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פרנו // „ו„ פרי„
מ‚ו‚יה מˆולמ„

לפי דיווח בכלי תקשורת, אביחי מנדלבליט מתכנן לה־
תנגד להצבת המצלמות בקלפיות המגזר הערבי. הסיבה 
לכך אם תהיתם, איננה ברורה דיו. יחד עם זאת, צביעות 
דומה מפגינים כלי התקשורת אשר נוהגים להביע אהדה 
רבה לציבור הערבי בישראל, בעוד הציבור החרדי זוכה 

מהם לקיתונות של בוז.

כך בדיווח של כלי החדשות המקוון של העיתון 'ידיעות 
אחרונות' אשר כתב בהתייחס להצבת המצלמות כצעד 
אשר הלהיט את המגזר הערבי. הדיווח כלל גם, ככל הנ־
שה־ לאחר  הערבי  המגזר  אנשי  התפרעויות  את  ראה, 
מצלמות התגלו, ושם נכתב: "אחרי שהמצלמות התגלו, 
פרצו ויכוחים בחלק מהקלפיות והמשטרה נאלצה לה־
תערב". כן, הבנתם נכון, המשטרה נאלצה להתערב. לא 
הערבים החלו לתקוף את צלמי הליכוד. דבר לא אירע. 

המשטרה רק הייתה צריכה להתערב משום מה.

לא  שהמצלמות  "יצוין  הדמגוגית:  בידיעה  נכתב  עוד 
הגיעו  לא  הן  הצביע.  המצולם  האדם  מי  עבור  תיעדו 
אל מאחורי הפרגוד אלא תיעדו את זהותו של המצביע 
הגשת  בעת  הקלפי  ועדת  חברי  שלושת  לפני  המופיע 
תעודת הזהות וקבלת מעטפת ההצבעה. יחד עם זאת, 
עצם הידיעה על נוכחותן של המצלמות עוררו חשדנות 
ופחד, גם אם לא צילמו בעת ההצבעה עצמה". שוב, נו־
כחותם של המצלמות עוררה חשדנות ופחד. דבר נורמ־
לי בהחלט שמצלמות מעוררות פחד, הרי מי אינו מפחד 
הזיופים  על  לא  מילה  אף  מצלמות...  של  מהימצאותם 
שהובילו להצבת המצלמות וגם להפחתת אחוז ההצבעה 

במגזר הערבי, או יותר נכון - אחוז הזיופים במגזר.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

וכחה מרומז
בפרשת השבוע נאמר "אלה הדברים אשר דיבר משה, 
במדבר בערבה". מפרש רש"י: מתוך שהן דברי תוכחה 

הזכירן ברמז.

אחד  דרש  בו  כנסת  לבית  פעם  הגיע  טוב  הבעל שם 
המגידים, וכל דבריו היו מלאים בתוכחה על מעשיהם 
של בני ישראל. הבעש"ט לא רצה להקשיב לדברים, 
אנשים  של  ליציאתם  שגרם  מה  הדרשה,  את  ועזב 

רבים, והמגיד נאלץ לסיים את דרשתו.

לבעש"ט,  בתרעומת  המגיד  בא  הדרשה  לאחר 
והבעש"ט אמר לו: כיצד יכול יהודי לעמוד ולקטרג על 
עם ישראל? גם כשיהודי עוסק במשא ומתן, ולפנות 
ערב הוא רץ לבית הכנסת להתפלל וללמוד מעט, גם 
אם דעתו מפוזרת עליו, והוא כמעט לא מכוון בתפיל־
תו, עדיין מלאכים ושרפים רועדים מתפילתו. אז כיצד 

ניתן לקטרג על יהודים ואפי' הפשוטים ביותר?

// חברי הכנסת מטעם „בר המערכ
הליכוד חתמו על עצומה 
לפיה יתמכו  רק בנתניהו 

לראשות הממשלה
זאת, בעקבות דבריו של ליברמן כי במידה ונתניהו לא יצליח להרכיב 

ממשלה, יפנה לחבריו בליכוד ויבקשם למצוא מועמד אחר מטעם 
המפלגה ◆ באופזיציה תקפו: "פולחן אישיות כמותו לא נראה מאז 

הוקמה מפלגת הלכוד

מ‡: ח. פרנ˜ל
הודי־ הליכוד  מפלגת 
"כל  כי  (ראשון)  אתמול  עה 
הלי־ רשימת  וחברי  חברות 
ממקום  ה-22,  לכנסת  כוד 
'עצומת  2 עד 40, חתמו על 
האחדות' של הליכוד" שיזם 
יו"ר הקואליציה לשעבר דוד 
"הע־ כי  ציינו  בליכוד  ביטן. 
ראש  רק  כי  קובעת  צומה 
יכהן בתפ־ הממשלה נתניהו 
קיד כראש הממשלה, ולא אף 
קשר  ללא  אחר,  ליכוד  חבר 
הקרו־ הבחירות  לתוצאות 
בות". נתניהו הודה בעקבות 
זאת "לחברות וחברי הליכוד 
החד-משמעית  התמיכה  על 
בי. הליכוד מאוחד מתמיד". 
הח"כים  הפרסומים,  לפי 
התבקשו לחתום על הצהרה 
החתומים  "אנו  נכתב:  שבה 
ברשימת  המועמדים  מטה, 
הליכוד לכנסת ה-22, מדגי־
שים כי לא נקבל שום תכתיב 
ללא  אחרת.  מפלגה  משום 
הבחירות,  בתוצאות  תלות 
ראש הממשלה ויו"ר הליכוד 
המועמד  הוא  נתניהו  בנימין 
לראשות  הליכוד  של  היחיד 
שום  יהיה  ולא   - הממשלה 

מועמד אחר".
לפועל  יצאה  היוזמה 
יו"ר  של  דבריו  לאחר  אמש 
לי־ אביגדור  ביתנו  ישראל 
נתניהו  אם  כי  שאמר  ברמן, 

יפעל   - ממשלה  ירכיב  לא 
מה־ אחר  מועמד  לקידום 
במהלך  יותר  מוקדם  ליכוד. 
היום כתב ח"כ מיקי זוהר כי 
"גם אני חתמתי, רק נתניהו. 
האח־ בשנים  נבחר  רה"מ 
הליכוד  מתפקדי  ע"י  רונות 
פעם אחרי פעם משום שהוא 
את  להנהיג  ביותר  המתאים 
כי  הוסיף  זוהר  ישראל". 
אך  חושבים  "הליכודניקים 
ולכן  המדינה  טובת  על  ורק 
בראש.  נתניהו  את  הציבו 
חברי הליכוד תמיד שמרו על 
דרכנו  שלהם,  התנועה  ראש 
שמקפיד  השמאל  דרך  אינה 
חבר  נבחריו".   את  להדיח 
לשעבר  ברקת,  ניר  הכנסת 
אמר  ירושלים,  העיר  ראש 
"יח־ הוא  לווינט  בריאיון 
ההצהרה"  על  בשמחה  תום 
נאמנים  "אנחנו  והוסיף: 
הכנסת,  יו"ר  גם  למנהיג". 
עלה  ששמו  אדלשטיין,  יולי 
שאמר  בדברים  אתמול 
בתוכנית  ביתנו  ישראל  יו"ר 
כמו־ העיתונות"  את  "פגוש 

של  להחלפתו  אפשרי  עמד 
ההצהרה.  על  חתם  נתניהו, 
הדעים  תמימות  למרות 
גורמים  חוץ,  כלפי  הוצגה 
להישאר  שהעדיפו  בליכוד 
בעילום שם כינו את היוזמה 
"מהלך  נתניהו  סביבת  של 
וציינו  ו"דיקטטורה",  הזוי" 

אישיות  ב"פולחן  מדובר  כי 
היה כמוהו מאז שנוס־ שלא 

דה המפלגה".
לשעבר  הממשלה  ראש 
הדמוק־ (המחנה  ברק  אהוד 
כי  ליוזמה  בתגובה  אמר  רטי) 
מפל־ מבכירי  דורש  "החשוד 
אישית  נאמנות  להצהיר  גתו 
אותו  להכתיר  לשליט?! 
שנים   79 יחיד'?  כ'מועמד 
אחרי פטירתו, זאב ז'בוטינסקי 
לי־ חברי  בקברו.  מתהפך 
כוד - אם נותרה בכם נאמנות 
הלאומית-ליברלית  לתנועה 
תיתנו  אל  אליה,  שהצטרפתם 
את  להפוך  בפלילים  לנאשם 
הח־ למפלגת  הליכוד  מפלגת 

שוד. שקט הוא רפש".
תקפו  לבן  בכחול  גם 
היוז־ ואת  הליכוד  חברי  את 
נע־ "בליכוד  כי  ומסרו  מה 
נתניהו.  שאחרי  ליום  רכים 
שמ־ והשיחות  המגעים  את 
בליכוד  גורמים  בין  תנהלים 
לבינינו, שום מסמך או עצו־
יעצרו".  לא  נתניהו  של  מה 
מספר 2 ברשימה, ח"כ יאיר 
בת־ צה"ל  בגלי  אמר  לפיד, 

מעריך  הוא  כי  ליוזמה  גובה 
של  ברור  מאוד  סימן  "שזה 
לחץ גדול והתקפי הפאניקה 
שעבד  מי  כל  לנתניהו.  שיש 
רק  וזה  אותם,  מכיר  איתו 
הוכחה לזה שמתחיל לקרות 

פה משהו אמיתי".
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בעקבות הטבח בטקסס: 

נשיא רוסיה שיגר איגרת תנחומים לנשיא ארה"ב
20 איש נהרגו באירוע הירי בטקסס

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא רוסיה, וולדימיר פוטין, שיגר איגרת תנחומים לנשיא ארה"ב 
דונלד טראמפ בעקבות אירוע הירי האחרון שהתרחש בטקסס. במברק 

התנחומים הביע פוטין את תנחומיו לעם האמריקני ול־
נשיא ארה"ב על אירועי הירי בו קיפחו את חייהם 20 

איש אדם בטקסס ובאוהיו.

מנדלבליט 
צפוי לאסור 
על הצבת 
מצלמות 
בקלפיות

זאת בעקבות החדרת מצלמות 
נסתרות ע''י פעילי ליכוד לקלפיות 

במגזר הערבי בבחירות הקודמות

מ‡: ח. פרנ˜ל
היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלב־
ליט, צפוח להתנגד להחדרת מצלמות לקלפיות 
כפי שנעשה בבחירות האחרונות מטעם הליכוד 
בקלפיות במגזר הערבי. עם זאת, מנדלבליט לא 
הקו־ ספירת  במהלך  מצלמות  להפעלת  יתנגד 

לות, כך מעריכים גורמים משפטיים.  
הליכוד  צייד  הקודמות  בבחירות  כזכור, 
כ-1300 חברי וועדות קלפי במגזר הערבי במ־
ע''מ לחשוף  צלמות נסתרות ומכשירי הקלטה 
שהלהיט  צעד  הערבי,  במגזר  בקלפיות  זיופים 
תלונה  בעקבות  המגזר.  בקרב  הרוחות  את 
הבחירות,  וועדת  יו''ר  קבע  בנושא  שהוגשהה 
חנן מלצר, כי רק נציגי המשטרה, או ועדת הב־
חירות, יוכלו לעיין בהסרטות שמטרתם הייתה 
בכנ־ מנדטים  לצבור  הערבי  מהציבור  למנוע 
סת. "חל איסור לצלם מאחורי הפרגוד - אלא 
באירוע חריג", קבע מלצר והוסיף כי יהיה מותר 
אסור  מקרה  בשום  אבל  אודיו  הקלטות  לבצע 
השופט  פרוטוקולים.  או  בוחרים  ספרי  לצלם 
מלצר אף העביר את התלונות ליועץ המשפטי 
שיורו  כדי  המפכ"ל  מקום  ולממלא  לממשלה 

לפתוח בחקירה, וזו עודנה מתנהלת.
מי  עבור  תיעדו  לא  שהמצלמות  יצוין 
האדם המצולם הצביע. הן לא הגיעו אל מאחו־
רי הפרגוד אלא תיעדו את זהותו של המצביע 
המופיע לפני שלושת חברי ועדת הקלפי בעת 
הגשת תעודת הזהות וקבלת מעטפת ההצבעה. 
יחד עם זאת, עצם הידיעה על נוכחותן של המ־
צלמות עוררו חשדנות ופחד, גם אם לא צילמו 

בעת ההצבעה עצמה.
צפוי  המצלמות,  סערת  בעקבות  כאמור, 
הקלפי.  לשטח  הכנסתן  על  לאסור  היועמ"ש 
יגבש לקראת השימוע הפומ־ הוא  את עמדתו 
בי, שיערוך בסוף השבוע השופט מלצר בכנסת. 
בתום השימוע, ולאחר שישמע את כל הצדדים 

– יקבל מלצר החלטה.

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%20%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf
mailto:b6517726@gmail.com
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שקד: נתמוך במועמד הימין – 
כרגע זה נתניהו

לאחר האיחוד בין מפלגות הימין, באיחוד המפלגות מתכוננים לקמפיין 
'הגוואלד' של נתניהו

מ‡: ח. פרנ˜ל
הספקולציות,  שתמו  לאחר 
הדיונים, ההדלפות והויכוחים עם 
בימין  הרשימות,  הגשת  סגירת 
המאוחד מתחילים את מסע הק־
מפיין. אחד מן הדברים הבולטים 
במסרים היוצאים מהמפלגה הוא 
ראשיה  נוקטים  בה  החריף  הטון 
הפ־ בקרב  ההערכה  נתניהו,  נגד 
בימין  מנסים  שבכך  היא  רשנים 
המאוחד להקדים רפואה לקמפיין 
שתיית המנדטים של נתניהו, שה־
שאיר את הימין החדש מחוץ לכ־
נסת בבחירות האחרונות. אתמול 
הימין  יו''ר  אמרה  לווינט  בראיון 
"אנחנו  כי  שקד  איילת  המאוחד 

נמליץ על מועמד הימין לראשות 
היום  נראה  שזה  כפי  הממשלה, 
בהחלט  אנחנו  נתניהו.  בנימין  זה 
גם  ומשמעותית,  גדולה  מפלגה 
המדינה,  להנהגת  שואפים  אנחנו 
להשפעה מרבית, וכדי שזה יהיה 
צריך  הימין  שציבור  חושבת  אני 
שקד  המאוחד"  לימין  להצביע 
את  ביצע  "הליכוד  כי  הזכירה 
ההתנתקות עם 40 מנדטים ראש 
מח־ אלף  מעל  שחרר  הממשלה 
עסקה  שזו  שליט  בעסקת  בלים 
מופקרת, וצריך לזכור שכשאנחנו 
את  נאם  הוא  בממשלה  היינו  לא 
נאום בר אילן בעד הקמת מדינה 

פלסטינית".

בדבריה  התייחסה  שקד 
בכי־ חתמו  עליה  לעצומה  גם 
ורק  אך  יתמכו  לפיה  הליכוד  רי 
הממשלה  לראשות  בנתניהו 
מתערבת  "לא  היא  כי  והבהירה 
הליכוד,  של  פנימיים  בעניינים 
איש  מי שהוא  חושבת שכל  אני 
ימין צריך להצביע לימין המאוחד 
זו  דבר  של  בסופו  לליכוד.  ולא 
נתניהו-שקד  ממשלת  תהיה 
אלה  נתניהו-גנץ,  ממשלת  או 
ימין  מפלגת  אנחנו  האופציות. 
ימין  מדיני,  כלכלי,  אידיאולוגי, 
שמרני, ולכן ככל שנהיה גדולים 
ממשלת  שתהיה  הסיכויים  ככה 

ימין גדולים יותר".

השר אמסלם: ההתנגדות 
של ליברמן לחרדים – מריחה 

כמו אנטשמיות
לדבריו: ליברמן פוסל  30% מהציבור היהודי בארץ, רק כי הם יהודים

מ‡: ח. פרנ˜ל

החדש,  התקשורת  שר 
(רא־ אתמול  תקף  אמסלם,  דוד 
ישראל  יו''ר  את  בחריפות  שון) 
הת־ על  ליברמן  אביגדור  ביתנו 
החרדי  המגזר  נגד  בטאויותיו 
אמר  ב'  לרשת  בראיון  והדתי. 
כמעט  לוקח  "הוא  כי  אמסלם 
ופוסל  היהודי,  מהציבור   30%
אותם. אם לא הייתי מכיר אותו 
הייתי בטוח שמדובר באנטישמי. 
הוא פוסל את החרדים והדתיים 

לאומיים כי הם יהודים".

אמסלם  תקף גם את אמי־
רק  יתמוך  כי  ליברמן  של  רותיו 
כי "הוא  בממשלת אחדות ואמר 
מבלבל את המצביעים - אין מצב 
רוצה  הוא  אחדות.  לממשלת 
השמאל.  עם  הליכוד  את  לקחת 
שום  בה  שאין  מילה  זו  אחדות 
משמעות במישור הפוליטי, בסוף 

יש לך עמדות".
רוצה  שהוא  אומר  "הוא 
חרדים  בלי  אחדות  ממשלת 
ובלי דתיים לאומיים. כל המחנה 
והד־ החרדים  על  בנוי  הלאומי 
תיים הלאומיים, עד היום גם הוא 

את  מוציא  הוא  אליו.  שייך  היה 
אמסלם.  הסביר  מהכלל",  עצמו 
נמצאים  ואנחנו  "היות  לדבריו: 
דרמ־ מאוד  בחירות  במערכת 
טית, והיות מה שקורה בעזה וכל 
אות־ הביא  שהשמאל  הבלופים 
המערכת  להפסיד.  לנו  אסור  נו, 
הפוליטית מתכנסת - אנחנו במ־
חנה הלאומי סופרים קולות. אם 
מרכיבים  אנחנו  אז  הרוב  אנחנו 
ליברמן  המשחק  בסוף  ממשלה. 
החליט לשנות את הכללים - הוא 
החליט הפוך והכניס את המדינה 

לכאוס".

http://bit.ly/2YCS4Lq-kivun-sammer
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הרשמו היום
ושריינו לעצמכם

מקום עבודה יוקרתי

בוגרי מכינה / תעודת בגרות
הצטרפו ישירות

ללימודי המקצוע

המסלול
הישיר 

למקצוע
משתלם

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202

הדרך החרדית לתואר

עבודה סוציאלית
 B.S.W

ניהול משאבי אנוש
B.A מערכות בריאות/

מדעי המחשב
B.Sc

תואר יוקרתי
של המכללה האקדמית

 הדסה                           

<

סבסוד  לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות לפני תואר

w w w . s t r a u s s c a m p u s . c o . i ls

בנט מבהיר: הפעם נשתה בקשית 
את את המפלגות האחרות

בימין המאוחד מחריפים את הטון לקראת הבחירות ובעקבות החשש מזליגת 
מנדטים לליכוד ברגע האמת

מ‡: ח. פרנ˜ל
בנט,  נפתלי  לשעבר  השר 
מספר 4 ברשימת הימין המאוחד 
(ראשון)  אתמול  הצהיר  לכנסת, 
הבחירות  למערכות  בניגוד  כי 
מפל־ בכוונת  הפעם  האחרונות, 
אח־ קולות ממפלגות  לקחת  גתו 
רות בגוש: "אנחנו משנים מהיום 
שנשתה  אלה  אנחנו  אסטרטגיה, 

בקשית את המפלגות האחרות".
"פתחי  של  לתוכנית  בריאיון 
גלי ישראל תקף בנט  וזמרי" ברדיו 
את ראש הממשלה, דבר שנמנע מל־
עשותו במערכת הבחירות הקודמת, 

גנץ, לכן צריך לה־ ילך עם  "נתניהו 
צביע לנו. מי שיצביע לליכוד יקבל 
שיצביע  מי  השמאל,  עם  ממשלה 
לימין המאוחד - יקבל ממשלת ימין. 
למפלגות  יצביעו  שימניים  אסור 
שבוודאות לא יעברו את אחוז הח־
סימה, אני קובע עובדה, אנחנו הול־
כים על הקשקש פה. איתמר בן גביר 
ההצעה  את  לזרוק  אגו  בגלל  בחר 
שלנו לפח, זה לא חשוב עכשיו כבר. 
עולים  דחפורים  לראות  שרוצה  מי 
על ישובים - שיצביע למפלגות שלא 
עוברות את אחוז החסימה. היה צריך 
להתאחד ולעשות זאת, פעם קודמת 

שרפנו קולות".
את  בחריפות  תקף  גם  בנט 
לי־ אביגדור  ביתנו,  ישראל  יו''ר 
ברמן: "אנחנו רוצים רק ממשלת 
יצביע  הימני  הציבור  אם  ימין. 
לעבור  סיכוי  עם  למפלגות  רק 
כאן  נראה   - החסימה  אחוז  את 
ממשלת ימין גם עם 63 מנדטים. 
ורק  ימין,  ממשלת  על  רק  נמליץ 
רק  ולא  שתעשה  ממשלה  על 
עונש  קמפיין  את  זוכרים  תדבר, 
מוות למחבלים? יצא מזה משהו? 
זוכרים את ׳אין נאמנות אין אזר־

חות׳? יצא משהו?".

נתניהו הישווה בין כחול 
לבן לצפון קוריאה: 
בשניהם אין פריימריז

לדבריו: לפיד וליברמן עם עוד כמה גורמים בימין מעוניינים להרוס את 
הדמוקרטיה הישראלית

מ‡: ח. פרנ˜ל

נת־ בנימין  ראש הממשלה 
במהלך  (ראשון)  ניהו תקף אמש 
באילת  ליכוד  חברי  עם  מפגש 
אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר  את 
כחול  הנהגת  חבר  ואת  ליברמן 
לבן יאיר לפיד והאשים את הש־
ניים, יחד עם כמה "גורמי ימין", 
אמ־ לממש  במטרה  בקומבינה 
ממשלה:  לראשי  להפוך  ביציות 
רוצים  הם  לצביעות  "בנוסף 
הדמוקרטיה,  את  להרוס  באמת 
כי יש להם קומבינה. מה הקומ־

כמה,  עוד  ליברמן,  לפיד,  בינה? 

אתפלא  לא  קומבינה.  להם  יש 
שזה גם כמה מהצד הימני אצלנו 
רוצים  הם  התכנית?  מה  כן.  גם 
שלהם  האמביציה  את  לממש 
יש  אבל  ממשלה.  ראשי  להיות 
להם בעיה כי הציבור בוחר בלי־
כוד, ואנשי הליכוד, ולא רק הם, 
לא  אני  רוצים?  הם  מה  רוצים… 
הם  מה  ברחוב.  הולך  אני  יודע, 
זה".  את  שומע  אני  צועקים? 
דבריו של נתניהו באים בעקבות 
ביתנו  ישראל  יו''ר  של  דבריו 
שולל  אינו  כי  ליברמן  אביגדור 
בהמשך  נתניהו.  עם  רוטציה 
דבריו הדף נתניהו את הביקורת 

בליכוד  שהוחתמה  העצומה  על 
(ראה ידיעה): ״יאיר לפיד מסביר 
זה צפון קוריאה',  לנו ש'הליכוד 
אתכם,  לשאול  לי  תנו  עכשיו 
בצ־ יש.  פריימריז?  יש  בליכוד 
אין.  פריימריז?  יש  קוריאה  פון 
יש  עתיד  ביש  אין?  עוד  איפה 
ביתנו  בישראל  אולי  פריימריז? 
יש פריימריז? מה עם המפלגות 
האחרות? אתם יודעים כבר את 

התשובה".
הגיב  לבן  בכחול   2 מספר 
ואמר  נתניהו   של  להתקפותיו 
כי "זה שאתה פרנואיד, לא אומר 

שאנחנו לא רודפים אחריך.

http://bit.ly/2YHhg3G-strausscampus
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לפרטים 
והצטרפות 
לחצו כאן

http://bit.ly/2FvdLlN-adr
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ח"כ הרב ישראל בפתיחת מטה אגודת ישראל בבני ברק:

"מיד אחרי ט' באב עלינו לצאת למלחמת 
חורמה נגד ההסתה של ליברמן"

לטענתו 'חיבוק הדוב' של המפלגות החרדיות לליברמן, יגרום לשאננות מיותרת בקרב המצביעים

מ‡: ח. פרנ˜ל
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תקף 
לליבמן  הדוב  חיבוק  מדיניות  את  בחריפות 
בדבריו  החרדיות.  במפלגות  הוחלט  עליה 
ישראל  בפתיחת מטה הבחירות של אגודת 
בהלכה  "כתוב  כי  אייכלר  אמר  ברק  בבני 
על  האבל  ימי  תשעת  לאחר  משפט  לדחות 
אני  לכן  ליהודים.  טוב  זמן  לא  זה  החורבן. 
מסכים שעד אחרי ט' באב לא צריך לצאת 
למלחמות. זאת למרות שליברמן כבר הכריז 
על חיסול השפעת החרדים והחרדלי"ם בנו־
סח: "בלי חרדים ובלי הלכה". אבל למחרת 
"התנערי  הכוח  בכל  להתקומם  צריך  ת"ב 
מעפר קומי", להגנת היהדות החרדית מפני 
או  לפיד  זה  אם  משנה  לא  ומשטין.  צר  כל 
ליברמן. כל מי שמכריז מלחמה נגד התורה 
כמוקצה  הקלון,  עמוד  אל  יוקע  וההלכה, 

מחמת מיאוס".
אייכלר הוסיף ואמר: בחודשים האח־
כאויב  ליברמן,  אביגדור  התייצב   רונים 
מנהל  הוא  והחרדל"ית.  החרדית  היהדות 
נגדנו, שלא הייתה כדוג־ הסתה אנטישמית 
מתה מאז ימי לפיד בממשלה. ליברמן הוציא 
את כל השדים  בעיריות ובשלטון החילוני, 

שאסור  הדמוקרטי,  הקונצנזוס  ממגבלות 
לחרף ולגדף את הזולת ולהתייצב כגוליית, 
נגד ההלכה היהודית בגלוי. הבחירות יעברו 
בעוד חודשיים. אבל השנאה והאיבה שמח־
דירים ליברמן וראשי ערים בציבור, תגרום 
שייקלע  בודד  חרדי  נגד  ואלימות  למכות 
ברחוב מול בריונים מוסתים. האיבה והזעם 
בישראל,  הציבור  בעורקי  מזרימים  שהם 
תישאר כאן לעוד הרבה זמן. אם אברך בחי־

פה או עפולה, באשדוד או באר שבע, יקבל 
מכות יום אחד, זו תיהיה באשמת ליברמן."

