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המהומות בהונג גונג
סין מזהירה כי אם הממשלה המקומית לא תצליח 

להרגיע את הרוחות – היא תתערב בנעשה ◆ 
המוחים דורשים בהונג גונג, הנחשבת לחלק מסין 

הגדולה, דורשים לקבל עצמאות מלאה

אנטישמיות 
קנדית

נהג חרדי הותקף ע''י נהג מונית במונטריאול 
לאחר שראה את הכיפה שעל ראשו ◆ ההנהגה 
הפוגע הכה את היהודי תוך שהוא מאיים להורגו

מסע הסתה 
מתוזמן היטב

לאחר שהמשטרה הודיעה כי תמליץ להעמיד 
לדין את ח''כ יעקב ליצמן, תקף ח''כ הרב אייכלר 
את התנהלות המשטרה: "מסע ההסתה המתנהל 

בימים אלו במערכת הפוליטית מביא לרדיפת 
אישי ציבור ◆ לדבריו: "הציבור החרדי במדינה 

הפך למיעוט הנרדף בידי פקידי שלטון

היועמ''ש צפוי להודיע על הגשת כתב 
אישום נגד שר העבודה והרווחה, חיים כץ
בגין קבלת דבר במרמה והפרת אמונים ◆ המשמעות: על כץ 

להתפטר מהממשלה באופן מיידי

סיום הרמב''ם
חסידי חב''ד מכל רחבי הארץ חגגו את 

סיום הרמב''ם בציונו שבטבריה

08-862-9999 להשיג בבתי המרקחת ורשתות הפארם  |  

והצום קל

חדש!
למציצהטבליות

100%
טבעי

ברית החרדים

נתניהו בשיחות סגורות: לעולם לא אפר את הברית עם החרדים ◆ נתניהו, החושש מבנט ושקד, 
הבהיר כי הוא יילך עם החרדים "באש ובמים" ◆ זאת, לאחר שבטור שכתב בעיתון המזוהה עימו 

התחייב ראש הממשלה כי לא יקים ממשלת אחדות: "אקים ממשלת ימין חזקה"

03-80-600-09 | nekuda.org.il | A80699@gmail.com

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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שערים יציגים

היום:  בהיר ע„ מעונן חל˜י. עליה 
.לה בטמפרטורו˜

מחר: לל‡ ינוי ניכר במז‚ ה‡וויר.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה
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להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„
בלי נ‡מנו

אשר  ישראל  במדינת  אנשים  הרבה  אין 
נת־ הממשלה  ראש  של  לדבריו  מאמינים 
להקים  מתכוון  איננו  הוא  לפיהם  ניהו, 
ורק  אך  להקים  אלא  אחדות  ממשלת 

ממשלת ימין. 

פעם  אחר  פעם  עצמו  את  הוכיח  נתניהו 
בדבריו  עקבי  לא  כאדם  השנים  לאורך 
אשר אינו עומד בהבטחותיו. כאשר היה זה 
היה  כאשר  החרדים.  עם  ישב  הוא  לו  נוח 
המפל־ את  זרק  הוא  עבורו,  נוח  פחות  זה 
הקמת  תמורת  לאופוזיציה  החרדיות  גות 

ממשלה עם בנט ולפיד.

סיפוח  על  מצהיר  הוא  הבחירות  טרם 
הוא  הבחירות  לאחר  ויום  ההתנחלויות, 
מתחיל לאשר בנייה לפלסטינים. פעם הוא 
מכריז על הכרה במדינה פלסטינית ופעם 
הצהרה  כל  התנגדות.  מביע  דווקא  הוא 

והזמן שלה. כל נאום והרווח שלו.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

"מן המיˆר ˜ר‡י"
היום חל יום הילולת כ"ק האדמו"ר מסלו־
נים זצ"ל, מחבר הספרים "נתיבות שלום". 

המצרים:  בין  ימי  על  כותב  הוא  בספרו 
ובאופן  מאין,  יש  העולם  את  ברא  הקב"ה 
כל  שקודם  הבריאה,  סדר  כל  מיוסד  זה 
גרעין  כמו  'אין',  בחינת  העדר  יש  צמיחה 
הוא  שבתחילה  באדמה  שזורעים  הזרע 
מת־ כך  ואחר  ההעדר,  שזה  לגמרי,  נרקב 

חילה הצמיחה.

י-ה"  קראתי  המיצר  "מן  הפירוש  וזה 
ההעדר  בבחינת  הם  המצרים  בין  ימי   -
הגדול  האור  גילוי  לצמוח  מתחיל  שמהם 
במרחב  שזהו "ענני  הקדושים,  הימים  של 
י-ה". ראשית גילוי האור טמונה בתוך ימי 

החושך. 

הגדולה,  הגלות  של  הגדול  ההעדר  ומתוך 
העומד  האור  יהיה  גדול  מה  לדעת  ניתן 
עזב־ קטן  "ברגע  הכתוב  כמאמר  להופיע. 
תיך וברחמים גדולים אקבצך", אם כל זה 
הוא רגע קטן, הרי ניתן לשער מהו וברח־

מים גדולים אקבצך.

// נתניהו בשיחות סגורות: אלך „בר המערכ
עם החרדים באש ובמים

נתניהו, הרואה בחרדים ברית אסטרטגית אדוקה, הבהיר כי "לא אפר את 
הברית עם החרדים"

מ‡: ח. פרנ˜ל
לאחר שבמאמר שכתב בי־
לא  נתניהו  התחייב  היום  שראל 
ראש  אחדות,  ממשלת  להקים 
סגורות  בשיחות  אומר  הממשלה 
האחרונים  בימים  מנהל  שהוא 
שהוא לעולם לא יפר את הברית 
שלו עם החרדים. כשמטרתו היא 
לאפשר  שתוכל  ממשלה  להקים 
כתב  תחת  למשול  להמשיך  לו 
אישום. "אני לא אפר את הברית 
עם החרדים", אמר נתניהו באותן 

באש  נלך  סגורות "אנחנו  שיחות 
בחרדים  רואה  נתניהו  ובמים". 
לתת  שיכולה  אסטרטגית  ברית 
לו מעין מפלגה ענקית של כמעט 

50 מנדטים.
שי־ מאותן  עולה  עוד 
לצרף  מעוניין  שנתניהו  חות 
גם  שלו  עתידית  לקואליציה 
את  ולשחזר  המאוחד  הימין  את 
עם  שלו.  הקודמת  הקואליציה 
ושקד  מבנט  חושש  הוא  זאת, 
ובשיחות סגורות אף אומר שהוא 

יח־ הם  האחרון  שברגע  חושש 
התוכנית  גנץ.  על  להמליץ  ליטו 
שלאחר  היא  נתניהו  טווה  אותה 
הט־ הקואליציה  את  שיבטיח 
והימין  החרדים  עם  שלו,  בעית 
להביא  גם  יקווה  הוא  המאוחד, 
רסיסי מפלגות – אולי את אורלי 

לוי, ברק או גנץ.
הממשלה  ראש  מלשכת 
נמסר בתגובה: רה"מ לא אמר את 
ממשלת  כל  יקים  הוא  הדברים. 
ימין חזקה כפי שהתחייב הבוקר.
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G-7נשיא צרפת הזמין את נשיא איראן לפסגת מדינות ה
נשיא איראן הבהיר בעבר כי אינו מתכוון להיפגש עם נשיא ארה"ב עד להסרת הסנקציות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הזמין  מקרון,  עמנואל  צרפת,  נשיא 

להשתתף  רוחאני  חסן  איראן  נשיא  את 
בפסגת מדינות ה-G-7 הצפויה להתקיים 
בצרפת. לפי דיווח בערוץ התקשורת הל־

בנוני אל מיאדין, הנשיא רוחאני הוזמן על 
ידי מקרון לכינוס, שבו אמור להשתתף גם 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. 

מניסיון  בחלק  מדובר  כי  ייתכן 
להביא לפגישה בין שני המנהיגים הני־
צים. עם זאת, איראן הבהירה כי איננה 

כל  ארה"ב  עם  מו"מ  לקיים  מתכוונת 
יבו־ לא  עליה  שהוטלו  הסנקציות  עוד 

טלו. 

ישראל ביתנו 
התלוננה: 
נפרצה 
מערכת 

המחשוב של 
המפלגה

לדבריהם, מהמערכת נגנבו קבצים 
עם פירוט תומכי המפלגה בעיר 

נתניה ◆ המחשבים נפרצו ע''י שם 
המשתמש של מנהל המטה בעיר – 

שהודיע באותו יום על פרישה

מ‡: ח. פרנ˜ל
ביתנו,  ישראל  של  הארגון  מטה  מנהל 
(רביעי)  בבוקר  אתמול  הגיש  קושינר,  אלכס 
המ־ למערכת  לפריצה  בחשד  במשטרה  תלונה 
מתוכה.  קבצים  וגניבת  המפלגה  של  חשבים 
הפריצה אירעה ב-26 ביולי, ובמסגרתה הורדו 
אישיים  פרטים  הכוללים  נתונים  קבצי  חמישה 

של תומכי המפלגה בעיר נתניה.
באמצ־ בוצעה  שהפריצה  טענו  במפלגה 
עות שם משתמש של מנהל מטה הבחירות של 
המפלגה נתניה, שהודיע באותו היום על התפ־
טרותו מהמפלגה - מה שלדבריהם מעלה חשד 
לקשר בין הפריצה, גניבת המידע וההתפטרות 

של אותו מנהל מטה מהמפלגה.
ראש המטה בנתניה, גרש פישמן, החשוד 
זה  על  יודע  הוא "לא  כי  טוען  המעשה  בביצוע 
כלום. אני הייתי ראש הסניף והיו הרבה אנשים 
למי־ נותנים  סניף  בכל   – במערכת  שהשתמשו 
שהו סיסמה, וכל העובדים משתמשים בה". פי־
שמן אישר כי אכן עזב את המפלגה אך לדבריו 

אף אחד מראשי המפלגה לא פנה אליו בנושא.
שעזב  האפשרות  את  שלל  לא  פישמן 
חברים  הרבה  לי  "יש  כי  ואמר  הליכוד  לטובת 
בכל מיני מפלגות שונות, היו לי שיחות גם עם 
הליכוד, יש לי שני עקרונות: הייתי ימין ואשאר 

ימין, לא קיצוני; ואני נגד כפייה דתית".
פרישתו של פישמן מ'ישראל ביתנו' באה 
על רקע הקמפיין האגרסיבי נגד ראש הממשלה 
נתניהו, וביום הפרישה כתב כי "ההחלטה הלא 
הקשים  דבריו  בעקבות  התקבלה  הזו  פשוטה 
של יו"ר המפלגה, ח"כ אביגדור ליברמן, בפגי־
שה עם ראשי סניפים וסגני ראשי העיר שהת־
קיימה השבוע בה אמר ליברמן שאין להתעסק 
ראש  את  לתקוף   – אחד  מדבר  חוץ  דבר  בשום 

הממשלה נתניהו".

היום 
בירושלים!

mailto:5371111@gmail.com
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היועמ''ש צפוי להודיע  על הגשת 
כתב אישום נגד השר חיים כץ

המשמעות: השר ייאלץ להתפטר מתפקידו

מ‡: ח. פרנ˜ל
לממשלה,  המשפטי  היועץ 
להודיע  צפוי  מנדלבליט,  אביחי 
כתב  הגשת  על  הקרובים  בימים 
אישום נגד שר העבודה והרווחה, 
קבלת  של  בעבירות  כץ,  חיים 
מחמירות  בנסיבות  במרמה  דבר 
הדיווחים,  ע''פ  אמונים.  והפרת 
יכלול  לא  שיוגש  האישום  כתב 

עברות שוחד
מנד־ הודיע   2018 במאי 
לה־ שוקל  הוא  כי  לכץ  לבליט 
בכפוף  אישום,  כתב  נגדו  גיש 
הערך  ניירות  בפרשת  לשימוע, 
שי  המדינה  פרקליט  בהמלצת   -
לכץ:  אז  שיוחסו  העבירות  ניצן. 
בנסי־ במרמה  דבר  קבלת  שוחד, 
בות מחמירות והפרת אמונים. אך 
כאמור, ככל הנראה סעיף השוחד 

הוסר מכתב האישום הסופי
ביקשו  המשפטים  במשרד 

הפרסום  בעקבות  היום  להבהיר 
כי "בשלב זה טרם ניתנה החלט־
תו של היועץ המשפטי לממשלה 
של  לדין  העמדתו  לשאלת  ביחס 
השר חיים כץ. כאשר תינתן הח־
מסודרת  הודעה  תפורסם  לטה, 
לציבור, כמקובל. כל פרסום בנו־
המפרסם  באחריות  הוא  זה  שא 

בלבד".

כתב  הגשת  משמעות 
האישום היא כי על כץ להתפטר 
ואם  מהממשלה,  מיידי  באופן 
לא יעשה כך, על נתניהו לפטרו. 
הכנסת  מוועדת  לבקש  צפוי  כץ 
ולהישאר  חסינותו  על  להורות 
בתפקיד, אך ככל הנראה הוא לא 
יקבל את מבוקשו היות והוועדה 

לא מתכנסת בעקבות הבחירות.

נתניהו התחייב: לא אקים 
ממשלת אחדות

במאמר שפרסם בעיתון המזוהה איתו, ישראל היום, כתב נתניהו כי "לא תהיה 
ממשלת אחדות"

מ‡: ח. פרנ˜ל
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו התחייב אתמול (רביעי) שלא 
ישב בממשלת אחדות לאחר הב־
בעיתון  שפירסם  במאמר  חירות. 
המזוהה  העיתון  היום,  ישראל 
ראש  כתב  ונתניהו,  הימין  עם 
יקים "ממשלת  הוא  כי  הממשלה 
נתניהו  של  דבריו  חזקה".  ימין 
של  אמירותיו  בעקבות  מגיעים 

לי־ אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר 
פעם  אחר  פעם  שהצהיר  ברמן, 
שיפעל להקמת ממשלת אחדות, 
ימין  לממשלת  יצטרף  לא  וכי 
צרה. "ההתחייבות שלי ברורה - 
ממשלת  הבחירות  אחרי  להקים 
ימין חזקה, שתמשיך להוביל את 
חסרי  להישגים  ישראל  מדינת 
אז־ ביטחון  על  ותשמור  תקדים 
"זאת  נתניהו.  כתב  ישראל",  רחי 

המחויבות שלי למצביעי הליכוד. 
לא תהיה ממשלת אחדות".

כתב  לדברים  בתגובה 
לפיד  יאיר  לבן,  בכחול   2 מספר 
כי "נתניהו אולי נגד אחדות, אבל 
לג־ בעד  שלו  הבכירים  הח"כים 
אם  יום.  כל  איתנו  מדברים  מרי. 
אפילו  בבחירות  לנו  יפסיד  הוא 
ית־ בליכוד  המרד  אחד,  במנדט 

חיל".

http://bit.ly/2YCS4Lq-kivun-sammer
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ח"כ הרב ישראל אייכלר: "מסע ההסתה מוביל לרדיפת שליחי 
ציבור, גירוש מתפללים והריסת בתי כנסת"

לדבריו: "הציבור החרדי במדינה הפך למיעוט נרדף בידי פקידי שלטון"

מ‡: ח. פרנ˜ל

ח"כ הרב ישראל אייכלר הדף את המלצות המ־
שטרה נגד סגן השר הרב יעקב ליצמן, ואף תקף את 

הפיכת הסיוע לפניות ציבור לעבירה על החוק.
ההסתה  נגד  אייכלר  הרב  ח"כ  מחה  בדבריו 
של ליברמן שהודיע על מסיבת עיתונאים במפעל 
השתמש  לנין  אילץ'  "ולאדימיר  בירוחם.  'פניציה' 
במפעלי תעשיה ובפועלים, כדי לחולל הפיכה קו־
כדי  קומוניסטים  מספיק  בישראל  אין  מוניסטית. 
ליברמן.  של  המהפכה  לכיכר  'פניציה'  את  להפוך 
ח"כ הרב אייכלר קשר בין ההסתה הפוליטית ובין 
המלצות המשטרה: "והנה רגע לפני שמערכת הב־
חירות נפתחת בקול תרועה רמה, מודיעה המשט־
רה כי היא ממליצה להגיש כתב אישום נגד שלוחא 
דרבנן סגן השר הרב יעקב ליצמן. לגופו של עניין, 
מהמ־ כלום  ייצא  לא  תהליך  של  בסופו  כי  בטוח 
אינם  עצמם  המשטרה  חוקרי  גם  המשטרה.  לצות 
של  בתקדים  מדובר  שוחד.  בקבלת  בו  חושדים 
קבלת  שם  אין  אם  גם  ציבור,  לפניות  סיוע  איסור 

שוחד או תמורה.
החרדי  שהציבור  חושב  החילוני  המשטר  אם 
אלו,  המלצות  בגלל  התורה  ליהדות  מהצבעה  יימנע 
הוא אינו מכיר את התהליכים הבסיסיים במגזר הח־
הוכי־ האחרונה  בתקופה  שרק  משטרה  אותה  רדי. 
בהפגנות  החרדי  הציבור  את  אוהבת  היא  כמה  חה 

ובאירועים שונים, אינה מסוגלת להשפיע על מפלגה 
חרדית, ואם כבר ההיפך: "כאשר יענו אותו כן ירבה 
וכן יפרוץ". הציבור אינו טיפש. הוא מבין את העלי־

בקלפי  פתקים  ועוד  עוד  באמצעות  ינקום  והוא  לה, 
עבור 'יהדות התורה'.

"נוצר רף חדש שבו איש ציבור לא יכול לסייע 

לציבור. זו הפחדה ושיתוק הפעילות הציבורית למען 
החלשים והנצרכים הסובלים תחת ידי הבירוקרטיים 
להרע  המה  "חכמים  הכתוב  אומר  עליהם  בשלטון. 

