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פרנו // „ו„ פרי„
יחה עם נה‚ ‡וטובוס

הוא דיבר בצורה רגועה לחלוטין. אף טען כי אין 
לו כל בעיה עם חרדים, אך במהלך השיחה הת־
ברר כי ההפך הוא הנכון. האיש עוין את הציבור 
החרדי. הגם שאיננו מודה בכך בקולו. מדוע הח־
רדים כך, ומדוע הם כך, תהה לכל אורך השיחה. 
עיקר תלונותיו התמקדו בנעשה בין ד' אמותיו. 
אחי־ של  הדרך  רבות  במקרים  הוא  האוטובוס 
נו החילונים להיפגש עם הציבור החרדי על כל 

גווניו.

הוא האשים נוסעים חרדים שהתרגזו כאשר לא 
הנסיעה.  ממנו את  מנעו  ולכן  אוטובוסים  הגיעו 
לדבריו, ארבע פעמים היה צריך להזמין משטרה 
כדי שזו תמנע מנוסע חרדי לנתק לו את הרדיו. 
ובכלל, הוא לא הבין מדוע הוא צריך לנתק את 

הרדיו עבור הנוסע החרדי.

נכו־ ולא  הזויות  טענות  הן  כמובן  אלו  טענות 
שי־ לספק  היא  החברה  של  הצורך  בעליל.  נות 
רות לנוסעים, ואם מדובר בנוסעים חרדיים, על 
שאינם  תכנים  יודלקו  שלא  לכך  לדאוג  החברה 
בחוצפתה  החברה  החרדים.  לנוסעים  מתאימים 
איננה דואגת לכך והנהגים נופלים פעמים רבות 

בין הכיסאות.

מלבד זאת היו לו גם טענות נכונות. בין היתר, על 
כך שנוסעים עצרו את האוטובוס לאחר שהתברר 
כי אין להם אוטובוסים. כמו כן, מקרה של נוסעים 

שכיבו או ניסו לכבות את הרדיו בכוח.

אירועים אלו שייכים אמנם לשולי החברה הח־
רדית, אך מן הראוי לטפל בהם ולפעול למגרם, 
כי פעמים רבות שמעשים של קיצוניים מוציאים 

שם רע לכלל החברה.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

העה הוחמˆה
יום הילולת האר"י הק־ ה' מנחם-אב הוא  היום 

דוש.

מסופר בספר שבחי האריז"ל:

"פעם אחת בערב שבת סמוך להכנסת כלה, יצא 
עם תלמידיו חוץ לעיר צפת, כדי לקבל השבת. 
לתלמידיו:  הרב  אמר  משוררים,  שהיו  ובתוך 
השבת  קודם  לירושלים  שנלך  רצונכם  חברי, 
רחוקה  היא  וירושלים  בירושלים?  שבת  ונעשה 

מצפת יותר מכ"ה פרסאות.

מכך,  מרוצים  אנו  התלמידים:  מן  קצת  השיבו 
קודם  נלך  ואמרו:  השיבו  התלמידים  מן  וקצת 

ונודיע לנשותינו.

הרב  נתחרד  לביתנו,  מקודם  נלך  שאמרו  כיון 
חרדה גדולה והכה כף אל כף ואמר: אוי לנו שלא 
כולכם  הייתם  שאלמלא  להיגאל,  זכות  בנו  היה 
משיבים לי פה אחד שאתם רוצים לילך בשמחה 
גדולה, תיכף היו נגאלים כל ישראל, שעתה היתה 
בדבר  ומתוך שמיאנתם  להיגאל,  עומדת  השעה 

חזר הגלות לאיתנו".

// בתגובה להצהרה שחתמו בליכוד: „בר המערכ

בימין המאוחד יחתמו על 
הצהרת נאמנות לערכי הימין

שקד הודיעה כי תחתים את חברי המפלגה על הצהרה שתתחייב לקדם ערכים 
כהחלת ריבונות, חירות ומשילות

מ‡: ח. פרנ˜ל

הוחתמו  שבליכוד  אחרי 
הצה־ על  לכנסת  הרשימה  חברי 
בבנימין  לתמיכה  נאמנות  רת 
נתניהו בלבד לראשות הממשלה, 
רשי־ יו"ר  (שני)  אתמול  הודיעה 
מת הימין המאוחד, איילת שקד, 
שתחתים את חברי רשימתה על 
הימין",  לערכי  נאמנות  "הצהרת 
כפי שכינתה זאת בראיון לקלמן 

וליברמן ברשת ב.
יחתמו  שעליה  האמנה 
בהם  ערכים,  רשימת  כוללת 
פיתוח  הלאום,  חוק  יישום 
הארץ,  רחבי  בכל  ההתיישבות 
 C בשטחי  ריבונות  החלת 
חברתית  אחריות  משילות, 
יועבר  האמנה  נוסח  ועוד. 
היום בין מועמדי המפלגה והם 
יאשרו את מחויבותם למסמך. 
להצה־ להתייחס  סירבה  שקד 
נתניהו  לבנימין  האמונים  רת 
עליה  חתמו  הליכוד  שחברי 

מתערבת  אינה  היא  כי  ואמרה 
בענייניהן של מפלגות אחרות. 
בריאיון  התייחסה  שקד 
לדבריו של הרב רפי פרץ כי הוא 
לפל־ אזרחות  במתן  תומך  אינו 
במ־  C בשטחי  שחיים  סטינים 
החוק  של  עתידית  החלה  סגרת 
היא  כי  ואמרה  באזור.  הישראלי 
הללו  שהפלסטינים  בכך  תומכת 
של  "התוכנית  לאזרחות:  יזכו 
הימין החדש ברורה, החלת הרי־
בונות על שטחי C בלבד, שם יש 
וכ-100  ישראלים  אלף  כ-450 
אזרחות  יקבלו  הם  ערבים.  אלף 
מלאה, מדינת ישראל יכולה לה־
כיל כמות כזו ובוודאי לא להחיל 
 ."B-וA את הריבונות על שטחי
שום  לנו  "אין  כי  הבהירה  שקד 
פלס־ מיליון  שני  לספח  כוונה 
את  להחיל  כוונה  לנו  יש  טינים, 
שרוב  שטח  על  הישראלי  החוק 
אזרחי  הם  תושביו  של  מוחלט 
תחת  חיים  ולא  ישראל  מדינת 

החוקים שלנו".

הפ־ שיתוף  אל  החזרה  על 
שאותו  היהודי  הבית  עם  עולה 
נטשו בבחירות האחרונה, אמרה 
שקד כי "המטרה שלנו כן הייתה 
הימין.  גוש  את  להגדיל  טובה, 
הנחנו אז שאנחנו מאבדים קולות 
לגוש השמאל, לכחול לבן, קולות 
לנו  מצביעים  שלא  ליברליים 
ביחד ולכן כן נכון להתפצל. אבל 
אנחנו לומדים מטעויות והיה לי 
עם  שבועות  שלושה  במשך  דיון 
נפתלי בנט, שחשב שהפעם נכון 
חש־ ואני  רשימות,  בשתי  ללכת 

בתי שנכון ללכת יחד".
"לאחר  כי  סיפרה  שקד 
החסימה  אחוז  את  עברנו  שלא 
לה־ לאזרחות',  'לצאת  החלטתי 
בליכוד.  ולעבוד  לליכוד  תפקד 
הבחירות  עלינו  משנכפו  אבל 
הנ־ שהדבר  חשבתי  האחרונות, 
גוש אידיאולוגי  כון הוא להוביל 
הימין  את  בתוכו  שיאגד  גדול 
הציונות  כל  ואת  האידיאולוגי 

הדתית ביחד".

דרמה ביחסי הודו פקיסטן: 

הודו ביטלה את מעמדו המשפטי 
המיוחד של חבל קשמיר

טרם המהלך שיגרה הודו כוחות גדולים אל החבל הנתון במחלוקת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בקשמיר  המריבה  חבל 
בין  קשה  במחלוקת  עומד  אשר 
מעצמות  שתי  לפקיסטן,  הודו 
נפיץ  להיות  הופך  גרעיניות, 
נשיאותי  צו  בעקבות  במיוחד 
את  המבטל  הודו,  שמפרסמת 
אוטו־ המעניק  בחוקה  הסעיף 
נתון  אשר  קשמיר  לחבל  נומיה 

תחת עימות בין הודו לפקיסטן.
כי  פקיסטן  הודיעה  אתמול 
תבחן את כל התגובות האפשריות 

כך  הודו.  של  חוקי  הבלתי  לצעד 
לפי שר החוץ הפקיסטני.

הודו  תגברה  ראשון  ביום 
בקשמיר.  הצבאית  הנוכחות  את 
ששלשום  לאחר  נעשה  המהלך 
פקיס־ אזרחים  שני  באזור  מתו 
טנים. פקיסטן האשימה את הודו 
הממשלה  השניים.  של  במותם 
בתקופה  קראה  הפקיסטנית 
האמריק־ לממשל  האחרונה 
הודו  אך  הצדדים,  בין  לתווך  ני 
טוענת כי הסכסוך צריך להיפתר 

באופן בילטראלי בלבד.
לפני כחצי שנה הפיל צבא 
צבא  של  מטוסים  שני  פקיסטן 
פקי־ צבא  דובר  בקשמיר.  הודו 
נכנסו  המטוסים  כי  הודיע  סטן 
למרחב האווירי של פקיסטן בא־
זור. עוד נמסר כי אחד הטייסים 
ההודים נמצא בידי צבא פקיסטן. 
בד בבד מסרו במשרד החוץ הפ־
קיסטני כי לאיסלמבאד אין כוונה 
למרות  אך  המצב,  את  להסלים 

זאת נערכת לכל התפתחות.
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שר החוץ האיראני אישר את הדיווח על הזמנתו לבית הלבן
לדבריו, הובטח לו כי לא יוטלו עליו סנקציות אם יגיע לפגישה עם טראמפ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שר החוץ של איראן, מוחמד ג'אווד זריף, אישר 
את הדיווח על כך שקיבל הזמנה להיפגש עם טראמפ 
נתון לעי־ יהיה  כי לא  לו  נאמר  בבית הלבן. לדבריו 

צומים אם ייעתר להזמנה להיפגש עם נשיא ארה"ב. 
"אמרו לי שאם אגיע לפגישה - לא יוטלו עליי סנק־

ציות", אמר.
כזכור, לפי דיווח בתקשורת האמריקנית, השר 

הלבן  בבית  לפגישה  הוזמן  הבכיר  האיראני 
על ידי הסנאטור הרפובליקני ראנד פול אשר 
כחלק מאמצי הממשל האמריקני  עמו  נפגש 

להביא את איראן אל שולחן המו"מ. 

הבובות של נתניהו: 

מיצג מחאה 
של 'המחנה 
הדמוקרטי' 
ליד משרדי 

הליכוד
פעילי 'המחנה הדמוקרטי' הציבו 
40 בובות ועליהם שמות חברי 

הכנסת שחתמו על הצהרת 
התמיכה בנתניהו

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול  הקימו  הדמוקרטי  המחנה  פעילי 
בבוקר מיצב מחאה בכניסה למצודת זאב, מעוז 
הליכוד בתל אביב. במקום הוצבו 40 בובות קר־
טון בדמות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שע־
ליהן הודבקו שמות חברי הכנסת מהליכוד. זאת 
בעקבות הצהרת הנאמנות שעליה חתמו חברי 
הכנסת של מפלגת השלטון ובה הם מתחייבים 
מטעם  כמועמד  נתניהו  להחלפת  לפעול  שלא 

המפלגה לראשות הממשלה. 
הבוקר:  נמסר  הדמוקרטי  מהמחנה 
למפ־ רשמית  אתמול  הפכה  הליכוד  ״מפלגת 
חתמו  בובות  אותן  נתניהו׳.  של  ׳הבובות  לגת 
שאיבדו  מצהירים  הם  שבו  מסמך  על  אתמול 
עצמאית,  חשיבה  יכולת  כל  אידיאולוגיה,  כל 
ובעיקר העדיפו את נאמנותם לנתניהו על פני 

נאמנותם למדינת ישראל ואזרחיה".
הראשונים   40 הוחתמו  אתמול  כזכור, 
מהחות־ כמה  ההצהרה.  על  הליכוד  במפלגת 
מים טענו שמדובר במסמך ללא תוקף משפטי. 
אלא  ממש  של  בחתימה  מדובר  לא  לטענתם 
אחרי  שלטענתם,  כך  בוואטסאפ.  התכתבות 
מה  ויחליטו  דעת  יפעילו שיקול  הם  הבחירות 

לעשות.

mailto:5371111@gmail.com
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שביתת ענק בהונג קונג: 
המוחים דורשים היפרדות מסין

420  מפגינים נעצרו על ידי המשטרה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הפגנות ענק התקיימו את־
במ־ זאת  קונג,  הונג  ברחבי  מול 
סגרת שביתת הענק באוטונומיה 
אשר נשלטת תחת סין. השובתים 
את  וכן  מסין  היפרדות  דורשים 
החזרת הדמוקרטיה להונג קונג. 

שביתה  שבין  השילוב 
נרחבות  והפגנות  במשק  כללית 
ברחבי המדינה הוכיח את עצמו, 
רבים  לשיבושים  גרם  והדבר 
 200 לפחות  קונג.  הונג  ברחבי 

ממאה  ולמעלה  בוטלו  טיסות 
שוטרים נפגעו במהלך ההפגנות. 

מכיוון המפגינים נעצרו 420 מה־
מוחים. 

ארה"ב פועלת ליצירת תכנית 
שתמנע מאיראן לפגוע במעבר 

השיט במפרץ הפרסי
ארה"ב פנתה לעשרות מדינות בעולם, בבקשה כי יסייעו למהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמריק־ המדינה  מזכיר 
ארצו  כי  אמר  פומפאו  מייק  ני, 
מקיפה  תכנית  לבניית  פועלת 
מהלכים  לבצע  מאיראן  שתמנע 
באזור.  לקונפליקטים  שיובילו 
במהלך  המדינה  מזכיר  לדברי 
ניוז  סקיי  לרשת  שהעניק  ראיון 
בערבית, ארה"ב פועלת להקמת 
מאיראן  שתמנע  מקיפה  תכנית 
ללכוד מכליות או ספינות הנעות 

במפרץ הפרסי.
הבכיר האמריקני הוסיף כי 
ארצו פנתה בעניין ל-60 מדינות 

למהלך. ברחבי העולם, בבקשה כי יסייעו 

בעקבות אירועי הירי האחרונים:

 טראמפ קורא לקיים בדיקות 
למהגרים לארה"ב

טראמפ מאשים, בין היתר, את כלי התקשורת באחריות לאירועי הירי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב  נשיא 
מפ הגיב לשני אירועי הירי הק־
שים בטקסס ובאוהיו. "אנחנו לא 
יכולים לתת לאלו שנהרגו באל־
אוהיו  ובדייטון  טקסס  פאסו, 
טראמפ.  לפי  כך  לשווא".  למות 
ותקף  הוסיף  האמריקני  הנשיא 
באחריות  התקשורת  כלי  את 
מעו־ שלטענתו  ההמוני,  להרג 
דדים את הכעס באמצעות הפצת 

"פייק ניוז". 
לתת  יכולים  לא  "אנחנו 
לאלו שנהרגו באל-פאסו, טקסס 
לשווא.  למות  אוהיו  ובדייטון, 
כה  שנפצעו  אלה  עבור  כנ"ל 
נשכח  לא  לעולם  אנחנו  קשה. 

שבאו  רבים  אותם  וכל  אותם, 
ודמו־ רפובליקאים  לפניהם. 
יחדיו  לשבת  צריכים  קרטים 
רציניות.  רקע  בדיקות  ולהשיג 
הזו  החקיקה  את  לחבר  אולי 

שלה  ההגירה  רפורמת  עם  יחד 
אנחנו  נואשות.  זקוקים  אנו 
חייבים שיצא משהו טוב, אפילו 
הטרגיים  האירועים  נהדר, משני 

האלה", הבהיר טראמפ. 

http://bit.ly/2KgdhD6
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בחריין תקיים ועידה בינלאומית 
שתעסוק באבטחת המפרץ הפרסי

לאחרונה לכדה איראן שתי מכליות נפט שנעו במפרץ הפרסי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בינ־ וועידה  לכנס  צפויה  בחריין 
לאומית, שתעסוק באבטחת השיט הימי 
באזור המפרץ הפרסי. לפי הערכות, יש־

ראל צפויה להיות מוזמנת לוועידה. 
שקיימה  עימות  במסגרת  כזכור, 
אירא־ כוחות  לכדו  בריטניה,  עם  איראן 
ניים מכלית בריטית שנעה במפרץ הפרסי. 
המכלית נגררה לשטח איראן ומלחיה נשבו 
על ידי הכוחות האיראנים. בימים האחרו־
נים התרחש עימות נוסף כאשר משמרות 
נפט  מכלית  לכדו  האיראניים  המהפכה 
נוספת, הפעם של עיראק, אשר הייתה בד־

רכה לאחת ממדינות המפרץ הפרסי.

איראן הודיעה על הפחתת מחויבותה 
להסכם הגרעין

חילות הים של איראן ורוסיה יקיימו אימון משותף

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הפחיתה  כי  הודיעה  איראן 
היא  וכי  הגרעין,  להסכם  ממחויבותה 
מחזיקה כעת ב-130 טון של מים כבדים 
וביותר מ-300 ק"ג של אורניום מועשר. 
הימי  הכוח  מפקד  דיווח  כך  בתוך 
בין  הסכם  חתימת  על  איראן  צבא  של 
שיכלול  הרוסי,  ההגנה  למשרד  איראן 
הים  חילות  של  משותף  לאימון  תכנית 
להת־ צפוי  האימון  המדינות.  שתי  של 

קיים באוקיינוס ההודי. 

המשטרה ממליצה להעמיד לדין את 
גל הירש בעברות מס

בליכוד תוקפים: שבוע אחרי שהצטרף לליכוד, בחרו להעמיד אותו לדין ◆ "ממש מקרי"

מ‡: ח. פרנ˜ל

של  שנים  לאחר  (שני),  אתמול 
גובשה  כי  המשטרה  הודיעה  חקירות, 
תשתית ראייתית נגד הירש ועוד 7 חשו־

דים נוספים בפרשת דיפס שילד. החשד 
נגדם הוא ביצוע עבירות מס בהיקפי ענק 

של מיליוני שקלים.
כזכור, בשבוע שעבר הודיע הירש 
התמודד  הירש,  לליכוד.  הצטרפות  על 

מגן,  מפלגת  כיו''ר  האחרונות  בבחירות 
וזכתה לקולות מע־ מפלגה אותה הקים 
טים. הירש הגיש את טופס ההתפקדות 
הממשלה  ראש  בנוכחות  לליכוד,  שלו 

בנימין נתניהו, שבירך את הירש.

אב שנפצע כשחילץ 
את בתו בגן 

המשחקים יפוצה 
במאות אלפי ש"ח

אב ניסה לחלץ את בתו הפעוטה שנתקעה על מתקן מתנפח 
בפארק השעשועים ונחבל ברגלו ◆ פוצה במסגרת פשרה 

ב-340 אלף שקלים

מ‡: יר‡ל לבי‡

תביעת נזיקין נגד פארק שעשועים 
לפיה  בפשרה  לאחרונה  הסתיימה  צובה 
יפצה פארק השעשועים את האב ב-340 

אלף שקלים.
על פי התביעה, מצא את עצמו אב 
וחצי, תושב מבשרת  כבת שנה  לפעוטה 
'קיפצובה',  השעשועים  בגן   -  (36) ציון 
כשעל מתקן מתנפח גבוה 'תקועה' בתו - 

מבלי יכולת להורידה.
באותה  נכחו  לא  התביעה,  פי  על 
והאב  המתקן,  בסביבת  מפעילים  העת 
נאלץ לטפס על המתקן, שהיה תקול ולא 
מנופח מספיק, באופן מאולתר, על מנת 

לחלץ את בתו.
לרוע מזלו, איבד האב את יציבותו, 
בברכו.  בעוצמה  ונחבל  הקרקע  אל  נפל 
חרף הכאבים הצליח האב לחלץ את בתו, 
בירו־ 'הדסה'  החולים  לבית  פונה  ומשם 
שלים, שם אובחן עם קרע ברצועת המי־
ניסקוס ומחוסר יציבות של עצם הפיקה.

שויגמן,  אדיר  עוה"ד  עו"ד  לדברי 
לאחר האירוע הוציאה החברה המפעילה 

שימוש,  מכלל  המתקן  את  הפארק  את 
בטענה כי איננו בטיחותי מספיק.