איב־ שהסתירו  ערים  "ראשי  לטענתו 
כבר  חרדיות,  שכונות  נגד  ומזימותיהם  תם 
פו־ זה  אנטישמי.  להיות  בושה  שאין  הבינו 
בשכונות  ממגורים  חרדים  הדרת  פולרי. 
בהסתה  מותרת.  בעירייה,  אדם  ומזכויות 
זאת זוכים לחסינות בבג"ץ ולא רק בטבריה. 
לא  החרדי  הפנים  שר  השטנה,  שיח  בגלל 
יכול לבצע את המוטל עליו להדיח את ראש 
אין  בגלל השיח האנטישמי  עיריית טבריה. 
לחרדים זכויות אדם. הרב ליצמן והרב דרעי 
הב־ במשרדי  לטפל  לגיטימיים  לא  כבר 
ריאות והפנים. ליברמן מסית נגד שרי הפנים 
הציבור  חרדים.  היותם  באשמת  והבריאות 

הסכנה  בקלפי.   בו  להילחם  חייב  החרדי 
הוא  אם  בבחירות.  רק  לא  היא  ליברמן  של 
בבחירות,  מוחצת  יהודית  יקבל תשובה  לא 
הסכנה תגדל אחר כך. כבר הוכח ש"ממשלה 
בלי חרדים" זו שלילת זכויות האדם החרדי, 
בכל זרועות השלטון העוין. עוד לפני גזירות 
תחומי  בכל  המתגברות  החילונית,  הכפייה 

החיים".
החוש־ "יש  כי  ותקף  הוסיף  אייכלר 
חבר  שליברמן  אומרים  שאם  בטעות  בים 
שלנו, בכך מרדימים את הציבור הרוסי. אבל 
בעצם הם מרדימים את הציבור שלנו. בנפ־
הב־ על  איש  החזון  בשם  מובא  הדבר.  שנו 
חירות שהם הפגנה של קידוש השם. הקלפי 
מכריזים  אנשים  וכך  שכך  ומעידה  נספרת 
"מי לה' אליי". הפגנת חצי מיליון.  בזעקה  
זו  בקלפי  שהצבעה  לדעת  צריכים  אנשים 
הזאת.  במדינה  היחידה שמשפיעה  ההפגנה 
כל אוכלוסייה אחרת כמו פועלים או נכים, 
רגשות  מעוררת  חרדית,  הפגנה  לגיטימית. 
וב־ המשטרה  בידי  מותר  ודמם  וזעם  איבה 
אחרת  דרך  לנו  אין  המוסתת.  הקהל  דעת 
רק  אלא  החילוני  השלטון  מול  להתמודד 

בקלפי". סיים.

 ור˜ר בˆ„? סו„ ה‡למה להי
יהבין-‡י

יכולים  אנו  רבות  פעמים  עמנו,  משוחח  אדם  כאשר 
להיות לא מרוכזים. עסוקים בעצמנו או מתעסקים בדבר 
מה נוסף תוך כדי השיחה. זו אחת מהטעויות הנפוצות 
והבעייתיות ביותר בתקשורת הבין אישית. כאשר אדם 
משוחח עמנו עלינו להיות קשובים לו ומרוכזים בדבריו. 
אחרת הוא ירגיש שאיננו עמו. הרגשה זו תינתן לו גם אם 

אנחנו מקשיבים לו במלוא תשומת הלב.

בימים אלו, ימי בין המצרים, חשוב יותר מכל לתת את 
ההרגשה הטובה לשני. להרבות באהבת חינם ולהתייחס 

לאנשים שסביבנו בצורה הטובה ביותר.

כדאי שנזכור כי בית המקדש נחרב על שנאת חינם. מתוך 
החינם  שנאת  דווקא  בתורה,  החמורים  האיסורים  כל 

והשפלתו של בר קמצא בידי אחד מעשירי ירושלים.

ולקרב  ביותר  והתקשורתיים  מהאהובים  להיות  שנזכה 
עוד את בניין בית המקדש השלישי.

רוצים טכניקות להפוך לכאלו?

אנו מציעים מפגש אישי ודיסקרטי לחלוטין, תוך שמירה 
הדוקה על פרטיות הפונה, שבמסגרתו יוענקו טכניקות 
שיסייעו לכל אחד, גם אם עד היום הוא היה בשולי הח־

ברה, לשנות את חיי החברה שלו מהקצה לקצה.

עשרת הפונים הראשונים יקבלו במתנה 30% הנחה על 
שני השיעורים הראשונים (מתוך 3 שיעורים).

פנה עכשיו לכתובת המייל הבאה והשאר את מספר הט־
iontan345345@gmail.com  לפון שלך

אנו נשמח ליצור עמך קשר ולהתקדם יחד עמך לעבר 
עתיד טוב יותר.

בהצלחה!  

פנה עכשיו לכתובת המייל הבאה והשאר 
את מספר הטלפון שלך

iontan345345@gmail.com
אנו נשמח ליצור עמך קשר ולהתקדם יחד עמך

 לעבר עתיד טוב יותר.
בהצלחה!

CBT טור

איראן השתלטה על מכלית נפט נוספת במפרץ
במכלית שהו 7 אנשי צוות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
זרה  דלק  מכלית  על  איראן השתלטה 
במפרץ הפרסי, כך על פרסום בכלי התקשו־
רת במדינה. על פי הפרסום, "כוחות ימיים 
תפסו  האיראניים  המהפכה  משמרות  של 
מכלית זרה שהבריחה דלק עבור כמה מדי־

נות ערביות".
ועליה  המכלית,  צוות  כי  דווח  עוד 
כמות של 700,000 ליטרים, נעצר בידי הכו־

חות של משמרות המהפכה.
דיווחים  הדיווח הנוכחי מצטרף לשני 
מוקדמים יותר מהחודש החולף. ב-13 ביולי 
כי משמר החופים האיראני תפס מכ־ דווח 
לית ועליה דגל פנמה. במקרה אחר בחודש 
שעבר, איראן תפסה מכלית נפט בריטית.   

בתוך כך, תחקיר שפורסם ב"ניו יורק 
טיימס" מצא כי סין ומדינות אחרות מקבלות 

משלוחי נפט ממספר גדול של מכליות מכו־
ניות איראניות. התחקיר בחן את תנועותיהן 
של יותר מ־70 מכליות איראניות מאז שניים 
האמרי־ הסנקציות  לתוקף  נכנסו  אז  במאי, 

קניות.

נפט  העמיסו  מהמכליות    12
אותו  והעבירו  זה,  ך  תארי לאחר 
שם   , ן התיכו הים  למזרח  או  ן  לסי
נים כללו את סוריה או  יתכן כי הקו

טורקיה.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%94%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.docx
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ראש הממשלה הפלסטיני: נתחיל להתייחס 
A  לכל אזור הגדה המערבית כאל שטח

לדבריו "המהלך יתבצע בגין הפרותיה של ישראל את ההסכמים מול הרשות"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מוחמד  הפלסטיני,  הממשלה  ראש 
עם  שערך  פגישה  במהלך  אמר  אשתייה, 
כי  ירושלים,  שבמזרח  חומוס  ואדי  תושבי 
הגדה  אזור  לכל  להתייחס  תתחיל  הרשות 

המהלך  לדבריו,   .A שטח  כאל  המערבית 
התנהלותה  בעקבות  יתבצע  הרשות  של 
של ישראל, אשר לדבריו אינה מכבדת את 
ומתייחסת לכל כאל  ההסכמים עם הרשות 

.C שטח

הפלסטיני  הממשלה  ראש  של  דבריו 
יש־ בין  המתיחות  החרפת  ברקע  מגיעים 
הבתים  הריסת  עם  שהחלה  לרשות  ראל 
הלא חוקיים בצור בהאר שהובילה להפסקת 

התיאום הישראלי-פלסטיני. 

איראן הודיעה על מעצר מרגל שסייע לישראל
האיש נעצר במבצע של כוחות הביטחון האיראנים בעודו שוהה במערב טהרן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
פעיל  של  מעצרו  על  הודיעה  איראן 
ציוניות",  "רשתות  עם  פעולה  שיתף  אשר 
כך לפי ההודעה. לפי הדיווח, האיש שסייע 

לישראל היה חלק מקבוצה שמטרתה הייתה 
לחבל בכלכלה האיראנית. הוא נעצר במערב 
טהרן במבצע של כוחות הביטחון האיראנים. 
פעם  לא  הודיעה  איראן  השנים  במשך 

על מעצרם של אזרחים שטענה כי הם שימשו 
הוכח  לא  הפעמים  בכל  ישראליים.  כמרגלים 
האם אכן אותם גורמים סייעו לישראל או שמא 

מדובר בחלק מסגירת חשבונות פנימית. 

במהלך הפגנה נגד המשטר: 

מאות בני אדם נעצרו על ידי משטרת רוסיה
מנהיג האופוזיציה ברוסיה נחקר בחשד להלבנת כספים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אדם  בני   600 עצרה  רוסיה  משטרת 
במהלך הפגנת המונים שנערכה נגד מדיניות 
השלישית  ההפגנה  זו  במוסקבה.  הממשלה 
בעת  הרוסית  האופוזיציה  ידי  על  שנערכת 
למדיניות  מתנגדים  המוחים  האחרונה. 
אופוזיציה  מועמדי  פוסלת  אשר  הממשלה 

בבחירות המקומיות.

נפ־ כי  דווח  כך,  בתוך 
בעניינו  פלילית  חקירה  תחה 
הרוסי  האופוזיציה  מנהיג  של 
הובהל  אשר  נבאלני  אלכסיי 
לבית החולים לאחר שלטענת 
חלק מארגוני האופוזיציה הוא 
הורעל, בחשד כי פעל להלבין 

כספים בניגוד לחוק.

איראן מאיימת: נבצע 
את השלב השלישי 

בצמצום ההתחייבויות 
שר החוץ האיראני הכריז על המהלך ◆ זמן קצר קודם 
לכן הוטלו על זריף סנקציות אישיות על ידי הממשל 

האמריקני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בי־ לקראת  נערכת  איראן 
הת־ בצמצום  השלישי  הצעד  צוע 
חייבויותיה במסגרת הסכם הגרעין 
שנחתם בינה לבין מעצמות העולם 
שר  הכריז  המהלך  על  ב-2015. 
ג'אווד  מוחמד  איראן,  של  החוץ 

זריף, עליו הוטלו רק לאחרונה סנ־
קציות אמריקניות. 

לא  ההסכם  שאם  "אמרנו 
ייושם במלואו על ידי הצדדים 
ניישם  אנחנו  גם  האחרים, 
אמר  חלקי",  באופן  אותו 
עם  שפרסם.  בהודעה  זריף 
הוסיף  האיראני  הבכיר  זאת, 

היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב ישתתף 
בכנס האופוזיציה בוונצואלה

ארה"ב תומכת באופוזיציה בוונצואלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בעוד שני הצדדים הניצים בוונצואלה 
להסכם  להביא  שמטרתן  שיחות  מקיימים 
בוונ־ האופוזיציה  מארגנת  הצדדים,  בין 
בעולם  מדינות  של  ראשוני  כינוס  צואלה 
התומכות במנהיג האופוזיציה חואן גוואידו.

היתר,  בין  להשתתף  צפויים  בכינוס 
בו־ ג'ון  ארה"ב  של  לאומי  לביטחון  היועץ 
לטון ומזכיר המסחר האמריקני וילבר רוס. 
ידועה כתומכת נלהבת של האופו־ ארה"ב 
לעומת  אמריקנית.  הדרום  במדינה  זיציה 
זאת, רוסיה תומכת במנהיג המדינה הרשמי 

מדורו. 

נבחרים דמוקרטים הביעו 
תמיכה בקיום הצבעה על 

הדחת טראמפ
מנהיגת הרוב הדמוקרטי בבית הנבחרים מתנגדת למהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
יותר ממחצית חברי הקונגרס 
אשר  האמריקני,  הנבחרים  בבית 
נשלט על ידי המפלגה הדמוקרטית, 
בה־ בפתיחה  תמיכתם  את  הביעו 
ליך הדחה כנגד הנשיא טראמפ. כך 
בתקשורת  שנערכה  מבדיקה  עולה 
למהלך  כי  לציין,  יש  האמריקנית. 
הד־ הרוב  מנהיגת  מתנגדת  שכזה 
מוקרטי בבית הנבחרים ננסי פלוסי.

מבין  הבדיקה,  תוצאות  לפי 
בבית,  הדמוקרטים  החברים   235
על תמי־ בפומבי  כבר הצהירו   118

שמטרתו  ההליך  בפתיחת  כתם 
טרא־ את  להדיח  היא  הרשמית 
שהצטרף  המחוקק  מהתפקיד.  מפ 
הרוב  את  להם  נתן  ובכך  לתומכים 
בקרב החברים הדמוקרטים הוא טד 
הוא  כי  שהכריז  מפלורידה,  דויטש 

תומך בעמדה זו. 
פלוסי חוששת כי מהלך שכזה 
לא רק שלא יועיל, משום שהנשיא 
יזיק  אף  אלא  בתפקידו,  יישאר 
למפלגה הדמוקרטית, משום שהוא 
האמריקנים  הבוחרים  בעיני  ייתפס 

כבלתי לגיטימי. 

https://shaharit.com/#subscribeNow
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ארה"ב שוקלת להציב באסיה טילים 
לטווח בינוני 

המהלך נועד להתמודד עם התחזקותה של סין באזור אסיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אספר,  מארק  האמריקני,  ההגנה  שר 
אמר כי ארצו מעוניינת להציב טילים לטווח 
בינוני באסיה. לדבריו, "נרצה לקדם את יכו־
לות הטילים שלנו באסיה מוקדם ככל הניתן, 
הייתי מעדיף שהדבר יקרה כבר בתוך החו־

הבכיר  אמר  הדברים  את  הקרובים".  דשים 
האמריקני בדרכו לביקור באסיה. 

להתמודד  היא  האמריקנית  המטרה 
הב־ לדברי  כך  באזור.  סין  של  היכולות  עם 
כיר האמריקני. אספר הוסיף ואמר כי סין לא 
צריכה להיות מופתעת מתכניותיה של אר־
צות הברית. "אנחנו מדברים על כך כבר זמן 

רב, 80% מהטילים שיש לבייג'ינג הם טילים 
לטווח בינוני, לכן אין להיות מופתעים שגם 

אנחנו מעוניינים ביכולות דומות".
לביצוע  יתאפשר  האמריקני  המהלך 
לנוכח הפרישה של ארה"ב מההסכם עם רו־
פיתוח  יגבילו את  לפיו שתי המדינות  סיה, 

הטילים הגרעיניים לטווח בינוני. 

בכיר רפובליקני מחה על הזמנת שר 
החוץ האיראני לפגישה בבית הלבן

איראן דחתה את ההצעה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לינדזי  הרפובליקנית  המפלגה  בכיר 
גראהם מחה על המהלך של הממשל האמ־
ריקני, שבמסגרתו הוזמן שר החוץ האיראני 
מוחמד ג'אווד זריף לפגישה בבית הלבן עם 
הנשיא טראמפ. העיתון האמריקני ניו יורקר 
חשף את ההזמנה שהוצעה לשר האיראני על 
ידי הסנאטור הרפובליקני ראנד פול, במהלך 
זריף  יורק כאשר  פגישתם של השניים בניו 

הגיע לביקור באו"ם.
המשטר  ידי  על  נדחה  המהלך 

דחה  אשר  האיראני 
וסירב לא־ את הרעיון 
להיפגש  לזריף  פשר 
שר  טראמפ.  עם 
הבהיר  האיראני  החוץ 
סיבת  כי  יותר  מאוחר 
בכך  נעוצה  הסירוב 
למ־ מתנגדת  שטהרן 
כמו  חיצוניים  עשים 
של  משותף  צילום 
ומעוניינת  המנהיגים 

במעשים בשטח. 

י-ם: נהג מונית נפצע 
קשה בתאונה 

נהג מונית נפצע קשה בתאונה עצמית ברחוב צביה 
ויצחק בירושלים 

מ‡: מ. יו„
נהג מונית נפצע קשה בתאונה 
עצמית ברחוב צביה ויצחק בירוש־

לים. 

צוותי הכיבוי חילצו אותו מהרכב 
ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ 
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים 

הדסה עין כרם כשמצבו מוגדר קשה.

ארבעה פצועים 
בתאונה בכביש 6 על 

יד קיבוץ יגור
ארבעה בני אדם נפצעו בהתנגשות בין שתי משאיות 

ושלושה כלי רכב פרטיים ליד קיבוץ יגור ◆ אחד מהם 
פונה במצב קשה, מורדם ומונשם, לבית החולים רמב"ם 

◆ מצב הפצועים האחרים קל עד קשה

מ‡: מ. יו„
את־ נפצעו  אדם  בני  ארבעה 
מול בתאונת דרכים שבה היו מעור־
בים שתי משאיות ושלושה כלי רכב 
פרטיים בכביש 70 בין יגור ליקנעם. 
שנפצע   40 כבן  גבר  הפצועים  בין 
לבית  ומונשם  מורדם  ופונה  קשה 

החולים רמב"ם בחיפה.
לת־ נחסם  התאונה  בעקבות 
לכיוון  יגור  במחלף   6 כביש  נועה 
דרום. המשטרה מפנה את התנועה 

לכביש 75.
בן  גבר  בנוסף נפצעו בתאונה 
רמב"ם  החולים  לבית  שפונה   35
במצב בינוני עד קשה וכן אישה כבת 
במצב  החולים  לבית  שפונתה   30
נהג  ובטן.  ראש  חבלות  עם  בינוני 
המשאית נפצע קל והוא פונה לבית 

החולים כרמל בחיפה. נהג המשאית 
השנייה לא נפגע.

בכיר  חובש  אמסלם,  מושיקו 
את  "כשקיבלתי  סיפר:  במד"א, 
במקום  הייתי  התאונה  על  הדיווח 
סמוך. הגעתי למקום תוך שניות בו־
דדות, ראיתי שלושה כלי רכב מעו־
כים לגמרי ושתי משאיות. שלושת 
היו  הפרטיים  הרכב  בכלי  הנהגים 
והונשם  הורדם  מהם  אחד  לכודים, 
תוך כדי החילוץ, ושני הנהגים הנו־

ספים היו בהכרה מלאה.
רפואי  טיפול  להם  "הענקנו 
בניידות  אותם  ופינינו  חיים  מציל 
החו־ לבית  מד"א  של  נמרץ  טיפול 
המשאיות  אחת  נהג  רמב"ם.  לים 
שנפצע קל, טופל בשטח ופונה בא־

מבולנס לבית החולים כרמל".

ערבים נלכדו אחר שהשליכו בקבוקי תבערה 
המשטרה עצרה שלושה ערבים בחשד שיידו בקבוקי תבערה בירושלים ◆ הבקבוקים הושלכו לעבר 

ביתו של חבר מועצת העיר אריה קינג, בשכונת מעלה הזיתים שבבירה

מ‡: מ. יו„
בוקר  לפנות  אתמול  עצרה  המשטרה 
שלושה ערבים בחשד שיידו בקבוקי תבערה 
לעבר בית בשכונת מעלה הזיתים בירושלים. 
לחקירה  הובאו   ,17-18 בגילאי  החשודים, 
בתחנת המשטרה ולאחר מכן לדיון בעניינם 

בבית המשפט.

להגיש  הפרקליטות  צפויה  במקביל 
אחרים  ערבים  שלושה  נגד  אישום  כתבי 
זיקו־ שיגור  בגין  כשבועיים  לפני  שנעצרו 
מו־ חבר  מתגורר  בו  בית,  אותו  לעבר  קים 
במשטרה  קינג.  אריה  ירושלים  העיר  עצת 
המב־ מאלו  ידינו  את  נרפה  ''לא  מציינים, 
התושבים  של  החיים  בשגרת  לפגוע  קשים 

בכל עת ובכל מקום, וללא כל קשר למוצאם, 
דתם ואמונם.

לפ־ מתכוונים  אנו  החשודים  ''נגד 
עול במלוא החומרה על מנת להביאם לדין, 
בדיוק כפי שנעשה נגד אלו שמכלול הראיות 
הביא לכדי הגשת כתב אישום נגדם", נכתב 

בהודעת המשטרה.

mailto:tl@enativ.com
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כתב אישום נגד המחבל שדרס חיילים בחיזמא
פאדי עדואן, מואשם בשש עבירות של ניסיון רצח ◆ מכתב האישום כי המחבל החליט לבצע פיגוע 

בעת שביקר בבית הקברות במחנה הפליטים בקלנדיה - שם קבור אחיו

מ‡: מ. יו„
כתב אישום הוגש אתמול לבית המ־
שפט הצבאי בעופר נגד פאדי עדואן, המח־
בל שביצע את פיגוע הדריסה בתחילת יולי 
לוחמי צה"ל.  נפצעו חמישה  בו   - בחיזמא 
הוא מואשם בשש עבירות של ניסיון רצח. 
לפי כתב האישום, עדואן ביקש לנקום את 
מותו של אחיו שנהרג מאש צה"ל חודשיים 

קודם לכן.
המח־ כי  האישום  מכתב  עולה  עוד 
בל החליט לבצע פיגוע בעת שביקר בבית 
- שם  הקברות במחנה הפליטים בקלנדיה 
קבור אחיו. הוא קנה רכב חודש לפני הפי־
הבחין  חיזמא,  הכפר  לאזור  וכשהגיע  גוע 
בשישה לוחמים שהוקפצו למקום בעקבות 

דיווח על הפרות סדר.
 437 כביש  בשולי  צעדו  הלוחמים 

והמחבל החליט לדרוס אותם. הוא האיץ את 
רכבו למהירות של כ-80 קמ"ש ופגע בהם. 
חיילים  שלושה  נפצעו  מהפגיעה  כתוצאה 
המחבל  ברח  מכן  לאחר  קל.  ושניים  בינוני 
לכיוון חיזמא, ושם נטש את הרכב. כשהגיע 
לביתו, הוא סיפר לאביו שביצע פיגוע דרי־
סה והאחרון הפציר בו להסגיר את עצמו. הם 

נסעו לכפר דיר עמאר, שם פגש המחבל את 
אשתו וילדיו ונפרד מהם. הם חזרו במונית, 

וכשהגיעו למחסום נעצר המחבל.
אבו  מונדר  המחבל,  של  דינו  עורך 
אחמד, מסר: "בניגוד לנטען בכתב האישום, 
להוכיח שהפיגוע  כדי  אין בחומר הראיות 

היה נקמה על מות אחיו".

נעצרו חברי חולייה שגנבו 
עשרות רכבים בת"א

מ‡: מ. יו„
נעצרו  רנטיס,  למחסום  סמוך 
חו־ מחברי  חלק  שהינם  ואישה  גבר 
בחו־ ביצעו  החשד  עפ"י  אשר  לייה 
של  גניבות  עשרות  האחרונים  דשים 
רכבים מאותו הדגם בתל אביב. מהח־
קירה עולה כי זוג החשודים נהגו לג־
נוב את הרכבים ולהעבירם לשטחים.

בתום  כאמור  האחרון  בסופ"ש 
משטרה  כוחות  של  מורכב  מבצע 
ובילוש, תיקלו הכוחות את החשודים 
נוהגים  כשהם  רנטיס  למחסום  סמוך 
במ־ להעבירו  שרצו  גנוב  ברכב  שוב 
חסום לתוך השטחים. החשודים, גבר 
ואשה, נעצרו לחקירה בסיומה נכלאו 
והבוקר האריך בית המשפט את מע־

צרם עד יום חמישי.

