפ  שאמר  "השקר 
שאפילו  גדול  כך  כל  היה 
בתחי־ לו  האמנו  אנחנו 

לה", אמר הגנרל.
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בשיתוף פעולה עם ישראל: 

אוגנדה לכדה פעיל חיזבאללה
האיש נעצר בשדה התעופה באנטבה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עצרו  אוגנדה  של  המודיעין  שירותי 
פעיל חיזבאללה בשם חוסיין מחמוד יאסין, 
זאת לאחר שקיבלו מידע עליו מהמודיעין 
הישראלי. לפי הדיווח, האיש נעצר כאשר 

הגיע אל שדה התעופה באנטבה, שם המ־
תינו לו כוחות מיוחדים של צבא אוגנדה.

העצור נחשד כסוכן סמוי של ארגון 
מאז  באוגנדה  מתגורר  אשר  חיזבאללה 
שנת 2010. קודם למעצרו תכנן יאסין לע־

זוב את אוגנדה בדרכו ללבנון. 
יע־ לזהות  הייתה  יאסין  של  מטרתו 
ובאזור  באוגנדה  וישראל  ארה"ב  של  דים 
ולגייס לבנונים החיים באוגנדה למבצעים 

של חיזבאללה.

דיווח בבריטניה: 

רוסיה סייעה לאיראן ללכוד 
את הספינה הבריטית

איראן שיבשה את תדרי הג'י-פי-אס של הספינה הבריטית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  מעצרה  סיפור 
הולך  הבריטית  הספינה 
מקור  כאשר  ומסתבך 
בבריטניה  מודיעיני 
סייעה  רוסיה  כי  אמר 
את  ללכוד  לאיראנים 

לד־ הבריטית.  הספינה 
הצליחה  איראן  בריו, 
ללכוד את הספינה לאחר 
מערכת  את  ששיבשה 
וגר־ שלה  הג'י-פי-אס 
מה לה על ידי כך לטעות 
את  שהביא  מה  בדרך, 

למים  לחדור  הספינה 
של  הטריטוריאליים 
דיווח,  אותו  לפי  איראן. 
לאיראנים  סייעה  רוסיה 
השי־ אמצעי  בהפעלת 
ללכידתה  שהובילו  בוש 

של הספינה. 

שר המשפטים החדש הדיח 
את מנכ''לית המשרד

המנכ''לית, שמונתה ע''י שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני, 
והמשיכה בתפקיד בתקופת שקד, סיימה את תפקידה 

מ‡: ח. פרנ˜ל
אמיר  המשפטים  שר 
מנכ"לית  את  הדיח  אוחנה 
לאחר  פלמור  אמי  משרדו 
בתפקידה  וחצי  שנים  כ-5 
(שלי־ אתמול  נמסר  כך   -
המשפטים  ממשרד  שי) 

בהודעה רשמית שפרסם.
המשפטים  ממשרד 
תפרוש  פלמור  כי  נמסר 
מתפקידה בימים הקרובים 
אוחנה  השר  עם  בסיכום 
נפ־ "אני  בקשתו.  פי  ועל 
 23 אחרי  מהמשרד  רדת 
מספקת,  עבודה  של  שנים 
הן  פלילית,  כפרקליטה  הן 
החני־ מחלקת  כמנהלת 
כללית",  כמנהלת  והן  נות, 
בהודעה  פלמור  מסרה 
המש־ לשרי  הודתה  שבה 
שקד  איילת  בעבר  פטים 
אוח־ לשר  וגם  לבני  וציפי 
החמות"  "המילים  על  נה 
על  לה  שהחמיא  לאחר 
הייתה  כי  ואמר  פועלה 
משמעותית  תרומה  לה 
ולמשרד  הציבורי  לשירות 
תפקי־ במהלך  המשפטים 
נגעתי  אלה  "בשנים  דה. 
ורגישים,  רבים  בנושאים 
וח־ כלכליים,  משפטיים, 
"אני  הוסיפה.  ברתיים", 
מלאת  מהתפקיד  פורשת 
סיפוק, ומודה ל-5000 עו־

מנהלי  ול-40  המשרד  בדי 
שעבד  מי  וכל   , היחידות 
ונאמנות  במסירות  לצידי 
לאורך השנים. אני מאחלת 
אוחנה  לשר  רבה  הצלחה 
בהעב־ ואסייע  ולמחליפי, 
רה מסודרת של התפקיד".

אמיר  המשפטים  שר 
היא  "אמי  כי  מסר  אוחנה 
שליחת ציבור במובן המלא 
של המושג. במהלך תקופ־
על  אמונה  הייתה  היא  תה 
וחשובים  רבים  תהליכים 
בצוותים  והן  במשרד  הן 
השל־ להם  בין-משרדיים, 
פניה  על  ורוחב  אורך  כות 
הישראלית  החברה  של 
תרומה  תרמה  אמי  כולה. 
הצי־ לשירות  משמעותית 

המשפטים,  ולמשרד  בורי 
אני  לה.  מודה  אני  כך  ועל 
רבה  הצלחה  לאמי  מאחל 
ללכת  תבחר  בו  נתיב  בכל 
וכי־ יכולותיה  את  ולממש 

שוריה הרבים".
במערכת  גורמים 
המשפטית הגיבו בחריפות 
ואמרו  אוחנה  של  למהלך 
מפ־ פחות  בלא  מדובר  כי 
בזק  ופיטורי  תמוהה  עולה 
מעולה  מקצוע  אשת  של 
פולי־ קונוטציה  שום  ללא 
פלמור  "המנכ"לית  טית. 
עבדה לצידה של ציפי לבני 
הפ־ שיתוף  שקד,  ואיילת 
עולה בין שתי השרות היה 
שהיא  הוכיחה  והיא  פורה 

אשת מקצוע מעולה".

mailto:s@shaharit.com
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העצור נחשד כסוכן סמוי של ארגון 
מאז  באוגנדה  מתגורר  אשר  חיזבאללה 
שנת 2010. קודם למעצרו תכנן יאסין לע־

זוב את אוגנדה בדרכו ללבנון. 
יע־ לזהות  הייתה  יאסין  של  מטרתו 
ובאזור  באוגנדה  וישראל  ארה"ב  של  דים 
ולגייס לבנונים החיים באוגנדה למבצעים 

של חיזבאללה.

דיווח בבריטניה: 

רוסיה סייעה לאיראן ללכוד 
את הספינה הבריטית

איראן שיבשה את תדרי הג'י-פי-אס של הספינה הבריטית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  מעצרה  סיפור 
הולך  הבריטית  הספינה 
מקור  כאשר  ומסתבך 
בבריטניה  מודיעיני 
סייעה  רוסיה  כי  אמר 
את  ללכוד  לאיראנים 

לד־ הבריטית.  הספינה 
הצליחה  איראן  בריו, 
ללכוד את הספינה לאחר 
מערכת  את  ששיבשה 
וגר־ שלה  הג'י-פי-אס 
מה לה על ידי כך לטעות 
את  שהביא  מה  בדרך, 

למים  לחדור  הספינה 
של  הטריטוריאליים 
דיווח,  אותו  לפי  איראן. 
לאיראנים  סייעה  רוסיה 
השי־ אמצעי  בהפעלת 
ללכידתה  שהובילו  בוש 

של הספינה. 

שר המשפטים החדש הדיח 
את מנכ''לית המשרד

המנכ''לית, שמונתה ע''י שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני, 
והמשיכה בתפקיד בתקופת שקד, סיימה את תפקידה 

מ‡: ח. פרנ˜ל
אמיר  המשפטים  שר 
מנכ"לית  את  הדיח  אוחנה 
לאחר  פלמור  אמי  משרדו 
בתפקידה  וחצי  שנים  כ-5 
(שלי־ אתמול  נמסר  כך   -

המשפטים  ממשרד  שי) 
בהודעה רשמית שפרסם.

המשפטים  ממשרד 
תפרוש  פלמור  כי  נמסר 
מתפקידה בימים הקרובים 
אוחנה  השר  עם  בסיכום 
נפ־ "אני  בקשתו.  פי  ועל 
 23 אחרי  מהמשרד  רדת 
מספקת,  עבודה  של  שנים 
הן  פלילית,  כפרקליטה  הן 
החני־ מחלקת  כמנהלת 
כללית",  כמנהלת  והן  נות, 
בהודעה  פלמור  מסרה 
המש־ לשרי  הודתה  שבה 
שקד  איילת  בעבר  פטים 
אוח־ לשר  וגם  לבני  וציפי 
החמות"  "המילים  על  נה 
על  לה  שהחמיא  לאחר 
הייתה  כי  ואמר  פועלה 
משמעותית  תרומה  לה 
ולמשרד  הציבורי  לשירות 
תפקי־ במהלך  המשפטים 
נגעתי  אלה  "בשנים  דה. 
ורגישים,  רבים  בנושאים 
וח־ כלכליים,  משפטיים, 
"אני  הוסיפה.  ברתיים", 
מלאת  מהתפקיד  פורשת 
סיפוק, ומודה ל-5000 עו־

מנהלי  ול-40  המשרד  בדי 
שעבד  מי  וכל   , היחידות 
ונאמנות  במסירות  לצידי 
לאורך השנים. אני מאחלת 
אוחנה  לשר  רבה  הצלחה 
בהעב־ ואסייע  ולמחליפי, 
רה מסודרת של התפקיד".

אמיר  המשפטים  שר 
היא  "אמי  כי  מסר  אוחנה 
שליחת ציבור במובן המלא 
של המושג. במהלך תקופ־
על  אמונה  הייתה  היא  תה 
וחשובים  רבים  תהליכים 
בצוותים  והן  במשרד  הן 
השל־ להם  בין-משרדיים, 
פניה  על  ורוחב  אורך  כות 
הישראלית  החברה  של 
תרומה  תרמה  אמי  כולה. 
הצי־ לשירות  משמעותית 

המשפטים,  ולמשרד  בורי 
אני  לה.  מודה  אני  כך  ועל 
רבה  הצלחה  לאמי  מאחל 
ללכת  תבחר  בו  נתיב  בכל 
וכי־ יכולותיה  את  ולממש 

שוריה הרבים".
במערכת  גורמים 
המשפטית הגיבו בחריפות 
ואמרו  אוחנה  של  למהלך 
מפ־ פחות  בלא  מדובר  כי 
בזק  ופיטורי  תמוהה  עולה 
מעולה  מקצוע  אשת  של 
פולי־ קונוטציה  שום  ללא 
פלמור  "המנכ"לית  טית. 
עבדה לצידה של ציפי לבני 
הפ־ שיתוף  שקד,  ואיילת 
עולה בין שתי השרות היה 
שהיא  הוכיחה  והיא  פורה 

אשת מקצוע מעולה".

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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ברק התנצל על אירועי אוקטובר 2000: לוקח אחריות
בעקבות דרישת ח''כ פריג' ממרצ, לקח ברק אחריות מלאה על שהתרחש והתנצל בפני ערביי ישראל

מ‡: ח. פרנ˜ל
לי־ הפוליטי  הלחץ  בצל 
צור חיבור בין מרצ לבין "ישראל 
ברק,  אהוד  בראשות  דמוקרטית" 
מברק  דרש  פריג'  עיסאווי  ח"כ 
אוקטובר  אירועי  על  להתנצל 
חדש  פרק  לפתוח  כדי   -  2000
בעקבות הדברים, ראש הממשלה 
(שלי־ אתמול  התראיין  לשעבר 
והתייחס  ב'"  ב"כאן-רשת  שי) 
למאורעות שבמהלכם 12 ערבים־
ישראלים נהרגו: "אני אחראי לכל 
צער  מביע  שוב  אני   - שקרה  מה 
וב־ המשפחות  בפני  והתנצלות 
באחריות  נושא  אני  החברה.  פני 
או  לרע  שהתרחש,  מה  כל  של 
לטוב, תחת תקופת כהונתי כראש 
לאירועים  גם  זה  בתוך  ממשלה, 
 2000 באוקטובר  נהרגו  שבהם 
ופלס־ ישראלים-ערבים  אזרחים 

טיני מעזה".
ואומר  היום  גם  חוזר  "אני 
בשום  מקום  אין   - אמיתי  בכאב 
מאש  שנהרגים  למפגינים  מצב 
של  והמשטרה  הביטחון  כוחות 
המדינה  של  ישראל,  מדינת 
כי  והדגיש  ברק  הוסיף  שלהם", 
אחריות  נטלתי  אני  הזה  "במובן 

הס־ גם  אני  בעבר,  גם  והתנצלתי 
אור,  השופט  של  בוועדה  ברתי 
שאמרו  דיני  עורכי  לעצת  בניגוד 
אני  ואמרתי:  עושה'  אתה  'מה  לי 

אומר את האמת".
שם  "היו  כי  הסביר  ברק 
והאחריות  ביותר  קשות  נסיבות 
שדב־ היה  אסור  נדרשת.  בהחלט 
רים כאלה יקרו לא אז ולא היום - 
ואני בהחלט אומר שאני לא מסיר 
מאמין  אני  האחריות.  את  מעצמי 
מהפתרון  חלק  להיות  יכול  שאני 
לתיקון  לפעול  מחויב  באמת  ואני 

עמוק".
אמר  להתנצלות  בתגובה 
ח''כ פריג' כי "הדברים של אהוד 
לאירועי  אחריותו  על  היום  ברק 
אוקטובר 2000, הם התחלה חשו־
בה. ברק פתח את הדלת לדיאלוג 
והאחריות  הערבית  החברה  עם 
את  לפתוח  לו  לסייע  היא  שלנו 
בפניו.  אותה  לטרוק  ולא  הדלת 
רשי־ לייצר  למרצ  שנכון  חשבתי 
מה משותפת עם מפלגת העבודה, 
וכעת  מימין  בחר  פרץ  עמיר  אך 
ליצירת  סיכוי  כל  למצות  עלינו 

גוש שמאל מרכז חזק".
להתנצלו־ הגיבו  בליכוד 
כי  וכתבו  בתקיפות  ברק  של  תו 

ברק,  של  הפתטית  "ההתנצלות 
רק  נועדה  איש,  משכנעת  שלא 
למטרה אחת: לאפשר את חיבורו 
למרצ. אנחנו עדיין מחכים להתנ־
צלות של אהוד ברק על כך שהיה 
בתולדות  הכושל  הממשלה  ראש 
הפקיר  מלבנון,  שברח  ישראל, 
עשה  לא  צה"ל,  לוחם  את  למוות 
דבר מול הלינץ' ברמאללה והוביל 

לאינתיפאדה".

 2000 אוקטובר  מאורעות 
היו גל של מהומות והפגנות אלי־
הערבים,  ישראל  אזרחי  של  מות 
 -1 תשס"א  השנה  בראש  שפרצו 
פרוץ  אחרי  יומיים   - באוקטובר 
במהלך  השנייה.  האינתיפאדה 
 12 נהרגו  האלימים  האירועים 
ופלסטי־ ישראל  אזרחי  ערבים 
בנוסף  ישראלי,  אזרח  שאיננו  ני 
אב־ מיידוי  שנהרג  יהודי  לאזרח 

בהפגנות  החלו  האירועים  נים. 
הזדהות המוניות שערכו האזרחים 
הפלסטי־ התושבים  עם  הערבים 
נים ביהודה ושומרון, לאחר פרוץ 
בהנחיית  השנייה,  האינתיפאדה 
הצי־ של  העליונה  המעקב  ועדת 
של  קריאתו  ולאחר  הערבי  בור 
אל-מאלכ  עבד  הכנסת  חבר 
נר־ רבים  במקרים  דהאמשה. 
בין  אלימות  התנגשויות  שמו 

אזרחים  לבין  הערבים  האזרחים 
ההפ־ הביטחון.  וכוחות  יהודים 

כבישים  לחסימת  הובילו  גנות 
יהודים,  באזרחים  ופגיעה  שכללו 
האירועים  מסוימים  ובמקומות 
בע־ ומהומות  להצתות  הידרדרו 
ומעורבים  ערביים  ובכפרים  רים 
ניסיונות  כך,  בתוך  הארץ.  ברחבי 
תקיפת יישובים יהודים הידרדרו 
המתפ־ בין  לעימותים  במהירות 
המ־ וכוחות  אורח  לעוברי  רעים 
גומי,  קליעי  בירי  שהגיבו  שטרה 
אש  ירי  גם  מסוימים  ובמקרים 
ממשלת  המתפרעים.  לעבר  חיה 
ברק,  אהוד  בראשות  ישראל, 
הציבור  הנהגת  לבקשת  נעתרה 
הערבי בישראל והקימה את ועדת 
ממלכתית  חקירה  ועדת   - אור 
בראשות  האירועים  לבדיקת 
במסקנו־ אור.  תיאודור  השופט 
תיה הוועדה מתחה ביקורת קשה 
קצינים  על  בממשלה,  שרים  על 
מנהיגים  ועל  ישראל,  במשטרת 
כמו  הישראלי.  הערבי  בציבור 
נמ־ הוועדה  מסקנות  על  גם  כן, 
תחה ביקורת, הן בקרב הממשלה 
הציבור  הנהגת  בקרב  הן  והכנסת 

הערבי.
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בכחול לבן משנים אסטרטגיה: לא 
יתקפו את נתניהו אישית

כחלק מהפקת הלקחים מקמפיין הבחירות הקודמות, החליטו בכחול לבן לתקוף רק את אופן 
עבודתו של נתניהו, ולא לתקוף אותו אישית

מ‡: ח. פרנ˜ל
משנה  גנץ  בני  לבן,  כחול  יו"ר 
לק־ שלו  הבחירות  אסטרטגיית  את 
ראת הבחירות הקרובות. אתמול נחשף 
הבול־ הקווים  אחד  כי  היום'  ב'ישראל 
לא  הוא  לדבוק,  גנץ  מתכנן  שבהם  טים 
אלא  אישית,  נתניהו  רה"מ  את  לתקוף 

רק את אופן עבודתו.
חשוב  כי  טוענים  גנץ  בסביבת 
להשיג  כדי  כממלכתי,  להיתפס  לו 
גנץ,  בסביבת  הערכות  ולפי  בוחרים, 
בפני  הדלת  את  לסגור  לא  גם  כדי  גם 
זאת  הבאה,  נתניהו  בממשלת  ישיבה 
יישב  לא  שלפיהן  ההצהרות  למרות 
כתב  תחת  אפילו  הממשלה  ראש  עם 
הקמ־ אסטרטגיית  הנוכחי.  החשדות 
בהתאם  התעדכנה  גנץ  של  החדש  פיין 
החדש,  האמריקני  יועצו  שמתווה  לקו 

היא  בו  המפתח  מילת  בננסון.  ג'ואל 
אישיות  מתקפות  לכן,  ממלכתיות. 
כבלתי  להיתפס  עשויות  נתניהו  על 
יצויין  אותו.  להחליש  ובכך  ממלכתיות, 
כי גנץ אמנם מרבה לתקוף את רה"מ, אך 
מזכיר  לא  אחרים,  ממתמודדים  בשונה 
נוס־ שינויים  נתניהו.  של  משפחתו  את 
לבן,  כחול  של  בקמפיין  שצפויים  פים 
ידי  על  ולא  גנץ  ידי  על  הפעם  שמנוהל 
רבות  הופעות  הם  לפיד,  יאיר  שותפו 
שלו בכלי התקשורת, בניגוד למסתורין 

שאפף אותו בחודשים שלפני הבחירות 
בראיון  הוביל לקריסה  אשר  הקודמות, 
עם העיתונאית גב' לוי בחדשות 12. עם 
תשו־ מיקוד  את  למנוע  הניסיון  זאת, 
לראשות  ברוטציה  הציבורית  הלב  מת 
הממשלה עם יאיר לפיד, צפוי להימשך 

גם במסע הבחירות הנוכחי.
יצוין כי בכחול לבן ממשיכים לת־
דרך את חברי הכנסת שיש "למנוע זלי־
גת קולות מכחול לבן למפלגות שמאל". 
להבהיר  הכנסת  חברי  מתודרכים  עוד 
לבוחרים פוטנציאליים כי "אין דבר כזה 

גושים", בהתייחסותם לגוש הימין.
מכחול לבן נמסר: "גנץ מוביל חזון 
אך  וממלכתי,  מאחד  מכבד,  שיח  של 
הקמפיין יעסוק בשפה תקיפה ועניינית 
בע־ נתניהו  שלטון  כשלי  את  שתדגיש 

שור האחרון".

עליה המונית מאמש והיום לציון 
כ"ק מרן האדמו"ר משטפנשט 
זיע"א בנחלת יצחק - גבעתיים
סעודת הילולא מרכזית היום לפנות ערב, באולמי 'הדר סיטי 

טאואר' בר"ג

מ‡: מ. מון
רביעי  יום   - היום 
העליה  נמשכת  תמוז  כ"א 
ההמונית לציון הקדוש של 
שהח־ משטפנשט  הצדיק 
כשבמשך  מאמש,  כבר  לה 
הציון  את  פקדו  הלילה  כל 
ישראל  בית  המוני  הקדוש 
ולהצ־ לישועה  המעתירים 
לחה בזכות האי צדיק נשגב 
כפועל  ידוע  שהיה  וקדוש 
לשיאה  מופלא,  ישועות 
אחה"צ  בשעות  היום  תגיע 
עם עליית כ"ק האדמור"ים 
וראשי  שליט"א  והרבנים 
שטפנשט  בית  חסידי  זקני 
בישראל המשמרים את זכר 
שמונים  כבר  ההילולא  יום 
שנה ושש מאז הסתלקותו. 
אחה"צ  שעות  כשבמהלך 
המונית  עצרת  תתקיים 
לישועת  העלמין  בבית 
דמ־ ובשעת  והפרט  הכלל 
השעה  לקראת  הערב  דומי 
רבים  תפילת  תערך   18:00
הג"ר  המקובל  בראשות 
מי־ שליט"א  עדס  יעקב 
לפ0ני  שיעבור  רושלים 
רוע  להעברת  התפילה 
יחד  ישראל  מעם  הגזרות 
שטפנשט  כולל  אברכי  עם 
אשר  שליט"א  והמקובלים 
לומדים בהיכל הישיבה על 
כל  במשך  בגבעתיים  קברו 

ימות השנה.
חסי־ התכנסו  אמש 
דים ואנשי מעשה בראשות 
ורבנים  אדמורי"ם  כ"ק 
המרכ־ ההילולא  לסעודת 
זית שנערכה בבית המדרש 
שטפנשט בב"ב, וכן בשבת 
המונים  התכנסו  ההילולא 
בעל  של  במשנתו  והתועדו 
בדר־ ולהתעלות  ההילולא 

כיו לדורו ולדורות.
'נחלת  העלמין  בית 
פתוח  אביב  תל  יצחק' 
היממה,  שעות  כל  מאמש 
והמוני בית ישראל מהארץ 
לשפוך  עולים  ומהעולם 
ובתחנונים  בתפילות  שיח 
הכלל  לישועת  להעתיר 

והפרט.
החשיכה  רדת  עם 
יומא  האי  סיום  לקראת 
תתקיים  קדישא  דהילולא 
המרכזית  ההילולא  סעודת 
באולמי 'הדר סיטי טאואר' 
ברא־  20:00 בשעה  בר"ג, 

ורבנים,  אדמורי"ם  שות 
הרב  הכבוד  נואם  ובהם: 
ישראל  רבי  הגאון  הראשי 
הרא־ שליט"א;  לאו  מאיר 
עמאר  הגרש"מ  לציון  שון 
רב  לנדמן  הגר"נ  שליט"א; 
המקובל  הגה"ח  דחולון; 

המקובל  כהן;  נחום  רבי 
רבי דוד בצרי ובנו המקובל 
רבי יצחק בצרי ר"מ ישיבת 
והרה"ג  בירושלים  השלום 
רב  סלמון  יעקב  אברהם 
קהל שטפנשט, ועוד רבנים 

ואישי ציבור.
ינעימו  הערב  את 
הרב  הדגולים,  החזנים 
הרשטיק  אליעזר  חיים 
מרימניץ  הסב"ק  מתלמידי 
שלמה  מאיר  הרב  זצ"ל, 
רבי  הבעל-מנגן  ויסמן, 
הרב  הזמר  וינטרוב,  משה 
הזמר  מנדלסון,  אפרים 
והזמר  בלוך  מאיר  הרב 
והחזן  פרנס  ישראל  רבי 
הוטנר.  חיים  הרב  העולמי 
ובמעמד ראשי הערים: בני 

ברק, אלעד וגבעתים.
ההילולא  לכבוד 
מחדש  הופיעו  קדישא 
ויצאו לאור ספרי התולדות 
'מחולל  ההילולא  בעל  של 
וכן  משטפנשט',  הפלאות 
מורחב  בשדה'  'באר  גליון 

לרגל ההילולא ועלון מגזין 
'למעלה מדרך הטבע' לרגל 
שנה  חמישים  יובל  מלאת 
הצ־ של  ארצה  להעלאתו 
מרומניה  משטפנשט  דיק 
פעי־ לסיקור  וכן  לישראל 
ותולדותיו  המוסדות  לות 
הת־ ופרקי  צדיק,  האי  של 
הנהוגים  המיוחדים  פילה 
בעל  ציון  יד  על  לומר 
ההילולא, ברבבות עותקים 
שחולקו ברחבת בית העל־

מין בכל שעות היממה.
את  הפוקדים  המוני 
משטפ־ הצדיק  של  ציונו 
בכל  להעתיר  ימשיכו  נשט 
ברציפות  ההילולא  שעות 
ול־ ישראל  של  לישועתם 
המ־ הצרות  מכל  פדותו 
חדשים  ובאות  תרגשות 
מוקד  פועל  כן  לבקרים, 
שמות  להעברת  ההילולא 
ומוקד   ,03-579-03-03
ההסעות 1700-55-18-18, 
ומי יתן וזכותו הגדולה תגן 

עלינו ועל כל ישראל אמן.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%98%D7%A4%D7%A0%D7%A9%D7%98%20%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%98%20%D7%A2%D7%98%20-%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C.pdf
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בכחול לבן משנים אסטרטגיה: לא 
יתקפו את נתניהו אישית

כחלק מהפקת הלקחים מקמפיין הבחירות הקודמות, החליטו בכחול לבן לתקוף רק את אופן 
עבודתו של נתניהו, ולא לתקוף אותו אישית

מ‡: ח. פרנ˜ל
משנה  גנץ  בני  לבן,  כחול  יו"ר 
לק־ שלו  הבחירות  אסטרטגיית  את 
ראת הבחירות הקרובות. אתמול נחשף 
הבול־ הקווים  אחד  כי  היום'  ב'ישראל 
לא  הוא  לדבוק,  גנץ  מתכנן  שבהם  טים 
אלא  אישית,  נתניהו  רה"מ  את  לתקוף 

רק את אופן עבודתו.
חשוב  כי  טוענים  גנץ  בסביבת 
להשיג  כדי  כממלכתי,  להיתפס  לו 
גנץ,  בסביבת  הערכות  ולפי  בוחרים, 
בפני  הדלת  את  לסגור  לא  גם  כדי  גם 
זאת  הבאה,  נתניהו  בממשלת  ישיבה 
יישב  לא  שלפיהן  ההצהרות  למרות 
כתב  תחת  אפילו  הממשלה  ראש  עם 
הקמ־ אסטרטגיית  הנוכחי.  החשדות 
בהתאם  התעדכנה  גנץ  של  החדש  פיין 
החדש,  האמריקני  יועצו  שמתווה  לקו 

היא  בו  המפתח  מילת  בננסון.  ג'ואל 
אישיות  מתקפות  לכן,  ממלכתיות. 
כבלתי  להיתפס  עשויות  נתניהו  על 
יצויין  אותו.  להחליש  ובכך  ממלכתיות, 
כי גנץ אמנם מרבה לתקוף את רה"מ, אך 
מזכיר  לא  אחרים,  ממתמודדים  בשונה 
נוס־ שינויים  נתניהו.  של  משפחתו  את 
לבן,  כחול  של  בקמפיין  שצפויים  פים 
ידי  על  ולא  גנץ  ידי  על  הפעם  שמנוהל 
רבות  הופעות  הם  לפיד,  יאיר  שותפו 
שלו בכלי התקשורת, בניגוד למסתורין 

שאפף אותו בחודשים שלפני הבחירות 
בראיון  לקריסה  הוביל  אשר  הקודמות, 
עם העיתונאית גב' לוי בחדשות 12. עם 
תשו־ מיקוד  את  למנוע  הניסיון  זאת, 
לראשות  ברוטציה  הציבורית  הלב  מת 
הממשלה עם יאיר לפיד, צפוי להימשך 

גם במסע הבחירות הנוכחי.
יצוין כי בכחול לבן ממשיכים לת־
דרך את חברי הכנסת שיש "למנוע זלי־
גת קולות מכחול לבן למפלגות שמאל". 
להבהיר  הכנסת  חברי  מתודרכים  עוד 
לבוחרים פוטנציאליים כי "אין דבר כזה 

גושים", בהתייחסותם לגוש הימין.
מכחול לבן נמסר: "גנץ מוביל חזון 
אך  וממלכתי,  מאחד  מכבד,  שיח  של 
הקמפיין יעסוק בשפה תקיפה ועניינית 
בע־ נתניהו  שלטון  כשלי  את  שתדגיש 

שור האחרון".