האב  נאלץ  מהפציעה  כתוצאה 
להיעדר מעבודתו למשך תקופה ארוכה, 
סובל  הוא  עבר  אותם  הטיפולים  וחרף 
מכאבים, ממגבלות תנועה, מקושי לעלות 
ולרדת במדרגות ומקשיים לעמוד וללכת 
נאלץ לצמצם  זמן. כתוצאה מכך,  לאורך 
את היקף עבודתו ונגרמו לו הפסדי הש־

תכרות.
לכירור־ מומחה  וייס,  ישראל  ד"ר 
גיה אורתופדית, שערך חוות דעת מטעם 
נכותו הצמיתה של  התביעה, העריך את 

התובע בשיעור של 19%.
נגד  שויגמן  עו"ד  שהגיש  בתביעה 
חק־ שיתופית  אגודה   – צובה  "תיירות 
לאית בע"מ" המפעילה את הפארק ונגד 
 – חקלאי  "ביטוח  שלה,  הביטוח  חברת 
נטען  בע"מ",  מרכזית  שיתופית  אגודה 

לרשלנות המפעילים שגרמה לתאונה.
הצדדים  הגיעו  לאחרונה  כאמור, 
לפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין בבית 
יפוצה  לפיה  ברחובות,  השלום  משפט 

האב ב-340 אלף שקלים.

mailto:s026444967@gmail.com
mailto:info@jewisharchive.net
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ב"ה

מרוה לצמא

 רק 2.25 ₪ לשבוע 

למשך חודשיים

המבצע למי שלא השתתף במבצע במחצית השנה האחרונה

הב"הב"הבב"הב"ה ההבב בבב

הילד בדרך הבטוחה והסלולה, הדרך אל בית המקדש. מצוות ומידות 

טובות – כן, עבירות ומידות רעות – לא. 'מרוה לצמא' מעניק בכל 

מוצלח, להרבות  כלים  ומותאמת של ארגז  שבוע חבילה מושלמת 

במצוות ובמידות טובות.

'מרוה לצמא' – בדרך הבטוחה והסלולה.

גינויים נרחבים בעקבות תעמולה של 
לפיד: "הסתה מנוסחת מסגנון אנטישמי"

ראשי כחול לבן התנערו מהסרטון שהפיץ לפיד, וטענו: "זה לא הסגנון שלנו, נצטרך ללבן את 
העניינים מול לפיד" ◆ נתניהו: "ההסתה מוכיחה מדוע אסור לתת ללפיד להיות ראש ממשלה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הבחירות  הסרטון  בעקבות  סערה 
אחדים  ימים  לפני  לפיד.  יאיר  שפרסם 
התכ־ נראית  בו  סרטון  לפיד  יאיר  פרסם 
לבין שותפיו הטבעיים.  נתניהו  בין  תבות 
המפגלות  ראשי  מוצגים  הסרטון  במהלך 
מה  שכל  בצע  תאבי  כסחטנים  החרדיות 
סחיטת  הוא  מעייניהם  בראש  שעומד 
מן  ואמירות  סרטונים  הציבורית.  הקופה 
היוצר  בבית  חדש  דבר  לא  הן  הזה  הסוג 
של יאיר לפיד, אך הפעם נחצו כל הקווים 
האדומים. הסרטון מעלה ניחוח אנטישמי 
מובהק בסגנון הפרוטוקולים של זקני ציון.
הסרטון של לפיד גרר גינויים מכל 
מפלגתו  מתוך  ואף  הפוליטית,  הקשת 
יעלון,  בוגי  לבן,  בכחול   3 מספר  הוא. 
הזה  הסרטון  כי  צה''ל  לגלי  בראיון  אמר 
(גנץ).  בני  ולא של  "לא הסגנון שלי  הוא 
אנחנו מדברים על אחדות, אנחנו לא בעד 
פה משהו שנצט־ נפלט  שיח של שנאה. 
לברר  הדרך  את  נמצא  בינינו.  לברר  רך 
(הרביעייה)  כולנו  נפגשים  זה, אנחנו  את 
יו''ר  גם  העניין".  את  ונלבן  ברביעי  שוב 
המפלגה בני גנץ התייחס לסרטון במרו־
זוכרים  מז וכתב:" בימים אלה, בהם אנו 
שחורבן בית המקדש נבע משנאת חינם, 
של  מזה  שונה  סגנון  לאמץ  צריכים  אנו 
נתניהו, ולהרבות באהבת חינם. עוצמתה 
באחדותה  טמונה  בישראל  החברה  של 
על כל חלקיה - חילונים כדתיים, יהודים 
הדרך  זו  וימין.  שמאל  יהודים,  ושאינם 
הזו.  בעת  ישראלית  למנהיגות  הראויה 

מנהיגות ששמה את ישראל לפני הכל".
גינה  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

הפרובוקטיבי  הסרטון  את  בחריפות 
לראשות  המועמד  של  "ההסתה  כי  וכתב 
הממשלה יאיר לפיד, המנוסחת בנימה אנ־
טישמית, מוכיחה פעם נוספת מדוע אסור 
לתת ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה, רק 
ליכוד גדול ימנע ממשלת שמאל מסוכנת 
וחסרת אחריות בראשות יאיר לפיד וגנץ".

ההתנגדות  גל  את  חזה  שלא  לפיד, 
כי  לכתוב  מיהר  הסרטון,  על  וההתקפות 
לתאר,  "לא  סאטירי  בסרטון  בכלל  מדובר 
ישראל,  בתולדות  המסיתים  גדול  נתניהו, 
תוקף אותי על בדיחה. שאתחיל להוציא לך 
ציטוטים? את הארס והאיבה שאתה שופך 

כבר שנים לתוך החברה הישראלית?"

תגובות במערכת הפוליטית על סרטון ההסתה של יאיר לפיד
(כאן 11): שתי דרכים לראות  העיתונאי מיכאל שמש 
להפיץ  מוכן  1.לפיד  הנ״ל.  והבעייתי  הרדוד  הקמפיין  את 
שנאה סתם כדי להרוויח קולות בקלפי. 2. (והנכונה לדעתי) 
לפיד מפחד מאוד מהחרדים, שאחרי הבחירות יכרתו ברית 
עם גנץ והוא ישאר בחוץ, לכן כבר עכשיו מנסה לייצר סכסוך 

עמוק בין הצדדים, בכל מחיר.
(גלובס): מעט אופטימיות בערב  ארי קלמן  העיתונאי 
הזה, מלבד חברי 'יש עתיד', שאר חברי כחול לבן (חוסן לי־
שראל ותלם) לא פרסמו את סרטון האנטישמיות של לפיד. 
עדיין מצופה ממי שמתיימר לכהן כראש ממשלה וכמפלגת 

שלטון לגנות הסתה פרועה של חבר סיעתם.
ח''כ הרב מאיר פרוש: "סרטון ההסתה לא הפתיע אות־
נו, אנחנו יודעים בדיוק מי נותן את הטון בכחול לבן. זה רק 

מראה לציבור את הסכנה שתהיה כשלפיד ישלוט פה".
ח''כ הרב ישראל אייכלר: "מדובר באוטו-אנטישמיות. 
צריך לנהל מלחמת חורמה תקשורתית, מילולית, נגד המסי־
תים נגד הציבור החרדי. ברגע האמת, הדרך היחידה לעמוד 

על נפשנו – זה להביא 100 אחוז הצבעה בציבור החרדי".
ח''כ אסף זמיר מכחול לבן: "הסרטון שיצא הוא לא הס־

גנון שלי, אני לא הייתי עושה אותו".
וההסתה של  "קמפיין השנאה  ליצמן:  יעקב  ח''כ הרב 
יאיר לפיד מהווה שיא חדש של אנטישמיות. מדובר בחציית 
קו אדום המזכיר תקופות אפלות בהן הוצגו יהודים כרודפי 

בצע והואשמו בהשתלטות על הקופה הציבורית".
לי  אין  לפיד  "מיאיר  (וואלה):  אדמקר  יקי  העיתונאי 
שום ציפייה, הוא מת על זה. משווע לתשומת לב מצד ראשי 
המפלגות החרדיות וחי מזה. אבל בני גנץ לא מפסיק לפזר 
מסרים מפייסים לציבור החרדי ונציגיו. הוא לא מתכוון לה־

תנער מזה? להסתייג? להגיד משהו?".
שר התחבורה בצלאל סמוטריץ: "אני קורא לגנץ ולי־

נגד  לפיד  שותפם  שמוביל  השנאה  מקמפיין  להתנער  עלון 
החרדים ולגנות אותו. גם בבחירות לא הכל מותר!"

העיתונאי אטילה שומפלבי (ווינט): " לרוב, לפיד אומר 
דברים שגנץ לא יכול או לא רוצה. הפעם כנראה פעל עצמו־
נית בלי אישור ובלי תיאום. באג בקמפיין. לפיד אוהב להיות 

הילד הרע, מתחזק את הבייס ואת...עצמו"
עכשיו  אמר  "יעלון  (החדשות):  סגל  עמית  העיתונאי 
קופץ  את  שעושקים  כמי  החרדים  מוצגים  שבו  שהסרטון 
המדינה ״כנראה נפלט ללפיד״. אבל האמת היא שגם בסרטון 
של כחול לבן ששוחרר לפני חודש ליצמן ודרעי (והם בלבד) 

הוצגו כחמדנים תאבי כסף"
"לפיד מתפרנס משנאה.  מהליכוד:  דוד אמסלם  השר 
כשרצינו להביא את חוק הגיוס, הוא התנגד כי לא רצה לאבד 

את הנכס של שנאת החרדים".
ההסתה  ״בסרטוני  מש''ס:  מלכיאלי  מיכאל  הרב  ח''כ 
של לפיד, ישנו דפוס קבוע והוא הסתה כנגד הציבור החרדי. 
אין לו שום עשייה, האיש לא עשה שום דבר חיובי. אנו מנ־

קים את החורים והבורות שייצר בתפקידו כשר אוצר. אנחנו 
נתמוך בנתניהו״.

ח''כ הרב משה גפני: "הסרטון של לפיד אנטישמי, עו־
ברת בי צמרמורת לחשוב שהוא יהיה ראש ממשלה ברוטציה. 

גנץ צריך לזרוק אותו מהמפלגה או להתנער ממנו".
ח''כ הרב יעקב אשר: "גנץ, יעלון ואשכנזי. אתם, שדר־
גות רב אלוף על כתפיכם ומדברים על מנהיגות אחרת, אינכם 
מצליחים לגלות אחריות פיקודית על טירון מ'במחנה' שגורר 
פוליטיקה הטבולה  פייק  אתכם להרפתקאה מפוקפקת של 
בפילוג ושיסוי מסוכן. תתעוררו! התוצאות יהיו על שמכם".

סגן השר הרב יצחק כהן: ״כנראה שלא רק האוזן שלו 
אטומה, גם המוח שלו אטום. שיפסיק לצייץ ויפרק את הח־

בילה״.

הוכרזה חברת תעופת 
המטען הגדולה בעולם 

לשנת 2018
חברת  FedEx הוכתרה לפי הדו"ח השנתי של יאט"א ◆ נכון 

להיום, צי המטוסים של פדקס כולל 681 מטוסים

מ‡: יר‡ל לבי‡
 IATA (World Air) דו"ח 
מדי  המדרג   ,2018 לשנת   (Transport
הטובות  המטען  מובילות   25 את  שנה 
בעולם, דירג זו השנה ה-4 ברציפות את 
FedEx, כחברת תעופה המטען הגדולה 

בעולם.
הובי־ פדקס  חברת  הדו"ח,  לפי 
טון  לה במהלך שנת 2018, 17.5 מיליון 
כמו  חברות  מגיעות  כשאחריה  מטען, 
אמירייטס עם 12.71 מיליון טון, קטאר 
פרסל  יונייטד  טון,   12.69 עם  איירוויז 
וקתאי  טון  מיליון   12.45 עם  סרוויס 
מטען  טון  מיליון   11.28 עם  פסיפיק 

בשנה.
חברת FedEx (פדקס), רשת מש־
לוחי האקספרס הגדולה בעולם, שמרה 
על מעמדה, זו השנה הרביעית ברציפות 

המ־ תעופת  כחברת 
בעולם  הגדולה  טען 
זאת על  לשנת 2018, 
פי הדו"ח השנתי של 
יאט"א (ארגון חברות 

התעופה הבינלאומי)
נאפייר,  ברט 
 FedEx נשיא 
 :Express Europe
לה־ שלנו  "היכולת 
מש־ כמויות  עביר 
במהירות  מעותיות 
הרש־ דרך  ובאמינות 
תות הגלובליות שלנו 

בצמיחה  מפתח  כשחקן  אותנו  הופכת 
בנתונים  בעוד שמדובר  לקוחותינו.  של 
באמצעות  רק  מושגים  הם  מרשימים, 
האמון של הלקוחות הנאמנים שלנו ושל 
המספקים  שלנו  המסור  הצוות  חברי 
שירות יוצא מן הכלל ברחבי העולם בכל 

יום".
כמו כן, צוין בדו"ח כי פדקס צפויה 
הנ־ בעתיד  הראשון  המקום  על  לשמור 
בתהליך  נמצאת  היא  כאשר  לעין,  ראה 
של שדרוג הצי שלה. בשנת 2017, פדקס 
הזמינה 12 מטוסים נוספים מסוג בואינג 
מסוג  מטוסים  ו-12   777Freighters

.B767Fs
של  המטוסים  צי  להיום,  נכון 
 670 לעומת  מטוסים,   681 כולל  פדקס 
מטוסים    657 ו-   2018 בשנה  מטוסים 

בשנת 2017.

http://bit.ly/2GRc5nA-marvelazame
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לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:

res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 

בין
הזמנים

בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

טיולי ג'יפים, מופע קליקרים, חמי טבריה ועוד ים של טיולים ואטרקציות...

    מוו    מוטי שטיינמץ, רובי בנט ותזמורתו, חיים בנט, מקהלת ידידים בניצוחו של יעקב רוטבלט, שמואל גריינמן, אלי לאופר, יענקי רובין וקובי גרינבוים

ניר חיימוביץ
רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

אבא טורצקיעופר הלוי
מופע סטנדאפמופע סטנדאפמופע טלפתיה מרהיב

www.kinorothotel.co.il

קייטנת 'צליל וזמר' בכל יום, ועוד ים של הפעלות והצגות

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

קנס כבד על בעל תחנת מעבר לפסולת בנין
בכוונת המשרד להגנת הסביבה להגיש כתב אישום כנגד בעלי תחנת המעבר הפיראטית

מ‡: יר‡ל לבי‡

שביצעו  ממוקדת  אכיפה  פעילות  במסגרת 
המשטרה  ומפקחי  הסביבה  להגנת  המשרד  צוותי 
הירוקה במשרד לאיתור שריפות פסולת באזור הש־
רון, שזכתה לשם "קשת בענן", נצפה במספר מועדים 
עשן מיתמר לגובה רב וריח חזק של פסולת ופלסטיק 
שרוף מאתר באזור תעשייה לא מוסדר בכפר קאסם.

לפסולת  חוקית  לא  מעבר  בתחנת  היה  מקורו 
בניין, הנמצאת בכפר קאסם, ושבשטחה נצפו כמויות 
של  בכמות  המוערכות  פסולת,  ערימות  של  גדולות 
אלפי משאיות, שמחלקן היתמרו להבות ועשן שחור 
במוקדים שונים. יצוין, כי נוכח רמת המפגעים ביצ־
עו מפקחי המשטרה הירוקה פעילות מעקב וחקירה 

נרחבת באתר זה.
ביצע  הסביבה  להגנת  המשרד  זאת,  בעקבות 

כספי,  עיצום  הטלת  של  הליך  האחרונים  בחודשים 
כולל שימוע שביצע מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת 
ושלח באחרונה לבעל תחנת המעבר הפי־ הסביבה, 
ראטית דרישת תשלום בסך 366,720 שקל, לפי העי־
לות הקבועות בחוק. בנוסף להטלת העיצום הכספי 
ונוכח ריבוי העבירות שנצפו, בכוונת המשרד להגנת 
הסביבה להגיש כתב אישום כנגד בעלי תחנת המעבר 

הפיראטית, בגין הפרת החוק.

העבירות שבוצעו הן: זיהום אוויר חזק או בלתי 
סביר, בניגוד לחוק אוויר נקי ולתקנות למניעת מפג־
עים ומניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים 

לסילוק פסולת.
אינ־ באכיפה  ימשיך  הסביבה  להגנת  המשרד 
העומדים  האכיפה  אמצעי  בכל  וישתמש  טנסיבית 
מפגעים  ולמנוע  הסביבה  על  לשמור  כדי  ברשותו 

מזהמים.

כך תעברו את 
הצום בשלום

הנחיות לצום תשעה באב עבור כלל 
הציבור ◆ במד"א מטפלים מדי שנה 

במקרים רבים ביום הצום, הידוע 
כאחד הצומות הקשים בשנה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
דוד  מגן  מפרסם  באב,  תשעה  צום  לקראת 
אדום הנחיות לציבור הצמים, על מנת שאלה יוכ־
יזדקקו לטיפול  ולא  לו לעבור את הצום בשלום, 
רפואי. מדי שנה, מטפלים צוותי מד"א בקריאות 
חולשה, התעלפויות  נפגעי התייבשות,  רבות של 
ותשישות, כתוצאה מהצום ומהחום הכבד השורר 

בעונה זו.
שתייה  על  להקפיד  יש  מפסקת:  ארוחה 
מרובה לפני תחילת הצום, ולהפחית בשתיית מש־
מש־ קולה,  קקאו,  (קפה,  קפאין  המכילים  קאות 
כן, מומלץ להימנע מש־ קאות אנרגיה, תה). כמו 
תיית משקאות מתוקים המגבירים תחושת צמא, 
ולהימנע ממאכלים מלוחים במיוחד, דוגמת חמו־
ולצמא.  נוזלים  הגורמים לספיחת  ופיצוחים,  צים 
על ילדים שאינם רגילים לצום ואינם נחים מספיק 
טרם  מרובה  שתייה  על  להקפיד  הצום,  במהלך 
הצום, ושהות באזורים מוצלים במהלכו. בארוחה 
המפסקת, מומלץ לשלב מכל קבוצות המזון, בהן 
פחמימות מורכבות עם חלבונים וירקות, היוצרות 

תחושת שובע לזמן רב יותר.
ול־ חולים וקשישים: מד"א ממליץ לחולים 
קשישים להתייעץ עם רופא לפני הצום. על חולים 
טרשת  לב,  מחלות  כליות,  ספיקת  מאי  הסובלים 
סרטן,  חולי  כליליים,  בעורקים  בעיות  עורקים, 
מושתלי כליות, לב או כבד להמשיך ליטול תרופות 
כבשגרה, בשל החשש שהמחלה תחמיר עקב הפ־
סקת נטילת התרופות. כך גם הסובלים מסוכרת, 
לחץ דם גבוה, אפילפסיה ופעילות יתר או חוסר 

של בלוטת התריס.
מש־ הימנעות  עקב  כליות:  תפקוד  פגיעת 
תייה במהלך הצום, עלולות להיווצר בגופנו אבנים 
במערכות  לפגיעה  הראשונים  הסימנים  בכליות. 
הגוף בשל חוסר בנוזלים, הם כאבי ראש, טשטוש 
השתן,  במתן  קשיים  יותר  חמור  ובשלב  ראייה, 
חי־ בכל מקרה  בגוף האחרות.  ופגיעה במערכות 
רום רפואי אל תהססו, והזעיקו מיד את החובשים 

והפרמדיקים של מד"א.
התייבשות: צום תשעה באב חל במהלך חו־
שהייה  גבוהות,  טמפרטורות  החמים.  הקיץ  דשי 
בחום והימנעות משתייה ומזון, עלולים לסכן את 
וקשישים,  לילדים  במיוחד  לב  לשים  יש  הצמים. 
ובכל צורך רפואי יש להזעיק במהירות את מד"א. 
במגן דוד אדום קוראים לציבור לשמור על קשר 
שהם  לוודא  מנת  על  מבוגרים,  משפחה  בני  עם 

מרגישים טוב לאורך הצום.
יציאת הצום: מומלץ לשבור את הצום בא־
רוחה קלה. יש להתחיל בשתייה פושרת (לא חמה 
לחם  פרוסות  או שתי  עוגה  בפרוסת  מלווה  מדי) 

עם גבינה. לאחר כשעה ניתן לאכול ארוחה קלה.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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נחשפו פרטי הרפורמה אותה מתכנן 
מתניהו אנגלמן במשרד מבקר המדינה

בין התכניות: ביטול ביקורות בזמן אמת, ביטול החטיבה למלחמה בשחיתות ונתינת ביקורת חיובית

מ‡: ח. פרנ˜ל
למוסד  אנגלמן  מתניהו  נכנס  מאז 
בכל  מהפכה  מוביל  הוא  המדינה,  מבקר 
האח־ בשבועות  מונה.  לראשותו  המוסד 
מפרטי  והדלפות  שמועות  פורסמו  רונים 
אתמול  אנגלמן.  מגבש  אותה  התוכנית 

נחשפו בישראל היום הפרטים המלאים.
אנגלמן  שיבצע  הראשון  המהלך 
החטיבה  ביטול  הוא  הרפורמה  במסגרת 
למלחמה בשחיתות במשרד המבקר. בכי־
החטיבה,  הקמת  כי  אומרים  במשרד  רים 
בזמנו של לינדנשטראוס, "פגעה בעבודת 
להת־ ממשלה  למשרדי  וגרמה  הביקורת 