הג'יהאד מציג פיתוח 
רקטות עם טווח מוגדל
ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הנתמך ע"י איראן מציג 

לראווה את הישגיו ◆ הפעם מדובר בפיתוח רקטות 
המסוגלות לפגוע בישובים מצפון לנתניה

מ‡: מ. יו„
ארגון הג'יהאד האסלאמי הפיק 
סרטון וידאו המתעד את פיתוח מש־
הטווח  אשר  שברשותו  הרקטות  גרי 
שלהם מגיע למרכזה וצפונה של מדי־

נת ישראל.
ב-21 בינואר 2007 הודיעו גדו־
די אל-קודס לראשונה על מבצעיותן 
של משגרי רקטות המורכבות על כלי 
רכב. משגרים אלה פותחו ע"י ארגון 

הג'יהאד האסלאמי.
לראשונה  נעשה   2011 בשנת 
לאחר  ושנה  גראד  ברקטות  שימוש 
מכן שודרגו הרקטות בטווח ובעוצמה, 

שימוש  שכלל  נוסף  שדרוג  בוצע  וכן 
ישובי  לעבר  ששוגרו   C8K בטילי 
מבצעי  לשימוש  והוכנסו  עזה,  עוטף 
משגרי רקטות החפורים בקרקע שה־

פגיזו את באר שבע.
של  נוסף  פיתוח  בוצע  ב-2014 
בק־ המוסתרות  מונחים   107 רקטות 
רקע והוכנסו לשימוש משגרי רקטות 
נישאים על כלי רכב והמסוגלים לשגר 
משגרי  וכן  אחד,  במטח  רקטות   20
המשגרים  בקרקע  מוסתרים  רקטות 
טילי בוראק שהפגיזו את נתניה בפעם 
משגרי  הציגו   2019 במאי  הראשונה. 

רקטות חדשים עם טווח מוגדל.

נעצרו גנבי כלי עבודה 
בפרדס חנה

2 חשודים תושבי פרדס חנה והפזורה הבדואית נעצרו 
בחשד שגנבו מחשבים של כלי עבודה הנדסיים  ◆ בכך 

גרמו להשבתתם

מ‡: מ. יו„
עבירות  כנגד  יזומה  בפעילות 
רכוש אשר פוגעות באזרח הנורמטיבי 
ובתחושת הביטחון שלו, הצליחו שו־
כשב־ חשודים   2 לעצור  התחנה  טרי 
ע"פ  שנגנבו  הפעלה  מחשבי  רשותם 
באתר  (באגרים)  עבודה  מכלי  החשד 

חנה.  בפרדס  בניה 
אלו  מחשבים 
של  "המוח"  הינם 
והם  העבודה  כלי 
בד"כ  מוחזרים 
כסף  כופר  תמורת 

רב.
ה  ל י ל ה
הצליחו  כאמור 

החשודים  את  לעצור  התחנה  שוטרי 
בגילי 45, 46 כשברשותם הרכוש הג־
נוב. בתום חקירתם בתחנת המשטרה 
לדיון בבקשה  בחדרה הובאו השניים 
משפט  בבית  מעצרם  את  להאריך 
עד  הוארך  ומעצרם  בחדרה  השלום 

יום רביעי הקרוב.
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רכב הלחימה העתידי של צה"ל נחשף
משרד הביטחון חשף את טכנולוגיות העתיד לרכב הקרב של צה"ל ◆ הרכב מופעל בידי שני אנשי צוות 

ומבוסס על יכולות אוטונומיות ובינה מלאכותית

מ‡: מ. יו„

לחי־ אמצעי  ופיתוח  למחקר  המנהל 
מה במשרד הביטחון, יחד עם מפקדת קצין 
שריון ראשי בצה"ל, חשפו את פלטפורמת 
המדגים  משוריין  קרבי  רכב   - "הכרמל" 
על  בדגש  מתקדמות  טכנולוגיות  יכולות 
ורו־ בינה מלאכותית  אוטונומיות, מבוססת 

בוטיקה מתקדמת.
במ־ התקיים  אתמול  ההדגמה  אירוע 
עמד ראש מפא"ת במשרד הביטחון, מפקד 
הביט־ מערכת  ובכירי  בצה"ל  היבשה  זרוע 

חון.
כש־ לפני  לדרך  יצאה  הכרמל  תכנית 
הט־ את  לקצה  לקחת  במטרה  שנים  לוש 
ולפתח  העתידי  הקרב  שדה  של  כנולוגיה 
קונספט לחימה חדש לחלוטין, המבוסס על 
יכולות תפעול ותמרון אוטונומיות ואוטומ־
טיות, בינה מלאכותית, יכולות חישה, הנעה 

היברידית ועוד.
בפני  הציב  כרמל  תכנית  של  א'  שלב 
הוכחת  ביותר:  משמעותי  אתגר  המפתחים 
לוחמים  שני  ע"י  רק"מ  לתפעול  היתכנות 
במדפים סגורים. משרד הביטחון בחר בתום 
הליך בחינה ממושך בשלוש תעשיות: רפאל, 

התעשייה האווירית ואלביט מערכות.
כל חברה התבקשה לפתח בנפרד מד־
גים, המבוסס על קונספט טכנולוגי, שיהפוך 
והנגמ"שים  בטנקים  הלחימה  תאי  את 
לחימה  לתא  בצה"ל,  והעתידיים  הקיימים 
מתקדם ("cockpit"), שבו מרבית הפעילות 
איתור  (נסיעה,  אוטונומי  באופן  מתבצעת 

איומים, הרכשת מטרות, הגנה וירי).
כל  את  רואה  הלחימה  בתא  הלוחם 
תמונת הקרב, המודיעין, האיומים והמטרות, 
רק  ונדרש  סגורים  במדפים  מעלות,   360
לקבל החלטות, שאותן המערכת לא יודעת 

(עדיין) לקבל בעצמה.
לתוכ־ נרתמו  הביטחוניות  התעשיות 
והתשתית  האנשים  מיטב  את  והעמידו  נית 
הטכנולוגית לתהליך הפתוח ולאתגרים הנו־

בעים מדרישות התוכנית.
טכ־ מדגים  פיתחה  מערכות  אלביט 
מערכת  באמצעות  המופעל  ללוחם  נולוגי 
טכ־ על  המבוססת   ,Iron Vision הראש 
נולוגיה שהחברה פיתחה עבור מטוס הקרב 
אף- 35. הרק"מ מציג תפיסת לחימה פור־
ושימוש  אוטונומי  ניהוג  שבליבה  דרך,  צת 

תהליכים  לביצוע  מלאכותית  בינה  ביישומי 
מט־ והשמדת  החלטות  קבלת  של  מהירים 
לוחמים  שני  על-ידי  מופעל  הרק"מ  רות. 
שמצוידים במערכת הראש החדשנית, שב־
מט־ לרכוש  מאפשרת  קרב,  למטוס  דומה 
רות, לנהג ולנווט באמצעות כיוון המבט, וכן 
לשעבד את מערכות הנשק לקו הראייה של 

הצוות.
עצמאי  תקיפה  כתא  מתפקד  הרק"מ 
כתחנה  משמש  גבוהה,  אש  עוצמת  בעל 
והיתוך  מולטי-ספקטרלית  לחישה  ברשת 
מערכות  להפעלת  כפלטפורמה  וכן  מידע, 
שמצלם  רחפן  כגון:  חיצוניות  מאוישות  לא 
שמ־ רובוטי  חלוץ  או  אינפורמציה,  ומזרים 

בצע משימות בפרופיל סיכון גבוה.
הש־ "הקוקפיט  את  פיתחה  רפאל 
היק־ ראיה  הצוות  לאנשי  המאפשר  קוף", 
המ־ על  מעלות,   360 מלא,  ושיקוף  פית 
ללא  הקרב,  בשדה  לנגמ"ש  מחוץ  תרחש 
קסדות או אמצעי ראייה. הקוקפיט השקוף 
מגע  מסכי  של  חדשני  שילוב  בעצם  הוא 
עם  אחד  בממשק  הנמצאים  מתקדמים, 
מבפנים,  הצוות  אנשי  את  ומקיפים  השני, 
יכו־ בעלי  ייחודיים  סנסורים  מגוון  כאשר 

לאנשי  משקפים  אלקטרו-אופטיות,  לות 
הצוות תמונת מצב אמיתית ומתעדכנת של 

המתרחש מחוץ לנגמ"ש.
כלל  מותקנות  הממוגן  הכלי  גבי  על 
המערכות המתקדמות של רפאל- מערכות 
אלקטרו-אופטיות,  מערכות  וניטור,  חישה 
(ספייק),  גיל  לטילי  משגרים  נשק,  עמדות 
וכ־  BNET התקשורת מערכת  חכם,  הדק 
מעיל  האקטיבית-  ההגנה  מערכת  מובן- 
באלגורי־ המשולבות  הללו,  המערכות  רוח. 
תמים מבצעיים של בינה מלאכותית ואוטו־
זמנית,  בו  ולנטרל,  לאתר  מסוגלות  נומיות, 
ובמהירות  בדיוק  מטרות,  של  רב  מספר 

יוצאי דופן.
מדגים  פיתחה  האווירית  התעשייה 
טכנולוגי המבוסס על משפחת הכלים הרו־
הנ־ החברה,  של  מאוישים  והבלתי  בוטיים 
מצאים בשימוש צבאי נרחב בארץ ובעולם. 
האווירית  התעשייה  מבית  הכרמל  מערכת 
בא־ לתפעול  פנורמית  תצוגה  בין  משלבת 
(ג'ויסטיק)  ובקר  אישיים  מסכים  מצעות 
האוטו־ המערכות  מחשב.  למשחקי  בדומה 
נומיות ברק"מ נשלטות על ידי מערכת לחי־
מה מרכזית ואוטונומית גם היא, המסנכרנת 

את תתי המערכות ועוזרת למפעיל האנושי 
לסנן את המידע הלא רלוונטי ובכך להתמקד 
שע־ החלטות  ובקבלת  הקריטיים  באיומים 

ליו לקבל בזמן אמת.
מלאכותית  בינה  על  מבוסס  הפיתוח 
ואיומים,  מטרות  של  השמדה  המאפשרת 
תוך ניהול מערך תחמושת יעיל, ניהוג עצמי 
מערך  וניהול  לתנועה  מורכבים  בשטחים 
תקיפה  יכולות  על  בדגש  יעיל,  תחמושת 

וירי קטלני מדויק.
פתרונות תפעול אלה נבחנו בשבועות 
האחרונים בשורת תרחישים מבצעיים מור־
כבים, ע"י צוות נסיינים מיוחד של מפא"ת 
הטכנולוגיים  הפתרונות  הביטחון.  במשרד 
ומש־ תחומיים  רב  הינם  הרק"מ,  לתפעול 
מצב,  למודעות  מתקדמים  סנסורים  לבים 
במפ־ שימוש  המאפשרת  מלאכותית  בינה 
לקבלת  חדשני  מנוע  "וירטואליים",  עילים 

החלטות ועוד.
בש־ הפיתוח  למאמץ  במקביל 
מח"ר  מחלקת  מובילה  התעשיות,  לוש 
במפא"ת שבמשרד הביטחון מאמץ משו־
לב לפיתוח טכנולוגיות תומכות נוספות, 
הנוכחי,  במדגים  ביטוי  לידי  באו  שלא 
הס־ זחלי,  לרק"מ  היברידית  הנעה  בהן: 
סייבר  הגנת  מהפכנית,  אקטיבית  וואה 
מערכת  משימתי,  רב  מכ"ם  לרק"מ, 
ועוד. חלק  לזיהוי עמית, פתרונות מיגון 
משולבות  כבר  שהבשילו  מהטכנולוגיות 
מנהלת  ומייצרת  שמפתחת  הרק"מ  בצי 
הרק"מ במשרד הביטחון (מנת"ק) – מרכ־

בה, נמר ואיתן.
פור־ טכנולוגיות  על  מבוסס  הכרמל 
צות דרך וחדשניות בקנה מידה עולמי. הוא 
יכולות  והדגמת  מהווה פלטפורמה לבחינת 
שפותחו בתעשייה הישראלית ומהוות מוקד 
בעו־ רבות  ובתעשיות  בצבאות  התעניינות 
לם. היכולות הממומשות בכרמל חלקן טרם 
נראו וברובן טרם מומשו ונוסו מעולם בכלי 

לחימה.
תכנית כרמל במשרד הביטחון מציבה 
את מדינת ישראל בחוד החנית של תכניות 
לרק"מ מתקדם בעולם. זאת הודות להתא־
וכושר  העתידי  הקרב  לשדה  הדרישות  מת 
הביטחוניות  התעשיות  של  היצירתיות 
טכנו־ תשתית  יהווה  הפיתוח  תוצר  בארץ. 
יבשתיים  כלי לחימה  והנדסית עבור  לוגית 

עתידיים, מאוישים ואוטונומיים.

פועל בניין נהרג באתר 
בנייה בהוד השרון

הוא נחבל בפלג גופו העליון ומותו נקבע במקום ◆ 
המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע

מ‡: מ. יו„
פועל בניין כבן 40 נהרג את־
מול באתר בנייה ברחוב עזר ויצמן 
שנחבל  לאחר  זאת,  השרון.  בהוד 
גורמי  העליון.  גופו  בפלג  קשות 
את  קבעו  לזירה,  שהגיעו  רפואה 
מותו במקום. נסיבות הפגיעה שג־

ידועות. שו־ לא  עדיין  למותו  רמה 
טרים שהגיעו לזירה העבירו דיווח 
למשרד העבודה והרווחה, ונפתחה 

חקירה לבירור נסיבות האירוע.
זהו הפועל ה-29 שנהרג בא־
וההרוג ה-51 בתאונות  בנייה,  תרי 

עבודה כלליות.

החלטה תקדימית בישראל:

בית המשפט עצר 
את המשך זיהום הים 
בחסות רשות המים

בית המשפט ביטל את הצווים שהוציא מנהל רשות 
המים ◆ העו"ד שייצג את הגולשים באשדוד: "זהו 

ניצחון אדיר שישפיע מבחינה ארצית"

מ‡: יר‡ל לבי‡

קיבל  המחוזי  המשפט  בית 
צווים  וביטל  תקדימית  החלטה 
שה־ המים  רשות  מנהל  שהוציא 
משמעותי  זיהום  לגרום  תירו 

לנחל לכיש וחופי העיר אשדוד.
מנהל  כי  עולה  מההחלטה 
בע־ רשאי  יהיה  לא  המים  רשות 
תיד לאשר הזרמה שתזהם את מי 
של  ומעורבות  בחינה  ללא  הים, 
הוועדה האמונה על מניעת זיהום 

הים.
למים  הדין  לבית  הערר 
אשדוד  עיריית  ידי  על  הוגש 
ואיגוד ערים לאיכות סביבה אש־
דוד שיוצגו על ידי עורך דין אמיר 
ים  ושוחרי  גולשים   400 וכן  ברק 
טדי  דין  עורך  ידי  על  יוצגו  אשר 

מנשה אשר הינו גולש בעצמו.
שהגיש  מנשה,  טדי  עו"ד 
לקידום  העמותה  בשם  ערעור 
ההחלטה.  על  בירך  גלים  גלישת 
לדבריו מדובר "בניצחון אדיר לא 
ולאשדוד  לכיש  לנחל  בקשר  רק 
החלטה  זו  ארצית.  מבחינה  אלא 

תקדימית".
שי־ את  מציין  מנשה  עו"ד 
אשדוד  עיריית  עם  הפעולה  תוף 

המשפט.  לבית  ערערו  שביחד 
פנה  גולש  בעצמו  מנשה,  עו"ד 
במסגרת  וערער  המשפט  לבית 
באשדוד.  הגולשים  ציבור  מאבק 
עדי  עם  ביחד  הגיש  הערעור  את 
דוד  זאב  דנן,  אבן  אבנר  קלנג, 
הזרמת  ״על  גולשים  מאות  ועוד 
בחורף  שאירעה  השפכים,  מי 
גולשים  בדיעבד.  ידענו  האחרון 
לא  הרגישו  הסריח.  הים  גלשו, 
ערעור  הגשנו  נסגר.  החוף  טוב. 
על ההחלטה ביחד עם בקשה לצו 
בע־ ההיתר.  את  לעצור  מניעה 
מדינה'  חוק  על  הסתמכנו  רעור 
ממקורות  ים  זיהום  למניעת  חוק 
יבשתיים התשמ"ח – 1988', החוק 
ברצלו־ אמנת  בעקבות  חוקק 
 ,1976 התיכון  הים  לשמירת  נה 
הים  זיהום  מניעת  מסדיר  החוק 
ממקורות יבשתיים. על פי החוק, 
חל איסור על הזרמת שפכים ועל 
הטלת פסולת לים, אלא אם התק־
בל היתר מאת הוועדה הבין-מש־
רדית למתן היתרים להזרמה לים. 
המים  רשות  מנהל  שנתן  ההיתר 
הווע־ ובאישור  בתיאום  היה  לא 
חוקי.  לא  שהוא  טענו  ולכן  דה 
אני שמח שבית המשפט קיבל את 

הערעור שלנו ושל העירייה".



13 יום שני ד' מנחם אב תשע"ט 05/08/2019

תאריך חדש: 

עמוס 17 ישוגר בלילה שבין 
שלישי לרביעי

התקלה במשגר תוקנה ו-SpaceX הודיעה על תאריך שיגור חדש השבוע ◆  
הלוויין של חלל תקשורת אמור לספק שירותי תקשורת ליבשת אפריקה

מ‡ פ. יוחנן
חברת SpaceX הודיעה כי 
שיגור הלוויין עמוס 17 של חברת 
בשל  שנדחה   - תקשורת  חלל 
המנו־ אחד  של  בשסתום  תקלה 
עים - יערך ביום שלישי הקרוב. 
מאסק  אלון  שבבעלות  החברה 
השיגור  שעת  מהי  מסרה  לא 
המדויקת, אך באתרים העוסקים 
בשיגורי לוויינים לחלל מעריכים 
כי הלוויין ישוגר בין השעות 1:52 
(בלילה שבין שלישי לרביעי שעון 

ישראל) ל-3:20.
המקורי,  התכנון  על-פי 
היה  הישראלי  התקשרות  לוויין 
שבין  בלילה  משוגר  להיות  אמור 
שבת לראשון, אך באחת הבדיקות 
למש־  SpaceX אנשי  שערכו 
שכאמור  התקלה,  התגלתה   - גר 
ירדו  האחרונים  ביומיים  תוקנה. 
קנדי,  החלל  בסיס  באזור  גשמים 

 SpaceX דבר שהקשה על אנשי
מפעילים  שבה   - בדיקה  לערוך 
שניות.  לכמה  המשגר  מנועי  את 
בשעות אחר הצהריים (שעון פלו־
רידה) השמיים התבהרו והבדיקות 

לתקינות המשגר התקיימו.
שי־ לספק  אמור   17 עמוס 
ליבשת  בעיקר  תקשורת  רותי 
יבשת  היא  "אפריקה  אפריקה. 
שצומ־ יבשת  זו  בגודלה,  ענקית 

אמרו  ביותר",  המהיר  בקצב  חת 
המאה  סוף  "עד  חלל.  בחברת 
שוות  יהיו  ואפריקה  אסיה  הזו 
שאומר  מה  אוכלוסייה.  מבחינת 
האוכלוסייה  אחוז  שמבחינת  גם 
האוכלוסייה  תהיה  זו   - הצעירה 
ולכן  בעולם.  הגדולה  הצעירה 
לה־ קשה  לתוכן.  דרישה  תהיה 
גיע לנקודות שם קרקעית ולוויין 

פותר את הבעיה".

053-3625841/053-3181886

לארגון חרדי מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לניהול יומן פגישות, ועבודה משרדית 

שקטה, 3 שעות ביום, שכר 3,000 
ש"ח.  * דרוש נהג חלוקה סמוך לבני 

ברק לחברה בתחום פרות וירקות. 
שעות נוחות, שכר גלובלי 10,000 ₪ 

+רכב צמוד. * למוסד לימודי בירושלים 
איש/ת שטח, למשרת שטח מעניינת, 

שכר 10,000 + רכב צמוד. קריירה 
072-22-222-62

 למשרד בירושלים 
מזכיר/ה למשרת בוקר

 א-ה 9:00-13:30, 4,000 ש"ח. 

למשרד עו"ד בבני ברק מזכיר/ה,
 ידע באופיס, 

שכר גלובלי 9,000 ש"ח. קריירה -072
22-222-62

סקוטלנד: שני טייסים הגיעו 
לטיסה שיכורים - ונעצרו

המשטרה עצרה שני טייסים מחברת יונייטד איירליינס לאחר שכשלו 
במבחן נשיפה 

 מ‡ פ. יוחנן

עצרה  סקוטלנד  משטרת 
מחברת  טייסים  שני  אתמול 
יונייטד  האמריקנית  התעופה 
איירליינס בחשד כי הגיעו לשדה 
תחת  כשהם  בגלזגו  התעופה 
השפעת אלכוהול. השניים כשלו 

במבחן נשיפה שנערך להם.
הטייסים  מעצר  בעקבות 
בוטלה הטיסה. "אנחנו מצטערים 
שהטיסה שלנו בוטלה בשל חוסר 
זמינות של הצוות", מסרה חברת 

יונייטד איירליינס.
כי  הודיעה  המשטרה 
נעצ־ ו-45,   61 בני  הטייסים, 

סעיף של  על  עברו  כי  בחשד  רו 
התחבורה  בטיחות  חוק  הפרת 
כמות  החוק,  במסגרת  במדינה. 
האלכוהול החוקית עבור טייסים, 
נווטים ואנשי צוות אוויר אחרים 
מהכמות  ממחצית  פחות  היא 

המותרת לנהגים.
האחרון  נובמבר  בחודש 
עשרה  גזר  באנגליה  משפט  בית 
קאט־ על  בפועל  מאסר  חודשי 

חברת  טייס  ג'יטסוקאווה,  סושי 
שנע־ איירליינס,  ג'פאן  התעופה 
לונדון הית'רו  צר בנמל התעופה 
לפני טיסה לטוקיו כשבדמו כמות 
 10 כמעט  פי  שגדולה  אלכוהול 

פעמים מהמותר בחוק.
 השופט קבע אז כי הטייס 
היה  אם  הנוסעים  את  מסכן  היה 
יכולות  היו  וההשלכות  ממריא 
להיות קטסטרופיות. "האפשרות 
על המטוס  לוקח שליטה  שהיית 
בשביל  מדי  מחרידה  היא  ההוא 

לחשוב עליה", אמר השופט.

מספר בוגרי ההוראה עלה בכ-
%70  בתוך עשור

פחות מורים עוזבים את המקצוע ◆ מורים חדשים מסתפקים בשכר נמוך 
מאשר מורים ותיקים

מ‡ פ. יוחנן

המרכ־ הלשכה  של  נתונים 
זית לסטטיסטיקה (למ"ס) מראים 
הקודם,  לעשור  בהשוואה  כי 
מורים  של  הכולל  מספרם  זינק 
בכ-70  מקצועית  שהוכשרו 
בשנת   בוגרים  מ-5,975  אחוזים, 
בשנת   בוגרים   ל-10,087   2008
.2017 בשורות טובות נוספות הן 
שפחות מורים נוטשים את המק־

צוע, בייחוד מורים חדשים.
מהשבו־ הלמ"ס  של  דו"ח 
בשנים  כי  מראה  האחרונים  עות 
ירידה  מגמת  ניכרת  האחרונות 
עוב־ של  העזיבה  בשיעורי  קלה 
אחו־ מ-15  חדשים,  הוראה   די 

אחוזים  ל-11   (2003-2001) זים 
שי־ גם  ירדו  כך,    2016-2013).)
חדשים  מורים  של  העזיבה  עורי 
במערכת  שנים   שלוש  כעבור   -
ל-19  אחוזים   מ-23   - החינוך 

אחוזים בשנים האחרונות.
מורים  של  עזיבה  שיעורי 
יותר  גבוהים  נמצאו  שנה  כעבור 
וכן בקרב  אצל מורים בתיכונים, 
יותר  בני  מורים  ואצל  גברים  

מ-.40 
מו־ של  המעברים  שיעור 
רים ותיקים מבית ספר אחד למ־
שנהו (ניידות פנימית) עמד בשנת  
בעוד  אחוזים,  כ-6   על   2018
הוראה  עובדי   בקרב  השיעור 
אחוזים   -  25-20 ניכר   חדשים 

במוסדות  ללמד  עוברים  מהם 
עבודתם  שנת  לאחר  אחרים 

הראשונה במערכת.
אף  בשכר.  ניכר  נוסף  פער 
עלה  בישראל  המורים  ששכר 
שכר  פערי  יש  האחרון,  בעשור 
חד־ מחנכים  בין  משמעותיים 
בעלי  מורים  לוותיקים.  שים 
גבוהות,  ממשכורות  נהנים  ותק 
נאלצים  החדשים  המורים  בעוד 
בהרבה.  נמוך  בשכר  להסתפק 
של  הממוצע  שכרו  לדוגמה, 
לעבודתו  הראשון  בעשור  מורה 
במשרד  החינוך עומד על  7,300 
שקלים, בעוד ותק של 21 ויותר 
על   שיעמוד  כפול,  שכר   יעניק 

15,179 בממוצע.