ולהיטיב לא ידעו".
לאוכלוסייה  החרדים  הפכו  החילוני  "במשטר 
הפוליטית  האווירה  השלטון.  פקידי  ידי  על  נרדפת 
ליבר־ ואביגדור  לפיד  יאיר  של  ההסתה  ובראשה 
הזו  להסתה  הזה.  החמור  למצב  באחריות  נושאת  מן 
הק־ בכל  ממשית  פגיעה  בשטח.  תוצאות  כבר  ישנן 
דוש והיקר לעם היהודי: שריפת פרוכת בבית כנסת 
בפתח תקווה, גירוש מתפללים מבית הכנסת בערד, 
רדיפת הציבור החרדי בטבריה, רמת גן, חריש וערים 
נוספות, וכן הפיכת הפרדה מרצון מתוך צניעות לע־
בירה על חוק המדינה. כל אלו מצטרפים לכדי יריעה 
אחת עגומה של חרפה וביזה, של הפקרות והשלכת 
הציבור החרדי אל גוב אריות של הסתה אנטישמית 

חסרת תקדים.
"למרות ההסתה והפרעות, מובטח לנו שננצח. 
נפש  ולמסור  עמדתנו,  על  תוקף  בכל  לעמוד  נמשיך 
על עיקרי הדת ושמירת בתי הכנסת. הדרך שלנו היא 
את  "נשטוף"  הבוחר  ביום  בקלפי.  נוכחות  להפגין 
בבתי  הפגיעה  נגד  פתק  פתקים.  ברבבות  הקלפיות 
פתק  הציבור,  בשליחי  הפגיעה  נגד  פתק  הכנסת, 
נגד ההסתה, פתק נגד הדרת חרדים, פתק נגד כפייה 
חילונית, פתק נגד כל מה שאויבינו ינסו ללחום בנו, 

ונוכל להם", אמר ח"כ הרב ישראל אייכלר.

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

סבסוד לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות לפני תואר

100%
מימון

למכינות

הצטרף לדרך
המהירה לתואר

בוגר מכינה / בעל תעודת בגרות
הצטרף ישירות ללימודי התואר

ההרשמה בעיצומה!

ניהול משאבי אנוש
B.A מערכות בריאות/

מדעי המחשב
B.Sc

עבודה סוציאלית
 B.S.W

תואר יוקרתי
של המכללה האקדמית

 הדסה                           

מלגות קיום 

עוד בתקופת 

המכינה

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202

הדרך החרדית לתואר

http://bit.ly/2YHhg3G-strausscampus
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עם לבן
אתה מוגן

 מגן עליך
 מזיעה עד
48 שעות

השחור שומר
עליך רענן

http://bit.ly/2M1OlRI-axe


יום חמישי ז' מנחם אב תשע"ט 808/08/2019

80

02-6456222  | 15

073-2800318 073-2800314

4

דיווח: בגלל התקיפות: 

צעדי זהירות ננקטו על ידי 
המיליציות השיעיות בעיראק
המיליציות יאסרו על עיתונאים ופוליטיקאים להיכנס לבסיסי המיליציות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
השיעיות  המיליציות 
זהירות  בצעדי  נקטו  בעיראק 
שמיוחסות  התקיפות  בעקבות  
"אל  העיתון  בעיראק.  לישראל 
המי־ כי  דיווח  ג'דיד"  ערבי-אל 
בשו־ נקטו  השיעיות  ליציות 

בעקבות  זהירות  צעדי  של  רה 
לישראל  המיוחסות  התקיפות 
של  היערכות  במסגרת  במדינה. 
המיליציות לתקיפות נוספות על 
בסיסיהם, הועברו אמצעי לחימה 
הוחלפו  וכן  מסוימות  מנקודות 
אזורים  במספר  צבאיות  עמדות 

ברחבי עיראק.
כמו כן, נאסר על עיתונאים 
לבסיסים  להיכנס  ופוליטיקאים 
הנ־ ככל  זאת  המיליציות,  של 
ראה מחשש שמהלכים מעין אלו 
עשויים להביא לדליפת מידע על 

הנעשה בתוך הבסיסים.

סין מזהירה את הונג קונג: 
נתערב אם לא תצליחו 
להשתלט על ההפגנות

המוחים בהונג קונג קוראים להיפרדות מסין

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ההפגנות בהונג קונג הובילו 
את סין לאיים על הונג קונג אשר 
כי  הגדולה,  מסין  לחלק  נחשבת 
אם ממשלת הונג קונג לא תצליח 
ההפג־ עם  בהצלחה  להתמודד 
סין  בתחומה,  שמתרחשות  נות 
להרגעת  להביא  ותפעל  תתערב 
ראש  אמר  הדברים  את  המצב. 
קונג  הונג  לענייני  הסיני  המשרד 

ומקאו, זנג שיאומינג.

מתחוללים  קונג  בהונג 
דו־ המוחים  כאשר  ענק,  הפגנות 

קונג  הונג  של  ניתוקה  את  רשים 
מסין. 

 שר החוץ של בריטניה קרא לישראל 
לכבד את החוק הבינלאומי
זאת למרות הממשלה הפרו-ישראלית שהוקמה בלונדון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ברי־ של  החדש  החוץ  שר 
טניה, דומיניק ראב, אשר הינו בן 
קרא  רח"ל,  מתבולל,  יהודי  לאב 
הבינ־ החוק  את  לכבד  לישראל 
לאומי. לדבריו של ראב, ''ישראל 
ההת־ הרחבת  את  לעצור  צריכה 
החוק  את  נוגד  אשר  נחלויות, 

הבינלאומי''. 
התייחס  הבריטי  הבכיר 
דיור  יחידות  בניית  לאישור  גם 
כ"לא  והגדירו  הפלסטינים  עבור 

מספיק". 
הוקמה  בלונדון  כזכור, 

הנ־ ממשלה 
לפרו־ חשבת 
ישראלית יותר 
 . ה ת מ ד ו ק מ
ראש הממשלה 
של  החדש 
בו־ הממלכה, 
ג'ונסון,  ריס 
בע־ מחזיק 
פרו־ מדות 
ת  ו י ל א ר ש י
ואף  מובהקות 
בישראל  ביקר 

בעבר. 

http://bit.ly/2KgdhD6
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עוצמה  כוונת  על  לפיד 
בקשה  להגיש  יהודית 
גזענות:  על  אותו  לפסול 
מעריצי  יהודית,  "עוצמה 
ביקשו  גולדשטיין,  ברוך 
לפסול אותי מלרוץ לבחירות 
הוא  לכבוד  גזענות".  "בגלל 
חיזוק  קיבלתי  לא  מזמן  לי. 

כזה לדרכי".

"יאיר,  בתגובה:  גביר  בן 
השנאה שלך מעבירה אותך 
מדבר  היית  אם  דעתך.  על 
על ערבים כפי שאתה מדבר 
המשפט  בית  החרדים,  על 
אותך!  פוסל  היה  העליון 

תתבייש!"

מהליכוד:  גלנט  השר 
יש  אחדות?  ״ממשלת 
ראשים  ארבעה  עם  מפלגה 
לריב,  מפסיקים  שלא 
כל  קודם  דעות,  עשר  עם 
כולם  הם  ביניהם.  שיסתדרו 

עומדים למכירה״

של  הטור  על  סמוטריץ' 
"עוד  היום:  בישראל  נתניהו 
מלמדות  אינדיקציות  ועוד 
על כך שנתניהו הולך להקים 
זה  בשביל  שמאל.  ממשלת 
קטנים  אותנו  רוצה  הוא 
נהיה  אם  רק  וחלשים. 
תהיה  לא  וחזקים  גדולים 
חייב  יהיה  והוא  ברירה  לו 
הימין  ימין.  ממשלת  להקים 
נתניהו  על  שומר  המאוחד 

בימין".

מש''ס:  מלכיאלי  הרב  ח''כ 
ניסנקורן  ח"כ  של  "דבריו 
חכי"ם  להם 61  שיש  כך  על 
אינם  קואליציה  להרכבת 
נכונים. המעניין הוא שאותם 
אותנו  שמאשימים  אנשים 
לא   - ליבה  לימוד  באי 
כחול  בסיסי,  חשבון  יודעים 
מהרכבת  מאד  רחוקה  לבן 

רק  תתמוך  ש"ס  קואליציה. 
את  ירכיב  והוא  בנתניהו 

הממשלה הבאה".

גמליאל  גילה  השרה 
מפלגות  "איחוד  מהליכוד: 
מפלגה  בהחלט  זו  הימין 

סחטנית".

גרמן  עטרה  העיתונאית 
ישיבת  מדווחת:  (סרוגים) 
'הימין  של  ראשונה  סיעה 
המאוחד' נקבע ליום חמישי 
בצהריים, במתחם האייפורט 
הח''כים  של  המטרה  סיטי. 
שעד סוף השבוע יהיה מבנה 
מסרים  וייתנו  ההאיחוד  של 

לתקשורת

יו''ר הכנסת יולי אדלשטיין: 
שיעי  מתאבד  להיות  "צריך 
כדי להחליף את נתניהו לפני 

הבחירות".

נפתלי בנט: "בלי ימין מאוחד 
הימין  פעילות  כל  חזק, 

תיעצר".

סגל  עמית  העיתונאי 
(החדשות) מעריך: "די מוזר 
באמת  לא  עוד  שהבחירות 
התחילו וכבר כמעט נגמרות. 
עצירה  (קיפאון,  הטסגנציה 
המוחלטת  תהליך)  של 
של  תוצאה  היא  כמעט 
נמוך,  הקשב  בקיץ.  בחירות 
גדול.  מהפוליטיקה  הייאוש 
יהיו  בספטמבר  לדעתי, 
תזוזות  עם  וחצי  שבועיים 
הרבה  יש  בסקרים.  אלימות 
קולות צפים, וכשהם ינחתו - 
זה יניב את התזוזות שעליהן 
יתנקז  זה  וכל  מדבר.  אני 
לשבועיים כי כרגע כולם בים 

או בהדחקה".

מהליכוד:  זוהר  מיקי  ח''כ 
הבלתי  שהנסיונות  "מסתבר 
לפיד  יאיר  של  פוסקים 
הליכוד  באחדות  לפגוע 

ההפך,  את  בדיוק  לו  עושים 
להתפרקות  גורמים  הם 
(כולל  וכולם  ״כחול-לבן״ 
והכי  ואשכנזי  יעלון  גנץ, 
הישראלי)  הציבור  חשוב 
כבר הפנימו שאסור לתת לו 
של  הממשלה  ראש  להיות 

מדינת ישראל".

אדמקר  יקי  העיתונאי 
מה  נכון  "אם  (וואלה): 
ל'וואלה',  לפיד  יאיר  שאומר 
ואישרו את  גנץ ראו  שאנשי 
עשה  גנץ  ההסתה",  "סרטון 
גבו  על  ומכוער  ציני  סיבוב 
ובעיקר על גבם של החרדים. 
אני מסויג כי מעבר לטענות 
יכולת  בינתיים  אין  הצדדים, 

לדעת האמת".

סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי: 
אנשים  שני  בין  מאבק  כאן  "יש 
ראשות  כס  את  שרוצים 
הוכיח  נתניהו  הממשלה. 
מההתיישבות.  לו  שאכפת 
שהם  אמרו  לפיד  ושותפו  גנץ 
להתבצע  שצריכה  מאמינים 
איש.  אלף   70 עוד  של  עקירה 
אחדות  ממשלת  של  האופציה 
או  סביר.  תרחיש  לא  היא 
או  ימין  ממשלת  כאן  שתהיה 

שתהיה כאן ממשלת שמאל".

אביגדור  על  פרץ  עמיר 
ליברמן: "זאב בעור של כבש. 
ממרכז- רבים  מצביעים  יש 

להצביע  שמתפתים  שמאל 
לו. אני מציע להיזהר ממנו"

שמש  מיכאל  העיתונאי 
מדווח: רה״מ הנחה את ח״כ 
פרויקט  על  להילחם  ביטן 
המגזר  בקלפיות  המצלמות 
הערבי, ולא להסכים לפשרה 
הבחירות.  ועדת  שהציעה 
לקדם  ביקש  ארדן  במקביל 
האכיפה  הגברת  את 
המשטרתית בקלפיות הנ״ל.

שנת מאסר למחבל שסייע 
בפיגוע בברקן

מוחמד נעלאווה שסייע לאחיו בביצוע הפיגוע הרצחני במפעל בברקן 
צפוי להשתחרר בעוד כחודשיים לאחר ששהה כבר 10 חודשים במעצר 

◆ בסיום הדיון התפרצו משפחת הנרצחת הי"ד לעבר השופטת על העוול 
שנעשה בהקלת העונש

מ‡: מ. יו„

ליד  הצבאי  המשפט  בית 
שנת  אתמול  גזר  סאלם  הכפר 
מוחמד  אמג'ד  על  בפועל  מאסר 
נעלוואה, אחיו של המחבל אשרף 
במפעל  הפיגוע  את  שביצע 

לבנגרונד־ קים  את  ורצח  בברקן 
האח  הי"ד.  חג'בי  וזיו  יחזקאל 
נשק  אחזקת  מניעת  באי  הורשע 
הוא  למעשה,  הליכים.  ושיבוש 
מהכלא,  חודשיים  בעוד  ישוחרר 
מזה  במעצר  מצוי  כבר  הוא  שכן 

עשרה חודשים.

הת־ הדין,  גזר  מתן  בסיום 
לבנג־ קים  של  משפחתה  פרצו 
השו־ לעבר  הי"ד  רונד-יחזקאל 
פטת. "הוא שקרן! הוא קשר את 
הבת שלי וחיכה למטה באוטו עם 
עוד מישהו כדי לקחת את המח־

בל", זעקה אמּה של קים.

mailto:info@jewisharchive.net
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איש ווקף תקף שוטר בהר הבית
החשוד עוכב לחקירה לאחר שתקף שוטר ופצע אותו ◆ הוא שוחרר לטיפול רפואי לאחר שנפגע 

בתקרית

מ‡: מ. יו„

בהר  אתמול  עוכב  ווקף  איש 
שוטר  ופצע  שתקף  בחשד  הבית 
על  שירק  לאחר  אותו  לעכב  שניסה 
מבקרים יהודים וגידף אותם. השוטר 
כן,  כמו  רפואי.  טיפול  לקבלת  פונה 
גם החשוד עצמו נפצע ופונה לקבלת 
ידי  על  נלקחו  שפרטיו  לאחר  טיפול 

השוטרים.

מל"טים מייצור ישראלי הופלו על ידי 
הכוחות המורדים בלוב

לוחמים מצבאו של ח'ליפה חפתר הפילו מטוסים לא מאויישים שהופעלו על ידי כוחות הממשל 
בטריפולי מייצור אירונאוטיקס ◆ ההערכה היא שהם הועברו ללוב על ידי טורקיה

מ‡: מ. יו„
חפתר,  ח'לפה  של  מצבאו  מורדים 
הפילו  לוב,  בממשלת  שנלחם  מורד  גנרל 
שני מל"טים מסוג אורביטר 3 מייצור חברת 
הדיווח,  פי  על  הישראלית.  אירונאוטיקס 
המל"טים הופלו בסוף יולי, סמוך לעיר טרי־
פולי במסגרת מלחמת האזרחים שמתנהלת 

במדינה.
הועברו  שהמל"טים  הן  ההערכות 

ידי  על  לוב  לממשלת 
אירונאוטיקס  טורקיה. 
כל  הכחישה  עצמה 
לציין  יש  למקרה.  קשר 
שרוכשות  מדינות  כי 
אירו־ מחברת  מל"טים 
מתחייבות  נאוטיקס  
לי־ אותם  להעביר  שלא 

דיים שניות.

המלצה להעמיד לדין 
5 בעלי תפקידים על 

גרימת מוות ברשלנות 
באתר בנייה

בתום חקירת תאונת העגורן ברמלה מלפני ארבעה 
חודשים, להב 433 ממליצה להגיש כתב אישום נגד 
מנהל העבודה באתר, שני חשמלאים, מכוון העגורן 
והמנופאי ◆ זאת בגין גרימת מותו של הפועל הסיני 

שה חווי

מ‡: מ. יו„

תאונות  לחקירת  במפלג 
המליצו   433 בלהב  "פלס"  עבודה 
בעלי  חמישה  לדין  להעמיד  אתמול 
בר־ מוות  לגרימת  בחשד  תפקידים 
נהרג  שבה  ברמלה  בתאונה  שלנות 
אפ־ בחודש  חווי  שה  הסיני  הפועל 
משא  הרמת  במהלך  האחרון.  ריל 
שרשרת  פגעה  בעיר,  הבנייה  באתר 
ברזל  מוטות  של  במערום  העגורן 
שהיו מונחים באופן לא תקין ובלטו 
נפל  מכך,  כתוצאה  המפרסת.  מקו 
המערום, אחד המוטות פגע בראשו 

של חווי וגרם למותו.
הראשו־ החקירה  זוהי 
הייעודית  ליחידה  שהועברה  נה 
במש־  .433 בלהב  עבודה  לתאונות 

תשתית  התגבשה  כי  טוענים  טרה 
חשדות  לביסוס  מספקת  ראייתית 
הע־ מנהל   - העובדים  חמשת  נגד 
מכוון  חשמלאים,  שני  באתר,  בודה 
גרימת  מלבד  והמנופאי.  העגורן 
להם  מיוחסים  ברשלנות,  מוות 
חוק  הבטיחות,  פקודת  לפי  עבירות 
ארגון הפיקוח בעבודה ותקנותיהם.

כי  עלה  החקירה  מממצאי 
שבר־ הבנייה,  באתר  התאונה  ביום 
שורה  הייתה  בעיר,  ז'בוטינסקי  חוב 
"הפעילות  וכי  בטיחות,  ליקויי  של 
הייתה  החשודים  של  האקטיבית 
חלק משרשרת של פעולות ונסיבות 
הקטלנית".  לתוצאה  ביחד  שתרמו 
הקרו־ בימים  יועבר  החקירה  תיק 
לעיון  מרכז  מחוז  לפרקליטות  בים 

והחלטה.

ילדים 
באיחוד

עוד לא התקשרתם?