מעבודת  ולרתיעה  תשובות  ממתן  חמק 
"אין  במשרד,  בכיר  לדברי  הביקורת". 
שום הצדקה לקיומה של חטיבת מלחמה 
המב־ במשרד  פלילית  שאינה  בשחיתות 
קר. החטיבה הזאת שאבה אליה משאבים 
ותשומת לב באופן קיצוני. אנשי ביקורת 
היום  כל  עסוקים  עצמם  מצאו  רציניים 
בי־ עבודת  לבצע  במקום  רכילות  בפרטי 
יש  "אם  הבכירים  לדברי  רצינית".  קורת 
היא  הכתובת  הרי   - פליליים  היבטים 
רשויות  אלא  המדינה  מבקר  לא  ממילא 
עסקו  שבה  ביקורת  כל  בפועל,  האכיפה. 
לטי־ הועברה  המשרד,  חטיבות  שאר 
עניין   - למלחמה בשחיתות  החטיבה  פול 
שפגע גם בעבודת המשרד, מאחר שנוצרה 
מעין 'חטיבת־על' החולשת על כל תחומי 
המשרד. הדבר פגע חד משמעית בביקורת 
וביכולת של משרד המבקר לייצר ביקורת 

עניינית ואיכותית".
אותה  "לפני  כי  הוסיפו  הבכירים 
לקבל  יכלו  המבוקרים  הגופים  תקופה 
את  לשפר  כדי  המבקר  ממשרד  סיוע 
ורבים אכן  עבודת ביקורת הפנים שלהם, 
הפנים  כשביקורת  הזה  הסיוע  את  ניצלו 
ואח־ מקצועיים  בקשיים  נתקלה  שלהם 
היחס   - במשרד  השינוי  מאז  אולם  רים. 
המ־ משרד  כלפי  השונים  המשרדים  של 
התחמקות  אמון,  חוסר  של  רק  הוא  בקר 
וחוסר רצון בולט לשתף פעולה. זה לא רק 
פגיעה במבקר המדינה אלא בעבודת הגו־
פים המבוקרים כולם, שלא יכולים לייצר 
ביקורת איכותית ובונה". במסגרת המהלך 
יבטל המבקר לא רק את החטיבה למלח־
מה בשחיתות, אלא גם את תפקיד היועץ 
אנ־ בוחן  במקומם  בשחיתות.  למלחמה 
הביקורת  סגל  בהרכב  מקצועי  גיוון  גלמן 

במשרד מבקר המדינה, כך שיכלול אנשי 
מקצועי מתחומים שונים בהלימה לתחומי 

הליבה של הגופים המבוקרים.
בכלים  ביקורת  עריכת  תקודם  עוד 
מתקדמים, ובכלל זה - אנשי כלכלה, רואי 
חשבון, מנהלי מערכות מחשוב וחקר נתו־
בביקורת  המתמחים  מקצוע,  וגורמי  נים 
גורמים במ־ ובמנהל ציבורי תקין. לדברי 
את  מניסיונם  יעשירו  אלו  מומחים  שרד, 
מת־ גם  המבקר  הביקורת.  צוותי  יכולות 
ובקרוב  המשרד,  דובר  את  להחליף  כוון 

ייצא מכרז פנימי למשרת הדובר.
בוחן  המדינה  מבקר  כי  נודע  עוד 
אמת,  בזמן  ביקורת  של  מוחלט  ביטול 
לינד־ לשעבר  המבקר  הנהיג  אותה  שגם 
נשטראוס. בכירים במשרד המבקר אמרו 
גוף  או  "כשהממשלה  כי  היום  לישראל 
מבוקר אחר מנהלים אירוע, העובדה שא־
נשי משרד המבקר פונים אליהם בשאלות 
ובבקשה להבהרות פוגעת ביכולת שלהם 
לנהל את האירוע עד תומו, ולמעשה הופ־
לשותף   - ממבקר  המדינה  מבקר  את  כת 
לא  ניהול  "סמכויות  לדבריהם,  בניהול". 
ולמשרד המ־ ללא אחריות,  לבוא  יכולות 
בקר אין אחריות לפעולה בשטח, ולכן זה 
ההחלטות.  את  שיקבל  זה  שהוא  נכון  לא 
צריכה  אז  רק   - יסתיים  שהאירוע  אחרי 

להתחיל עבודת הביקורת".

תיפסח  לא  אנגלמן  של  הרפורמה 
שכז־ במשרד,  ההיתרים  וועדת  על  גם 
כור אסרה על נתניהו לקבל עזרה למימון 
דודו,  מבן  נגדו  המנהל  המשפטי  ההליך 
המבקר  במשרד  כולה.  תוחלף  והוועדה 
לשנות  כוונתו  כאילו  הטענה  כי  אומרים 
את הרכב ועדת ההיתרים ומהותה נובעת 
המשפטי  הייצוג  הוצאות  מימון  מסוגיית 
שקרית,  היא  נתניהו  הממשלה  ראש  של 
וכי הדיון שבו נשמע אנגלמן מתייחס לנו־
שא עסק בכלל בעניינו של סגן השר מאיר 
"תפקיד  במשרד,  בכירים  לדברי  פרוש. 
ועדת ההיתרים הוא לבחון מצבים שבהם 
נבחר ציבור נדרש לוותר על עסקיו או על 
ניהול תיק השקעותיו ולהעבירם לנאמנות 
עיוורת, מה שבמקרים רבים לא נכון ולא 
על  שמשלמים  העמלה  לפעמים  נדרש. 
שווי  מעלות  יותר  גבוהה  עיוורת  נאמנות 
על  לכן  לכך.  הצדקה  שום  ואין  המניות, 
עבודת הוועדה להיות מתחשבת יותר ולא 
לחסום את נבחרי הציבור סתם, ללא שום 

היגיון".
נמסר:  המדינה  מבקר  ממשרד 
זמנו  את  מקדיש  הנכנס  המדינה  "מבקר 
מבקר  משרד  עבודת  של  יסודי  ללימוד 
גיבוש  כמו  הביקורת,  תפיסת  המדינה. 
מבנה ההון האנושי ודרכי הפעולה, יעוצבו 

בתום הליך הלמידה".

התגובות למהלכי אנגלמן

כצפוי - 
באופוזיציה 
מבקרים, 

בקואליציה 
מברכים

בעקבות פרסום הרפורמה של מבקר המדינה הנכנס, 
תקפו באופוזיציה: מעקר את מוסד מבקר המדינה ◆ 
בקואליציה תמכו: "אחד המינויים המבריקים שקרו 

במדינה בשנים האחרונות"

מ‡: ח. פרנ˜ל

מבקר  שיוזם  הרפורמה 
אנגל־ מתניהו  הנכנס  המדינה 
ביקורת  עוררה  ידיעה),  (ראה  מן 
רצון  שביעות  ומנגד  באופוזיציה, 
רבה במפלגות הקואליציה. עיקרי 
מקצוע  אנשי  מינוי  הם  הרפורמה 
מומחים בתחומם לגופי הביקורת 
בשחי־ למלחמה  החטיבה  וביטול 
מכחול  אלהרר  קארין  ח"כ  תות. 
לבי־ הוועדה  יו"ר  שהייתה  לבן, 
אמרה  הכנסת,  של  המדינה  קורת 
חוסר  או  בורות  לא  כבר  "זו  כי 
שרשרת  אלא  התפקיד,  של  הבנה 
לעקור   - אחת  שמטרתה  צעדים 
את השיניים היחידות שיש למוסד 

המבקר".
החטי־ "סגירת  לדבריה, 
וביטול  בשחיתות  למלחמה  בה 
החלטות  הן  אמת  בזמן  הביקורות 
בצורה  לפגוע  שצפויות  תמוהות 
אנושה, לא רק בכוחו של המשרד 
על  ושמירה  תקין  מנהל  להבטיח 
ציבוריים,  במוסדות  מידות  טוהר 
בגופי  הציבור  באמון  גם  אלא 
לנו  אל  ישראל.  במדינת  השלטון 
ני־ בסתם  מדובר  לא  להתבלבל: 
ברכילות"  מ"עיסוק  להימנע  סיון 
המשרד.  בעבודת  התייעלות  או 
אלו החלטות שבסופן ייעלם כליל 
בשמירה  קריטי  חשוב,  סף  שומר 

על הדמוקרטיה".
הקואליציה  בסיעות  מנגד, 

שמתכנן  המהלכים  על  בירכו 
דיין מהליכוד,  עוזי  ח"כ  אנגלמן. 
שנגדו פרסם המבקר הקודם יוסף 
שפירא דו"ח חמור בעניין התנה־
הפיס,  מפעל  יו"ר  בתפקיד  לותו 
מבקר  בחירת  "לפני  כי  סיפר 
המוע־ שני  עם  נפגשתי  המדינה 
מדים. הנושא המרכזי היה הצורך 
החשוב.  במוסד  מעמיק  לשינוי 
בארגונו  שלט  לא  היוצא  המבקר 
למשל,  לו.  לא  בנושאים  שעסק 
היה  המבוקר  הגוף  ניהול  אופן 
בעליל  הוגן  בלתי  רבים  במקרים 
המבו־ לתגובת  התייחסות  אי   -
שסוכמו  הערות  מחיקת  אי  קר, 
מלשנים  העסיק   - נכונות  כלא 
המבוקר,  הגוף  מתוך  שקרנים 
המבוקר  הגוף  בניהול  התערב 
הזמן  הגיע  הרף.  ללא  והדליף 
שינויים  זה  חשוב  במוסד  לערוך 
מהותיים  ופרסונליים  ארגוניים 

ו'אימון הקמה'".
סמו־ בצלאל  התחבורה  שר 
כי  אמר  המאוחד  מהימין  טריץ' 
מסתמן  המדינה  מבקר  "מינוי 
שנ־ המבריקים  המינויים  כאחד 
איש  האחרונות.  בשנים  כאן  עשו 
מקצוע צנוע וישר דרך שמבין את 
שנועדה  כמי  הביקורת  תפקיד 
ולא  המבוקרים,  לגופים  לסייע 
בעי־ הכותרות  ואת  אותם  לרדוף 
תון והחיבוק בשמאל ובתקשורת. 
המינוי  בהובלת  חלקי  על  שמח 

הזה".

https://shaharit.com/#subscribeNow
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פתרונות ביניים לעומסים 
בכביש המנהרות

על רקע העומסים הכבדים בשעות מסוימות בכביש המנהרות, קיים רה"ע מאיר רובינשטיין סיור 
מיוחד באזור, בניסיון למצוא פתרונות ביניים להקלה על העומס בשנים הקרובות, עד להשלמת עבודות 

הכפלת המנהרות ◆ הצעדים ייושמו מיידית, בעוד חודש סיור נוסף לבדיקת התוצאות

מ‡: יר‡ל לבי‡

בש־ הארוכים  הפקקים  רקע  על 
קיים  המנהרות,  בכביש  מסוימות  עות 
מאיר  הרב  עלית  ביתר  עיריית  ראש 
יחד  באזור,  מיוחד  סיור  רובינשטיין 
המ־ ונציגי  הבכיר  המשטרה  סגל  עם 
פתרונות  למצוא  בניסיון  האזרחי,  נהל 
הק־ בשנים  העומס  על  להקלה  ביניים 
הכפלת  עבודות  להשלמת  עד  רובות, 

המנהרות.
ונציגי  ביתר  רה“ע  שהציגו  מנתונים 

העיקריים  העומס  זמני  כי  עולה,  העירייה 
בין  הינם  ה‘   – א‘  בימים  לביתר  מירושלים 
הש־ בין  ו‘  ובימי   ,16:00  –  -21:00 השעות 
עות 19:00 – 17:00 בקיץ, ו-16:00 – 14:30 

בחורף.
הינם  לירושלים,  מביתר  העומס  זמני 
 7:00  –  10:00 השעות  בין  ה‘   – א‘  בימים 
בבוקר, ובמוצ“ש בין השעות 21:30 – 20:30 

בקיץ, ו-20:30 – 19:30 בחורף.
לנוכח הבעיות שהועלו, תיבחן הגדלת 
נתיבי הבידוק הפעילים, הסרת פסי ההאטה 
מירושלים לביתר, הסדרת פעילות המוניות 

הפלסטיניות בצומת חוסאן היוצרות עומס, 
בנפ־ ואוטובוסים  משאיות  הכוונת  ותיבדק 

רד.
ביתר  עיריית  ראש  השתתפו  בסיור 
העירייה,  ונציגי  רובינשטיין  מאיר  עילית 
התנועה  אגף  קציני  האזרחי,  המינהל  נציגי 
של מחוז ירושלים, מחוז ש“י וחברון, סממ“ר 

חברון וסמג“ד עוטף דרומי.
באופן  יחלו  הללו  מהצעדים  חלק 
ייערך  אלול  חודש  בתחילת  כאשר  מיידי, 
השפעת  את  לבחון  ע“מ  באזור,  נוסף  סיור 

הצעדים ותכנון הצעדים הבאים.

האם יסגרו אנטנות 
בחופי ישראל?

בקפריסין מאשימים - חברת סלקום הישראלית 
משבשת את הקליטה הסלולרית בחופי האי ◆ אם לא 
ימצא פתרון תוך שבוע, משרד התקשורת הישראלי 

יאלץ לסגור אנטנות של החברה בחופי ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡

שנוצרו  שיבושים  בעקבות 
קפרי־ בחופי  הסלולרית  בקליטה 
משרד  האחרונים,  בחודשים  סין 
סלקום  לחברת  הודיע  התקשורת 
פתרון   ימצא  לא  אם  כי  הישראלית 
סלולריות  אנטנות  לסגור  יאלצו   -

של החברה בחופי ישראל.
מספר  מזה  הדיווחים  לפי 
בקפריסין  הסלולר  חברות  חודשים 
מדווחות על קשיים בקליטה הסלו־

לרית של המנויים בחופי האי.
חודש  בסוף  שנשלח  במכתב 
התקשו־ ממשרד  האחרון,  מאי 
התקשורת  למשרד  הקפריסאי  רת 
שמ־ תדרים  כי  הוסבר  הישראלי 
לחופי  עד  מגיעים  סלקום  פעילה 
המקומיים  בתדרים  מתנגשים  האי, 
הסלול־ בקליטה  שיבושים  ויוצרים 

בבקשה  לסלקום  פנו  במשרד  רית. 
כחוד־ לאחר  אך  בבעיה,  שתטפל 
שיגרו  נפתר  לא  הנושא  בהם  שיים 
בסוף השבוע אזהרה לחברה והודי־
או  השיבושים  יטופלו  לא  שאם  עו 
חלופיים  הנדסיים  פתרונות  יוצעו 
בתוך כשבוע – יאלץ המשרד לסגור 
ישראל.  בחופי  סלקום  של  אנטנות 
מהלך שעשוי לפגוע בקליטת מנויי 

החברה בארץ.
מחברת סלקום נמסר בתגובה: 
תופעה  יש  השנה  של  זו  "בתקופה 
אקלימית שבה גלי רדיו מתפשטים 
ממשרד  פניה  קיבלנו  יותר.  רחוק 
הקפריסאי  ומהמפעיל  התקשורת 
הנגרמת  הפרעה  שישנה  כך  על 
פוע־ אנחנו  מהאתרים.  קטן  מחלק 
והמ־ הקפריסאי  המפעיל  עם  לים 
ההפרעה  את  לתאם  מנת  על  שרד 

למינימום".

נתוני 'אור ירוק':

ראשל"צ במקום 2 
במספר קבלת דוחות 
על אי חגורות בטיחות

נתוני אור ירוק מתבססים על נתוני משטרת ישראל 
לשנת 2018, שמראים כי בעיר חלה עלייה של כ-30 

אחוזים במספר הדוחות שנתנו לנהגים שנסעו או הסיעו 
נוסע לא חגור בחגורת בטיחות, לעומת שנת 2017

מ‡: יר‡ל לבי‡  
אי  בגין  דוחות  אלף  כ-129 
שו־ רשמו  בטיחות  חגורת  חגירת 
 ,2018 בשנת  ישראל  משטרת  טרי 
ירוק  אור  עמותת  מנתוני  עולה  כך 
המשטרה.  נתוני  על  המבוססים 
בהשוואה לנתוני שנת 2017 מדובר 
בעליה של כ-14% במספר הדוחות 
כ-112  נרשמו  שנה  באותה  כאשר 

אלף דוחות.
 2018 בשנת  הנתונים  פי  על 
דוחות  לציון 2,414  בראשון  נרשמו 
לא  נוסע  הסיעו  או  שנסעו  לנהגים 
חגור בחגורת בטיחות. בשנת 2017 
מדובר  דוחות.   1,867 בעיר  נרשמו 
 2018 השנים  בין   29% של  בעליה 
שחולקו  הדוחות  בכמות  ל-2017 

בראשון לציון.
ירוק ראשון  אור  נתוני  פי  על 
בארץ  השני  במקום  נמצאת  לציון 
ל  קרוב  נתנו  שם  ירושלים  (אחרי 
במספר   (2018 בשנת  דוחות   4,700
דוחות החנייה שנתנו על אי חגורת 

בטיחות.
המ־ ירוק  אור  עמותת  מנתוני 
כי  עולה  הלמ"ס  נתוני  על  בוססים 
בשנת 2018 נהרגו 24 בני אדם שלא 

חגרו חגורת בטיחות/לא היו רתומים 
בשנת  שנהרגו  אדם  בני   22 לעומת 
בני   244 נפגעו   2018 בשנת   .2017
אדם בתאונות דרכים לאחר שלא היו 

חגורים בחגורת בטיחות/רתומים.
ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור 
כא־ הוכחה  הבטיחות  חגורת  ירוק: 
לעשות  יכול  רבים  שבמקרים  ביזר 
את ההבדל שבין חיים למוות. בעיני 
נתפסת חגורת הבטיחות כא־ רבים 
נוסעים  לא  שבלעדיו  בסיסי  ביזר 
אנחנו עדים מדי שנה  זאת  ולמרות 
חוג־ לא  עדיין  רבים  שנוסעים  לכך 
רים בנסיעה, מסכנים את עצמם ואת 
יתר הנוסעים ברכב. בהיעדר נראות 
אין  בכבישים,  מספקת  משטרתית 
לנוסעים  והסיכון  אכיפה  מספיק 
משטרה  ניידות  הוספת  רב.  הוא 
בכבישים  שלהן  הנראות  והגברת 
תסייע בהרתעת נהגים שלא חוגרים 
חגורת בטיחות, או מסיעים נוסעים 
מספיק  תהיה  אם  חגורים.  כשאינם 
ונראות  הרתעה  מספיק  אכיפה, 
ניתן  בכבישים  גבוהה  משטרתית 
למנוע  התופעה,  את  לצמצם  יהיה 
מאנשים לנסוע לא חגורים ולצמצם 

את מספר הנפגעים."

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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בעקבות התרגיל של דרעי: בג"ץ מחק 
את העתירה של רון קובי

שופטי בג"ץ מחקו אמש את עתירתו של רון קובי, ראש עיריית טבריה, נגד שר הפנים ומנכ״ל משרד 
הפנים. החלטת בג"ץ ניתנה בעקבות החלטת שר הפנים להאריך את המועד לאישור תקציב ברשויות 

מקומיות שלא אישרו את תקציבן במועצה.

מ‡: ח. פרנ˜ל
כי עתירתו  בית המשפט העליון פסק 
של רון קובי נגד כוונת משרד הפנים לקיים 
הפנים  ששר  אחרי  זאת  תימחק,  שימוע  לו 
אריה דרעי החליט לתת ארכה של חודשיים 
לרשויות המקומיות שטרם אישרו את הת־
חברי  דרעי,  של  מההחלטה  כתוצאה  קציב. 
המועצות בעריות שטרם אישרו את התקציב 

חזרו לתפקידם.
במת־ העתירה  כי  למסקנה  "הגענו 
לעת  עצמה  את  מיצתה  שהוגשה  כפי  כונת 
עליון  כתבו שופטי  להימחק",  דינה  וכי  הזו 
אסתר חיות, חנן מלצר ומני מזוז, "למען הסר 
ספק יובהר כי אין באמור לעיל משום נקי־
להחלטת  באשר  מצידנו  כלשהי  עמדה  טת 
המשיבים 1 ו-2 מיום 2019.8.1, וטענות כל 
הצדדים שמורות להם. בכפוף לאמור לעיל 

העתירה נמחקת, אפוא, בלא צו להוצאות".
החליט  דרעי  אריה  הפנים  שר  כזכור, 
להאריך את המועד לאישור התקציב הרשויות 

המקומיות במליאות המועצה לעוד כחודשיים, 
המירבית  התקופה  זו  בספטמבר,  ה-30  עד 
את  אישרו  שלא  הרשויות  בחוק.  הקבועה 
תקציבן הן רהט, עוספיה, ירכא וטבריה. מש־
מעות ההחלטה היא שחברי המועצה הנבחרים 
עם  יחד  הרשויות,  בארבע  בכהונתם  ימשיכו 

ראשי הרשויות עד ה-30 בספטמבר.
שקיים  בישיבה  התקבלה  ההחלטה 
אצל  כהן,  מרדכי  משרדו  מנכ"ל  עם  דרעי 
לשכת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנ־
שי  המדינה  פרקליט  ובהשתתפות  דלבליט, 
ניצן, המשנים ליועץ המשפטי לממשלה ול־
פרקליט המדינה וכן מנהל מחלקת הבג"צים. 
"אנו מצפים מראשי הרשויות וחברי המוע־

להעביר את התקציב במליאת המועצה  צה 
ובכך לאפשר מתן שירותים נאותים לתוש־

בים", אמר דרעי.
אתמול  הגיב  המקומי  השלטון  מרכז 
לבקשת בג"ץ לקבל את התייחסותו לעתירה 
שהגיש רון קובי בנוגע לשימוע שהיה צפוי 

סבורים  במרכז  הפנים.  במשרד  לו  להיערך 
כי, "העתירה אכן מיצתה את עצמה", בעק־
בות החלטת שר הפנים אריה דרעי להאריך 
בעיריות  התקציבים  אישור  אפשרות  את 

השונות לעוד כחודשיים..
שב־ המקומי  השלטון  במרכז  זאת,  עם 
ראשותו של ראש עיריית מודיעין חיים ביבס, 
סבורים כי לדרעי אכן אין סמכות להדיח את 
מעבר:  בממשלת  כשר  כהונתו  בעקבות  קובי 
"המרכז עומד על טענתו כי בתקופת ממשלת 
מעבר חלה חובה להימנע מהפעלת הסמכות", 

מדגישים במרכז השלטון המקומי.
בנוסף, במרכז גם מגבים את ההתנגדות 
של קובי להחלטת שר הפנים להאריך בדיע־
בד את כהונת חברי המועצה, בכך שנתן ארכה 
"הסוגייה  תקציב.  להעביר  הערים  לראשי 
המו־ ("החייאת  בהודעותיו  העותר  שמעלה 
ומשמעותית",  רצינית  הנה  בדיעבד"),  עצה" 
נכתב על ידי עורכי הדין אלי אליאס ונועה בן 

אבי, המייצגים את המרכז השלטון המקומי.