ת"א: בכיכר המדינה החלו 
בהעתקת עצי השקמה והפיקוס
את עצי השקמה יעתיקו לשולי הכיכר במקום עצי הזית שכבר הועברו ליפו ◆ 

בעוד כחודש צפויות להתחיל עבודות החפירה והדיפון במתחם

מ‡ פ. יוחנן

 בימים אלה נמצא בעיצומו 
פיקוס  עצי   28 להעתקת   מבצע 
ב-1974,  בכיכר  שניטעו  ושקמה 
המ־ לפרויקט  מקום  לפנות  כדי 
תוכנן על אחת מהקרקעות היק־
בסיומו של תהליך  במדינה.  רות 
זה בעוד כחודש צפויות להתחיל 
במ־ והדיפון  החפירה  עבודות 
עלות  נאמדת  הכל  בסך  תחם. 
העתקת העצים מהכיכר ובתוכה 
שקל,  מיליון  משלושה  ביותר 

שמומנו על ידי בעלי הקרקע.
משתרעת  המדינה  כיכר 
על שטח של 45 דונם, שהבעלות 
יותר מ-200  בין  עליה מתחלקת 
במתחם  פרטיים.  קרקע  בעלי 
בני  מגדלים  שלושה  מתוכננים 
40 קומות כל אחד ובהם 450 די־
רות. בנוסף מתוכנן במתחם בניין 
כ-8.5  של  בשטח  קומות   10 בן 
דונם לשימוש לצורכי ציבור, וח־

ניון תת קרקעי עם 720 מקומות 
למקומות  בנוסף  ציבורי,  חניה 
חניה לבעלי הדירות. לאחר הבי־
ציבורי  שטח  במתחם  יישאר  נוי 

פתוח של כ-26 דונם.
אושרה  למתחם  התוכנית 
באוקטובר 2017 בוועדת התכנון 
המחוזית של מחוז תל אביב, וב־
דצמבר 2018 קיבלו בעלי המגר־
שים היתר חפירה ודיפון מוועדת 
לסיומן  הצפי  המקומית.  התכנון 
של עבודות החפירה והדיפון הוא 
בעוד כשנה, אז אפשר יהיה לה־
בפועל,  הפרויקט  בבניית  תחיל 
יסתיים  הוא  ההערכות  פי  ועל 

בסביבות 2025-2024.
תוכניות הבינוי לכיכר המ־
שנים  לפני  להתגבש  החלו  דינה 
המ־ הקרקע  בעלי  רוב  ארוכות. 
כ-70  לפני  אותה  רכשו  קוריים 
שנה. יורשיהם מהווים את הרוב 
מבין כ-60% מבעלי הקרקע, וכ-
40% הם מצטרפים חדשים, שר־

מאוחרים  בשלבים  שטחים  כשו 
יותר.

האינ־ לעיכובים  הסיבות 
סופיים היו מגוונות. במשך שנים 
הליכי  לגבש  התקשו  ארוכות 
הר־ הבעלים  בין  וחלוקה  איחוד 
בים, עד שאלו הצליחו להתאגד 
העי־ מול  גם  להסכמות.  ולהגיע 
רייה התגלעו בעיות, בהן ניסיונה 
של  שינוי  ה-80  בשנות  לקדם 
ייעוד הקרקע במתחם לציבורית 
- אך בג"ץ קיבל את עתירת בעלי 
הקרקעות והתוכנית לא מומשה.

ניסו בעלי הקרקע  בהמשך 
מגדלים  לבניית  תוכנית  לקדם 
שז־ במקום,  מסחרי  מרכז  מעל 
מצד  נחרצת  להתנגדות  כתה 
השכנים באזור. התב"ע הנוכחית 
של  בסופו  אושרה  המתחם  של 
דבר בשנת 2008, אך גם זו עברה 
ביטול  שכללו  בהמשך,  שינויים 
לכיכר  מתחת  שתוכננה  מנהרה 

כהמשך לרחוב ז'בוטינסקי.



יום שני ד' מנחם אב תשע"ט 1405/08/2019

הצעת חוק:

 תאונה קטלנית תוביל לסגירת כל 
האתרים של הקבלן

לפי הצעת החוק המקודמת ע"י משרד השיכון, יוקפא רשיונו של הקבלן עד שיוכיח כי הוא פועל בצורה 
בטיחותית ◆ לפי הערכות, הסיכויים להעביר אותו בהמשך אינם גבוהים 

מ‡ פ. יוחנן

הצעת חוק שיזמה שרת הבינוי והשי־
כון ח"כ יפעת שאשא ביטון ומקבלת חיזוק 
סערה  מעוררת  המשפטים,  משרד  מצד 
השרה  אשר  ההצעה,  לפי  הקבלנים.  בקרב 
צפויה לקדם כאשר הכנסת תחזור לפעילות 
מלאה, יתווסף סעיף לחוק רישום הקבלנים 
של  הבנייה  אתרי  כל  את  לסגור  שיאפשר 
נהרג  שבה  קטלנית  תאונה  לאחר   - קבלן 

אדם באחד מאתריו.
לעומת  משמעותי  בשינוי  מדובר   
רק  נסגר  תאונה  לאחר  שבו  הקיים,  המצב 
האתרים  ויתר  התאונה  אירעה  שבו  האתר 
כיום,  כרגיל.  לעבוד  ממשיכים  הקבלן  של 
התיקון לחוק מאפשר למפקח מטעם משרד 

העבודה להוציא צו סגירה זמני לאתר בנייה 
מתאונת  קשה  נפצע  או  נהרג  עובד  שבו 
עבודה למשך 48 שעות, אשר ניתן להאריך 
בשלושה ימים נוספים. לקבלן יש האפשרות 
בהזדמ־ הצו  לביטול  טענותיו  את  להשמיע 
נות הראשונה, ובמידה שיוכיח כי עמד בכל 

הוראות הבטיחות הנדרשות - הצו יבוטל.
עבור חברות בעלות היקפי בנייה גדולים, 
סגירה של כלל האתרים של החברה באופן מידי 
בחברות  מדובר  מיליונים.  של  להפסד  תוביל 
שלעתים רבות עובדות עבור נתח רווחים נמוך, 
של אחוזים בודדים, כך שיישומה של החלטה 
כזו עשוי לגרום לחברות שבהן יתרחשו מספר 

תאונות במהלך השנה להפסד כספי משמעותי.
התליית  של  מנגנון  לקבוע  גם  מוצע 
רישיונו של קבלן במקרה של תאונת עבודה 

הקבלן,  של  באחריותו  הנמצא  בנייה  באתר 
שגרמה למוות - לתקופה של 30 יום. זאת, 
עד שיוכיח באופן מניח את הדעת מול ראש 
הרווחה  העבודה,  במשרד  הבטיחות  מינהל 
ממלא  הקבלן  כי  החברתיים,  והשירותים 
הנ־ כל כללי הבטיחות באתרי הבנייה  אחר 

מצאים באחריותו.
החוק מבקש להרחיב את סמכותו הנו־
להוסיף  ומבקש  הקבלנים,  רשם  של  כחית 
סעיף שבמקרי תאונה קטלנית, יוכל להורות 
של  עבודותיו  כל  של  מיידית  להפסקה  על 
של  רישומו  התליית  באמצעות  הקבלן, 
להנ־ שיוכיח  ועד  הקבלנים,  בפנקס  הקבלן 
חת דעתו של ראש מינהל הבטיחות כי הוא 
את  שיבטיח  באופן  עבודות  לבצע  מסוגל 

שלום הציבור.

ירדן סגרה את קבר אהרן בפני יהודים
ירדן הורתה לסגור את קבר אהרן הכהן למבקרים לאחר שקבוצה של כ-500 יהודים תועדה מתפללת 

במקום ערב הילולת אהרן הכהן ◆ משרד החוץ: "בודקים את האירוע"

מ‡: יר‡ל לבי‡

בגלל סרטון שפורסם בו נראים מאות 
יהודים משתטחים על ציונו של אהרן הכהן, 
הורה שר הדתות הירדני, עבד א-נאצר אבו 
בסל, לסגור את האתר שנמצא בפטרה, למ־

בקרים.
המקומיים,  התקשורת  כלי  לטענת 

ההחלטה התקבלה מאחר ותפילת היהודים 
במקום אינה חוקית. משרד ההקדשים היר־
דני מסר כי יפתח בחקירה על מנת לגלות מי 
למ־ היהודים  המתפללים  כניסת  את  התיר 
קום, וכי יעמיד את האחראי לכך לדין. השר 
הירדני ביקש מהאחראי על הקבר למסור את 
מפתחותיו לממונה על נפת "מען" שבדרום 
ירדן, ולא לאפשר לאף מבקר להיכנס אליו 

ללא אישור המשרד.
עליה  למוקד  שהפך  הכהן  אהרן  קבר 
לרגל עבור מאות שומרי תורה ומצוות נמצא 
בראש הר הרון, מערבית לעיר פטרה שבד־

רום ירדן, ומשקיף על הגדה המערבית.
הם  כי  בתגובה  נמסר  החוץ  ממשרד 
ובו־ הירדנים  עמיתיהם  עם  בקשר  נמצאים 

דקים את האירוע.

מסע האדמו"ר מתוא"י לחיזוק הקהילות 
היהודיות בדרום אמריקה

טיש ליל שבת נמשך עד השעות הקטנות של הלילה ◆ בהשתתפות מאות מבני הקהילות שבאו 
ממרחקים, בכדי ליטול חלק במעמד

מ‡: יר‡ל לבי‡
אר־ (שעון  חמישי  ביום  קבלו  המונים 
אב־ מתולדות  האדמו"ר  כ"ק  את  גנטינה) 
אזייזה  התעופה  בנמל  שליט"א,  יצחק  רהם 
לארגנ־ הגיע  האדמו"ר  איירס,  שבבואנוס 
חיזק  בהם  ימים  שבוע  לאחר  מברזיל  טינה 
הקהילה  ראשי  פאולו,  בסאן  הקהילות  את 
קבלו את האדמו"ר בפתח המטוס, והמונים 
ופמלייתו,  האדמו"ר  פני  את  קבלו  נוספים 

בשירה אדירה בנמל התעופה.
היישר  האדמו"ר  הגיע  התעופה,  מנמל 
חגי־ פנים  קבלת  ומעמד  מעריב  לתפילת 
שבשכונת  דסאטמר  חרדים  קהל  בקהילת  גי 
פלורס, שם במעמד נשאו דברים רבני הקהילה 
ופרנסיה, שציינו את ההתרגשות הגדולה בבא 

האדמו"ר לחזק את הקהילות בארגנטינה.
חרדים  קהל  בקהילת  שבת  האדמו"ר 
בבואנוס איירס, בלווית פמלייתו, ומאות חסידים.

במיוחד  הגיע  סאמעט,  אהרל'ה  הזמר 
בצל  השבת  את  להנעים  בכדי  לארגנטינה, 

האדמו"ר.
השעות  עד  נמשך  שבת  ליל  טיש 

של  חולשתו  למרות  הלילה  של  הקטנות 
האדמו"ר, בהשתתפות מאות מבני הקהילות 

שבאו ממרחקים, בכדי ליטול חלק במעמד.
תפילות יום השבת בהתרוממות שלא זכו־
רה בארגנטינה מזה שנים, ננעלה בסעודה שלי־

שית שנמשכה שעה ארוכה לאחר צאת השבת.
האדמו"ר אמר בדבריו על "אלה מסעי 
בני ישראל", שהקב"ה מפזר את כלל ישראל 
בכל העולם, בכדי שיתקנו את המקום מק־

מתקן  יהודי  מצוה  כל  וע"י  הסט"א,  ליפת 
העולם במלכות ד', ומבטל כוחות הרע, ומ־

קרב ביאת משיח צדקינו.
האדמו"ר  ע"י  ההבדלה  מעמד  לאחר 
להתברך  בכדי  מאות  לפניו  עברו  שליט"א, 

לשבוע טוב.
בשבוע זה ימשיך כ"ק האדמו"ר במסע 
הקודש, יבקר וישא דברים בקהילות בואנוס 

איירס.

תיעוד בין המצרים: 

שועלים מסתובבים 
למרגלות הר הבית

תיעוד ממרגלות הר הבית מוכיח את התגשמות הפסוק 
המפורסם "על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ומצמרר  מיוחד  בתיעוד 
כשהם  שועלים  קבוצת  נראים 
הבית.  הר  למרגלות  מסתובבים 
התיעוד והתמונות צולמו, בין עלות 
השחר להנץ החמה, בעקבות שמו־
למרגלות  הכהנים',  ב'בתי  כי  עות 

שערי חולדה, מתגוררים שועלים.
מדובר בלהקת שועלי צוקים 
בבתי  דווקא  משכנם  את  שקבעו 
חולדה,  שערי  למרגלות  הכהנים, 
טבלו  בהם  טהרה  מקוואות  בין 
קודם העליה להר בית ד' לבין דרכי 
ציון האבלות, מתגוררות משפחות 

שועלים.
המתעד שמעון בן ישר הסביר 
את מטרת הפצת הצילומים: "מדוע 
שו־ אנו  יום  יום  הרי  הדבר,  חשוב 
מעים את קריאות המוסלמים וקול 
המואזין תמורת שירת הלויים וקו־
והם משתחווים  כרוז,  גביני  לו של 
היכל  אל  ואחוריהם  למכה  קדמה 
זאת…  ובכל  הדבר.  נכון  רח"ל,  ד' 
כאשר הבחנתי מתוך השחר העולה 
ממקווה  מקפצים  השועלים  בגורי 

חלי־ וחוזר  הבית  למדרגות  טהרה 
לה, לא יכול היה הלב שלא להוריד 
של  וגם…  צער  של  נוספת  דמעה 

געגוע…
סביב סביב ירושלים החדשה 
ולגו־ האדמה  למעמקי  מתפתחת 
הזקנים  הם  רבים  שחק,  גורד  בה 
ומשענתם  ברחובותיה  היושבים 
יותר  עוד  רבים  ימים,  מרוב  בידם 
ברחובותיה.  המשחקים  הילדים 
התורניים  הסיורים  כמעביר  ואני 
הישיבות  את  פוגש  העתיקה  בעיר 
ומתקשים  לכאן  באים  הספר  ובתי 
ודווקא  החורבן.  לצער  להתחבר 
עוד  לנו  והנה  החורבן  מתגלה  כאן 
צער  עם  אותנו  לחבר  היכול  פן 

השכינה.
הבית,  הר  בפתח  כאן  דווקא 
חו־ שממת  מורגשת  העזובה,  רבה 
ומשחקים  מדלגים  שועלים  רבן, 
למגילת  רבה  המדרש  (כדברי  בו 
על  להתאבל  אלא  לנו  אין  איכה), 
שאר  עם  יחד  והמקדש  ירושלים 
אבלי ציון, וכל המתאבל על ירוש־

לים זוכה ורואה בשמחתה".

אחיה של אשת רה"מ 
קורא: "צאו למאבק 
נגד מערכת המשפט"

ד"ר חגי בן ארצי: "קורא לכל מי שיכול לצאת למאבק 
נגד הניסיון של מערכת המשפט לכפות על הציבור 

החרדי את אורח החיים החילוני"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ד"ר  נתניהו,  שרה  של  אחיה 
בן ארצי, התייחס בראיון לדודי  חגי 
שוומנפלד ויקי אדמקר ב'קול ברמה' 
למצב שבו שופטים כופים את דעתם 
החרדי  הציבור  אורח  על  החילונית 
וקרא לחרדים לצאת ולהיאבק נגדם.

כי  השאר  בין  אמר  ארצי  בן 
"זה כבר לא ניסיון של ארגונים או 
המש־ מערכת  זו  פרטיים,  גופים 
פט. אני קורא לכל מי שיכול לצאת 
מערכת  של  הניסיון  נגד  למאבק 
המשפט לכפות על הציבור החרדי 

את אורח החיים החילוני".

ארגונים  של  "ההתערבות 
שע־ זו  החרדית  התקשורת  בתכני 
על  שמדברים  ארגונים  רורייה. 
כל  לחרדים  מגיע  ושזה  סובלנות 
נעלם  ופלורליזם  הכלה  של  הקטע 
את  החרדים  על  לכפות  ומנסים 

האג'נדה שלהם".
נת־ הממשלה  ראש  גיסו,  על 
הביקורת  כל  למרות  כי  אמר  ניהו 
שיש לו על נתניהו כרגע אין לו אל־
דברים  עושה  "זה שהוא  טרנטיבה, 
העק־ עם  אחד  בקנה  עולים  שלא 
רונות שהוא מאמין בהם, לא אומר 

שיש אופציה אחרת".
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הה' - לא החזיק לעד אפו
רּוְך הּוא ַמֲחִזיק ַאף, ְוִאם  דוֹׁש בָּ ֵחְטא ֵאין ַהקָּ ה ַאֶחֶרת שֲֶׁאִפּלּו שֶָׁהָאָדם ַמֲחִזיק בְּ זוֹ ִמדָּ
ן  יֵמי ָיָרְבָעם בֶּ ִצינּו בִּ מוֹ שֶׁמָּ א ָיׁשּוב ָהָאָדם, כְּ ֲעסוֹ ֲאִפּלּו שֶׁלֹּ ל כַּ א ְיַבטֵּ ַמֲחִזיק לֹא ָלַעד ֶאלָּ
בּול ִיְשָׂרֵאל ְוֵהם ָהיּו עוְֹבִדים ֲעָגִלים ְוִרֵחם ֲעֵליֶהם  רּוְך הּוא גְּ דוֹׁש בָּ יוָֹאׁש שֶֶׁהְחִזיר ַהקָּ
א ַמְחִליׁש ַאּפוֹ  ַרבָּ א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ ַאדְּ ה זוֹ שֶׁלֹּ שְִׁביל ִמדָּ ה ִרֵחם, בִּ ן ָלמָּ ְולֹא שָׁבּו ִאם כֵּ
י לֹא  ה ּוְמַרֵחם אּוַלי ָיׁשּובּו, ְוַהְינּו כִּ א ְמַצפֶּ ם ֵאינוֹ ַמֲעִניׁש ֶאלָּ ִעם ֱהיוֹת שֲֶׁעַדִין ַהֵחְטא ַקיָּ
ל  ׁשוֹת ַהכֹּ ַרּכוֹת ּוַבקָּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג בְּ דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ָלֶנַצח ָאִריב ְולֹא ְלעוָֹלם ֶאּטוֹר ֶאלָּ

ְלטוַֹבת ִיְשָׂרֵאל.

ִיּסּוִרים ֶאת  ּה ַעל ֲחֵברוֹ ֲאִפּלּו שֶׁהּוא ַרשַּׁאי ְלהוִֹכיַח בְּ ה ְראּוָיה ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ ְוזוֹ ִמדָּ
ֲעסוֹ ֲאִפּלּו  ה ּתוַֹכְחּתוֹ ְולֹא ַיֲחִזיק כַּ ֵני ֶזה ַיְרבֶּ ִרים לֹא ִמפְּ ָניו ְוֵהם ִמְתַיסְּ ֲחֵברוֹ אוֹ ֶאת בָּ
י  ְרׁשּו כִּ ֵעין שֶׁפֵּ ר ָלָאָדם כְּ תָּ ֶלּנּו ְולֹא ַיֲחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, ַגם ִאם ַאף הּוא ַהמֻּ א ְיַבטְּ ַעס ֶאלָּ כָּ שֶּׁ
ְׂנָאה ַהזֹּאת שֶָׁרָאה אוֹתוֹ עוֵֹבר ֲעֵבָרה ְוהּוא  ִתְרֶאה ֲחמוֹר שַֹׂנֲאָך ְוגוֹ' ּוֵפְרׁשּו ַמה ִהיא ַהשִּ
ֲעזֹב  ַבר ֲעֵבָרה ַוֲאִפּלּו ָהִכי ָאְמָרה ּתוָֹרה ָעזֹב תַּ ָיִחיד ֵאינוֹ ָיכוֹל ְלָהִעיד ְושֵֹׂנא אוֹתוֹ ַעל דְּ
ׁש  ֶדֶרְך זוֹ ְוַהְינּו ַממָּ ַאֲהָבה אּוַלי יוִֹעיל בְּ א ִמְצָוה ְלָקֵרב אוֹתוֹ בְּ ְך ֶאלָּ ְבִלבָּ ִעּמוֹ שְׁבוֹק ָית דִּ

ה זוֹ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ: ִמדָּ

הו' - כי חפץ חסד הוא
ֶחֶסד  ִמילּות  גְּ ל  ְלַקבֵּ ים  ְמֻמנִּ ַמְלָאִכים  ָידּוַע  ֵהיָכל  בַּ ׁש  שֶׁיֵּ ְמקוֹמוֹ  בִּ ַרשְׁנּו  פֵּ ָבר  כְּ ֲהלֹא 
ְלָאִכים  ד אָֹתם ַהמַּ ין ְמַקְטֶרֶגת ַעל ִיְשָׂרֵאל, ִמיַּ ת ַהדִּ ה, ְוַכֲאשֶׁר ִמדַּ עוָֹלם ַהזֶּ שֶָׁאָדם עוֶֹשׂה בָּ
ֶחֶסד, ְוִעם  ֵני שֶׁהּוא ָחֵפץ בְּ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ִמפְּ דוֹׁש בָּ ַמְרִאים ַהֶחֶסד ַההּוא ְוַהקָּ
ן  ְזַמן ַהֻחְרבָּ ִבים ִאם ֵהם ּגוְֹמִלים ֶחֶסד ֶזה ָלֶזה - ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם, ּוְכמוֹ שֶָׁהָיה בִּ ֱהיוֹת שֵֶׁהם ַחיָּ
בּוָרה ְוָנַתן  ין ְוַהגְּ י הּוא ַשׂר ַהדִּ ל ְוגוֹ' כִּ ְלגַּ ינוֹת ַלגַּ א ֶאל בֵּ ֱאַמר ְלַגְבִריֵאל (ְיֶחְזֵקאל י, ב) בֹּ שֶׁנֶּ
בּוַרת  ין גְּ ַהְינּו דִּ ַח דְּ ְזבֵּ רּוִבים ֵמֵאׁש ַהמִּ ַחת ַלכְּ ל ִמתַּ ְלגַּ ינוֹת ַלגַּ ין בֵּ חוֹת ַהדִּ ל כֹּ לוֹ ְרׁשּות ְלַקבֵּ
ֵני  יָצָתן שֶׁל ִיְשָׂרֵאל ִמפְּ ל ְלַקֲעֵקַע בֵּ ׁש ְלַכּלוֹת ֶאת ַהכֹּ קֵּ ק ַעד שֶׁבִּ ין ִמְתַחזֵּ ְלכּות ְוָהָיה ַהדִּ ַהמַּ
נּו שֶָׁאַמר  ְנֵפיֶהם ְוַהיְּ ַחת כַּ ְבִנית ַיד ָאָדם תַּ רּוִבים תַּ ָרא ַלכְּ ָלָיה ּוְכִתיב (שם, ח) ַויֵּ בּו כְּ ְתַחיְּ שֶׁנִּ
ִבים ִנּצוֹלּו  רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל ֵהם ּגוְֹמִלים ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ְוַאף ִאם ֵהם ַחיָּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ
ְשָׂרֵאל ּגוְֹמִלים  ַמה שֶׁיִּ י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא רוֶֹצה בְּ ה זוֹ כִּ ֵני ִמדָּ ַעם ִמפְּ ְוָהָיה ָלֶהם שְֵׁאִרית. ְוַהטַּ

ַצד ַאֵחר. שִֵׁרים בְּ יר ָלֶהם ִעם ֱהיוֹת שֵֶׁאיָנם כְּ ֶחֶסד ְואוֹתוֹ ַצד ַמְזכִּ

ֵסֶדר זוֹ ָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתַנֵהג ַאף ִאם ָרָאה שֶָׁאָדם עוֶֹשׂה לוֹ ַרע ּוַמְכִעיסוֹ ִאם  ן בְּ ִאם כֵּ
ל  יק לוֹ ַצד ֶזה ְלַבטֵּ שּּׁוָרה ַיְספִּ ְתַנֵהג כַּ ה טוָֹבה שֶׁמִּ ִטיב ַלֲאֵחִרים אוֹ ִמדָּ ֵיׁש ּבוֹ ַצד טוָֹבה שֶׁמֵּ
ִאשְּׁתוֹ  ן בְּ ׁש לוֹ ְוָכל שֶׁכֵּ טוָֹבה זוֹ שֶׁיֵּ י ִלי בְּ ץ ֶחֶסד ְויֹאַמר דַּ ֲעסוֹ ֵמָעָליו ְוֵיָרֶצה ִלּבוֹ ִעּמוֹ ְוַיְחפֹּ כַּ
ילוֹת אוָֹתנּו  ֵנינּו ּוַמצִּ ְדלוֹת ֶאת בָּ גַּ נּו שֶׁמְּ יֵּ ְדֵפְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה (ְיָבמוֹת סג, א) דַּ כִּ
לוִֹני אוֹ  לוִֹנית שֶָׁעָשׂה ִלי אוֹ שֶָׁעָשׂה ִעם פְּ טוָֹבה פְּ י ִלי בְּ ל ָאָדם דֵּ ְך יֹאַמר ַעל כָּ ִמן ַהֵחְטא, כָּ

ׁש לוֹ ִיְהֶיה ָחֵפץ ֶחֶסד:  לוִֹנית שֶׁיֵּ ה טוָֹבה פְּ ִמדָּ

ד' לחודש

במעמד גדולי ישראל: 

הוקם איגוד הגבאים 
הספרדי – העולמי

המעמד נערך בלשכת חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, 
שאף יעמוד בנשיאות הארגון, בהשתתפות גדולי הרבנים ◆ הגרש"מ עמאר: 

"הרעיון הזה יצליח ויעשה מהפכה בעם ישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡

התקב־ האחרון  בחמישי 
דעת'  'יחוה  למוסדות  ובאו  צו 
בשכונת הר נוף בירושלים גדולי 
לה־ במטרה  המזרח,  עדות  רבני 
'איגוד  של  היסוד  בכנס  שתתף 
– יחוה  הגבאים הספרדי העולמי 
של  בנשיאותו  שיעמוד  דעת', 
וראש  ברורה"  ה"הלכה  בעל 
יוסף  דוד  רבי  הגאון  המוסדות 
שליט"א, וכדי לחתום על מגילת 

היסוד של האיגוד.
הראשל"צ  במשתתפים: 
הגרש"מ  ירושלים  של  ורבה 
ישיבת  ראש  שליט"א,  עמאר 
המקובלים הגר"ד בצרי שליט"א, 
הגר"ח רבי שליט"א מרבני חולון 

ועוד.
נועצו  לאירוע,  קודם  עוד 
סגורה,  בשיחה  ביניהם  הרבנים 
אופן  על  החלטות  לקבל  כדי 
התנהלות איגוד הגבאים והכלים 
הגבאים  אלפי  לרשות  שיעמדו 
בין  לאיחוד.  להצטרף  שצפויים 
השאר, יזכו הגבאים לשילוב של 
סיוע רוחני וגשמי – שיעורי תורה, 
פסקי  הנגשת  לנשים,  שיעורים 
שימוש  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן 
ההוראה"  ב"קו  הלכתי  וייעוץ 
הכנה  ביממה,  שעות   24 הפועל 
הנחות  לצד  וכדומה,  מצוה  לבר 
כנסת,  לבתי  מוצרים  ברכישת 
בפרוצ־ סיוע  מקצועית,  הדרכה 
ונו־ ממשלה  משרדי  מול  דורות 

שאים מורכבים נוספים.
נשיא האיגוד, חבר מועצת 

'הלכה  ובעמח"ס  התורה  חכמי 
יוסף  דוד  רבי  הגאון  ברורה', 
שליט"א: "אנחנו מצווים לעשות 
ולכן  הרבים,  זיכוי  למען  הכל 
הכנ־ בתי  של  הזו  ההתאחדות 
ובעולם, המטרה שלה  סת בארץ 
היא מטרת קודש, להקים שיעורי 
בהלכה,  תשובות  להשיב  תורה, 
תו־ מרכז  יהיה  כנסת  בית  שכל 
שמים.  ויראת  לתורה  ורוחני  רני 
כוונתנו לשם שמים להגדיל תורה 
ונצ־ נעשה  ה'  ובשם  ולהאדירה 

ליח".
לראשל"צ  פנה  הגר"ד 
"בוודאי  ואמר:  עמאר  הגרש"מ 
היה  הזה  שהמקום  זוכר  הרב 
החדר של אבא, פעמיים בשבוע 
היה יושב כאן ומקבל קהל, השו־
לחן והכיסא האלו היו שלו שקי־
שהרוח  מרגיש  ואני  ממנו,  בלתי 
שלו וההשקפה שלו מלווה אותנו, 
נפשו  כך מסר  הרבים שכל  זיכוי 
עליו – אנחנו רוצים להמשיך את 
הוא מהש־ ובעז"ה  יחד  כולנו  זה 

מיים יסייע על ידינו".
דברים  נשא  אחריו 
ירושלים,  של  ורבה  הראשל"צ 
זיכרו־ שהעלה  עמאר,  הגרש"מ 
מרן  המובהק,  מרבו  נדירים  נות 
כמה  וסיפר  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע 
ממנו  נמנע  כאשר  למרן  כאב 
ועד  הרבים  לזיכוי  דרשה  לשאת 
חשיבות  את  לליבו  לקח  כמה 
שבשדות.  לעם  התורה  הפצת 
פעם  העליתי  הזה,  הרעיון  "ב"ה 
מכמה  אסתייע  ולא  דומה  רעיון 
של  דשמיא  בסייעתא  סיבות, 

הרבנים פה שגם מצאו את האיש 
הזה  הרעיון  זאת,  לעשות  שיכול 
יש־ בעם  מהפכה  ויעשה  יצליח 
ומ־ יזמי  את  ובירך  סיכם  ראל", 
נהלי האיגוד שיזכו להגדיל תורה 

ולהאדירה.
"זה  כי  אמר  בצרי  הגר"ד 
ללכת  שבעולם,  גדול  הכי  הדבר 
חי־ ולעשות  למקום  ממקום 
זה  על  לעבוד  צריך  התורה,  זוק 
בעז"ה". הגר"ד סיפר גם כי אביו 
 50 במשך  כנסת  בית  גבאי  היה 
הל־ דיון  בעקבות  וכיצד  שנה, 
נוסד  הכנסת  בבית  שחולל  כתי 
לפני  צדקה  הגר"מ  של  שיעורו 

60 שנה.
לאחר דברי הרבנים חתמו 
היסוד,  מגילת  על  המשתתפים 
"באנו  השאר:  בין  נכתב  בה 
בזאת  להכריז  ספר  במגילת 
הנפ־ הארגון  של  הקמתו  על 
 – הספרדי  הגבאים  "איגוד  לא 
הנחלת  היא  העולמי" שמטרתו 
ישראל  ברוח  ישראל  מורשת 
סבא על פי מורשתו של מרן שר 
ההלכה,  עמוד  והיראה,  התורה 
עטרת  ורבנו  מורנו  הוא  הלא 
עוב־ רבנו  הגדול  הגאון  ראשנו 
דיה יוסף זיע"א, להחזיר עטרה 
בת  בשער  ולהודיע  ליושנה 
רבים כי "לא תמוש מפי זרעו", 
בנו  של  ובנשיאותו  בעידודו 
בעל ה"הלכה ברורה" הגאון רבי 
נדבה  אשר  שליט"א  יוסף  דוד 
בתורה  העדרים  להשקות  רוחו 
וביראה מן הבאר "באר חפרוה 

שרים כרוה נדיבי עם".
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באלעד נערכים לקראת אירועי הקיץ 
המרכזיים בעיר

החידוש השנה הוא במגוון הפעילויות שיתקיימו לאורך שלושת השבועות, שיכללו את כל העיר, בהצגות 
ואירועים חווייתיים שילוו את התושבים לכל אורך ימי בין הזמנים, החל מי"א באב עד ר"ח אלול
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לק־ ההיערכויות  ונשלמות  הולכות 
ראת אירועי הקיץ המרכזיים בעיר. האירו־
עים יתקיימו השנה במשך שלושה שבועות 
בפארק אלעד ע"ש דונלד ברמן, כאשר בש־
בועיים הראשונים, יחד עם אקשן-לנד, יופ־
על במקום לונה פארק ענק, ובשבוע האחרון 
כשאת  והמופעים,  ההצגות  במקום  ייערכו 
בליל  הקומזיץ  יחתום  הזמנים  הבין  אירועי 

שישי האחרון של בין הזמנים.
החידוש השנה הוא במגוון הפעילויות 
שיתקיימו לאורך שלושת השבועות, שיכללו 
חווייתיים  ואירועים  בהצגות  העיר,  כל  את 
שילוו את התושבים לכל אורך ימי בין הזמ־

נים, החל מי"א באב עד ר"ח אלול.
חידוש מיוחד השנה הוא שיתוף פעו־

בו־ יהודה  סגני ראש העיר,  לה עם לשכות 
הפעילויות  להרחבת  שטרן,  ואברהם  טבול 
הישיבות,  תלמידי  עבור  הזמנים  בין  בימי 
לאירוע  מעבר  נוספים  אירועים  ובהפקת 

סגירת בין הזמנים המסורתי.
גדו־ שורה  השנה  כולל  פארק  הלונה 
ענק, כמו בלרינה, טוויסטר,  לה של מתקני 
רכבת הרים וקרוסלות למיניהן. כמו כן, יהיה 
מתנפחים  עם  לקטנטנים,  גדול  מתחם  גם 

ומתקנים חשמליים רבים.
גם השנה מיזם 'כרטיסים ונהנים' זוכה 
הטבות  עם  התושבים,  בקרב  רבה  להצלחה 
נחשונים  לבריכות  בכניסות  משמעותיות 
השנה  כשבמקביל  ונוף.  גן  ובריכת  במים, 
הורחב סל ההטבות לתושבי העיר, עם הוס־
מחיר  שיעניק  חיים,  חפץ  המים  פארק  פת 
מיוחד עבור תושבי אלעד, בימי בין הזמנים, 

וזאת במכירת כרטיסים שתתקיים במתנ"ס.
בלשכת ראש העיר ומחלקת הדוברות 
השלמת  על  אלה  בימים  עמלים  העירונית, 
הקיץ,  אירועי  שלל  עם  מפורטת  חוברת 
שתתפרסם בדיוור ישיר לכלל תושבי העיר 
ותאפשר למשפחות לבחור את האטרקציות 
וח־ להנאה  בני המשפחה  עבור  המתאימות 

וויה מובטחת.
כי  אומר,  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
של  במרכזה  הזו  שהפנינה  בטוחים  "אנחנו 
רבים,  למבקרים  שואבת  אבן  תהיה  העיר, 
מתושבים  מכך  פחות  לא  אבל  מאלעד  גם 
מחוץ לעיר, שייהנו לראות את האטרקציות 
הרבות שמעניקה אלעד, לאורך השנה ובימי 
החופש. אנחנו מזמינים את המשפחות לבוא 
וליהנות מאטרקציה ייחודית ונדירה שתהיה 

בפארק הארכיאולוגי בשבועות הקרובים".

לזכר התלמידה: 

יום זהירות בדרכים
יום פעילות מיוחד בנושא זהירות בדרכים התקיים בבית הספר מוריה באלעד ◆ לעילוי נשמת תלמידת 

בית הספר, הילדה מוריה סרוסי ע"ה, שנהרגה בתאונת דרכים לפני מספר חודשים
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הלאומית  הרשות  של  פעולה  בשיתוף 
משרד  ישראל,  משטרת  בדרכים,  לבטיחות 
החינוך ועיריית אלעד, התקיים יום שיא בנו־
שא זהירות בדרכים בבי"ס בנות מוריה בעיר, 
תלמי־ של  לע"נ  נערך  המרכזי  המסע  כאשר 
שנהרגה  ע"ה,  סרוסי  מוריה  הספר,  בית  דת 
במהלך  האחרון,  ניסן  בחודש  דרכים  בתאונת 

רכיבה על אופנים בסמוך לביתה.
ביום המיוחד נכחו נציגי מינהל הפיקוח 
וצוות  הלמן  יעקב  ובראשם  החינוך  ממשרד 

מדריכים מכלל המחוזות, מפקד נקודת המש־
טרה באלעד מר אלי יעקב וסגנו, מר דני רביד 
מנהל מרחב שפלה ברשות הלאומית לבטיחות 
מחלקת  מנהלת  אלמגור  טובי  וגב'  בדרכים 

פרויקטים עירוניים בעיריית אלעד.
הספר,  בית  את  שפקד  האירוע  לאור 
החינוך  משרד  מדריכת  רם,  אורלי  גב'  יזמה 
בבית הספר, פנייה למנהלת בית הספר גב' הדס 
קורח ובקשה ממנה לקחת את התובנות וההת־
מודדויות כתוצאה מהאירוע בו נהרגה מוריה 
חווייתית  ולמידה  התנסות  של  למקום  ע"ה, 
נענתה  בית הספר  יום שיא, מנהלת  במסגרת 

בחיוב תוך שהיא מבינה בחשיבות התכנית .
בין תחנות ההפעלה השונות בבית הספר 
תחנת  יצירה,  תחנות  לראות  האורחים  נכחו 
הדמיה  חצייה,  מעבר  כללי  עם  דיגיטלי  ספר 
כלי תחבורה  על  חווייתית  והתנסות  מוחשית 

שונים, הקרנה של הרלב"ד בנושא ועוד.
סרוסי,  דינה  גב'  הגיעה  היום,  במהלך 
אמא של מוריה ע"ה, והתרשמה מפינות ההפ־
עלה והלמידה שנשאו את נושא זהירות בדר־

כים ולא הסתירה את התפעלותה והתרגשותה 
ממנהיגות צעירה של בנות בית הספר שהפעי־

לו את תחנות ההפעלה השונות.

מקימים ישיבה על קברו של מרן החתם 
סופר זיע"א

בברכתם של גדולי ישראל וביוזמת חשובי נכדי החתם סופר, הוכרז על הקמת מרכז תורה ותפלה סמוך לציון הקדוש
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הסתלק  מאז  חלפו  שנה  כמאתיים 
לשמי רום, מרן החתם סופר זיע"א, בברכתם 
של גדולי ישראל וביוזמתו של חשובי נכדי 
החתם סופר יוקם בסמוך לציון הקודש בניין 
בית מדרש לתורה ולתפילה, כולל להוראה 
מי שרוצה  לכל  הוכרז  ומקווה טהרה חדש. 
ולע־ סופר  החתם  של  הגדול  מהאור  לקבל 
שות "ישיבה על קברו", יש לחזק את יסוד 
החתם  תורת  של  החכמות  ועמוד  היסודות 

סופר, "חדש אסור מן התורה".
מייסד  ידי  על  היוזמה  של  ראשיתה 
חברי  מחשובי  סופר",  החתם  "אהל  ומקים 
שטראו  נחום  הרב  חסידים',  'קהל  קהילת 
החתם  "אהל  יורק.  בנוי  כיום  המתגורר 
פאר  ברוב  שנים  כמה  כבר  פעיל  סופר", 
והדר ומשרת את אלפי נכדי ותלמידי החתם 
בפרשבורג  המבקרים  העולם,  מכל  סופר 

ביארצייט של החתם סופר.
במסע שערכה לאחרונה קהילת 'קהל 

נכדי  השתתפו  בו  החת"ס,  לקבר  חסידים' 
חסידים'  'קהל  של  רבה  והכת"ס,  החת"ס 
יצחק טמפלער חבר בד"ץ  הגאון רבי משה 
דויטש  אברהם  הרב  והגאון  גאולה,  גני 
של  סיור  התקיים  אדומים,  מעלה  גאב"ד 
ידי תלמידו  על  קברו,  על  הישיבה החדשה 
נחום  ומקורבו של הגרמ"י טעמפלער, הרב 

שטראו.
שמחה  העלה  הברוכה  היוזמה  דבר 
סופר  החתם  ותלמידי  נכדי  בלבבות  גדולה 
כל  את  לרתום  שיש  שאמרו  העולם,  בכל 
במשימה  יחדיו  להיות שותפים  ישראל  עם 
החשובה של "הקמת ישיבה על קברו", ע"י 
התחזקות ב'מורשת הדעת' של החתם סופר, 

"חדש אסור מן התורה".
נשא  שליט"א  אדומים  מעלה  גאב"ד 
השמיע  בו  המשתתפים,  בפני  מרגש  משא 
מפיו קדשו של מרן בעל הלהורות נתן זצ"ל, 
תלמידים  הם  ישראל  כלל  של   70% שמעל 
סופר  הכתב  בעל  של  תלמידים  תלמידי  או 

סופר,  החתם  אביו  המסורת  את  שמסר 
חייבים  ולכן  התורה",  מן  אסור  ש"חדש 
לחיות בהתבדלות מוחלטת מאלה שלא שו־
מרים על המסורת ישראל בשלימותו ובטה־

רתה, וקבע אותו בישראל לדורות.
ולכן החיוב של כל אחד "להקים ישי־
בה על קברו", לקבל על עצמו כאן לפני מרן 
זיע"א  להמשיך את המ־ בעל החתם סופר 
סורת שלו, ולא לזוז ממנה אפילו לא בשביל 

פרנסה.
את דבריו סיים גאב"ד מעלה אדומים 
שיש לנצל את ימי האבל לקונן על בית אלו־
קינו אצל הקדושים אשר מיתתם יותר מש־
ריפת בית אלוקינו. להבין מי אלה המלאכים 
השרפים, ועי"ז לעורר רחמים בשמים שנז־
כה לראותם שוב בתחיית המתים, בבנין ציון  
ובנחמת ירושלים בקרוב בימינו. ובודאי עי"ז 
קברו  על  ישיבה  "שאין  בעדינו,  טוב  ימליץ 
לעשות  שזוכה  מי  ואשרי  מזה",  גדול  יותר 

רצונו של צדיק, ואשרי מי שזוכה לכך.

מכניסים טוב הביתה עם גבינת טוב טעם

גבינה לבנה מצוינת 
לבישול ולאפייה, 

מ-100% רכיבים טבעיים
שבהם  הימים,  בתשעת 
בש־ מאכלים  לאכול  שלא  נוהגים 
ריים, הינה הזדמנות נהדרת ליהנות 
ובא־ בבישול  משובחות  מתוצאות 
פייה עם גבינת 'טוב טעם' – גבינה 
ולאפייה,  לבישול  ייחודית  לבנה 
בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה 

החרדית.
מיוצרת  טעם'  'טוב  גבינת 
 3% ועם  בלבד  טבעיים  מרכיבים 
מכילה  טעם'  'טוב  גבינת  שומן. 
יותר  וכ-45%  נתרן  פחות  כ-40% 
לבנות  לגבינות  בהשוואה  חלבון 
סידן  מכילה  היא  כן,  כמו  אחרות. 
שמקורו בחלב בלבד – ללא תוספת 

סידן מלאכותית.
לבחור  מומלץ  אלו  בימים 
עבור התפריט הביתי במוצרי חלב 
המשפ־ לבני  לספק  כדי  איכותיים 

חה ערך תזונתי גבוה ולהכניס טוב 
'טוב  גבינת  המשפחתית.  לתזונה 
עבור  ליצור  לכם  מאפשרת  טעם' 
כל המשפחה ארוחות מזינות, טעי־
מות ומשביעות שמכניסות לתפריט 

ערכים תזונתיים טובים.
'טוב טעם' מהווה בסיס מצוין 
ומאפים  תבשילים  למגוון  ואיכותי 
מצוין  טעם  להם  ומעניקה  חלביים 
ומרקם משובח במיוחד. 'טוב טעם' 
חביתות,  פשטידות,  לכם  תשדרג 
סלטים  ואפילו  שקשוקות  מרקים, 

שונים. 
מחלבת טרה מזמינה את צר־
הביתה  טוב  להכניס  המהדרין  כני 
שאר  ועם  טעם'  'טוב  גבינת  עם 
העדה  בד"ץ  בהשגחת  טרה  מוצרי 

החרדית.

מאות משתתפים כבר זכו 
בספרים מתנה בפעילות 
הקיץ של מחלבת טרה!

של  המיוחד  הפעולה  שיתוף 
מחלבת טרה ורשת ספר אור החיים 
כבר  משתתפים  ומאות  בעיצומה, 

זכו בספר מתנה לבחירתם! 
תו־ האטרקטיבית  הפעילות 
לחופשת  מיוחדת  בהתאמה  כננה 
הראשונים  בימים  כבר  ואכן  הקיץ 
לפעילות החלה היענות חסרת תק־
ומאות צרכנים כבר הגיעו אל  דים 
סניפי 'אור החיים' עם אריזות מוצ־

רי טרה וזכו במגוון ספרים! 
בספר  לזכות  רוצים  אתם  גם 
לחופשה? כדי להשתתף בפעילות, 
בק־ של  תוויות   4 אוספים  פשוט 
בוקי סדרת השוקו או של מאגדות 
נכנסים לאחד מסניפי  מעדני טרה, 
'אור החיים' ברחבי הארץ, מציגים 
את התוויות – ומקבלים ספר מתנה 

לבחירתכם מתוך המגוון!
הזדמ־ הינה  הגדול  החופשה 
נות לדאוג לבני המשפחה לארוחות 
וחגיגיות  טעימות  מזינות,  בוקר 
יותר. טרה קוראת לצרכנים לחגוג 
את החופשה עם מגוון מוצרי חלב 
שוקו  כמו   – וטעימים  איכותיים 
ומעדנים  סוכר  תוספת  ללא  טעים 

איכותיים עם תוספת סידן – וליהנות 
גם מתעסוקה מרתקת לשעות הפ־
נאי הרבות בחופשת הקיץ הארוכה, 

עם ספרי קריאה מתנה!
מחלבת טרה מזמינה את הצ־
של  השוקו  בסדרת  לבחור  רכנים 
ובמעדני  סוכר  תוספת  ללא  טרה 
ולהכניס  בסידן,  המועשרים  טרה 
טוב הביתה עם תזונה נכונה ואיכו־
תית יותר ועם מבחר ספרים מתנה 
שעות  שיעניקו  החיים  אור  ברשת 
המשפחה  לכל  וחוויה  הנאה  של 

בחופשה הגדולה.
בכל  מתקיימת  הפעילות 
סניפי רשת 'אור החיים', בין התא־

י"ד  עד   25.7.19 בתמוז  כ"ב  ריכים 
באב 15.8.19.
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תואר לשם ולתהילה

במעמד רב רושם שהתקיים בירושלים על ידי קמפוס שטראוס ומכללת הדסה, זכו 
171 נשים ובנות לקבל דיפלומה לאחר שנים של לימוד מקצוע לצד שמירה על ערכי 
הנצח. הטקס הייחודי ציין פריצת דרך משמעותית בעולם התעסוקה במגזר החרדי 
171 דרכים משותפות הגיעו לנקודת מפנה, לציון דרך משמעותי. 171 לבבות הלמו בהתרגשות. 171 נשים ובנות הביטו אחורה בגאווה וסיפוק על הדרך הארוכה 

שכבשו, על הפסגה אליה העפילו, משם ניתן רק להמשיך הלאה, אל היעד הקרוב כל כך בעז"ה.

חרי בכ :‡מ
בסיון  כ''ט  שלישי  ביום  קרה  זה 
בוגרות  סטודנטיות,   171 כאשר  תשע''ט, 
את  לקצור  ובאו  נקבצו  שטראוס,  קמפוס 
שיאפשר  התואר  את  ולקבל  עמלן  פירות 

להן לעסוק במקצוע המפרנס אותו למדו.
החוגים,  בוגרות  והבחורות  הנשים 
מדעי  בתקשורת,  הפרעות  ביוטכנולוגיה, 
המח־ ומדעי  ניהול  הרפואית,  המעבדה 
היום  את  ולחגוג  שוב,  להתכנס  שב, שמחו 
בעצם  שהוא  סיום  נקודת  עבורן.  המאושר 

התחלה.
הבוגרות, שרובן המכריע העידו שהן 
מייד  מעולים  עבודה  במקומות  השתלבו 
עם סיום הלימודים וקבלת הזכאות לתואר, 
בכבוד  לפרנס  דשמיא  בסיעתא  מצליחות 
בתים של תורה ומרוצות מהתוצאה וכמובן 
מהדרך אליה. "חשנו שיש פה אנשים שחו־
שבים עלינו ושמים לב לכל פרט," הן העידו 
בחיוך, "יש פה 'אבא ואמא' למקום, יש פה 
אווירה תורנית שהגנה עלינו בכל צעד, במ־

קביל למצוינות ומקצועיות ברמת על."
המש־ האורחות  מן  אחת  מספרת 
שמגיעה  וכמי  הצד,  מן  "כצופה  תתפות: 
לכאן בפעם הראשונה, הופתעתי.  ראיתי בין 
הבוגרות  נשים מכל החסידויות והקהילות 
הכי שמרניות במגזר החרדי, נשים ובחורות 
מהזרם הליטאי והספרדי, דמיינתי איך עד 
לא מזמן ישבו כולן יחד ולמדו – זה מפעים! 

אחדות לשמה..."
ואכן המאפיין הבולט של התלמידות 
בקמפוס שטראוס הוא השתייכותן לקהילות 
וכל  בוגרת  כל  תשאלו  וסגורות.  שמורות 
שפנית  לפני  התייעצת  מי  עם  תלמידה: 
התשובות  שטראוס?  בקמפוס  ללימודים 
יהיו מגוונות, אך המסר המרכזי אחיד בכולן 
– קבלתי את ברכת האדמו"ר / הרבי / הרב. 
הוא בדק והפנה אותי רק לקמפוס שטראוס.
שהקמ־ התמיכה  את  לראות  מדהים 
פוס זוכה לה, גם בקהילות השמרניות. יוד־
עים שיש כאן ייחודיות, שהלימודים כאן הם 
היידישקייט  על  ושהשמירה  פרנסה  לצורך 

היא חלק מתכנית הלימודים.
עוד מאפיין מרכזי שבלט כאן ומבדל 
את קמפוס שטראוס משאר המכללות, הוא 
הצוות – הן ההנהלה והן הצוות האדמניסט־
רטיבי  הם אנשים יראי שמים מתוך הקהילה 
טבועה  וההלכה  היהודי  שהחינוך  החרדית, 
בדמם, וכן  העובדה שצוות ההוראה מורכב 
מנשים בלבד. 2 הפרמטרים הללו מצביעים 
הבשורה  הוא  הרוחני  הנושא  כי  ומעידים 
המרכזית אותה נושא קמפוס שטראוס, וזה 
לכל אורך  ביותר שבלט  המסר המשמעותי 

האירוע.