עליה המונית מאמש והיום לציון 
כ"ק מרן האדמו"ר משטפנשט 
זיע"א בנחלת יצחק - גבעתיים
סעודת הילולא מרכזית היום לפנות ערב, באולמי 'הדר סיטי 

טאואר' בר"ג

מ‡: מ. מון
רביעי  יום   - היום 
העליה  נמשכת  תמוז  כ"א 
ההמונית לציון הקדוש של 
שהח־ משטפנשט  הצדיק 
כשבמשך  מאמש,  כבר  לה 
הציון  את  פקדו  הלילה  כל 
ישראל  בית  המוני  הקדוש 
ולהצ־ לישועה  המעתירים 
לחה בזכות האי צדיק נשגב 
כפועל  ידוע  שהיה  וקדוש 
לשיאה  מופלא,  ישועות 
אחה"צ  בשעות  היום  תגיע 
עם עליית כ"ק האדמור"ים 
וראשי  שליט"א  והרבנים 
שטפנשט  בית  חסידי  זקני 
בישראל המשמרים את זכר 
שמונים  כבר  ההילולא  יום 
שנה ושש מאז הסתלקותו. 
אחה"צ  שעות  כשבמהלך 
המונית  עצרת  תתקיים 
לישועת  העלמין  בבית 
דמ־ ובשעת  והפרט  הכלל 
השעה  לקראת  הערב  דומי 
רבים  תפילת  תערך   18:00
הג"ר  המקובל  בראשות 
מי־ שליט"א  עדס  יעקב 
לפ0ני  שיעבור  רושלים 
רוע  להעברת  התפילה 
יחד  ישראל  מעם  הגזרות 
שטפנשט  כולל  אברכי  עם 
אשר  שליט"א  והמקובלים 
לומדים בהיכל הישיבה על 
כל  במשך  בגבעתיים  קברו 

ימות השנה.
חסי־ התכנסו  אמש 
דים ואנשי מעשה בראשות 
ורבנים  אדמורי"ם  כ"ק 
המרכ־ ההילולא  לסעודת 
זית שנערכה בבית המדרש 
שטפנשט בב"ב, וכן בשבת 
המונים  התכנסו  ההילולא 
בעל  של  במשנתו  והתועדו 
בדר־ ולהתעלות  ההילולא 

כיו לדורו ולדורות.
'נחלת  העלמין  בית 
פתוח  אביב  תל  יצחק' 
היממה,  שעות  כל  מאמש 
והמוני בית ישראל מהארץ 
לשפוך  עולים  ומהעולם 
ובתחנונים  בתפילות  שיח 
הכלל  לישועת  להעתיר 

והפרט.
החשיכה  רדת  עם 
יומא  האי  סיום  לקראת 
תתקיים  קדישא  דהילולא 
המרכזית  ההילולא  סעודת 
באולמי 'הדר סיטי טאואר' 
ברא־  20:00 בשעה  בר"ג, 

ורבנים,  אדמורי"ם  שות 
הרב  הכבוד  נואם  ובהם: 
ישראל  רבי  הגאון  הראשי 
הרא־ שליט"א;  לאו  מאיר 
עמאר  הגרש"מ  לציון  שון 
רב  לנדמן  הגר"נ  שליט"א; 
המקובל  הגה"ח  דחולון; 

המקובל  כהן;  נחום  רבי 
רבי דוד בצרי ובנו המקובל 
רבי יצחק בצרי ר"מ ישיבת 
והרה"ג  בירושלים  השלום 
רב  סלמון  יעקב  אברהם 
קהל שטפנשט, ועוד רבנים 

ואישי ציבור.
ינעימו  הערב  את 
הרב  הדגולים,  החזנים 
הרשטיק  אליעזר  חיים 
מרימניץ  הסב"ק  מתלמידי 
שלמה  מאיר  הרב  זצ"ל, 
רבי  הבעל-מנגן  ויסמן, 
הרב  הזמר  וינטרוב,  משה 
הזמר  מנדלסון,  אפרים 
והזמר  בלוך  מאיר  הרב 
והחזן  פרנס  ישראל  רבי 
הוטנר.  חיים  הרב  העולמי 
ובמעמד ראשי הערים: בני 

ברק, אלעד וגבעתים.
ההילולא  לכבוד 
מחדש  הופיעו  קדישא 
ויצאו לאור ספרי התולדות 
'מחולל  ההילולא  בעל  של 
וכן  משטפנשט',  הפלאות 
מורחב  בשדה'  'באר  גליון 

לרגל ההילולא ועלון מגזין 
'למעלה מדרך הטבע' לרגל 
שנה  חמישים  יובל  מלאת 
הצ־ של  ארצה  להעלאתו 
מרומניה  משטפנשט  דיק 
פעי־ לסיקור  וכן  לישראל 
ותולדותיו  המוסדות  לות 
הת־ ופרקי  צדיק,  האי  של 
הנהוגים  המיוחדים  פילה 
בעל  ציון  יד  על  לומר 
ההילולא, ברבבות עותקים 
שחולקו ברחבת בית העל־

מין בכל שעות היממה.
את  הפוקדים  המוני 
משטפ־ הצדיק  של  ציונו 

בכל  להעתיר  ימשיכו  נשט 
ברציפות  ההילולא  שעות 
ול־ ישראל  של  לישועתם 
המ־ הצרות  מכל  פדותו 
חדשים  ובאות  תרגשות 
מוקד  פועל  כן  לבקרים, 
שמות  להעברת  ההילולא 
ומוקד   ,03-579-03-03
ההסעות 1700-55-18-18, 
ומי יתן וזכותו הגדולה תגן 

עלינו ועל כל ישראל אמן.

mailto:vthalllc@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-1.pdf
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רבני שכונת רמות מכל הזרמים קראו למלחמה בהסתה בשכונה
בנוכחות חברי מועצת העיר מכל הסיעות החרדיות העלו רבני השכונה את מצוקת מוסדות הלימוד בשכונה ואת התנכלות המנהל הקהילתי החילוני

מ‡: ח. פרנ˜ל
בשכונת  התקיים  אתמול 
נכחו  בו  כינוס  שבירושלים  רמות 
העדות  מכל  השכונה  רבני  כל 
של  העיר  מועצת  וחברי  והחוגים 
אגו־ ש''ס,  החרדיות,  המפלגות 
הכינוס  התורה.  ודגל  ישראל,  דת 
נערך לבקשת רבני השכונה שבי־
הציבור  זעקת  את  להשמיע  קשו 
על הקיפוח ההולך ומתמשך כלפי 
בראשית  בשכונה.  החרדי  המגזר 
בעצם  רב  רגש  שעורר  הכינוס, 
הדעים  אחדות  את  וביטא  קיומו 
השוררת בין העדות השונות בש־
המו־ לנציגי  הרבנים  הודו  כונה, 
ימים  המסורה,  עבודתם  על  עצה 
בהמשך  הכלל.  למען  כלילות, 
נתונים  הרבנים  הציגו  האסיפה 
האוכלו־ מסך  אחוזים   80 לפיהם 
מסך  אחוזים  ו-90  הבוגרת,  סייה 

מהמגזר  הם  בשכונה  התלמידים 
החרדי. מה שלא מפריע לעיריית 
מדיניות  את  מלהמשיך  ירושלים 
ברקת,  ניר  הקודם,  העיר  ראש 
שהתייחס לשכונה כשכונה חילו־
הברור.  החרדי  הרוב  למרות  נית, 
זעקת הרבנים באה בעקבות יוזמה 
חרדי  ממלכתי  ספר  בית  להקים 
ממנו,  נוחה  חכמים  רוח  שאין 
והעדפת  החרדי  המגזר  אפליית 
אזוריים  למוסדות  ציבור  מבני 
שאינם משרים את הרוב המכריע 
בשכונה. כמו''כ העלו בכינוס את 
הדת  ומבני  הכנסת  בתי  מצוקת 
שכונות  ו-א',  ב'  רמות  בשכונות 
העוברות תהליך התחרדות מואץ 

בשנים האחרונות.
דרשו  אף  השכונה  רבני 
לקיום  לדאוג  המועצה  מחברי 
ברמות  הקהילתי  למנהל  בחירות 

המיעוט  מידי  כיום  הנשלט  אלון, 
נגד  ומשסה  ומתסיס  החילוני, 
המגזר החרדי וגורם לכל העוולות 

והקיפוח בשכונה.
שמעו  המועצה  חברי 
קשב  ברוב  הרבנים  דברי  את 

בצורה  לנושאים  והתייחסו 
המו־ חברי  ומקצועית.  עניינית 
כי  מהכינוס  בצאתם  אמרו  עצה 

ומעבר  שביכולתם,   ככל  יעשו 
כל  את  ולתקן  לסדר  ע''מ  לכך, 

הנקדות שעלו במהלך הכינוס.

ראש הממשלה: "אנחנו מחויבים להחזיר את הבנים"
נתניהו נאם בטקס לציון חמש שנים ל"צוק איתן": "לא יכול לפרט מה עושים, אבל זה הרבה" ◆ עוד אמר: "פועלים לרגיעה אך נערכים למבצע צבאי" 

מ‡: מ. יו„
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו נאם אתמול בטקס לציון חמש 
שנים למערכת צוק איתן והדגיש: 
"אנחנו מחויבים להחזיר את אורון 
את  גם  וכך  גולדין  והדר  שאול 
א-סייד.  והישאם  מנגיסטו  אברה 
עו־ אנחנו  מה  לפרט  יכול  לא  אני 

שים, אבל אנחנו עושים הרבה".
הרצל,  בהר  שנערך  בטקס, 
הנתון  המצב  על  נתניהו  חשף 
האסלאמי  והג'יהאד  החמאס  מול 
להש־ פועלים  "אנחנו  כשאמר: 
לצאת  גם  נערכים  אך  רגיעה  גת 
היקף  רחב  צבאי  מבצע  למערכה, 
והג'יהאד  חמאס  על  מכה  שינחית 
אבל  לפרט,  יכול  אינני  האסלאמי, 
שיושבים  הללו  להכנות  השותפים 
פה יודעים היטב שאלה אינם דב־
רים בעלמא. אנו רוצים רגיעה, אנו 

נערכים למערכה.״
מר־ "אני  רה"מ:  הוסיף  עוד 
והכאב  השכול  מול  הראש  את  כין 
ואני דבק בחובתי לראות את השי־

כראש  חובתי  מתוקף  הכולל  קול 
כל  לגבי  תקפה  עשייתנו  ממשלה. 
שאנו  הוכחנו  וגם  צה"ל,  נעדרי 
עומדים במילתנו כשהחזרנו ארצה 

את זכריה באומל ז"ל״.
במקביל לטקס הזכרון הרש־
מי בהר הרצל, קיימו חלק מן המ־
"צוק  חללי  של  השכולות  שפחות 
ביקרו  בו  אלטרנטיבי  טקס  איתן" 
נת־ הממשלה  ראש  התנהלות  את 
והנעד־ השבויים  מתאם  ואת  ניהו 
"מתאם  כינו  אותו  בלום,  ירון  רים 

התקשורת של ראש הממשלה".
באה  בלום  כלפי  הביקורת 
בצהריים  היום  דבריו  בעקבות 
לד־ "הגן",  בו  צה"ל  בגלי  בראיון 

לאחר  הממשלה  ראש  על  בריהם, 
הצדדים  בין  הטעונה  הפגישה 
שלח  במקרה  ״לא  שעבר.  בשבוע 
מתאם  את  הממשלה  ראש  היום 
עבורו  לבצע  והנעדרים  השבויים 
הפרופ־ אמר  דוברות",  עבודות 
הדר  של  אביו  גולדין,  שמחה  סור 
הש־ "מתאם  המחאה.  וממובילי 

עצמו  את  הפך  והנעדרים  בויים 
ראש  של  התקשורת  למתאם 

הממשלה״.
שנים  "חמש  הוסיף:  גולדין 
עברו מאז צוק איתן, אבל צוק איתן 

לא הסתיים כי שני חיילים נשארו 
מה  את  עושה  לא  נתניהו  בעזה. 
שצריך כדי להחזיר את החיילים, 
בסדר  נמצאים  לא  והדר  אורון 
העדיפויות שלו. החיילים והאז־

כל  לפני  להיות  צריכים  רחים 
ומשקמים  שבונים  ולפני  פתרון 
בעזה. זאת הייתה הבטחתו בחו־
נהרג  שהדר  אחרי  הראשון  דש 
מאוד  מאוד  אני  לו.  נניח  ולא 

והרמטכ"ל,  הנשיא  את  מעריך 
שא־ זמן  כל  זה.  את  יודעים  הם 
של  החידלון  מול  נמצאים  נחנו 
ראש הממשלה אני לא יכול לה־
שתתף בטקס הממלכתי הזה. גם 
זהבה שאול ביקשה להגיד שהיא 
הזאת  במחאה  אלינו  מצטרפת 
יכלה  לא  היא  שמנגד,  ובעמידה 

להגיע בגלל מצבה הבריאותי".
פומר־ ורדה  במיל׳  אל״מ 
דניאל  צה״ל  חלל  של  אימו  נץ, 
שנפל  ״גולני״  מחטיבת  פומרנץ 
״אנח־ אמרה:  בסג׳עייה  בקרב 
׳צוק  של  השכולים  ההורים  נו, 
אדי־ להישאר  יכולים  לא  איתן׳ 
ושמשפ־ שנים   5 כשעברו  שים 
חות גולדין ושאול עדיין לא זכו 
הביתה.  ואורון  הדר  את  להשיב 
קשה  הזה  והיום  הזה  המעמד 
לכולנו, אבל בחרנו להזדהות עם 
ואנחנו  ושאול  גולדין  משפחות 
צוק  עבורנו,  כאבן.  את  כואבים 
איתן לא נגמר עד שישובו אורון 

והדר״.

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
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נתניהו שוב מתערב במטרה 
לאחד בין הבית היהודי 

לעוצמה יהודית
בעקבות הפיצוץ בין הצדדים, נתניהו שוחח עם רפי פרץ והפציר בו להתאחד 

עם עוצמה יהודית

מ‡: ח. פרנ˜ל
ימים ספורים לאחר פגישת 
שקד  איילת  החדש,  הימין  יו''ר 
פרץ.  רפי  היהודי,  הבית  ויו"ר 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
להכניס  אדירים  מאמצים  עושה 
את עוצמה יהודית לכנסת הבאה. 
נתניהו שוחח עם פרץ והפציר בו 
ואת  גביר  בן  איתמר  את  להכניס 
ובכך  לרשימתו,  יהודית  עוצמה 
להחיות את איחוד מפלגות הימין 

מהבחירות הקודמות.
מפ־ של איחוד  בזמן קיומו 
מתוקשר  פיצוץ  היה  הימין  לגות 
עם  לפרץ.  גביר  בן  בין  במיוחד 
פרץ,  את  לשכנע  מנת  על  זאת, 
נתניהו הצטייד בסקרים שמראים 

מעל  שווה  המפלגות  שאיחוד 
לראש  לרשימה.  מנדטים  שני 
להילחם  אינטרס  יש  הממשלה 
שמבטיח  בימין,  מנדט  כל  על 
להמליץ עליו להרכבת הממשלה 

לאחר הבחירות.
הבחירות  לפני  גם  כזכור 
מאמצים  נתניהו  עשה  הקרובות 
הראשי  השושבין  והיה  אדירים 

באיחוד של מפלגות הימין.

 יו"ר הבית היהודי נפגש עם שקד
מ‡ ח. פרנ˜ל

בטלפון  ששוחחו  לאחר 
אתמול  נפגשו  להיפגש,  וסיכמו 
הרב  היהודי  הבית  יו''ר  (שלישי) 
החדש  הימין  ויו''ר  פרץ  רפי 
את  לקדם  ע''מ  שקד  איילת 
מהשניים  המפלגות.  בין  האיחוד 
"טובה  הייתה  הפגישה  כי  נמסר 
צוותי  כי  סיכמו  והם  ומועילה" 
ימשיכו  מטעמם  ומתן  המשא 

לפעול יחד בימים הקרובים.
שמ־ ומה  המחלוקת  סלע 
כל  של  הטכני  החיבור  על  קשה 
גורמי הימין הוא בעיקר השאלה 
שכזה.  איחוד  בראש  יעמוד  מי 
האם שקד שלפי הסקרים מביאה 

את מספר המנדטים הגדול ביותר 
לרשימה שכזאת, או פרץ. בנוסף, 
קיימת מחלוקת גם בנוגע להרכב 
הריץ'- יתבצע  וכיצד  הרשימה 
הימין  מפלגות  איחוד  בין  רץ' 
לבין אנשי הבית היהודי והאיחוד 

הלאומי.
עו־ שעדיין  נוספת  שאלה 
אנשי  האם  היא  הפרק  על  מדת 
מסתייג  שמהם  יהודית,  עוצמה 
ברשימה  ראוי  ייצוג  יקבלו  פרץ, 

שהמקומות בה ממילא דחוקים.
אם אכן יגיעו להסכמה על 
ראשות המפלגה והרכב הרשימה, 
צפויה שקד לרוץ ברשימה גדולה 
מימין לנתניהו הכוללת את הבית 

היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה 
יהודית והימין החדש.

ייפתרו  לא  המחלוקות  אם 
עד מועד הגשת הרשימות ייתכן 
לבסוף  ייווצרו  לליכוד  שמימין 
מפלגות  איחוד   - מפלגות  שתי 
ורשי־ הקודמת  במתכונת  הימין 
לצרף  שינסו  ובנט  שקד  של  מה 
האופציות  אחת  נוספים.  גורמים 
היא משה פייגלין ממפלגת זהות 
הח־ אחוז  את  עבר  לא  הוא  שגם 

סימה בבחירות הקודמות.
החינוך  שר  קרא  כך  בתוך 
יהודית  עוצמה  לחברי  פרץ  רפי 
איחוד  על  ולסכם  למו''מ  לשבת 

בין המפלגות.

גורמים במרצ מנסים לצרף 
חברים מהעבודה 

בעקבות התרעומת של חלק מחברי העבודה על החיבור של המפלגה עם 
מפלגת גשר, במרצ הציעו למאוכזבים לחבור אליהם

מ‡: ח. פרנ˜ל
נציגים  כי  נחשף  אתמול 
שפיר,  לסתיו  פנו  ממרצ  וח''כים 
בני־ סוויד  ורויטל  מיכאלי  מרב 
לשורות  לעבור  לשכנען  סיון 
מספר  נעשה  המהלך  המפלגה. 
מפלגת  של  החיבור  לאחר  ימים 
של  גשר  מפלגת  עם  העבודה 
לתר־ שגרם  אבקסיס  לוי  אורלי 
העבודה,  חברי  בקרב  רבה  עומת 
נעשה  שהמהלך  לאחר  במיוחד 

ללא התייעצות עמם. 
וגוברת  הולכת  כך,  בתוך 
עם  לחיבור  מבית  ההתנגדות 
של  דמוקרטית'  'ישראל  מפלגת 
שהתקיים  בדיון  ברק.   אהוד 

במפלגה  בכירים  הביעו  במרצ 
התנגדות למהלך. אחד החששות 
לפגוע  עלול  שכזה  שמהלך  הם 
המפלגה,  של  הערבי  באלקטורט 
תפי־ עם  מזוהה  שברק  משום 
מהומות  ועם  פרטנר"  ה"אין  סת 
אוקטובר 2000. ברק מצדו טוען 
המפ־ בין  בלבד  קטנים  לפערים 
לגות. זאת למרות התנצלותו של 
בה־ בלטה  האירועים.  על  ברק 
הראש  יושבת  למהלך  תנגדותה 
אולם  זנדברג,  תמר  ח"כ  לשעבר 
היושב ראש הנוכחי ניצן הורוביץ 
סירב להתחייב שלא יהיה איחוד. 
גורמים במרצ מסרו כי בשלב זה 
הגולל  את  סותמת  לא  המפלגה 

ובוח־ איחוד,  של  אפשרויות  על 
נת סקרים הבוחנים את השפעות 

איחוד זה.
הקולות  גוברים  במקביל, 
לפרוש  לברק  הקוראים  במפלגה 
"ההתמו־ לכנסת.  מהתמודדות 
של  קולות  מסכנת  שלו  דדות 
סיבה  שום  בלי  שלנו  המחנה 
במפלגה,  גורם  אומר  ממשית", 
לא  ברק  הסקרים  במרבית  "הרי 
במצב  החסימה.  אחוז  את  עובר 
החליט  שפרץ  אחרי  הנוכחי, 
ברק  אתנו,  איחוד  לקיים  שלא 
אפשרי  למהלך  מפריע  פשוט 
מצד פורשי העבודה ועלול לסכן 

בנט: שקד יכולה להחליף את את עתיד הגוש כולו".
נתניהו בראשות הממשלה

בנט הבהיר כי ימליץ על המועמד בעל הסיכויים הגבוהים ביותר להרכבת 
ממשלה. "כרגע זה נראה נתניהו, אך אם הוא לא יצליח, גם שקד יכולה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
שלושה ימים לאחר שפינה 
את ההנהגה בימין החדש, לטובת 
(שלי־ אתמול  אמר  שקד,  איילת 
שי) נפתלי בנט, כי הוא לא ויתר 
על החלום לכהן כראש הממשלה. 
של  להתנגדות  התייחס  גם  בנט 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ורעייתו לאפשרות שאיילת שקד 
ברשי־ הראשון  במקום  תוצב 
לא מבין  מת ימין מאוחדת ."אני 
מאיפה הרצון הזה מגיע ואני לא 

נכנס לזה. שקד היא חזקה מאוד 
טו־ למקומות  אותנו  תוביל  והיא 

בים"
בנט, שסירב בשבוע שעבר 
נתניהו,  על  ימליץ  כי  להתחייב 
שהמועמד  "אמרתי  כי  הבהיר 
ביותר  הטובים  הסיכויים  בעל 
ככל  יהיה  זה  עליו,  נמליץ  בימין 
הוא  זאת,  עם  נתניהו".  הנראה 
יצ־ לא  נתניהו  "אם  כי  הוסיף 
יד  ניתן  לא  ממשלה  להקים  ליח 
הב־ את  גם  נוספות".  לבחירות 
ה-22,  לכנסת  הקרובות  חירות 

למנוע.  אפשר  היה  לטענתו,  כך 
"היה אפשר למצוא מועמד אחר 
שי־ אתן  לא  כוחי  בכל  מהימין. 
שלישית  פעם  המדינה  את  גררו 

לבחירות".
בנט אף התייחס לאפשרות 
כי נתניהו לא יצליח להרכיב את 
יהיו  כי  וטען  הבאה  הממשלה 
מועמדים אחרים מהימין שיוכלו 
האנ־ "כל  במקומו,  זאת  לעשות 
יכולה  שקד  גם  בליכוד,  שים 
אנחנו  כעת  רגע.  באותו  ונראה 

מדברים על נתניהו".

mailto:tl@enativ.com
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נתניהו שוב מתערב במטרה 
לאחד בין הבית היהודי 

לעוצמה יהודית
בעקבות הפיצוץ בין הצדדים, נתניהו שוחח עם רפי פרץ והפציר בו להתאחד 

עם עוצמה יהודית

מ‡: ח. פרנ˜ל
ימים ספורים לאחר פגישת 
שקד  איילת  החדש,  הימין  יו''ר 
פרץ.  רפי  היהודי,  הבית  ויו"ר 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
להכניס  אדירים  מאמצים  עושה 
את עוצמה יהודית לכנסת הבאה. 
נתניהו שוחח עם פרץ והפציר בו 
ואת  גביר  בן  איתמר  את  להכניס 
ובכך  לרשימתו,  יהודית  עוצמה 
להחיות את איחוד מפלגות הימין 

מהבחירות הקודמות.
מפ־ של איחוד  בזמן קיומו 
מתוקשר  פיצוץ  היה  הימין  לגות 
עם  לפרץ.  גביר  בן  בין  במיוחד 
פרץ,  את  לשכנע  מנת  על  זאת, 
נתניהו הצטייד בסקרים שמראים 

מעל  שווה  המפלגות  שאיחוד 
לראש  לרשימה.  מנדטים  שני 
להילחם  אינטרס  יש  הממשלה 
שמבטיח  בימין,  מנדט  כל  על 
להמליץ עליו להרכבת הממשלה 

לאחר הבחירות.
הבחירות  לפני  גם  כזכור 
מאמצים  נתניהו  עשה  הקרובות 
הראשי  השושבין  והיה  אדירים 

באיחוד של מפלגות הימין.