שאין  הטענה  על  לפיד  יאיר 
מפלגה  "כל  במפלגתו:  פריימריז 
בהתחלה  זה  את  עושה  חדשה 
יחסית  השתלטות.  למנוע  כדי 
מופת  אנחנו  בליכוד  שקורה  למה 
ביטל  ביבי  יתואר.  שלא  דמוקרטי 
את הפריימריז בבחירות האחרונות. 
יש בלי סוף דיבורים בליכוד על זה 

שהוא הפך לנטל"

בעד  "אני  לחילונים:  קורצת  שקד 
יוזמות מקומיות להפעלת תחבורה 
שזה  ובתנאי  בשבת,  ציבורית 

בהסכמה".

היחס  על  פרוש  מאיר  הרב  ח''כ 
ליברמן,  את  נתקוף  "לא  לליברמן: 
זה מה שהוא מחפש ורוצה. אין לנו 
שום עניין לתת לו דלק ולחזק אותו 

יהיה  שנכון  חושב  לא  אלקטורלית, 
גם לחבק אותו".

איתמר בן גביר ממשיך: ״נפתלי בנט 
המשא  בכל  מילה  איתי  החליף  לא 
ומתן ולא הסכים לפגוש אותי, ככה 
מנהלים משא ומתן? הוא ומתן כהנא 
ותבדקו  אותי  תזכרו  ללפיד.  יערקו 

אותי לאחר הבחירות״.

השר יריב לוין על הצהרת הנאמנות 
לנתניהו: "אנחנו עדים למסע מתואם 
המטרה  וגנץ.  ללפיד  ליברמן  בין 
שלו להגיד שזה בסדר לא להצביע 
לליכוד כי ממילא נחליף את נתניהו. 
אין לזה אחיזה במציאות. החתימה 
מוכיחה – אנחנו מפלגה דמוקרטית 

שהיו"ר שלה נבחר בפריימריז".

ח''כ אלי אבידר מישראל ביתנו מגיב 
גם הוא: "אם נתניהו לא יצליח להקים 
למערכת  הולכים  אנחנו  ממשלה, 
לחשוב  צריכים  והם  נוספת  בחירות 
שמזכיר  הזה,  האישיות  פולחן  אם 
את צפון קוריאה ואת שנות ה-30 של 

המאה ה-20, ראוי בשנת 2019".

על  לטענות  בתגובה  שטייניץ 
לי  והיו  לי  "יש  בליכוד:  הדיקטטורה 
חברים מישראל ביתנו, יש שם משמעת 
ברזל, ליברמן הוא תמיד יו"ר המפלגה 
נגדו. הוא לא  ואף אחד לא מעז לרוץ 
הצפונית  קוריאה   - בכלל  מתמודד 
מתאימה הרבה יותר ליחס בין ליברמן 
המנהיג  הוא  שלו,  הכנסת  לחברי 
האינסופי שם. הוא משווה אותנו לצפון 

קוריאה?".

האבטלה עלתה ביוני 
ל-4.1%

ברבעון השני חלה ירידה בשיעור האבטלה, מ-4% ל-3.9% 
◆ אולם גם שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נסוג

מ‡ פ. יוחנן

האבטלה  ששיעור  לאחר 
לשפל   2019 במאי  ירד  בישראל 
באבט־ עלייה  ביוני  חלה  היסטורי, 
לה. שיעור הבלתי מועסקים מקרב 
בני 15 ומעלה טיפס מ-3.7% במאי 

ל-4.1% ביוני.
בכוח  ההשתתפות  שיעור 
 – שינוי  ללא  ביוני  נותר  העבודה 
הת־ שיעור  זאת,  בעקבות   .63.5%
עסוקה, המשקלל את שני הנתונים 
הקודמים, ירד מ-61.1% ל-60.9%.

שיעור  כולו,  השני  ברבעון 
לעומת  מעט  ירד  מועסקים  הבלתי 
ל-3.9%,  מ-4%  הקודם,  הרבעון 
בכוח  ההשתתפות  במקביל  אבל 
העבודה נסוגה מ-61.4% ל-63.6%. 
בעקבות זאת, שיעור התעסוקה ירד 
המו־ שיעור  ל-61%.  מ-61.5% 
ירד  מרצון  שלא  חלקית  עסקים 

מ-1.5% ל-1.3% מכלל המועסקים.
התעסוקה  בשיעור  הירידה 
ניכרה ברבעון השני בכל חלקי המ־
שבו   - ירושלים  מחוז  למעט  דינה, 

הוא עלה מעט. 
העיקריים,  העבודה  בגילי 
הבלתי-מועסקים  שיעור   ,64-25
של  הראשון  ברבעון  מ-3.5%  ירד 
2019 ל-3.3% ברבעון השני. שיעור 
נשים,  בקרב  מעט  עלה  התעסוקה 
וירד מעט בקרב גברים,  ל-73.9%, 
כלל  על  בהתבוננות  ל-81.9%. 
 -  77.7% נותר  הוא  האוכלוסייה 
ללא שינוי לעומת הרבעון הראשון.

הכולל  המועסקים  מספר 
במשק לא צמח ברבעון השני. למ־
עשה, הוא הצטמק בכ-2,300 איש, 
לכ-3,960,500. מבין אלה, שיעורם 
במ־ כלל  בדרך  שמועסקים  מי  של 
מ-78.5%  מעט,  עלה  מלאה  שרה 

ל-78.6%.

יער חדש יינטע בצפון 
מערב הנגב

היער יינטע באזור שסופג את טרור ההצתות מרצועת 
עזה, זאת כחלק משיקום האזור

מ‡ פ. יוחנן

בדצמבר הקרוב תתחיל קק"ל 
יותר  שיכלול  חדש  יער  בנטיעת 
מ־10,000 עצים בצפון מערב הנגב, 
לראשונה מאז החל טרור התבערה 
מרצועת עזה לפני כשנה וחצי וגרם 
יינ־ לנזק קשה לטבע באזור. היער 
שבמועצה  רוחמה  קיבוץ  ליד  טע 
האזורית שער הנגב, מזרחית לעיר 
לזכ־ יוקדש  החדש  היער  שדרות. 
רם של יהודי ליטא שנספו בשואה. 
את התקציב לפרויקט תרם לקק"ל 
בשבוע האחרון איש העסקים רומן 
השקעותיו  במסגרת  אברמוביץ', 
המכוונים  אקולוגיים  בפרויקטים 
למאבק בהשפעתו של שינויי האק־

לים במזרח התיכון. 
דרום  מרחב  מנהל  גיגי,  דני 
קק"ל, מסר כי "מאז תחילת טרור 
נשרפו   2018 בשנת  העפיפונים 
בד־ יערות  של  דונמים  כ־12,000 
רום הארץ. בשנת 2019 נשרפו עד 
לדבריו,  דונמים".  כ־800  עוד  כה 
לקראת  תתחיל  העצים  נטיעת 
להסתיים  וצפויה   2019 דצמבר 
זו אינה הפעם  סמוך למרץ 2020. 
הראשונה שאיל ההון אברמוביץ', 
ביש־ פרויקטים  לקידום  תורם 
ראל. ב־2018 הוא זכה באות הוק־
רה מיוחד מטעם איגוד הקהילות 
תרומתו  על  ברוסיה  היהודיות 
הרבה לפרויקטים יהודיים ברחבי 

העולם.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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"סל פינוקים לרוצחים":

משפחות שכולות חילקו ממתקים 
למחבלים בבית הכלא

המשפחות מחו על תנאי המחיה של המחבלים בבתי הכלא ◆ "הגיע הזמן שהשר גלעד ארדן יישם את 
מסקנות הוועדה בנדון ויפסיק את החגיגות בבתי הכלא"

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברות  שכולות  משפחות  עשרות 
המשפחות  של  בחיים"  "בוחרים  פורום 
השכולות הגיעו לכלא עופר וחילקו מתנות 
וממתקים למחבלים. בעקבות הפרסום על 
בבתי  הביטחוניים  האסירים  של  התנאים 
הי"ד  חג'אג'  שיר  סגן  של  הוריה  הכלא. 
אמרו  הנציב  בארמון  בפיגוע  שנרצחה 
המ־ תנאי  נגד  לצעוק  לפה  "באנו  בכאב: 
חייה המפליגים להם זוכים מי שרצחו את 
שהשר  הזמן  הגיע  שלנו.  והיקרים  הילדים 
מסקנות  את  לאלתר  לאשר  יפעל  ארדן 

החגיגות  את  ויפסיק  הוביל,  אותן  הוועדה 
מת־ למחבלים  לחלק  באנו  הכלא.  בבתי 
כדי להראות את המציאות  וממתקים,  נות 
האבסורדית בה המחבלים חיים. אנו בוכים 
והם צוחקים. אנחנו משפחות שכולות מזן 
שהחגיגה  עד  ננוח  ולא  נשקוט  לא  אחר: 

בבתי הכלא תיפסק".
תנאי  על  מחו  השכולות  המשפחות 
המחייה המפליגים שלהם זוכים המחבלים 
בבתי הכלא. חברי פורום "בוחרים בחיים" 
ליישם  הציבור  ולנבחרי  לממשלה  קראו 
את מסקנות ועדת ארדן להפחתת התנאים 

בכלא.
אסירים  שמקבלים  התנאים  סוגיית 
עולה  הישראליים  הכלא  בבתי  ביטחוניים 

לדיון ציבורי לעתים קרובות.
בשבוע שעבר, בעקבות בקשת חופש 
מידע שהגישה תנועת "אם תרצו", נחשפו 
פרטים חדשים על התנאים בכלא בכל הנו־

גע לביקורים, רווחה ושירותים נוספים.
לפעול  ימשיכו  כי  בתנועה מבטיחים 
לחשיפת "ההתנהלות הבזיונית בה מחבלים 
נהנים מהטבות שונות בבתי-הכלא עד שה־

חגיגות האלה יפסקו".

יו"ר ההסתדרות ביקר ב"מעייני הישועה"
בר-דוד: "פגשתי פה הנהלה ועובדים נפלאים ומגוונים מכל המגזרים"◆ הרב משה גפני שנכח 

בביקור: "מעייני הישועה היה מבחן של היהדות החרדית והיא עמדה בו בכבוד"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ויו"ר 
קיימו  גפני  משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת 
"מעייני  הרפואי  במרכז  משותף  ביקור 

הישועה" בבני ברק.
הציג  הרפואי  במרכז  הסיור  במהלך 
מנכ"ל המרכז הרב שלמה רוטשילד לבר-דוד 
ולגפני את המרכז החדש לבריאות הנפש על 
מחלקות האשפוז שבו. לאחר מכן סיירו גפני 
ובר-דוד במחלקות לרפואה דחופה וטיפול 

נמרץ, מכון הלב ומחלקות נוספות.
הישועה  מעייני  הרפואי  המרכז  מול 
עם  קיבוצי  הסכם  האחרונה  בשנה  נחתם 
החולים,  בבית  האחיות  וועד  ההסתדרות 
בין  המתנהל  ומתן  משא  נמצא  הפרק  ועל 
להסכם  החולים  בית  להנהלת  ההסתדרות 
בר- והמשק.  המינהל  עובדי  עבור  קיבוצי 
דוד אמר במהלך הישיבה שהתקיימה את־
מול: "אני למדתי עם השנים לזהות אווירה 
של מקום עבודה וב'מעייני הישועה' יש רוח 
טובה של עשייה ונתינה. אין לי ספק שנצ־
ליח להגיע להסכם קיבוצי כי בית החולים 
הוא ברמה גבוהה ועושה עבודה נפלאה. אני 
רואה את הלב הגדול שלכם ומצדיע לכם. 
זהו בית חולים מיוחד בו עובדים אנשי צוות 
חילוניים לצד חרדים וגם האוכלוסיה המ־
שהגעתי  מרגיש  אני  מגוונת.  הינה  טופלת 
למקום בו נוכל לעשות גשר בין ההסתדרות 

למגזר החרדי".

על  עמד  גפני  הכספים  ועדת  יו"ר 
של  יכולתו  על  ולשמור  לדאוג  הצורך 
ולהתפתח  להמשיך  הישועה"  "מעייני 
"מעייני  לקהילה.  שירותיו  את  לספק  כדי 
הישועה זה מבחן שהיהדות החרדית עמדה 
לבצע  יכולים  שאנחנו  הוכחנו  בכבוד.  בו 
ד"ר  של  בזכותו  כזה  גודל  בסדר  פרויקט 
המ־ את  שהקים  ז"ל  רוטשילד  משה  הרב 
רכז הרפואי בעשר אצבעותיו. יחד עם יו"ר 
היום  מבקשים  אנחנו  בר-דוד  ההסתדרות 
לצפות פני עתיד ולהבטיח את המשאבים 
הנדרשים כדי שהוא יוכל להמשיך ולהתפ־

תח ולשמור על מקומו בפסגה".
שלמה  הישועה"  "מעייני  מנכ"ל 

על  בנוי  החולים  "בית  כי  אמר  רוטשילד 
קדושת החיים וכבוד המטופל וזה בא לידי 
ביטוי בכל ההיבטים של הפעילות שלנו. זו 
החו־ בית  הוא  הישועה  שמעייני  הסיבה 
מודה  אני  בישראל.  היחיד  הקהילתי  לים 
ליו"ר החדש, מר בר-דוד שבחר לקיים את 
כאן  בתפקידו,  הראשונים  הסיורים  אחד 
הישו־ מעיני  את  שמלווה  ולאיש  בביה"ח, 
עה בכל שלב, למן היום הראשון, ח"כ הרב 
גפני שהגיעו לביקור ולכבד את בית החו־
לים בנוכחותם". רוטשילד התייחס למו"מ 
בבית  וממשק  המינהל  לעובדי  הסכם  על 
החולים ואמר כי "אני מאמין שנגיע להסכם 

אחראי גם עם סקטור עובדים זה".

ישראל

„ביר ˜„ו - „ברים
לעולם  בשורה  יום 
שר־ הספר  בהופעת  התורה 
קדשו"  "דביר  לו,  חיכו  בים 
נוסף  כרך  דברים,  חומש  על 
בסדרת  שמיני  ספר  שהינו 
הספרים החשובים על התורה 
ר'  הרה"ג  מאת:  והמועדים. 
יעקב גולדברג שליט"א ראש 
התורה  באר  בישיבת  קיבוץ 

ברמת בית שמש. לאחר שספריו הראשונים על התורה והמועדים נתקבלו 
בברכה מרובה ועומדים בכותל המזרח בספרי ההלכה והדרוש על התורה 
והמועדים ואף זכה שרבים בארץ ובעולם למדו מהם, ובתוכם מרביצי תורה 
ומה  ובדרשותיהם.  ואף השתמשו במה שחידש בשעוריהם  ורבנים שנהנו 
בסייעתא דשמיא  תורה, שבא  בחיבור שמונה ספרים של  גדולה השמחה 

שמעל הטבע. וסיום לעת עתה על כל חמישה חומשי תורה.

כבר הוחזק הרב המחבר כאיתמחאי גברא בספריו הראשונים, והגדיל 
לעשות עתה בספרו המכיל בקרבו את עניני חומש דברים, בהלכה ואגדה, 
וכן כמה ענינים באריכות כקונטרס הנמצא בתוך הספר השייכים לחומש זה, 
ובל תגרע, עניני מזוזה, עניני  כגון עניני תפילה, תפילת הדרך, בל תוסיף 
צדקה, עניני המועדים, עניני שמחה, עניני תלמוד התורה, ברכת התורה וכ־
תיבת ספר תורה, עניני תשובה וחודש אלול ועוד נושאים הבאים בחומש 
זה. והוסיף מעט מעשיות מגדולי ישראל השזורים פה ושם לעורר ולהלהיב 
ויראת שמים. הספר שוזר את שיטת הלמדנות הבריסקאית בתוך  לתורה 
עניני הדרוש, הן בחידושי תורה בהלכה על סוגיות שבש"ס, והן ביאורים 
והמחשבה.  המוסר  עניני  בכל  והדרוש,  אגדה  בדרך  הענין  מתוך  נפלאים 
ובדרשות  לרבים,  בפני תלמידים מקשיבים, בהרצאות  שנאמרו בשעורים 

מידי שבת ומועד בפני כלל הציבור.

ספר חשוב זה הינו מיוחד במינו, הן מחמת ההיקף הרב שאצור בקר־
בו, הן בצורה הבהירה שבו נכתב, המזכירים את דרשותיו של הרב המחבר 
והאמיתית  העמוקה  הלמדנות  הכל  ומעל  טעם.  בטוב  הנאמרים  שליט"א, 
שלמד בבתי המדרש חברון, מיר ובריסק, שהשכיל לשלבם ביחודיות מו־
שלמת ושזורה בחוט של זהב בין עלי הספר, ובטוחים אנו שכל אחד וק"ו 
לזה שחבש את ספסלי ביהמ"ד שיש בו למדנות ישיבתית יהנה ממנו הנאה 

גדולה, ואף יפיק ממנו תועלת מרובה.

וכבר כתבו מרנן ורבנן על המחבר שליט"א ועל ספריו הקודמים הס־
כמות נלהבות, כמו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, כי הדברים מאירים בהירים 
וערבים במיוחד וניכר בהם עמלה של תורה. וכמו"כ הגאון הגדול ר' פנחס 
שיינברג זצ"ל. ראש ישיבת "מיר" הגאון הגדול ר' נ"צ פינקל זצ"ל שהמחבר 
מבני משפחתו, הפליג מאד בשבחו. וכן הגאון הגדול ר' יצחק שיינר שליט"א 

והגאון הגדול ר' דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון. 

לא נותר לנו אלא להצטרף ולהוסיף בברכה בבחינת יהודה ועוד לקרא, 
שיזכה הרב המחבר להמשיך להרביץ תורה ולהוציא את שאר חיבוריו הנ־

מצאים עמו, לשמחת כל תופשי התורה והוגיה, להגדיל תורה ולהאדירה.

ספר זה ושאר הספרים ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות, וכן 
אצל הרב המחבר 
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התינוק שניצל ממות 
לחיים ב'מעיני הישועה' 
התינוק שנולד ללא רוח חיים חזר למחלקה כחלוף חודש 

בידי הוריו כשהוא מלא רוח חיים ומשובב את עין כל רואיו 
◆ התינוק טופל בפגיה באמצעות חליפת קירור במשך 72 

שעות בטמפרטורה של 33.5 מעלות.