072-337-1221
יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון
מהתורהאיחוד באיחודמעשה בבית איחוד בשכונההפתעה במשכיםאיחוד המתוקההחידה 

ממתק לפרשת 
השבוע

סיפור מרתק 
בהמשכים

הפתעות מעניניות 
ברחבי הערים

משימה ביתית 
חינוכית

סיפור מרתק עם 
מסר חינוכי

 דבר תורה 
לסעודת שבת

יוסלה אייזנבך ואיחוד הצלה מגישים:

ילדים 
ילדים באיחוד
באיחוד

חינוכייםמסרים 

ממתקים מדרבניםופרסים הגרלות 
לפרשת 
השבוע

קו הילדים החינוכי של איחוד הצלה עם המון פרסים שוים
ו ר ן דדדד

דדקק דהדדקק ההדדדד ה ה הצצצצלצללצללללהלההל אלל א אייחיחיחווחודודדדדד שלשלשלשלששללל ככ
קו הילדים החינוכי של איחוד הצלה עם המון פרסים שוים
קו הילדים החינוכי של איחוד הצלה עם המון פרסים שוים
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מפקד הפלוגה שעצרה את מתכנן פיגוע התופת בירושלים משחזר:

 "נמנע פיגוע משמעותי"
אחרי שקיבלו את המידע המודיעיני משב"כ, לוחמיו הוקפצו לעצור את המחבל שהכין מטען לפיצוץ 

בירושלים ◆ בחסדי שמים נמנע פיגוע גדול

מ‡: מ. יו„
בדובדבן  פלוגה  מפקד  ג'  סרן  רב 
את  יוני  בחודש  שביצע  הכוח  את  שהוביל 
מעצר חוליית מחבלי חמאס בחברון שתכננה 
לבצע פיגוע תופת בירושלים. אתמול, יממה 
משחזר  הוא  החוליה,  חשיפת  פרסום  אחרי 
בריאיון ל'כאן רשת ב' את רגעי המעצר הד־
רמטי של מתכנן הפיגוע, תאמר ראג'ח רג'בי, 

בן ה-22.
הראשוני  המודיעיני  המידע  "כשהגיע 
שנ־ מספר. "כוח  הוא  המבוקש",  על  משב"כ 
מצא פה מקבל את ידיעת הזהב הזאת. אנחנו 
נסיעה  כדי  ותוך  הציוד  על  מהר  מתארגנים 

אנחנו מבצעים נוהל קרב".
משחזר,  הוא  לחברון",  מגיעים  "אנחנו 
הלו־ פיזית.  גדול  אדם  הוא  עצמו  "המחבל 
חמים שלנו, שמאומנים בקרב מגע ובכל מה 
כשה־ לשם  מגיעים  קרוב,  לתפעול  שקשור 
שלו  התפיסה  את  מבצע  הכוח  ערני.  מחבל 
הוא  התנגדות.  בלי  מקומיים,  כמה  לעיני 
מופתע, לא מספיק לעשות כלום, ואנחנו מו־

ציאים אותו משם, תוך 3 שעות".
בכל  הזה  במבצע  "השתמשנו  לדבריו, 
נקודת  היא  פה  ההפתעה  שלנו.  היכולות 
ההכרעה. מדובר במחבל שמנהל חיים, הולך 
אינדיקציה  פה  והייתה  לעבודה,  מהבית 

כשהיינו  ממוקד  מאוד  משהו  על  ספציפית 
צריכים לפעול נורא מהר. העניין במעצר הזה 
בכמה  מאחרים  היינו  אם  הזמן.  זה  ספציפית 

דקות, המעצר כבר לא היה רלוונטי".
"לוחמים  ממשיך,  הוא  הזה",  "בשלב 
להבין  מנסים  אתו,  מדברים  ערבית  דוברי 
לגבי מעבדת חומרי הנפץ שהוא הקים ממש 
לתחקור  מתחברים  ושב"כ  לבית,  מתחת 
מתפצלים.  אנחנו  המעצר  אחרי  האירוע. 
כוח אחד נמצא עם המבוקש במעבדת הנפץ. 
הכוח  את  מאבטחים  גדולים  אבטחה  כוחות 

בתוך מעבדת הנפץ. כוח נוסף הולך עם המ־
בוקש עצמו לעבר מטע זיתים ששם הוא הח־
מו־ למקום,  מגיעים  אנחנו  המטען.  את  ביא 
צאים מטען גדול של שלושה קילו חומר נפץ, 
הכוחות  עם  ביחד  שלו  נטרול  מבצעים  ושם 
החטיבתיים. זה מטען מאוד משמעותי שיכול 

לפוצץ אוטובוס, אנשים, מכוניות".
תחושת  על  מעיד  הוא  לאחור,  במבט 
גודל  את  כשהבינו  בלוחמים,  שאחזה  סיפוק 
האירוע שהיה חלילה עלול לצאת אל הפועל. 
ומבינים  המטען  את  מוצאים  שאנחנו  "אחרי 
שהוא  משמעותי,  בפיגוע  פה  מדובר  שהיה 
תכנן לבצע פיגוע והיה חלק מחולייה רצינית 
מש־ מרגישים  שהלוחמים  שלב  זה   - מאוד 

מעות".
הפיגוע הזה שסוכל, מתברר, הוא טיפה 
לילה־ מבצעים  שאנחנו  הסיכולים  "בין  בים. 
מאוד  התפתחות  שיש  מבינים  אנחנו  לילה, 
חמאס  לבין  עזה  חמאס  בין  בשיח  גדולה 
ביהודה ושומרון", הוא מעיד. "המוקדים המ־
רכזיים הם דווקא בחטיבה המרחבית יהודה. 
אלקטרו־ באמצעים  התקשרויות  הרבה  יש 
ושומ־ ביהודה  אנשים  לגייס  בניסיונות  ניים, 
רון מרצועת עזה, ואנחנו מסכלים הרבה מאוד 
אנשים כאלה. יש תשתית של חמאס באזורים 

האלה והרבה ניסיונות".

02-5000-969
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הרשות הפלסטינית תשלם 
את חובה לחברת החשמל

סוכם כי 300 מיליון השקלים יקוזזו מכספי המסים שלה ◆ 
במקביל, הצדדים יפעלו לגבש חוזה רכישת חשמל מסודר

מ‡: מ. יו„
ישראל והרשות הפלסטינית 
לי־ ישלמי  הפלסטינים  כי  סיכמו 
לכיסוי  שקלים  מיליון  שראל 300 
החוב לחברת החשמל הישראלית. 
הכסף  שהושגו,  ההבנות  פי  על 
ובמ־ שלה  המיסים  מכספי  יקוזז 
חוזה  לגבש  הצדדים  יפעלו  קביל 
הרשות  בין  מסודר  חשמל  רכישת 

לבין חברת החשמל.
בכיר  אישר  שבועיים  לפני 
"אל- לעיתון  בריאיון  פלסטיני 
איאם", היוצא לאור ברמאללה, כי 
על  נמצאים  והפלסטינים  ישראל 
הפ־ לרשות  שייאפשר  הסכם  סף 
המ־ את  ישירות  לגבות  לסטינית 
ישראל.  במקום  הדלקים,  על  סים 
המשבר  את  לצמצם  היא  המטרה 

כדי  הרשות  שרויה  שבו  הכלכלי 
להקל על הפלסטינים.

ישראל שוקלת לוותר לרשות 
הפלסטינית על 200 מיליון שקלים 
שהיא  בכספים  מדובר  בחודש. 
מס  במסגרת  הרשות  בעבור  גובה 
קונה  שהרשות  הדלקים  על  הבלו 
ומוחזרים  הישראלית  בזן  מקבוצת 
וחצי,  לחודש  אחת  הרשות  לקופת 
התק־ במסגרת  סיבובי,  במהלך 
זזות המס בין הצדדים. אלא שמזה 
מסרבת  הרשות  חודשים,  שישה 
של  הישראלי  הקיזוז  בשל  לקבלם 
משכורות המחבלים מהם. מה שה־
ביא לתפיחת הגירעון התקציבי של 
מדי  שקלים  מיליון  ב-600  הרשות 
שק־ מיליארד  ל-3  שהגיע  חודש, 

לים בסך הכל עד כה.
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ישראל

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

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

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

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

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

 למשרד בירושלים 
מזכיר/ה למשרת בוקר

 א-ה 9:00-13:30, 4,000 ש"ח. 

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

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

חייל נפגע ממכת חום; מצבו בינוני
חייל נפגע באורח בינוני כתוצאה ממכת חום במהלך תרגיל צבאי בדרום הארץ

מ‡: מ. יו„
בינוני  באורח  נפגע  חייל 
כשלקה אתמול במכת חום במהלך 
תרגיל צבאי בדרום הארץ. הלוחם 
בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  פונה 
החולים. הודעה נמסרה למשפחתו.

קצין  נפגע  שעבר  בחודש 
כתוצאה  בינוני  באורח  צה"ל 
צבאי  מרוץ  במהלך  חם  ממכת 
לקבלת  פונה  הוא  הארץ.  בדרום 
טיפול רפואי בבית חולים, טופל 

ושוחרר כעבור מספר ימים.
התמוטטו  וחצי  כשנה  לפני 
העי־ ביחידת  לוחמים  שלושה 
קרבית,  הנדסה  של  יהל״ם  לית 
במהלך  חום  מכת  שחטפו  לאחר 

את  בדקו  לא  המפקדים  אימון. 
מזג האוויר לפני היציאה לאימון 
- בניגוד לנהלים. על אף תלונות 

החיילים בזמן אמת, המסע נמשך, 
ופונו  התמוטטו  שהשלושה  עד 

לבית החולים כשמצבם קל.

תושב הנגב מואשם כי גמליו 
גרמו לתאונה

לראשונה מאז "חוק הגמלים" שקבע כי בעלי החיה יהיו אחראים לתאונות, 
כתב אישום הוגש נגד תושב מושב יבול שבנגב בגין "מעשה פזיזות ברשלנות" 
◆ לפי האישום, החיות הוחזקו בחווה מבלי שהיו קשורים וללא השגחה, ולכן 

הגיעו לכביש 234 והיו מעורבים בתאונה עם כלי רכב

מ‡: מ. יו„
נגד  ראשון  אישום  כתב 
הג־ "חוק  עבר  מאז  גמל  בעלי 
משנה.  יותר  קצת  לפני  מלים" 
תושב מושב יבול שבנגב, מואשם 
שהחזיק נאקה ובכרה (גמל צעיר) 
קשורים  שהיו  מבלי  שלו  בחווה 
וגרמו  ברחו  ואלה  השגחה,  וללא 

לתאונה.
בחודש  האישום,  פי  על 
עד  הגמלים  הגיעו   2018 ינואר 
אותו.  לחצות  והחלו   234 כביש 
נהג רכב שהבחין בגמלים חוצים 

בלם את הרכב אך פגע בנאקה. 

לבעל  מייחס  האישום  כתב 
הגמל מעשי פזיזות ברשלנות.

דרום  מחוז  פרקליטות 
הגישה את כתב האישום בחודש 
יוני  חודש  ובסוף  האחרון  אפריל 
הגי־ כי  המשפט  לבית  הודיעה 
טיעון.  להסדר  הנאשם  עם  עה 

הנאשם  כי  הסכימה  הפרקליטות 
ב-1,000  הרכב  בעל  את  יפצה 
של  לעונש  יסכימו  והם  שקל 

מאסר על תנאי.
סירב  הנאשם  זאת,  עם 
ואמר  לתאונה  אחריות  לקחת 
היו  הגמלים  כי  המשפט  בבית 
בכלוב וקשורים, אך לא כמו שצ־
ריך, והגמל פתח את החבל. "הם 
29 שנים קשורים ולא ברחו... אני 
לנהוג  צריך  שהייתי  חושב  לא 
להודות  סירובו  לאור  אחרת". 
צפוי להתקיים דיון בחודש אוק־

טובר הקרוב.

מיקרוסופט מזהירה: 

זוהתה פגיעה קריטית 
למשתמשי וינדוס

הגרסאות הפגיעות הינן Windows XP, 2003, 7, 2008 ◆ הסיכון לתקיפה 
קרובה עולה משמעותית

מ‡: יר‡ל לבי‡
בחו־ פרסמה  מיקרוסופט 
פגי־ זוהתה  כי  האחרון  מאי  דש 
 Remote בשירות  קריטית  עות 
Desktop Services (CVE-
לגישה  המשמש   ,(2019-0708
ושרתים  עבודה  לתחנות  מרחוק 
ההפ־ מערכת  גבי  על  הפועלים 
בגרסאות   ,Windowsעלה

הינן  הפגיעות  הגרסאות  ישנות. 
.Windows XP, 2003, 7, 2008

הלאומי  הסייבר  מערך 
התריע מיד לאחר הפרסום לגבי 
הפעלה  מערכות  לעדכן  הצורך 
לאחרונה  כי  העובדה  לאור  אלו. 
כיצד  המפרט  טכני  מידע  פורסם 

ניתן לנצל פגיעות זו,
פגי־ אחר  סריקות  זוהו 

עות זו ברשת האינטרנט, וחברה 
לתוכנה  עדכון  הפיצה  מסחרית 
הסיכון  הפגיעות,  את  המממש 
משמעו־ עולה  קרובה  לתקיפה 

תית.
חוזרים  במיקרוסופט 
וממליצים בתוקף לבחון ולהתקין 
את עדכוני האבטחה הרלוונטיים 

בהקדם האפשרי.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94.mp4
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:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

   לח כ‡ן ל‰ור„ ‰מנ‰ ‰יומי מ‚'מבו מייל !!!

גיליון באר הפרשה
להורדה

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20-%20%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%AA''%D7%91%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2''%D7%98%20A4.pdf
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%9A%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2065%20%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%90%D7%91%20%D7%A2''%D7%98.pdf
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96%20%D7%97%D7%93%D7%A91.pdf
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=4C34396C2B343733383258464B3342347436653838673D3D&rm=77574A4C2B514D5A48484D316C2F563749562F58726C7039534A56424C2F4679
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לאחר כחודש:

 שריפה בדרום מבלוני תבערה
אתמול בשעות אחה"צ פרצה שריפה ביער שמחוני שבעוטף עזה, כתוצאה מבלון תבערה ששוגר 

מהרצועה ◆ הסיבה לשריפה נוספת שפרצה ביער פלוגות עדיין נחקרת

מ‡: מ. יו„
השריפה שפרצה אתמול ביער שמחוני 
תבערה  מבלוני  כתוצאה  היא  עזה,  בעוטף 
ישראל  שטח  לעבר  עזה  מרצועת  ששוגרו 
-  כך עולה חקירה של חוקר השריפות של 

כבאות והצלה אשקלון.
מדובר בשריפה הראשונה באזור, שנ־
גרמה כתוצאה משיגור בלוני תבערה, לאחר 
הפוגה שנמשכה כחודש. בנוסף לכך, שריפה 
נוספת שפרצה היום בשעות הצהריים ביער 

פלוגות עדיין נמצאת בחקירה.
בחודש שעבר נפגשו הרמטכ"ל, רא"ל 
אלוף  הדרום,  פיקוד  ומפקד  כוכבי  אביב 
עזה  בעוטף  הרשויות  ראשי  עם  הלוי,  הרצי 
ושדרות. במהלך הפגישה אמר הרמטכ"ל כי 
צה"ל יפעל בכל האמצעים כדי להפסיק את 
טרור בלוני התבערה. כוכבי גם העביר לרא־
שי העוטף סקירה על המצב ברצועת עזה וכן 

על ארגוני הטרור הפועלים בה.
המ־ האתגרים  על  שוחחו  במפגש 
הפעולה  שיתוף  חיזוק  המשך  ועל  שותפים 

ההדוק בין צה״ל להתיישבות. מדובר בפגי־
שה ראשונה בין הרמטכ"ל לראשי הרשויות 
בעוטף עזה לאחר שנדחתה במשך שבועיים.

טורקיה מאיימת להצית מחדש את 
משבר המהגרים באירופה

"אנו ניצבים בפני גל מהגרים הגדול בהיסטוריה. אם נפתח את גבולותינו למעבר מהגרים לאירופה, אף 
ממשלה אירופית לא תחזיק מעמד יותר משישה חודשים. אנו מייעצים להם לא להעמיד את סבלנותנו 

במבחן" – אמר שר הפנים הטורקי, סולימן סוילו

מ‡: יר‡ל לבי‡
את  מחדש  לפתוח  מאיימת  טורקיה 
אלא  לאירופה,  המונית  להגירה  גבולותיה 
ברחבי  לנוע  יוכלו  טורקיים  אזרחים  אם 
האיחוד האירופי ללא צורך באשרת כניסה. 
מיליון  כ-3.5  בערך  מארחת  טורקיה  כיום 
מהגרים ופליטים - בעיקר סורים, עיראקים 
הנראה,  ככל  יהגרו,  מהם  רבים  ואפגאנים. 

לאירופה אם תינתן להם ההזדמנות.
ויזה  לביטול  הסכים  האירופי  האיחוד 
שהושגה  המהגרים  בעסקת   2016 במארס 
במסגר־ טורקיה,  לבין  האירופי  האיחוד  בין 
תה התחייבה אנקרה לבלום את זרם המהג־

רים לאירופה.
גורמים אירופיים רשמיים אומרים, כי 
טורקיה אמנם צמצמה את זרם המהגרים, אך 
היא עדיין לא עמדה בכל הדרישות לביטול 
הוויזה. יתרה מזאת, שרי החוץ של האיחוד 
שי־ להשעות  ביולי  ב-15  החליטו  האירופי 
חות רמות דרג עם אנקרה כחלק מסנקציות 
טורקיה  שמבצעת  וגז  נפט  קידוחי  בעקבות 

מול חופי קפריסין.
הטורקי  הטלוויזה  לערוץ  בראיון 
TGRT Haber ב-22 ביולי, אמר שר החוץ 
הטורקי, מבלוט צ'בושולו, כי טורקיה נסוגה 
מעסקת המהגרים, מפני שהאיחוד האירופי 

לא עמד בהתחייבותו להעניק לבעלי דרכון 
טורקי גישה חופשית ללא צורך בויזה ל-26 
מדינות אירופיות. "השענו את ההסכם לק־
על  נחכה  "לא  אמר.  הוא  המהגרים",  ליטת 

מפתן דלתו של האיחוד האירופי".