 יו"ר הבית היהודי נפגש עם שקד
מ‡ ח. פרנ˜ל

בטלפון  ששוחחו  לאחר 
אתמול  נפגשו  להיפגש,  וסיכמו 
הרב  היהודי  הבית  יו''ר  (שלישי) 
החדש  הימין  ויו''ר  פרץ  רפי 
את  לקדם  ע''מ  שקד  איילת 
מהשניים  המפלגות.  בין  האיחוד 
"טובה  הייתה  הפגישה  כי  נמסר 
צוותי  כי  סיכמו  והם  ומועילה" 
ימשיכו  מטעמם  ומתן  המשא 

לפעול יחד בימים הקרובים.
שמ־ ומה  המחלוקת  סלע 
כל  של  הטכני  החיבור  על  קשה 
גורמי הימין הוא בעיקר השאלה 
שכזה.  איחוד  בראש  יעמוד  מי 
האם שקד שלפי הסקרים מביאה 

את מספר המנדטים הגדול ביותר 
לרשימה שכזאת, או פרץ. בנוסף, 
קיימת מחלוקת גם בנוגע להרכב 
הריץ'- יתבצע  וכיצד  הרשימה 
הימין  מפלגות  איחוד  בין  רץ' 
לבין אנשי הבית היהודי והאיחוד 

הלאומי.
עו־ שעדיין  נוספת  שאלה 
אנשי  האם  היא  הפרק  על  מדת 
מסתייג  שמהם  יהודית,  עוצמה 
ברשימה  ראוי  ייצוג  יקבלו  פרץ, 

שהמקומות בה ממילא דחוקים.
אם אכן יגיעו להסכמה על 
ראשות המפלגה והרכב הרשימה, 
צפויה שקד לרוץ ברשימה גדולה 
מימין לנתניהו הכוללת את הבית 

היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה 
יהודית והימין החדש.

ייפתרו  לא  המחלוקות  אם 
עד מועד הגשת הרשימות ייתכן 
לבסוף  ייווצרו  לליכוד  שמימין 
מפלגות  איחוד   - מפלגות  שתי 
ורשי־ הקודמת  במתכונת  הימין 
לצרף  שינסו  ובנט  שקד  של  מה 
האופציות  אחת  נוספים.  גורמים 
היא משה פייגלין ממפלגת זהות 
הח־ אחוז  את  עבר  לא  הוא  שגם 

סימה בבחירות הקודמות.
החינוך  שר  קרא  כך  בתוך 
יהודית  עוצמה  לחברי  פרץ  רפי 
איחוד  על  ולסכם  למו''מ  לשבת 

בין המפלגות.

גורמים במרצ מנסים לצרף 
חברים מהעבודה 

בעקבות התרעומת של חלק מחברי העבודה על החיבור של המפלגה עם 
מפלגת גשר, במרצ הציעו למאוכזבים לחבור אליהם

מ‡: ח. פרנ˜ל
נציגים  כי  נחשף  אתמול 
שפיר,  לסתיו  פנו  ממרצ  וח''כים 
בני־ סוויד  ורויטל  מיכאלי  מרב 
לשורות  לעבור  לשכנען  סיון 
מספר  נעשה  המהלך  המפלגה. 
מפלגת  של  החיבור  לאחר  ימים 
של  גשר  מפלגת  עם  העבודה 
לתר־ שגרם  אבקסיס  לוי  אורלי 
העבודה,  חברי  בקרב  רבה  עומת 
נעשה  שהמהלך  לאחר  במיוחד 

ללא התייעצות עמם. 
וגוברת  הולכת  כך,  בתוך 
עם  לחיבור  מבית  ההתנגדות 
של  דמוקרטית'  'ישראל  מפלגת 
שהתקיים  בדיון  ברק.   אהוד 

במפלגה  בכירים  הביעו  במרצ 
התנגדות למהלך. אחד החששות 
לפגוע  עלול  שכזה  שמהלך  הם 
המפלגה,  של  הערבי  באלקטורט 
תפי־ עם  מזוהה  שברק  משום 
מהומות  ועם  פרטנר"  ה"אין  סת 
אוקטובר 2000. ברק מצדו טוען 
המפ־ בין  בלבד  קטנים  לפערים 
לגות. זאת למרות התנצלותו של 
בה־ בלטה  האירועים.  על  ברק 
הראש  יושבת  למהלך  תנגדותה 
אולם  זנדברג,  תמר  ח"כ  לשעבר 
היושב ראש הנוכחי ניצן הורוביץ 
סירב להתחייב שלא יהיה איחוד. 
גורמים במרצ מסרו כי בשלב זה 
הגולל  את  סותמת  לא  המפלגה 

ובוח־ איחוד,  של  אפשרויות  על 
נת סקרים הבוחנים את השפעות 

איחוד זה.
הקולות  גוברים  במקביל, 
לפרוש  לברק  הקוראים  במפלגה 
"ההתמו־ לכנסת.  מהתמודדות 
של  קולות  מסכנת  שלו  דדות 
סיבה  שום  בלי  שלנו  המחנה 
במפלגה,  גורם  אומר  ממשית", 
לא  ברק  הסקרים  במרבית  "הרי 
במצב  החסימה.  אחוז  את  עובר 
החליט  שפרץ  אחרי  הנוכחי, 
ברק  אתנו,  איחוד  לקיים  שלא 
אפשרי  למהלך  מפריע  פשוט 
מצד פורשי העבודה ועלול לסכן 

בנט: שקד יכולה להחליף את את עתיד הגוש כולו".
נתניהו בראשות הממשלה

בנט הבהיר כי ימליץ על המועמד בעל הסיכויים הגבוהים ביותר להרכבת 
ממשלה. "כרגע זה נראה נתניהו, אך אם הוא לא יצליח, גם שקד יכולה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
שלושה ימים לאחר שפינה 
את ההנהגה בימין החדש, לטובת 
(שלי־ אתמול  אמר  שקד,  איילת 
שי) נפתלי בנט, כי הוא לא ויתר 
על החלום לכהן כראש הממשלה. 
של  להתנגדות  התייחס  גם  בנט 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ורעייתו לאפשרות שאיילת שקד 
ברשי־ הראשון  במקום  תוצב 
לא מבין  מת ימין מאוחדת ."אני 
מאיפה הרצון הזה מגיע ואני לא 

נכנס לזה. שקד היא חזקה מאוד 
טו־ למקומות  אותנו  תוביל  והיא 

בים"
בנט, שסירב בשבוע שעבר 
נתניהו,  על  ימליץ  כי  להתחייב 
שהמועמד  "אמרתי  כי  הבהיר 
ביותר  הטובים  הסיכויים  בעל 
ככל  יהיה  זה  עליו,  נמליץ  בימין 
הוא  זאת,  עם  נתניהו".  הנראה 
יצ־ לא  נתניהו  "אם  כי  הוסיף 
יד  ניתן  לא  ממשלה  להקים  ליח 
הב־ את  גם  נוספות".  לבחירות 
ה-22,  לכנסת  הקרובות  חירות 

למנוע.  אפשר  היה  לטענתו,  כך 
"היה אפשר למצוא מועמד אחר 
שי־ אתן  לא  כוחי  בכל  מהימין. 
שלישית  פעם  המדינה  את  גררו 

לבחירות".
בנט אף התייחס לאפשרות 
כי נתניהו לא יצליח להרכיב את 
יהיו  כי  וטען  הבאה  הממשלה 
מועמדים אחרים מהימין שיוכלו 
האנ־ "כל  במקומו,  זאת  לעשות 
יכולה  שקד  גם  בליכוד,  שים 
אנחנו  כעת  רגע.  באותו  ונראה 

מדברים על נתניהו".

http://bit.ly/32nZame
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ערד: תינוק נחנק למוות בביתו 
הוריו של התינוק בן השנה וחצי מצאו אותו תחת שמיכה ◆ לאחר פעולות 

החייאה נקבע מותו למגינת לב

מ‡: מ. יו„
תינוק בן שנה וחצי נחנק את־
בביתו  משחק  כדי  תוך  למוות  מול 
בערד. התינוק נמצא בתוך ארון מצ־
עים כשעליו שמיכות, אליו הוא נכנס 

למקום  שהגיע  מד"א  צוות  ובתוכו. 
ביצע בו פעולות החייאה ממושכות, 

אך לבסוף נאלץ לקבוע את מותו.
טי־ ניידת  צוות  עם  יחד 
פעולות  בתינוק  ביצענו  נמרץ  פול 
להציל  בניסיון  ממושכות  החייאה 

חובש  כהן,  יורם  סיפר  חייו",  את 
בפעולות  שהשתתף  הצלה  באיחוד 
נקבע  הצער,  "למרבה  ההחייאה. 
סי־ ההחייאה.  מאמצי  בתום  מותו 
במהלך  נחנק  הפעוט  כי  לנו  פרו 

משחק בביתו".

בריטניה לאיראן: שחררו את 
מכלית הנפט

בריטניה תפעל להקמת כוח ימי אירופי משותף כדי להתמודד מול איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
קוראת  בריטניה  ממשלת 
הנפט  מכלית  את  לשחרר  לאיראן 
החוץ  שר  המפרץ.  במימי  שלכדה 
קרא  האנט,  ג'רמי  בריטניה,  של 

לאיראן לשחרר את המכלית "סטנה 
האירא־ ידי  על  שנתפסה  אימפרו" 
את  והאשים  הפרסי.  במפרץ  נים 

איראן ב"פיראטיות מדינית".
לה־ תפעל  בריטניה  לדבריו, 

כדי  משותף  אירופי  ימי  כוח  קמת 
איראן  "אם  איראן.  מול  להתמודד 
תמשיך להסלים את המצב - נעבה 
את כוחנו הצבאי במפרץ", הד־

גיש. 

3 חשודים בתקיפת 
עיתונאי סעודי

המשטרה הודיעה כי צפויים מעצרים נוספים ◆ הבכיר הסעודי, שהיה אורח של 
משרד החוץ, הותקף כשסייר ברחובות העיר העתיקה

מ‡: מ. יו„ 
את־ הודיעה  המשטרה 
תושבי  חשודים,   3 נעצרו  כי  מול 
האירוע  בעקבות  ירושלים,  מזרח 
סעודי  בלוגר  אתמול  הותקף  בו 
העתיקה  ובעיר  הבית  הר  ברחבת 
כי  נמסר  מהמשטרה  בירושלים. 

צפויים מעצרים נוספים.
כשביקר  הותקף  הבלוגר, 
הבית,  ובהר  בירושלים  שלשום 
משרד  של  משלחת  במסגרת 
המתפרעים  מסוים,  בשלב  החוץ. 
אף השליכו לעברו כיסא פלסטיק 

ונורות פלורוסנט.
ברש־ שהופצו  בסרטונים 
הסעודי,  נראה  החברתיות,  תות 

ברחובות  הולך  סעוד,  מוחמד 
פל־ כשתושבים  העתיקה  העיר 
היתר  בין  אותו.  מקללים  שתינים 
קראו לעברו הנוכחים: "ציוני "צא 

מאל-אקצא" ו"לך לבית כנסת".
בעי־ מוכר  סעוד  מוחמד 
והאהדה  בעברית  דבריו  בשל  קר 

הרבה שהוא מגלה לישראל.
התקרית.  על  זעמו  רבים 
באל־ ביקר  התגובות: "סעודי  בין 
הגיבו?  הפלשתינים  איך  אקצא, 
להע־ ניסו  עליו,  ירקו  שהם  בכך 
ליב אותו, קראו לו חיה והציעו לו 
ועם  היהודים  עם  להתפלל  ללכת 
למוסל־ ראוי  זה  "האם  טראמפ". 
מכב־ אינם  ילדיהם  שאפילו  מים, 

דים מוסלמי מארץ אחות שמבקר 
באל-אקצא ויורקים עליו? בניגוד 
לאלה שעשו את המעשים האלה, 

הוא איננו חיה".
ממשרד החוץ נמסר אתמול 
בתוקף  מגנה  "המשרד  בתגובה: 
והלא  הברברית  ההתנהגות  את 
מוסרית מצד כמה פלשתינים ליד 
מסגד אל-אקצא כלפי פעיל הת־
קשורת הסעודי שהגיע לירושלים 
במטרה להיות גשר לשלום והבנה 
באופן  מנצלים  הם  העמים.  בין 
הקדושים  המקומות  את  מכוער 
מחבקים  אנחנו  פוליטי.  ככלי 
ימשיך  והוא  הסעודי  הצעיר  את 

להיות אורח כבוד של ישראל".

shaharit.com
office@shaharit.com
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טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

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

גבעת שמואל מתרחבת: 5,600 דירות חדשות ואזור תעשייה ענק
העירייה מקדמת את התוכנית, שצפויה לספק מענה לתכנון העיר ל-20 השנים הבאות ולהגדיל את הישוב עד ליעד של 55 אלף תושבים

מ‡ פ. יוחנן
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
תוכנית  את  תוקף  למתן  אישרה  מרכז 
מדובר  שמואל.  גבעת  לעיר  המתאר 
ומדיניות  עקרונות  המתווה  בתוכנית 
בש־ העיר  ופיתוח  לתכנון  טווח  ארוכת 
תוספת  כוללת  התוכנית  הבאות.  נים 

של כ-5,600 יחידות דיור שייתנו מענה 
תוש־ אלף  כ-55  של  אוכלוסייה  ליעד 
בים, כך שבסך בכל יהיו בעיר כ-16,000 
אוכלוסיית  מונה  כיום  דיור.  יחידות 
העיר כ-26 אלף תושבים. כמו כן, התו־
עירוניים  שטחים  מערך  כוללת  כנית 
פתוחים בהיקף של כ-485 דונם ושטחי 

אלף   937 של  בהיקף  ומסחר  תעסוקה 
מ"ר.

מרכזי  העדכנית,  התוכנית  פי  על   
התעסוקה הקיימים כיום לאורך כביש 4 
יורחבו, ובמזרח העיר בסמוך לדרך רבין 
כן,  כמו  נוספים.  תעסוקה  שטחי  יוקצו 
התוכנית יוצרת מרכז עירוני חדש, סביב 

רחוב הנשיא, הכולל עירוב שימושים - 
מיוחד  וציר  ומסחר,  תעסוקה  מגורים, 
עם מוקדי תעסוקה ומסחר שמחבר בין 
התעסוקה  לאזור  אילן  בר  אוניברסיטת 

רמת סיב שבפתח תקווה.
בהיבט התחבורתי, התוכנית מצי־
רבין  לדרך  חדשים  חיבורים  הקמת  עה 

ממזרח ולכביש 4. בנוסף, התוכנית מת־
בססת על שני קווי רכבת קלה (קו אדום 
בתכנון   - סגול  והקו  בביצוע  שנמצא 
ובתוך  בסמיכות  עוברים  אשר  מפורט) 
הרבים  האוטובוס  קווי  עם  יחד  העיר, 
ובמ־ העיר  בתוך  והמתוכננים  הקיימים 

עטפת שלה.

אחרי 51 שנה: 

נמצאה צוללת 
צרפתית שנעלמה 

בים התיכון
הצוללת "מינרבה" נעלמה 

ב-תשכ"ח, וכל 52 אנשי הצוות 
נספו ◆ כעת איתרו את שרידיה 
רובוט שנשלח למצולות, סמוך 

לחופי צרפת

מ‡ פ. יוחנן
הצרפ־ הצי 
שרידי  את  איתר  תי 
"מינרבה"  הצוללת 
שטבעה ונעלמה לפני 
לחו־ סמוך  שנה,   51
בים  טולון  העיר  פי 
הצוללת  על  התיכון. 
היו אז 52 אנשי צוות, 
נע־ היא  נספו.  וכולם 
בינואר  ב-27  למה 
לאחר  יומיים   ,1968
שהצוללת הישראלית 
גם  טבעה  דקר  אח"י 

היא בים התיכון.
את  "איתרנו 
הצלחה,  זו  מינרבה. 
טכנולו־ והישג  הקלה 
גי", מסרה שרת ההג־
פלורנס  הצרפתית  נה 
על  שהודיעה  פרלי, 
מציאת הצוללת. "אני 
חושבת על המשפחות 
זמן  הזה  לרגע  שחיכו 

רב כל כך", הוסיפה.
ה  ב י ס ה
צוללת  להיעלמות 
ב-תשכ"ח  הדיזל 
לג־ ברורה  לא  עדיין 
מרי. ב"לה מונד" דווח 
שקעה  הצוללת  כי 
טכ־ תקלה  בעקבות 

במהלך  שאירעה  נית 
לפי  שביצעה.  תרגיל 
הצו־ שרידי  הדיווח, 
אתמול  אותרו  ללת 
תת- רובוט  על-ידי 
מספינה  שנשלח  ימי 
אמריקנית  בבעלות 
שהצטרפה  פרטית, 
האחרונים  בימים 
למאמצי החיפוש. לפי 
שלושה  מונד",  ה"לה 
של  נפרדים  חלקים 
בעו־ אותרו  הצוללת 

מטר,   2,350 של  מק 
כ-45 ק"מ מטולון.

אחר  החיפוש 
שרידי הצוללת חודש 
השנה,  בפברואר 
של  מצדן  לחץ  אחרי 
הצ־ אנשי  משפחות 
לאחר  שנספו.  וות 
הצ־ הצי  שנעלמה 
אחריה  חיפש  רפתי 
ימים,  כמה  במשך 
ניסיון  הועיל.  ללא 
נערך  לאתרה  נוסף 
מכן,  שלאחר  בשנה 
הוא  גם  אך  ב-1969, 
מונד"  ב"לה  נכשל. 
המ־ פרטי  כי  הוסיפו 
בהמשך  סווגו  קרה 

כסוד מדינה.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
http://bit.ly/32nZame
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טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

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

גבעת שמואל מתרחבת: 5,600 דירות חדשות ואזור תעשייה ענק
העירייה מקדמת את התוכנית, שצפויה לספק מענה לתכנון העיר ל-20 השנים הבאות ולהגדיל את הישוב עד ליעד של 55 אלף תושבים

מ‡ פ. יוחנן
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
תוכנית  את  תוקף  למתן  אישרה  מרכז 
מדובר  שמואל.  גבעת  לעיר  המתאר 
ומדיניות  עקרונות  המתווה  בתוכנית 
בש־ העיר  ופיתוח  לתכנון  טווח  ארוכת 
תוספת  כוללת  התוכנית  הבאות.  נים 

של כ-5,600 יחידות דיור שייתנו מענה 
תוש־ אלף  כ-55  של  אוכלוסייה  ליעד 
בים, כך שבסך בכל יהיו בעיר כ-16,000 
אוכלוסיית  מונה  כיום  דיור.  יחידות 
העיר כ-26 אלף תושבים. כמו כן, התו־
עירוניים  שטחים  מערך  כוללת  כנית 
פתוחים בהיקף של כ-485 דונם ושטחי 

אלף   937 של  בהיקף  ומסחר  תעסוקה 
מ"ר.

מרכזי  העדכנית,  התוכנית  פי  על   
התעסוקה הקיימים כיום לאורך כביש 4 
יורחבו, ובמזרח העיר בסמוך לדרך רבין 
כן,  כמו  נוספים.  תעסוקה  שטחי  יוקצו 
התוכנית יוצרת מרכז עירוני חדש, סביב 

רחוב הנשיא, הכולל עירוב שימושים - 
מיוחד  וציר  ומסחר,  תעסוקה  מגורים, 
עם מוקדי תעסוקה ומסחר שמחבר בין 
התעסוקה  לאזור  אילן  בר  אוניברסיטת 

רמת סיב שבפתח תקווה.
בהיבט התחבורתי, התוכנית מצי־
רבין  לדרך  חדשים  חיבורים  הקמת  עה 

ממזרח ולכביש 4. בנוסף, התוכנית מת־
בססת על שני קווי רכבת קלה (קו אדום 
בתכנון   - סגול  והקו  בביצוע  שנמצא 
ובתוך  בסמיכות  עוברים  אשר  מפורט) 
הרבים  האוטובוס  קווי  עם  יחד  העיר, 
ובמ־ העיר  בתוך  והמתוכננים  הקיימים 

עטפת שלה.

אחרי 51 שנה: 

נמצאה צוללת 
צרפתית שנעלמה 

בים התיכון
הצוללת "מינרבה" נעלמה 

ב-תשכ"ח, וכל 52 אנשי הצוות 
נספו ◆ כעת איתרו את שרידיה 
רובוט שנשלח למצולות, סמוך 

לחופי צרפת

מ‡ פ. יוחנן
הצרפ־ הצי 
שרידי  את  איתר  תי 
"מינרבה"  הצוללת 
שטבעה ונעלמה לפני 
לחו־ סמוך  שנה,   51
בים  טולון  העיר  פי 
הצוללת  על  התיכון. 
היו אז 52 אנשי צוות, 
נע־ היא  נספו.  וכולם 
בינואר  ב-27  למה 
לאחר  יומיים   ,1968
שהצוללת הישראלית 
גם  טבעה  דקר  אח"י 

היא בים התיכון.
את  "איתרנו 
הצלחה,  זו  מינרבה. 
טכנולו־ והישג  הקלה 
גי", מסרה שרת ההג־
פלורנס  הצרפתית  נה 
על  שהודיעה  פרלי, 
מציאת הצוללת. "אני 
חושבת על המשפחות 
זמן  הזה  לרגע  שחיכו 

רב כל כך", הוסיפה.
ה  ב י ס ה
צוללת  להיעלמות 
ב-תשכ"ח  הדיזל 
לג־ ברורה  לא  עדיין 
מרי. ב"לה מונד" דווח 
שקעה  הצוללת  כי 
טכ־ תקלה  בעקבות 

במהלך  שאירעה  נית 
לפי  שביצעה.  תרגיל 
הצו־ שרידי  הדיווח, 
אתמול  אותרו  ללת 
תת- רובוט  על-ידי 
מספינה  שנשלח  ימי 
אמריקנית  בבעלות 
שהצטרפה  פרטית, 
האחרונים  בימים 
למאמצי החיפוש. לפי 
שלושה  מונד",  ה"לה 
של  נפרדים  חלקים 
בעו־ אותרו  הצוללת 

מטר,   2,350 של  מק 
כ-45 ק"מ מטולון.

אחר  החיפוש 
שרידי הצוללת חודש 
השנה,  בפברואר 
של  מצדן  לחץ  אחרי 
הצ־ אנשי  משפחות 
לאחר  שנספו.  וות 
הצ־ הצי  שנעלמה 
אחריה  חיפש  רפתי 
ימים,  כמה  במשך 
ניסיון  הועיל.  ללא 
נערך  לאתרה  נוסף 
מכן,  שלאחר  בשנה 
הוא  גם  אך  ב-1969, 
מונד"  ב"לה  נכשל. 
המ־ פרטי  כי  הוסיפו 
בהמשך  סווגו  קרה 

כסוד מדינה.



יום רביעי כ"א תמוז תשע"ט 1224/07/2019

כתב אישום נגד פלשתיני 
שתכנן לפגוע ביהודים 

כתב אישום הוגש נגד פלשתיני בן 17 שנתפס עם סכין לאחר שפרץ את הגדר 
בצפון ◆ "תכננתי לרצוח כל יהודי שבא מולי" ◆ נעצר על ידי כיתת הכוננות של 

קיבות באזור מעלה הגלבוע

מ‡: מ. יו„
כתב אישום הוגש אתמול 
בנצרת  המחוזי  המשפט  לבית 
ש"תכנן   17 בן  פלשתיני  נגד 
לבצע רצח ולהיות שאהיד". על 
 13 בתאריך  האישום,  כתב  פי 
ביולי 2019, סמוך לשעה 14:30 
המערכת  גדר  את  פרץ  הנאשם 
באמצעות  גלבוע  מעלה  באזור 
ישראל  לשטח  ונכנס  סכין, 
לבצע  החלטה  גמלה  כשבליבו 

פיגוע על רקע לאומני.
את  לעשות  החל  הנאשם 
ותוך  מירב  קיבוץ  לכיוון  דרכו 
כיתת  ידי  על  נעצר  קצר  זמן 
וחיילים  הקיבוץ  של  הכוננות 

הת־ בעקבות  למקום  שהגיעו 
ראה על חדירה מגדר המערכת.
ובחקירתו  נעצר  הנאשם 
רצה  כי  אמר  המשטרה  בתחנת 
"תכ־ יהודי:  הסכין  עם  לדקור 
ננתי להרוג כל יהודי שבא מולי. 
דוד שלי היה שאהיד ומת ורצי־

תי להיות כמוהו".
מהירה,  חקירה  בסיום 
ידי  על  שנאסף  הראיות  חומר 
הועבר  ישראל  משטרת  חוקרי 
שגי־ צפון,  מחוז  לפרקליטות 
הנאשם  כנגד  אישום  כתב  בשו 
בעבירות של הכנה לרצח בנסי־
שלא  כניסה  טרור,  מעשה  בות 
ברכוש.  ופגיעה  לישראל  כדין 
בקשה  גם  נגדו  הוגשה  כן,  כמו 

ההליכים,  תום  עד  למעצרו 
לנוער  המחוזי  המשפט  בבית 

שבנצרת.
מבית  הרבש"צים  ארגון 
אשר  הלאומית,  ההסתדרות 
מסר  המחבל,  את  עצרו  אנשיו 
שמקצו־ הוכח  פעם  "שוב  כי 
וחתירתם  הרב"שצים  עיות 
ממש.  של  חיים  מצילה  למגע 
אינטרסנטיים  שגורמים  לנו  צר 
הקודש  בעבודת  לפגוע  מנסים 
נמ־ אנו  מבצעים.  אנו  שאותה 
שיך להילחם ללא לאות ולמנוע 
עם  הבאים.  אירועי הטרור  את 
לא  שמעמדנו  הזמן  הגיע  זאת, 

יהיה כמטבע עובר לסוחר".