'חרי' בכ :‡מ
החו־ בן  בינשטוק  יצחק  יוסף 
התלהבות  של  קולות  משמיע  דשיים 
של־ של  בתמונותיהם  נתקל  כשמבטו 
סביב  המונחים  חב"ד  אדמו"רי  שלת 
ראשו בלול שבביתו. הוא תינוק עירני, 
אבל   - לגילו  מעבר  סקרן,  מתלהב, 
העובדה שהוא חי ונושם היא נס: יוסף 

יצחק נולד ללא רוח חיים.
בלידה  נולד  הקטן  בינשטוק 
הטבור  שחבל  משום  ומסובכת,  קשה 
יצא לפני גופו הקטן והדבר הציב אותו 
בסכנת חיים. כאשר אמו, הגב' פנינה, 
כי  הצוות  הבחין  הלידה  לחדר  הגיעה 

העובר סובל מצניחת חבל טבור.
ממחלקת  הרצליך  יעקב  הד"ר 
"הוא  הדרמה:  רגעי  על  סיפר  ילודים 
הולך  כשהדופק  מהיר  בחילוץ  נולד 
ונעלם ולמעשה נולד ללא דופק וללא 
מלאה.  להחייאה  ונזקק  חיים  רוח 
עצבים  מורטות  וחצי  דקה  כעבור 
היה  זה  רגעים  באותם  חזר;  הדופק 
 12 במשך  בנצח.  מדובר  כאילו  נראה 
שעות התינוק היה מוגדר בקומה והיה 
חשש שהזמן בו שהה ללא חמצן פגע 
קירור  בחליפת  אותו  שמנו  במוח.  לו 
למשך 3 ימים ברמה של 33.5 מעלות 
חום, עם מעקב צמוד כל חצי שעה על 
שעות   72 שכב  התינוק  הטמפרטורה. 
פעילות  למעשה  וכך  קירור  בחליפת 
המוח ירדה למינימום, ללא גירויים עד 

לפעילות תקינה לחלוטין".
הפרופסור אלי סומך, מנהל אגף 
בתינו־ "החייאה  כי  הוסיף  היילודים 
האירועים  אחד  הוא  ובילודים  קות 
הדרמטיים ביותר בבית החולים. לשם 
החייאה מוצלחת נדרשת מיומנות של 
ומושכל  נכון  ושימוש  הצוות  אנשי 
בכל האמצעים הזמינים. בזמן כזה כל 
שניה היא חשובה ואין צורך לתאר את 
שבוצעה  כפי  החייאה  של  ההשלכות 

במקרה הזה. באגף הילדים והיילודים 
למצבים  נערכים  הישועה'  ב'מעייני 
הצוותים  של  תרגול  באמצעות  כאלה 
אנח־ שונות.  בסימולציות  ושימוש 
בחדר  בהנשמות  אחת  לא  נתקלים  נו 
שמח  ואני  המיון  ובחדר  היילודים 
ובמקצועיות  במהירות  פעל  שהצוות 
והשתמש באמצעים המתקדמים כולל 
כדי  ימים   3 למשך  גוף  וחום  קירור 
לשפר ולשמר את תאי המוח. החייאה 
הצלחת  של  והרגשה  זו  כמו  מוצלחת 

חיים הינה מקור לסיפוק רב לכולנו".
היה  בינשטוק  אלימלך  ר'  האב, 
נרגש מאוד: "זו תחושה קשה, איומה, 
להירגע.  מתקשים  אנחנו  עכשיו  עד 
וכל  זה  את  לאכול  איך  יודע  לא  אתה 
אם  חלילה  קורה  היה  מה  חושב  הזמן 
מאושרים  אנחנו  ב"ה  כעת  וכאשר. 
אחיו  ושאר  יצחק  יוסף  עם  ושמחים 
ואיותיו. בגיל 14 ימים עבר ברית מילה 
כל  ואין  ובוכה  צוחק  יונק,  הוא  והיום 

זכר לדרמה".
חיים  רוח  ללא  שנולד  התינוק 
חזר למחלקה כחלוף חודש בידי הוריו 
כשהוא מלא רוח חיים ומשובב את עין 
כל רואיו. ההורים - ר' אלימלך והגב' 
במעיני  לפגיה  חזרו  ביננשטוק  פנינה 
'יוסף  הרך  התינוק  ובידיהם  הישועה 
יצחק' כדי לחגוג יחד עם צוות המחל־

קה את נס הצלתו ממוות לחיים.
במחלקה  והאחיות  הרופאים 
בדקו את הנס מקרוב, בחנו תגובותיו 
הוא  כי  ומצאו  ותפקודו  התינוק  של 
תואם לחלוטין את שאר העוללים בני 
גילו הרך וללא כל סימנים של פגיעה 
הודו  ההורים  התפתחותי.  עיכוב  או 
מנהל  של  בראשותו  לצוות  נרגשות 
מנהל  לובין,  דניאל  ד"ר  ילודים  אגף 
זיו  ילודים ד"ר  היחידה לטיפול נמרץ 
טניה  הגב'  והאחות האחראית  הרמתי 

קוגן.

לקראת 'מועד ב' במערכת הבחירות הגורליות ליהדות החרדית

קמפיין הבחירות של יהדות 
התורה הושק שוב בסלוגן: "ברגע 

האמת. כל קול קובע! ג"
הסלוגן שהוכיח את עצמו במערכת הבחירות הקודמת מחדד את צו השעה 'ברגע האמת, כל קול 
קובע' הפך למציאות מוכחת כאשר הבחירות הנוכחיות נכפו בשל מנדט יחיד שהיה חסר להקמת 
קואליציה, לצד קולות בודדים שהכריעו את המנדט השמיני של "יהדות התורה" * כעת נקראים 

שוב כל בני היהדות החרדית על כל גווניו באחדות השורות לחיזוקה והגדלת רשימת "יהדות 
התורה" שסימנה ג'

חרי בכ :‡מ
ג",  קובע!  קול  כל  האמת.  "ברגע 
איננה רק סיסמת בחירות. מדובר בסלוגן 
האחרו־ הבחירות  מערכת  את  המתמצת 
נה וקריאה ל'מועד ב' במערכת הבחירות 
הגורליות כל כך ליהדות החרדית. הסלו־
הבחירות  במערכת  עצמו  את  שהוכיח  גן 
צו השעה:  גם הפעם את  הקודמת מחדד 
"ברגע האמת. כל קול קובע!", שהפך למ־
ציאות מוכחת כאשר הבחירות הנוכחיות 
נכפו בשל מנדט יחיד שהיה חסר להקמת 
שהכריעו  בודדים  קולות  לצד  קואליציה, 
"יהדות התורה",  את המנדט השמיני של 
עם השקת  במטה ההסברה  אמרו אתמול 
הב־ מערכת  את  שילווה  הבחירות  סלוגן 

חירות הנוכחיות. 
בחוד החנית של הקמפיין יוצג הס־
לוגן שילווה החל מהיום ועד ליום הבחי־
רות את פעילות מטה ההסברה של "יהדות 
התורה" – 'ברגע האמת. כל קול קובע! ג' 
האח־ תחושת  את  בתוכו  מקפל  הסלוגן 
ריות לגורל ציבור יראי ד' במידה וחלילה 
לא תירשם התגייסות מקיר לקיר של כל 
'יהדות התורה' לטובת הר־ שדרות קהלי 

שימה. 
הקמפיין פונה לכלל הקהלים המר־
ויתנהל במגוון  'יהדות התורה'  כיבים את 
מצבי־ אותם  לכל  שיגיעו  פרסום  אפיקי 
ומ־ הזדהות  ליצור  הקמפיין  מטרת  עים. 
חויבות בקרב כלל הקהלים לטובת הגדלת 
הרשימה המאוחדת ולהוביל ל-100 אחוזי 
שיחול  הבחירות,  ביום  עבורה  הצבעה 

ביום שלישי, י"ז אלול.
הוא  הקמפיין  של  המרכזית  המטרה 
כל  על  אישית  'אחריות  של  המסר  העברת 
קול' לכל מצביע פוטנציאלי של יהדות התו־

במטה  ישיקו  היעד  אל  להגיע  במטרה  רה, 
תשעה  אחרי  מיד  ייעודי  קמפיין  ההסברה 

באב מתוך מטרה לייצר הזדהות בקרב קה־
הר־ הגדלת  לטובת  והתגייסות  חדשים  לים 

שימה המאוחדת של "יהדות התורה".
'ברגע  כי  מציינים  ההסברה  במטה 
ההזדמ־ את  מדגיש  קובע!'  קול  כל  האמת. 
ממצביעי  אחד  לכל  שיש  ההיסטורית  נות 
יהדות התורה להיות שגריר נאמן של מרנן 
ורבנן גדולי הדור שליט״א. כמו גם האחריות 
למנוע  ואחד  אחד  כל  על  המוטלת  הגדולה 

פגיעה בעולם התורה ובמסורת ישראל. 
'ברגע האמת, כל קול קובע!' מהווה 
לרבבות  והזדהות,  חיבה  של  קריאה  גם 
המ־ והעדות,  החוגים  מכל  ישראל  אלפי 
"יהדות  נציגי  מסירות  את  היטב  כירים 
ועזרה  לסיוע  הפתוחה  ודלתם  התורה" 

בכל עת מצוא. 
האחרונות  ההתפתחויות  רקע  על 
הרסן  חסרת  וההסתה  הפוליטית  בזירה 
כלפי יהודים חרדים, ציבור מצביעי יהדות 
התורה לא יכול להמר על עתיד כלל הצי־
קשה  כעת,  נראה  שזה  וכפי  החרדי,  בור 
הב־ ביום  הפוליטית  התוצאה  את  לצפות 
אזעקה  היא  קובע',  קול  ש'כל  כך  חירות, 
עולה ויורדת שכל מצביע חיוני לגורלו של 

היהודי החרדי. 
פעי־ בקרב  יצרה  הקמפיין  השקת 
ודגל  ישראל  אגודת   – התורה  יהדות  לי 
ועשיה  רבתי  התלהבות  תחושת  התורה 
נמרצת שתלך ותתרחב עד לסיום מערכת 
הבחירות הגורלית שתתקיים ב-י"ז אלול 

הקרוב. 
בס־ לווה  הייחודי  הקמפיין  השקת 
ודיונים מעמיקים של חברי  ישיבות  דרת 
ההנהלה הראשית של מטה 'יהדות התורה' 
לב־ מוחות  וסיעור  מעשי  לדיון  המשותף 
חינת מספר הצעות לחידוד המסר המרכזי 
בחשיבות וגודל המערכה בבחירות הגור־

לית שלפתחנו. 

בהמשך דנו ראשי מטה הארגון של 
גלבר  עקיבא  יהודה  הרב  ישראל  אגודת 
יוסף  הרב  בב"ב,  ישראל  אגודת  מעסקני 
הרב  ירושלים,  העיר  ראש  סגן  דייטש 
בעלזא  קהילת  מעסקני  ויינברגר  יהושע 
ומ"מ  התנועה  מזכ"ל  זייברט  חנוך  והרב 
ראה"ע ב"ב, אודות דרכי הפעולה לחודש 
וקבלת  היעדים,  הגדרת  חידוד  הקרוב, 
כלל  יפעלו  פיהן  שעל  מעשיות  החלטות 

המטות לקראת ובמהלך הבחירות.
נמשכים  המשותף  ההסברה  במטה 
הדיונים על דרכים נוספות כיצד להסביר 
המרכזי  ולגרעין  בכלל  הבוחרים  לציבור 
וחשיבות  גודל  את  בפרט  המצביעים  של 
המערכה על מנת שהם יהיו הגלגל המניע 
הציבור  את  גם  שיוציא  המרכזי  והבורג 
יהיו  כי  מבטיחים  במטה  להצביע.  הכללי 
 - ההסברה  בקמפיין  הפתעות  הרבה  עוד 
קמפיין מתגלגל ששיאו יגיע לקראת הב־

חירות עצמן.  
בימים הקרובים יינתן הביטוי ראשון 
לקמפיין עם פרסומן של המודעות הרא־
התו־ ל"יהדות  ההסברה  מקמפיין  שונות 
גודל  בו מחודדת חשיבות המערכה,  רה" 
ויחיד  יחיד  כל  של  והאחריות  המערכה, 
לצאת ולהצביע כי 'ברגע האמת. כל קול 

קובע! ג''.
את הפעילות ההסברתית הייעודית 
של אגודת ישראל יובילו הרב יעקב איזק 
יועץ סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, 
הר־ מועמד  עוזר  ברים  מאיר  יצחק  הרב 

שימה הרב בנימין הרשלר ומעסקני אגודת 
ישראל בביתר, הרב יהושע ויינברגר חבר 
מנדל  יהושע  הרב  הארגון,  מטה  הנהלת 
הרב  הפרסום  ויועץ  בני-ברק  סגרה"ע 
יוסף צלניקר אשר יפעלו יד ביד ובשיתוף 
דגל  של  ההסברה  מטה  עם  הדוק  פעולה 

התורה. 
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פסקו שיבושי ה-GPS בנתב"ג
טייסים דיווחו על קשיים בקליטה של מערכת הניווט בהגיעם לנמל התעופה, כעת השיבושים פסקו ◆ 

רוסיה הכחישה שהיא אחראית לשיבושים

מ‡ פ. יוחנן
מאז  שהורגשו   ,GPS-ה שיבושי 
גוריון  בן  התעופה  נמל  באזור  יוני  חודש 
פסקו  והאזור,  ישראל  של  האווירי  ובשטח 
בימים האחרונים. עדיין לא ברור אם ההפ־
גורמי  של  התערבות  בעקבות  נפסקו  רעות 
הלאומי  הסייבר  ומערך  ישראליים  ביטחון 
אולם  בנושא,  הטיפול  על  אחריות  שקיבל 
חברת התעופה אל על שהנחתה את טייסיה 
בחודש שעבר לנתק את רכיבי ה-GPS לפני 
נחיתה בנתב"ג עדכנה את טייסיה כי מעתה 

ניתן לבצע נחיתות כרגיל.
מקור  לגבי  שהועלו  הסברות  אחת 
השיבוש הייתה פעילות הצבא הרוסי, שמ־
פעיל מערכות שיבוש GPS בכדי להגן על 
מתקנים אסטרטגים וכלי שיט באזור לטקיה 
שבצפון-מערב סוריה. לאחר הדיווח בנושא 

טענו הרוסים כי מדובר ב"פייק ניוז". 
הזהיר  הבינלאומי  הטייסים  איגוד 
יוני את הטייסים מפני איבוד קליטת  בסוף 
שבועות  לאחר  זאת  נתב"ג.  בקרבת   GPS

שבהם דיווחו טייסים רבים על קשיים בק־
ליטה רציפה הפוגעת בבטיחות הטיסה ובמ־

ערכות הטייס האוטומטי.
גי־ על  משפיע   GPS אותות  "אובדן 
התראות  ליצור  ועלול  ויציאה  כניסה  שות 

רבות למערכות שעוברות להתבסס על מי־
"צוותי  פנימי", כתב האיגוד לטייסים.  קום 
הטיסה צריכים להיות מודעים לסיכון הפו־
ולתכנן  דעת  מהסחות  להימנע  טנציאלי, 

חלופה בהתאם לנהלים ולפי הצורך".

אשדוד - הידידותית ביותר 
לעסקים הקטנים

אשדוד היא העיר הידידותית ביותר לעסקים קטנים זו השנה השנייה ברציפות, כך עולה ממדד של 
הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה

מ‡ פ. יוחנן

ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות 
עשיית  מדד  את  פרסמה  הכלכלה  במשרד 
 60 דורגו   שבמסגרתו  ברשויות,  עסקים  
הרשויות המקומיות בישראל עם מספר הע־
סקים הגדול ביותר בתחומן. הסוכנות עור־
ומטרתה  הרביעית  השנה  זו  המדד  את  כת 
לשמש כלי עבודה עבור הרשות המקומית, 
שכן המדד מאפשר לכל רשות להשוות את 
ביצועיה לרשויות אחרות במגוון פרמטרים, 
וכן לנתח את ביצועיה בתחומים שבהם היא 

פעילה.
השנה חלו כמה שינויים מהותיים:  נו־
ספו  10 רשויות מקומיות למדד; נוספה קט־
לעסקים  מכרזים  נגישות  של  חדשה  גוריה 
ארנונה  סבסוד  מדד  ירד  ובינוניים;  קטנים 
(היחס בין ארנונה עסקית לארנונה למגורים) 
גובה הארנונה העסקית  וניתן דירוג רק על 
ביחס לממוצע הארצי. שינויים אלו השפיעו 
גם על מיקומן של כמה רשויות, שירדו מאוד 
למכרזים,  נמוכה  נגישות  מידת  בשל  במדד 
או שינו מיקום בשל משקל נמוך יותר שקי־

בלה הקטגוריה של ארנונה.
בפעם  קטפה  הראשון  המקום  את 
השנייה ברציפות אשדוד, העיר הידידותית 
ביותר לעסקים קטנים  ובינוניים. לעומתה, 

בדי־ השלישי  מהמקום  השנה   ירדה  חיפה 
רוג למקום ה-,13   ותל אביב-יפו מהמקום 
הרביעי ל-,11  אף שהיא ממשיכה להצטיין 
זו  שלה  האינטרנט  באתר  המידע  בנגישות 
אביב  ותל  חיפה  ברציפות.  הרביעית  השנה 
עקב  בעיקר  בדירוג  משמעותית  ירדו  יפו 

סקרי שביעות רצון לעסקים במרחב העיר. 
יותר מ-150 אלף  ברשויות המקומיות של  
תושבים ממוקמות לפי  הסדר אחרי אשדוד: 
רמת גן, אשקלון,  בת ים, נתניה, פתח תקווה, 
באר שבע,  ראשון לציון, ירושלים, חולון, תל 

אביביפו, רחובות, חיפה ובני ברק.

ארה"ב: נוסעים גילו 
עטלף בזמן הטיסה 

בזמן טיסה הנוסעים גילו לפתע את העטלף, שעף מעל 
ראשיהם, וחלקם נבהלו מאוד ◆ נוסע הצליח לתפוס 

אותו וסגר אותו בתא

מ‡ פ. יוחנן

הנוסעים בחברת הלואו קוסט 
אולי  הטיסה  כי  ידעו  האמריקנית 
לא תהיה הנוחה ביותר, אך אף אחד 
מהם לא ציפה לעטלף שצץ לפתע 
כשהם  ראשיהם  מעל  לו  והתעופף 

קילומטרים באוויר.
ביום  התרחשה  התקרית 
התעו־ חברת  של  בטיסה  רביעי 
מהעיר  בבוקר  שיצאה   ,Spirit פה 
לכיוון  קרוליינה  בצפון  שארלוט 
ניוארק שבניו ג'רזי. העטלף הופיע 
כחצי שעה לאחר ההמראה, בטיסה 
שאורכה כ-90 דקות, וגרם לבהלה 

בקרב הטסים ואנשי הצוות.
סיפר  ה-23  בן  סקטיני  פטר 
כחמש  נמשכה  ההתרחשות  שכל 
דקות ואף שיבח את צוות העובדים 
במהירות  לטענתו  שפעל  בטיסה, 
כדי להרגיע את הטסים. "הנוסעים 

הדב־ מאוד  ומהר  לצעוק  החלו 
אמר.  כאוס",  לכדי  התפתחו  רים 
"מאיפה הוא הגיע?" שאל סקטיני, 
מי־ דבר  של  בסופו  מושג.  לי  "אין 
השי־ מתאי  באחד  אותו  לכד  שהו 

רותים".
חברת התעופה Spirit איש־
העטלף  כי  ואמרה  המקרה  את  רה 
"הוצא על ידי הגורמים הרלוונטיים 
מאמינים  "אנו  הנחיתה".  עם  מיד 
ראשם  מעל  פנימה  נכנס  שהעטלף 
במ־ עסוק  הצוות, שהיה  אנשי  של 
הליליות", מסרה  התחזוקה  שימות 
לא  אדם  אף  כי  והוסיפה  החברה 

נפגע.
הת־ חברת  כי  סיפר  סקטיני 
לו  והציעה  קשר  עמו  יצרה  עופה 
שובר על סך 50 דולר לטיסה הבאה. 
"אחרי שהבעתי את חוסר שביעות 
פשוט  "הם  סקטיני,  אמר  רצוני", 

החזירו לי את עלות הטיסה".

האדמו"ר מנדבורנה 
ירושלים במסע 
לקברי הצדיקים 

לרגל שמחת נישואי בנו ביום שלישי י"ט מנחם אב

מ‡: יר‡ל לבי‡

האדמו"ר מנדבורנה ירושלים 
שליט"א ייצא הערב למסע הקודש 

בקברי הצדיקים בגליל.
שמחת  לרגל  יתקיים  המסע 
י"ט מנחם  נישואי בנו ביום שלישי 
אב, באודיטוריום העירוני בשכונת 

רמת אלחנן בבני ברק.