שיפור במצבן של 
שתי האחיות שנפצעו 

בתאונה בקריית גת
בני המשפחה שנדרסו מאושפזים עדיין בבית החולים 

סורוקה ◆ מצבו של האב מוסיף להיות קשה מאוד

מ‡: מ. יו„

חל שיפור במצבן של האחיות 
שנפצעו קשה מאד בתאונת הדרכים 
החולים  מבית  נמסר  כך  גת,  בקרית 

סורוקה בבאר שבע.
היחידה  מנהל  לזר,  צחי  ד״ר 
"האחות  מסר  ילדים  נמרץ  לטיפול 
הגדולה בת ה-7 כבר אינה מורדמת, 
נושמת בשלב זה בתמיכה נשימתית 

לא חודרנית, מדברת ומתקשרת עם 
הרפואי.  הצוות  ועם  המשפחה  בני 
מו־ עדיין  ה-5  בת  הצעירה  האחות 
נשמת ומורדמת. חל שיפור קל במ־

צבה והיא יציבה״.
הש־ המשפחה  אם  של  מצבה 
קל.  במצב  כעת  מוגדרת  והיא  תפר 
קשה  להיות  מוסיף  האב  של  מצבו 
ביחידה  ומונשם  מורדם  הוא  מאוד, 

לטיפול נמרץ כללי.

סינגפור לכדה שתי 
אוניות איראניות

מעצרם של כלי השיט, קשור בסנקציות של ארה"ב 
האוסרות על ייצוא נפט וגז איראניים

מ‡: יר‡ל לבי‡

גפ"מ  הנושאים  שיט  כלי  שני 
במ־ המעורבים  נוזלי  גז  או  איראני 
בסי־ נעצרו  איראניים-סין  שלוחים 
אחר  למעקב  גורם  מסר  כך  נגפור. 

אוניות, לרדיו פרדה.
לחברת  שייכות  הספינות 
פר־ חברה   ,Kunlun Shipping
ספינות  של  צי  עם  קונג  בהונג  טית 
ממקור  מטענים  הנושאות  גפ"מ 

איראני.
קשור  השיט,  כלי  של  מעצרם 
על  האוסרות  ארה"ב  של  בסנקציות 

ותוצאה  איראניים,  וגז  נפט  ייצוא 
ישירה של צו בית משפט.

כיוונו  המעצרים  כי  נראה 
 Kunlun שבבעלות  לספינות 
ספינות  שכן  בלבד,   Shipping
איראני  בסחר  המעורבות  אחרות 
חצו את מיצר סינגפור בערך באותם 

תאריכים ללא אירוע.
מאירן  העומסים  גפ"מ  נושאי 
מט־ בטכניקות  לרוב  משתמשים 
לרדאר"  "מתחת  להישאר  כדי  עות 
שלהם  הטרנספנדרים  כיבוי  ידי  על 
את  לכסות  מטעים  יעדים  והצגת 

עקבותיהם.

גידול במספר תושבי העיר בני ברק
מספר תושבי העיר עומד על כ-208,000 תושבים

מ‡: יר‡ל לבי‡
מספר תושבי בני-ברק עומד, בהתאם 
במשרד  אוכלוסין  למרשם  הלשכה  לנתוני 
אב  בחודש  ירבו,  כן   ,208,445 על  הפנים 
שנת  בתחילת   207,115 לעומת  ה'תשע"ט 
ה'תשע"ח,  שנת  בסוף   203,730, ה'תשע"ט 
 197,913 ה'תשע"ח,  שנת  באמצע   202,770
ה'תשע"ו,  בשנת   193,000 ה'תשע"ז,  בשנת 

190,000 בשנת ה'תשע"ה.

עד  מ-0  הינה:  גילאים  לפי  החלוקה 
 :17-13 מ-   ;35,603 מ-12-6:   ;40,751  :5
 :40-22 מ-   ;14,826 מ-21-18:   ;20,492
 –  60 מעל   ;26,036 מ-60-41:   ;48,526
עולים-10,868  תושבים  מספר   .22,211
לס־ המרכזית  הלשכה  לנתוני  בהתאם 
למש־ הממוצע  הנפשות  מספר  טטיסטיקה, 
פחה בבני-ברק הוא 4,2, והוא הגבוה ביותר 
גם  בארץ.  והבינוניות  הגדולות  הערים  בין 

שהיתה  התברר  העירייה  של  החינוך  באגף 
עלייה של כאלף נרשמים לגני-ילדים ובעק־
בות זאת, נפתחו כיתות גן חדשות, באזורים 

שונים של העיר.
הפ־ משרד  של  הממד  לנתוני  בהתאם 
בהתמדה  עולה  בעיר  התושבים  שיעור  נים, 
ובאורח רצוף, חרף המצוקה הקרקעית שבה, 
בתכנון  שנה   94 לפני  נבנתה  בני-ברק  שכן 

ל-10,000 תושבים.



יום חמישי ז' מנחם אב תשע"ט 1608/08/2019

כמה שעות צריך לישון בלילה?
חוסר שינה עלול להוביל לתופעות של השמנה, דיכאון, סוכרת, ומחלות נוספות שעולות עם הגיל

מ‡: יר‡ל לבי‡  

ארצות  של  הלאומי  השינה  איגוד 
לשעות  בנוגע  המלצות  פרסם  הברית 
עד  פעוטות  השינה,  איגוד  לפי  השינה. 
בין  לישון  צריכים  חודשים  שלושה  גיל 
14-17 שעות ביממה; תינוקות עד גיל 11 
שעות   12-15 בין  לישון  צריכים  חודשים 
שנתיים  עד  שנה  בגילאי  ילדים  ביממה; 
ביממה;  שעות   11-14 בין  לישון  צריכים 
ילדים עד גיל 5 צריכים לישון בין 10-13 

שעות ביממה; ילדים עד גיל 13, מומלץ כי 
ישנו בין 9-11 שעות ביממה.

ל  זקוקים   ,17 גיל  עד  נערים  ואילו 
8-10 שעות שינה ביממה; בגילאי 18 עד 
64 אנחנו צריכים בין 7-9 שעות שינה בי־
בין 7-8  נצטרך  ועד 120,  ומגיל 65  ממה; 

שעות שינה ביממה.
את הנתונים הללו קבעו 18 מדענים 
וחוקרים, שישבו בוועדה שבדקה יותר מ- 
300 מחקרים על כמות השינה האידיאלית 

לבני אדם.

הנחקרים  הדברים  אחד  היא  שינה 
מקום  תופסת  שהיא  משום  בעולם  ביותר 
מתמודדים  רבים  ואנשים  בחיים,  נכבד 
עם בעיות שינה. חוסר שינה עלול להוביל 
סוכרת,  דיכאון,  השמנה,  של  לתופעות 
מחלות נוספות שעולות עם הגיל, וכמובן 
הדבר שמפריע לכולם – הוא הטלפון הנייד 
או מכשיר אחר עם קרינה שנמצא לידינו 
ממנו  שבוקע  האור  למיטה.  סמוך  בחדר 
ומפריע  השינה  הורמון  ייצור  את  מעכב 

לתהליך הטבעי שלנו.

בג"צ הפתיע:

"מסורת ישראל ותורת ישראל הם חלק 
ממטרות החינוך הממלכתי"

משרד החינוך ברך על ההחלטה ◆ בעקבות זאת פורום ההורים החילוני חזר בו ומחק את העתירה 
נגד המקצוע תרבות יהודית ישראלית בסיבת שאין עילה משפטית לבקשה

מ‡: יר‡ל לבי‡

את  מחק  החילוני  ההורים  פורום 
משנת  לבטל  שדרשה  המשפטית  עתירתו 
מקצוע  את  (תש"פ)  הקרובה  הלימודים 
הלימוד "תרבות יהודית – ישראלית" ולה־
שנכ־ הלימודים  תכנית  את  לאלתר  פסיק 
הממלכתית.  החינוך  במערכת  עבורו  תבה 
הפורום נסוג, לאחר ששופטי בג"צ הודיעו 

כי אינם רואים עילה משפטית לבקשה.
במהלך הדיון ציין השופט מני מזוז: 
ישראל,  תורת  ישראל,  מסורת  "...נושא 

ממטרות  חלק  הוא  היהודית,  המסורת 
החינוך הממלכתי בסעיף 2א'".

שאינכם  ציין:"...ברגע  הוא  עוד 
חורג  שלא  קונקרטי  משהו  על  מצביעים 
זה  הדעת,  על  יעלה  לא  או  הסמכות,  מן 
מתקשה  ואני  כללי  דיון  של  סוג  נשאר 
לראות את העוגן המשפטי בו אנו יכולים 
לתלות התערבות". גם הנשיאה, השופטת 
אין   ..." הדיון:  במהלך  ציינה  חיות  אסתר 
המשפט  בית  להתערבות  משפטית  עילה 
לנשיאה  המשנה  וכן  הלימודים"  בתכניות 
שעל  סבורים  "...אנו  מלצר:  חנן  השופט 

פני הדברים אין לכם עילה משפטית".
ההחל־ על  בירך  החינוך  משרד 
בתרבות  הלימודים  לתכנית  כי  וציין  טה 
רבה,  ערכית  חשיבות  ישראלית  יהודית 
שכן היא  נועדה לחזק ולהעמיק את הזהות 
תלמידי  של  ישראלית  ציונית  היהודית 
תחושת  ואת  הממלכתית  החינוך  מערכת 
לא־ לעמם,  ומחויבותם  שלהם  השייכות 
והקהילתית  המשפחתית  למורשתם  רצם, 
ערכי,  שיח  מייצרת  התכנית  ולתרבותם. 
קשוב וסובלני, תוך מתן מקום למגוון הד־

עות והזהויות שבחברה הישראלית.

120 שנה אחרי המשפט: 

האם אלפרד דרייפוס יקבל דרגת גנרל?
שרת ההגנה הצרפתית אמרה כי לקצין היהודי נעשה עוול: "אדאג באופן אישי שהצבא יחזיר 

את כבודו"

מ‡ פ. יוחנן

דרייפוס  שאלפרד  אחרי  שנה   120
נשפט למאסר ודרגותיו נשללו ממנו בשל 
סוף  סוף  כי  ייתכן  אנטישמית,  עלילה 
כך  מאוחר,  צדק  הצרפתי  ללוחם  ייעשה 
ההג־ שרת  אופניון".  "לה  בעיתון  נחשף 
פלורנס  הצרפתית  המזוינים  והכוחות  נה 
פרלי נאמה בשבוע שעבר בטקס לזכר יום 
השואה,  במהלך  מצרפת  היהודים  גירוש 
המפורסם  האנטישמי  למשפט  התייחסה 

ורמזה כי ייתכן שיועלה בדרגה.
הצרפתי,  בצבא  קפטן  דרייפוס, 
הוא  הגרמני.  הצבא  לטובת  בריגול  נחשד 
 ,(1894) תרנ"ד  בשנת  לראשונה  נשפט 
עולם  למאסר  ונידון  בגידה  בעוון  הורשע 
וגירוש לאי השדים. דרגותיו נשללו ממנו 
ציבורי,  מאבק  בעקבות  משפיל.  בטקס 
של  מאשים"  "אני  הגלוי  המכתב  כולל 
הסופר אמיל זולא, נערך לדרייפוס משפט 
בשנית  אשם  נמצא  הוא  ב-1899.  נוסף 
בבגידה, נשפט לעשור בכלא ולבסוף קיבל 
קבע   (1906) בתרס"ו  זאת,  למרות  חנינה. 
חף  דרייפוס  כי  לערעורים  המשפט  בית 
והוע־ הצרפתי  לצבא  הוחזר  הוא  מפשע. 
יותר  מאוחר  שנה  אך  מייג'ור,  לדרגת  לה 

הוא נאלף לפרוש. במלחמת העולם הרא־
קולונל.  לוטננט  בדרגת  התנדב  הוא  שונה 

דרייפוס נפטר בשנת תרצ"ה (1935). 
מבריק  קצין  הוא  דרייפוס  "אלפרד 
שקיבל  למדינתו,  חייו  את  למסור  שבחר 
ער־ על  להגין  כדי  מדים  ללבוש  החלטה 
כים שעמיתיו לא היו ראויים להם לרגע", 
לצבא,  הוחזר  דרייפוס  "קפטן  אמרה. 
סגן  לדרגת  הועלה  והוא  בוטלה  הרשעתו 

שנים  ארבע  על  דל  בפיצוי  מדובר  אלוף. 
שנה  ו-12  השטן  באי  בכלא  שהה  שבהן 

שבילה מחוץ לשורות הצבא"
כי  העריכו  אופניון"  "לה  בעיתון 
הממשלה מגבה את דבריה של שרת ההג־
בכלי  העריכו  התבטאויותיה,  לאור  נה. 
מעוניינים  שבצרפת  ייתכן  כי  התקשורת 
דרייפוס  את  דופן  יוצא  באופן  להעלות 

לדרגת אלוף.

ובלכך ב„רך
הופיע  בס"ד 
הספר  לאור  ויצא 
"וב־ לו  חיכו  שרבים 
הל־   - בדרך"  לכתך 
לנוס־ והליכות  כות 
מטרת  במטוס,  עים 
מענה  לתת  הספר 
לכל  מפורט  הלכתי 
שכי־ אשר  השאלות 
הנ־ סביב  מאוד  חים 
ואשר  במטוס  סיעה 
מודעים  אינם  רבים 
נכש־ ואף  כלל  להם 
מכשו־ בכמה  לים 
עלולים  אשר  לות 
ול־ בטיסה  להימצא 

פני הטיסה, ויבואר בטוב טעם ודעת בשילוב פסקי ההלכה למעלה 
והמקורות למטה.

בספר זה עשה המחבר שליט"א, מלאכת מחשבת מקיפה ובו 
כתב בהרחבה כל הענינים הנוגעים למעשה לטסים במטוס למען 
ידעו את הדרך אשר ילכו בה, וכלול בו עניני תפילה, תפילת הדרך 
וברכת הגומל, טומאת כהנים, כשרות, צניעות, ועוד רבות, בעיני־
שו־ כשרויות  על  רבים  בירורים  והביא  המחבר  הרחיב  כשרות  ני 
מופיע  הספר  בסוף  זה,  לספר  בבלעדיות  וכן  העולם,  ברחבי  נות 
"הנוהל ההלכתי בחברת התעופה אל על" אשר נתברר רבות ע"י 
המחבר שליט"א, ובסיועו של רב חברת 'אל על' הרה"ג יוחנן חיות 

שליט"א, וכן ע"י הגר"מ נחשוני שליט"א.

לא נמנע מלציין את הדרו ויופיו של הספר באותיות בהירות 
ונוחה  מיוחדת  העריכה  וכן  מפואר,  בקנקן  ומתקבל  נאה  ובדפוס 
מחד  בספר  מסודר  לימוד  מאפשרת  והיא  המעיין  על  להקל  כדי 
גיסא, וכן מציאה מהירה של כל ענין בספר, ובנוסף ע"י המפתחות 
המעיין  יוכל  הספר למען  בסוף  נמצא  אשר  בהרחבה  המפורטות 

למצוא את מבוקשו במהירות רבה.

הספר מעוטר בהסכמותיהם של גדולי תורה והוראה שליט"א 
הגרז"נ  של  בהסכמותיהם  וראה  הספר,  למראה  התפעלו  אשר 
גאב"ד  שליט"א  וייס  אשר  רבי  הגדול  והגאון  שליט"א  גולדברג 
"דרכי תורה" (מו"ר של המחבר) דכתבו לשבח למחבר על חיבורו 
בכותבם:"דבודאי נחוץ להדפיסו ולהפיצו ברבים לתועלת עם יש־
ראל היות ומעשים בכל יום שאלפים ורבבות טסים מקצה העולם 
בטי־ המתעוררות  רבות  לשאלות  מודעים  אינם  וכלל  לקצהו  עד 

סה".

אין ספק שהספר הינו אבן דרך סלולה וברורה למבקשי תורה 
למחבר  וברכותנו  בה,  ילכו  אשר  הדרך  ידעו  למען  הלכה  ודורשי 
שליט"א שיזכה להמשיך להיות מוסיף והולך מחיל אל חיל להג־
דיל תורה ולהאדירה ויפוצו מעיינותיו חוצה, ויהיה הספר לתועלת 

רבה לכלל ישראל, אמן.

את הספר ניתן להשיג ברשת חנויות 'יפה נוף' ברחבי הארץ 
1599-581-581 ובשאר חנויות הספרים המובחרות וכ"כ ניתן לה־
כתר –  חנויות  וברשת  המובחרות  בחנויות   – בארה"ב  בחו"ל  שיגו 

יפה נוף. ובאירופה – בחנויות המובחרות.

www.textratz. רץ'  'טקסט  באתר  להזמינו  ניתן  כן  וכמו 
co.il  במשלוח עד הבית מכל רחבי הארץ, לבירורים ניתן להתק־

שר למספר 058-328-1544.