דיווח ברמאללה:

 ישראל והפלסטינים על סף 
הסכם לצמצום משבר המסים

בכיר פלסטיני אמר לעיתון "אל-איאם" המקומי כי ההסכם יאפשר לרשות 
הפלסטינית לגבות ישירות את המסים על הדלקים, במקום ישראל ◆ זאת כדי 

לצמצם את המשבר הכלכלי ברשות

מ‡: מ. יו„ 
את־ אישר  פלסטיני  בכיר 
מול בריאיון לעיתון "אל-איאם", 
יש־ כי  ברמאללה,  לאור  היוצא 
ראל והפלסטינים נמצאים על סף 
הפלס־ לרשות  שיאפשר  הסכם 
המי־ את  ישירות  לגבות  טינית 
סים על הדלקים, במקום ישראל. 
המטרה היא לצמצם את המשבר 
כדי  הרשות  שרויה  שבו  הכלכלי 

להקל על הפלסטינים.
לר־ לוותר  שוקלת  ישראל 
מיליון  על 200  הפלסטינית  שות 
בכספים  מדובר  בחודש.  שקלים 
שהיא גובה בעבור הרשות במס־

שה־ הדלקים  על  הבלו  מס  גרת 
היש־ בזן  מקבוצת  קונה  רשות 
ראלית ומוחזרים לקופת הרשות 
סי־ במהלך  וחצי,  לחודש  אחת 

המס  התקזזות  במסגרת  בובי, 
בין הצדדים. אלא שמזה חמישה 
חודשים, הרשות מסרבת לקבלם 
בשל הקיזוז הישראלי של משכו־
שהביא  מה  מהם.  המחבלים  רות 
של  התקציבי  הגירעון  לתפיחת 
שקלים  מיליון  ב-600  הרשות 
מדי חודש, שהגיע ל-3 מיליארד 

שקלים בסך הכל עד כה.
לצד זאת, קטר החלה להע־
ביר לאחרונה לרשות הפלסטינית 

סיוע.  דולר  מיליון  ל-50  קרוב 
שקטר  המענק  במחצית  מדובר 
 25  – לרשות  להעביר  התחייבה 
הכל  בסך   50 מתוך  דולר  מיליון 
– וכן פעימה ראשונה מתוך עשר 
על סך 21 מיליון דולר שהרשות 
נטלה כהלוואה מבנק בקטר. קטר 
הלוואה  לקבל  לרשות  אפשרה 
מי־  250 בסך  הקטרי  מהבנק 
בעשר  תקבל  שאותה  דולר  ליון 
חודשים.  עשרה  במשך  פעימות 
את המחצית השנייה של המענק 
 – דולר  מיליון   25 עוד   – הקטרי 
הרשות צפויה לקבל בחודש וחצי 

הקרובים.

shaharit.com
office@shaharit.com

על  עודה  איימן  חד''ש  יו''ר 
רשי־ "תהיה  הערביות:  המפלגות 
יומיים- תוך  אנחנו  משותפת,  מה 

אני  עליה.  להכריז  אמורים  שלושה 
חושב שאנחנו נהיה החיבור הראשון 
כלו־ הישראלית.  הפוליטית  במפה 
שתכריז  הראשונה  הרשימה  זו  מר, 

על אחדות שלמה"

 נתניהו לועג לליברמן: מילה שם 
מעשה.  אפס  בלה.  בלה   - מילה  זו 
אני אחסל את הנייה תוך 48 שעות, 

איפה זה היה?"

עושה  החדש  מהימין  כהנא  מתן 
סדר: אף סקר לא מראה שרפי פרץ. 
שקד.  מאיילת  מנדטים  יותר  מביא 
הפער עצום, זה לא בקטנה - בראש 
שמביאה  מי  לעמוד  צריכה  הגוש 

הכי הרבה מנדטים".

לבן:  מכחול  האוזר  צבי  ח''כ 
הגיע  שנים   13 שאחרי  חושב  ״אני 
הזמן לעשות סוף לעידן נתניהו. יש 
עתיד? אנחנו לא נפרדים מאף אחד, 
אני מאמין שלא נלך לבחירות בפעם 
השלישית, ואז ימצא הדרך להרכיב 
שמדברות  מפלגות  יש  קואליציה. 
בצורה מסוימת רק לצרכי בחירות״.

״נתניהו  האוזר:  מדברי  עוד 
חשאי  ומתן  משא   2011 בשנת  ניהל 
לא  עליה  ושומר  הגולן,  רמת  על 
ומתן  למשא  מיקוח  כקלף  מיושבת 

עתידי״.

לה־ ממהר  מהליכוד  ברקת  ח''כ 
נתניהו  נברא,  ולא  היה  ״לא  גיב: 
הביא להכרה ברמת הגולן. אני בניתי 
תכנית רחבה ויסודית לפיתוח מנו־

הגאוגרפית  בפריפריה  צמיחה  עי 
של ישראל, בין היתר של רמת הגו־
מראש  לגיבוי  שזכתה  תכנית  לן, 

הממשלה״.

"אין  מבהיר:  מלכיאלי  הרב  ח''כ 
העבודה  שמפלגת  בעיה  כל  לש"ס 
תצטרף לממשלה הבאה, אבל זה רק 
ממשלת  של  היסוד,  לקווי  בהתאם 
הליכוד  את  הכוללים  מנדטים   61
ש"ס ושאר מפלגות הימין הדתיות".

איחוד  "בלי  מזהיר:  ביטן  ח''כ 
הבחירות  מנדטים.  נפסיד 7  בימין - 
הפסדנו  כי  יותר  קשות  יהיו  האלה 

את ליברמן".

נח־ לא  "אנחנו  מקלב:  הרב  ח"כ 
ליט על חיבורים. אנחנו שומרים על 
שום  אין  אבל  לבן  כחול  עם  קשר 
משמעות לפגישות של ח''כים. ליב־

רמן לא עומד מאחורי דבריו, הוא בא 
להכעיס".

"תופעת  תוקף:  פרוש  הרב  ח''כ 
חילולי השבת בערים היא חרפה. אני 
לתת  שלא  בעניין  להרחיב  רוצה  לא 

חומר לאלה שמחפשים אותנו".

"בהס־ פרוש:  ח''כ  מדברי  עוד 
את  היה  לא  ברק,  עם  לנו  שהיה  כם 
המושג 'סטטוס קוו'. הקרובים ביותר 
אין  שם  והליכוד.  נתניהו  זה  אלינו 
ממשלה  זה  לנו  טוב  כי  ולכן  אנטי 

עם נתניהו".

."במצב  לבן:  מכחול  גרמן  ח''כ 
מסויים יכול להיות שצריך לאפשר 
במתכונת  בהפרדה  ללמוד  לחרדים 
שהם רוצים. אני לא שוללת את זה".

מטרות:  מסמן  גפני  הרב  ח''כ 
קניבסקי  הגר''ח  התורה  שר  "מרן 
אמר ש'יהדות התורה' צריכים מניין 
המט־ האלו  ובבחירות  כנסת.  חברי 

רה שלנו ברורה, עשרה מנדטים! לא 
פחות".
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ארגנטינה: ארבעה הורשעו 
בריסוס כתובת נאצה אנטישמיות

ארבעת העצורים הודו באחריותם למעשים, וביקשו סליחה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הורשעו  אדם  בני  ארבעה 
הפדראלי  המשפט  בית  ידי  על 
של פראנה  בריסוס כתובת נאצה 
בית  פארק  בקירות  אנטישמיות 

הספר אנריקה ברדוק.
בחודש  אירע  המעשה 
אפריל 2016. בנוסף לצלבי קרס 
על  איימו  הם  בגרמנית,  ומילים 
ארגון  יו"ר  דלוגוביצקי,  דיאגו 
בא־ היהודיות  הקהילות  של  הגג 

.(DAIA) רגנטינה
עבדאללה,  יאמיל  חוסה 
אלגרו  אנחל  בובוליני,  סבסטיאן 
את  קיבלו  קופרה   בלן  ויאנינה 
אחריותם למעשה, ביקשו סליחה 

דין  פסק  על  וחתמו  ביצועו  על 
בסדר דין מקוצר עם עונשים של 
שנת מאסר על תנאי עבור שניים 
מהם ושנתיים מאסר על תנאי על 
השניים האחרים. בנוסף, יידרשו 

.DAIA-לעבור קורס ב
הדין  לבית  הגיעו  הארבעה 
הפדראלי כשותפים לדבר עבירה 
על  המבוססת  תעמולה  בעריכת 
תיאוריות עליונות של גזע מסוים 
מסוימת,  מדת  אנשים  של  או 
מתוך  עור,  צבע  או  אתני  מוצא 
אפליה  לקדם  או  להצדיק  מטרה 
צורה  בכל  דת  או  גזע  רקע  על 
בנסיבות  ובנזק  באיומים  שהיא, 

מחמירות.

הודו  העצורים  ארבעת 
חמורים  למעשים  באחריותם 
זרים,  ושנאת  אפליה  של  אלה 
הגיעו  סליחה,  פומבית  וביקשו 
להסכם על עונש מאסר על תנאי 
והסכימו להשתתף בקורס אודות 

זכויות אדם והשואה.
דלוגוביצקי  דיאגו  ד"ר 
הנו־ היו"ר  סוסקין,  פבלו  וד"ר 
בפ־  DAIA שלוחת  של  כחי 
הביעו  ריוס,  אנטרה  רובינציית 
לגבי  רצונם  שביעות  את  הם  אף 
קץ  לשים  בראייה  ההרשעה, 
לאי-ענישה ולהדגיש את חומרת 

המעשים.

מחקר חדש מזהיר: 

סיגריות אלקטרוניות עלולות להוביל 
להזדקנות מוקדמת של המוח

האגודה למלחמה בסרטן: "בני נוער וצעירים רגישים במיוחד, שכן המוח 
ממשיך להתפתח עד גיל 25 לפחות"

מ‡: יר‡ל לבי‡
מחקר חדש שהוצג על ידי 
מרכז המידע של האגודה למלח־
מה בסרטן, מצא כי סיגריות אל־
לתאי  להזיק   עלולות  קטרוניות 
של המוח ולהוביל להזדק־ הגזע 

נותו המוקדמת.
שע־ תאים  הם  גזע  תאי 
דיין לא עברו תהליכי התמיינות 
(לקבל  להתמיין  ויכולים  סופיים 
תפקיד מוגדר ותכונות ייחודיות) 
לתאים ספציפיים, כגון תאי מוח. 
להתפת־ חיוניים  בתאים  מדובר 
ולחי־ בגוף  שונים  איברים  חות 
בזמן  הן  רקמות,  ושיקום  דוש 
התפתחות העובר בבטן אמו והן 
וההתבגרות.  החיים  במהלך 
הרבה  רגישותם  מכבר  זה  ידועה 
של תאי גזע לרעלנים, כגון עשן 
טבק, הפוגע ביכולתם להתרבות 

ולהתמיין.
חוקרים  כעת, 
ברי־ קליפורניה  מאוניברסיטת 
ביקשו  הברית  בארצות  ברסייד 
גזע  תאי  מושפעים  כיצד  לבדוק 
הניקוטין  לנוזל  מחשיפה  במוח 
(ניקוטין ותוספי טעמים כימיים) 
אלקטרוניות,  בסיגריות  המצוי 

הנ־ (אירוסול)  ולתרסיס  לאדים 
גזע  בתאי  הבחירה  מהן.  פלט 
קשורה  לניסוי  כבסיס  המוח  של 
ליכולתם של הכימיקלים הנשא־
פים להגיע אל המוח דרך מסלולי 
הריח. כדי לבדוק זאת, החוקרים 
ערכו סדרת בדיקות מעבדה בהם 
לנוזל,  המוח  של  גזע  תאי  חשפו 
סיגריות  של  ולתרסיס  לאדים 
ניקוטין  המכילים  אלקטרוניות 
בריכוז זהה לזה המצוי בסוג נפוץ 

של סיגריות אלקטרוניות.
תוצאות הניסויים הראו כי 
החשיפה של תאי הגזע של המוח 
נוזלי  במרבית  המצוי  לניקוטין, 
האלקטרו־ הסיגריות  ותרסיסי 
 stress) ניות, גרם לתגובת דחק
בהפ־ שהתבטאה   ,(response
פגו־ תאים  סילוק  לתהליך  רעה 
לעקה  בבריאים,  והחלפתם  מים 
מת־ הגוף  בו  (מצב  חימצונית 
הרדיקלים  עם  להתמודד  קשה 
לה־ לגרום  והעלול  החופשיים 
תפתחות מחלות שונות) ופגיעה 
ולהפיק  להתבדל  התא  ביכולת 
אנרגיה, שהן תופעות הקשורות 
להזדקנות. החוקרים מציינים כי 
במהלך תגובת הדחק של התאים 

נזקי  בתאים  הצטברו  לניקוטין 
שהני־ לאחר  שגם  כך  חימצון, 
שהשינויים  יתכן  סולק,  קוטין 
החרי־ והפיזיולוגיים  הגנטיים 
על  בעינם.  נותרו  בתאים  גים 
לאדי  טווח  ארוכת  בחשיפה  כן, 
פוטנ־ יש  אלקטרוניות  סיגריות 
ציאל להגברת הסיכון להזדקנות 

מוקדמת ומחלות.
החוקרים,  מציינים  עוד 
השפעה  יש  גזע  בתאי  לנזק  כי 
תינוקות  התפתחות  על  רבה 
לניקוטין  עוברית  חשיפה  וכי 
החיוניים  במוח  נתיבים  משנה 
ומו־ קוגניטיביים  לתפקודים 
התנהגותיות.  ותגובות  טוריים 
ממצאי  את  מסכמים  החוקרים 
המחקר שנערך על תאי גזע בר־
מעבדה,  עכברי  של  המוח  קמת 
החשיפה  הארוך,  שלטווח  בכך 
לסיגריות  הפסיבית  או  הישירה 
זמן  לפרקי  גם  אלקטרוניות, 
בשימוש  להוביל  עלולה  קצרים, 
תהליך  להאצת  ומצטבר  חוזר 
המחקר  ולתחלואה.  ההזדקנות 
 iScience העת  בכתב  פורסם 
היוקרתי  המדעי  הירחון  מבית 

Cell במהדורת יוני 2019.

ועדת הכספים אישרה: גידול 
בתקציב ועדת הבחירות

ועדת הכספים אישרה גידול בתקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22 – 
יעמוד על 329 מיליון ₪

מ‡: יר‡ל לבי‡
בראשות  הכספים  ועדת 
את  אישרה  גפני,  משה  ח"כ 
להגדלת  הבחירות  ועדת  בקשת 
לכ־ הבחירות  לקראת  תקציבה 
על  יעמוד  התקציב  ה–22.  נסת 
האוצר  במשרד   .₪ מיליון   329
ראשון 303  בשלב  לאשר  ביקשו 
תוספת  ולאשר  בלבד,   ₪ מיליון 
הצורך.  במידת  בהמשך  נוספת 
חברי הוועדה החליטו לאשר את 
הצגת  לאור  במלואה,  הבקשה 
ועדת  מצד  המופרטת  הצרכים 
הצדדים  שכלל  וכך  הבחירות, 
הודו כי הוועדה נוהגת באחריות 
כלכלית, ומחזירה כספים שאינה 

עושה בהם שימוש.
לאחר  המעודכן  התקציב 
התוספת מגלם תוספת של כ-46 
הת־ לעומת  (כ-16%)   ₪ מיליון 
לוועדה  שאושר  המקורי  קציב 
ועמד על 283 מיליון ₪, והיה זהה 

לכנ־ בבחירות  הוועדה  לתקציב 
מתוך   ₪ מיליון  כ-12  ה-21.  סת 
תקציב,  עודפי  הינם  התוספת, 
עשתה  לא  הבחירות  שוועדת 
הבחירות  בתקציב  שימוש  בהם 
לכנסת ה-21, ומועברים לתקציב 
בפועל  כך  הקרובות.  הבחירות 
עומדת התוספת על 34 מיליון ₪, 
המהווים כ-12% לעומת התקציב 

המקורי.
הבחירות  ועדת  בקשת 
ש"להבדיל  בכך  נומקה  המרכזית 
בה  "רגילה"  בחירות  ממערכת 

מבוצעות  לבחירות  ההכנות 
במהלך השנים שבין בחירות לב־
חירות על פי תכנית רב-שנתית, 
בחלוקת  גם  ביטוי  לידי  שבאה 
פני  על  להכנות  הנדרש  התקציב 
מועמ־ הזו,  הפעם  שנים,  מספר 
סות כל הדרישות התקציביות על 
התקציב הנוכחי. כמו כן, הכניסה 
למערכת הבחירות לכנסת ה- 22, 
הנוב־ מיוחדים  בקשיים  מלווה 
מער־ בין  הזמנים  מסמיכות  עים 
כות הבחירות, ויש לכך השלכות 

תקציביות".
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נתיבי ההברחה נחשפים:

 חיזבאללה העבירו ציוד טילים 
מאיראן דרך נמל ביירות 

השגריר דני דנון השתתף בדיון במועצת הביטחון של האו"ם, 
וחשף מידע מודיעיני חדש ◆ "הנמל הימי של ביירות הפך לנמל 

הבית של חיזבאללה"

מ‡: מ. יו„
של  הביטחון  מועצת 
דיון  אתמול  קיימה  האו"ם 
התיכון  במזרח  המצב  על 
שג־ ישראל.  בהשתתפות 
ריר ישראל לאו"ם דני דנון, 
מודיעיני  מידע  בדיון  חשף 
איראן  של  מעורבותה  על 
חיזבא־ של  בהתעצמותו 
באמצעות  בלבנון  ללה 
שמהווה  מסוריה,  סיוע 

הפרה של החלטה 1701.  
 2019-2018 "בשנים 
פעילות  זיהתה  ישראל 
אמצ־ להעברת  איראנית 
שמ־ דו-שימושיים,  עים 
פרויקט  את  לקדם  טרתם 
חיז־ של  הטילים  ייצור 
בפני  דנון  חשף  באללה", 
חברות המועצה. "בהובלת 
העבירה  איראן  קודס,  כוח 
דרך הנמל הימי של ביירות 
לחיזבא־ דו-שימושי  ציוד 
את  להעצים  שסייע  ללה, 
הטרור  ארגון  התחמשות 
הנמל  ישראל.  מדינת  נגד 
נהפך  ביירות  של  הימי 
חיזבא־ של  הבית  לנמל 

ללה".
איראן  דנון,  לדברי 
בגו־ הסתייעו  וחיזבאללה 
את  שרכשו  סורים  רמים 
אזרחיות  מחברות  הציוד 
הציוד  את  ושינעו  זרות, 
הטעו  אלו  גורמים  ללבנון. 
שהסוו  בכך  החברות  את 
האמיתיות  המטרות  את 
שלהן נועד הציוד - מפעלי 
חיזבא־ של  הטילים  ייצור 
בטוחים  אתם  "האם  ללה. 
יודעות  שלכם  שהחברות 
מה היעד הסופי של המש־
דנון  שאל  האלה?"  לוחים 

את השגרירים בדיון.
הישראלי  השגריר 
מש־ חיזבאללה  כי  אמר 

במתקנים  בקביעות  תמש 
לבנון  מדינת  של  אזרחיים 
העברות  לשנע  מנת  על 
חוקי,  בלתי  באופן  אמל"ח 
של  בוטה  הפרה  ותחת 
מועצת  של   1701 החלטה 
למו־ הציג  דנון  הביטחון. 
שבה  מפה  הביטחון  עצת 
אמל"ח  העברות  נתיבי 
חיזבא־ את  שמשמשים 
נגד  בהתחמשותו  ללה 
התעופה  משדה   - ישראל 
של דמשק לשדה התעופה 
מעברי  בביירות;  ח'רירי 
סו־ בין  הרשמיים  הגבול 
ריה ולבנון, כדוגמת מעבר 
של  הימי  והנמל  אלמצנע; 

ביירות.

פלסטיני נורה לאחר שניסה לדקור 
שוטרים בחדרה

השוטרים ביקשו מהחשוד, תושב השטחים בן 21 להזדהות, אך הוא שלף סכין לעברם ◆ הם 
ירו לעבר פלג גופו התחתון והוא נפצע בינוני ◆ הרקע לאירוע ככל הנראה לאומני 

מ‡: מ. יו„
פלסטיני בן 21 נורה בחדרה לאחר 
ששלף סכין על שוטר. הוא נפצע בינוני 
ופונה לבית החולים הלל יפה בעיר שם 

הרקע  שמירה.  תחת  ומאושפז  נותח 
לאירוע ככל הנראה לאומני. אין נפגעים  

נוספים באירוע מלבד החשוד.
מהפלסטיני  ביקשו  השוטרים 
החשד  פי  על  ניסה  הוא  אך  להזדהות, 

לדקור אותם. אחד מהם ירה לעבר פלג 
גורמי  ידי  על  טופל  הוא  התחתון.  גופו 
הסיר  משטרה  שחבלן  לאחר  רפואה, 
נפץ  חגורת  או  מטען  להמצאות  חשד 

בסביבתו.

חמאס ימסור הודעה על 
גולדין ושאול

הדובר הרשמי של גדודי אל-קסאם של חמאס יעביר הודעה 
מתועדת בעניינם של הנעדרים הישראלים ברצועת עזה

מ‡: מ. יו„
אל- גדודי  ארגון 
קסאם, הזרוע הצבאית של 
כוונתו  על  מוסר  החמאס, 
שיע־ חשוב"  "נאום  לשדר 

הישראליים  בנעדרים  סוק 
ברצועת עזה.

בסרטון  הדובר 
הווידאו יהיה אבו עוביידה, 
גדודי  של  הרשמי  הדובר 

של  והעיתוי  אל-קסאם, 
בס־ נבחר  הדברים  שידור 
של  לנאומו  זמנים  מיכות 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
לחללי  הזיכרון  בטקס  ניהו 
המלחמה בעזה בקיץ 2014.
תדיר  עושה  חמאס 
שימוש בתקשורת כדי לה־
פעיל לחץ על ממשלת יש־
משפחות  באמצעות  ראל 

הנעדרים כדי שתגמיש את 
לעסקת  בנוגע  עמדותיה 

חילופין.
כמו כן, מתנה חמאס 
מצבם  על  פרטים  מסירת 
הישראלים  הנעדרים  של 
לש־ קודם  חללים)  (חלקם 
ששוחררו  פלסטינים  חרור 
ונעצרו  שליט  בעסקת 

מחדש ע"י ישראל.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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נתיבי ההברחה נחשפים:

 חיזבאללה העבירו ציוד טילים 
מאיראן דרך נמל ביירות 

השגריר דני דנון השתתף בדיון במועצת הביטחון של האו"ם, 
וחשף מידע מודיעיני חדש ◆ "הנמל הימי של ביירות הפך לנמל 

הבית של חיזבאללה"

מ‡: מ. יו„
של  הביטחון  מועצת 
דיון  אתמול  קיימה  האו"ם 
התיכון  במזרח  המצב  על 
שג־ ישראל.  בהשתתפות 
ריר ישראל לאו"ם דני דנון, 
מודיעיני  מידע  בדיון  חשף 
איראן  של  מעורבותה  על 
חיזבא־ של  בהתעצמותו 
באמצעות  בלבנון  ללה 
שמהווה  מסוריה,  סיוע 

הפרה של החלטה 1701.  
 2019-2018 "בשנים 
פעילות  זיהתה  ישראל 
אמצ־ להעברת  איראנית 
שמ־ דו-שימושיים,  עים 
פרויקט  את  לקדם  טרתם 
חיז־ של  הטילים  ייצור 
בפני  דנון  חשף  באללה", 
חברות המועצה. "בהובלת 
העבירה  איראן  קודס,  כוח 
דרך הנמל הימי של ביירות 
לחיזבא־ דו-שימושי  ציוד 
את  להעצים  שסייע  ללה, 
הטרור  ארגון  התחמשות 
הנמל  ישראל.  מדינת  נגד 
נהפך  ביירות  של  הימי 
חיזבא־ של  הבית  לנמל 

ללה".
איראן  דנון,  לדברי 
בגו־ הסתייעו  וחיזבאללה 
את  שרכשו  סורים  רמים 
אזרחיות  מחברות  הציוד 
הציוד  את  ושינעו  זרות, 
הטעו  אלו  גורמים  ללבנון. 
שהסוו  בכך  החברות  את 
האמיתיות  המטרות  את 
שלהן נועד הציוד - מפעלי 
חיזבא־ של  הטילים  ייצור 
בטוחים  אתם  "האם  ללה. 
יודעות  שלכם  שהחברות 
מה היעד הסופי של המש־
דנון  שאל  האלה?"  לוחים 

את השגרירים בדיון.
הישראלי  השגריר 
מש־ חיזבאללה  כי  אמר 

במתקנים  בקביעות  תמש 
לבנון  מדינת  של  אזרחיים 
העברות  לשנע  מנת  על 
חוקי,  בלתי  באופן  אמל"ח 
של  בוטה  הפרה  ותחת 
מועצת  של   1701 החלטה 
למו־ הציג  דנון  הביטחון. 
שבה  מפה  הביטחון  עצת 
אמל"ח  העברות  נתיבי 
חיזבא־ את  שמשמשים 
נגד  בהתחמשותו  ללה 
התעופה  משדה   - ישראל 
של דמשק לשדה התעופה 
מעברי  בביירות;  ח'רירי 
סו־ בין  הרשמיים  הגבול 
ריה ולבנון, כדוגמת מעבר 
של  הימי  והנמל  אלמצנע; 

ביירות.

פלסטיני נורה לאחר שניסה לדקור 
שוטרים בחדרה

השוטרים ביקשו מהחשוד, תושב השטחים בן 21 להזדהות, אך הוא שלף סכין לעברם ◆ הם 
ירו לעבר פלג גופו התחתון והוא נפצע בינוני ◆ הרקע לאירוע ככל הנראה לאומני 

מ‡: מ. יו„
פלסטיני בן 21 נורה בחדרה לאחר 
ששלף סכין על שוטר. הוא נפצע בינוני 
ופונה לבית החולים הלל יפה בעיר שם 

הרקע  שמירה.  תחת  ומאושפז  נותח 
לאירוע ככל הנראה לאומני. אין נפגעים  

נוספים באירוע מלבד החשוד.
מהפלסטיני  ביקשו  השוטרים 
החשד  פי  על  ניסה  הוא  אך  להזדהות, 

לדקור אותם. אחד מהם ירה לעבר פלג 
גורמי  ידי  על  טופל  הוא  התחתון.  גופו 
הסיר  משטרה  שחבלן  לאחר  רפואה, 
נפץ  חגורת  או  מטען  להמצאות  חשד 

בסביבתו.

חמאס ימסור הודעה על 
גולדין ושאול

הדובר הרשמי של גדודי אל-קסאם של חמאס יעביר הודעה 
מתועדת בעניינם של הנעדרים הישראלים ברצועת עזה

מ‡: מ. יו„
אל- גדודי  ארגון 
קסאם, הזרוע הצבאית של 
כוונתו  על  מוסר  החמאס, 
שיע־ חשוב"  "נאום  לשדר 

הישראליים  בנעדרים  סוק 
ברצועת עזה.