קבר  את  יפקוד  האדמו"ר 
הרמב"ם  הנס,  בעל  מאיר  רבי 
תל־ בקברי  העתיק  החיים  ובבית 
ימשיכו  משם  זי"ע.  הבעש"ט  מידי 
יערוך  שם  מירון,  קדישא  לאתרא 

האדמו"ר לחיים טיש במקום.
ימשיכו לעיר הקודש  ממירון 
הצדיקים  ציוני  את  לפקוד  צפת 

בבית החיים העתיק.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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הז' - ישוב ירחמנו
שֶׁהּוא  כְּ ֲחֵברוֹ  ִהְכִעיסוֹ  שִֶׁאם  ָוָדם  ָשׂר  בָּ ת  ִמדַּ כְּ ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵאין  ה  ִהנֵּ
ׁשּוָבה,  ַאֲהָבה ַהּקוֶֹדֶמת. ֲאָבל ִאם ָחָטא ָאָדם ְוָעָשׂה תְּ ה ְמַעט לֹא כְּ ה ִעּמוֹ ִמְתַרצֶּ ִמְתַרצֶּ
ׁשּוָבה  ֲעֵלי תְּ ָמקוֹם שֶׁבַּ ָרכוֹת לד:) "בְּ נּו (בְּ רּוְך הּוא, ְוַהיְּ דוֹׁש בָּ דוָֹלה ִעם ַהקָּ ַמֲעָלתוֹ יוֵֹתר גְּ
ֶפֶרק ַהּבוֶֹנה (ְלָפֵנינּו  ְדֵפְרׁשּו בְּ ַעם כִּ מּוִרים ְיכוִֹלין ַלֲעמוֹד". ְוַהטַּ יִקים גְּ עוְֹמִדים ֵאין ַצדִּ
ל ָהרוֶֹצה ָלֵצאת ֵמעוָֹלמוֹ  ַאְכַסְדָרא שֶׁכָּ ה ִהיא ֲעשּׂוָיה כְּ ִעְנַין ה ָלמָּ הּוא בְמָנחוֹת כט:) בְּ
תוַֹח ְלַצד ָהַרע ְוַהֵחְטא  ָרא ָהעוָֹלם פָּ רּוְך הּוא בָּ דוֹׁש בָּ ה' ְוַהקָּ רּוׁש ָהעוָֹלם ִנְבָרא בַּ ֵיֵצא, פֵּ
ְרָצה  א פִּ ָדִרים ֶאלָּ ַעל גְּ ִמין ַאְכַסְדָרא, ֵאינוֹ בַּ ִלְרָוָחה ֵאין ַצד שֵֶׁאין חֶֹמר ְוֵיֶצר ָהַרע ּוְפָגם כְּ
ה ִפְתִחין לוֹ לֹא  מָּ ְרֶצה ָלֵצאת ֵמעוָֹלמוֹ כַּ ל ִמי שֶׁיִּ ה כָּ רּוָצה ְלַצד ָהַרע ְלַצד ַמטָּ דוָֹלה פְּ גְּ
ַמְעָלה שִֶׁאם  ֵנס ֶאל ַהִחצוִֹנים, ְוִהיא ְפתּוָחה ִמלְּ א ִיְמָצא ַצד ֵחְטא ְוָעוֹן ִלכָּ ִיְפֶנה ְלַצד שֶׁלֹּ
ְתׁשּוָבה  ֶזה שֶַׁהשָּׁב בִּ ָתא, ָרצּו בָּ ָעא ִמלְּ יְּ ַהאי, לֹא ִמְסתַּ רּוהּו בְּ לּוהּו. ְוִהְקׁשּו ּוְלַהדְּ ָישֻׁב ְיַקבְּ
ֵדר  א ָחְטאּו גָּ יִקים שֶׁלֹּ דִּ ֵני שֶַׁהצַּ יִקים ִמפְּ דִּ ֶגֶדר ַהצַּ ָעוֹן כְּ ְהֶיה ִנְגָדר בֶּ יק לוֹ שֶׁיִּ לֹא ַיְספִּ
א ָצִריְך  ֵדר ְמַעט ֶאלָּ יק לוֹ גָּ יק ֲאֵליֶהם ָאְמָנם ַהחוֵֹטא שֶָׁחָטא ָושָׁב לֹא ַיְספִּ ְמַעט ַיְספִּ
ַעם ַאַחת ִאם  ַבר ִנְפָרץ פַּ ֵדר ַהְמַעט כְּ ֵני שֶׁאֹתוֹ ַהגָּ ָדִרים ָקשִׁים ִמפְּ ה גְּ מָּ יר ַעְצמוֹ כַּ ְלַהְגדִּ
ֶרְך  ֵנס דֶּ דוֹל ְמאֹד, ְוָלֶזה לֹא ִיכָּ א ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ֶהְרֵחק גָּ הּו ִיְצרוֹ ֶאלָּ ַקל ְיַפתֵּ ִיְתָקֵרב שָׁם בְּ
ה ָצרוֹת  מָּ ֲעֶשׂה כַּ ַתח ַצר ַויַּ ֶרְך פֶּ ֵנס דֶּ ה ְוִיכָּ א ִיְתַעלֶּ ְרָצה שָׁם ֶאלָּ ַתח ָהַאְכַסְדָרה שֶַׁהפִּ פֶּ

ָרצוֹת. ם ַהפְּ ְוִסּגּוִפים ְלַעְצמוֹ ְוִיְסתֹּ

יִקים  דִּ ַתח ַהצַּ ֶרְך פֶּ א ִנְכְנסּו דֶּ ֵני שֶׁלֹּ ׁשּוָבה עוְֹמִדים ְוכּו' ִמפְּ ֲעֵלי תְּ ָמקוֹם שֶׁבַּ ַעם ֶזה בְּ ּוִמטַּ
לּו  פּו ַעְצָמן ְוִנְבדְּ ַתח ָהֶעְליוֹן ְוִסגְּ ֶרְך פֶּ א ִנְצַטֲערּו ְוָעלּו דֶּ יִקים, ֶאלָּ דִּ ְהיּו ִעם ַהצַּ ֵדי שֶׁיִּ כְּ
ַגן  ַמְדֵרָגה ה' ֵהיָכל ֲחִמישִׁי שֶׁבְּ יִקים ְלָכְך ָעָלו ְוָעְמדּו בְּ דִּ ִמן ַהֵחְטא יוֵֹתר ְויוֵֹתר ִמן ַהצַּ
ָהָאָדם  ֲאשֶׁר  ְוָלֶזה כַּ ָהַאְכַסְדָרא  ְכִניַסת  ַהֵה"א בִּ ֶפַתח  יִקים בְּ ְוַצדִּ ַהֵה"א  ג  גַּ ַהְינּו  ֵעֶדן דְּ
רּוְך הּוא שְִׁכיָנתוֹ ָעָליו ֵאינוֹ  דוֹׁש בָּ ׁשּוב ה' ֶאל ְמקָֹמּה, ְוַיְחִזיר ַהקָּ ַהְינּו תָּ ׁשּוָבה דְּ ַיֲעֶשׂה תְּ
ּיוִֹסיף ַרֲחִמים  נּו "ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו" שֶׁ א יוֵֹתר ְויוֵֹתר. ְוַהיְּ ְלַבד, ֶאלָּ ַאֲהָבה ָהִראׁשוָֹנה בִּ שָׁב כְּ

ֵנם ִויָקְרֵבם יוֵֹתר. ְלִיְשָׂרֵאל ִויַתקְּ

ְרֶאה  שֶׁיִּ א כְּ ַעס ַהּקוֵֹדם ֶאלָּ ְוָכְך ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברוֹ לֹא ִיְהֶיה נוֵֹטר ֵאיָבה ֵמַהכַּ
ֶדם ְויֹאַמר ֲהֵרי  ַמְדֵרַגת ַרֲחִמים ְוַאֲהָבה יוֵֹתר ְויוֵֹתר ִמקֹּ ׁש ַאֲהָבתוֹ ִיְהֶיה לוֹ בְּ שֲֶׁחֵברוֹ ְמַבקֵּ
ְכִלית  מּוִרים ְיכוִֹלים ַלֲעמֹד ֶאְצָלם ִויָקְרֵבהּו תַּ יִקים גְּ ֵאין ַצדִּ ׁשּוָבה שֶּׁ ַבֲעֵלי תְּ הּוא ִלי כְּ

א ָחְטאּו ֶאְצלוֹ:  מּוִרים ִעּמוֹ שֶׁלֹּ יִקים גְּ ָקֵרב אָֹתם שֵֶׁהם ַצדִּ ה שֶׁמְּ ֻקְרָבה יוֵֹתר ִממַּ

ה' לחודש

במהלך השבת: 

נמנע טקס הטבלה המוני של 
יהודים לנצרות בכנרת

קבוצה גדולה התאספה בתל-אביב בדרכם להטבלה בכנרת ◆ מתנדבים הפתיעו 
את המיסיונרים וחיכו בנקודת היציאה להטבלה, תוך שהם קוראים ליהודים 

לחזור בהם ברגע האחרון  ◆ טקס ההטבלה ההמוני בוטל

מ‡: יר‡ל לבי‡

מידע פנימי שהגיע לאנשי 
ביום  במיסיון  למאבק  המחלקה 
קבוצה  כי  גילה  האחרון,  חמישי 
רבים,  יהודים  ובתוכה  גדולה 
לנצרות  מוטבלת  להיות  אמורה 
בים  האחרונה,  השבת  במהלך 

הכנרת.
מ"כנסיית  המיסיונרים 
הפועלת  בתל-אביב,  החיים" 
רוסית,  דוברי  ציבור  עם  בעיקר 
לא  איש  כי  הנחה  מנקודת  יצאו 
ביום  ההטבלה  את  לבלום  יוכל 
אפשר  יהיה  שלא  כיוון  השבת, 
ולהזהיר  השיירה  בעקבות  לנוע 

את משתתפיה.
מישיבת  תלמידים   15
הח־ בתל-אביב  אליהו'  'מעלה 

ולעזור  ליטו בו במקום להתגייס 
במניעת ההטבלה.

עת  בבוקר,   9:00 בשעה 
התאספו עשרות היהודים בפתח 
למי־ להצטרף  כדי  הכנסייה, 
קיבלו  לטבריה,  בדרכם  סיונרים 
עם  פניהם  את  הישיבה  תלמידי 
מועד,  מבעוד  שהוכנו  פליירים 
עליהן  בחולצות  לבושים  כשהם 
בעברית  ברורה  בצורה  הודפס 
"יהודי, עצור! הנצרות  וברוסית: 
שהם  ותוך  בשבילנו!"  לא  הזו 
פותחים בשיחות שכנוע אחד על 

אחד עם הנוכחים.
שהתאספו  מהיהודים  כמה 
הישיר  למסר  שנחשפו  במקום 
הד־ חומרת  את  והבינו  והברור 
אי- את  בפומבי  הביעו  ברים, 
הנוחות שהם חשים בה. דבריהם 

גרמו למיסיונרים לרתוח ולצעוק 
התחוללה  ובמקום  הפעילים  על 
במקום  שעברו  אזרחים  מהומה. 
שנחשפו למתרחש, קראו לאותם 
יהודים שלא לעשות את המעשה 

הנמהר.
רק  יצאו  דבר  של  בסופו 
בשיירת  לדרך  מהנוכחים  חלק 
שעה  אולם  פרטיים,  רכב  כלי 
כשהמיסיונרים  מכן,  לאחר  קלה 
מאתר  בהולים  טלפונים  קיבלו 
הפעילים  כי  נאמר  בו  ההטבלה, 
הכנרת,  באזור  במיוחד  ששבתו 
סבו  הם  שם,  גם  להם  ממתינים 
על עקבותיהם והנוכחים התפזרו 
לבתיהם. המידע על המפנה שה־
תרחש בדרך, הגיע לאחר השבת 
בכנסייה  מוסמך  פנימי  מגורם 

המיסיונרית.  

אלעד: כנס לסמיכת מורי הוראה
במעמד רב רושם שהתקיים בעיר אלעד, הוענקו תעודות הוראה ע"י המכון 
למצוות התלויות בארץ ובית ההוראה 'משכן התורה' בראשות הגרש"ז רווח

מ‡: יר‡ל לבי‡
שהת־ רושם  רב  במעמד 
תעו־ הוענקו  אלעד,  בעיר  קיים 
למצוות  המכון  ע"י  הוראה  דות 
ההוראה  ובית  בארץ  התלויות 
הגרש"ז  בראשות  התורה'  'משכן 

רווח.
בכינוס השתתפו רבני העיר 
הגר"מ מלכה והגרש"ז גרוסמן וכן 
קארפ,  והגרמ"מ  מחפוד  הגר"ש 

ועוד רבני קהילות ומורי הוראה.
כמו כן השתתפו ראש העיר 
מקומו  וממלא  פרוש  ישראל 

יהודה בוטבול.
הרבנים בדבריהם העלו על 
ההלכה  לימוד  חשיבות  את  נס 
למעשה, וכן את האחריות המוט־
לת על כתפיהם של מורי הוראה 
מציינים  שהם  תוך  בישראל, 

הגרש"ז  לשבח את מסירותו של 
חכמים  תלמידי  בהעמדת  רווח 

הגונים.
בש־ היו  ההוראה  תעודות 
והיתר,  איסור  מסלולים:  לשה 
ידי  על  ונחתמו  ושחיטה  טהרה 
הרבנים אשר עברו על המבחנים 

ונוכחו לראות את שליטתם וידי־
עתם בהלכה של האברכים.

התעודות  שעל  לציין  יש 
הגרש"מ  הראשל"צ  אף  חתם 
המכון,  של  דרכו  מורה  עמאר 
לה־ האחרון  ברגע  ממנו  שנבצר 

שתתף במעמד.

הצתת הפרוכת בפ"ת: המשטרה 
טוענת כי יש לה קצה חוט

בקרוב תחגג חנוכת הבית לבית הכנסת שעבר שיפוץ במיליוני שקלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
גבאי בית הכנסת בפ"ת אותו 
בו  להצית  מוסתים  אלמונים  ניסו 
בלומ־ משה  ר'  הקודש,  ארון  את 
לולו  בן  למשה  בראיון   סיפר  נטל 
בתוכנית 'הפוך על הפוך' בקול חי 
כי ראה את ארון הקדוש בוער בת־
חתיתו והפרוכת כבר נשרפה וכיבה 

את האש בטרם תפסה תאוצה.

כי במשט־ בלומנטל מספר 
רה אמרו לאחר בדיקת המצלמות 
באזור שיש להם כיוון וקצה חוט 
הרב  המצית,  של  זהותו  בדבר 
מקווה  הוא  כי  אומר  בלומנטל 
איש  פשוט  הוא  שהמצית  מאוד 
ושההצתה  בנפשו  שמעורער 

אינה על רקע כזה או אחר.
הגבאי מוסיף עוד כי בקרוב 

לבית  הבית  חנוכת  תיחגג  מאוד 
במיליוני  שיפוץ  שעבר  הכנסת 

שקלים בתקופה האחרונה.
תוש־ המוני  כי  גם  אמר  הוא 
בים מכל העיר ששמעו על המעשה 
הנורא הגיעו לחזק ולעודד את המ־
תפללים "בשבת האחרונה היה בית 
הכנסת מלא מפה אל פה במתפללים 

ובאורחים שבאו לחזק את המקום".
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"ר׳ אהרן, הנה הקב״ה החזיר לך כעת את 
צרור המפתחות של הרכב..."

סיפור מדהים שארע לפני חודשיים על אזרח מארגנטינה שסייע למוסדות תורה מכספו ומשמיים 
שילמו למנוח על כך כפליים לאחר פטירתו

מ‡: יר‡ל לבי‡

כ״ח  א׳  ביום  שארע  מדהים  סיפור 
באייר ה׳תשע״ט והובא בגליון "נועם זיוך", 
בכ"ח  תורה,  למוסדות  צדקה  של  הכוח  על 
אייר השנה הובא למנוחות ב״הר המנוחות״ 
מוותי־ ז״ל  נחמוד  אהרן  ר׳  בירושלים, 
איירס  בבואנוס  ישראל׳  ״שובה  קהילת  קי 
מבלי  ערירי  נפטר  שרח״ל  שבארגנטינה, 

להשאיר אחריו זש״ק.
כאשר נפטר ר׳ אהרן, המוסד לביטוח 
לאומי דאג למצוא עבורו מקום קבורה, וכך 
הגיעו המלווים שבאו לתת כבוד אחרון לנפ־
טר, להר המנוחות. כאשר החל מסע ההלוויה 
שהוכשר  המקום  כי  לגלות  המלווים  נחרדו 
לקבורתו של ר׳ אהרן הוא ב״קומה גבוהה״, 
דהיינו ״קבורה בקומות״ שלא בתוך הקרקע, 
דבר שנאסר על ידי רבים מעמודי ההוראה 

בדורנו.
קהילת  ונשיא  ההשגחה,  יד  גלגלה 
״שובה ישראל" בבואנוס איירס, הרב יצחק 
סלמון הי״ו שהה בארץ הקודש לצורך שמחה 
לר׳  אחרון  כבוד  לתת  והגיע  משפחתית, 
אהרן שאותו הכיר היטב במשך שנים רבות.

יצחק החל מיד במלאכת הקודש  רבי 
שהוכן  בקבר  אהרן  ר׳  את  מלקבור  למנוע 
עבורו, הוא ניסה להפוך את העולם. אולם מי 
לבי־ במוסד  הנפטרים  קבורת  על  שאחראי 
טוח לאומי טרק עליו את הטלפון ולא היה 
מוכן כלל לשוחח בנושא, ״זה המקום המגיע 

לו על פי החוק, וזהו!!״.
היו  כולם  מאוד,  היתה קשה  האווירה 
עם דמעות בעיניים אך אובדי עצות לגמרי. 
מבירור יסודי התגלה כי קבר ב״הר הזיתים״ 
יעלה מחיר אסטרונומי  ביותר  הזול  במקום 
של כששים אלף שקלים. הדבר כלל לא היה 

שייך, שהרי כל המלווים נמצאים בהר המנו־
חות, כיצד ידאגו להעביר את כולם משם?? 
היה ברור כי זה לא פתרון היכול לבוא בחש־

בון. מוכרחים לקבור את הנפטר כאן...
אולם בהר המנוחות, הקבר הזול ביותר 
מאה  של  מפולפל  במחיר  מתחיל  בקרקע 
אלף שקלים. ..!! וגם מי שמוכן לשלם מחיר 
קשרים״  "בעל  להיות  צריך  זה,  אסטרונומי 
חלקות  כבר  שאין  משום  ו״פרוטקציונר״, 
של  הרגשה  היתה   !!.  . למכירה.  העומדות 
מה  ידע  לא  אחד  אף  ממש!  ידיים  אזלת 
עושים, דבר אחד ידעו כולם, הם ממש לא 
קדישא״  ה״חברא  לאנשי  להניח  מתכוונים 
לקבור את ר׳ אהרן בקומות! איש ה״חברא 
סל־ הרב  של  דביקותו  את  שראה  קדישא״ 
מון, נתן לו מספר טלפון של אדם המקושר 
היטב היטב, ואם יש מישהו שיוכל "לעשות 

משהו״... זה רק הוא!
מששמע אותו בעל קשרים אודות הע־
נין, ומסירותם המרגשת של המלווים לאותו 
״מת מצוה״ שהכל חשו כקרוביו ממש... לא 
פחות ולא יותר - העניק מקום קבורה בקר־

קע!! בהר המנוחות!! בחינם!!
כאשר נעמד הרב יצחק סלמון להספיד 
הנפטר,  מידידו  אחרונות  במילים  ולהיפרד 
החזיר  הקב״ה  הנה  אהרן,  "ר׳  ואמר,  פתח 
לך כעת את צרור המפתחות של הרכב...". 
הנוכחים לא הבינו את פשר המשפט התמוה.
ואז סיפר הרב סלמון את אשר התרחש 
כארבעה עשורים קודם לכן. קהילת ״שובה 
ישראל״ בבואנוס איירס היתה זקוקה באופן 
מוס־ את  להכיל  יוכל  אשר  למבנה  נואש 
בצורה  שהתפתחה  המפוארת  הקהילה  דות 
נרכש  הענין  לצורך  מהיר.  ובקצב  מדהימה 
שטח לא גדול בכדי לבנות עליו בנין. אולם 
הג״ר אליעזר בן־דוד שליט״א ששימש כרב 

הקהילה, הורה לראשי הקהל כי השטח קטן 
והקהילה  צפוף,  יהיה  הוא  כיום  כבר  מדי, 
להגדיל  מוכרחים  לכן  להתפתח,  ממשיכה 

אותו ולרכוש גם את המגרש הסמוך לו.
בירור קצר העלה בשורה טובה ובשו־
רה רעה בנוגע למגרש הסמוך. המגרש הס־
מוך שייך אמנם ליהודי, מה שבהחלט בשורה 
ומצוות,  טובה. אולם הוא אינו שומר תורה 
מה  הנכס,  את  למכור  מעוניין  לא  ובעיקר 
שכמובן היה החלק לשכנעו ולדבר על לבו, 
אך הוא היה עיקש בכך שאין בכוונתו בשלב 

זה למכור את הנכס.
לאחר מסע שכנועים ארוך ומתיש, בו 
ניסו לפרוט על מיתרי נשמתו ולומר כי במ־
קום ייבנה בית הכנסת ותלמוד תורה, וזכות 
לימוד התורה ועניית האמן ואיש״ר תעמוד 
לו, הסכים האיש למכור את המגרש, אולם 
תוך  במזומן  עצום  סכום  לקבל  דרש  הוא 

הצבת אולטימטום קצרצר.
ישיגו  מניין  ידעו  לא  הקהילה  ראשי 
סכום גבוה כל כך במזומן ובזמן קצר כל כך, 
הן עתה סיימו לרכוש את הקרקע הסמוכה 

וקופת הקהילה ריקה לחלוטין.
ר׳ אהרן נחמוד שרכש ממש אז מכונית 
לרגע,  אפילו  היסס  לא  ומפוארת,  חדישה 
מפתחות  עם  הקהילה  לראשי  ניגש  הוא 
"קחו,  בשמחה,  אותם  להם  מסר  ו...  הרכב 
יכסה  שווייה  בזריזות,  המכונית  את  תמכרו 

חלק נכבד מעלויות המגרש הנוסף״!
״ר׳ אהרן", כך אמר הרב סלמון במילים 
נרגשות, "הקב׳׳ה לא נשאר חייב! כעת הח־
זיר לך הקב״ה את מפתחות הרכב! שכן כך 
היא מידתו של הקב״ה ׳מידה כנגד מידה״׳. 
הנפטר מסר את נפשו לרכישת קרקע לכבוד 
באותה  בדיוק  לו  השיב  הקב״ה  גם  הקב״ה, 

מידה, והוא זכה לקבורה בקרקע.