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל
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הט' - ותשליך במצלות ים כל חטאותם
ה  ְתׁשּוָבה ָלמָּ ְרעֹה ְושָׁבּו בִּ ַיד פַּ רּוְך הּוא שֲֶׁהֵרי ִיְשָׂרֵאל ָחְטאּו ְמָסָרם בְּ דוֹׁש בָּ ה טוָֹבה ְלַהקָּ זוֹ ִמדָּ
ְלַבד לוַֹמר שָׁבּו  רּוְך הּוא ִמְתַנֵחם בִּ דוֹׁש בָּ ְרעֹה ְוֵכן ַסְנֵחִריב ְוֵכן ָהָמן ְודוֵֹמיֶהם ֵאין ַהקָּ ַיֲעִניׁש פַּ
ק ָהָמן ֵמֲעֵליֶהם אוֹ ַפְרעֹה אוֹ ַסְנֵחִריב  לֵּ ן ִיְסתַּ ן לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם עוֹד ָרָעה ִאם כֵּ ְתׁשּוָבה ִאם כֵּ בִּ
ַעם ְלַהְנָהָגה זוֹ ִהיא  ְרעֹה ְוֵכן ַסְנֵחִריב ְוַהטַּ א ָיׁשּוב ֲעַמל ָהָמן ַעל רֹאׁשוֹ ְוֵכן פַּ יק ֶאלָּ ֶזה לֹא ַיְספִּ
ִׂעיר  ֵזָרה" ּוֵפרּוׁשוֹ שֶַׁהשָּ ל ֲעוֹנָֹתם ֶאל ֶאֶרץ גְּ ִׂעיר ָעָליו ֶאת כָּ ְקָרא טז, כב): "ְוָנָשׂא ַהשָּ סוֹד (ַויִּ בְּ
ְך ָהָאָדם  ה ִהיא כָּ דָּ א ַהמִּ ִׂעיר נוֵֹשׂא. ֶאלָּ ׁש, ְוֶזה ָקשֶׁה ְמאֹד ְוִכי ִיְשָׂרֵאל ָחְטאּו ְוַהשָּ נוֵֹשׂא ֲעוֹנוֹת ַממָּ
ֵסִני ֵמֲעוִֹני"  בְּ ים נא, ד): "ֶהֶרב כַּ ִהלִּ ִוד (תְּ ִעְנָין שֶָׁאַמר דָּ ל ָעָליו ָטֳהָרה כְּ ּדּוי ְלַקבֵּ וִּ ָנתוֹ בַּ ה ְוַכוָּ ִמְתַודֶּ
א ִיְהֶיה  ים שֶׁלֹּ ְהיּו ִיּסּוִרים ַקלִּ א שֶׁיִּ ל ֶאלָּ לֵּ ים" ֵאינוֹ ִמְתפַּ ַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ְוֵכן הּוא ֲאָמֵרנּו "ְמרוֹק בְּ
ְהיוֹתוֹ אוֵֹמר  ן בִּ ּטּול ּתוָֹרה. ְוֶזה שֶׁאוְֹמִרים "ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָרִעים" ְוָכְך הּוא ְמַכוֵּ ֶהם בִּ בָּ
ֵני  ר ִמפְּ פֵּ ִנים ָיפוֹת ְלִהְתכַּ ֵסֶבר פָּ ל ִיּסּוִרים בְּ ׁש הּוא ְמַקבֵּ א ָעַלי" ַממָּ ל ַהבָּ יק ַעל כָּ ה ַצדִּ "ְוַאתָּ
תוֹ  ְתִפלָּ ה בִּ ה ִמיַּד שֶׁזֶּה ִמְתַודֶּ דָּ ּסּוִרים ְמָמְרִקים אוֹ ִמיָתה ְמָמֶרֶקת. ְוָכְך ִהיא ַהמִּ ׁש ֲעוֹנוֹת שֶׁיִּ שֶׁיֵּ
דוֹׁש  ִׂעיר, ַמהּו ֶחְלקוֹ שֶַׁהקָּ ֵעין ַהשָּ ף רסב:) שֶׁהּוא ֵחֶלק סמא"ל כְּ קּוֵדי (דַּ ָפָרשַׁת פְּ ַהר בְּ זֹּ ּוֵפְרׁשּו בַּ
ִׂעיר  ן שָׁם סמא"ל ְוהוֵֹלְך ְוגוֶֹבה חוֹבוֹ ַוֲהֵרי נוֵֹשׂא ַהשָּ מֵּ רּוְך הּוא ּגוֵֹזר ָעָליו ִיּסּוִרים ּוִמיַּד ִמְזדַּ בָּ
ל  ְלגֵּ ל ִיְתגַּ רּוְך הּוא נוֵֹתן לוֹ ְרׁשּות ִלְגּבוֹת חוֹבוֹ ְוִיְשָׂרֵאל ִמְתַטֲהִרים ְוִהנֵּה ַהכֹּ דוֹׁש בָּ ָהֲעוֹנוֹת שֶַׁהקָּ
ל, ְוֶזה ַטַעם  טֵּ ֲעֶשׂה ֵכן ִיְתבַּ ל ִמי שֶׁיַּ ַזר ַעל עוָֹלמוֹ שֶׁכָּ רּוְך הּוא גָּ דוֹׁש בָּ ַעם שֶַׁהקָּ ַעל סמא"ל, ְוַהטַּ
ֱהָרִגין  ִיף שֶׁל ִמְצַות ַהנֶּ ְסָקִלין ְוַהסַּ ְקָרא כ, טו) ְוֵכן ָהֶאֶבן שֶׁל ִמְצַות ַהנִּ ֲהרֹגּו" (ַויִּ ֵהָמה תַּ "ְוֶאת ַהבְּ

יָנם. ְגמֹר דִּ ל ְמִציאּוָתם ְוכָֹחם ַאַחר שֶׁיִּ ְטעּוִנין ְקבּוָרה (ַסְנֶהְדִרין מה:) ְלַבטֵּ

י ַדֲהָבא"  ֶבל "ֵרישָׁא דִּ ַיד ֶמֶלְך בָּ ר ִנְמְסרּו ִיְשָׂרֵאל בְּ ֶלם שֶׁל ְנבּוַכְדֶנאצַּ ׁש סוֹד ַהצֶּ ַוֲהֵרי ָבֶזה ַממָּ
י ְכַסף" ְוֵכן ִנְדחּו  ַרס שֵֶׁהן "ֲחדוִֹהי ּוְדָרעוִֹהי דִּ ַיד פָּ ִניֵּאל ב, לב) ִנְכַנע ַההּוא ֵרישָׁא ְוִנְמְסרּו בְּ (דָּ
י ֲחַסף" (שָׁם, לג) ּוַמה  ֵהון דִּ י ַפְרֶזל ּוִמנְּ ֵהון דִּ ְרדּו ִיְשָׂרֵאל ְל"ַרְגלוִֹהי ִמנְּ ֵני ֵאּלּו ַעד שֶׁיָּ ֵאּלּו ִמפְּ
ָבִרים לב,  ִדְכִתיב (דְּ ין כְּ ֶהם דִּ רּוְך הּוא ַמֲעִמיָדם ְועוֶֹשׂה בָּ דוֹׁש בָּ ּסוֹף ַהקָּ ְכִלית ַהּטוֹב בַּ ִיְהֶיה תַּ
א ּוְנָחשָׁא  ְספָּ ֲחָדא ַדֲהָבא כַּ קּו כַּ אַדִין דָּ ִלים "בֵּ ִלים ְוִיְשָׂרֵאל ֵאיָנם כָּ י כָּ ה ָבם" ִחצַּ י ֲאַכלֶּ כג): "ִחצַּ
א  ֶלם ֶאלָּ ל ַהצֶּ ִתיב (שם, לד) "ּוְמָחת ְלַצְלָמא ַעל ַרְגלוִֹהי" ֵאין ִמכָּ ַהְתָחָלה כְּ ְוכּו'" (שָׁם, לה) ִהנֵּה בַּ
ֲחָדא, ָעִתיד  קּו כַּ ּסוֹף דָּ ל ֶזה בַּ ָחם ְוָעְברּו רֹאׁש ּוְדָרעוִֹהי ּוְמעוִֹהי ְוִעם כָּ ל כֹּ טֵּ ָבר ִנְתבַּ ַרְגָליו שֶׁכְּ
נּו  ין. ְוַהיְּ ֲעֶשׂה ָבֶהם ַהדִּ רּוְך הּוא ְלַהֲעִמיד סמא"ל ְוָהְרשִָׁעים עוֵֹשׂי ַמֲעָשׂיו ּוְפֻעּלוָֹתיו ַויַּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ
יל ַעל ְיֵדי ֵאּלּו שֵֶׁהם ְמצּולוֹת  ין ְלַהפִּ ַח ַהדִּ אוָתם " , ֵיָרֶצה ִהשְִׁליְך כֹּ ל ַחטֹּ ְמֻצלוֹת ָים כָּ " ְוַתשְִׁליְך בִּ
י ַהשְֵׁקט לֹא יּוָכל ַוְיָגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט" (ְישְַׁעָיה נז, כ) ֵאּלּו ֵהם  יָּם ִנְגָרׁש כִּ ָים "ְוָהְרשִָׁעים כַּ
ְשָׂרֵאל  ֵני שֶַׁאַחר שֶׁיִּ ַעם ִמפְּ רֹאשָׁם, ְוַהטַּ מּוָלם בְּ ל גְּ ְך כָּ ׁשּוב ַאַחר כָּ ִיְשָׂרֵאל שֶׁיָּ ין בְּ ָהעוִֹשׂים דִּ
א "ֲאִני  י ֶאלָּ ַדם ְותוֵֹבַע ֶעְלּבוָֹנם ְולֹא דַּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵחם ֲאִפּלּו ַעל ַמה שֶׁקָּ דוֹׁש בָּ ין ַהקָּ לּו ַהדִּ ִקבְּ

ה ָעְזרּו ְלָרָעה" (ְזַכְרָיה א, טו). י ְמָעט ְוֵהמָּ ָקַצְפתִּ

ִיּסּוִרין ַאל ִיְשָׂנֵאהּו  א בְּ ְהֶיה ָרשָׁע ְמֻדכָּ ה זוֹ ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ָהָאָדם ִעם ֲחֵברוֹ, ֲאִפּלּו שֶׁיִּ ִמדָּ ם בְּ גַּ
ה  ֱעָנשִׁים ִויַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוַאְדַרבָּ רּוִדים ְוַהנֶּ ָאִחיָך (ַמּכוֹת כג.) ִויָקֵרב ַהמְּ ְקָלה ֲהֵרי הּוא כְּ שֶַׁאַחר שֶׁנִּ

י:  ְדֵפַרשְׁתִּ ה זוֹ כִּ ִמדָּ א ְיַרֲחֵמהּו בְּ ַרם לוֹ ֶאלָּ יֵלם ִמיַּד אוֵֹיב ְוַאל יֹאַמר ֲעוֹנוֹ גָּ ַיצִּ

ז' לחודש

בתכנון: 

צפיפות הערים בישראל תגדל
תכנית שמקדם מינהל התכנון מציעה ארגון מחדש של המרחב העירוני תחת 

הטענה כי צפיפות המגורים בערים בארץ נמוכה יחסית לערים באירופה וארה"ב

מ‡ פ. יוחנן
לתכנון  הארצית  המועצה 
ובנייה החליטה על קידום מתווה 
הוראות  לשינוי  התכנון  מינהל 
שיגדיל  באופן   35 תמ"א  תכנית 
בערים.  המגורים  הצפיפות  את 
התכ־ ב"ויינט",  הדיווח  פי  על 
הצפיפות  את  למדוד  מציעה  נית 
בניגוד  לקמ"ר  הנפשות  במספר 
לדונם  הדיור  יחידות  למספר 
שהיה  כפי  המאוכלסים  באזורים 

נהוג עד היום. 
התכנון,  מינהל  פי  על 
"הדיון בצפיפות העירונית מהווה 
בשאלת  מהדיון  משמעותי  נדבך 
התכנון הראוי כמחולל של איכות 
חלק  ומהווה  העירונית  החיים 
בהקשר  יצוין,  ממנו.  נפרד  בלתי 
זה, כי צפיפות גבוהה יותר מהווה 
תנאי סף לכניסת שירותים עירו־
ניים רבים ומגוונים יותר בתחומי 
מוסדות  בהם  המגורים,  שכונת 
איכו־ ציבורית  ותחבורה  שונים 
תית, מעודדת הליכה ברגל ורכי־

בה על אופניים. 
עי־ בפניה  שהוצגו  "לאחר 
והשאלות  החשיבה  כיווני  קרי 
התר־ הבחינה,  בבסיס  העומדות 
באר־ העיסוק  כי  המועצה  שמה 
המגורים  סביבות  של  מחדש  גון 
האוכ־ להיקפי  בהתאמה  וזאת 
ישראל,  במדינת  לוסייה החזויים 
היומיומית  העשייה  בלב  נמצא 
כי  וראוי  התכנון  מערכת  של 

ויתייחס  יורחב  בעניינו  השיח 
למרחב החיים המלא של התושב 
- בעיר או בכפר, בלב המטרופו־

לין או בפריפריה.
לעסוק  הבחינה  "על 
בהיבטים של איכות תכנון – צפי־
פות נטו מול ברוטו, נפחי בנייה, 
עירוב שימושים בסביבת החיים, 
נגי־ התניידות,  הליכה,  מרחקי 
שות ועוד. הכל במטרה להתכנס 
והנחיות  עקרונות  מערכת  לכדי 
תכנוני  לתוצר  תכוון  אשר  תכנון 
ואינטנסיביות  צפיפות  המשקף 

נכונה ומיטבית".
התיקו־ יובאו  הבא,  בשלב 
של  המשנה  וועדת  לבדיקת  נים 
גיבוש  עם  הארצית.  המועצה 
היא  התכנית,  לעדכון  המתווה 
תובא לאישור המועצה הארצית.

המינהל,  שביצע  מניתוח 
היא  בישראל  המגורים  צפיפות 
על  ועומדת  בעולם  מהגבוהות 
כ-400 נפש לקמ"ר, יחד עם זאת, 

נמוכה  בערים  המגורים  צפיפות 
יחסית לערים באירופה ובארה"ב 
לקמ"ר  נפש   8,565 על  ועומדת 
בירושלים   7,186 אביב,  בתל 
המגו־ צפיפות  בחיפה.  ו-4,346 
לדוגמא,  באתונה  הממוצעת  רים 
גבוהה מהצפיפות הממוצעת בי־
ויותר,   2 פי  אביב  ובתל  רושלים 
פי  ברצלונה  ושל   3 פי  פריז  של 

ארבע.
הווע־ להחלטת  בהתייחס   
הת־ מינהל  מנכ"לית  מסרה  דה 
"השינוי  כי  זילבר,  דלית  כנון, 
מה־ יוביל   35 תמ"א  בהוראות  
המרחב  של  מחדש  בארגון  פכה 
לשיפור  שיביא  באופן  העירוני, 
רוצים  אנחנו  התושב.  חיי  איכות 
כל  לאורך  פעיל  עירוני  מרחב 
הז־ מגוון  בו  שיהיו  היום,  שעות 
תעסוקה,  לימודים,  של  דמנויות 
תוך  זאת,  ופנאי.  מגורים  מסחר, 
ציבו־ לתחבורה  מרבית  נגישות 

רית".

הלוויין "עמוס 17" שוגר 
בהצלחה לחלל

לוויין התקשורת שוגר על גבי משגר פלקון 9 של חברת SpaceX מקייפ 
קנברל שבפלורידה. הלוויין שתוכנן על ידי חלל תקשורת יספק שירותי 

תקשורת לאפריקה

מ‡ פ. יוחנן
 02:23 השעה  אחרי  קצת 
שעון ישראל, שוגר לחלל בהצל־
חה הלוויין הישראלי "עמוס 17" 
שבפ־ קנברל  קייפ  החלל  ממרכז 
בדיוק  דקות   30 כעבור  לורידה. 
הלוויין השתחרר בהצלחה מטיל 
הלוויין  שוגר.  שעליו   9 הפלקון 
תק־ חלל  חברת  ידי  על  שתוכנן 
שורת, נבנה על ידי בואינג ושוגר 
להעניק  נועד   ,SpaceX ידי על 
ליבשת  בעיקר  תקשורת  שירותי 

אפריקה.
דיגי־ לוויין  הוא   17 עמוס 

טלי מסוג HTS (תפוקה גבוהה). 
שתוכנן  היחיד  בלוויין  מדובר 
וטלקום  סלולר  למפעילי  לספק 
ביבשת  הנדרשים  לצרכים  מענה 
באזורים  המתאפיינת  אפריקה, 
צפי־ בהם  ומבודדים  מרוחקים 
הצ־ ואין  דלילה  האוכלוסין  פות 
דקה להשקעה בתשתיות קרקע.
העומ־ החברה  כאמור 

היא  הלוויין  משגר  מאחורי  דת 
 ,SpaceX האמריקנית  החברה 
הלווין  התפוצץ  שלה  שבשיגור 
 SpaceX הקודם עמוס 6. חברת
שיגרה גם בהצלחה את החללית 
שהמ־ "בראשית"  הישראלית 
האחרון  בפברואר  לירח  ריאה 
כע־ אולם  עליו,  לנחות  במטרה 
מוצלחים  שבועות  שבעה  בור 

התרסקה.
תקשורת  חלל  לחברת 
לקוחות  עם  שנים  רבת  היכרות 
באפרי־ ואזרחיים  ממשלתיים 
קה, בתחומי האינטרנט, הדאטה, 

וערו־ הוידאו 
צי הטלוויזיה. 
מס־ החברה 
כיום  פקת 
שי־ ליבשת 
בא־ רותים 
הל־ מצעות 
עמוס  וויינים 
 ,7 ועמוס   4

תיתן  החברה  עמוס 17  עם  ויחד 
משלו־ ללקוחותיה  מלא  שירות 

שת הלוויינים בו זמנית.
הטכנולו־ הייחודי,  התכנון 
גיות שהוטמעו בו ומיקומו בחלל 
לעמוס  יאפשרו  היבשת,  מעל 
באפריקה  מדינה  כל  לכסות   17
בפס רחב במיוחד וברמת זמינות 
הטכנולו־ ביותר.  הגבוהה  שירות 
שבו  המתקדמת  הדיגיטלית  גיה 
לקבל  ללקוחות  לאפשר  צפויה 
במהירות  מגוונים  שירותים 
טובים  וביעילות  בעלות  גבוהה, 

יותר.