בסרטון  הדובר 
הווידאו יהיה אבו עוביידה, 
גדודי  של  הרשמי  הדובר 

של  והעיתוי  אל-קסאם, 
בס־ נבחר  הדברים  שידור 
של  לנאומו  זמנים  מיכות 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
לחללי  הזיכרון  בטקס  ניהו 
המלחמה בעזה בקיץ 2014.
תדיר  עושה  חמאס 
שימוש בתקשורת כדי לה־
פעיל לחץ על ממשלת יש־
משפחות  באמצעות  ראל 

הנעדרים כדי שתגמיש את 
לעסקת  בנוגע  עמדותיה 

חילופין.
כמו כן, מתנה חמאס 
מצבם  על  פרטים  מסירת 
הישראלים  הנעדרים  של 
לש־ קודם  חללים)  (חלקם 
ששוחררו  פלסטינים  חרור 
ונעצרו  שליט  בעסקת 

מחדש ע"י ישראל.

mailto:5806897@okmail.co.il
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העוצמה של מזגני 'אלקטרה': 
טמפרטורה יציבה, רמת לחות אחידה
כולם מכירים את הרגע הראשון בו נכנסים הביתה משהות ארוכה ברחוב החם 
והלוהט, ומדמיינים את קרירות הבית. בעיצומה של עונת הקיץ – הקרירות הזו 
לא מגיעה אם אין מזגן שפועל בבית. ואם מזגן, אז כזה שיתן מענה מושלם. למי 

יש סבלנות להתעסק עם השלט לפי תנודות הטמפרטורה, או לחכות שהבית 
יתחיל להתקרר?

צרי־ אתם  כך  לשם  בדיוק 
אלקטרה,  של  עוצמתי  מזגן  כים 
שיקרר לכם את הבית בזמן הקצר 
טמפרטורה  לכם  ויעניק  ביותר, 
שתו־ אחידה.  לחות  ורמת  יציבה 
השלט  על  אחת  פעם  ללחוץ  כלו 
מפתיע  יומכם.  לשגרת  ולפרוש 
המתקדמת  הטכנולוגיה  כמה  עד 
וברורה  ידידותית  להיות  יכולה 
שהפכה  אינוורטר  טכנולוגיית   –
להיות תענוג אמיתי באלפי בתים.
מסבירים  'אלקטרה'  מומחי 

שינתה  אינוורטר  טכנולוגיית  כי 
הומצא  מאז  המשחק  חוקי  את 
הטכנולו־ העוצמה  בזכות  המזגן. 
בכחצי  הבית  את  מקרר  הוא  גית, 
המ־ בנוסף,  רגיל.  מזגן  של  מזמן 
בהתאם  התפוקה  את  משנה  דחס 
לדרישה שלכם. הוא פועל באופן 
באמצ־ מווסתת  והעוצמה  רצוף, 
כשהטמפ־ חכמה.  מערכת  עות 
שבחרתם,  לרמה  מגיעה  רטורה 
ממשיך  אלא  נכבה  אינו  המדחס 
יורדת  שלו  כשהתפוקה  לעבוד 

למינימום ושומרת על טמפרטורה 
יציבה. אין יותר גלי חום וקור וכ־
מובן יש פחות שחיקה של המזגן 

והרבה פחות צריכת חשמל.
בקיץ  יותר?  עוד  רוצים 
המזגן מוריד אוטומטית את רמת 

הלחות ובחורף הוא מעלה אותה.
רע־ של  תחושה  מחפשים 
לקבל  יכולים  אתם  קבועה?  ננות 
של  והשקט  העוצמה  עם  אותה 
מזגני 'אלקטרה'. תנו לקיץ שלכם 

להיות הרבה יותר שמח!

צעד משמעותי בחברת החשמל:

יצא לדרך המכרז למכירת 
תחנת הכח רמת חובב

במסגרת הרפורמה, חברת החשמל התחייבה למכור 5 תחנות כוח, על פי לוחות 
זמנים קבועים, תוך יישום מתווה של ירידה הדרגתית במקטע ייצור החשמל 

עד לכ 40  אחוזים מכלל הייצור המשקי

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
ההכר־ אחרי  כשבועיים 
לרכישת  במכרז  הזוכה  על  זה 
בת־ תבור,  אלון  הכוח  תחנת 
ש"ח,  ל- 1,872,000,000  מורה 
את  מפרסמת  החשמל  חברת 
מסמכי המכרז למכירת התחנה 

השנייה, רמת חובב.
חברת  המכרז,  במסמכי 
(למעט  גופים  מזמינה  החשמל 
חברות ממשלתיות) או קבוצות 
ובינ־ ישראלים  משותפות, 

בה־ להשתתף  כאחד,  לאומיים 
ליך מיון מוקדם במסגרת מכרז 
אתר  לרכישת  הצעות  להציע 

הייצור "רמת חובב".
צעד  מהווה  זה  מהלך 
מרפו־ כחלק  נוסף  משמעותי 
בפעילותה  היקף  רחבת  רמה 
החשמל,  חברת  של  ובמבנה 
לפני  בדיוק   ,2018 ביולי  אשר 
ממשלת  ידי  על  אושרה  שנה, 

ישראל.
הרפורמה,  במסגרת 

למ־ התחייבה  החשמל  חברת 
כור 5 תחנות כוח, על פי לוחות 
זמנים קבועים, תוך יישום מת־
במ־ הדרגתית  ירידה  של  ווה 
לכ 40   עד  החשמל  ייצור  קטע 

אחוזים מכלל הייצור המשקי.
רמת חובב היא אחד מא־
במדינה  הגדולים  היצור  תרי 
הפועלים על גז טבעי. מותקנים 
יחידות  ב9  מגאווט   1,150 בה 
יצור, מהן 2 מחזורים משולבים 

ו4 יחידות טורבינות פתוחות.

נשיא ארה"ב: ניתן לנצח את 
המלחמה באפגניסטן בתוך שבוע 

לדבריו, מהלך כזה יביא להרוגים רבים
מ‡ ‡ברהם ויסמן

טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
המלחמה  את  לנצח  ביכולתו  כי  הצהיר 
אינו  אולם  שבוע,  בתוך  באפגניסטן 
עושה זאת משום שאינו מעוניין להרוג 
לנצח  מסוגל  "אני  אדם.  בני  מיליון   10
שבוע,  בתוך  באפגניסטן  המלחמה  את 

אבל אני לא רוצה להרוג 10 מיליון בני 
אדם'', הבהיר הנשיא האמריקני.

בנוגע  תכניות  לי  "יש  לדבריו, 
לנצח  רוצה  אני  שאם  כך  לאפגניסטן 
מעל  תימחה  אפגניסטן  הזו,  במלחמה 
פני האדמה. היא תיעלם, זה ייגמר בתוך 
איני  אך  כמשמעו.  פשוטו  ימים  עשרה 
רוצה ללכת במסלול הזה. לכן אנחנו עו־

נוספות  מדינות  ועם  פקיסטן  עם  בדים 
כדי להוציא את עצמנו משם. אנחנו גם 
למעשה  כי  שוטרים,  להיות  רוצים  לא 
נמצאים  אנחנו  שוטרים.  עכשיו  אנחנו 
באפגניסטן במשך 18 שנים וזה מגוחך".
ברקע  הנשיא  אמר  הדברים  את 
הכוחות  להוצאת  האמריקנית  התכנית 

האמריקנים מאפגניסטן.

נשיא איראן לשעבר 
אחמדינג'אד: "אני לא אנטישמי"

אחמדינג'אד תקף את המעורבות האיראנית בלחימה בסוריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מח־ לשעבר,  איראן  נשיא 
ראיון  העניק  אחמדינג'אד,  מוד 
 The'למגזין למדי  פרגמטי 
האיראני  המנהיג   .  'Nation
התב־ בעבר  פרסם  אשר  לשעבר 
טאויות קשות מאוד נגד ישראל, 
טען במהלך הראיון כי הוא איננו 

ארה"ב  על  לדבריו,  אנטישמי. 
לפתור  האסלאמית  והרפובליקה 

את הסכסוך באמצעות דיאלוג.
האיש  מעניין,  באופן 
איראן  כנשיא  בעבר  ששימש 
ההנהגה  בעיני  סר  חינו  ומאז 
של  את מעורבותה  ביקר  בטהרן, 
בסו־ האזרחים  במלחמת  איראן 

ריה. הצהרה מעניינת נוספת של 
במה־ לשעבר  האיראני  המנהיג 
לטראמפ.  התייחסה  הראיון  לך 
"טראמפ  תהה:  אחמדינג'אד 
האם   - איראן  לממשלת  מתנגד 
אנטי־ שהוא  לומר  יכולים  אנחנו 

מוסלמי?".
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קבלת התורה של ילדי 'כאייל תערוג'
ילדי תלמוד תורה שעל ידי מוסדות הקירוב בנשיאות הרב הגאון רבי אייל 

עמרמי שליט"א חגגו את מסיבת החומש: מה נהדר המראה לראות את 
המתקרבים והמתחזקים לדבר ד' מתחילים את התורה

מ‡: מ. מון
שעל  תורה  התלמוד  ילדי 
בנ־ תערוג'  'כאייל  מוסדות  ידי 
שיאות הרב הגאון רבי אייל עמ־
משפחותיהם  ובני  שליט"א  רמי 
חגגו בשמחה מיוחדת את מסיבת 
ההורים  תורה.  בתלמוד  החומש 
מתקרבים  הם  שחלקם  הנרגשים 
בזכות  התחזקו  אשר  באו  מקרוב 
עמ־ הרב  של  הנפלאים  שיעוריו 
את  הסתירו  לא  שליט"א,  רמי 
ההתרגשות המיוחדת לראות את 
ילדיהם שלהם מתחילים בטהרה 
ישראל  כמנהג  בטהרה  ועוסקים 
של  תינוקות  עם  ללמוד  להתחיל 
בית רבן בפסוקים הראשונים של 
הקור־ בדיני  העוסק  ויקרא  ספר 

בנות.
היל־ שרו  המסיבה  במהלך 
שלמדו  מיוחדים  שירים  דים 
אהבת  של  התוכן  שזור  שבהם 
התורה  בחכמי  ודביקות  התורה 
של  בשיאו  חכמים.  ובתלמידי 
היל־ עם  ההורים  רקדו  האירוע 
לבורא  והלל  בשיר  ביחד  דים 
שזיכה אותם להכניס אותם בלי־

מוד החומש. 
עמר־ אייל  רבי  הגאון  הרב 
מי שליט"א נשיא המוסדות אמר 
לזכור  'עלינו  ולילדים:  להורים 
תמיד את כוחה של ההתחלה של 
השו־ את  נוטעים  אם  הראשית. 
הילדים  התורה  באהבת  רשים 
חכמים.  לתלמידי  יגדלו  הללו 

נפש  שבמסירות  ההורים  אתם 
שולחים את הילדים לחינוך לתו־

תורה  בתלמוד  שמים  ויראת  רה 
את  לראות  תזכו  המוסדות,  של 
הילדים שלכם מפארים את היכ־
אנחנו  שמים  בחסדי  התורה.  לי 
הדור  על  משרה  שהקב"ה  רואים 
הזה למרות שהוא דור תהפוכות, 
ועוד  שעוד  מיוחדת  טהרה  רוח 
מתקרבים  ומשפחות  אנשים 
בניהם  את  ומכניסים  ותורתו  לד' 

לחינוך תורני".
הת־ להנהלת  הודו  ההורים 
האירוע  ארגון  על  תורה  למוד 
המש־ בני  לכל  שאפשר  באופן 
התורה  בשמחת  לשמוח  פחות 
תורה  התלמוד  ילדי  עם  ביחד 
והצוות החינוכי. כמו כן הודו על 
הצוות  של  המרובה  ההשקעה 
והנהלת המוסדות כל ימות השנה 
התלמוד  ילדי  וחינוך  בטיפוח 

תורה. 

הרב פרץ ליו"ר הסכנות: תופעת 
ההתבוללות מדירה שינה מעיני
הרב פרץ שיגר מכתב ליו"ר הסכנות, יצחק הרצוג, בו הסביר מדוע השתמש 

במונח 'שואה' בישיבת הממשלה שעסקה בהתבוללות יהדות התפוצות: 
"הביטוי בא לבטא את עומק הכאב וייתכן ולא היה במקומו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעקבות הדלפת דבריו של 
בי־ פרץ,  רפי  הרב  החינוך,  שר 
שיבת הממשלה לפני כשבועיים 
שעסקה בתפוצות ובהם כינה את 
ההתבוללות בתפוצות כ"שואה" 
והביקורת  המחאה  רקע  ועל 
שהושמעה בארץ ובתפוצות לר־
בות בקהילות היהודיות השונות 
בתפוצות,  היהודית  ובהנהגה 
היהודית,  הסוכנות  יו"ר  פנה 
רפי  לרב  בדחיפות  הרצוג  יצחק 
את  להבהיר  ממנו  וביקש  פרץ 
מיותר  קרע  למנוע  כדי  דבריו 

נוסף בעם ישראל.
שר  של  רשמי  במכתב 
כיו"ר  הרצוג  ליצחק  החינוך 
יועבר  אשר  היהודית,  הסוכנות 
היהודיות  הקהילות  להנהגת 
לפדרציות  ובמיוחד  בתבל 
כתב  אמריקה,  בצפון  היהודיות 
הרב פרץ כי, "מתוך חרדה עמו־

השת־ היהודי  העם  לגורל  קה 
ביטוי  "שואה",  במילה  משתי 
הכאב  עומק  את  לבטא  שבא 
כמו־ במקומו.  היה  ולא  וייתכן 
במי  לפגוע  התכוונתי  שלא  בן 

מיהודי התפוצות."
הוסיף  המכתב  בהמשך 
מכבד  "אני  כי,  והדגיש  השר 
כולו  היהודי  העם  את  ומוקיר 

בארץ ובתפוצות".

דגן על ברק: "פירומן שמנסה 
להצית את המזרח התיכון"

עוד הוסיף דגן: "אזרחי מדינת ישראל מאסו באהוד ברק הפירומן, המתעקש 
פעם אחר פעם לנסות להצית את המזרח התיכון מחדש

מ‡: יר‡ל לבי‡
יוסי דגן ראש המועצה האזו־
של  הגעתו  את  תקף  שומרון  רית 
לקבוע  'בכדי  לאריאל  ברק  אהוד 
לאחר  ישראל  מדינת  גבולות  את 

הבחירות':
לארכי  הציע  ברק  "אהוד 
מקו  יותר  ערפאת  יאסר  טרוריסט 
מלחמת  את  עלינו  והביא  אריאל, 
עם  השניה,  אוסלו-האינתיפאדה 
פצו־ אלפי  ועשרות  הרוגים  אלפי 

עים.
לאחר שאזרחי מדינת ישראל 
האומץ  החוצה,  הדרך  את  לו  הראו 
עוד  ולתת  השומרון  אל  לבוא  שלו 
מעורר  "הטובות"  מעצותיו  קצת 
ועזות  החוצפה  מושג  על  השתאות 

הפנים.
מאסו  ישראל  מדינת  אזרחי 
המתעקש  הפירומן,  ברק  באהוד 
את  להצית  לנסות  פעם  אחר  פעם 

המזרח התיכון מחדש.

פוליטיים,  ויכוחים  הרבה  יש 
ברור  אולם  הדמוקרטיה.  מהות  וזו 
לכל שפוליטיקאי שנכשל שוב ושוב 
והרס בצורה שיטתית, את מה שנגע 

בו - ראוי שיתכבד וישב בביתו.
גם  ישראל,  מדינת  תושבי 
מימין וגם משמאל, ישמחו אם ברק 
יואיל לחזור לעשות לביתו בתקווה 
ששם יעשה פחות נזק, מאשר עשה 
המדי־ בזירה  דרך  בו  מקום  בכל 

נית".

"במיקום סודי, ומעקב על ישראל":

מאחורי הקלעים של נאום 
האיומים של נסראללה

כשהבין שהמפות שהציג הוצגו בתקשורת הישראלית אמר נסראללה כי "המסר 
הראשון הגיע ליעדו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
"אל- הלבנוני  העיתון 
אל  הצצה  העניק  ג'ומהוריה" 
הריאיון  של  הקלעים  מאחורי 
נסראללה  חסן  מזכ"ל  שהעניק 
"אל- לרשת  וחצי  שבוע  לפני 
במהלכו  חיזבאללה,  מנאר" 
רגישות"  ב"מטרות  לפגוע  איים 
והצ־ מפה  שלף  ואף  בישראל, 
במהלך  הדרום.  אזור  על  ביע 
שעות  כשלוש  שנמשך  הריאיון 
ישיר,  בשידור  והועבר  וחצי 
נערכו מספר הפסקות - שבמה־

באופן  נסראללה  התעניין  לכן, 
וכן  בישראל  הריאיון  סיקור 
בהתייחסויות לדבריו בצד היש־
החברתיות.  ברשתות  וכן  ראלי 
הוצגו  שהציג  שהמפות  כשהבין 
נס־ אמר  הישראלית  בתקשורת 
ראללה כי "המסר הראשון הגיע 

ליעדו".
הת־ הריאיון  העיתון,  לפי 
קיים באולם גדול שהוכן מבעוד 
כאולפן  עוצב  ממנו  חלק  מועד. 
שבו נערך הריאיון, ובקצה השני 
של האולם היה חדר קבלת פנים 
לאורחים.  שהמתין  כיבוד  עם 

שה־ למרות  בטיחות,  מטעמי 
 ,21:00 בשעה  התחיל  ריאיון 
לתחנה  ב"מסע  החל  הכתב 
הריאיון"  ייערך  שבה  הסופית 
כדי,  תוך   ,19:00 בשעה  כבר 
רכב  כלי  בכמה  שימוש  נעשה 
וילו־ בהם  היו  אשר  שהוחלפו, 
נות שחורים שכיסו את החלונות 
מיקומו  את  יזהה  לא  שהוא  כדי 
ולאן הם נוסעים. בין החלפת כלי 

הרכב, אנשי הארגון שליוו אותם 
התנצ־ מופתי"  בנימוס  "התנהגו 
לו על הטרחה הנגרמת כתוצאה 

מהסדרי הביטחון.
למ־ הגיע  עצמו  נסראללה 
הראיון,  לפני  שעה  כחצי  קום 
דעתו  את  נתן  הוא  ב-20:30. 
של  העיצוב  ועל  התפאורה  על 
האולפן, ואף ביקש להחליף את 

הכיסא שלא היה נוח לדעתו.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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קבלת התורה של ילדי 'כאייל תערוג'
ילדי תלמוד תורה שעל ידי מוסדות הקירוב בנשיאות הרב הגאון רבי אייל 

עמרמי שליט"א חגגו את מסיבת החומש: מה נהדר המראה לראות את 
המתקרבים והמתחזקים לדבר ד' מתחילים את התורה

מ‡: מ. מון
שעל  תורה  התלמוד  ילדי 
בנ־ תערוג'  'כאייל  מוסדות  ידי 
שיאות הרב הגאון רבי אייל עמ־
משפחותיהם  ובני  שליט"א  רמי 
חגגו בשמחה מיוחדת את מסיבת 
ההורים  תורה.  בתלמוד  החומש 
מתקרבים  הם  שחלקם  הנרגשים 
בזכות  התחזקו  אשר  באו  מקרוב 
עמ־ הרב  של  הנפלאים  שיעוריו 
את  הסתירו  לא  שליט"א,  רמי 
ההתרגשות המיוחדת לראות את 
ילדיהם שלהם מתחילים בטהרה 
ישראל  כמנהג  בטהרה  ועוסקים 
של  תינוקות  עם  ללמוד  להתחיל 
בית רבן בפסוקים הראשונים של 
הקור־ בדיני  העוסק  ויקרא  ספר 

בנות.
היל־ שרו  המסיבה  במהלך 
שלמדו  מיוחדים  שירים  דים 
אהבת  של  התוכן  שזור  שבהם 
התורה  בחכמי  ודביקות  התורה 
של  בשיאו  חכמים.  ובתלמידי 
היל־ עם  ההורים  רקדו  האירוע 
לבורא  והלל  בשיר  ביחד  דים 
שזיכה אותם להכניס אותם בלי־

מוד החומש. 
עמר־ אייל  רבי  הגאון  הרב 
מי שליט"א נשיא המוסדות אמר 
לזכור  'עלינו  ולילדים:  להורים 
תמיד את כוחה של ההתחלה של 
השו־ את  נוטעים  אם  הראשית. 
הילדים  התורה  באהבת  רשים 
חכמים.  לתלמידי  יגדלו  הללו 

נפש  שבמסירות  ההורים  אתם 
שולחים את הילדים לחינוך לתו־
תורה  בתלמוד  שמים  ויראת  רה 
את  לראות  תזכו  המוסדות,  של 
הילדים שלכם מפארים את היכ־
אנחנו  שמים  בחסדי  התורה.  לי 
הדור  על  משרה  שהקב"ה  רואים 
הזה למרות שהוא דור תהפוכות, 
ועוד  שעוד  מיוחדת  טהרה  רוח 
מתקרבים  ומשפחות  אנשים 
בניהם  את  ותורתו ומכניסים  לד' 

לחינוך תורני".
הת־ להנהלת  הודו  ההורים 
האירוע  ארגון  על  תורה  למוד 
המש־ בני  לכל  שאפשר  באופן 
התורה  בשמחת  לשמוח  פחות 
תורה  התלמוד  ילדי  עם  ביחד 
והצוות החינוכי. כמו כן הודו על 
הצוות  של  המרובה  ההשקעה 
והנהלת המוסדות כל ימות השנה 
התלמוד  ילדי  וחינוך  בטיפוח 

תורה. 

הרב פרץ ליו"ר הסכנות: תופעת 
ההתבוללות מדירה שינה מעיני
הרב פרץ שיגר מכתב ליו"ר הסכנות, יצחק הרצוג, בו הסביר מדוע השתמש 

במונח 'שואה' בישיבת הממשלה שעסקה בהתבוללות יהדות התפוצות: 
"הביטוי בא לבטא את עומק הכאב וייתכן ולא היה במקומו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעקבות הדלפת דבריו של 
בי־ פרץ,  רפי  הרב  החינוך,  שר 
שיבת הממשלה לפני כשבועיים 
שעסקה בתפוצות ובהם כינה את 
ההתבוללות בתפוצות כ"שואה" 
והביקורת  המחאה  רקע  ועל 
שהושמעה בארץ ובתפוצות לר־
בות בקהילות היהודיות השונות 
בתפוצות,  היהודית  ובהנהגה 
היהודית,  הסוכנות  יו"ר  פנה 
רפי  לרב  בדחיפות  הרצוג  יצחק 
את  להבהיר  ממנו  וביקש  פרץ 
מיותר  קרע  למנוע  כדי  דבריו 

נוסף בעם ישראל.
שר  של  רשמי  במכתב 
כיו"ר  הרצוג  ליצחק  החינוך 
יועבר  אשר  היהודית,  הסוכנות 
היהודיות  הקהילות  להנהגת 
לפדרציות  ובמיוחד  בתבל 
כתב  אמריקה,  בצפון  היהודיות 
הרב פרץ כי, "מתוך חרדה עמו־

השת־ היהודי  העם  לגורל  קה 
ביטוי  "שואה",  במילה  משתי 
הכאב  עומק  את  לבטא  שבא 
כמו־ במקומו.  היה  ולא  וייתכן 
במי  לפגוע  התכוונתי  שלא  בן 

מיהודי התפוצות."
הוסיף  המכתב  בהמשך 
מכבד  "אני  כי,  והדגיש  השר 
כולו  היהודי  העם  את  ומוקיר 

בארץ ובתפוצות".

דגן על ברק: "פירומן שמנסה 
להצית את המזרח התיכון"

עוד הוסיף דגן: "אזרחי מדינת ישראל מאסו באהוד ברק הפירומן, המתעקש 
פעם אחר פעם לנסות להצית את המזרח התיכון מחדש

מ‡: יר‡ל לבי‡
יוסי דגן ראש המועצה האזו־
של  הגעתו  את  תקף  שומרון  רית 
לקבוע  'בכדי  לאריאל  ברק  אהוד 
לאחר  ישראל  מדינת  גבולות  את 

הבחירות':
לארכי  הציע  ברק  "אהוד 
מקו  יותר  ערפאת  יאסר  טרוריסט 
מלחמת  את  עלינו  והביא  אריאל, 
עם  השניה,  אוסלו-האינתיפאדה 
פצו־ אלפי  ועשרות  הרוגים  אלפי 

עים.
לאחר שאזרחי מדינת ישראל 
האומץ  החוצה,  הדרך  את  לו  הראו 
עוד  ולתת  השומרון  אל  לבוא  שלו 
מעורר  "הטובות"  מעצותיו  קצת 
ועזות  החוצפה  מושג  על  השתאות 

הפנים.
מאסו  ישראל  מדינת  אזרחי 
המתעקש  הפירומן,  ברק  באהוד 
את  להצית  לנסות  פעם  אחר  פעם 

המזרח התיכון מחדש.

פוליטיים,  ויכוחים  הרבה  יש 
ברור  אולם  הדמוקרטיה.  מהות  וזו 
לכל שפוליטיקאי שנכשל שוב ושוב 
והרס בצורה שיטתית, את מה שנגע 

בו - ראוי שיתכבד וישב בביתו.
גם  ישראל,  מדינת  תושבי 
מימין וגם משמאל, ישמחו אם ברק 
יואיל לחזור לעשות לביתו בתקווה 
ששם יעשה פחות נזק, מאשר עשה 
המדי־ בזירה  דרך  בו  מקום  בכל 

נית".