השיר והשבח
וטעימות  חגיגית  התכנסות  לאחר 
החל הטקס הרשמי, במהלכו יישאו דברים 
אורחי הכבוד והסגל הגבוה, ויחולקו הדיפ־

לומות ל171 הבוגרות. 
העוצ־ ואת  מרוממת,  היתה  האווירה 
מה ניתן היה למשש בידיים. ניכר היה שכל 
היקר  הצוות  את  היטב  מוקירים  הנמצאים 
העומד בראש הקמפוס ודואג להן בכל העת 

במקצועיות, אהבה והבנה רבה.
רבני  ביניהם  רבים,  משתתפים 

בסי־ הזכירו  מוכרים,  ועסקנים  קהילות 
פוק כי סוף סוף קיים מענה מקצועי חרדי 
גם  ממש  ובקרוב  תקשורת,  קלינאיות  של 
הרוחני  לחיזוק  מעבר  סוציאליות.  עובדות 
לתלמידות הקמפוס, ופרנסת של תורה יש 
כאן ערך מוסף חשוב לקהילה החרדית. החל 
מהיום, כך אמרו, לא נצטרך לרעות בשדות 
ומראות  לתכנים  ילדינו  את  ולחשוף  זרים 
הקהילה  שתקבל  השירות  הולמים.  בלתי 
החרדית יהיה טהור ואיכותי מתוך רגישות 

לצרכיה.
את  פתח  המנחה  גלסנר,  משה  הר' 
הערב, וברך את הנוכחים, תוך שהוא מדגיש 
את גודל השעה, ואת מתיקות קצירת היבול 

לאחר הזריעה ביגיעה.
"הערב הזה הוא גם ההוכחה שקמפוס 
שטראוס מסוגל להעניק לבנות המגזר הח־
רדי יותר, בכל הפרמטרים – הן הרוחני והן 
המקצועי. הבוגרות שלנו מובילות בממוצע 
ראשי  המוסדות.  שאר  כל  לעומת  ציונים 
מזו  על התייחסות אחרת  החוגים מספרים 
שהם מכירים, רצינות ואחריות הנובעת מכך 
לצורך  ולא  פרנסה  לצורך  הם  שהלימודים 

קריירה"
נשיא מכללת הדסה פרופסור פרידל־
נדר, ברך את הנוכחים בהתרגשות, והרחיב 
על הייחודיות של שיתוף הפעולה שמוכיח 
את עצמו. מכללת הדסה מבינה שבכל נושא 
הרוחני  לצוות  רוחנית,  רגישות  קיימת  בו 
בקמפוס הסמכות העליונה לקבוע את דרך 
מבלי  בדרך  התחשבות  כאן  יש  הפעולה.  
להתפשר על רמה אקדמית. הוא קרא לבו־
החרדי,  במגזר  הדגל  נושאות  להיות  גרות 

ולספר על חוויתן החיובית לחברותיהן.

שיר הכבוד
לאחר מכן נשאו דברים המנהל הרוח־
ני שהרחיב סביב מהות תפקידה של האישה 
היהודיה "התואר הראשון של האישה הוא 
אומנות השילוב בין שלל משימותיה הרבות 
והמורכבות, היכולת לשלב חיי משפחה עם 
תורה.  של  בית  ולהחזיק  ועבודה  לימודים 
דבר  לכל  לב  תשומת  להעניק  המיומנות 
בהצלחה ראויה לשמה, היא התואר הראשון 

והמכובד שלכן." 
כעת נקראה אל הבמה גב' יפה זילב־

רשץ, נשיאת הות''ת, שדברה על היחודיות 
ידע  להנגיש  שלו  והמיומנות  הקמפוס  של 
תעסוקתית.  מבחינה  מבוקשים  במקצועות 
בשוק  להשתלב  מצליחות  שהבוגרות  כך 

התעסוקה בקלות וביעילות.
יו''ר  מרגי,  יעקב  הרב  הכנסת  חבר 
הוזמן  הכנסת,  של  הזמנית  החינוך  ועדת 
אל הבמה ושיתף את הקהל מנקודת מבטו 
כאיש ציבור. הוא הדגיש בדבריו כי קמפוס 
שטראוס מציב סטנדרטים גבוהים של תואר 
בטוהר מבלי לוותר על מצויינות מקצועית. 
איכותיים  שגרירים  להוציא  היא  המטרה 
מוקפד.  חרדי  חיים  אורח  על  השומרים 
המטרה  את  משיגים  שטראוס  ובקמפוס 

בהצלחה רבה.
לאחריו נשא דברים חבר הכנסת הרב 
מיכאל מלכיאלי, לאחר שברך את הנוכחים 
אמר שאין ספק שתהליך ההתמקצעות של 
היום  עד  לכך שאם  החברה החרדית מביא 
או  מקצוע  באנשי  להיעזר  צריכים  היינו 
והיו  מהמגזר,  איננו  שמקורם  במחקרים 

מנותקים מההוויה החרדית, כיום הכל נמצא 
בהישג ידנו בעזרת אנשי מקצוע משלנו. 

הוא הוסיף ואמר כי משרדי הממשלה 
להילחם  ימשיך  ועליהם  נגף,  אבני  מציבים 
בעוז: על לימודים בהפרדה על טהרת הקו־

דש, כשקמפוס שטראוס הוא המודל.

שיר הלל
מי־ ד''ר צחי  נשא דברים  לאחר מכן 
הוא  הדסה,  במכללת  הנשיא  סגן  לגרום, 
בדרך  לצעוד  שבחרו  הבוגרות   את  שיבח 
ומפרכת כדי לזכות בתואר שיאפשר  קשה 
וזכו לסיפוק מהדרך  להן להתפרנס בכבוד, 
להעמיק  להמשיך  וכלים  ידע  צבירת  תוך 
נטל  כולו  כשהצוות  בתחומן,  ולהתפתח 
חלק בתהליך, משלב ההרשמה ועד להגעה 
למעמד. וכל זאת מבלי לוותר בכהוא זה על 

אורח החיים החרדי.
לוי, הנמנה על  כעת עלה לבמה הרב 
הצוות החינוכי בקמפוס. הוא האריך לדבר 
העשרים  במאה  המחנך  של  תפקידו  על 
להת־ כלים  לחניכו  שמעניק  "מורה  ואחת. 
מודדות מול אתגרים, ומעצב את אישיותו, 

עושה מלאכתו נאמנה. 
מה־ משובים  מקבל  אני  שנה  מידי 
הבנות  ברור:  המסר  ומתרגש.  תלמידות, 
מעידות שהגיעו במטרה להתפרנס בכבוד, 
זכו לבניית  גילו משהו מרתק- פה הן  אבל 
האישיות, למדו  על בניית זוגיות נכונה ור־

כשו כלים אמיתיים לחיים."
"לכל מקהלה טובה יש מנצח מעולה," 
יש  "כאן  המעצימים,  דבריו  את  סיים  הוא 
את הנהלת הקמפוס אשר משאת נפשם היא 
להעמיד דורות של בוגרות מבלי לוותר על 
ולהעניק  ובהשקפה  בהלכה  יו''ד  של  קוצו 

להן העצמה אישית, והתוצאות לפניכם..."

מזמור שיר 
ירוסלב־ גב'  של  תורה  הגיע  כעת 
לפני  שהקימה  זו  היא  לבמה.  לעלות  סקי 
לומדה,  28 שנים בעשר אצבעות את מכון 
הכתובת להכשרה מקצועית בציבור החרדי. 
וייסדה יחד עם בעלה  והמשיכה עם החזון 

את קמפוס שטראוס לפני 7 שנים. 
רחשי  על  וספרה  נרגשת  ניצבה  היא 
העולם  לבורא  העמוקה  ההודיה  ועל  ליבה 
לנו  מספר  "האירוע  הלום.  שהביאם  על 
לפרנסה  המפתח  מהווה  בעצם  הוא  הרבה, 

בעזרת השם." 
הדסה,  מכללת  לראשי  הודתה  היא 
שהיה  ההוראה  סגל  לכל  חוגים,  לראשי 
ולמרכז  החוגים  לרכזות  למלאכה,  שותף 
הבוגרות  להשמת  שפועל  תעסוקתי  הכוון 

בעבודה. 
לרבנים  נשאה  מיוחדת  תודה 
ויראת  יהודית  השקפה  תורה,  ששוזרים 
את  שמלוות  החשובות  ולמחנכות  שמים  

התלמידות. 

לבסוף הודתה להורים ובני המשפחה 
שבזכות תמיכתם הבוגרות ניצבות במעמד 

זה. 
ופרנסה,"  עבודה  של  ימים  "יבואו 
מה  את  "קחנה   , הבוגרות  אל  פנתה  היא 
האמיתיים.  בחיים  אותו  ויישמנה  שלמדתן 
הדרך היתה מלאת ערכים, שיעורי השקפה, 
הלכה, הבית היהודי ועוד, שיהיו לכן לקנין 

עדי עד" 
את רשימת הנואמים חתם הרב מלכה, 
את  הביא  הוא  החינוכי.  מהצוות  הוא  אף 
סמל הפרנסה בתורה - צנצנת המן, והסביר, 
תמידי  קשר  עם  מגיעה  אמיתית  "פרנסה 

לבורא. אם לאו, העיקר חסר מן הספר. 
מלבד זאת חשוב שתדעו כי כח התו־
רה הוא העיקר בבית היהודי. כמו שתוקעים 
בשופר ליד הבימה, לסמל שכוחו לא שלם 
בלי כח תורה, כך גם בבית יהודי התורה 
השכילו  שטראוס  בקמפוס  היסוד.  היא 
להעביר את מקצועות החול לצד הכבוד 

למקצועות הקודש." סיים

שיר סיום
נציגת התלמידות חתמה את שורת 
הנאומים וביטאה את רחשי הלב של כולן. 
ולמרצות  הקמפוס  להנהלת  הודתה  היא 
תואר  להשיג  "הצלחנו  ואמרה:  היקרות 
אקדמי יחד עם ערכים שטבועים בדי אן 
איי של המקום, תוך מענה ויחס חם. פה 
העומד  דבר  שאין  התובנה  את  הפנמנו 
חשובה,  מטרה  לנו  יש  אם  הרצון.  בפני 

שום דבר לא יעמוד בדרכנו."
לשמו  המרכזי  החלק  הגיע  כעת 
התכנסו כולם- טקס הענקת הדיפלומות 
הנשים  נקראו  זו  אחר  זו  הצוות.  ידי  על 
והבנות לעלות לבמה והתכבדו לקבל את 

התעודה היקרה כל כך.
סיום  שטראוס  בקמפוס  ציינו  כך 
סיום  ארוך.  תהליך  של  ומוצלח  מרגש 
סי־ מלאי  לחיים  התחלה  בעצם  שהוא 
פוק, הגשמה ופרנסה בשפע בעז"ה. חיים 

מלאי אושר ומקצועיות מובילה.
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בהשתתפות עשרות מנהלי סמינרים מכל רחבי הארץ:

היום ייערך ע"י איגוד הסמינרים יום העיון 
השנתי למנהלי הסמינרים "בית יעקב"

השנ־ העיון  יום  ייערך  היום 
איגוד  חברי  למנהלי הסמינרים  תי 
אשר  הארץ,  רחבי  מכל  הסמינרים 
האירו־ במרכז  יחדיו  יתכנסו 
חיים',  חפץ   - בכפר  'ציפורי  עים 
החי־ במשנת  השנתי  העיון  ליום 
ברא־ ישראל,  לבנות  הטהור  נוך 
הישיבות  ראשי  ורבנן  מרנן  שות 
הכנ־ חברי  ובהשתתפות  שליט"א, 
לימין  הניצבים  דרבנן  ושלוחא  סת 

הסמינרים בכל ימות השנה.
את יום העיון הנערך במסורת 
האיגוד,  מזכ"ל  ינחה  שנים,  רבת 
שליט"א,  אוסטרליץ  יצחק  הרב 
אשר  הנושאים  את  יסקור  אשר 
את  וילווה  היום,  לאורך  יידונו 
יפתח  היום  את  השונים.  הדיונים 
מנהל   - שליט"א  וולף  זאב  הרב 
ויו"ר  ברק  בבני  וולף'  'הרב  סמינר 
דברים  ישא  מכן  ולאחר  האיגוד, 
 - שליט"א  גרינבוים  מנחם  הרב 
של  לזכרם  ויז'ניץ,  סמינר  מנהל 
בשנה  שנפטרו  הסמינרים  מנהלי 
יהודה  אברהם  הרב  ה"ה  החולפת, 
בנימין שצ'רנסקי  והרב  זצ"ל  פיינר 

זצ"ל.
במסג־ הצהריים  לפני  מושבי 
ה'דרך  לנושא  יוקדשו  העיון  יום  רת 
ארץ', הקנייתה וחינוך לערכיה במס־

גרת הסמינרים. במושב הראשון ישאו 
דברים הגאון רבי יהושע אייכנשטיין 
אהרן  'יד  ישיבת  ראש   - שליט"א 
טויסיג  אהרן  רבי  והגאון  ירושלים, 
אל־ דישיבת  רוחני  מנהל   - שליט"א 
של  "כבודם  ומח"ס  ברק  בני  כסנדר 
ישראל". כמו"כ יתקיים שו"ת מיוחד 
עם הרבנים בנושא התמודדויות בדרך 
בהנחיית  בסמינרים,  ומשמעת  ארץ 
מנהל  שליט"א  ארנטרוי  ישראל  הרב 

סמינר לדעת חכמה אלעד.
פאנל מיוחד יתקיים עם מנהלים 
בסמינר  התמודדויות  על  שמספרים 
ישתתפו:  בפאנל  ארץ,  דרך  בנושא 
מנהל  שליט"א  רוטנברג  אריה  הרב 
איינהורן  משה  הרב  ערד,  גור  סמינר 
ירו־ בינה  בית  סמינר  מנהל  שליט"א 
שלים והרב אריה רוב שליט"א מנהל 

סמינר מעלות בית יעקב ירושלים.
ישאו  העיון  ליום  חסות  נותני 
מר  שוטפים,  ועדכונים  ברכה  דברי 
למגזר  שיווק  מנהל   - סילמן  שמואל 
החרדי בבנק מרכנתיל, ומר מוטי לוי 

- סמנכ"ל 'הראל פנסיה וגמל'.
הרצאה  תיערך  למנהלות,   
מיוחדת מפי הגב' א. גנץ תחי', בנושא 

'והערב נא'.
ישאו  אחה"צ,  מושבי  במסגרת 
דברים ח"כ הרב יעקב ליצמן שליט"א 

משה  הרב  וח"כ  הבריאות  שר  סגן   -
ועדת הכספים,  יו"ר   - גפני שליט"א 
משרדי  מול  ההתמודדות  בנושא 

הממשלה. 
בנושא  יעסוק  מיוחד  מושב 
תקנון בית דין 'משמר התורה' בו יש־
תתפו הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד 
שליט"א – רבה של רכסים וראש ישי־
והגאון  לצעירים',  חזקיהו  'כנסת  בת 
רבי יהושע פינק שליט"א – רב דחסי־
רוחני רשת סמינרי  ומנהל  די בעלזא 
'בית מלכה' בעלזא בא"י, וחבר הנה־

בהנחיית  שו"ת  ויערכו  האיגוד,  לת 
הרב בן ציון קוק שליט"א מנהל סמינר 

עלי באר ירושלים.
כמו"כ ישא דברים הרב ישראל 
מח"ס   - שליט"א  מורגנשטרן  מאיר 
'החשמל בשבת', בנושא הכוונת מכוני 

כושר ברוח היהדות.
הרב  אומר  העיון,  יום  לקראת 
מזכ"ל   - שליט"א  אוסטרליץ  יצחק 
יום העיון הזה  כי  "אין ספק  האיגוד: 
היו  אשר  קודמיו,  למסורת  יצטרף 
ופורה  ער  לדיון  ופלטפורמה  במה 
של  הפרק  על  העומדות  בסוגיות 
ממנו  יפיקו  אשר  הסמינרים,  מנהלי 
רבה להמשך מלאכת הקודש  תועלת 
להקמת  ישראל  בנות  בחינוך  שלהם, 

בתים בדרך ישראל סבא".

'בית פרוג' מציגים:

קורס עימוד ספרים תורניים 
– מקצוע שמשלב פרנסה 

ואווירה תורנית
תחום העימוד בכלל ועימוד ספרים תו־
רניים, הוא אחד ממקצועות העיצוב בו לבוגרי 
ישיבות יש עדיפות ניכרת על פני כל השאר. 
גם בעולם של אמצעי מדיה דיגיטליים, לספר 
קלאסי אין תחליף, ובוודאי בכל הנוגע לספ־

רים תורניים.
ויותר  יותר  לאור  יוצאים  שנה  מידי 
עצמית  בהוצאה  חדשים  תורניים  חיבורים 
ומהדורות  גדולות  ספרים  הוצאות  דרך  או 
חדשות לספרים ותיקים. כך שלמרות החשש 
מנטישת הספרים הפיזיים, הביקוש למעמדי 
ספרים מקצועיים ממשיך לעלות. עבור רבים 
המעוניינים לשלב את העיסוק בתחום התורני 
עם פרנסה ברווח, בלי להתפשר או לוותר על 
מה שחשוב להם באמת, מקצוע עימוד ספרים 

מהווה הזדמנות לפרנסה מכובדת וברווח.
בבית  לאור  וההוצאה  עימוד  לימודי 

פרוג הוא הפתרון המושלם המשלב את 
בסביבה  ולהיות  להמשיך  האפשרות 
תורנית, מוקפים באותיות של קדושה – 
ויחד עם זאת לתת מענה לצרכי השוק 
שבאפ־ איכותיים  מעמדים  הדורשים 
שלמה:  ליצירה  חיבור  להפוך  שרותם 
והכריכה  העיצוב  דרך  העימוד,  משלב 

ועד ההבאה לדפוס. 
שנמשך  העימוד  לימודי  מסלול 
כשנה עם לימודים בשעות הערב, כולל 

העיצוב,  לתחום  מוקדשת  שלמה  יחידה  גם 
מתוך הבנה שהמוציאים לאור מעדיפים לע־
את  ממנו  ולקבל  אחד  מקצוע  בעל  מול  בוד 
החבילה השלמה. קורס העימוד כולל היכרות 
את  לומדים  בו  הגלופות,  עיצוב  תחום  עם 
עקרונות עיצוב הגלופות וכיצד מטביעים על 

כריכות של ספרי קודש. 
'בית  של  עימוד  קורס  מסלול  בוגרי 
פרוג' השתלבו עד היום בבית ההוצאה לאור 
כעצמאיים  עובדים  או  והחשובים,  הגדולים 
ספרים  ועיצוב  העימוד  בתחום  שם  בעלי 
תורניים המפארים את ארון הספרים היהודי 
בבתים רבים. הבוגרים נהנים מעבודתם בכל 
מעוררת  ברמה  יצירות  ומפיקים  מחדש,  יום 
מעמדים  הם  הקורס  במהלך  כבר  השתאות: 
ומעצבים ספרי קודש מאירי עיניים, ומקבלים 

עוד ועוד פרויקטים אמיתיים מלקוחות.

או חייגו ל: 053-3194968

רבני הערים התכנסו לדון על 
חיזוק נושא העירובין

בכינוס השנתי של רבני העירובין נידונו האפשרויות של פיתוח 'עירוב ממוחשב' האמור 
לתת מענה לבדיקת תקינות קו העירוב לערי וישובי ישראל בדרום הארץ ובמצבי חירום 
◆ הכינוס התקיים בירושלים ביוזמתו של הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א – יו"ר ועדת 

העירובין הארצית בהשתתפות רבני ערים ומושבים ורבני עירובין מכל הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
בירוש־ שהתקיים  בכינוס 
של  גדול  ציבור  השתתף  בו  לים 
ורבני  מושבים  רבני  ערים,  רבני 
לובנו הבעיות  עירובין מכל הארץ, 
מה־ כתוצאה  הנגרמות  ההלכתיות 
בר־ שאת  ביתר  המתפתחת  בניה 
הכוללת  ישראל  וישובי  מערי  בים 
בניית גשרים ומחלפים, בניית קוים 
ולרכבות,  ברזל  למסילות  חדשים 
ות־ קרקעיות  תת  מנהרות  בניית 
קו  את  החוצים  מים  ואפיקי  עלות 
העירוב, בניית צורת הפתח בצמוד 

לגדרות האקוסטיים ועוד.
ע"י  נעשה  ההלכות  ליבון 
פי ספרי ההלכה  על  הבנויה  מצגת 
אלו  בנושאים  לאור  שיצאו  הרבים 
שליט"א  קלמנוביץ  הגר"ח  ע"י 
ההלכ־ הבעיות  כל  את  וממחישה 

תיות הקיימות בשטח.
מושב מיוחד של הכינוס עסק 
במצב הביטחוני הקיים בערי וישו־
בי הדרום, וכן במצבי חירום במקו־
מות רבים בארץ המקשים על בדי־
קת העירוב השוטפת הנדרשת כדי 
כך  לצורך  הקו.  תקינות  את  לוודא 
הודגמה מצגת של עירוב ממוחשב 
הנבנית ע"י מכונים שונים שבו ניתן 

עירוב  קו  תקינות  את  לוודא  יהיה 
גם ללא יציאה לשטח. בדיון פורה 
הצורך  הועלה  הכנס  משתתפי  בין 
שתוכנת העירוב הממוחשבת תזהה 
בנוסף לתקינות הקו גם בעיות הל־
לכ־ נוספות המהוות כתנאי  כתיות 

שרות העירוב במקום.
הר־ נמסרה  הכינוס  במסגרת 
חצירות  עירובי  בדיני  מקיפה  צאה 
בערים ובבתי חולים ע"י הרב הראשי 

לישראל הרה"ג ר' דוד לאו שליט"א.
בשבת  ההליכה  היתר  דיני 
זה  הסמוכים  ובישובים  בערים 
מפות  בליווי  בהרחבה  נידונו  לזה 
משה  ר'  הרה"ג  ע"י  ממוחשבות 
מחלקת  רב  שליט"א  קצינלנבוגן 
ודיני  עיה"ק,  בירושלים  העירובין 
במושבים  האקטואליות  הבעיות 
הודגמו ע"י הרה"ג ר' משה אנגלרד 

שליט"א רב המוקד לעירובין, אשר 
אף העלה את נושא הקורסים ושי־
העירובין  למפקחי  ההסמכה  עורי 
הניתנים בתקופה זו במקומות ישוב 

רבים בארץ.
כמו כן הודגמה 'ערכת עירוב 
ניידת' לצורך בניה מזורזת ומהירה 
נופש  במקומות  כהלכה  עירוב  של 
כלל  בנוי  לא  בהם  שדה  ובתנאי 
בבניית  דחוף  צורך  וקיים  עירוב, 
העירוב לצורך האנשים האמורים 

לשהות במקומות אלו בשבת. 
נמסרו  העירוב  קוי  מפות 
לידי מרכז כינוסי העירובין הרב 
מחשובי  שליט"א  רותן  מאיר 
כדי  עילית,  במודיעין  האברכים 
של  הממוחשב  במיזם  להכלילם 
קוי העירוב בכל ערי וישובי יש־

ראל.

mailto:msh5380380@gmail.com
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גאון וצדיק מופלא היה מרן הגה"צ רבי אריה ליב פינ־
קל זצוק"ל ראש ישיבת מיר ברכפלד ומגדולי וזקני מרביצי 
ג' שנים להס־ יחול  בדורנו שבמחר בערב  והיראה  התורה 

תלקותו.
דמותו היחודית של מרן הגר"א זצ"ל הצטיירה הרבה 
מעבר למעמדו כראש ישיבה וגאון בתורה המוסר שיעורים 
בו כאדם  ראו  לנו, תלמידיו  והמוכר  ושיחות במובן הרגיל 
השלם בכל מידה נכנה. כל תלמיד באשר הוא חש קירבה 
אבהית מיוחדת ונדירה אליו במקביל להארת פנים ששרתה 

על פניו תדיר ושהיתה לשם דבר בקרב הכל.
מיר  מר"י  שליט"א  פרצוביץ  הגר"צ  להגדירו  היטיב 
נוכל לומר  בהספדו בהלויה כאשר זעק בבכי: "אנחנו עוד 
שראינו צורת אדם השלם... כשראינו אותו נזכרנו ב'החסיד' 
האמיתי המתואר בחובות הלבבות, שלא פגע מעולם באיש, 

רך מחמאה ומתוק מדבש, שאבלו בלבו וצהלתו על פניו.
כך גם כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א בהספדו התבטא 
התו־ זיו  בטל  אריה  רבי  משמת  לומר,  ניתן  "עליו  ואמר: 

רק  שלו.  פנים  מההארת  שנשקף  התורה  קדושת  אור  רה. 
להיפגש עמו פעם אחת היה מספיק כדי לראות את זיו הוד 

תורתו וצדקותו".
נביא בזה אי אלו  ג' שנים להסתלקותו  עתה, במלאת 
עובדות מדמותו הגדולה כפי שסיפרו תלמידיו ובני משפ־

חתו בשילוב תולדות חייו.

ואלה תולדות
תל  בעיר  תרצ"א  בשנת  אב  ביי"ד  נולד  זצ"ל  הגר"א 
זאב  חיים  רבי  הגה"צ  מיר  דישיבת  המשגיח  לאביו  אביב, 
פינקל זצ"ל בנו בכורו של מרן הג"ר אליעזר יהודא פינקל 
זצ"ל ונינו של מרן הסבא מסלבודקא הגרנ"צ פינקל זצ"ל, 
להגר"י  שהתייחסו  אייבשיץ  לבית  ע"ה  הרבנית  ולאמו 
חילא  הרבנית  של  החורגת  בתו  שהיתה  זיע"א,  אייבשיץ 
וכנער  זצ"ל,  זוננפלד  הגרי"ח  למרן  בזיו"ש  שנישאה  ע"ה, 
צעיר לאחר שהתייתם מאמו, זכה ללמוד הרבה מהבית הג־

דול שכל אורחות וחיי הדת בירושלים התנהל על פיו, ומשם 
שאב את היסודות האיתנים לעלייתו.