יום חמישי ז' מנחם אב תשע"ט 1808/08/2019

בהשתתפות מרנן גדולי ישראל:

אלפי תלמידים השתתפו בסדרת מעמדים 
לקראת כניסתם לישיבות הקטנות

לקראת המעמד נכנסו משלחת מנהלי הת"תים יחד עם נציגי הפרויקט למרן שר התורה לקבלת הדרכה 
וברכה לקראת הכנס שעודד את חשיבות סוגיית ההדרכה המיוחדת הנדרשת לבחורים הצעירים עם 

כניסתם להיכלי הישיבות הקטנות

מ‡: יר‡ל לבי‡

ישראל  גדולי  ורבנן  מרן  של  בברכתם 
ומ־ הישיבות  ראשי  של  ובעידודם  שליט"א 
נהלי הת"תים נערכו ע"י פרויקט שערי ישי־
פעילות  במסגרת  'מאירים'  ארגון  שע"י  בה 
בני  בעיריית   360 ולנוער  לילדים  המחלקה 
מסיימי  עבור  מרכזיים  מעמדים  סדרת  ברק, 
של  לעולמה  הנכנסים  ברק  בבני  ח'  כתות 
הישיבה הקטנה, אשר בו נשמעו דברי הדרכה 

והכוונה לבני הישיבות.
מנהלי  משלחת  נכנסו  המעמד  לקראת 
שר  למרן  הפרויקט  נציגי  עם  יחד  הת"תים 
לקבלת  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  התורה 
מרן  החשוב.  הכנס  לקראת  וברכה  הדרכה 
שליט"א עודד את חשיבות סוגיית ההדרכה 
עם  הצעירים  לבחורים  הנדרשת  המיוחדת 
מעמד  הקטנות.  הישיבות  להיכלי  כניסתם 
הוק־ שליט"א  התורה  שר  מרן  מפי  ההדרכה 
להתרגשות  וגרם  הכביר  המעמד  במהלך  רן 

מיוחדת להמוני התלמידים.
השאלות נשאלו ע"י הרה"ג רבי אליהו 

פרידלנדר שליט"א, מנהל ת"ת תורת אמת: 
שלישי  בסדר  ללמוד  שרוצה  בחור  ש. 
עד מאוחר, אבל על חשבון זה הוא לא יקום 
לשחרית בישיבה, עד כמה חשוב סדר הישי־

בה על חשבון לימוד בלילה?
מרן שליט"א: לא, תפילה קודמת.

חברותא  לו  שמציעים  בחור  השואל: 
חלש יותר הוא לא רוצה קשה לו עם זה, האם 

הוא צריך ללמוד עם בחור חלש יותר?
מרן שליט"א: לא מחוייב אבל יכול לע־

שות איתו טובה.
השואל: בחור שרוצה ללמוד לבד האם 

זה ראוי לעשות ככה ועד כמה?
לא  למה  הטעם  תלוי  שליט"א:  מרן 

רוצה חברותא?

השואל: הוא מספיק יותר. או  שכשהוא 
לומד לבד יש לו פחות ניסיון של ביטול תורה 

זה פחות דיבורים של דברים בטלים.
מרן שליט"א: א טענה..

ללמוד  יכול  שרוצה  בחור  כל  השואל: 
לבד?

הגר"ח: כן, יכול.
למה  בצהריים  זמן  יש  לבחור  השואל: 
או  נביא  ללמוד  הזמן  את  להקדיש  לא  כדאי 

עוד בקיאות?
מרן שליט"א: מה שהוא רוצה אין שום 

נפקא מינה העיקר שילמד.
יכולים  כמנהלים  אנחנו  מה  השואל: 

לעמוד על הבחורים שינצלו מפגעי הזמן?
מרן שליט"א: להתפלל.

שבחורי  להקפיד  צריך  האם  השואל: 
ישיבה ילכו עם כובע וחליפה ברחוב?

מרן שליט"א: תלוי אם לא יהיה חילול 
השם.

השואל: היכי דמי חילול השם?
ישיבה  שבחורי  שיגידו  שליט"א:  מרן 

לא מקפידים.
מרן שליט"א סיים בברכה לכל התלמי־

דים והמלמדים.
הת"תים  מנהלי  משלחת  נכנסו  כן  כמו 
אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  למרן 

שליט"א.
הדברים  את  קרא  שליט"א  רה"י  מרן 
במעמד  שנשא  כפי  המנהלים  ע"י  שהובאו 
חשיבות  ישנה  כי  והוסיף,  שנתיים  לפני  זה 
להכנה לשיעור ללמוד היטב כמה פעמים את 
הסוגיא  שעיקר  כדי  מפרשים  ללא  הגפ"ת 
ההשקעה  חשיבות  כן  כמו  וברור,  נהיר  יהיה 
בשמיעת השיעורים והחזרה עליהם. במסירת 
השיעורים נכון למסור באופן שכל התלמידים 

יבינו.
כמו כן אמר שבאם תלמיד מרגיש קושי 

בתחילת דרכו עליו לגשת ולהתייעץ עם המ־
חנכים שלו מהת"ת, ניתן גם לפנות למשגיח 
להתמודד  לא  העיקר  והדרכה,  עצה  לקבלת 
את  לשיח  מי  בפני  ולמצוא  לשתף  אלא  לבד 
ישיחנה  איש  בלב  דאגה  כמאה"כ  הקשיים 

לאחרים.
בברכה  סיים  שליט"א  רה"י  מרן 
לסייעתא דישמיא לתלמידים ולכל העוסקים 

בנושא חשוב זה.
הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש 
ישיבת חברון וחבר מועצג"ת במשאו הנלהב 
עמד על "דמותו של בן הישיבה בדורנו, חשי־
בות השקידה בתורה, גם תלמיד מוכשר ללא 
להתגדל  יכול  לא  בתורה  ושקיעות  שקידה 
אמון  לתת  התלמיד  על  כן  כמו  ולהתעלות, 
הס־ יש  דבריהם,  את  ולקנות  ברבותיו  מלא 
בורים כי ניתן ללמוד בספרי המלקטים למי־
ניהם וזה אינו נכון. לא ניתן לצמוח לת"ח ללא 
הת־ את  עודד  בדבריו  חכמים.  שימוש  קניין 
ובכוחותיו,  בעצמו  יאמין  אחד  שכל  למידים 
כתר  בתורה.  ולהתגדל  לצמוח  יכול  אחד  כל 
תורה מונח לכל". את דבריו סיים בברכה לת־
למידים שהם פני דור העתיד שיגדלו בתורה 

וביראת שמים.
תלמידים  למאות  נערך  נוסף  מעמד 
רבי שמעון  בעיר בראשות מרן הגאון הגדול 
התורה,  חכמי  מועצת  חבר  שליט"א  בעדני 
שעו־ תלמיד  כל  שעל  כך  דברים על  שנשא 

לה לישיבה, לזכור היטב את דברי חז'ל 'יגעת 
הדרך  שבתחילת  למרות  תאמין',  ומצאת 
עיניו  החכם  קשיים,  לצוץ  עלולים  בישיבה 
לה־ המכשולים  על  להתגבר  ויודע  בראשו 
תייגע כדי שנוכל למצוא אח'כ את האור הג־
ולא  א'  שיעור  בישיבה מתחילים  בתורה.  נוז 
ממשיכים כתה ט' כיון שזה דבר חדש לגמרי 
לפתוח  ניתן  עתה,  עד  שהיה  למה  קשר  אין  
דף חדש, להתייגע בתורה ולגדול לבן עלייה.

שר החינוך: 
"הלימודים במערכת 

החינוך יוקדשו 
לערבות הדדית"

בישיבת היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים 
תש"פ, בוועדת החינוך של הכנסת. התייחס שר 

החינוך למשימות בתפקידו החדש: "נכנסתי לתפקיד 
לפני כחודש. אני מתרגש מניווט הספינה החינוכית 

ואני מתכוון לשמור על יציבות המערכת"

מ‡: יר‡ל לבי‡

בוועדת  שהתקיימה  בישיבה 
לשנת  היערכות  בנושא  החינוך 
הלימודים תש"פ, אמר שר החינוך 
לתפקיד  "נכנסתי  פרץ:  רפי  הרב 
מניווט  מתרגש  אני  כחודש.  לפני 
מתכ־ ואני  החינוכית  הספינה 
המערכת.  יציבות  על  לשמור  וון 
בפ־ שהציבו  הקיץ  אירועי  לאור 
שנת  תוקדש  אזהרה,  תמרור  נינו 
הערבות  לנושא  הבאה  הלימודים 

ההדדית.
אנחנו רוצים לכונן כאן חברה 

הער־ את  נס  על  שתעלה  מוסרית 
בות ההדדית". עוד אמר השר פרץ 
בחי־ מאמין  "אני  הישיבה:  בפתח 
של  החינוך  שר  ואהיה  שוויוני  נוך 

כולם".
יעקב  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
שינויים  קודמו  כי  אמר  מרגי 
במהלך  החינוך  במערכת  רבים 
בשי־ נעשו  והם  ה21,  הכנסת 
החי־ משרד  עם  פעולה  תופי 
וארגוני  המקומי,  השלטון  נוך, 
מת־ החינוך  "מערכת  המורים. 
גור־ של  ידיים  בשילוב  קיימת 

מים רבים".

הילולת הרה"ק 
מפאריסוב – פאלעניץ

לפני כמה שנים נמצא קברו יחד עם קבר אחיו 
בעיר אטוואצק ◆ לרגל יום ההילולא יתקיים 

סעודת הילולא

מ‡: יר‡ל לבי‡

פאריסוב'  'בית  במכון 
ההילו־ את  אב  ז'  היום  מציינים 
רבי  הרה"ק  של  קדישא  לא 
 - מפאריסוב  מרדכי  שמואל 

פאלעניץ זי"ע.
הרה"ק  לאביו  נולד  רבנו 
מקאלשין  שלום  מאיר  רבי 
הסב"ק  של  בנו  שלום,  הנהר 
יהושע  רבי  הרה"ק  מפאריסוב 
אביו  פטירת  אחר  זי"ע.  אשר 
הגדול  אחיו  נתמנה  בתרס"ב 
מפא־ אשר   יהושע  רבי  הרה"ק 
להנהגת  אטוואצק   - ריסוב 
העדה ורבנו קיבל מרותו כאשר 
הוא ניצב לימין קדשו בהנהגה.

בי"ט  אחיו  פטירת  אחר 
העדה  נחלקה  תרצ"ז  תשרי 
בנו  של  מרותו  קיבלו  הרוב 
רבי  הרה"ק  קדישא  הינוקא 
אט־  - מפאריסוב  שלום  מאיר 
וואצק שהיה אז בן י"ד, והשאר 
אחיו  הנהגת  את  עליהם  קיבלו 
כסאו  על  ישב  רבנו  רבנו.  ה"ה 
פאריסוב  חסידי  עדת  בהנהגת 
חדשים  ט'  רק  פאלעניץ  בעיר 
מסו־ שנה.  באותה  פטירתו  עם 
מפאריסוב  הרה"ק   שאחיו  פר 

יום  אחר  אליו  פנה  אטוואצק   -
רואה  שהוא  לו  ואמר  הקדוש 
לא  הוא  גם  אמנם  הגיע,  שזמנו 
רבנו  אחריו.  ימים  הרבה  יאריך 
באוהל  אטוואצק  בעיר  נטמן 
אחיו הרה"ק  מפאריסוב - אט־

וואצק.
אחר פטירת  רבנו, נתמנה 
מפארי־ דוד  רבי   הרה"ק  חתנו 
סוב - פאלעניץ בהנהגת העדה, 
שהכריתה  האיומה  השואה  עד 
היה  רבנו  אירופא.  יהדות  את 
ובספרייתו  ונסתר  בנגלה  גאון 
מעו־ ספרים  אלפי  היו  הגדולה 
המלחמה  אחר  בהגהותיו,  טרים 
כמה  פאריסוב  חסידי  הביאו 
ספרי  בעיקר  מספריו  ארגזים 
לפלי־ כיום  נותרו  ועי"ז  קבלה 

טה.
נמצא  שנים  כמה  לפני 
קבר  עם  יחד  המכון  ע"י  קברו 
אחיו בעיר אטוואצק, וכעת נמ־
הקברים  שיפוץ  בתהליכי  צאים 
כראוי וכיאות לכבוד הצדיקים.
ית־ ההילולא  יום  לרגל 
במכון  הילולא  סעודת  קיים 
יסופר  כאשר  פאריסוב  בית 
צדיק מה פעל עבודתו הקדושה 

בהאי עלמא.   
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אלעד נערכת לקראת זמן אלול גם 
בתחבורה

ישיבת היערכות התקיימה השבוע יחד עם נציגי קווים במסגרתה נדונו סוגיות התחבורה הציבורית 
בבין הזמנים וכן ב'זמן אלול' הקרוב בו יתווספו תלמידים לעיר אלעד ◆ ראה"ע ביקש לברר על 

ההיערכות לקראת אירועי בין הזמנים שמסתיימים בשעות מאוחרות

מ‡: יר‡ל לבי‡
עיר הישיבות אלעד נערכת לקראת 
להגדלה  התכנון  עם  הבעל"ט,  אלול  זמן 
תלמידי  מספר  של  ומבורכת  משמעותית 
של  הגעתן  עם  בעיר,  שילמדו  הישיבות 

מספר ישיבות גדולות חשובות לעיר.
בל־ שהתקיימה  היערכות  בפגישת 
שכת ראש העיר הרב ישראל פרוש, הש־
תתפו מחזיק תיק התחבורה איסר שפירא, 
מנהל אשכול קווים אילן נייגלשטיין, יועץ 
משה  החרדי  המגזר  לענייני  קווים  חברת 
מטעם  המקצוע  ואנשי  יעקובזון  אהרן 

העירייה.
בישיבה הועלו דרישותיו של מחזיק 
מפורט  במכתב  שנשלחו  שפירא,  התיק 
קווים  נציגי  כאשר  התחבורה,  למשרד 
כרגע,  העומדים  הקשיים  את  מסבירים 
בשבוע  המוסלמית  החגא  התנגשות  עם 
הצרכים  כאשר  הזמנים,  בין  של  הראשון 
גבוהים ובפרט לקווי הים והקווים הייחו־
דיים הפועלים בדרך כלל בבין הזמנים. הם 
הסבירו כי על פי הנחיות משרד התחבורה 
זה  בשבוע  הקווים  מספר  של  דילול  ישנו 

בכל רחבי הארץ.
הב־ בשל  הסבירו,  הם  כך  זאת,  עם 
על  במיוחד  התאמצו  הם  שהגיעה,  קשה 
מנת למזער ככל האפשר את הפגיעה בק־
ווים הסדירים למקומות הקבועים. כמו כן, 
יפעלו  המוסלמית,  החגא  תום  לאחר  מיד 

קווי בין הזמנים באופן מתוגבר עד סוף בין 
הזמנים.

ירכז  שפירא  איסר  כי  סוכם  כן  כמו 
עבורם פניות שתגענה מהציבור, על מנת 
באמצעות  פורה  פעולה  שיתוף  להמשיך 
ניתוח מעמיק של תופעות עומסים אם הן 

קיימות.
ביקש  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
בין  אירועי  לקראת  ההיערכות  על  לברר 
שמס־ הישיבות  בני  לאירועי  וכן  הזמנים 
תיימים בשעות יותר מאוחרות, ויש צורך 
עם  הארץ  לרחבי  נסיעות  קווי  בהתאמת 

תום האירועים.

ההיערכות  את  סקר  הוא  כן  כמו 
מבשר  הוא  כאשר  אלול,  זמן  לתחילת 
אמורות  הקרובים  החודשים  שלקראת 
גדולות  ישיבות  מספר  לעיר  להגיע 
את  להגדיל  אמורות  אשר  ידועות, 
כאלף  בעוד  בעיר  התלמידים  מספר 
יש  לדברים  כי  אמר  הוא  תלמידים. 
בתחבורה  נכונה  בהיערכות  גם  ביטוי 
פעולה  שיתוף  על  וסוכם  הציבורית, 
ויצירת קשר ישיר בין מנהלי הישיבות 
לאפשר  מנת  על  קווים  חברת  לנציגי 
הנו־ תוספת  של  ומהירה  נוחה  קליטה 

סעים הברוכה.

בציון הרמב"ם בטבריה: 

נחגג את סיום הרמב"ם העולמי
חסידי חב"ד מכל רחבי הארץ, השתתפו בחגיגת סיום הרמב"ם העולמי בציון הרמב"ם בטבריה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מליובאוויטש,  הרבי  הוראת  כפי 
זו  היומי,  הרמב"ם  לימוד  תקנת  מחולל 
שנ־ ברציפות  ושמונה  השלושים  השנה 
ציון  על  הרמב"ם  סיומי  חגיגות  ערכות 

הרמב"ם בטבריה.
חגיגית סיום המחזור הל"ח בלימוד 
במסלול  החזקה'  'יד  הרמב"ם  של  היומי 
הת־ המצוות,  וספר  פרקים  ג'  של  לימוד 
קהל  בהשתתפות  הרמב"ם  בציון  קיימה 
משפי־ הקהילות,  רבני  ובראש  החסידים, 

עים, ראשי ישיבות ושלוחי חב"ד.
את המעמד פתח שליח חב"ד בעיר 
הרב־ קרמר.  יוסף  הרב  טבריה,  המארחת 
ההלכות  את  לקרוא  הוזמנו  הנכבדים  נים 
המחזור  ולסיום  מלכים.  בספר  האחרונות 
הגאון  השנים,  כמסורת  התכבד  הל"ח 

הרב מרדכי ביסטריצקי שליט"א רבה של 
הכש־ מחלקת  וראש  בצפת  חב"ד  קהילת 
לפ־ התכבד  הל"ט  מחזור  את  בעיר.  רות 
תוח הגאון הרב מאיר אשכנזי שליט"א רב 

ואב"ד כפר חב"ד.
באולם  התקיימה  הסיום  חגיגת 

מופת הסמוך לציון הרמב"ם. 
הרב  הגאון  נשא  המרכזי  ההדרן  את 

בני  העיר  ואב"ד  רב  לנדא  אייזיק  יצחק 
ברק שכמסורת אבותיו ערך את ההדרן על 

סיום ספר יד החזקה והלכות מלכים.
הל"ט  מחזור  לתחילת  ההדרן  את 
מאיר  הרב  הגאון  ערך  הרמב"ם,  בלימוד 
מהל־ בהדרן  ששילב  שליט"א  אשכנזי 
אלו  בימים  הנלמדים  הבחירה  בית  כות 

כהוראותיו של הרבי.