"במיקום סודי, ומעקב על ישראל":

מאחורי הקלעים של נאום 
האיומים של נסראללה

כשהבין שהמפות שהציג הוצגו בתקשורת הישראלית אמר נסראללה כי "המסר 
הראשון הגיע ליעדו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
"אל- הלבנוני  העיתון 
אל  הצצה  העניק  ג'ומהוריה" 
הריאיון  של  הקלעים  מאחורי 
נסראללה  חסן  מזכ"ל  שהעניק 
"אל- לרשת  וחצי  שבוע  לפני 
במהלכו  חיזבאללה,  מנאר" 
רגישות"  ב"מטרות  לפגוע  איים 
והצ־ מפה  שלף  ואף  בישראל, 
במהלך  הדרום.  אזור  על  ביע 
שעות  כשלוש  שנמשך  הריאיון 
ישיר,  בשידור  והועבר  וחצי 
נערכו מספר הפסקות - שבמה־

באופן  נסראללה  התעניין  לכן, 
וכן  בישראל  הריאיון  סיקור 
בהתייחסויות לדבריו בצד היש־
החברתיות.  ברשתות  וכן  ראלי 
הוצגו  שהציג  שהמפות  כשהבין 
נס־ אמר  הישראלית  בתקשורת 
ראללה כי "המסר הראשון הגיע 

ליעדו".
הת־ הריאיון  העיתון,  לפי 
קיים באולם גדול שהוכן מבעוד 
כאולפן  עוצב  ממנו  חלק  מועד. 
שבו נערך הריאיון, ובקצה השני 
של האולם היה חדר קבלת פנים 
לאורחים.  שהמתין  כיבוד  עם 

שה־ למרות  בטיחות,  מטעמי 
 ,21:00 בשעה  התחיל  ריאיון 
לתחנה  ב"מסע  החל  הכתב 
הריאיון"  ייערך  שבה  הסופית 
כדי,  תוך   ,19:00 בשעה  כבר 
רכב  כלי  בכמה  שימוש  נעשה 
וילו־ בהם  היו  אשר  שהוחלפו, 
נות שחורים שכיסו את החלונות 
מיקומו  את  יזהה  לא  שהוא  כדי 
ולאן הם נוסעים. בין החלפת כלי 

הרכב, אנשי הארגון שליוו אותם 
התנצ־ מופתי"  בנימוס  "התנהגו 
לו על הטרחה הנגרמת כתוצאה 

מהסדרי הביטחון.
למ־ הגיע  עצמו  נסראללה 
הראיון,  לפני  שעה  כחצי  קום 
דעתו  את  נתן  הוא  ב-20:30. 
של  העיצוב  ועל  התפאורה  על 
האולפן, ואף ביקש להחליף את 

הכיסא שלא היה נוח לדעתו.
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הגר"מ שטרנבוך בביקור אצל 
מרן הגר"ח קניבסקי

מרן שר התורה ברך את הגר"מ שטרנבוך לרגל התרחבות ישיבתו עם תנופת 
הבניה בקריית הישיבה בבית שמש מאת: ישראל לביא

הראב"ד  של  בביקורו 
שטרנבוך  הגר"מ  העדה"ח 
שליט"א בבני ברק לרגל שמחה 
משפחתית, נכנס הגר"מ למעונו 
של מרן שר התורה הגר"ח קני־

בסקי שליט"א. 
עם תחילת הביקור במעו־
נו של מרן שר התורה שליט"א, 
ובתוך  המצב,  על  הגר"מ  האריך 
מאוד,  כואב  אמר "המצב  דבריו 
מאוד  מתרבים  השבת  חילולי 
שר  מרן  האחרונה",  בתקופה 
התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א 
"אנח־ הקצרים  במילותיו  השיב 
הלוואי  שמים,  רחמי  צריכים  נו 
ורק הגויים יחללו שבת". הגר"מ 
"יש  השיב  שליט"א  שטרנבוך 
גבול  יש  רחמים,  ויש  רחמים 

למידה עד היכן אפשר לסבול".
במהלך השיחה שהתארכה 
התבטא  ארוכות,  דקות  למשך 
היא  השבת  שמירת  כי  הראב"ד 
הקב"ה,  עם  עולם  לדורות  אות 
לראות  החובה  מוטלת  ועלינו 
השבת,  את  ישמרו  אחרים  שגם 
הרי  אחד,  בדיבור  ושמור  "זכור 
את  לזכור  צריכים  שאנחנו  כמו 

גם  צריכים  אנחנו  כך  השבת 
שבת".  ישמרו  שאחרים  לשמור 
קניבס־ הגר"ח  התורה  שר  מרן 
הדברים  את  חיזק  שליט"א  קי 
בקרוב,  ונזכה  "הלוואי  באומרו 
יהודים  על  לשמוע  אפשר  אי 
יהיה  שהכל  שבת,  שמחללים 
רק גויים", ובירך שבקרוב נזכה 

לביטול הגזירות.
והמשך  ודברים  דין  לאחר 

השיחה שנערכה על המצב בת־
הקודש,  בארץ  האחרונה  קופה 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  בירך 
הגר"מ  את  שליט"א  קניבסקי 
הת־ לרגל  שליט"א  שטרנבוך 
תנופת  עם  ישיבתו  רחבות 
בבית  הישיבה  בקריית  הבניה 
המו־ א'  השיעור  וכניסת  שמש 
הלימודים  לשנת  והחדש  רחב 

הבעל"ט.

תגלית מתקופת הגאון מוילנא:

נחשפו כתובות בעברית בחפירות 
בית הכנסת הגדול בוילנה

צוות ארכיאולוגים מישראל ומליטא, החלו לחפור תחת בית הכנסת בוילנא 
וגילו מספר ממצאים מרגשים על חיי הקהילה היהודית במקום והקשר ההדוק 

לארץ ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
בליטא:  מרגשת  תגלית 
פרויקט  תחילת  מאז  לראשונה 
הכנסת  בית  לחשיפת  החפירות 
שנשרף  אשר  וילנה  של  הגדול 
הסובייטים,  ע"י  ונהרס  בשואה 
בשפה  כתובות  במקום  נחשפו 

העברית.
יוח־ ד"ר  החוקרים,  לדברי 
העתי־ מרשות  זליגמן  (ג'ון)  נן 
מחברת  ראקאס  ויוסטינאס  קות 
"הכתובת  הליטאית,  החפירות 
מ-1796,  והמשמעותית,  הגדולה 
בראשית  מספר  ביטויים  משלבת 
ומספר תהילים, והיא היתה חלק 
התורה  לקריאת  אבן  משולחן 
המפוארת  הבימה  על  ניצב  אשר 

של בית הכנסת בוילנה.
הכ־ ע"פ   – נתרם  השולחן 
ר'   – אחים  שני  ידי  על  תוב, 
של  לזכרם  שמואל,  ור'  אליעזר 
אמם, שרה, ושל אביהם, ר' חיים. 
עלה  חיים  ר'  כי  עולה  מהכתובת 
בטבריה,  השתקע  לארץ,  מליטא 
זה  משולחן  בירושלים.  ונפטר 
כ-200  במשך  התורה  את  קראו 
הכנסת  בית  לשריפת  עד  שנה, 
ולחורבנו הסופי בידי הסובייטים, 

לפני 70 שנה.
שנק־ בכתובת,  נכתב  כך 
לוין  ולדימיר  ד"ר  עם  יחד  ראה 
בירוש־ העברית  מהאוניברסיטה 
לים: "לפרט 'תעלנו' (שנת 1796) 
בשמחה לארצנו. נדבו ר' אליעזר 
בט־ שחי  ר' חיים  בני  ור' שמואל 
שרה  תמת  וחי"ש  תוב"ב  בריא 
ולירושלים  אדר,  ד'  שבתי  אב"ר 
וא"ר  אתן,   (1782 (שנת  'מבשר' 
ניסן,  ז'  שם  מת  חיים  ב"ר  חיים 
תרחם   (1786 (שנת  'תקום'  אתה 

ציון".
לדברי החוקרים, "משפטים 
קצרים אלה, מצביעים על הקשר 
לבין  ליטא  קהילת  בין  העמוק 
מאז ימי  שהתקיים  הקודש,  ארץ 
הגאון מווילנה ועד ימינו. מבירור 
המש־ כי  עולה,  שערכנו  ראשוני 
מהמשפ־ הייתה  התורמת  פחה 
בליטא  המובילות  הרבניות  חות 
עם  יחד  ה-18.  המאה  בתחילת 
המשפחה  שם  היעדר  בשל  זאת, 
אינו  שבידנו  המידע  בכתובת, 
הציבור  את  מזמינים  ואנו  שלם, 
ולמסור  לפאזל  חלקים  להוסיף 
מידע אודות המשפחה באמצעות 

עמוד הפייסבוק של הפרויקט.

נו־ אישית  שלום  דרישת 
לוחית  בדמות  התגלתה  ספת, 
אגודת  מנהל  של  כסאו  מושב 
שניהלה  האגודה  גדולה',  'צדקה 
בוילנה  הגדול  הכנסת  בית  את 
  .1931 ועד  ה18  המאה  מסוף 
אותנו  שמרגשות  התגליות  "אלה 
שמס־ אישיים  חפצים  במיוחד: 
למי  לאנשים,  ישיר  חיבור  פקים 
שהתפללו כאן. זה מיד מצית את 

הדמיון", אומרים החוקרים.
החפירה  במהלך  בנוסף, 
ששרד  תפילה  ספר  גם  התגלו 
מה־ מטבעות  מאות  השואה,  את 
וכפתורים  ה-20  עד  ה-16  מאות 
בוילנה  שעבר  נפוליאון,  צבא  של 
בדרכו לתבוסה במוסקבה, בשנת 

.1812
כי  מוסיפים,  החוקרים 
הכנסת,  בית  עמודי  בסיס  "גילוי 
הבימה  של  המרכזיים  החלקים 
הפוט־ על  מעידים  והכתובות, 
החפירה  בהמשך  הגלום  נציאל 
המרגשת  האפשרות  ועל  באתר 
הכנסת  בית  שרידי  את  להציג 
הכנסת  בית  וחצר  בווילנה  הגדול 
המ־ לציבור  בעתיד,  (השולהוף) 

קומי והבינלאומי".

קנצלרית גרמניה הביעה תמיכה 
בחברות הקונגרס הדמוקרטיות 

שהתעמתו עם טראמפ
כזכור, טראמפ קרא לחברות הקונגרס הדמוקרטיות לשוב לארצות מוכות 

הפשע מהן באו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אנגלה  גרמניה,  מנהיגת 
חברות  לצד  התייצבה  מרקל, 
מה־ הרדיקליות  הקונגרס 
אשר  הדמוקרטית,  מפלגה 
טראמפ.  הנשיא  עם  התעמתו 
את  גינתה  מרקל  הקנצלרית 

טראמפ  שפרסם  ההודעות 
וכי־ הקונגרס  חברות  כנגד 
את  "מערערים  אותם:  נתה 
כוחה של אמריקה". מרקל אף 
הקונגרס  לחברות  התייחסה 
"עומדת  בהן:  תמיכה  והביעה 
הקו־ חברות  עם  בסולידריות 

במהלך  מרקל  אמרה  נגרס", 
השנתית  העיתונאים  מסיבת 

שהיא עורכת בברלין. 
כזכור, טראמפ בהם קרא 
המוסלמיות  הקונגרס  לחברות 
"לחזור לארצות מוכות הפשע 

מהן הגיעו".
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בקשה לדחייה נוספת 
בחוק גיוס בני הישיבות

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה נוספת לדחיית פקיעתו של 
פרק ג' לחוק שירות ביטחון, העוסק בגיוס בחורי ישיבות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הגישה  המדינה 
נוספת  בקשה  לבג"ץ 
קיום  מועד  לדחיית 
על  שהורה  הדין  פסק 
ג'1  פרק  של  פקיעתו 
ביטחון  שירות  לחוק 
(שכותרתו "שילוב בוגרי 
חי־ ומוסדות  ישיבות 
ליום  עד  חרדיים"),  נוך 
נוכח  זאת,   .2.1.2020
ה-21  הכנסת  התפזרות 
והבחירות לכנסת ה-22.

כי  נאמר,  בבקשה 
הת־ של  אלה  בנסיבות 

בהתאם  הכנסת,  פזרות 
הממשלה  ראש  לבקשת 
ועל  הביטחון,  ושר 
המשפטי  היועץ  דעת 
בית  מתבקש  לממשלה, 
לקבוע  הנכבד  המשפט 
כי מועד פקיעת פרק ג'1 
הביטחון  שירות  לחוק 
עד   – נוספת  פעם  נדחה 
עד  קרי,   –  2.1.20 ליום 
חודשים  שלושה  תום 
כהונתה  תחילת  ממועד 
הכנסת  של  הצפויה 

ה-22.
כי  נאמר,  עוד 

הנו־ הבקשה  תכלית 
לבקשה  בדומה  כחית, 
הקודמת, היא ליתן בידי 
פרק  והכנסת  הממשלה 
השלמת  לשם  נוסף  זמן 
וזאת  החקיקה  הליך 
כהונתה  תחילת  לאחר 
וב־ ה-22,  הכנסת  של 
לממשלה  ליתן  זה  כלל 
לאחר  שתוקם  החדשה, 
זמן  הכלליות,  הבחירות 
להידרש לסוגיה ולפעול 
להשלמת  הכנסת  מול 
הרגי־ בסוגיה  החקיקה 

שה שבנדון.

אוקראינה: הולך ומוקם האוהל על מקום 
מנוחת הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע
בי"א תשרי שנת תקע"ב הסתלק הצדיק לבית עולמו והוא בן חמישים שנה בלבד ◆ פטירתו היתה 

כאותם הצדיקים שיום לידתם ויום פטירתם היו באותו התאריך בדיוק

מ‡: יר‡ל לבי‡
בי־ נשלמת  באוקראינה  אליק  בעיר 
שטח  על  המחודש  האוהל  הקמת  אלו  מים 
הרה"ק  טמון  היה  בו  הגדול,  העלמין  בית 
רבי צבי אריה מאליק זי"ע, מגדולי תלמידי 
הרה"ק רבי יחיאל מיכל המגיד מזלאטשוב 
רבי  הרה"ק  של  הקרובים  ומידידיו  זי"ע 
נחמן מברסלב ז"ע, שאף שוחח עמו מספר 
והתב־ קבלה,  ובדברי  תורה  בדברי  פעמים 

טא עליו כי יש בו מחכמת שלמה המלך.
זי"ע  מאליק  אריה  צבי  רבי  הרה"ק 
ואלפים  אליק  שושלת  של  מייסדה  היה 
הס־ מכל  המונים  הטהור,  בצילו  הסתופפו 
ביבה באו להתדפק על דלתות ביתו, חלקם 
דרך  לקבלת  חלקם  וברכה,  ישועה  לקבלת 

בעבודת ד'.
הסתלק  תקע"ב  שנת  תשרי  בי"א 
שנה  חמישים  בן  והוא  עולמו  לבית  הצדיק 
הצדיקים  כאותם  היתה  פטירתו  בלבד. 
באותו  היו  פטירתם  ויום  לידתם  שיום 
העלמין  בבית  נכרה  קברו  בדיוק.  התאריך 
היה  רבות  שנים  ומשך  אליק  של  הגדול 
נודע מקום מנוחתו כמוקד עלייה לרגל לכל 

המבקשים לפעול ישועות ורפואות.
האנטי־ הערלים  הרסו  העתים  בצוק 
את  ועקרו  החיים  בית  שטח  כל  את  שמים 
והשליכו  וברשעות,  באטימות  המצבות 
אותן כדומן על פני האדמה בוואדי הסמוך. 
חרשו  המצבות,  מכל  פונה  שהשטח  לאחר 
את המקום והפכוהו לשדה תבואה, למרבה 

החרפה. היות וחרשו את האדמה, נמצאות 
הע־ בחלקה  הנפטרים  מאות  של  העצמות 
ליון של האדמה ובחפירה קלה מגיעים אל 

העצמות.
אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל  הרב 
'אהלי צדיקים' שביקר במקום לפני מספר 
כי  הבין  המחפיר,  המעשה  את  וגילה  שנים 
עליו לפעול מיידית מול הגורמים בעירייה 
כדי להכריז על המקום כשטח פרטי וסגור, 
הקדומה  קדושתו  את  למקום  להחזיר  כדי 
מאות  של  כבודם  על  מחיר  בכל  ולשמור 

באליק.  העתיק  העלמין  בבית  הטמונים 
היה  אכן  כי  ברורות  הוכחות  הבאת  לאחר 
במקום זה בית קברות פעיל עם מאות מצ־
ולה־ פעולה  לשתף  בות, הסכימה העירייה 
חזיר את השטח לידי אגודת אהלי צדיקים 
שקיבלה על עצמה לטפל בכבודו של מקום 

זה.
המלאכה  את  לסיים  היא  התכנית 
יהיה  החדש  והאוהל  הקרובים  בשבועות 
של  העתיק  הכנסת  בית  של  כתבניתו  בנוי 

אליק.

shaharit.com
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בקשה לדחייה נוספת 
בחוק גיוס בני הישיבות

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה נוספת לדחיית פקיעתו של 
פרק ג' לחוק שירות ביטחון, העוסק בגיוס בחורי ישיבות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הגישה  המדינה 
נוספת  בקשה  לבג"ץ 
קיום  מועד  לדחיית 
על  שהורה  הדין  פסק 
ג'1  פרק  של  פקיעתו 
ביטחון  שירות  לחוק 
(שכותרתו "שילוב בוגרי 
חי־ ומוסדות  ישיבות 
ליום  עד  חרדיים"),  נוך 
נוכח  זאת,   .2.1.2020
ה-21  הכנסת  התפזרות 
והבחירות לכנסת ה-22.

כי  נאמר,  בבקשה 
הת־ של  אלה  בנסיבות 

בהתאם  הכנסת,  פזרות 
הממשלה  ראש  לבקשת 
ועל  הביטחון,  ושר 
המשפטי  היועץ  דעת 
בית  מתבקש  לממשלה, 
לקבוע  הנכבד  המשפט 
כי מועד פקיעת פרק ג'1 
הביטחון  שירות  לחוק 
עד   – נוספת  פעם  נדחה 
עד  קרי,   –  2.1.20 ליום 
חודשים  שלושה  תום 
כהונתה  תחילת  ממועד 
הכנסת  של  הצפויה 

ה-22.
כי  נאמר,  עוד 

הנו־ הבקשה  תכלית 
לבקשה  בדומה  כחית, 
הקודמת, היא ליתן בידי 
פרק  והכנסת  הממשלה 
השלמת  לשם  נוסף  זמן 
וזאת  החקיקה  הליך 
כהונתה  תחילת  לאחר 
וב־ ה-22,  הכנסת  של 
לממשלה  ליתן  זה  כלל 
לאחר  שתוקם  החדשה, 
זמן  הכלליות,  הבחירות 
להידרש לסוגיה ולפעול 
להשלמת  הכנסת  מול 
הרגי־ בסוגיה  החקיקה 

שה שבנדון.

אוקראינה: הולך ומוקם האוהל על מקום 
מנוחת הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע
בי"א תשרי שנת תקע"ב הסתלק הצדיק לבית עולמו והוא בן חמישים שנה בלבד ◆ פטירתו היתה 

כאותם הצדיקים שיום לידתם ויום פטירתם היו באותו התאריך בדיוק

מ‡: יר‡ל לבי‡
בי־ נשלמת  באוקראינה  אליק  בעיר 
שטח  על  המחודש  האוהל  הקמת  אלו  מים 
הרה"ק  טמון  היה  בו  הגדול,  העלמין  בית 
רבי צבי אריה מאליק זי"ע, מגדולי תלמידי 
הרה"ק רבי יחיאל מיכל המגיד מזלאטשוב 
רבי  הרה"ק  של  הקרובים  ומידידיו  זי"ע 
נחמן מברסלב ז"ע, שאף שוחח עמו מספר 
והתב־ קבלה,  ובדברי  תורה  בדברי  פעמים 

טא עליו כי יש בו מחכמת שלמה המלך.
זי"ע  מאליק  אריה  צבי  רבי  הרה"ק 
ואלפים  אליק  שושלת  של  מייסדה  היה 
הס־ מכל  המונים  הטהור,  בצילו  הסתופפו 
ביבה באו להתדפק על דלתות ביתו, חלקם 
דרך  לקבלת  חלקם  וברכה,  ישועה  לקבלת 

בעבודת ד'.
הסתלק  תקע"ב  שנת  תשרי  בי"א 
שנה  חמישים  בן  והוא  עולמו  לבית  הצדיק 
הצדיקים  כאותם  היתה  פטירתו  בלבד. 
באותו  היו  פטירתם  ויום  לידתם  שיום 
העלמין  בבית  נכרה  קברו  בדיוק.  התאריך 
היה  רבות  שנים  ומשך  אליק  של  הגדול 
נודע מקום מנוחתו כמוקד עלייה לרגל לכל 

המבקשים לפעול ישועות ורפואות.
האנטי־ הערלים  הרסו  העתים  בצוק 
את  ועקרו  החיים  בית  שטח  כל  את  שמים 
והשליכו  וברשעות,  באטימות  המצבות 
אותן כדומן על פני האדמה בוואדי הסמוך. 
חרשו  המצבות,  מכל  פונה  שהשטח  לאחר 
את המקום והפכוהו לשדה תבואה, למרבה 

החרפה. היות וחרשו את האדמה, נמצאות 
הע־ בחלקה  הנפטרים  מאות  העצמות של 

ליון של האדמה ובחפירה קלה מגיעים אל 
העצמות.

אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל  הרב 
'אהלי צדיקים' שביקר במקום לפני מספר 
כי  הבין  המחפיר,  המעשה  את  וגילה  שנים 
עליו לפעול מיידית מול הגורמים בעירייה 
כדי להכריז על המקום כשטח פרטי וסגור, 
הקדומה  קדושתו  את  למקום  להחזיר  כדי 
מאות  של  כבודם  על  מחיר  בכל  ולשמור 

באליק.  העתיק  העלמין  בבית  הטמונים 
היה  אכן  כי  ברורות  הוכחות  הבאת  לאחר 
במקום זה בית קברות פעיל עם מאות מצ־
ולה־ פעולה  לשתף  הסכימה העירייה  בות, 
חזיר את השטח לידי אגודת אהלי צדיקים 
שקיבלה על עצמה לטפל בכבודו של מקום 

זה.
המלאכה  את  לסיים  היא  התכנית 
יהיה  החדש  והאוהל  הקרובים  בשבועות 
של  העתיק  הכנסת  בית  של  כתבניתו  בנוי 

אליק.

shaharit.com
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נלכדו גנבי רכוש יהודי באומן
אומן: גויים נתפסו על חם בזמן שהיו עסוקים בגניבה משטח פרטי בבעלות 

יהודית

מ‡: יר‡ל לבי‡
בא־ המפטרלים  השומרים 
מחשי־ פעילות  קלטו  הציון  זור 
דה, שהעירה את סקרנותם, והח־

לו לעקוב בצורה יסודית, ונדהמו 
שתוק־ בקבוצה  שמדובר  לגלות 
הב־ את  לזמן  מזמן  בגניבות  פת 
עלים היהודים, אך הפעם מדובר 
גנבו  הפכם  שכן  מדרגה  בעליית 

ציוד כבד לבנייה.
נגנב  רכוש  שאר  כן  כמו 
כבר  הקבלן  בו  בחלקו,  והושחת 
המ־ לסיום  עד  הסחורה  את  קנה 
אדיר,  כספי  בנזק  מדובר  לאכה, 
אלא שבסייעתא דשמיא ובחסדי 

שמיים הגנבים נתפסו על חם.

אגד תשלם 30,000 שקלים פיצויים 
לשני נוסעים בגין איחורי אוטובוסים

שני נוסעים תבעו בבית המשפט את אגד בגין 25 מקרים, שבהם נרשמו 
איחורים ועיכובים בקווי האוטובוסים בירושלים

מ‡ פ. יוחנן
שמתגוררים  נוסעים  שני 
בגו־ פיצוי  יקבלו  גילה  בשכונת 
וזאת  מאגד,  שקלים   30,000 בה 
בעקבות שורה של איחורים ועי־
בירושלים.  באוטובוסים  כובים 
שני הנוסעים תבעו את אגד, וב־
מסגרת הסכם פשרה שנחתם בין 
יפוצו  כאמור  השניים  הצדדים 

כספית בסכום לא מבוטל.
את  תבעו  הנוסעים,  שני 
האגודה השיתופית אגד בעקבות 
שורת איחורים של קווי אוטובו־
הוגשה  התביעה  בירושלים.  סים 
בדצמבר 2017 לבית משפט הש־
הוגשה  התביעה  בירושלים.  לום 
בהג־ מתמשכים  "איחורים  בגין 
ללוחות  בהתאם  אוטובוסים  עת 
של  הפרה  המהווים  הזמנים 
לנתבעת  שניתן  ההפעלה  רישיון 
התחבורה".  משרד  ידי  על  (אגד) 
של  שורה  מגולל  התביעה  כתב 

הנו־ ידי  על  שתועדו  מקרים   25
סעים התובעים, ביניהם איחורים 
אוטובוסים  קווי  של  ועיכובים 
הנו־ לגילה.  המגיעים  ו-32   31
את  התביעה  לכתב  צירפו  סעים 
למחלקת  שהגישו  התלונות  כל 
הכל  סך  באגד,  הציבור  פניות 
בס־ התביעה  את  הגישו  השניים 

כום כולל של 70,000 שקלים.
על  שהוגש  ההגנה  בכתב 
השלום  משפט  לבית  אגד  ידי 
בירושלים, דחתה אגד את טענות 
הנוסעים, בין השאר נכתב בכתב 

ההגנה כי בחלק מהמקרים השי־
שאינן  סיבות  בשל  נגרמו  בושים 
מצויות בשליטתה של אגד. "הנ־
במ־ שביכולתה  כל  עושה  תבעת 
טרה להפעיל את קווי האוטובוס 
באופן סדיר ותקין", כך נטען בין 

השאר בכתב ההגנה.
שה־ דיונים  מספר  לאחר 
הצדדים  הגיעו  בתיק  תקיימו 
לפני  הגיעו  ואגד,  הנוסעים   –
פשרה  להסכם  חודשים  שלושה 
תשלם  אגד  כאמור,  במסגרתו, 

30,000 שקלים בתוך 40 ימים.

דיווח: 

מטוסי קרב ישראליים ביצעו טיסות 
אוויריות מעל שטחה של איראן

הטייסים צילמו את מערכות ההגנה האוויריות של איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כי  מדווח  בכוויית  עיתון 
האוויר  חיל  של  הקרב  מטוסי 
 -  F-35 מדגם  הישראלי, 
צילום  יעפי  ביצעו  ''אדיר'', 
הכווייתי  העיתון  איראן.  בשמי 

מטוסי  כי  דיווח  ג'רידה"  "אל 
מעל  טסו  הישראליים  הקרב 
ובנדר  שיראז  איספהאן,  טהרן, 
ציל־ טיסתם  במהלך  עבאס. 
את  הישראליים  המטוסים  מו 
של  והמכ"מים  הנ"מ  מערכת 

איראן.
ישנה  האף-35  למטוסי 
להותיר  מבלי  לטוס  יכולת 
מכ"ם  שלמערכות  כך  חותם, 
אפשרי  בלתי  עד  מאוד  קשה 

לזהות את המטוסים.

ר' ישעיה ב"ר משה

shaharit.com :הצטרף עכשיו

היום: עליה לציונו של רבי 
יצחק גברא מעג'ור

לאחרונה התפרסם קברו של הצדיק כפועל ישועות, והחלו להגיע למושב 
יהודים מכל החוגים והעדות לפקוד את הציון הקדוש 

מ‡: יר‡ל לבי‡
הצדיק  של  לציונו  העליה 
הישועות  פועל  המכונה   - הנודע 
זיע"א,  גברא  יצחק  רבי   - מעגור 
האח־ בדורות  תימן  חכמי  מגדולי 
רונים, תתקיים היום יום ההילולא 
במו־ הממוקם  בציונו  בתמוז  כ"א 
שב עגור הסמוך לעיר בית שמש.

שעת אחר הצהריים ובמושב 
הציפו־ קול  רק  שקט,  שורר  עגור 
רים נשמע. נוף מרהיב נשקף לנגד 
עינינו, אווירה פסטורלית מקדמת 
את פנינו, השמש מתחילה לשקוע 
לאיטה, קרניים אחרונות נשקפות 
לעבר הנכנסים בשעריה של עגור.