רוסיה: האדמו"ר 
מלעלוב-ירושלים 
בביקור במוסקבה

האדמו"ר שהה במוסקבה מספר ימים וערך 'טיש' 
לכבוד ר"ח מנחם-אב ◆ ה'טיש' נערך בבית הכנסת 

שבמרכז החסד היהודי במוסקבה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מיוחדת  חסידית  לחווייה 
כ"ק  שערך  ה'טיש'  משתתפי  זכו 
מלעלוב-ירושלים  האדמו"ר 
שליט"א, לכבוד ראש חודש מנחם-
למשה"  "תפילה  הכנסת  בבית  אב, 
שבמרכז החסד היהודי שערי צדק, 
במרכז  רושצ'ה  מארינה  בשכונת 

מוסקבה.
ימים  מספר  ששהה  האורח 
במרכז  לבקר  הגיע  במוסקבה, 
החסד היהודי, אותו יסד רבה הרא־
שי של רוסיה הגאון רבי בערל לא־
זאר שליט"א, לטובת אלפי יהודים 
נזקקים ונצרכים במוסקבה. במהלך 
עמד  הידיים,  רחב  בבניין  הסיור 
מול  אל  משתומם  הדגול  האורח 
המוענ־ והחסד  הצדקה  פעילות 

במשך  יהודי  ונזקק  נצרך  לכל  קת 
ימות השנה, באמצעות עשרות  כל 
תוכניות שונות ומאות עובדים ומ־
תנדבים, המעניקים סעד בכל תחום 
של עזרה והצלה, עד שהמקום הפך 
שם  לקדש  וזוכה  לחיקוי  למוסד 

שמים במוסקבה ואף מחוצה לה.
האדמו"ר  העלה  בדבריו, 
שליט"א על נס את הפעילות הקדו־
שה של שלוחי הרבי מליובאוויטש 
זצוק"ל, הפועלים בכל העולם כולו 
וזוכים לזרז את הגאולה ובניין בית 
והח־ התורה  דברי  בין  המקדש. 
שירי  המשתתפים  שוררו  סידות, 
הקרובה,  לגאולה  וכיסופים  ערגה 
הנאספים  את  עודד  והאדמו"ר 
ישראל  באהבת  ולהוסיף  להתחזק 

ולהגדיל תורה ולהאדירה.

לאחר שהותקף בידי אנטישמים: 

נשיא גרמניה הגיע לביקור בבית 
הרב טייכטל

נשיא גרמניה אמר לרב בעת ביקורו בביתו: "באתי הנה לומר שבגרמניה אין שום מקום לאנטישמיות. 
אני פה גם להצהיר זאת וגם כדי לבקר חבר"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ידי  על  שהותקף  לאחר  ימים  שבוע 
אנטישמים, בעת שצעד מבית הכנסת לביתו 
נשיא  מסוגה,  דופן  ויוצאת  נדירה  במחווה 
הגיע  שטיינמאייר  פרנק-ואלטר  גרמניה 
ברלין,  שם  רבה  של  בביתו  אישי  לביקור 

השליח הרב יהודה טייכטל.
שני  במהלכו  האירוע,  פרסום  מאז 
וירקו לעבר הרב, הוא  דוברי ערבית קיללו 
קיבל שיחות טלפון רבות מאישי ציבור בכי־
רים מכל גווני הקשת, שביקשו לחזק את ידו 

ולגנות את האנטישמיות.
לחזק  ביקש  גרמניה  נשיא  כאמור, 
שם  לביתו,  והגיע  טייכטל  הרב  את  אישית 
התקבל על ידי הרב ורעייתו הרבנית. הנשיא 
הגרמני אמר בפתח ביקורו המיוחד: "באתי 
לאנ־ מקום  שום  אין  שבגרמניה  לומר  הנה 
טישמיות. אני פה גם להצהיר זאת וגם כדי 

לבקר חבר".

מנ־ שחזר  סיפר  הגרמני  הנשיא 
זה לקיים  והדבר הראשון שעשה  סיעה 
את הביקור. "השיטה של המנהיג שלנו, 
חושך  להפוך  זה  מליובאוויטש,  הרבי 

הג־ לנשיא  טייכטל  הרב  אמר  לאור", 
רמני והציע לו לאמץ את החלטת הרבי 
על "רגע של שתיקה" בבתי הספר במ־

דינה.

עד שנת 2050: מחצית 
מאוכלוסיית העולם - 

קצרי ראייה
מחקר גילה כי יותר מ־90% מההורים לילדים מתחת 

לגיל 18 אינם מודעים להשלכות השליליות של צפייה 
ממושכת במסכים

מ‡ פ. יוחנן
חברת  של  בינלאומי  מחקר   
קופרויז'ן לפיתוח עדשות מגע, בחן 
לי־ הורים  מ־1,000  יותר  לאחרונה 
באוסטרליה   18 לגיל  מתחת  לדים 
וניו זילנד, וזאת בשל עלייה בשיעור 
הילדים המאובחנים עם קוצר ראייה. 
מההורים  מחצית  כי  גילה  המחקר 
(49%) אינם מודעים לגורמים לקוצר 
ו־91% אינם מודעים להשל־ ראייה, 

כות של זמן מסך ממושך. 
כמחצית  הנתונים,  פי  על   
מהאוכלוסייה תסבול עד שנת 2050 
מקוצר ראייה. מחברי המחקר ציינו 
בין  נובעים,  הגבוהים  כי המספרים 
היתר, מחוסר פעילות מחוץ לבית, 
ושי־ השמש  לאור  נמוכה  חשיפה 
מוש מוגבר במכשירים הסלולריים.

הולך  קצב  רואים  "אנחנו   

העו־ ברחבי  ראייה  קוצר  וגדל של 
לא  כאמור,  שנה,  כ־30  בעוד  לם. 
אדם  בני  מיליארד  מחמישה  פחות 
ראייה",  מקוצר  לסבול  צפויים 
ב"מעריב",  סבג  אורטל  הזהירה 
בחברת  מחקרים  חטיבת  מנהלת 
ראייה  "קוצר  לדבריה,  קופרויז'ן. 
עיניים  למחלות  סיכון  גורם  הוא 
ראייה.  לאובדן  להוביל  היכולות 
עי־ מחלות  של  מקרים  יותר  יהיו 
וגדלה  הולכת  הזו  והמגמה  ניים, 
ילדים. בעבר היו פחות מק־ בקרב 
ילדים,  רים של קוצר ראייה בקרב 
כי הם בילו הרבה שעות באור היום 
מחוץ לבית ולא ישבו כמו היום עם 
סמארטפונים. ככל שקוצר הראייה 
ילך  הוא  כך  מוקדם,  יותר  מופיע 
ויגדל, וביחד איתו, עולים גם הסי־

כונים למחלות עיניים.
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̃ י הˆב ‚בולו – חל
את המילה "מחר" כולנו לצערינו הרב מכירים. כל אחד צריך להטמיע לו 
במח בסכנה האדירה הטמונה במילה "מחר" ישנו סיפור אמתי רק שנבין 
במוחשי את המסר של הבור העמוק שטמון במילה "ממחר" היה אדם שיום 
אחד הנכדה מגיעה אליו ואומרת לו סבא יש לי שיעורי בית עליך, הסבא 
כן עליך סבא, רק  "עלי"? הילדה נשארה רצינית,  ואומר לה  מחייך אליה 
תקרא ותענה על השאלות, כאשר הסבא קרא את המשימה שנחתה לפניו כל 
פניו השתנו כל הזיכרונות קפצו לו ועמדו לפניו אחד לאחד, וכל אחד מה־
זיכרונות תובע ממנו ברגעים האלו התייחסות ותגובה הולמת, הוא מתחיל 
לשחזר את כל חייו אחורה, לסבא היה חלום גדול שרצה להגשים, הוא חשב 
כבחור שיש לו פוטנציאל גדול להגיע רחוק, הוא היה מאוד ריאלי והכיר 
בכוחות שלו, אבל בתור בחור הוא לא העז להעלות על דל שפתיו את החלום 
שלו, הוא רק החל לחלום כי חש שכבחור קשה לו לצמוח חשב שרק אחרי 
שיבנה את הקן שלו, ויתפנה מכל עולם הילדות הוא יתחיל לגדול ויתחיל את 
המסלול כמו כולם, ובראש שלו המחשבה "אני לא אהיה כמו כולם" תמיד 
הוא הבטיח את זה לעצמו אני אותיר אחרי נכס לכל הדורות הבאים אחרי, 
כמובן הבחור שלנו התחתן ודיבר עם אשתו על החלום שלו הגדול כולו חדור 
מוטיבציה להגשים אותו וברור לכולנו שאשתו מבטיחה שתיתן לו את כל 
הכח להגשים את החלום שלו, בינתיים נולדו ילדים והוא רואה את עצמו 
מתחיל עם התירוצים של "ממחר" למה כורח המציאות לא נותן לו להתחיל, 
בינתיים מחליט לקנות דירה ויש לו עוד סיבה לדחות עם התחלת הגשמת 
החלום שלו, תמיד מוצא את עצמו אומר "בינתיים" רק כך ורק כך, וכך נמ־
שכו לו השנים נולדו עוד ילדים צריך עזרה בבית עול פרנסה גדל, והחלום 

שלו נדחק לפינה למחר, הוא החליט להותיר את המצב ל בינתיים כמובן.

כל הזמן האדם שלנו מחכה שהתקופות הללו יחלפו והוא יוכל להתחיל לה־
שקיע בחלום שלו שיתגשם כבר, השנים חולפים לו למול עיניו והוא בכלל 
לא שם לב אומרים שהחיים הם כמו רכבת הם שועטים במהירות כל העת 
שהם שועטים אתה יכול לנסוע אתם או לפספס עד עכשיו הוא חשב שפס־
פס רק כמה תחנות והוא יקפוץ עליה  בתחנה הבאה, ורק עכשיו הוא התחיל 
לקלוט שאולי הוא כבר החמיץ את הרכבת... כי כך בעצם תבעה השאלה 
המשימה של הנכדה שלו, ספרי את תולדות סביך בהגשמת החלום והמטרה 
שלו בחייו איך וכיצד הגשים אותם וכיצד הוא מעביר את הצלחותיו לשל־

שלת דורות אחריו? 

שימו לב אם אנחנו מסכמים תולדות חיים זה אומר שאין כבר הרבה אפ־
שרויות להתחיל להגשים חלומות, זה אומר שאני עדין נמצא באלף בזמן 
שהייתי צריך למצוא את עצמי כבר בתיו" זה אומר שהרכבת המשיכה לנסוע 
וחלפה על פני תחנה אחר תחנה ואני כל העת המשכתי לישון ונתתי לה לח־
לוף, כל הזמן הזה המשכתי לתכנן איך אני עולה עליה בתחנה הבאה, בתחנה 
הבאה שכנראה כבר לא תבוא. מה שקרה בפועל אחרי שכל הזיכרונות חלפו 
לו על פניו הוא מגרד בזקן שלו והוא מבחין כמה הוא מבוגר וחלום חייו עדין 
לא התגשם, "בינתיים" משהו בתוכו לעג לו לעצמו, וכי מתי יתגשם החלום 

שלך?

אחרי יומיים הנכדה שלו שוב  הופיעה אצלו מצפה שסבא מילא את המח־
ברת עם תשובה לשאלתה היא רואה את המחברת שלה פתוחה בדיוק היכן 
שהתשובה לשאלתה מופיעה והיא רואה כתוב בעט שחור "אלה הם תולדות 
חיי" ולמטה דף לבן ריק" כמה כואב ומפחיד שאלו הם חיינו, אני חושב שה־
סיפור הזה הוא מראה לכולנו איך אנחנו מושכים את חיינו יום יום בתירוצים 
כל כך אמתיים כביכול של כורח המציאות בה אנחנו חיים העיקר שאת מה 
שאנו צריכים לעשות באמת אנחנו לא עושים, העיקר פה שניקח את עצמינו 
בידיים מיד כאן ועכשיו הרבה יותר קודם מאשר יהיה מאוחר מידי. עכשיו 
הזמן שתדאג לעצמך להרגיש עם בטחון עצמי והערכה עצמית נכונה, לגעת 
לקבל החלטות וליישם אותם, מרכז האומץ לשנות מלווה אותך בתוכנית 
ליווי אישית להצלחה באחריות מלאה לתוצאות, ההצלחה ממשיכה עכשיו 
נפתח מחזור שלישי קורס פרונטלי לתכנות תת המודע טראנס וסוגסטיות   
TMP-Therapeutic Mind Programming  דמיון מודרך סוגסטיבי 
בע־ עמוקים  שינוי  תהליכי  להניע  לדעת   NLP Basic Practitioner |
צמך ובאנשים, להתחבר לכל אדם בשניות, להיות אדם משפיע וכריזמטי 
שממגנט אליו אנשים אתה חייב לרכוש את היכולת לתכנת את תת המו־
דע! קורס ה- TMP המקיף ביותר של ד"ר שינוי לכל הפרטים המלאים 
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תושב קנדה נמלט לאחר 10 שנים בכלא האיראני
יליד איראן הצליח להימלט ממאסר במדינה המוסלמית לאחר למעלה מעשור ולשוב לקנדה ◆ 

הוא נידון למוות לאחר שעונה ואולץ להודות ב"פשעים נגד האסלאם"

מ‡ פ. יוחנן
הצליח  איראן  יליד  קנדה  תושב 
המוסלמית  במדינה  ממאסר  להימלט 
לאחר 11 שנים, כך דווח בתקשורת הק־
להגיע בחז־ נדית. סעיד מלקפור הצליח 
באיראן  ונכלא  שנעצר  לאחר  לקנדה  רה 
למוות  ונידון  בכלא  עונה  הוא  ב-2008. 
ב-2010 לאחר שאולץ להודות ב"פשעים 
נגד האסלאם".  לפי ארגון אמנסטי איט־
ב-2008  לאיראן  נסע  מלקפור  רנשיונל, 
לבקר את אביו החולה. בזמן מעצרו, הוא 

דיווח כי עיניו כוסו, והוא נאזק והוכה על 
של  אחותו  הודאה.  ממנו  להוציא  מנת 
מלקפור, מרים, כתבה על הגעתו לקנדה: 

"הסיוט סופסוף הסתיים, ניצחנו יחד". 
לשעבר  בכיר  אחוואן,  פייאם 
באו"ם שהיה מעורב במקרה במשך שנים, 
המשטר  כי  הקנדית   CBC לרשת  אמר 
לחופשה  מלקפור  את  שיחרר  האיראני 
לפני מספר ימים בעקבות לחץ כבד. הוא 
נמלט אז מאיראן דרך מדינה שלישית ושב 

לוונקובר שבקנדה. 

משפח־ בני  כולל  באיראן,  איש 
לתוכניתו  מודע  היה  לא  דינו,  ועורך  תו 
של מלקפור לעזוב את המדינה. "זה היה 
להביא  שהתוכנית  ודאי  מלהיות  רחוק 
אותו לקנדה תצליח, אז הוקל לנו מאוד", 
"זה היה מסוכן מאוד. הוא  אמר אחוואן. 
שוב חי כאדם חופשי". דובר משרד החוץ 
הקנדי אמר כי ארצו "מברכת על הידיעה 
כי סעיד מלקפור אוחד עם משפחתו בק־
של  לשחרורו  רב  זמן  במשך  קראנו  נדה. 
מלקפור ומרוצים כי הוא עכשיו בקנדה".  

התפרסם המכרז למעבר בסיס הבקו"ם
על פי התוכנית של משרד הביטחון, יפונו ארבעה בסיסים ויוקם אחד חדש בסמוך לעיר רמלה. 

במסגרת הפרויקט תוקם גם תחנת רכבת בכניסה לבסיס וישודרגו תשתיות תחבורה באזור

מ‡ פ. יוחנן
המכ־ את  פרסם  הביטחון  משרד 
הקמת  לתכנון,  רחב"  "אופק  לפרויקט  רז 
והפעלת בסיס צה"ל החדש, מחנה רב זרו־
עי, בסמוך לעיר רמלה. שבע קבוצות עמדו 
בתנאי הסף ועברו את שלב המיון המוקדם.
ממשרד הביטחון נמסר כי במקביל 
לשדרוג  המנהל  פועל  המחנה  להקמת 
תחנת  הקמת  לרבות  במרחב,  תחבורתי 
מחלפון  הקמת  לבסיס,  בכניסה  רכבת 
התנועה  והסדרת   40 כביש  על  קלאוזנר, 
ולשכונות  לבסיס  וחיבורם   44 כביש  על 
העיר רמלה, בשיתוף עם משרד התחבורה 

ובהתאם לסיכום עם משרד האוצר".
במסגרת הפרויקט יפנה משרד הבי־
השומר,  תל  צה"ל:  בסיסי  ארבעה  טחון 
השלישות הראשית ברמת גן, צריפין וקס־
טינה. סה"כ יפונה במסגרת הפרויקט שטח 

כולל של כ-850 דונם, שעליו יוקמו כ-30 
דיור. המחנה החדש, שיוקם  יחידות  אלף 
מפקדות  את  יכלול  רמלה,  לעיר  בסמוך 
כע־ הכל  (סך  ואכ"א  היבשה-אט"ל  זרוע 
שרה קציני חילות ראשיים) וכן את לשכת 
הגיוס ושרשרת החיול (הבקו"ם) החדשים.

צפי  כי  אומרים  הביטחון  במשרד 

 .2026 הוא  החדש  המחנה  של  האכלוס 
המחנה יתפרס על כ-360 דונם, וייבנה על 
פי תקני סביבה מתקדמים ביותר, עם מר־
כיבים של בנייה ירוקה וטכנולוגיה חכמה. 
כמו כן יושם דגש על התייעלות, כך שניתן 
יהיה לחסוך עשרות מיליוני שקלים בשנה 

בהוצאות תפעול, כוח אדם ועוד.

ערב תשעה באב תשע"ט, מרנן פוסקי הדור שליט"א:

מותר לכתחילה לקחת 'קלי צום' בשבת 
שלפני תשעה באב - להקלה על הצום

תשעה באב בבוקר. יושב יהודי על השרפרף או הכרית בבית הכנסת, ה'קינות' בידיו, הוא 
משתוקק להתרכז, להתרגש מהמילים הסוערות, בית המקדש עולה בלהבות, שכינתא בגלותא, 

אבל הגוף... חלוש ומסוחרר, הראש כבר לא במקום, הצום נוגס בכל פינה.

חרי בכ :‡מ
לפני  כבר  שקדו  הזו  למטרה  בדיוק 
מוצר  של  פיתוחו  על  שנה  מ-20  למעלה 
טבעי ובדוק שהפך לבשורה גדולה מיד עם 
צאתו לשוק, הלא הוא ה'קלי צום' המצמצם 
משמעותית את תופעות הלוואי של הצום, 
החולשה, הסחרחורת, ומאפשר לכל מתענה 

להתמקד במהות הצום ועניינו של יום.
צום'  ה'קלי  זכה  בשוק  הופעתו  עם 
הדור  פוסקי  של  הנלהבות  להסכמותיהם 
בד"צ  של  הכשרות'  'ועד  של  ולאישורו 
העדה החרדית. הוא גם המוצר היחיד המ־
כיעיל  והוכח  החולים  קופות  ידי  על  שווק 
למניעת כאבי ראש - סחרחרות – ובחילות. 

רופאים  ע"י  גם  מומלץ  צום'  ה'קלי 
לחיזוק הגוף מבחינה בריאותית בזמן הצום.