בכל  האדם'  'גדלות  על  בנוי  שהיה  הזה  הגדול  בבית 
מכמני העליה, בתורה, יראה ועבודת המידות ספג לתוככי 
נשמתו את רוח התורה והמוסר כפי שקבל אביו מזקנו מרן 
הגרא"י פינקל זצ"ל ואביו הסבא מסלבודקה זצ"ל אותה אף 
במסירות  תלמידיו  ולאלפי  אחריו  הבאים  לדורות  הנחיל 

ובאהבה אין קץ.
לימים סיפר כי אביו המשגיח הגרח"ז זצ"ל חינך אותם 
ומעולם לא ראו  ולמידות טובות,  בבית לדרך ארץ, לחסד 
אותו כועס, וגם שהיה נראה לפעמים שכועס הרי זה רק היה 
מן השפה ולחוץ לתועלת חינוך ילדי הבית. כמו"כ סיפר כי 
ציער  כשילד  אותו',  'למה אתה מצער  לילד  כשאביו אמר 
ילד אחר, זה כבר היה נורא. לשמוע בקול את המילים הללו, 
זו היתה התוכחה הגדולה ביותר, כן סיפר שאביו מעולם לא 
הכה את הילדים, אך רק היה מעיר על הנהגה לא טובה שזה 
לא רצוי והגון, תמיד דיבר כמה טוב לעשות טוב לשני, וזאת 

בכדי להשריש בילדים חינוך לעשות אך טוב וחסד.

אור התלמוד ופוניבז'
התלמוד'  'אור  במכינה  ללמוד  נכנס  ילדותו  בשחר 
בת"א שע"י היכל התלמוד, שם גדל והתחנך בתורה ויר"ש 

עד כי הוכר כבן עליה בשיעור.
לאחר תקופה גלה למקום תורה לישיבת פוניבז' המ־
עטירה שם למד במשך כשנתיים ימים. היה זה מעט לאחר 
הגיעו למצוות, שם היה מראשוני התלמידים שפיארו את 
מרן  הנאמן  ידידו  עם  בחברותא  למד  בישיבה  הישיבה. 
נמשכה  המופלאה  שידידותם  שליט"א,  פוברסקי  הגרב"ד 
לאורך כל השנים באופן מופלא, עד כי כל השנים היו נוהגים 
לאחל טלפונית האחד לרעהו ברכת מזל טוב ביום הולדתם.
  בישיבת פוניבז' הוכר כמתמיד גדול השוקד על תל־
בחברותא  למד  אף  בישיבה  כימים.  לילות  הרף  ללא  מודו 
בימי שישי בספר קצוה"ח עם הבה"ח יששכר מאיר שנודע 

לימים כראש ישיבת הנגב.
 בגין שקדנותו הרבה זכה להתאהב ולהתקרב לראשי 
הישיבה מרנן הגר"ש רוזובסקי והגר"ד פוברסקי זצ"ל, מהם 

קיבל מלא חופניים תורה ויראה. 
כי  סיפר  פעם  ביותר.  קירבו  זצ"ל  רוזובסקי  הגר"ש 
יושב  היה  הגר"ש לחדר המעילים, שם  אותו  פעמים לקח 
ולא  כמעט  הצדדים,  משני  תלויים  בגדים  שם  היו  ולומד, 

שביבים ורסיסי אורה בשולי אדרתו של רב האי גאון וצדיק מופלא, 
הי חסיד והי עניו, עובד ה' באמת, אוהב ישראל ומיצר בצרתן, מרביץ 

תורה ויראה לאלפים במשך כשישים שנה, מרן הגאון 

רבי אריה לייב פינקל זצוק"ל 
ראש ישיבת מיר ברכפלד 

במלאת שלש שנים להסתלקותו ו' אב תשע"ו
יצחק רבינוביץ
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היה שם אויר, ורבי שמואל היה יושב באמצע עם כסא וס־
רעק"א  בשו"ת  עמו תשובה אחת  למד  והוא  ולומד,  טנדר 
למד  הוא  הראשונה  בפעם  מיניה'  בדרבה  ליה  'קים  בענין 
עמו את חצי הראשון של התשובה ובפעם השניה את החצי 
השני, והפטיר רבי אריה שלמרות היותו בחור צעיר הוא ינק 

מהגר"ש את שמחת התורה שקיננה בקרבו.
גם בערוב ימיו כאשר נחלה הגר"ש קשות, ורבי אריה 
עם  שתחי'  בתו  אירוסי  שמחת  לרגל  להתברך  אליו  הגיע 
לחדרו  הכניסו  לא  בתחילה  שליט"א,  מייזל  הגר"ס  חתנו 
שרבי  שמע  כאשר  מכן  לאחר  אולם  ומקורב,  תלמיד  שום 
לו  ולקרא  לרוץ אחריו  ביקש  נכנס אליו  ולא  אריה המתין 

לרוב חיבתו אליו.
קירבה מיוחדת היתה לו אצל מרן הגרי"ש כהנמן זצ"ל 
אשר חיבבו ביותר והשתעשע עמו רבות. לימים סיפר רבי 
אריה לאחד מנכדיו כי באחת השנים בליל ר"ה לאחר הת־
פלה צעד מהיכל הישיבה לכיון חדר האוכל, באותה תקופה 
מתק־ מפוניבז'  הרב  אותו  ראה  וכאשר  בהליכתו  התקשה 
שה בהליכתו עצר אותו וקרא לו שיכנס לביתו לאכול עמו, 
ואכן רבי אריה נכנס לביתו וסעד עמו ביחידות במשך זמן 
רב מתוך חיבה ואהבה. שנים רבות לאחר מכן היה מתענג 
על אותה סעודה שהייתה רוויה במטעניים רוחניים שאינם 

כלים לעולם.
לישיבת  רבות  לסור  נהג  בפוניבז'  לימודיו  בתקופת 
סלבודקה להתאבק בעפר המשגיח מרן הגרי"א שר זצ"ל, 

ולקבל הימנו מלא חופניו תורה ויר"ש. 

בישיבת מיר
לאחר כשנתיים ימים בשנת תש"ז נסע ללמוד בישיבת 
מיר בי-ם מיסודו של זקנו מרן הגרא"י פינקל זצ"ל שעלה 

ארצה בשנת תש"ד מגלות שנחאי.
באותה תקופה כיהן אביו כמנהלה הרוחני של הישיבה, 

ורבי אריה התעלה וגדל על ברכי אביו וסבו זצ"ל.
בהיותו ביני עמודי ביהמ"ד דישיבת מיר התפרסם בג־
המבו־ כולל  הישיבה  תלמידי  המיוחדת.  ובצדקותו  דלותו 
גרים ממנו הביטו עליו בהערכה ובהערצה יתירה. אף סבו 
מרן הגרא"י זצ"ל שתחת ישיבתו עוד במיר שבפולין עברו 
אלפי תלמידים, הצביע על נכדו זה כמי שעתיד להאיר את 

עיני ישראל בתורתו. 
זצ"ל  הגרא"י  מרן  זקנו  עם  ללמוד  זכה  שנים  באותם 

בחברותא דבר יום ביומו במשך שנים ארוכות.
הגר"ח  מרן  דודו  אצל  יתירה  לקירבה  זכה  כמו"כ 
קרוב  במשך  בחברותא  לומד  היה  ועמו  זצ"ל,  שמואלביץ 
לשלושה עשורים ברציפות ואף היה שומע ממנו שיעוריו 

תמידין כסדרם.
לימים סיפר שהוא היה הראשון מכל החברותות שה־
פסיק ללמוד עמו כאשר נחלש, היות ומחמת מידותיו הנא־
לו  אמר  לא  שהגר"ח  למרות  עליו  להכביד  רצה  לא  צלות 
מאומה ואף לא רימז לו. לאחר פטירת הגר"ח אמר שאולי 

הפסיד מכך ולא נהג כהוגן.
בן דודו הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל שהיה מהאריות 
הוא  כי  תדיר,  מתבטא  היה  ואף  ביותר  העריצו  שבחבורה 
גמרא עם הגפ"ת  דף  כיצד ללמוד  למד הרבה מרבי אריה 
כראוי, בהיותו ראש ישר בלימודיו, ולימים אף היה שולח 
בשיעוריו  ללמוד  שילכו  בלימודים  שהתקשו  בחורים 

הבהירים.
כל שנותיו היה דבוק ביותר בזקנו מרן הגרא"י פינקל 
ולא  תמיד  עיניו  לנגד  עמדה  הגדולה  דמותו  כאשר  זצ"ל, 
משה הימנו מעולם. לא אחת סיפר כי מזקנו זצ"ל ינק את 

האהבה ללא מיצרים לתורה מתוך מסירות נפש.

האיש מקדש
כהאדם  נכבדות  אודותיו  דיברו  לפרקו,  הגיעו  עם 

השלם בכל מכמני העליה, והוא נישא בח' אלול תשי"ג לה־
רבנית ע"ה, בת הגאון הירושלמי רבי שמואל אהרן יודלביץ 
זצ"ל. אחר נישואיו המשיך ללמוד בשקידה גדולה בישיבת 

מיר.
בהיכל  התורה  בהרבצת  חייו השקיע  שנות  עיקר  את 
הישיבה, אותם החל למסור מיד לאחר נישואיו בגיל הכ"ד 
לחייו בהוראת זקנו מרן הגרא"י זצ"ל, ומאז למעלה משי־
שיעוריו  לרבים.  תורה  והרביץ  שיעורים  מסר  שנה  שים 
הבהירים הפכו לאבן שואבת בעיקרי ישרות הסוגיות, ובהם 
הנחיל לתלמידיו את עיקר משנת תורת ישיבת מיר לדורו־

תיה, ורבים ניאותו לשיעוריו שיצאו להן מוניטין רב.
חו־ פתאום,  לפתע  אביו  נסתלק  תשכ"ה  אלול  בי"ח 

ס"א  בגיל  זצ"ל,  הגרא"י  זקנו  פטירת  לאחר  ימים  דשיים 
אותו באחד  נטל  הבינה,  מגיל  היותו פחות  ולמרות  בלבד, 
מלילות השבת ראש הישיבה מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל 
לי־ כי למרות היותו צעיר  ובמהלכה שיכנע אותו  לשיחה, 
מים, עליו להתחיל למלאות מקום אביו במסירת השיחות 

בהיכל הישיבה.
מהרעיון  הזדעזע  המופלאה  בענוותנותו  אריה  רבי 
שהוא יעמוד מול האריות בישיבה למסור לפניהם שיחות. 

גאון הענווה
רבות ניתן גם להאריך על ענוותנותו שאפפה אותו והקיפה אותו על כל צעד ושעל בחייו.

פרק מופלא היתה התייחסותו לש"ב ראש הישיבה מרן הגרנ"צ פינקל זצ"ל, למרות היותו מבוגר ממנו 
התבטל אליו כראש הישיבה, והיה זה לימוד בפני צעירי הצאן על הכבוד הגדול שהעניק ורחש בעקביות 

לראש הישיבה הגרנ"צ זצ"ל.
גם כאשר ניסו לדבר עמו כמה תלמידים לאחר פטירת ראש הישיבה הג"ר ביינוש פינקל זצ"ל על דבר 
מעמדו בישיבת מיר, הוא זעק בקול: "על מקומך יושיבוך, לא יועיל כלום מה שלא נגזר על האדם, לא 
יועילו כל המעשים, ומה שנגזר לא יועילו כל המעשים לקחת ממנו, הכל מאיתו ית"ש"... וכך ביטל את 

דבריהם בהינף יד ונכנע כליל לראש הישיבה הצעיר ש"ב מרן הגרנ"צ זצ"ל.
גם לאחר פטירת מרן הגרנ"צ זצ"ל כאשר הוכתר בנו הגרא"י שליט"א התנהג אליו רבי אריה כראש 
הישיבה לכל דבר, ותמיד אמר שדעתו של ראש הישיבה הנבחר היא הקובעת בכל דבר ודבר בישיבה. בנו 
הגר"ב שליט"א סיפר כי אף היה רגיל לברך את הגרא"י פינקל שליט"א בהרחמן בברהמ"ז באומרו שהוא 

הראש ישיבה הבעה"ב ויש לברכו.
סיפר אחד ממשמשיו: פעם ביקש ממנו תלמיד ברכה למקרה מצער ומסובך אליו נקלע באותה תקו־

פה. רבי אריה ברכו בכל לבו ואף החל להתפלל עבורו. לימים נגאל הלה מצרתו ואף הגיע לבשר לרבי 
אריה על כך ולומר לו תודה על תפלותיו, אולם רבי אריה עצר אותו ואמר לו שבטח שלא רק התפלות 
שלו הועילו, אלא הרבה יהודים ובתוכם בני משפחתיך הרי התפללו עבורך, והקב"ה ברוב חסדו מצרף את 

תפלותיהם של כל המתפללים ובזכות זה נושעת עתה.
   עובדה נוספת על ענוותנותו: רבי אריה למד שנים רבות בחברותא עם הגר"ח קמיל זצ"ל, ר"י אופ־
קים. פעם אחת פרץ ביניהם ויכוח הלכתי, האם יש ליטול ידיים אחר הנחת תפילין קודם התפילה, משום 
שבשעת הנחת תפילין של יד נגע המניח בזרוע. הגר"ח היה סבור שיש ליטול ואילו רבי אריה היה סבור 

כי אין צורך ליטול. 
לאחר פטירת הגר"ח שם לב אחד מתלמידיו כי רבי אריה החל ליטול את ידיו לאחר הנחת תפילין, 
נגד שיטתו מה שהיה סבור עד עתה, לתמיהתו הסביר רבי אריה: 'חשבתי לעצמי, הרי אין זה טורח גדול 
ליטול ידיים, אלא מה? איני נוטל כי אני סבור שאין צורך! כדי לשבור אצלי את המושג הזה של 'אני אומר' 
החלטתי לנהוג כפי דעת הגר"ח זצ"ל ליטול ידיים לאחר הנחת תפילין'. כך חינך את עצמו למידות טובות!
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הגר"ח שמואלביץ לחץ עליו, אולם הוא עמד בתוקף שהוא 
מעוניין להמשיך לשקוד על התורה.

שיצא  שמה  שליט"א,  בנימין  הג"ר  בנו  תיאר  לימים 
זצ"ל שיכנע  בסופו של דבר מאותה שיחה ארוכה, שאביו 
את מרן הגר"ח זצ"ל שהוא זה שאמור להתחיל למסור את 
עסוק  כי  בפניו  טען  הגר"ח  שמרן  אלא  בישיבה,  השיחות 
הוא כל העת באמירת שיעורים ולימוד הסוגיות בעיון, ואינו 
לשכנ־ החל  אריה  רבי  אך  מוסר.  שיחות  לאמירת  מתאים 
עו בשנית כי בכוחו הגדול יוכל לצלוח שניהם, והפציר בו 
שיחל הוא למלאת מקום אביו במסירת שיחותיו בישיבה, 
ואכן אודות לכך החל הגר"ח זצ"ל במסירת שיחות המוסר 
הנו־ בספר  הברזל  צאן  לנכסי  כונסו  אף  בישיבה, שלימים 
דע 'שיחות מוסר' בעריכתו של רבי אריה יחד עם בנו הג"ר 
לו  כתב  לאור  הספר  יצא  וכאשר  זצ"ל.  שמואלביץ  רפאל 
מרן הגר"ח זצ"ל בהקדשתו לספר בין הדברים: "הרי זה בכי 
יותן לש"ב האברך החשוב והמופלג וכו'.. בהמשך כתב לו 
"ככתוב תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה". כאות 

הוקרה על עריכת הספר.

באהלה של תורה
כך המשיך רבי אריה לשקוד על התורה באין מפריע 

לפליאת כל רואיו שהעריצוהו ביותר.
בה־ סיפר  ברכפלד  מיר  מר"י  ברזל שליט"א,  הגרא"י 

ספדו שלא מש לו מעיניו המראה הנפלא שחזר על עצמו 
מידי יום ביומו לפני למעלה מיובל שנים, כאשר היה צעיר 
לימים, כיצד שני האריות הגדולים, הנסיכים לבית מיר, רבי 
אריה זצ"ל וש"ב ראש הישיבה רבי נתן צבי זצ"ל צועדים 
יחדיו מהיכל הישיבה בשכונת בית ישראל, דרך רחוב עזרא, 
האחד גבוה והאחד נמוך, אולם שניהם שקועים עמוק עמוק 
הייתה  ביניהם  דאורייתא  הריתחא  ורבא,  דאביי  בהוויות 
מי  כל  אצל  התורה  חשקת  את  שעוררה  התלהבות,  בכזו 
שראה את שני הגדולים הללו, שאין להם בעולמם, אלא ד' 

אמות של תורה.
יום  מידי  בצעירותו  לומד  היה  אריה  רבי  כי  מסופר, 
הפסח,  בחג  זצ"ל.  פינקל  הגרא"י  מרן  זקנו  עם  בחברותא 
באחד השנים, פגש רבי אליעזר יהודה את חותנו של רבי 
זצ"ל,  יודלביץ  אהרן  רבי שמואל  הגה"צ  הוא  הלוא  אריה, 
תביעה  לי  'יש  בפניו:  והתבטא  י-ם,  וצדיקי  גדולי  מפארי 
רבי שמואל אהרן לשמע  רבי אריה'! תמה  על החתן שלך 
יום הוא בא  יהודה: "בכל  הדברים, הסביר לו רבי אליעזר 
ללמוד איתי, ואילו בערב פסח - דהיינו יום י"ד ניסן הוא 
לא בא, על כך יש לי תביעה". השיבו רבי שמואל אהרן: "אם 
חרף ביתו המלא בילדים רכים, הוא הגיע מידי יום עד ערב 

החג, הרי בזה יש לי נוחם גדול'. אך רבי אליעזר יהודה, לא 
התרצה, ואמר: על רבי אריה יש תביעה  גם ביום י"ד על כך 

שלא בא ללמוד'...
על  העומד  כמלאך  יוד'ל  אליעזר  רבי  הסבא  היה  כך, 
קודקדו של נכדו הגדול, שאותו הועיד לאחד מגדולי מרבי־

צי התורה, ואומר לו גדל!
גיסו הגרח"ע יודלביץ זצ"ל אף סיפר, שאינו יכול לש־
בשבת,  שהתנהלו  הסוערים  התורניים  הויכוחים  את  כוח 
מתוך כבוד והערכה הדדית, בין החתן לחמיו, רבי אריה עם 
חמיו הגרש"א יודלביץ, כל שבת הייתה נפתחת נושא תורני 

או הלכתי, והרוחות התלהטו, בריתחא דאורייתא...
יצוין, כי כשנחלה הגר"נ פרצוביץ זצ"ל מראשי הישי־
בה, והתקשה באמירת שיעוריו, ביקשו ראש הישיבה הג"ר 
ביינוש פינקל זצ"ל שימלא מקומו וימסור השיעורים במקו־
מו, וזאת בעיקר בשל העבודה שהוא היה רגיל למסור שי־
עורי הכנה לשיעורו של אותו גאון, והכיר את עיקר משנתו 

ודרכו התלמודית המאירה.
בני ביתו העידו שלא אחת היו שומעים ממנו בעת שינ־
תו דיבורים של תורה ומוסר. אחד הנכדים שישן בביתו בע־
רוב שנותיו סיפר שפעם באמצע הלילה שמע ממנו ממלמל 
מזכיר  שהוא  ממנו  שמע  אזנו  היטה  וכאשר  בפיו,  דברים 
את סוגיית 'שום כסף ושווה כסף' תוך שהוא מזכיר חידוש 

ששמע מהגר"נ פרצוביץ בסוגיא זו.
הניתוחים  מחדר  זקנותו  בשנות  הוציאוהו  כאשר  גם 
כאשר ניתחו לו את רגלו והיה נתון תחת השפעת תרופה 
מרדימה מקומית, החל לדבר מעניני אמונה עד כי הרופא 
החילוני ביקש להשתיקו. מוסיף אחד הנכדים: "מי שהכי־
רו הרי זה אינו בגדר חידוש כלל, היות וכל מחשבותיו היו 
תדיר בענינים רוחניים בלבד ולא היה לו כל שייכות לעניני 

העולם.
לרוב התעלותו הרוחנית היה מופרש ומופקע כל שנו־
לא מעולם  גם  כך  קיצונית.  בצורה  העוה"ז  עניני  תיו מכל 
לא קרא עתון. אחד הנכדים סיפר כי פעם כאשר הגישו לו 
כוס תה, והיה זה חם ביותר עבורו, התבטא ואמר שאפשר 
לקררו ולשפוך מבקבוק הקולה שעמד בשולחן על ידו לתוך 

הכוס תה.

שיחות מוסר
מרן  פטירת  לאחר  ימים  כשנתיים  תשמ"א  בשנת  רק 
שיחות  למסור  אריה  רבי  נעתר  זצ"ל,  שמואלביץ  הגר"ח 
בהיכל הישיבה כסדרן אותם המשיך ביד רמה אחת לשבו־

עיים עד לתקופה האחרונה.
 שיחותיו נודעו לשם דבר ונאמרו על ידו בהתעוררות 

מיוחדת, פעמים שאף באמצע השיחה היה פורץ בבכי מתוך 
עומק ליבו הטהור, ודבריו שיצאו מן הלב נכנסו ללבות אלפי 
תלמידיו ושומעי לקחיו בהיכלי ישיבות מיר, ובשאר המקו־

מות בהם היה נקרא ומתבקש להשמיע את קולו.
באמירת שיחותיו השקיע רבות ואף היה רגיל להתכונן 
זמן רב לכל שיחה. פעם התבטא ואמר לנכדו שאת השיחה 

הראשונה שמסר בישיבה ארך לו שבועיים של הכנה.
נכדו סיפר כי באחת השנים שהתאכסן בחג הפסח בית 
שיחות  למסור  דרכו  היה  ואז  שאול  בגבעת  בשכונת  אביו 
רבות בבתי הכנסת בשכונה, קרא לו רבי אריה באחד מימי 
וביקש ממנו להוציא  חוה"מ לחדרו לאחר ארוחת הבוקר, 
פסוקים  כמה  לו  להסביר  החל  וכך  מהארון,  מלאכי  ספר 
במלאכי פ"ג בהרחבה, כך נמשך הדבר במשך כשש שעות 
רבי  שבנו  לאחר  ורק  לפיו,  מאומה  שטעם  ללא  ברציפות 
סיים  מאוחר  שכבר  לו  ואמר  לחדר  נכנס  שליט"א  בנימין 
ללמוד עמו, וזו היתה ההכנה לשיחה שמסר בערב בביהמ"ד 

'פרושים' בשכונה, שארכה כמחצית השעה בלבד.
גם שיחותיו הדו שבועיות של המשגיח  כי  יש לציין, 
בי־ רבות  שנים  שנאמרו  זצ"ל   וולבה  שלמה  רבי  הגה"צ 
שיבת מיר נזקפים לזכותו של רבי אריה, כאשר רבי אריה 
ביקש אישית מהגר"ש למסור אחת לשבועיים שיחה מדי 
יום ג' בערב בתורנות. ואכן שבוע אחד היה מוסר רבי אריה 
ואילו בשבוע שלאחריו מסר הרב וולבה שיחה. כאשר נפטר 
כל  שיחות  למסור  אריה  מרבי  בקשו  זצ"ל  וולבה  הגר"ש 
בכוחו  שאין  ואמר  הסכים  לא  הוא  אולם  בקביעות,  שבוע 
למסור שיחה כל שבוע היות והוא צריך להתכונן לזה רבות.

מקורביו אף ציינו כי לאחרונה התגלה להם כי טרם כל 
שיחה היה ממלמל בפיו דבר מה, ורק לאחר מעקב ממושך 
גילו שהוא אומר את הפסוקים "מה' מענה לשון".. ה' שפתי 
תפתח"... רק בישיבת לייקווד שבארה"ב לשם נסע לצורך 
חיזוק אמר מילים אלו בקול רם ברבים כנראה מרוב התר־

גשות.
בכל הליכותיו ואף מעבר לשיחותיו שהיה מוסר היה 
שליט"א  קרליבך  הגר"ב  לתלמידיו.  חייה  מוסרית  דוגמא 
מר"י מיר סיפר שפעם ראה את רבי אריה עומד ומביט על 
השלג זמן רב כשהוא מהרהר רבות. הגר"ב הבין שבטח הוא 
מתבונן עתה במשהו מוסרי הקשור לשלג. הגר"ב ניגש אליו 
לשאלו על כך, ורבי אריה ענה לו: "אתה רואה שהשלג רק 
ומדוע  מעלה,  כלפי  בחזרה  לו  חוזר  ואינו  מהשמים  יורד 
באמת אינו חוזר? אלא כל זאת מחמת שכתוב בפסוק (יש־
עיה נה) 'כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא 
ישובו', מחמת כח התורה אין השלג יכול להתרומם מהארץ 

ולעוף באויר בחזרה.

ראש ישיבת מיר ברכפלד
ישיבת מיר במודיעין עילית בחודש אלול  עם הקמת 
תשנ"ט נתבקש על ידי מרן הגרנ"צ פינקל זצ"ל, ליטול על 
עצמו את הנהגת הישיבה בעיר להקימה בתבנית ישיבת מיר 
כפי שהכיר כל ימיו בירושלים,  ואכן רבי אריה נעתר לשאת 
את משאה ולעמוד בראשה. כשהוא מכפיף עצמו כל ימיו 
להנהגתו של ראש הישיבה הגרנ"צ זצ"ל למרות היותו מבו־

גר ממנו בלמעלה מעשור.
ועוצמ־ זצ"ל  הגרנ"צ  של  טבעית  העל  נפשו  מסירות 
הישיבה  את  מהרה  עד  הביאו  אריה,  רבי  הרוחנית של  תו 
לשיאים חדשים, כאשר ישיבת מיר ברכפלד מהווה כהיום 
מעצמה תורנית לכשעצמה ונמנית על אחד מהישיבות המ־

פוארות והמובילות בעולם הישיבות.
נתונות  מחשבותיו  כל  היו  האחרון  יומו  ועד  אז  מני 
תמיד למען יעלו תלמידיו במסילה העולה בית ה'. מסירות 
נפשו עבור תלמידיו ברוחניות ובגשמיות היתה לשם דבר 
פנים,  פנים אל  וכמים  בנפשם,  נפשו היתה קשורה  כאשר 
תלמידיו מצידם ראו בו אב רחום, ודמות פלאים ההולכת 

לפני המחנה.
רבי אריה החל למסור שיעור כללי אחת לשבועיים בי־
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שיבה בברכפלד, זאת מלבד שיעורים קבועים לבני הקיבוץ 
ושיחות חודשיות. במקביל המשיך לקיים את שיחתו הדו 
שבועית בהיכל ישיבת מיר בי-ם ובשאר סניפי ישיבת מיר.

תלמידיו דיברו בערגה, שהוא היה דמות ל'שש ושמח' 
אימת שראוהו  כל  היממה  בכל שעות  התורה,  מכמני  בכל 
ולן בעומקה של הלכה לאמיתה של תורה, מדי  יושב  היה 
שבת, בפרט בשבתות הקיץ הארוכות, למד רבי אריה בחב־
רותא עם שני בחורים. מדובר בלימוד רצוף של שבע שעות, 
מיד עם סיום סעודת השבת ועד לתפלת מנחה. התלמידים 
שזכו לכך ציינו כי בעוד הם נופלים מעייפות באמצע הלי־
מוד, הרי שראש הישיבה ממרום שנותיו נותר ללמוד רענן. 

בחיות ובהתלהבות.
לכל  למופת  דוגמא  שהיתה  בתורה  שקיעותו  מלבד 
רואיו, והשיעורים הייחודיים שמסר כל ימיו בהרבצת התו־
רה, וזכה להעמיד תלמידים רבים ת"ח ובעלי תריסין, הוא 
והנרגש,  הרחום  מליבו  שיצאו  המאלפות  בשיחותיו  נודע 

וחדרו עמוקות לליבות שומעיו הרבים בכל אתר ואתר.  
שיחותיו,  הישיבה,  בהיכל  שיחותיו  היו  דבר  לשם 
מלאות עומק ותוכן היו למבינים שמצאו בהם עונג עצום, 
אך מאופיינות ברגשי קודש, כאשר לא אחת היה פורץ בבכי 
תוך כדי השיחה, והדברים שיצאו מליבו הטהור חדרו לשד 

עצמות תלמידיו.
כן היו לו שיחות וועדים קבועים בענינים שונים, מדי 
בוקר לאחר תפלת שחרית עודו מעוטר בטלית ותפילין היה 
מוסר שיעור מיוחד בספר 'פלא יועץ' אז היה מתבל רבות 

ממוסריו הנעימים כארחות חיים לתלמידיו.
משובבי  שיחות  בשבתו  שבת  מידי  מוסר  היה  כמו"כ 
נפש אודות גדלות השבת ורוממותה, וכל אלו נקבצו ובאו 
לימים בספרו 'יבא שילה', שהפך לנכס צאן ברזל למבקשי 
העליה בהכרת רוממות השבת. ועד מיוחד היה מוסר בקבי־
עות במוצ"ש בספר משלי עם ביאור הגר"א שנמשך במשך 
במשלי  פסוק אחד  על  בנוי  היה  שיעור  כל  שנים,  עשרות 
עד שסיים פעם אחת את הספר כולו, בהיותו אבן שואבת 
להרחיב ולהביא על כל מקרא עוז ותעצומות. את שיחותיו 
התמידיות כינסו תלמידיו ובני המשפחה בסדרת ספרי 'הר 
יראה' - אוסף שיחות מוסר, שהינם אבני יסוד בדרכי העליה 

בתורה ויר"ש.
לצד זאת הגיעו לביתו מדי שבוע ביום ג' בערב קבו־
צה מצומצמת של בעלי בתים שעלו מצרפת, בדרך לא דרך 
הם התחברו אליו והוא למד עמם בצוותא מדי שבוע. היה 
הישי־ של  העיונים  הלימוד  מסדרי  שונה  לימוד  כמובן  זה 
בה, אבל עבור אותם יהודים היה זה עבורם החיות הרוחנית 
שהניע אותם לכל ימות השבוע והשפיע על ארחות החיים 

של כל בני משפחתם.

רועה נאמן
אב  אצל  כמו  הרגישו  במחיצתו  כי  סיפרו  תלמידיו 
ולפרוק  לבם  על  את אשר  להשיח  יכולים  היו  באשר  ואם 
את מצוקותיהם, והוא באהבתו הגדולה שיצאה מלבו הגדול 
והרחום לכל תלמיד פעל עבורם לעזרם ולסעדם כאביהם 

ממש ללא גוזמא כלל.
כך גם קסמו הנדיר היה שובה כל לב ונפש. כח משיכה 
אדיר היה לו. בדיבוריו שהיו מלאי חכמה טעם ודעת היה 
יורד עמוק לנבכי הנפשות, סולל עבורם את דרכם הטובה 
וכך החיה במרוצת שנות חיו המוני אנשים שהעלם על דרך 

המלך.
סו־ אין  בעבותות אהבה  עמו  ונקשרו  נכרכו  תלמידיו 
פית, ואף לאחר נישואיהם היו נועצים בו בכל הליכותיהם, 

ומבקשים ממנו עצה ותושיה.

אלוף המידות
ניתן לכתוב על עוצם מידותיו  כרכים רבים עבי כרס 

הנאצלות. אולם ביריעה שלפנינו נביא אחדים מהם.
רבי אריה היה אומר תמיד בשם זקנו הסבא מסלבוד־
כיצד מתמצת הוא את עיקר פוע־ זצ"ל, כאשר נשאל  קה 
ליו בחיים? השיב: "השתדלתי לחנך את תלמידי, כי מוטל 
זה  וטוב). לאור  (להיות חכם  גּוט"  אּון  ְקלּוג  עליהם להיות 
חי רבי אריה כל ימיו, להחכים בהטבה לזולת! עד כי העידו 

אחריו שהיה יחיד הדור ב'טובת עין'.
שאביו  רק  לא  כי  בהספדו  אמר  שליט"א  הגר"ב  בנו 
זצ"ל היה כל כולו מקשה אחת של לב טוב באופן מדהים, 
אלא יתירה מכך, הוא אף היה גומל רעה תחת טובה לאותם 

שרדפוהו, ורבו המקרים בכגון דא.
מסופר, שכאשר התגורר ברח' מלאכי בי-ם, החל אחד 

עבד ה'
עבודת ה' שלו היתה מן המופלאות. הגר"י אזרחי שליט"א זעק בהספדו בהלויה ואמר: "עליו היה 

ניתן לראות את ה'שויתי ה' לנגדי תמיד' בכל עת בלי הפסק, ומזכירת השי"ת הוא השיג הכל.
 בתקופה האחרונה אף התבטא בגילוי לב, שבלכתו בבית או ברחוב הוא רואה לנגד עיניו כל העת 

את רק את בוראו.
כך גם עבודת התפלה שלו היתה לשם דבר. רבי אריה היה ממשכימי קום לעבודת הבורא, כבר בשעה 
שש בבוקר היה מגיע מדי בוקר לתפלת שחרית לישיבה להתכונן בסילודין לעבודת התפלה והיה מתפלל 

כמונה מעות.
תלמידיו העידו כי כמעט לא היה תפלה שלא הוזיל בה דמעות לרוב.

רבה של מודיעין עילית הגר"מ קסלר שליט"א זעק בהספדו: "היכן רואים היום אדם שבוכה בתפילה 
של יום חול. מושגים שלא מוכרים כיום".

בעזרת  קומה  ישראל  "צור  המילים  את  אמר  כאשר  שחרית  בתפלת  יום  שבכל  לב  שמו  מקורוביו 
ישראל" היה פורץ בבכי סוער כתינוק בן יומו ממש.

משגיח הישיבה הג"ר ראובן הכסטר שליט"א סיפר, שפעם סיפרו לרבי אריה על טרגדיה מסוימת 
עוד לפני התפילה, והציבור לא ידע על כך. כאשר הגיע רבי אריה למילים: 'צור ישראל, קומה בעזרת 
ישראל...' שלפני שמו"ע, פרץ בבכי סוער, הלב עלה על גדותיו, שלא יכול היה להמשיך עוד בתפילה... 

אז נודע לתלמידים על הטרגדיה שאירעה.  
לצד זאת נודע בחן שפתותיו בתפילות הימים הנוראים, כאשר רבים הגיעו מכל קצוות העיר לשמוע 
תפילותיו המעוררות והמרגשות שהמיסו כל לב, והוא בהגיעו ל'מלוך על כל העולם כולו' היה בוכה בכיה 

חרישית בהתחננו שיתגדל ויתקדש שמו בעולם.
כך העידו הבחורים כי היו קטעים בתפלות שהיה בוכה ומזיל דמעות לרוב עד שהיה נשנק מרוב בכי. 
אחד הבחורים אף הוסיף וסיפר שהרבה מהקטעים לא היה שייך לחקותו מכיון שכאשר אמרו הוא נשנק 

מבכי.
ומזיל  בוכה  ט' באב היה  ויום  ושומעי לקחו הרבים לא ישכחו לעולם איך שבקינות בליל  תלמידו 
דמעות לרוב על חורבן המקדש עד שלעומד מן הצד היה נדמה כאילו אירע לו זה עתה צער אישי. גם 
בשיחותיו שהיה מוסר בליל ט' באב במקומות שונים, ובשנים מסוימות היה מוסר שיחה מיוחדת על חו־
רבן המקדש בביהכ"נ הגדול חניכי הישיבות בשכונת רוממה בי-ם בהשתתפות המונים היה מתייפח בבכי 

במהלך השיחה ואף השומעים היו מצטרפים לבכיותיו שיצאו ונבעו מעומק לבו הטהור.
גיסו הג"ר אביגדור נבנצל שליט"א סיפר כי שמע שכאשר רבי אריה נסע פעם במטוס ולידו התיישב 
יהודי שאינו שומר תומ"צ, וכששמע הלה ברכה מפיו, מרוב התרגשות הוא התהפך והפך ליהודי שומר 

תומ"צ, כך היתה אצלו כל ברכה פשוטה, וזהו הפירוש בפשטות "שם שמים מתאהב על ידו".
בפי תלמידיו מסופר רבות על הישועות שחולל בכח תפלותיו וברכותיו. בשיחה שקיימנו השבוע עם 

אחד התלמידים הוא סיפר לנו עובדה פלאית על כך.
 היה זה באחד הימים כאשר הגיע לרבי אריה וצרתו בפיו והוא שאביו נחלה בלבו והרופאים מחייבים 
ניתוח מסובך מאוד בהקדם ובא לבקש ברכה. למרבה הפלא ענה לו רבי אריה שהוא מכיר את אביו מירו־
שלים ויש לו לב טוב ולא יכול להיות שיש לו בעיה בלבו, הלה החל להסביר לו בשנית שהרופאים קבעו 
שהוא חייב טיפול מחמת מצבו הקשה, אולם רבי אריה בשלו כאשר התעקש שאין אביו צריך ניתוח. הלה 
חזר לרופאים, אולם הרופאים גיחכו על הדברים שנשמעו ממנו. כך חזר לרבי אריה עם דברי הרופאים, 
זז מדבריו הקודמים ואמר שאין צריך לנתחו. למרבה הפלא ערכו הרופאים  אולם רבי אריה עדיין לא 
בדיקה נוספת באביו ומה מאוד נחרדו שהם טעו בצילום, וכי הבעיה של אביו היה בשריר מסוים והם טעו 
וסברו שיש לו בעיה בלב. כך העיד בפנינו השבוע גם אחד הנכדים שכמה פעמים ראה איך שהוא חולק 

נחרצות על דברי רופאים בכירים.
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השכנים לבנות מול ביתו של רבי אריה ללא ששאל ממנו 
כמו"כ  כך לחושך בסלון הבית.  ידי  על  וגרם  קודם,  רשות 
מעוצמת  ואף  לשכנים  כבדים  רעשים  גרם  הבניה  במהלך 
הבניה נשבר האינסטלציה בבית רבי אריה. בני הבית כעסו 
ביותר על אותו שכן, אך רבי אריה לא הרשה בביתו לדבר 

מילה אחת כנגדו.
והנה למרבה הפלא כאשר רבי אריה פגש באותו שכן, 
הוא שוחח עמו בכזה חיוך ובלבביות ופרגון: 'הא! כל הזמן 
גדול  ילדים  מספר  עם  מסתדר  הינך  כיצד  עליך  חשבתי 
וכך  בונה!  שאתה  אני  שמח  וקטן!  צר  כה  בבית  בלעה"ר, 
דבר ההפרעה  קל, את  ברמז  ולו  להזכיר  מבלי  עמו  שוחח 
שנגרמת לו בעקבות הבניה. הסיפור לא הסתיים, יום אחד 
עלה רבי אריה לביתו של אותו שכן ושאלו אם הוא צריך 
הלוואה כספית, היות והבחין שבימים האחרונים הוא הס־
פיק לבנות בביתו. עד כדי כך היה רבי אריה התגלמות של 

לב טוב!
עובדה מעניינת נוספת נשמעה השבוע ב'שבעה'. שוכר 
הדירה של רבי אריה ברחוב צפניה הגיע לנחם וסיפר לתומו 
שכבר למעלה מעשרים שנה שהוא משלם את החשמל של 
וועד הבית מכיסו, היות וכאשר שכר את הדירה מרבי אריה 
רבי אריה מכיסו  היום שילם להם  לו השכנים שעד  אמרו 
את דמי החשמל של הבנין, וכך המשיך אותו שוכר לשלם 
שנים רבות. הדבר נודע לבני משפחתו רק השבוע במקרה 

ע"י השוכר.
כך תדיר חשב רבות על הזולת שחלילה לא יפגע. סיפר 
אחד מתלמידו הוותיקים שבא פעם להזמינו לשמחת הני־
שואין של בתו האחרונה. אולם רבי אריה שעבר אז תאונה 
קלה ועינו נפגעה במקצת, אמר לו: "הרי ידוע לך שלאחרונה 
אני לא כ"כ רואה אנשים, אנשים אומרים לי שלום ברחוב 
וכו' ואיני יודע איך להגיב להם כיון שאין אני מזהה אותם, 
ואני חושש ביותר שאולי יש אנשים שנפגעים מחמת כן", 
לשמחה.  יגיע  לא  אני  אם  לי  ותסלח  עלי  תרחם  אנא  לכן 

כמובן שאותו תלמיד נעתר לבקשתו.
ש"ב הגר"א טורק שליט"א סיפר בהספדו כי אחד מר־
בני העיר מודיעין עילית סיפר לו עובדה מעניינת. רבי אריה 
נטפל  הברית  לאחר  בברכפלד.  שנערך  לברית  פעם  הגיע 
לו בקול שהוא משיח  אליו בן אדם תמהוני והתחיל לומר 
ועליו להתגלות במהרה ויפסיק לחיות בענווה, הלה המשיך 
מוזרים  מדיבורים  להתעלם  במקום  התמוהים.  בדיבוריו 
מעין אלו בחר לו רבי אריה לעודדו ולחזקו והתחיל לומר 
לו שאל ידאג שהנה עוד מעט יגיע משיח ויתגלה מלכותו 
כך  המופלאה,  בענותנותו  הדבור  את  עמו  והרחיב  בעולם 
התייחס אליו בהארת פנים ולא התעלם ממנו כפי שאחרים 

נאלצים להתעלם במקרים [מוזרים ותמוהים מעין אלו.
הפורים  ביום  השנים  באחת  זה  היה  נוספת:  עובדה 
כאשר נעלם אחד הבחורים בירושלים. שעות רבות לאחר 
שחיפשו אותו מצאו אותו אחיו בביהכ"נ אור הצפון בי-ם 
כשהוא שיכור ועומד על יד רבי אריה שהיה שקוע באותו 
זמן בתלמודו. אותו בחור בשכרותו החל לפתע לצעוק על 
רבי אריה ולבזותו בדברי גנאי וגידופים בלתי נסבלים שאין 
הדעת סובלתם. אנשים רבים ובהם אחיו ניסו לגרשו אך רבי 
אריה לא הסכים לכך, וכך שמע כל העת את דברי הגידוף 
והחירוף של אותו שיכור במשך זמן רב. למחרת הגיע אחיו 
להתנצל בפני רבי אריה על מה שאירע אתמול, נענה לו רבי 
אריה בענווה פלאית: "מה לך להתנצל, הרי סוף כל סוף מי־
שהו אומר לי מוסר כדרבונות ולא רק דברי שבח שאני כ"כ 

רגיל בהם".
כי  ב'שבעה'  סיפר  בישיבה  הצעירים  הבחורים  אחד 
לפני כחודשים הגיע לביתו של רבי אריה לבקש ממנו ברכה, 
אותו, שאלו  זיהה  ולא  ביותר  חלוש  היה  אריה שכבר  רבי 
היכן הוא לומד, וכשהלה ענהו שהוא לומד במיר ברכפלד, 
ותל־ גם אברך  רבי אריה בפשטות מופלאה שהוא  השיבו 
מיד רגיל מן השורה בישיבת מיר ברכפלד, ואמר זאת בכדי 

שהלה לא יתבייש שאין הוא מכירו. 

נושא בעול
כך הפליא רבי אריה וחידש חידושים גדולים ונשגבים 
במידת 'נושא בעול עם חברו' כאשר לבו הרחום היה פתוח 

כאולם לכל דך ונדכה. 
בתקופת המצור היה כבן 16 שנה בלבד, וכבר אז הטה 
שכמו לסבלות אחיו. באותה תקופה תרם דם למען הפצו־
עים וקיבל בתמורה לתרומה ביצה קשה ועגבניה. בתקופת 
העניק  אריה  רבי  אולם  גדול.  אוצר  היה  זה  והצנע  המצור 
זאת במתנה לבחור ישיבה שנחלש אז ואוכל זה החייה אותו 

עד למאוד.
כזוג צעיר אסף ביחד עם רעייתו הרבנית ע"ה את הס־
זוננפלד ע"ה לביתם במשך תקופה  בתא הישישה הרבנית 

ארוכה, כאשר דאג עבורה במסירות מיוחדת. 
בנו הגר"ב שליט"א סיפר בהלויה כי היה קבצן מסכן 
בביתם  להתארח  מגיע  היה  והלה  ארצה  מרומניה  שעלה 
רבות בשבתות וחגים לצדם של קשיי יום ואומללים רבים 

שמצאו נוחם בביתם.
היה זה באחת השנים ביום הושענא רבה כאשר כידוע 
ורבי אריה  בביתם  הלה דפק  היום,  כולם טרודים במצוות 
פתח את הדלת, כמובן שהוא קבלו בשמחה והכניסו לביתו 
לסעוד את סעודת היום בסוכתו. אולם הפעם סירב הקבצן 
להיכנס לבית, אלא החל לטעון שאף אחד לא מתייחס אליו 
ובימים האחרונים אף ניתקו לו את החשמל בביתו מחמת 

שלא שילם את חובו המנופח מזה תקופה ארוכה.
גדול  החוב של אותו קבצן לחברת החשמל היה סכום 
בסך תשעים לירות סכום גדול באותם ימים, כשהוא הפציר 
מר' אריה שישלם לו וכך יוכל לחזור לביתו לשהות וללון שם.

רבי אריה הוציא לו 5 לירות שזה היה סכום מכובד, אך 
הוא בכה בפניו שזה לא מספיק עבורו.

לרבי אריה לא היה את הסכום הגדול הנדרש, אך על 
יח־ עמו  ללכת  מוכן  שהוא  קבצן  לאותו  ואמר  נענה  אתר 
דיו מבית לבית להתרים יהודים ובכך יוכל לפרוע את חובו. 
ואכן מדיבור למעשה צעד עמו רבי אריה ביום הוש"ר מבית 
לבית עד שלאחר כמה שעות הצליח לגייס את הסכום הנ־
דרש לשמחת לבו של אותו קבצן. לרוב שמחתו החל מני אז 

אותו קבצן לכנות את ר' אריה בשם "המלאך של הוש"ר"!
בתקופה שבה חיפשה כל המדינה את שלושת הנערים 
עמו.  בל  ולבו  כסהרורי  אריה  רבי  התהלך  הי"ד  החטופים 
ובד־ בבכיות  תהלים  אומר  כשהוא  לעמוד  ניגש  היה  הוא 
מעות שליש וכך סחף עמו את כל בני הישיבה והיווה להם 
'נושא בעול עם חבירו' בדרגא הנעלית  דוגמא של המושג 

ביותר.

על  מספר  אריה  רבי  היה  בעול  לנושא  חייה  כדוגמא 
מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל שלא אחת בעת ארוחת הבוקר 
אירוע מצער  על  קורא  והיה  היומי  בעתון  כשהיה מעלעל 
צרתו  זו  היה  כאילו  קטן  כתינוק  רב  בבכי  מתפרץ  היה 
האישית. כך ניתן לומר על רבי אריה כאשר לא אחת בעת 
היה שומע צרתו של תלמיד היה מתחיל לבכות כמי שזוהי 

צרתו האישית.
הנורא  האסון  בתקופת  כי  התלמידים  אחד  סיפר  כך 
משאיפת  נפטרו  בנות  שתי  כאשר  מרדכי  בגבעת  שאירע 
נוראות,  בכיות  שחרית  בתפלת  אריה  רבי  בכה  רעיל  ריח 
ולאחר מכן כאשר נכנס למסור את השיעור הקבוע בפלא 
יועץ אמר שעל מאורע זה ניתן לומר "יתגדל ויתקדש שמיה 

רבה".
שח ש"ב הגר"א טורק שליט"א: זכיתי להתלוות פעם 
על  אבל שבישרה  מודעת  ראינו  בדרכנו  אריה,  רבי  לדודי 
פטירתו של פלוני, בין הדברים במודעת האבל נכתב 'משמח 
ליבות  רק  "וכי  ואמר:  התבטא  אריה  רבי  נשברים',  ליבות 
נשברים יש לשמח? מי לא צריך שמחה בלב? מי לא צריך 

מאור פנים? צריך לשמח בעיקר ליבות נשברים"...
צרתו.  בעת  ליהודי  עזר  כיצד  סיפרו  מעניינת  עובדה 
עובדה הווה באברך שבתו עמדה בפרק האיש מקדש אולם 
את  לתנות  אריה  לרבי  הגיע  הלה  להתחייב.  כל  אין  לרש 
צרתו בפניו ולשאול בעצתו כדת מה לעשות. רבי אריה ענה 
לו שאם אין לו הרי שלא יתחייב לעת עתה כלום, אלא רק 
יתחייב ללמוד בספר חובת הלבבות. הלה עשה כעצתו וכא־
והחלו לדבר  ונפגש עם הצד השני  שר הוצע לבתו שידוך 
על עניני הכספים ענה למרבה הפלא שהוא מתחייב ללמוד 
הצד  עתה.  להתחייב  יכול  אינו  כסף  אולם  הלבבות  חובת 
השני כ"כ נהנה מצדקותו והחליט על אתר שהוא יממן את 

כל הוצאות החתונה לכזה מחותן צדיק.

דרך אמונה
כל חיו היו מקשה אחת של אמונה תמימה בקונו. גם 
במצבים הקשים ביותר בחייו לא מש החיוך והשמחה מנגד 

עיניו.
בנו הגר"ב שליט"א סיפר כי כאשר אמו הרבנית ע"ה 
נפטרה, ואביו נכח בעת הקבורה ואף כיסה את בעפר את 
מרגיש  שהוא  לו  ואמר  בפניו  אביו  התבטא  הטרי,  הקבר 
בכיסוי העפר על קברה כמי שמסכך את סוכת ביתו לקראת 
לו שזוהי מצווה ככל המצות  ואמר  החג, רבי אריה הוסיף 
ורצון ה' הוא לעשות זאת בשמחה ועלינו לעשותו בשמחה 

ככל המצוות.
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

כורפוכנסוןחובעירונר
רפוניועסורבניםורמורירועיםובוןחועיררבניפוב
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נטינרבורבביחיםברוומרמו
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