אחד  ופעל  חי  זה  במושב 
הקוד־ בדורות  עליון  מקדושי 
מים, הלא הוא המקובל רבי יצחק 
גברא זצ"ל, מי שזכה לכינוי 'פועל 
נכנסים  אנו  מעגור'.  הישועות 
מועדות  כשפנינו  המושב  בשערי 
הצדיק,  של  מנוחתו  מקום  לעבר 
אליו נקשרו ניסים ומופתים רבים, 
ממש.  הטבע  לדרך  מעל  חלקם 
ישועתם  את  קיבלו  רבים  אנשים 
ובש־ במקום,  שהתפללו  לאחר 
לאבן  הציון  הפך  האחרונות  נים 
מהארץ  רבים  ליהודים  שואבת 

ומחוצה לה.
להתפרסם  שהחל  מרגע 

ישועות,  כפועל  הצדיק  של  קברו 
מכל  יהודים  למושב  להגיע  החלו 
הציון  את  לפקוד  והעדות  החוגים 
הכלל  לישועת  ולהתפלל  הקדוש 
כמסוגל  נודע  המקום  והפרט. 
רבים  אשר  זיווג,  למעוכבי  ביותר 
לאחר  ביתם  את  לבנות  זכו  מהם 

שהגיעו להתפלל בקבר הצדיק.
הורגלו  כבר  המושב  תושבי 
המ־ הרבים  האורחים  את  לראות 

להשתטח  גיעים 
מפ־ ואנו  במקום 
דרכנו  את  לסים 
המושב  שבילי  בין 
להגיע לאוהל  כדי 
הממוקם  הציון, 
בכני־ בית  בחצר 
בית  למושב.  סה 
משכן  שימש  זה 
הת־ ובו  לצדיק 
ימיו,  בערוב  גורר 
ביקש  ובצוואתו 
במקום  להיטמן 

זה.
ההג־ דרכי 
הצדיק  לציון  עה 
מכ־ לבאים  הם: 
תל  ירושלים  ביש 
בכ־ פונים  אביב, 
ביש 38 לכיוון בית 
שמש, ולאחר צומת 'האלה', נראה 

שילוט לכיוון עגור.
'נפלאות  מיוחדת  חוברת 
ההילולא  יום  לכבוד  יו"ל  יצחק', 
ובמעלת  ופעליו,  חייו  מתולדותיו 
רבינו  של  הקדוש  לציון  העליה 
{סיפורי  מעגור.  הישועות  פועל 
למער־ הגיעו  רבים  נפלאות 
אי"ה  נוספת  בכתבה  כך  ועל  כת 

מחר}
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י-ם: אושרה הקמת מגדל 
תעסוקה חדש בהר חוצבים

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישרה הקמת מגדל בגובה 25 קומות 
שישמשו לתעסוקה

מ‡ פ. יוחנן
חוצבים  הר  ההייטק  אזור 
בקרוב  לגובה:  לטפס  ממשיך 
תע־ מגדל  להקמת  עבודות  יחלו 
מדובר  חוצבים.  בהר  נוסף  סוקה 

יהיה במגדל עם 25 קומות.
המ־ בוועדה  הרישוי  רשות 
בעיריית  ולבנייה  לתכנון  קומית 
המ־ הקמת  את  אישרה  ירושלים 
אושרה  קומות  לרב  בצמוד  גדל. 
בגובה  נוסף  מבנה  של  הקמתו 
למר־ שישמש  קומות  ארבע 
המ־ ולתעשייה.  למסחר  פאות, 
מגדלים  לצד  ייבנה  החדש  גדל 
חוצבים,  בהר  שנבנים  נוספים 
מובילאיי.  חברת  של  השאר  בין 
החדש  המגדל  להקמת  התוכנית 
קומות  חמש  הקמת  גם  כוללת 
מאות  שיכללו  חניה,  מרתפי  של 

מקומות חניה חדשים.
הרחובות  בין  ייבנה  המגדל 
רחוב  לבין  מאיר  גולדה  שדרות 
הצפונית,  בפינה   – הלוי  שלמה 
עתי־ לתעשייה  המיועד  במגרש 
רת ידע. המגדל ייבנה סמוך למ־
גדל בן 21 קומות ושני מבנים בני 

ידי  על  בעבר  שאושרו  קומות   4
במת־ והוקמו  המקומית  הוועדה 
כ-4  העבודות  לסיום  הצפי  חם. 

שנים וחצי.
של  המסיבית  התוספת 
בעו־ להחרפה  תוביל  העובדים 
קיימים  שממילא  התנועה  מסי 
תו־ על  ידועה  לא  כרגע  באזור. 
הכאוס  את  שתפצח  חדשה  כנית 
הציר  באזור.  שנרשם  התחבורתי 

עמוס  חוצבים  להר  המוביל 
הבוקר,  בשעות  בעיקר  מאוד, 
בהן העובדים מגיעים למשרדים, 
ובשעות הערב התסריט חוזר על 
מח־ יוצאים  כשהעובדים  עצמו 

לביתם.  וחוזרים  המשרדים  ניות 
בשנתיים האחרונות החלו לפעול 
חוצבים,  הר  לעובדי  שאטלים 
מש־ באופן  הקלו  לא  אלה  אולם 

מעותי על עומסי התנועה.

צבא דרום קוריאה ביצע ירי 
לעבר מטוס רוסי 

זו הפעם הראשונה בה מטוס רוסי חודר לשטחה של דרום קוריאה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ביצע  קוריאה  דרום  צבא 
ירי לעבר מטוס קרב רוסי שחדר 
הצבא  המדינה.  של  שטחה  לתוך 
הדרום קוריאני ביצע ירי אזהרה 

לשטחה  שחדר  המטוס  לעבר 
האווירי של דרום קוריאה. 

באירוע לא היו נפגעים.
הפעם  זו  כי  מסרו  בסיאול 
רוסי  צבאי  מטוס  בה  הראשונה 
חודר לשטחה של המדינה. רוסיה 

הואשמה לא פעם על ידי ארה"ב 
בהתנהלות פרובוקטיבית באוויר, 
ואף התעמתה עם טורקיה כאשר 
לשטחה  חדר  רוסי  קרב  מטוס 

האווירי של המדינה המוסלמית.

שר הפנים: להשוות הטבות מס 
בין נהריה לעכו

שר הפנים יצא בהודעה כי יש לתקן את חוק הטבות המס ולהשוות התנאים בין 
עכו לנהריה

מ‡ פ. יוחנן
אריה  הרב  הפנים,  שר 
עכו,  העיר  לראש  במכתב  דרעי, 
לאחר  כי  מציין  לנקרי,  שמעון 
הגיע  הוא  העובדות  את  שבחן 
לעיר  עוול  נעשה  שאכן  למסקנה 
עכו ויש לתקן האפליה ולהשוות 

הטבות המס בין עכו לנהריה.
"השוויון  כי  ציין  דרעי 
נקבע  הערים  בין  המס  בהטבות 

לפני 20 שנה לאור מציאות עגו־
שהביאה  אז  קיימת  שהיתה  מה 
לנהריה  מעכו  שלילית  להגירה 
שהיו  מוגדלות  מס  הטבות  בגלל 
לנהריה. בעקבות השוויון נבלמה 
הגירה  והחלה  השלילית  ההגירה 

חיובית לעכו".
שוב  שוויון  שאותו  אלא 
הח־ בעקבות  שנה  לפני  הופר 
בהמלצת  הכספים,  ועדת  לטת 

לנהריה  שהעניקה  האוצר,  שר 
 3 פי  עד  מוגדלות  מס  הטבות 
הצפויה  המשמעות  לעכו.  מאשר 
והמידית היא נטישה המונית של 
בני מעמד הביניים מעכו לנהריה.

הממשלה  לראש  בניגוד 
נתניהו שמסרב להיפגש עם ראש 
העיר עכו ולדון בעניין, הודיע שר 
הפנים כי העניין מחייב תיקון וכי 

הוא תומך בתיקון החוק.

י-ם: העבודות לסלילת כביש 
16 יצאו לדרך

במסגרת העבודות לסלילת ציר הכניסה הנוסף לירושלים הוצרו נתיבי תנועה 
ברחוב בייט ◆ הבאים מירושלים יהנו מכביש מהיר ללא רמזורים, אך היוצאים 

מהעיר דרך כביש 16 יצטרכו לנסוע דרך צומת מרומזר 

מ‡ פ. יוחנן 
העבודות  החלו  השבוע 
לסלילת כביש 16 בבירה. ברחוב 
שמואל בייט, סמוך לבית החולים 
תנועה  נתיבי  הוצרו  צדק,  שערי 
העבו־ את  התחילו  וטרקטורים 
העבודות,  במסגרת  בשטח.  דות 
נחסמו דרך הרב חזקיהו רבין – בין 
וייץ,  יוסף  לדרך  לוי  יוסף  כיכר 
הכיוונים  בשני  לתנועה  שנסגרה 
דרך  וכן  הקרובות.  וחצי  לשנה 
היער – ממתחם יד ושם דרך רחוב 
דוד מרדכי מאיר לדרך יוסף וייץ. 
דרך זו בוטלה ונחסמה לצמיתות. 
מחלף  פרויקט  מתוכנן  במקומה 
בייט, שאמור לחבר בין כביש 16 

לדרכים העירוניות בעיר.
אב  צוות  של  התוכנית  לפי 
צפוי  החדש  הכביש  לתחבורה, 
שנייה  מרכזית  כניסה  להוות 
ממחלף  ולהתפצל  ממערב  לעיר 
מוצא עד לחיבור עם כביש בגין. 
הבאים  כי  תכננו  הכביש  מתכנני 
לחלוף  יצטרכו  לא  לירושלים 
 16 מכביש   – מרומזרים  בצמתים 
ולחניון  צפון  לבגין  דרום,  לבגין 

חנה וסע. 
שאושרה  בתוכנית  מעיון   
לאחרונה עולה כי בניגוד לכניסה 
דרך  מירושלים  היציאה  לעיר, 
עמוסה  להיות  צפויה   16 כביש 

מי־ לצאת  מנת  על  ומסורבלת. 
רושלים במהירות, כל נהג שירצה 
לצאת מהעיר יצטרך לעבור דרך 
גבעת  למחלף  להגיע  בגין,  כביש 
כדי  בצומת  להמתין  מרדכי, 
להשתלב  מנת  על  ימינה  לפנות 
בכביש 16. כעת, נשמעים קולות 
שהיוצאים  כך  התוכנית  לשינוי 
ישתלבו   16 כביש  דרך  מהעיר 
באופן ישיר עם הציר, ללא צורך 
 – מרומזרים  צמתים  דרך  לנסוע 
 16 לכביש  ישירה  בנסיעה  אלא 

לכיוון היציאה מירושלים.
לתכנון  המחוזית  הוועדה 
התוכנית  את  אישרה  ולבנייה 
ציר   –  16 כביש  סלילת  להמשך 
ירושלים,  של  החדש  הכניסה 

בגבעת  בבייט  צומת  ועד  ממוצא 
מרדכי, לתוך ירושלים. ויחבר את 
המע־ לשכונות  ישירות   1 כביש 
ירושלים.  של  והדרומיות  רביות 
אורכו כחמישה קילומטרים, הוא 
יכלול שתי מנהרות שיעברו תחת 
וכן  נוף,  והר  נוף  יפה  השכונות 
מוצא  באזור  מחלפים:  שלושה 
(גבעת  רבידה  נחל   ,(1 (כביש 
בירושלים  בייט  ורחוב  שאול) 
שערי  הרפואי  למרכז  (סמוך 
להיפתח  מתוכנן  הכביש  צדק). 
נאמדת  עלות הפרויקט  ב-2023. 
במסגרת  שקלים.  בכמיליארד 
המ־ בוועדה  שאושרה  התוכנית 
לתחבורה  העדפה  תינתן  חוזית, 

הציבורית.

shaharit.com
office@shaharit.com

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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י-ם: אושרה הקמת מגדל 
תעסוקה חדש בהר חוצבים

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישרה הקמת מגדל בגובה 25 קומות 
שישמשו לתעסוקה

מ‡ פ. יוחנן
חוצבים  הר  ההייטק  אזור 
בקרוב  לגובה:  לטפס  ממשיך 
תע־ מגדל  להקמת  עבודות  יחלו 
מדובר  חוצבים.  בהר  נוסף  סוקה 

יהיה במגדל עם 25 קומות.
המ־ בוועדה  הרישוי  רשות 
בעיריית  ולבנייה  לתכנון  קומית 
המ־ הקמת  את  אישרה  ירושלים 
אושרה  קומות  לרב  בצמוד  גדל. 
בגובה  נוסף  מבנה  של  הקמתו 
למר־ שישמש  קומות  ארבע 
המ־ ולתעשייה.  למסחר  פאות, 
מגדלים  לצד  ייבנה  החדש  גדל 
חוצבים,  בהר  שנבנים  נוספים 
מובילאיי.  חברת  של  השאר  בין 
החדש  המגדל  להקמת  התוכנית 
קומות  חמש  הקמת  גם  כוללת 
מאות  שיכללו  חניה,  מרתפי  של 

מקומות חניה חדשים.
הרחובות  בין  ייבנה  המגדל 
רחוב  לבין  מאיר  גולדה  שדרות 
הצפונית,  בפינה   – הלוי  שלמה 
עתי־ לתעשייה  המיועד  במגרש 
רת ידע. המגדל ייבנה סמוך למ־
גדל בן 21 קומות ושני מבנים בני 

ידי  על  בעבר  שאושרו  קומות   4
במת־ והוקמו  המקומית  הוועדה 
כ-4  העבודות  לסיום  הצפי  חם. 

שנים וחצי.
של  המסיבית  התוספת 
בעו־ להחרפה  תוביל  העובדים 
קיימים  שממילא  התנועה  מסי 
תו־ על  ידועה  לא  כרגע  באזור. 
הכאוס  את  שתפצח  חדשה  כנית 
הציר  באזור.  שנרשם  התחבורתי 

עמוס  חוצבים  להר  המוביל 
הבוקר,  בשעות  בעיקר  מאוד, 
בהן העובדים מגיעים למשרדים, 
ובשעות הערב התסריט חוזר על 
מח־ יוצאים  כשהעובדים  עצמו 
לביתם.  וחוזרים  המשרדים  ניות 
בשנתיים האחרונות החלו לפעול 
חוצבים,  הר  לעובדי  שאטלים 
מש־ באופן  הקלו  לא  אלה  אולם 

מעותי על עומסי התנועה.

צבא דרום קוריאה ביצע ירי 
לעבר מטוס רוסי 

זו הפעם הראשונה בה מטוס רוסי חודר לשטחה של דרום קוריאה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ביצע  קוריאה  דרום  צבא 
ירי לעבר מטוס קרב רוסי שחדר 
הצבא  המדינה.  של  שטחה  לתוך 
הדרום קוריאני ביצע ירי אזהרה 

לשטחה  שחדר  המטוס  לעבר 
האווירי של דרום קוריאה. 

באירוע לא היו נפגעים.
הפעם  זו  כי  מסרו  בסיאול 
רוסי  צבאי  מטוס  בה  הראשונה 
חודר לשטחה של המדינה. רוסיה 

הואשמה לא פעם על ידי ארה"ב 
בהתנהלות פרובוקטיבית באוויר, 
ואף התעמתה עם טורקיה כאשר 
לשטחה  חדר  רוסי  קרב  מטוס 

האווירי של המדינה המוסלמית.

שר הפנים: להשוות הטבות מס 
בין נהריה לעכו

שר הפנים יצא בהודעה כי יש לתקן את חוק הטבות המס ולהשוות התנאים בין 
עכו לנהריה

מ‡ פ. יוחנן
אריה  הרב  הפנים,  שר 
עכו,  העיר  לראש  במכתב  דרעי, 
לאחר  כי  מציין  לנקרי,  שמעון 
הגיע  הוא  העובדות  את  שבחן 
לעיר  עוול  נעשה  שאכן  למסקנה 
עכו ויש לתקן האפליה ולהשוות 

הטבות המס בין עכו לנהריה.
"השוויון  כי  ציין  דרעי 
נקבע  הערים  בין  המס  בהטבות 

לפני 20 שנה לאור מציאות עגו־
שהביאה  אז  קיימת  שהיתה  מה 
לנהריה  מעכו  שלילית  להגירה 
שהיו  מוגדלות  מס  הטבות  בגלל 
לנהריה. בעקבות השוויון נבלמה 
הגירה  והחלה  השלילית  ההגירה 

חיובית לעכו".
שוב  שוויון  שאותו  אלא 
הח־ בעקבות  שנה  לפני  הופר 
בהמלצת  הכספים,  ועדת  לטת 

לנהריה  שהעניקה  האוצר,  שר 
 3 פי  עד  מוגדלות  מס  הטבות 
הצפויה  המשמעות  לעכו.  מאשר 
והמידית היא נטישה המונית של 
בני מעמד הביניים מעכו לנהריה.

הממשלה  לראש  בניגוד 
נתניהו שמסרב להיפגש עם ראש 
העיר עכו ולדון בעניין, הודיע שר 
הפנים כי העניין מחייב תיקון וכי 

הוא תומך בתיקון החוק.

י-ם: העבודות לסלילת כביש 
16 יצאו לדרך

במסגרת העבודות לסלילת ציר הכניסה הנוסף לירושלים הוצרו נתיבי תנועה 
ברחוב בייט ◆ הבאים מירושלים יהנו מכביש מהיר ללא רמזורים, אך היוצאים 

מהעיר דרך כביש 16 יצטרכו לנסוע דרך צומת מרומזר 

מ‡ פ. יוחנן 
העבודות  החלו  השבוע 
לסלילת כביש 16 בבירה. ברחוב 
שמואל בייט, סמוך לבית החולים 
תנועה  נתיבי  הוצרו  צדק,  שערי 
העבו־ את  התחילו  וטרקטורים 
העבודות,  במסגרת  בשטח.  דות 
נחסמו דרך הרב חזקיהו רבין – בין 
וייץ,  יוסף  לדרך  לוי  יוסף  כיכר 
הכיוונים  בשני  לתנועה  שנסגרה 
דרך  וכן  הקרובות.  וחצי  לשנה 
היער – ממתחם יד ושם דרך רחוב 
דוד מרדכי מאיר לדרך יוסף וייץ. 
דרך זו בוטלה ונחסמה לצמיתות. 
מחלף  פרויקט  מתוכנן  במקומה 
בייט, שאמור לחבר בין כביש 16 

לדרכים העירוניות בעיר.
אב  צוות  של  התוכנית  לפי 
צפוי  החדש  הכביש  לתחבורה, 
שנייה  מרכזית  כניסה  להוות 
ממחלף  ולהתפצל  ממערב  לעיר 
מוצא עד לחיבור עם כביש בגין. 
הבאים  כי  תכננו  הכביש  מתכנני 
לחלוף  יצטרכו  לא  לירושלים 
 16 מכביש   – מרומזרים  בצמתים 
ולחניון  צפון  לבגין  דרום,  לבגין 

חנה וסע. 
שאושרה  בתוכנית  מעיון   
לאחרונה עולה כי בניגוד לכניסה 
דרך  מירושלים  היציאה  לעיר, 
עמוסה  להיות  צפויה   16 כביש 

מי־ לצאת  מנת  על  ומסורבלת. 
רושלים במהירות, כל נהג שירצה 
לצאת מהעיר יצטרך לעבור דרך 
גבעת  למחלף  להגיע  בגין,  כביש 
כדי  בצומת  להמתין  מרדכי, 
להשתלב  מנת  על  ימינה  לפנות 
בכביש 16. כעת, נשמעים קולות 
שהיוצאים  כך  התוכנית  לשינוי 
ישתלבו   16 כביש  דרך  מהעיר 
באופן ישיר עם הציר, ללא צורך 
 – מרומזרים  צמתים  דרך  לנסוע 
 16 לכביש  ישירה  בנסיעה  אלא 

לכיוון היציאה מירושלים.
לתכנון  המחוזית  הוועדה 
התוכנית  את  אישרה  ולבנייה 
ציר   –  16 כביש  סלילת  להמשך 
ירושלים,  של  החדש  הכניסה 

בגבעת  בבייט  צומת  ועד  ממוצא 
מרדכי, לתוך ירושלים. ויחבר את 
המע־ לשכונות  ישירות   1 כביש 
ירושלים.  של  והדרומיות  רביות 
אורכו כחמישה קילומטרים, הוא 
יכלול שתי מנהרות שיעברו תחת 
וכן  נוף,  והר  נוף  יפה  השכונות 
מוצא  באזור  מחלפים:  שלושה 
(גבעת  רבידה  נחל   ,(1 (כביש 
בירושלים  בייט  ורחוב  שאול) 
שערי  הרפואי  למרכז  (סמוך 
להיפתח  מתוכנן  הכביש  צדק). 
נאמדת  עלות הפרויקט  ב-2023. 
במסגרת  שקלים.  בכמיליארד 
המ־ בוועדה  שאושרה  התוכנית 
לתחבורה  העדפה  תינתן  חוזית, 

הציבורית.

shaharit.com
office@shaharit.com

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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משרד האנרגיה: מענקים 
לגופים חוסכים באנרגיה

המענקים נועדו לתמיכה בפרויקטים של רשויות ומפעלים לחיסכון בחשמל 
כגון: שדרוג מערכות תאורה, החלפת מזגנים ועוד

מ‡ פ. יוחנן
משרד האנרגיה יעניק 8.5 
מיליון שקל לרשויות מקומיות, 
בדרום  מסחר  ומבני  מפעלים 
השי־ את  לייעל  מנת  על  הארץ 
לחיסכון  ולהביא  באנרגיה  מוש 

כספי משמעותי.
לתמיכה  נועדו  המענקים 
באנ־ להתייעלות  בפרויקטים 
כגון:  בחשמל  שחוסכים  רגיה 
שדרוג מערכות תאורה, החלפת 
ישנות  מרכזיות  קירור  יחידת 
מז־ החלפת  ויעילות,  בחדשות 
חד־ במערכות  מפוצלים  גנים 
מערכות  התקנת  ויעילות,  שות 

מאווררי  התקנת  אנרגיה,  ניהול 
תרמו-סולא־ מערכות  תקרה, 

ריות ומשאבות חום ועוד.
יהוו  שיינתנו  המענקים 
25-35% מעלות הפרויקט, והם 
מקומיות,  לרשויות  מיועדים 
מסחר  ומבני  תעשייה  מפעלי 
המס־ רשויות  הארץ.  בדרום 
במדד   1-4 באשכולות  ווגות 
למענק  זכאיות  הכלכלי-חברתי 

מוגדל.
מהתכנית  בחלק  מדובר 
הדרום,  לפיתוח  שנתית  הרב 
מהחלטת  חלק  מהווה  אשר 
הוקצו 50  במסגרתה  הממשלה, 

באנר־ להתייעלות  ש"ח  מיליון 
גיה ביישובי הדרום.

נוסף  צעד  הוא  זה  "מכרז 
באנרגיה  התייעלות  לקידום 
במשק הישראלי. המשרד פועל 
מזה שנים במגוון דרכים לייעול 
תחומי  בכל  באנרגיה  השימוש 
והעמדת  מענקים  מתן  המשק: 
אטרקטיביים  בתנאים  הלוואות 
הציבורי-מסחרי-תע־ למגזרים 
באנרגיה,  להתייעלות  שייתי 
ואכיפה  תקנות  תקנים,  גיבוש 
באנרגיה  התייעלות  בתחום 
במב־ אנרגיה  שימור  וקידום 

נים", אומרים במשרד.

40-20% אחוזי הנחה ברשת ההלבשה 
"ברודווי" על דגמים מעונות קודמות 

הזדמנות בסכנת הכחדה 
אם חיפשתם הוכחה לכך שהציבור יודע לנצל הזדמנויות, כל שהיה עליכם 

לעשות הוא להגיע לאחד מסניפי רשת ההלבשה החסידית הגדולה ברודווי – 
לצפות במדפים ועמודוני התליה המתרוקנים, והרי לכם ההוכחה על מגש של 

70% כסף.

נוכחים  הייתם  שעוד  מה 
לדעת, שלהזדמנויות יש חלון זמן 
קטן בהם ניתן לנצלם. לא ניצלת 

– לא קיבלת. פשוט וקל.
יצאה  בלבד  שבוע  לפני 
מבצע  אודות  בפרסומים  הרשת 
מעו־ הלבשה  פריטי  על  ההנחות 
הנחה,  ל70%  עד  קודמות,  נות 
התרוקנו  ספורים  ימים  ובתוך 
ב50-70%  שהוצעה  הסחורה  כל 

הנחה מן המדפים.
שע־ היא  הטובה  הבשורה 
מצומצמת  כמות  נותרה  דיין 
יותר,  חדישים  דגמים  של  למדי 
בהנחות חסרות תקדים של 20% 
אחרות:  במילים  הנחה,  עד 40% 

פריטי לבוש בכמעט חצי מחיר!
רוצו לחטוף ולהתחדש רגע 

החגים  לפני 
עלי־ הבאים 
לטובה.  נו 
לפני  מהר 
 . ר מ ג י י ש
תגידו  שלא 
אמרנו  שלא 
ושלא  לכם, 
ו  נ נ ו ל ת ת
אתם  למה 

המבצעים  את  תמיד  מפספסים 
החמים וקצרי המועד הללו...

פנינו  רבים:  לשאלת  אגב, 
שטרן  הגרש"א  של  דינו  בית  אל 
ב"ב  מערב  גאב"ד   – שליט"א 
בשאלה, אם מותר לרכוש בגדים 
במס־ המצרים  בין  בימי  חדשים 
ואיפ־ השיב,  הוא  המבצע.  גרת 

מכיוון  בשמו:  זאת  לפרסם  שר 
יפוג  שתוקפו  במבצע  שמדובר 
אם  מותר.   - המצרים  בין  לאחר 
בגדים  ללבוש  אסור  הוסיף,  כי, 
בין  ימי  לאחר  רק  אלו  חדשים 

המצרים.
אל  אחרונה:  קריאה  ובכן, 

תחמיצו!

הבנות בין עובדי משרד החוץ לאוצר
פקידי האוצר התגמשו ועובדי המשרד בחו"ל יידרשו להציג קבלות רק על 

מחצית מהוצאותיהם

מ‡ פ. יוחנן
האוצר  משרד  הנהלת 
החוץ  משרד  עובדי  ועד  וראשי 
את  שאיפשרו  להבנות  הגיעו 
לה־ שתוכננה  השביתה  ביטול 
היתה  ועלולה  השבוע  תקיים 
דיפ־ אירועים  במספר  לפגוע 

לומטיים.
בין  ההבנות  במסגרת 
של  הדרישה  במקום  הצדדים, 
פקידי האוצר לפיה נציגי משרד 
החוץ בחו"ל יציגו קבלה בגין כל 

יציגו  שהעובדים  סוכם  הוצאה, 
מההוצאות  על 50%  רק  קבלות 
השאר  ועל  עבודתם  במסגרת 
לנמק  צורך  מבלי  החזר  יקבלו 

את ההוצאה.
כל  על  שהמס  סוכם  עוד 
לעובדים  שישולם  כסף  סכום 
על  יהיה  קבלה,  שהציגו  מבלי 

חשבון העובד.
מדורג,  במתווה  מדובר 
הסכים  שנים  שלוש  בעוד  שכן 
בנציגויות  העובדים  כי  הוועד 

קבלות  להציג  יידרשו  בחו"ל 
כנגד 70% מההוצאות שלהם.