ביום  חל  הצום  שערב  שבשנה  אלא 
בחשבון  לקחת  יש  זו,  בשנה  כמו  השבת 
זווית הלכתית נוספת. מתברר שלא כל כדור 
וטבלייה הנפוצים ונמכרים בשוק - מותרים 

לבליעה בשבת, שכן בחלקם המוגדרים כת־
רופה ישנו חשש איסור של 'רפואה' ושחי־
קת סממנים ובנוסף איסור של 'מכין' משבת 

לחול.
מרנן פוסקי הדור זצוק"ל ושיבלחט"א, 
יוסף  הגר"ע  וואזנר  הגר"ש  מרנן  ביניהם 
ויבלחט"א  זצוק"ל  רובינשטיין  הגרא"א 
ווייס  והגר"א  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ 
ואופני  לרכיביו  והתוודעו  שבדקו  שליט"א 
'קלי  והמנוסה  הוותיק  המוצר  של  פעולתו 
גם  צום'  'קלי  ליטול  ניתן  כי  הכריעו  צום', 

בשבת שלפני הצום ללא חשש.
עם זאת, כתבו כמה מהפוסקים, עצה 
או  במאכל  צום'  ה'קלי  את  לערב  טובה 
משקה, ומוטב לעשות זאת עוד מערב שבת, 
שאזי גם לדעת המחמירים מותר לכתחילה 
כ'מאכל  מוגדר  הוא  שהרי  בשבת  לקחתו 
בריאים'. אך על האדם להיזהר שלא לומר 

בפה שהוא נוטל זאת כהכנה לתשעה באב.
תשע"ט,  באב  תשעה  ערב  השנה, 

מגיעה בשורה חדשה שרבים ציפו לה מבית 
הכפפה'  את  ש'הרימה  צום'  'קלי  חברת 
והשקעה  פיתוח  לאחר  במיוחד,  וייצרה 
של שנים רבות, מוצר ייחודי העונה על כל 
את  וחוסך  זו,  בשנה  ההלכתיות  הדרישות 
הצורך והטרחה לערב את הטבלייה במאכל:
המתו־ המציצה'  'טבליות  את  הכירו 
קות של 'קלי צום', זהו מוצר המגיע כמעין 
מעורבות  הפעילות  התמציות  בה  'סוכריה' 
צורך  שאין  כך  בסוכר,  במאכל,  ומצופות 
כמות  ונטילתן  במשקה  או  במאכל  לערבן 
שהן מותרת לכתחילה לדעת כל פוסקי דו־

רנו שליט"א. 
פת־ מהווים  המציצה  כדורי  בנוסף, 
בבליעת  המתקשים  נערים  עבור  מצוין  רון 

כדורים.
נז־ שלא  רצון  ויהי  קל'  'צום  בברכת 
דקק כבר השנה להקל את צום תשעה באב 
צדקנו  משיח  בביאת  ומועד  לחג  שיהפוך 

במהרה בימינו.
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‡ל מנע טוב מבעליו
תשמישי  במכירת  עוסק  אני  לפרנסתי 

קדושה, יודאיקה וכיו"ב. ב"ה אני רואה ברכה 

בעמלי, וכמובן אני חותר להגדיל עוד יותר 

מחזור המכירות ולהתפתח לשווקים חדשים.

ליצא  להתחיל  פעמים  מספר  ניסיתי 

סחורה לקהילות היהודיות בחו"ל אך נתקלתי 

בקשיים רבים ובעיקר לא הצלחתי להרוויח 

בסופו של דבר.

ידיד טוב הפנה אותי למכון היצוא ושם 

מעני־ שהם  וטוב  מועיל  לשירות  נחשפתי 

קים ליצואנים מתחילים כמוני. השתמשתי 

בכלים שהם נתנו לי וב"ה אני רואה הצלחה 

מדהימה. 

אני רוצה לנצל את הבמה כדי להמליץ 

לכל מי שחושב על הכיוון הזה להיעזר במכון 

ויעיל  מקצועי  איכפתי  בגוף  מדובר  היצוא. 

שיסייע לכם רבות.
בברכה א.ג. 
ממרכז הארץ

חודשים  מספר  לפני  עבר  שיחי'  אבינו 

תאונה קשה. במשך שבועות ארוכים הוא היה 

מאושפז במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) שם 

הוא טופל באופן המקצועי והמסור ביותר ועל 

כך תודתינו העמוקה לכל העושים במלאכה. 

בנוסף, ברצוננו להודות להרב משה קו־

רניק, מתאם קשרי הקהילה של בית החולים, 

ואוזן קשבת  לנו מאוד בנפש חפצה  שסייע 

בכל מה שהיה צריך טיפול והתאמה מבחינתו 

כמשפחה חרדית. 
בברכה
משפחת כ. בית שמש

בים למערכמכ

לליח ‚ובו למ„ור,  י לˆיין בר‡ המכב 'עבור מ„ור מכבים 
 'ללמערכ

הצלחה רבה ליום הפתוח 
שנערך בביה"ס הגבוה 
לקולינריה, בניהולו של 

השף "שי אוחנה"
עשרות מתעניינים הגיעו בשבוע שעבר ליום הפתוח שנערך בבית הספר * 

עשרות נרשמו ללימודים שיפתחו בחודש אלול הבעל"ט

חרי בכ :‡מ
הצלחה רבה נרשמה שבוע 
שעבר ביום הפתוח שנערך לרגל 
הגבוה  הספר  בית  של  המעבר 
לקולינריה בניהולו של השף הנו־
החדש  למתחם  אוחנה"  "שי  דע 
ביום  המשתתפים  ברק.  בבני 
מערך  על  הדרכה  קיבלו  הפתוח 
וכן  הקורסים  ומפרט  הלימודים 
שנ־ מיוחדת  בהדגמה  השתתפו 
הספר  בית  מנהל  ידי  על  ערכה 

השף שי אוחנה.
באותו  כבר  נרשמו  רבים 
ערב לקורסים שיפתחו בתחילת 
הקו־ הבעל"ט,  הלימודים  שנת 
ולנ־ לגברים  נפרדים  הינן  רסים 
הערב,  בשעות  ומתקיימים  שים 
לתעודה  זוכים  הספר  בית  בוגרי 
השפים  איגוד  מאת  מיוחדת 
התכנים  את  שמלווה  הבינלאומי 
ומעניק  הספר  בבית  שנלמדים 

תעודה לבוגרים.
גם  השתתפו  הפתוח  ביום 
במסג־ שלמדו  בוגרים  מאות 
בבית  שהתקיימו  הקורסים  רת 
בת־ עובד  הגדול  חלקם  הספר, 
חום הקולינרי במסעדות, מלונות 

ובמוסדות ציבור.
לקולי־ הגבוה  הספר  בית 
למה־ הכשר  היחיד  הינו  נריה 
של  בניהולו  המרכז  באזור  דרין 
ניסיון  שצבר  אוחנה  שי  ר'  השף 
האחרונות  ובשנים  בארה"ב  רב 
קורסים  מגוון  ומציע  בישראל 
ייחודיות  וסדנאות  מקצועיים 
מקבלים  בקורסים  ומרתקות, 
ומקיף  מעמיק  ידע  התלמידים 
אשר כולל בתוכו את מגוון סוגי 
זמן  בפרק  הכשרים  המטבחים 
מקב־ גם  התלמידים  קצר.  די 
ייעוץ  הלימודים  במסגרת  לים 

עסקי וכן שיעור מיוחד על נאמן 
במטרה  מזון  ובטיחות  תברואה 
להעניק את הידע והכלים בתחום 
ובטיחות  ההיגיינה  התברואה 
האח־ הרכש  תהליכי  בכל  המזון 

סון, הייצור, ההכנה והגשה. 
שכל  מציין  אוחנה  שי  ר' 
בהתאמה  מועבר  העיוני  החומר 
ומצוות,  תורה  שומרי  לציבור 
זאת לאור העובדה שגם הציבור 
שמעוניין בהוראת רבותיו לצאת 
ולהביא פרנסה לבני ביתו, מחפש 
את המקום הנכון והמתאים לאדם 

חרדי המקפיד על קלה כבחמורה 
על  לוותר  מוכן  אינו  שני  ומצד 
איכות הלימודים והרמה הגבוהה.
למצוא  ניתן  נוסף  דגש 
שהלימודים  בכך  הספר  בבית 
וזאת  קטנות  בקבוצות  נערכים 
על  המראה  העבר  ניסיון  לאור 
האישי  והיחס  הלימודים  איכות 
תלמיד  לכל  המרצה  ע"י  שניתן 

ותלמיד בבית הספר.
לפ־ ניתן  נוספים  לפרטים 
ביה"ס:  הנהלת  למשרדי  נות 
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החממה ליוצרות חרדיות מציגה: עליה 
של 25% בהכנסות למשתתפות החממה

פטור,  עוסק  עם  לחממה  "הגעתי 
לעוסק  אעבור  ממש  שבקרוב  מאמינה 
החממה  בעקבות  קפצו  המכירות  מורשה, 
כל  החממה,  "לפני  גבוהים...",  באחוזים 
שיחה עם הלקוח היתה ממש קשה בשבילי, 
נתן לי להבין שהלקוחות  התהליך בחממה 
אלה  כמו  תגובות  שלי...".  אויבים  לא  הם 
של  הראשון  המחזור  מבוגרות  זורמות 
חר־ ליוצרות  החממה   -  GreenHouse
ללא  פרוג,  מבית  שי"ח  עמותת  של  דיות 

הרף.
את  אלה  בימים  שסיימה  החממה, 
פעולה  בשיתוף  נפתחה  הראשון,  המחזור 
עם המרכז לבנקאות חברתית של בנק הפו־
ונועדה  ירושלים,  לפיתוח  והרשות  עלים 
לעזור ליוצרות עצמאיות חרדיות ולבוגרות 
פרוג להיכנס לשוק העבודה בצורה מוצל־
חת, ליצור נטוורקינג וחיבורים עסקיים בין 
בוגרות המקצועות השונים של 'בית פרוג' 
בקרב  הקטנים  העסקים  תחום  את  ולקדם 

נשים חרדיות בירושלים.
המש־ זכו  המכינה,  חודשי  במהלך 
תתפות לליווי ממנטורים מובילים בתחומי 
הפיננסי  התכנון  השיווק,  האישי,  הניהול 
והיבטים עסקיים נוספים. תוצאות החממה 
על  מדווחות  והמשתתפות  בשטח  ניכרות 
החוד־ בהכנסות  בממוצע   25% של  עליה 

שיות.
השני  למחזור  הרישום  אלה,  בימים 

בוגרות  לצד  בעיצומו.  נמצא  החממה  של 
פו־ החממה  הלימוד,  מסלולי  מכלל  פרוג 
יוצרות חרדיות  תחת את שעריה גם בפני 
החזותית  והתקשורת  העיצוב  בתחומי 
שאינן בוגרות פרוג. לאחר סגירת הרישום 
ייערכו מיונים קפדניים ומקצועיים על מנת 
לקבל לחממה, את נשות המקצוע הטובות 

ביותר.
לדברי חיים דיקמן מנכ"ל 'בית פרוג': 
"כמוסד המוביל את תחום לימודי העיצוב 
את  גם  עצמנו  על  לקחנו  החרדי,  בציבור 

נושא ההכשרה וההכנה לשלב החיים המע־
שיים והחירות הפיננסית של בוגרות פרוג. 
ללמוד עיצוב, גרפיקה, עריכת וידאו או כל 
אותו  ולהפוך  זה אתגר אחד,  מקצוע אחר 
למשהו רווחי ומקור לפרנסת המשפחה, זה 
כבר אתגר אחר לגמרי. ביחד עם השותפים 
בנק  שלנו מהמרכז לבנקאות חברתית של 
הפועלים והרשות לפיתוח ירושלים, אנח־
הכלים  את  המוכשרות  ליוצרות  נותנים  נו 
כך  נכונה  פיננסית  להתנהלות  המעשיים 

שהן תוכלנה להצליח ולנהל עסק ריווחי".

הדסה עין כרם:

מרפאת עיניים חדשה עבור חולי בלוטת התריס
נפתחה מרפאת מומחים משולבת לטיפול בחוליTED  (Thyroid Eye Disease ) בהדסה עין 

כרם. מרפאה זו מציעה לראשונה טיפול משולב בתחום רפואת העיניים והאנדוקרינולוגיה לחולים 
הסובלים מהפרעה בבלוטת התריס עם פגיעה עינית משנית. עד היום חולים אלה טופלו במסגרות 

נפרדות בשני התחומים וללא תקשורת בין המומחים.

חרי בכ :‡מ
במ־ בכירה  רופאה  פולק,  רינה  ד"ר 
קהת  שי  וד"ר  לאנדוקרינולוגיה  חלקה 
מס־ עיניים,  במחלקת  בכיר  רופא  אופיר, 
נגרמות  התריס  בלוטת  מחלות  כי  בירים 
אוטואימונית  ממחלה  קרובות  לעיתים 
שונים.  רפואיים  לסיבוכים  גורמת  אשר 
יתר  פעילות  עם  מהחולים  "כ80%-60% 
של בלוטת התריס סובלים ממחלת גרייבס 
העלולה לגרום להגדלה של בלוטת התריס 
לב  והזעה, קצב  לחום  אי סבילות  (גויטר), 
עוריים.  ושינויים  וחולשה  עייפות  מהיר, 
העין עלולה גם היא להיות מעורבת במחלת 
 TED - נקראת  עינית  מעורבות  גרייבס. 
Thyroid Eye Disease , כאשר המחלה 
בעיניים יכולה להתבטא בצורה חריפה או 
בין  הגורמים  וממושכים  איטיים  בשינויים 
עפעפיים  נסיגת  יובש,  עין,  לבלט  היתר 
ובמקרים קשים אף להפרעה בתנועת העי־

ניים ובחדות (איכות) הראיה".
משו־ טיפול  היום  מציעים  "אנו 
על  המבוצע   ,TED במחלת  בחולים  לב 
מומחה  עיניים  ורופא  אנדוקרינולוג  ידי 
פלס־ עיניים  (רפואת  באוקולופלסטיקה 
טית). מטרת הטיפול היא השגת איזון של 
תפקוד הבלוטה והקלה על התסמינים העי־
ניים. מאחר שמדובר בשני תחומים שונים 
כה  עד  עיניים)  ורפואת  (אנדוקרינולוגיה 
בתחו־ רופא  לכל  להגיע  החולים  על  היה 
מו, במקום ובזמן שונים. ישנם חולים רבים 

הסובלים ממחלה זו והטרטור של אלו אינו 
מוצדק" מסביר ד"ר קהת-אופיר, אשר יזם 

את רעיון המרפאה המשולבת. 
המותאמים  טיפולים  מגוון  קיימים 
הפ־ אופי  פי  על  אישי  באופן  חולה  לכל 
גיעה העינית וחומרתה. המרפאה החדשה 
גג  – הכל תחת קורת  נותנת מענה משולב 
אחת - מרפאת בלוטת התריס. במרפאה זו 
המטופל פוגש רופא עיניים ואנדוקרינולוג 
באותו יום. כך מתאפשרת קבלת החלטות 
משו־ טיפול  הדורשים  מורכבים  במקרים 
הצורך  ובמידת  עיני,  ומקומי  סיסטמי  לב 
נוספים  מקצוע  אנשי  בטיפול  מעורבים 
עובד  אורתופטיסט,  פזילה,  מומחה  כמו 

סוציאלי ועוד. 
ד"ר רינה פולק וד"ר שי קהת-אופיר 
להתייעץ  יכולים  הרופאים  כי  מדגישים 

על  ביניהם 
להתאים  מנת 
הטיפול  את 
ביותר  הטוב 
המטופל,  עבור 
את  לייעל  ובכך 
קבלת  תהליך 
ואת  ההחלטות 
עצמו  הטיפול 
את  לטרטר  בלי 
מטו־ המטופל. 
הזקוקים  פלים 
יכולים  למעקב 

במרפאה  ביותר  הטוב  הפתרון  את  למצוא 
המשולבת.

לאנדוקרינולוגיה  המחלקה  מנהלת 
מערך  ומנהל  פולק  דרזנר-  רבקה  פרופ' 
"הר־ חוברס מסכמים:  איתי  פרופ'  עיניים 

לתחומים  מתפצלת  היום  המודרנית  פואה 
שונים, ודורשת התמקצעות בתת תחומים, 
לפתרו־ הזקוקים  חולים  על  המקשה  דבר 
אנו  בהדסה  שונים.  רפואה  מתחומי  נות 
וצ־ החולים  את  ובראשונה  בראש  רואים 
מרפאות  ליצור  היא  המגמה  ולכן  רכיהם, 
רב-תחומיות, משולבות. מרפאה משולבת 
ביניהם  לתקשר  השונים  למטפלים  עוזרת 
ולהתאים את הטיפול הכוללני הנכון ביותר 
עבור החולה. החולה מקבל את כל מה שנ־
מבלי  אחד  בביקור  אחד  במקום  לו  דרש 

להיטלטל ממקום למקום". 

מאות נשות אברכים 
השתתפו בכנס 

האומניות החרדיות 
של ארגון הג'וינט

ח"כ הרב יצחק פינדרוס: "נפעל לעגן בחקיקה את זכויות 
העובדות החרדיות" 

חרי בכ :‡מ
השתתפו  חרדיות  נשים  מאות 
באירוע יוצא דופן של כנס האומניות 
ובח־ ביוזמת  שנערך  ה-2  החרדיות 
האומנות  תחום  הג'וינט.  ארגון  סות 
במגזר  פורח  האותנטית  היהודית 
במה  הם  הללו  האירועים  החרדי. 
ייחודית עבור הנשים החרדיות שעו־
הקודש  טהרת  על  באומנות  סקות 

לקבל חוויה מעצימה. 
דברי  נשא  האירוע,  בפתח 
של־ אליהו  רבי  הגאון  וחיזוק  ברכה 
זינגר שליט"א רבה של שכונת גילה, 
אמר כי האומנות היהודית השורשית 
כבר במלאכת המ־ גדולה.  זכות  היא 
שכן היו הנשים שותפות ביצירה של 
אומנות יהודית אותנטית. 'בזכות הנ־
שים הצדקניות זכינו להקמת המשכן 
והעשייה שלכן היא המשך של מסו־
בכל  יהודיות  נשים  של  היצירה  רת 

הדורות'.
תחום  ראש  גורבט  ראובן  מר 
הג־ הזכות  על  דיבר  בג'וינט,  חרדים 
שור־ יהודית  באמנות  לתמוך  דולה 
שית כפי שבאה לידי ביטוי ביצירות 
הוא  כי  ואמר  החרדיות,  הנשים  של 
גאה לסייע בכך לפרנסתן של משפ־
חות האברכים המתפרנסות מיצירות 
האחרו־ בשנים  לדבריו  אלו.  אמנות 
נות הג'וינט הרחיב את הפעילות שלו 
בקידומן של נשים חרדיות היוצאות 
לשוק העבודה כדי לפרנס את משפ־
חותיהן, כדי שתוכלנה לפרנס בכבוד. 
הכנסת  חבר  הכבוד  אורח 
להנהלת  הודה  פינדרוס,  יצחק  הרב 
הג'וינט על הפעילות הברוכה שלהם 
התע־ בשוק  החרדיות  הנשים  למען 

'בכוונתי לקדם בכנסת הבאה  סוקה. 
לזכויות  הגנה  שתתן  מקיפה  חקיקה 
הנשים החרדיות העובדות, הן הנשים 
הנשים  והן  כשכירות  שמועסקות 
לראות  נפלא  כעצמאיות.  שעובדות 
כי הנשים החרדיות מצליחות ליצור 
הנטו־ ואיכותיות  מקצועיות  אומנות 

עה עמוק בעולם התורה'.
הגב' מיכל רוזנר מנכ"ל יוצרים 
סביבה, דיברה על אמנית חרדית בפ־
עולה ועל כוח היצירה הייחודי שמ־
שתקף ביצירות האומנות של הנשים 
חו־ נוסבוים  ציפורה  הגב'  החרדיות. 
ואומנות מסרה הרצאה  קרת תרבות 

על היכולת להתפרנס מאומנות. 
מנהל  טרכטינגוט  יצחק  הרב 
שמ־ 'אנחנו  אמר:  חרדים  תוכניות 
החרדיות  לנשים  לעזר  להיות  חים 
שעובדות לפרנסתם ומעמידות בתים 
של תורה. הג'וינט פועל כיום במגוון 
רחב של תכניות עזרה וסיוע שכולם 
נעשים בהכוונתם ובעצתם של גדולי 

ישראל". 
יצחק  והרב  גורבט  ראובן  מר 
בנצי  התכנית  ומנהל  טרכטינגוט 
שוורץ, הודו לחבר הכנסת הרב יצחק 
בנוכ־ האירוע  את  שכיבד  פינדרוס 
ולעזור  לסייע  הירתמותו  ועל  חותו 

לארגון הג'וינט בכל הנושאים. 
הודו  באירוע  המשתתפות 
היוז־ על  הג'וינט  ארגון  להנהלת 
האומניות  את  מאוד  שמעצימה  מה 
עצמאי  באופן  שפועלות  החרדיות, 
אלו  ואירועים  וקשה  תחרותי  בשוק 
ולה־ קדימה  לפרוץ  להם  מסייעים 
בתחום  מעבודתכם  בכבוד  תפרנס 

האומנות.
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hillel@lehmaaseh.com



יום שלישי ה' מנחם אב תשע"ט 2206/08/2019

רובח

בבמוסיויחסבמרכזחורבסעויםירוובעמרמו
̃ין ̂יúום: ‡úי ‡יט
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רובח

יורבעימחמזיעבסטמרמנסי
̂יúום: פיני ב.
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רובח

מפיערימךבירמןמובירוים
̂יúום: úומי טריכטר
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רובח

מורמסובבפיחריבכומערבי
̃י úרר ̂יúום: ו

מורמסובבסעורחובירוים

מורמסובביעורבבימוויזניבירוים

מורמסובמובירוים
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רובח

רסוובייירייבבריסבפיבכומערבי

יםירוובעמרמוזיםירוובעמרמווי
̂יúום: úומי טריכטר
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רובח

זיםירומספינרמווי

זיבירימרןייטרירע