שופטים אסרו טיסות 
בלילה לאומן ;"פסיקה 
שערורייתית ומגמתית"
בית המשפט קבע, כי מנהל רשות התעופה האזרחית חרג 

מסמכותו כאשר התיר הפרה של שעות העוצר ◆ חשש כבד 
מעליית מחירי הטיסות לאומן בעקבות כך
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הורה  בלוד  המחוזי  המשפט  בית 
על ביטול החלטת מנהל רשות התעופה 
מנתב"ג  המראות  התיר  אשר  האזרחי 
בשעות  השנה  לראש  הסמוכים  בימים 
בהן אסורות המראות בין 1:40 ל-5:00 
לציון  ראשון  עיריית  העוצר).  (שעות 
המוניצי־ ששטחיהן  חולון,  ועיריית 
פאליים מצויים מתחת ובסמוך לנתיבי 
בע־ המשפט  לבית  עתרו  ההמראה, 

רת"א  החלטת  כי  היתר  בין  וטענו  ניין 
בז־ פוגעת  האזרחית)  התעופה  (רשות 
לשנת  תושבים  מיליון  כחצי  של  כותם 
לפני  הפרעות,  נטולת  רציפה,  לילה 

ראש השנה.
העילה  כי  העותרות  טענו  עוד 
לראש  בסמוך  העוצר  שעות  להפרת 
"חברות  גרידא:  מסחרית  היא  השנה 
ההזדמ־ את  לנצל  מבקשות  התעופה 
נות על מנת להעשיר את קופתן, מבלי 
לקחת מרווחי זמן נאותים, כשהן מוד־
עות מראש לעיכובים הצפויים. הן מנ־
סות 'לדחוף' כמה שיותר טיסות ביממה 
בשיתוף  הפוטנציאל,  את  למקסם  ע"מ 
הנה־ התעופה  שדות  רשות  רש"ת  עם 

נית מביקושים אלה".
בה־ קבעה  מרוז,  ורדה  השופטת 
חלטתה, כי מנהל רת"א חרג מסמכותו 
העוצר  שעות  של  הפרה  התיר  כאשר 
שנקבעו  הקריטריונים  פי  על  שלא 

היא  לפיכך  התחבורה.  שר  בהחלטת 
ביטול  על  ומורה  העתירה  את  מקבלת 
טי־ להתיר  רת"א  מנהל  של  החלטתו 
בפסיקתה:  מרוז  העוצר.  בשעות  סות 
הקפדה  שתכליתו  הציבורי  "האינטרס 
בסמוך  שאת  וביתר  העוצר,  שעות  על 
ציבור  אינטרס  על  גובר  החג,  למועד 
לקיים  (יחסית)  רב  שאינו  מאמינים 

מנהג".
בח־ בכירים  אומרים  בתגובה 
שערו־ פסיקה  "זו  כי  ברסלב:  סידות 
החרדי,  הציבור  נגד  ומגמתית  רייתית 
המקצועית  הסמכות  לעמדת  בניגוד 
הטיסות  תגבור  את  שאישרה  רת"א 

לקראת ראש השנה".
החלטה  בעוד  לדבריהם, "מדובר 
,המצטרפת  ומקוממת  שערורייתית 
לשורת הפסיקות הארוכה כנגד הציבור 
החרדי בכל דבר שקשור למגזר החרדי. 
מדובר  נגדנו.  אוטומטית  היא  הפסיקה 
במספר קטן של ימים לפני ראש השנה 
מינימלית.  היא  ישנה,  אם  וההפרעה, 
המשפט  בית  פסק  מדוע  להבין  קשה 
העובדה  לאור  ובפרט  שפסק  מה  את 
בנושא  המקצועית  הרשות  שהסמכות 
זה (רשות התעופה) קבעה כבר כי הדבר 

הגיוני ומותר".
בברסלב חוששים כי לאיסור בית 
הלי־ בשעות  טיסות  קיום   על  משפט 
הטיסות  מחירי  על  השפעה  תהיה  לה 

לאומן.

חיבור הדרום לבירה: 

כביש גישה שלישי 
לירושלים

תוכנית לסלילת כניסה שלישית לירושלים צפויה לקצר 
משמעותית את זמן ההגעה לבירה מערי הדרום עד באר שבע
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למוסדות  הגיש  הבינוי  משרד 
נוסף  גישה  לכביש  תכנית  התכנון 
לבירה, נוסף על כביש 1 (ירושלים־תל 
החדש,  המסלול   .443 וכביש  אביב) 
עתידי  (כביש   39 לכביש  שיתחבר 
בין  ולקשר  השפלה  את  לחצות  הצפוי 
אמור  ואשדוד),  שמש  לבית   6 כביש 
לקצר את זמן ההגעה לירושלים מאש־
דוד ומאשקלון וכן ממחוז הדרום כולו 

עד באר שבע. 
גיבשו  והתחבורה  הבינוי  משרדי 

בשנתיים האחרונות תוכנית 
שע־ אשקלון,  לנפת  אב 
מיליון  ל־1.6  לצמוח  תידה 
הכנת  במסגרת  תושבים. 
 ,39 כביש  זוהה  התוכנית, 
במנהרה  לעבור  שמתוכנן 
בריטניה,  לפארק  מתחת 
כציר משמעותי חשוב וישיר 

בין ירושלים, בית שמש, קריית מלאכי 
ועד אשדוד. 

משרד  מצד  המוצעת  לתוכנית 
שנפסלה  אלטרנטיבה  היתה  הבינוי 
ונו־ מקומיות  בדרכים  פגיעתה  בשל 
כפריים,  יישובים  דרך  שעוברות  פיות 
המ־ פי שניים מהצעת  גם ארוכה  ולכן 
שרד. שם טוענים כי התוכנית מקצרת 
את החיבור לירושלים, חוסכת גם בע־
לויות הביצוע, חוסכת הקמת מחלפים 
ליישובים  בכניסה  רבים  ומחלפונים 

השונים. 



יום חמישי ז' מנחם אב תשע"ט 2008/08/2019

וכל נתיבותיה שלום

היום יומא דהילולא של כ"ק אדמו"ר בעל 
ה'נתיבות שלום' מסלונים זיע"א

היום מלאו י"ט שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר מסלונים זיע"א ◆ המונים יעלו היום לקברו בהר הזיתים

חרי בכ ‡מ
לה־ שנה  י"ט  מלאו  אב,  מנחם  ז'  היום 
ה'נתיבות  בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  סתלקות 

שלום' מסלונים זיע"א
ברזובסקי  נח  שלום  רבי  אדמו"ר  כ"ק 
זיע"א, נולד בי"ד מנ"א תרע"א בעיירה ברנו־
ביץ' שבליטא, לאביו רבי משה אברהם ברזו־

בסקי הי"ד ראש הקהל בברנוביץ. 
בבחרותו זכה לקרבה יתירה מהאדמו"ר 
בעל ה'בית אברהם' מסלונים, שהתבטא עליו 
היה  אף  הוא   שבתלמידיו.  המיוחד  הוא  כי 

כותב את דברי תורתו של הבית אברהם.
לארץ  עלה  רבו,  בעידוד  תרצ"ה  בשנת 
ישראל, ומגדול אהבתו לארץ ישראל, לא יצא 
ממנה עד סוף ימיו, גם לא כשהיה צורך גדול 
כ"ק  בת  ע"ה  חוה  לרבנית  נישא  בארץ  בכך. 

אדמו"ר ה'ברכת אברהם' זיע"א.
שלום'  ה'נתיבות  נתמנה  ת"ש  בשנת 

לראש ישיבת חב"ד בתל אביב. 
בארץ  להיוודע  מעט  החל  תש"ב  בשנת 
על השואה האיומה, בה נהרג כ"ק אדמו"ר מס־
לונים רבי שלמה דוד יהושע הי"ד עם כל בני 
משפחתו, ואף הוריו של הנת"ש. דווקא בימים 
להקים  העת  זו  כי  הנת"ש  החליט  אלו,  קשים 
ישיבה כדי לקומם מחדש את חסידות סלונים.

הישיבה  להקמת  הראשונות  השנים 
חלה  שנים,  מספר  ולאחר  מאוד,  קשות  היו 
הנת"ש מאוד ואף היה על ערש דווי. ואולם, 
כל אלו לא הרתיעו אותו, והוא עמל ויגע בה־

קמת מוסדות נוספים.
הג־ יצירתו  את  כתב  שנים,  אותם  בכל 
לספרי  שהפכו  שלום'  'נתיבות  ספרי   – דולה 

כל  על  היהודי  העולם  תפוצות  בכל  יסוד 
גווניו.

תשמ"א,  בשנת  חמיו  פטירת  לאחר 
נתמנה לאדמו"ר, ובמשך י"ט שנה הנהיג את 
צאן מרעיתו שהיו מקושרים אליו בכל ליבם 

ונפשם, וראו בו את אביהם הרוחני.
ועמד  התורה,  גדולי  מועצת  חבר  היה 

בנשיאות החינוך העצמאי וועד הישיבות.
מרן  נסתלק  תש"ס,  מנחם-אב  בז' 

האדמו"ר זצ"ל, ונטמן בהר הזיתים.
סלו־ חסדי  שבתו  האחרונה  בשבת 
יומא  לרגל  יא"צ.  שבת  לרגל  בירושלים  נים 

דהילולא, יעלו היום רבים לציונו. 
בנו  יערוך  מנחה,  תפילת  לאחר  היום 
את  שליט"א  מסלונים  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

שוה"ט באולם הטישים שבביהמ"ד.

הקיצוץ הרוחבי גבוה במיליונים ממה שאושר
הקיצוץ כולל קיצוץ בסך 1.28 מיליארד במזומן ממשרדי הממשלה, וקיצוץ נוסף של 365 מיליון שכולל 

ביטול 260 תקנים
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הממשלה  שמבקשים  הרוחבי  הקיצוץ 
בסך  הוא  הכספים  מוועדת  האוצר  ומשרד 
מיליון  ב־365  גבוה  שקלים,  מיליארד   1.65

שקלים מהקיצוץ שאושר. 
הצעת הקיצוץ הרוחבי הונחה ביום רביעי 
בלילה על שולחנה של ועדת הכספים, והיא כו־

ללת קיצוץ בסך 1.28 מיליארד שקלים במזומן 
בסך 365  נוסף  וקיצוץ  הממשלה  משרדי  בכלל 

מיליון ובו ביטול 260 תקני כוח אדם.
במזומן  הרוחבי  הקיצוץ  של  המכריע  רובו 
מיועד לממן את הקמת המכשול הקרקעי ברצועת 
עזה בסך 800 מיליון שקלים. עוד 400 מיליון שקלים 
מהקיצוץ במזומן מיועדים למימון תוכנית הצהרונים 

בחודשים ספטמבר עד דצמבר. ללא הקיצוץ הרוחבי 
תוכנית הצהרונים תופסק לאלתר ב־31.8.

במזומן  מהקיצוץ  שקלים  מיליון   80 עוד 
כמה  לפני  הגדולה  השריפה  נזקי  לפיצוי  מיועדים 
חודשים במבוא מודיעים ובמעלה החמישה. הפיצוי 
בגין השריפה במבוא מודעים מיועד גם להקמת יישוב 

ארעי עד להקמה מחדש של מבני הקבע במקום.

על משמר החינוך:

כמאה מנהלי סמינרים מכל רחבי הארץ, השתתפו 
ביום העיון השנתי שע"י איגוד הסמינרים

יום  השבוע  נערך  שנים,  רבת  כמסורת 
במסגרתו  הסמינרים',  'איגוד  של  השנתי  העיון 
מכל  יעקב'  'בית  סמינרים  מנהלי  כמאה  התכנסו 
רחבי הארץ, במטרה לעסוק באתגרי הזמן והש־
עה, שנערך ביוזמת 'איגוד מנהלי הסמינרים בית 

יעקב בא"י'.
סמינרים  מנהלי  כמאה  באו  הכינוס  אל 
אלפי  עשרות  המייצגים  הסמינרים,  איגוד  חברי 
תלמידות כ"י, הלומדות במוסדות הסמינרים בכל 
רחבי הארץ. את הכינוס הנחה הרב יצחק אוסט־
שהביע  הסמינרים,  איגוד  מנכ"ל  שליט"א,  רליץ 
את שמחת כלל המנהלים בהתכנס כולם יחד לדון 
ולטכס  לפתחם,  המונחים  השעה  באתגרי  שוב 

עצה בכדי לעמוד על משמר החינוך.
את יום העיון פתח הרב זאב וולף שליט"א, 

ויו"ר  ברק  בבני  וולף  הרב  סמינר  מנהל 
מכתבם  את  והקריא  הסמינרים.  איגוד 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  ומרן  שליט"א 

אדלשטיין שליט"א ליום העיון.
שליט"א,  גרינבוים  מנחם  הרב 
העלה  ברק,  בבני  ויז'ניץ  סמינר  מנהל 
את זכרם של מנהל רשת סמינרי "בית 
יהודה  אברהם  הרב  בעלזא  מלכה" 
פיינר ז"ל ושל מנהל סמינר שצ'רנסקי 
בנימין  הרב  למורות  יעקב  בית  ומכון 
השנים  לאורך  שנכחו  ז"ל,  שצ'רנסקי 

בכינוסי האיגוד.
אהרן  רבי  הגה"ח  דברים  נשא  מכן  לאחר 
טויסיג שליט"א, מנהל רוחני בישיבת אלכסנדר. 
אייכנש־ יהושע  רבי  הגאון  דברים  נשא  לאחריו 
בדבריהם  אהרן,  יד  ישיבת  ראש  שליט"א,  טיין 
עמדו על גודל מעלת החינוך למידות טובות ודרך 

ארץ. 
לאחר מכן ענו הגאונים הרב טויסיג והרב 
בענייני  מנהלים  לשאלות  שליט"א  אייכנשטיין 
ישראל  הרב  בהנחיית  אליהם  שהועברו  חינוך, 
חכמה"  "לדעת  סמינר  מנהל  שליט"א,  ארנטרוי 
התמו־ של  נרחב  בפאנל  הסתיים  המושב  אלעד. 
דדויות בנושא דרך ארץ, בו השתתפו מנהל סמי־
נר "בית בינה" הרב משה איינהורן, מנהל סמינר 
"גור" בערד הרב אריה רוטנברג, והרב אריה רוב 

מנהל סמינר "מעלות בית יעקב". 
בפתיחת מושב הצהרים, השתתפו שלוחא 
דרבנן, נציגי 'יהדות התורה' העומדים בכל ימות 
הבריאות  שר  סגן  ה"ה  הסמינרים,  לימין  השנה 
אייכ־ ישראל  הרב  ח"כ  ליצמן,  יעקב  הרב  ח"כ 
גפני.  משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת  ויו"ר  לר, 
חברי הכנסת הביעו בדבריהם הערכה רבה לצי־
על  ובגאון  בעוז  העומדים  הסמינרים  מנהלי  בור 

משמר החינוך.
מכ־ את  הקריא  אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
שליט"א  מבעלזא  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  תבו 

למשתתפי יום העיון.
שעסק  מרומם  במושב  הסתיים  העיון  יום 
בדברו ועקרונותיו של בית דין "משמר התורה", 
אשר הוסמך לקבוע את גדרי הצניעות וחשיבות 
העניין בנושא. רבה של רכסים הגרי"מ זוננפלד 
שליט"א והגאון רבי יהושע פינק שליט"א, רב 
חסידי בעלזא ומנהל רוחני ברשת "בית מלכה" 
עוררו  הסמינרים,  איגוד  הנהלת  וחבר  בעלזא 

בדבריהם על חשיבות הנושא.
המנהלים  הביעו  העיון,  יום  סיום  עם 
תודה והוקרה רבתי ל'איגוד מנהלי הסמינרים' 
ללא  שטרח  אוסטרליץ,  יצחק  הרב  ולמנכ"ל 
ביותר  הטוב  הצד  על  העיון  יום  בארגון  לאות 
בכל התחומים, מתוך מטרה להעניק למנהלים 
המחזק  ומעשיר,  תוכן  גדוש  ייחודי,  עיון  יום 

את דרכה של "בית יעקב" ושמירת צביונו.

בריטניה: נחשפה 
זהות התוקף 
האנטישמי

התוקף -  צעיר ממוצא מצרי ◆ המשטרה חוקרת

מ‡ פ. יוחנן

אלבנס  סנט  מהעיר  צעיר 
ואת  אותו  שגידף  גבר  תיעד 
אותם  וכינה   - משפחתו  בני  
התוקף  מטונפים".  "יהודים  
בן  צעיר  קאסידי,  אדם  הוא 
קאסידי  מצרי.  ממוצא   ?19  ?
כחמש  לפני  לבריטניה  היגר 
שנים והתגורר בבית סבתו, עד 
התנהגות  בשל  משם  שהוצא 

אלימה.
קאסידי,  נראה  בסרטון 
דוחף את הצעיר וממשיך לקלל 
הרטפו־ מחוז  משטרת  אותו. 
זה  מקרה  כי  אישרה  רדשייר 
נחקר כתקיפה גזענית חמורה.

האיש  הנתקף,  לדברי 
עבר לידם והסיט את העגלה 
באגר־ השנה  בן  אחיינו  של 
שהמשפחה  בעוד  סיביות. 
מע־ פשר  את  מבינה  לא 
שואל  מייקל  של  וגיסו  שיו, 
התו־ זאת,   עשה  הוא  מדוע 
שאתם   בגלל  "זה  צעק:  קף 
"בשלב  מטונפים".  יהודים 
הטלפון  את  הוצאתי  זה  
"התח־ הצעיר,  אמר   שלי", 
שיחזור  וביקשתי  לצלם  לתי 
על מה שהוא  עשה". הבחור 
לח־ ניסה  ההשמצה,  על  חזר 
הנתקף  של  הטלפון  את  טוף 
בשולחנות  בעט  ואף  מידו 

הקפה הסמוכים אליו.