כ"ץ  ישראל  החוץ  שר 
בירך על ההסכם. "הסכם זה הינו 
צעד חשוב בדרך לחיזוק שירות 
לנציגי  ויסייע  ועובדיו  החוץ 
ישראל בחו"ל לעמוד במשימות 
המאתגרות שלפנינו. אני מבקש 
בהסתדרות  לגורמים  להודות 
לסיומו  שהביאו  האוצר  ומשרד 
דברי  העבודה",  סכסוך  של 

השר.

בריטניה: אסירים התחזו 
ליהודים כדי לקבל אוכל איכותי
כלא אדינבורו פעל לבדיקה לעומק של בקשות לאוכל הכשר, לאחר שראשיו 

חשו שאסירים מרמים אותם כדי לקבל את המנות האיכותיות

מ‡ פ. יוחנן
בעיר  הכלא  בית  ראשי 
פועלים  שבסקוטלנד  אדינבורו 
מעמיקות  לבדיקות  באחרונה 
כי  הטוען  אסיר  של  בקשה  לכל 
שהתברר  לאחר  זאת  יהודי.  הוא 
אסי־ ישנם  האחרונות  בשנים  כי 
רים רבים שפונים להנהלת הכלא 
יהודים  שהם  ומצהירים  הסקוטי 

כדי לקבל אוכל מיוחד שמבושל 
בקייטרינג חיצוני ונחשב איכותי 

הרבה יותר מבישולי הכלא.
טענו  האחרונות  בשנים 
כמאה אסירים שהתגיירו בתוככי 
הארוחות  את  לקבל  כדי  הכלא 
מסמכים  הציגו  ואף  הכשרות 
שהבדי־ אלא  כך.  על  המעידים 
שמדובר  שגילו  הקפדניות  קות 

המ־ ברוב  מזוייפים  במסמכים 
בכ- הבקשות  את  הורידו  קרים 

75% ב-2019.
התחילה  הכלא  הנהלת 
בע־ לקצץ  ניסיון  מתוך  במהלך 
התשלום  של  הגבוהות  לויות 
לספקים חיצוניים ואז גילתה את 
את  המבקשים  האסירים  ריבוי 

האוכל הכשר.

רבע מהישראלים סבורים: 
התבוללות היא שואה שנייה

השאלון התייחס לדבריו של יו"ר הבית היהודי הרב רפי פרץ על התבוללות 
היהודים בתפוצות ◆ עוד עלה כי פחות משליש מהישראלים יודעים מהו מתווה 

הכותל

מ‡ פ.  יוחנן
רבע מהישראלים מסכימים 
היהודי  הבית  יו"ר  של  דבריו  עם 
התבוללות  כי  שטען  פרץ,  רפי 
"שואה  היא  בתפוצות  היהודים 
שנייה", כך עולה מסקר שפרסמה 
העמותה "קבוצת ראות" ופורסם 
מנ־ עולה  עוד  חדשות.  ב"כאן" 
תוני הסקר כי 82% מהישראלים 
של  "נפולת  להגדרה  מסכימים 
שע־ לישראלים  ביחס  נמושות" 
כי  טענו  ו-70%  הארץ  את  זבו 
אם יעברו להתגורר בחו"ל, ירצו 

להשתייך לקהילה היהודית. 
משליש  פחות  בנוסף, 
"מת־ מהו  יודעים  מהישראלים 
ווה הכותל". לפי המתווה, הייתה 
תפילה  רחבת  להתווסף  אמורה 
שתנוהל  המערבי,  בכותל  נוספת 
מהזר־ נציגים  בה  מועצה  בידי 

ביהדות  אורתודוכסים  הלא  מים 
אושר  זה  הסדר  והכותל.  ונשות 
 2016 בינואר  הממשלה  ידי  על 

אך הוקפא ביוני 2017.
יהודים  בקרב  נערך  הסקר 
 64-18 בגילאי  עברית  דוברי 
מנכ"ל  התפוצות.  ליהדות  ביחס 
קבוצת ראות, ערן ששון התייחס 
הסקר  "ממצאי  לתוצאותיו: 
הקרי־ התקופה  את  ממחישים 

היש־ החברה  נמצאת  בה  טית 
יהדות  עם  ליחסיה  בנוגע  ראלית 
עכשיו  נפעל  לא  אם  התפוצות. 
עלולים  אנחנו  הקשר  לחיזוק 
בלתי  במשבר  עצמנו  את  למצוא 
הפיך, שיוביל להפסקת התמיכה 
אלא  בכלכלה  רק  לא  בישראל, 
ירידה  גם  כמו  בדיפלומטיה,  גם 
בלגיטימציה לקיומה של המדינה 

כביתו של העם היהודי".
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הודו שיגרה חללית לירח
החללית "צ'נדריאן 2", ששוגרה ממרכז החלל בדרום מזרח המדינה, אמורה 

לנחות על אדמת הירח בתחילת ספטמבר

 מ‡ פ. יוחנן
שעבר  שבשבוע  אחרי 
הודית  החללית  שיגור  נדחה 
שה־ תקלה  בשל   "2 "צ'נדריאן 
שוגרה  האחרון,  ברגע  תגלתה 
סאטיש  החלל  ממרכז  השבוע 
המדינה,  מזרח  שבדרום  דאוון 
על  לנחות  שאמורה  החללית 
הפ־ של  העלות  הירח.  אדמת 
רויקט הוא כ-142 מיליון דולר. 
התכנון,  פי  על  כך  החללית, 
הירח  אדמת  על  לנחות  אמורה 
בתחילת ספטמבר. בהודו אמרו 

כי השיגור עבר בהצלחה.
כמה  נדחה  עצמו  השיגור 
המקורי  השיגור  תאריך  פעמים. 
באפריל  ב-23  להיות  אמור  היה 
זז  השיגור  מכן  לאחר   .2018
ושוב  אוקטובר  חודש  לתחילת 
בינואר 2019.  ל-31  דחייה  חלה 
נוספות  דחיות  חלו  מכן  לאחר 
הנוכחי  התאריך  שנקבע  עד   -
אותן  בשל  ביולי.   15  - לשיגור 
היש־ החללית  הקדימה  דחיות, 
החללית  את  "בראשית"  ראלית 
הישראלית  החללית  ההודית. 
שוגרה בחודש פברואר, אך למ־
אדמת  על  התרסקה  הצער  רבה 

הירח ב-11 באפריל.

מקפת,  כוללת  החללית 
במרחק  הירח  סביב  שתסתובב 
ונחתת  מפניו  ק"מ  כ-100  של 
החללית  "ויקראם".  המכונה 
אמורה לנחות ליד הקוטב הדרו־
מי של הירח, שם על פי מחקרים 
יש כמויות של מים וגם מכתשים 
שעשוי  ביעד  מדובר  גדולים. 
לאסטרו־ נחיתה  מקום  להיות 
בעתיד.  חלל  במשימות  נאוטים 

תנחת  זו  אם  החללית,  מתוך 
לפי התכנון, ייצא מהנחתת רכב 
חלל קטן - שמשימתו על אדמת 

הירח תימשך 14 ימים.
עד כה הצליחו שלוש מדי־
נות להנחית בהצלחה חללית על 
המועצות,  ברית   - הירח  אדמת 
שהייתה   - וסין  הברית  ארצות 
בצד  חללית  להנחית  הראשונה 

הרחוק של הירח.

ית - ַהְכָנַסת אֹוְרִחים. ֲחִמיִשׁ
ְל־ ַהמַּ ַהְינּו  דְּ ָבּה  נּוחּו  יָּ שֶּׁ ְמנּוָחה  ית  בֵּ ָלֶהם  ָלֵתת  ְוַהְיסוֹד  ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֵהם 

ר ַעל ֲאֵבָדָתם ָצִריְך ְלַהְכִניָסם  סוֹד ַהְגלוֹת ְלַחזֵּ ָרִכים בְּ יָון שֵֶׁהם הוְֹלֵכי דְּ כּות, כֵּ

הוְֹלֵכי  ֶמת בְּ ְצָוה ִמְתַקיֶּ ה ַהמִּ זֶּ ָרא, ח"א קטו:) שֶׁ ַהר (ַויֵּ זֹּ ֵאר בַּ ְתבָּ שָׁם. ּוְלִפי ַהמִּ

ְהיּו  יִּ ּגוְֹרִמים שֶׁ ּתוָֹרה שֶׁ יֵתיֶהם ַלֲעסֹק בַּ ְרשִׁים ִמבֵּ ְתגָּ ֶרְך ִשׂיחוֹ, שֵֶׁהם ַהמִּ ַעל דֶּ

־ מַּ ְפֶאֶרת בַּ ל ָהעוֶֹשׂה ִיחּוד ֶאל ַהתִּ ְלכּות. ְוֵכן כָּ ָצְרֵכי ַהמַּ ָהאוְֹרִחים עוְֹסִקים בְּ

ְפֶאֶרת ַיֲעֶשׂה ְמלוֹנוֹ  ַהתִּ ִחיָנה ַאֶחֶרת ְוקוֵֹבַע ָמקוֹם ְלתוָֹרתוֹ, ּגוֵֹרם שֶׁ ְלכּות ִמבְּ

ָמה) ְוֶאל ָהאוְֹרִחים ָצִריְך ְלָהִכין ֲאִכיָלה  ַהְקדָּ ּקּוִנים (בַּ תִּ ְרׁשּו בַּ ְלכּות. ְוֵכן פֵּ מַּ בַּ

ְלכּות ְוָלֵתת ָלֶהם  ְפֶאֶרת ְוַהְיסוֹד ֶאל ַהמַּ ִריְך ְלַהְכִניס ַהתִּ צָּ ַהְינּו שֶׁ ה ְלָוָיה, דְּ ִתיָּ שְׁ

י" (שיר השירים ה, א)  ְבשִׁ י ַיְעִרי ִעם דִּ י ָאַכְלתִּ אִתי ְלַגנִּ שָׁם "ֲאִכיָלה" ֵמֵעין "בָּ

תּוָקה.  ַהמְּ בּוָרה  ַהגְּ ד  ִמצַּ ֶטת  שֶּׁ ְתפַּ ַהמִּ ְחּתוָֹנה  ַהתַּ ַלַהְנָהָגה  ָראּוי  שֶַׁפע  שֶׁהּוא 

ר  שֻׁמָּ ִין ַהמְּ ִניִמי ִמן ַהיַּ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי" שֶׁהּוא שֶַׁפע פְּ ה" ֵמֵעין "שָׁ ִתיָּ ּו"שְׁ

בּוָרה  ְלכּות -ַיֲעקֹב ְוָרֵחל, ְוַהגְּ ְפֶאֶרת ְוַהמַּ ר ַהתִּ ק ְלַקשֵּׁ ְתַמתֵּ ּוִמּסוֹד ֶהָחָלב ַהמִּ

ָוָיה" ְלָהִביא  ף ד.). ְוַה"לְּ ְקָרא, דַּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא (ַויִּ ְרׁשּו בְּ י ֵכן פֵּ הוֹד כִּ ֶנַצח אוֹ בְּ בְּ

־ ְדיוַֹקן ֶעְליוֹן ְלַלּווָֹתם שָׁם. עוֹד ְלָהִביא שְָׁאר ַהסְּ ֶהם בִּ ָמתוֹ שָׁם ִעמָּ ַעְצמוֹ ְוִנשְׁ

ִתּקּון ֶזה. ָבִרים ִנְכָלִלים בְּ ה דְּ ֶהם ַלֲעשׂוֹת ָלֶהם ְלָוָיה טוָֹבה. ְוַכמָּ ִפירוֹת שָׁם ִעמָּ

ֲעֶשׂה  יַּ ְרִמיָזתוֹ ּוֻמְבָטח הּוא שֶׁ ן בִּ צֶֹרְך ֶהְדיוֹט ִויַכוֵּ ל בְּ דֵּ ָבר, ִישְׁתַּ ָללוֹ שֶׁל דָּ כְּ

ִפיו ְרִמיַזת  יר בְּ ּסוֹדוֹת. ּוַמה טוֹב ְלַהְזכִּ ִקי בַּ ְהֶיה בָּ יִּ ַאַחר שֶׁ ּיוֵֹצא ּבוֹ  ְלַמְעָלה כַּ

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעשׂוֹתוֹ" (דברים ל, יד). ם "בְּ שְַׁעת ַמֲעֶשׂה ְלַקיֵּ כוָֹנה בִּ ָנתוֹ ַהנְּ וָּ כַּ

ת. ית - ֵעֶסק ַהַחי ִעם ַהֵמּ ִשּׁ ִשׁ
ִפירוֹת שֵֶׁהם  י הּוא סוֹד ַהסְּ ְוָדָבר ֶזה ֵהיַאְך ִיְתַיֵחס ְלַמְעָלה ָקשֶׁה ְמאֹד, כִּ

ל  ָנן ְלַהְרִחיָצן ִמכָּ ה ָצִריְך ְלַתקְּ מָּ יָקן ְלַמְעָלה כַּ קוֹת ֶאל ַנְרתִּ לְּ ֲעֻלמוֹת ּוִמְסתַּ ִמתַּ

ֲעֶשׂה ַהּטוֹב, ְלִהְתַעּלוֹת  אוֹר ַהמַּ ִפירוֹת בְּ ן ְלָבִנים ִלּבּוֵני ַהסְּ ישָׁ ֶחְלַאת ָעוֹן ּוְלַהְלבִּ

ִפירוֹת  ַהסְּ ִעּלּוי  סוֹד  ֵתף  ַהכָּ ַעל  אָֹתם  ְוָלשֵׂאת  ְלַמְעָלה  ְלָקשְָׁרם  ֶאָחד  סוֹד  בְּ

ּגּוף,  רוַֹע בַּ ת ִחּבּור ַהזְּ ִחלַּ ֵתף שֶׁהּוא תְּ ְתַעּלּו ְלַמְעָלה ֵמַהכָּ יִּ ַאַחת ֶאל ֶאָחת ַעד שֶׁ

בּוָרה ְלָפסּוק  סוֹד ַהקְּ ן בְּ ָׂגה בוֹ. ִויַכוֵּ ֵאין ַהשָּ ה הּוא סוֹד ַהֶהְעֵלם שֶׁ ּוְלַמְעָלה ִמזֶּ

ֵהן  ַרֲחֵמי, שֶׁ ְתֵליַסר ְמִכיִלין דְּ ִמיַנן בִּ ְרגְּ ְמתַּ י" דִּ ר אֹתוֹ ַבגַּ ְקבֹּ ָבִרים לד, ו): "ַויִּ (דְּ

־ ְחּתוִֹנים, ּוִמשָּׁם ַיֲעֶלה ַהנִּ תַּ ה ְלַרֵחם בַּ נוֹת ְלַמטָּ ְבִחינוָֹתיו ַהפֹּ ֶתר בִּ כֶּ נוְֹבעוֹת בַּ

ֶזה ְמאֹד.   ַעת בָּ בּות ַהדַּ ֶתר, ְוָצִריְך ִהְתַישְּׁ כֶּ בַּ ר ֶאל ָהֵעֶדן ָהֶעְליוֹן ָחְכָמה שֶׁ ְקבָּ

כ"א לחודש
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הודו שיגרה חללית לירח
החללית "צ'נדריאן 2", ששוגרה ממרכז החלל בדרום מזרח המדינה, אמורה 

לנחות על אדמת הירח בתחילת ספטמבר

 מ‡ פ. יוחנן
שעבר  שבשבוע  אחרי 
הודית  החללית  שיגור  נדחה 
שה־ תקלה  בשל   "2 "צ'נדריאן 
שוגרה  האחרון,  ברגע  תגלתה 
סאטיש  החלל  ממרכז  השבוע 
המדינה,  מזרח  שבדרום  דאוון 
על  לנחות  שאמורה  החללית 
הפ־ של  העלות  הירח.  אדמת 
רויקט הוא כ-142 מיליון דולר. 
התכנון,  פי  על  כך  החללית, 
הירח  אדמת  על  לנחות  אמורה 
בתחילת ספטמבר. בהודו אמרו 

כי השיגור עבר בהצלחה.
כמה  נדחה  עצמו  השיגור 
המקורי  השיגור  תאריך  פעמים. 
באפריל  ב-23  להיות  אמור  היה 
זז  השיגור  מכן  לאחר   .2018
ושוב  אוקטובר  חודש  לתחילת 
בינואר 2019.  ל-31  דחייה  חלה 
נוספות  דחיות  חלו  מכן  לאחר 
הנוכחי  התאריך  שנקבע  עד   -
אותן  בשל  ביולי.   15  - לשיגור 
היש־ החללית  הקדימה  דחיות, 
החללית  את  "בראשית"  ראלית 
הישראלית  החללית  ההודית. 
שוגרה בחודש פברואר, אך למ־
אדמת  על  התרסקה  הצער  רבה 

הירח ב-11 באפריל.

מקפת,  כוללת  החללית 
במרחק  הירח  סביב  שתסתובב 
ונחתת  מפניו  ק"מ  כ-100  של 
החללית  "ויקראם".  המכונה 
אמורה לנחות ליד הקוטב הדרו־
מי של הירח, שם על פי מחקרים 
יש כמויות של מים וגם מכתשים 
שעשוי  ביעד  מדובר  גדולים. 
לאסטרו־ נחיתה  מקום  להיות 
בעתיד.  חלל  במשימות  נאוטים 

תנחת  זו  אם  החללית,  מתוך 
לפי התכנון, ייצא מהנחתת רכב 
חלל קטן - שמשימתו על אדמת 

הירח תימשך 14 ימים.
עד כה הצליחו שלוש מדי־
נות להנחית בהצלחה חללית על 
המועצות,  ברית   - הירח  אדמת 
שהייתה   - וסין  הברית  ארצות 
בצד  חללית  להנחית  הראשונה 

הרחוק של הירח.

ית - ַהְכָנַסת אֹוְרִחים. ֲחִמיִשׁ
ְל־ ַהמַּ ַהְינּו  דְּ ָבּה  נּוחּו  יָּ שֶּׁ ְמנּוָחה  ית  בֵּ ָלֶהם  ָלֵתת  ְוַהְיסוֹד  ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֵהם 

ר ַעל ֲאֵבָדָתם ָצִריְך ְלַהְכִניָסם  סוֹד ַהְגלוֹת ְלַחזֵּ ָרִכים בְּ יָון שֵֶׁהם הוְֹלֵכי דְּ כּות, כֵּ

הוְֹלֵכי  ֶמת בְּ ְצָוה ִמְתַקיֶּ ה ַהמִּ זֶּ ָרא, ח"א קטו:) שֶׁ ַהר (ַויֵּ זֹּ ֵאר בַּ ְתבָּ שָׁם. ּוְלִפי ַהמִּ

ְהיּו  יִּ ּגוְֹרִמים שֶׁ ּתוָֹרה שֶׁ יֵתיֶהם ַלֲעסֹק בַּ ְרשִׁים ִמבֵּ ְתגָּ ֶרְך ִשׂיחוֹ, שֵֶׁהם ַהמִּ ַעל דֶּ

־ מַּ ְפֶאֶרת בַּ ל ָהעוֶֹשׂה ִיחּוד ֶאל ַהתִּ ְלכּות. ְוֵכן כָּ ָצְרֵכי ַהמַּ ָהאוְֹרִחים עוְֹסִקים בְּ

ְפֶאֶרת ַיֲעֶשׂה ְמלוֹנוֹ  ַהתִּ ִחיָנה ַאֶחֶרת ְוקוֵֹבַע ָמקוֹם ְלתוָֹרתוֹ, ּגוֵֹרם שֶׁ ְלכּות ִמבְּ

ָמה) ְוֶאל ָהאוְֹרִחים ָצִריְך ְלָהִכין ֲאִכיָלה  ַהְקדָּ ּקּוִנים (בַּ תִּ ְרׁשּו בַּ ְלכּות. ְוֵכן פֵּ מַּ בַּ

ְלכּות ְוָלֵתת ָלֶהם  ְפֶאֶרת ְוַהְיסוֹד ֶאל ַהמַּ ִריְך ְלַהְכִניס ַהתִּ צָּ ַהְינּו שֶׁ ה ְלָוָיה, דְּ ִתיָּ שְׁ

י" (שיר השירים ה, א)  ְבשִׁ י ַיְעִרי ִעם דִּ י ָאַכְלתִּ אִתי ְלַגנִּ שָׁם "ֲאִכיָלה" ֵמֵעין "בָּ

תּוָקה.  ַהמְּ בּוָרה  ַהגְּ ד  ִמצַּ ֶטת  שֶּׁ ְתפַּ ַהמִּ ְחּתוָֹנה  ַהתַּ ַלַהְנָהָגה  ָראּוי  שֶַׁפע  שֶׁהּוא 

ר  שֻׁמָּ ִין ַהמְּ ִניִמי ִמן ַהיַּ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי" שֶׁהּוא שֶַׁפע פְּ ה" ֵמֵעין "שָׁ ִתיָּ ּו"שְׁ

בּוָרה  ְלכּות -ַיֲעקֹב ְוָרֵחל, ְוַהגְּ ְפֶאֶרת ְוַהמַּ ר ַהתִּ ק ְלַקשֵּׁ ְתַמתֵּ ּוִמּסוֹד ֶהָחָלב ַהמִּ

ָוָיה" ְלָהִביא  ף ד.). ְוַה"לְּ ְקָרא, דַּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא (ַויִּ ְרׁשּו בְּ י ֵכן פֵּ הוֹד כִּ ֶנַצח אוֹ בְּ בְּ

־ ְדיוַֹקן ֶעְליוֹן ְלַלּווָֹתם שָׁם. עוֹד ְלָהִביא שְָׁאר ַהסְּ ֶהם בִּ ָמתוֹ שָׁם ִעמָּ ַעְצמוֹ ְוִנשְׁ

ִתּקּון ֶזה. ָבִרים ִנְכָלִלים בְּ ה דְּ ֶהם ַלֲעשׂוֹת ָלֶהם ְלָוָיה טוָֹבה. ְוַכמָּ ִפירוֹת שָׁם ִעמָּ

ֲעֶשׂה  יַּ ְרִמיָזתוֹ ּוֻמְבָטח הּוא שֶׁ ן בִּ צֶֹרְך ֶהְדיוֹט ִויַכוֵּ ל בְּ דֵּ ָבר, ִישְׁתַּ ָללוֹ שֶׁל דָּ כְּ

ִפיו ְרִמיַזת  יר בְּ ּסוֹדוֹת. ּוַמה טוֹב ְלַהְזכִּ ִקי בַּ ְהֶיה בָּ יִּ ַאַחר שֶׁ ּיוֵֹצא ּבוֹ  ְלַמְעָלה כַּ

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעשׂוֹתוֹ" (דברים ל, יד). ם "בְּ שְַׁעת ַמֲעֶשׂה ְלַקיֵּ כוָֹנה בִּ ָנתוֹ ַהנְּ וָּ כַּ

ת. ית - ֵעֶסק ַהַחי ִעם ַהֵמּ ִשּׁ ִשׁ
ִפירוֹת שֵֶׁהם  י הּוא סוֹד ַהסְּ ְוָדָבר ֶזה ֵהיַאְך ִיְתַיֵחס ְלַמְעָלה ָקשֶׁה ְמאֹד, כִּ

ל  ָנן ְלַהְרִחיָצן ִמכָּ ה ָצִריְך ְלַתקְּ מָּ יָקן ְלַמְעָלה כַּ קוֹת ֶאל ַנְרתִּ לְּ ֲעֻלמוֹת ּוִמְסתַּ ִמתַּ

ֲעֶשׂה ַהּטוֹב, ְלִהְתַעּלוֹת  אוֹר ַהמַּ ִפירוֹת בְּ ן ְלָבִנים ִלּבּוֵני ַהסְּ ישָׁ ֶחְלַאת ָעוֹן ּוְלַהְלבִּ

ִפירוֹת  ַהסְּ ִעּלּוי  סוֹד  ֵתף  ַהכָּ ַעל  אָֹתם  ְוָלשֵׂאת  ְלַמְעָלה  ְלָקשְָׁרם  ֶאָחד  סוֹד  בְּ

ּגּוף,  רוַֹע בַּ ת ִחּבּור ַהזְּ ִחלַּ ֵתף שֶׁהּוא תְּ ְתַעּלּו ְלַמְעָלה ֵמַהכָּ יִּ ַאַחת ֶאל ֶאָחת ַעד שֶׁ

בּוָרה ְלָפסּוק  סוֹד ַהקְּ ן בְּ ָׂגה בוֹ. ִויַכוֵּ ֵאין ַהשָּ ה הּוא סוֹד ַהֶהְעֵלם שֶׁ ּוְלַמְעָלה ִמזֶּ

ֵהן  ַרֲחֵמי, שֶׁ ְתֵליַסר ְמִכיִלין דְּ ִמיַנן בִּ ְרגְּ ְמתַּ י" דִּ ר אֹתוֹ ַבגַּ ְקבֹּ ָבִרים לד, ו): "ַויִּ (דְּ

־ ְחּתוִֹנים, ּוִמשָּׁם ַיֲעֶלה ַהנִּ תַּ ה ְלַרֵחם בַּ נוֹת ְלַמטָּ ְבִחינוָֹתיו ַהפֹּ ֶתר בִּ כֶּ נוְֹבעוֹת בַּ

ֶזה ְמאֹד.   ַעת בָּ בּות ַהדַּ ֶתר, ְוָצִריְך ִהְתַישְּׁ כֶּ בַּ ר ֶאל ָהֵעֶדן ָהֶעְליוֹן ָחְכָמה שֶׁ ְקבָּ

כ"א לחודש

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
mailto:torabarama13@gmail.com
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רובח

מרפירסברויבנברבבניממריויבייסוכנס

מחניויברחרבירומעטרחכמיםבחוון

יוםיעבכן

יוםיעבכן
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רובח

מרפירסברויבנברבבניממריויבייסוכנס

מחניויברחרבירומעטרחכמיםבחוון

יוםיעבכן

יוםיעבכן
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רובח

יעירביוררפבכיימירמחמבןמסיב

פוניבזיבימרבניםירמןזמרוןנוחנכטרנבוךמרניןוומברמח
יוםמבוי
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רובח

מעמכנסספרוריכבימרמורמבוטון

נוביברובעיםירוזוטרובחיםנמח
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מעמכנסספרוריכבימרמורמבוטון

נוביברובעיםירוזוטרובחיםנמח
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רובח

מחברינכעסןרחרפריםטרן

זפבורנונרזמינזמריםמוניןברימחוביפרויוםי