הגירעון המצטבר 
ל-2019 עמד בחודש 

האחרון על 3.8%
הגירעון הממשלתי עמד בחודשים ינואר-יולי על 
24 מיליארד שקל - יותר מכפול לעומת התקופה 
המקבילה אשתקד ◆ זאת בעוד שתחזית האוצר 

לגירעון עומדת על 3.6% לכל שנת 2019

מ‡ פ. יוחנן

עמד  הממשלתי  הגירעון 
כ-24  על  ינואר-יולי  בחודשים 
מכפול  יותר   - שקל  מיליארד 
אש־ המקבילה  התקופה  לעמת 
כ-11  של  גירעון  נמדד  אז  תקד, 
נתונים  לפי  כך  שקל.  מיליארד 
במשרד  הכללי  החשב  שמסר 

האוצר.
לשנת  המצטבר  הגירעון 
אך  לזנק  הפסיק  כולה   2019
בכ-13-14  חורג  לעכשיו  נכון 
שנק־ מהתקרה  שקל  מיליארד 
רמה  על   - התקציב  בחוק  בעה 
שהם  שקל  מיליארד   40.2 של 
המצ־ הגירעון  מהתמ"ג.   2.9%

טבר ב-12 החודשים האחרונים 
נז־ מהתמ"ג.   3.8% על  עומד 
המצטבר  הגירעון  עדיין  כי  כיר 
מתחזית  אפילו  חורג  בפועל 
שעומדת  האוצר,  של  הגירעון 
לתוקף  נכנס  השבוע   .3.6% על 
במס־ ה-15  נוסף,  רוחבי  קיצוץ 
כחלון  משה  של  מינויו  מאז  פרו 

לשר האוצר.
כי  החשכ"ל  מדווח  עוד 
בחודשים  הממשלה  הוצאות  סך 
ינואר יולי הסתכמו ב-227.1 מי־
ליארד שקל - זינוק של כ-7.4% 

עמדו  אז  אשתקד,  לעומת 
מיליארד   211.5 על  ההוצאות 
כי  מציינים  באוצר  בלבד.  שקל 
בשנת  תוכנן  המקורי  בתקציב 
 5.1% של  בשיעור  גידול   2019
שניכרת  כך   -  2018 לעומת 
בתקציב  הגידול  בקצב  חריגה 

המדינה.
הוצאות  זה  סכום  מתוך 
על  עמדו  הממשלה  משרדי 
כ-197 מיליארד שקל ולא פחות 
יוע־ שקל  מיליארד  מ-18.4 
החוב  על  ריבית  לתשלומי  דו 
מע־ נתון  עוד   . הממשלתי 
החשכ"ל:  מדו"ח  שעולה  ניין 
האז־ המשרדים  של  ההוצאות 
רווחה,  חינוך,  (בריאות,  רחיים 
מנגד,  ב-11.4%.  עלו  ועוד) 
ירדו  הביטחון  מערכת  הוצאות 

ב-1.3%.
הן  ממיסים,  ההכנסות  בצד 
מי־ ל-31.1  יולי  בחודש  הגיעו 

ליארד שקל, מהגבוהות שנרשמו 
האטה  ניכרת  זאת,  עם  השנה. 
ממיסים:  בהכנסות  הגידול  בצד 
הכנסות  סך   2019 שנת  מתחילת 
בסעיף זה הסתכמו ב-203.3 מי־
של  נומינלי  גידול  שקל,  ליארד 
ההכנסות  לעומת  בלבד   1.5%

בתקופה המקבילה אשתקד.
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2,304 יחידות דיור קודמו ביו"ש, כמעט 
200 מהן במאחזים

בהתאם להחלטת המנהל האזרחי, 838 מיחידות הדיור אושרו לפני בנייה בפועל ◆בכמה מאחזים 
קודמו תוכניות

מ‡ פ. יוחנן
האז־ במנהל  העליונה  התכנון  ועדת 
של  קידום  האחרונה  ביממה  אישרה  רחי 
ושומ־ יהודה  בשטחי  דיור  יחידות   2,304
רון. 838 מתוכן אושרו למתן תוקף המהווה 
"חותמת" סופית לפני פרסום, שיווק ובנייה 
הר  ביישוב  כמו  מהתוכניות,  חלק  בפועל. 
ברכה בשומרון, נדחו בשל הצורך להרחיב 
קיבל  המהלך  בתחומו.  השיפוט  תחום  את 

את אישור הדרג המדיני.
דיור  יחידות   29 קודמו  היתר  בין 
בפדואל, 27  חגי, 107  בבית  בעתניאל, 76 
במשכיות, 96 במעלה עמוס ו-106 באפרת. 
דיור  יחידות   346 קודמו  אל  בית  ביישוב 
מהסכם  כחלק  הראשון),  (השלב  להפקדה 
האולפנה  שכונת  פינוי  במסגרת  שנעשה 

ב-2012.  
תכניות.  קודמו  מאחזים  בכמה  גם   

קו־ עציון  שבגוש  הנחל  באיבי  למשל,  כך 
ובגבעת  דיור  יחידות   98 תוקף  למתן  דמו 
סלעית קודמו למתן תוקף 94 יחידות דיור. 
על הפרק היה גם קידום מבנים של מוסדות 

חינוך ביישוב ברוש הבקעה בבקעת הירדן, 
אולם הדיון בעניינם נדחה בשל התנגדויות. 
במאחז הרועה העברי, סמוך לכפר אדומים, 

אושר להפקדה מבנה למוסד חינוכי.

הרה"ח ר' דוד יעקב גולינסקי ז"ל
הרה"ח רבי יעקב גולינסקי ז"ל, ששימש במשך עשרות שנים כמשגיח בישיבת סלאנים ובצעירותו 

שימש כמשב"ק ◆ נפטר בגיל 63 לאחר מחלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ז"ל  גולינסקי  יעקב  דוד  ר'  הרה"ח 
לאחר  נלב"ע  סלאנים,  חסידי  מחשובי 
מחלה קצרה, שימש כמשב"ק אצל כ"ק מרן 
האדמו"ר בעל הברכת אברהם זצ"ל, ולאחר 
מכן במשך שלושים וחמש שנה כמג"ש בי־
שיבה קטנה סלאנים בירושלים, ולאחר מכן 

כמשגיח בישיבה גדולה בבני ברק.
בירושלים  נולד  זצ"ל  גולינסקי  הרב 
בג' אדר תשט"ז - לאביו הרה"ח רבי פנחס 
סלונים  חסידי  מחשובי   - זצ"ל  גולינסקי 

בירושלים.

לפני שבועיים אושפז בבית החולים. 
מסלא־ האדמו"ר  אליו  הגיע  פטירתו  לפני 
האדמו"ר  מרן  כי  לו  שאמר  שליט"א  נים 
כגמולו  למעלה  לו  ישיב  בוודאי  זיע"א 
בבכי.  ממנו  ונפרד  בחיים,  עימו  שהיטיב 

לפנות בוקר נסתלק לגנזי מרומים.
המנוח  על  מספרים  ושכניו  מכריו 
לאחרים  ומקשיב  דואג  תמיד  היה  שהוא 
ותמיד אם הוא היה מבקש מהם איזה טובת 
הנאה היה משלם על כך ולא הסכים שיעשו 

לו טובות אם הוא לא משלם על כך.
לתלמידיו  מכיסו  משלם  היה  כן  כמו 

כדי שילמדו עם בחורים יותר חלשים וכמו 
כן תמיד כשראה אחד שנפל ליבו היה מחז־
קו בווארט ששמע מכ"ק מרן האדמו"ר זי"ע 

בעל הברכת אברהם מסלונים.
בכל  בבקיאותו  ידוע  היה  כן  כמו 
אותו  ראו  פנאי  לו  כשהיה  ותמיד  הש"ס 
כמו  השיעורים,  בשעת  כגון  ביד  גמרא  עם 
כן תמיד נסע עם מונית ולא רצה לנסוע עם 

אוטובוס כדי שלא יכשל בשמירת עיניים.
מסע הלוויה יצא בצהריים מביתו ועבר 
דרך בית המדרש סלאנים ברחוב ברסלב בבני 

ברק, לבית החיים ’סגולה‘ בפתח תקווה.

הערב: הרצאת חובה להורים במודיעין 
עילית בנושא הילד המאתגר

ההרצאה של הרב אפרים שבדרון ממכון "מקראות" תתקיים במרכז הרפואי של 'לאומית' וביוזמתה, 
והיא פתוחה לחברי כלל הקופות ◆ כל הפרטים

חרי בכ :‡מ

בריאות'  שירותי  'לאומית 
השירות  מהפכת  את  להוביל  ממשיכה 
הלי־ שנת  לקראת  כאשר  לקהילה, 

אירועים  עשרות  מתקיימים  מודים 
להורים ולילדים ברחבי הארץ. 

במסגרת זו תתקיים במודיעין עי־
לית הערב, יום חמישי ז' באב, הרצאה 
מרתקת להורים בנושא התמודדות עם 

הילד המאתגר. 
אפרים  הרב  ימסור  ההרצאה  את 
ומטרתה  מקראות,  מכון  יו"ר  שבדרון, 
בכל  חשוב  למידע  ההורים  את  לחשוף 
מקשיי  שסובלים  לילדיהם  הקשור 
למידה. בין היתר יקבלו ההורים תשו־

בות לשאלות הבאות: מה מקור הקושי 

לזה?  יש  פתרונות  איזה  ילדיהם?  של 
תרו־ לילדים  לתת  צריך  ומתי  האם 
צריך  ולמי  מאבחנים  איך  ובכלל  פות? 

לפנות?
וכא־ דקות   90 נמשכת  ההרצאה 
השאלות  כל  על  אור  שופכת  היא  מור 
שקו־ ומה  שמסתתר  מה  את  ומפשטת 

רה אצל הילדים המתקשים בלימוד.
הערב,  כאמור  תתקיים  ההרצאה 
יום חמישי ז' באב, במרכז הרפואי של 
רשב"י  קח'  בריאות'  שירותי  'לאומית 

1, בשעה 21:00.
מלאה  בהפרדה  ייערך  האירוע 
והוא מיועד לחברי כלל הקופות, כאשר 
ההשתתפות בו מותנת בהרשמה מראש 

בטלפון שמספרו: 050-4118848
פרוכטר   מנחם  הרב  האירוע  יזם 

מנהל קשרי הקהילה במודיעין עילית, 
מהמה־ חלק  הינה  ההרצאה  כי  מציין 
הקשור  בכל  'לאומית'  שמובילה  פכה 
הקהילה  למען  ותרומה  לפעילות 
לעצם  במקביל  זאת  שונים,  בנושאים 
השירו־ מערך  של  והשדרוג  התנופה 
החר־ הריכוזים  בכל  הרפואיים  תים 

דים. 
החולפת  השנה  במהלך  כזכור, 
הראשון  המקום  את  'לאומית'  כבשה 
בכמות המצטרפים אליה – בכל הריכו־
למודי־ שקשור  מה  בכל  החרדים.  זים 

עין עילית, הנתונים הופכים לדרמטים 
עוד יותר מאחר ו'לאומית' היה היחידה 
שרשמה צמיחה בדמות מאות לקוחות 
המ־ אצל  המצב  תמונת  בעוד  חדשים, 

תחרות – הפוכה לחלוטין. 

קנדה: נהג חרדי 
הותקף קשות על ידי 

נהג מונית
נהג המונית ראה את הכיפה של הנהג שעל ראשו ואיים 

להרוג את הנהג היהודי

מ‡: יר‡ל לבי‡
מונטריאול – תקרית אנטישמית 
וש־ עוברים  מול  היום  בצהרי  ארעה 
דלת  חסם  מקומי,  מונית  כשנהג  בים 

של מוסך תת-קרקעי בבניין דירות.
במקום  שעבר  חרדי  יהודי 
כדי  המונית  לנהג  צפר  מכוניתו,  עם 
מה־ להתרחק  צריך  שהוא  לו  לאותת 
דלת. נהג המונית ראה את הכיפה של 

הנהג שעל ראשו ואיים עליו.
לצלם  הקרבן  ניסה  מכן  לאחר 
את מספר המונית כדי להגיש תלונה. 
והכה  ממכוניתו  יצא  הנהג  זה  בשלב 

שהוא  תוך  ושוב,  שוב  היהודי  את 
האירוע  אנטישמיות.  אמירות  צעק 
התערב,  חנייה  כשפקח  רק  הסתיים 
ברית  'בני  היהודי  הארגון  פרסם  כך 

קנדה' בהצהרה.
נופץ  הקרבן  של  הטלפון  גם 
על  מקומי.  חולים  לבית  פונה  והוא 
המונית  נהג   ,JTA באתר הדיווח  פי 
פשע  "זה  שהתערבה.  באשה  פגע 
מישהו  בו  מזעזע  אנטישמי  שנאה 
יכול היה להיפצע קשה ואף להיהרג", 
אמר מייקל מוסטין, מנכ"ל ארגון 'בני 

ברית קנדה'.

מזכיר ועדת הרבנים לענייני 
השבת מאשים: בגלל שלא 

מחו מספיק על חילולי השבת 
בטבריה ורמת גן הרסו בית 

כנסת בבית שמש 
הרב יצחק גולדקנופף: דמו של הציבור החרדי הותר אסור 

יותר לשתוק חייבים להקים קול מחאה מי ששותק על 
חילולי השבת בטבריה ורמת גן  על מכות לילד נכה ומשיכה 

בפאות של אברך מקבל הרס של בתי כנסת בבית שמש

 חרי בכ :‡מ
לענייני  הרבנים  ועדת  מזכיר 
יוצא  גולדקנופף  יצחק  הרב  השבת 
למתקפה חריפה נגד הרס בית הכנסת 
'היכל הבעש"ט' בבית שמש. 'על המ־
אדי־ במחאה  לצאת  החרדית  נהיגות 
רה נגד חילולי השבת בטבריה וברמת 
בבית  הכנסת  בית  הריסת  ונגד  גן 
הותר  החרדי  הציבור  של  דמו  שמש. 
בקמפיין הסתה חסר תקדים  ואין דין 

ואין דיין' אומר הרב גולדקנופף
לה־ החרדי  היהודי  את  'הפכו 
החרדי  של  שהדם  פלא  ולא  פקר, 

הכ־ ובתי  הפקר  הוא 
הפקר.  הם  שלו  נסת 
הפסוק  בנו  התקיים 
צר  פרץ  ''ידו  באיכה 
על כל מחמדיה' "אומר 
הרבנים  ועדת  מזכיר 
ההיסטו־ את  שמזכיר 
היהודי:  העם  של  ריה 
מלמדת  'ההיסטוריה 
שהפגיעות  אותנו 
בפר־ החלו  ביהודים 
לא  הכנסת.  בבתי  עות 
ייתכן שגוף רשמי במ־
שאמור  ישראל  דינת 
לתת שירות, ילכו כמו 
ויהרסו  בלילה  גנבים 

בתי הכנסת'.
חור־ של  'בימים 

בן בית המקדש חייבת 

היהודי  העולם  בכל  זעקה  קול  לקום 
שהגיעה  החרדי  במגזר  הפגיעה  נגד 
ארון  בהרס  כנסת  בית  בהרס  לשיאה 
והמנורות  הריהוט  בהרס  הקודש 

שהושקעו בהם הון רב' 
"לא  גולדקנופף,  הרב  לדברי 
והר־ נכה  ילד  שלקחו  מחינו  מספיק 
שמשכו  מחינו  מספיק  לא  לו  ביצו 
שמש,  בבית  חרדי  יהודי  של  בפאות 
עכשיו הגענו למצב שבלב עיר שרו־
הורסים  שמש  בית  כמו  חרדית  בה 
באמצע הלילה בית כנסת ואין פוצה 

פה ומצפצף'. 
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נופש בעמנואל

מוקד הותיק והחינמי
לדירות בעמנואל

074-796-2594
(מענה אנושי)

mailto:hamibayam@gmail.com
http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
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המצאת כתב סתרים
מי לא נהג בילדותו להמציא כתב סתרים 

עם אחים או חברים? כולנו אהבנו את 
ההרגשה החשאית והמתוחכמת שיש לנו 

שפה סודית משלנו.

לוקחים דף גדול ומכינים מקרא:

לכל אות ממציאים סמל או ציור קטן. לאחר 
מכן כותבים אחד לשני מסרים וסיפורים 

בשפה הסודית. וכל אחד צריך לפענח מה 
האחר כתב. כיף!

אפשר גם ממש לכתוב בצורה נסתרת:  
כותבים עם מיץ לימון ומכחול, מייבשים 

היטב כך שלא רואים כלום. לבסוף ומאירים 
עם פנס ומגלים את הצופן הסודי.

https://api.whatsapp.com/send?phone=+972_527656562&�������
mailto:a0527171314@gmail.com
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http://bit.ly/2JF0Hyc
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2019

02-5704444
office@wreschner.netwww.wreschner.co.il
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*8310

WIFI

7

2,990

mailto:a0548477939@gmail.com
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לחכות לחופש?קשה לכם 

₪1590   ₪1290 בלבדשבת פרשת מסעי

04-950-9000
| רח' זיידל 9 טבריה res@kinorothotel.co.il | kinorothotel.co.il

112

מלון כינורות מזמין אתכם לנופש משפחות
בתאריכים: כ“ה - כ“ט תמוז / 28.7 - 1.8 

בתוכנית:
מחיר טרום עונה ₪950 בלבד

*המחיר ללילה, לשניים בחדר. 
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

יוזבובמביוןובערמוכיוייומב
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רובח

מורמביבבמובירוים
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רובח

בובביבמבמחנבובמברמועזיבובמביוןובערוי
יוםי
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רובח

כינוסייניבעריורברורטרן
יוםוירר
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רובח

עזיוזבובמברמוכיוייומבובברובחבחר
בנומורמבבוב


