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במקום הרצח • אביו, יואב שורק, ספד לו: ה' נתן וה' לקח. קיבלנו מתנה ל-19 שנה. • 
אלפים במסע הלוויה שהתקיים ביישוב עפרה: "היה אדם אהוב על חבריו, תלמיד ירא 
שמים וחבר שתמיד נרתם לעזרה • עד מתי אשתומם על חורבן פעמיים: דביר יהודה 

נרצח 19 שנה לאחר שסבו, הרב בנימין הרלינג, נרצח בפיגוע ירי ליד שכם
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ראוה צרים שחקו על משבתה
בחמאס ברכו את מבצעי הפיגוע הנתעב בעפרה וקראו לתושבי הגדה להסתיר את המרצחים השפלים

הלכו שבי לפני צר
בצה''ל שוללים את האפשרות שמדובר בניסיון חטיפה שנכשל: "רצח לשם רצח"
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פרנו // „ו„ פרי„

י„ ˜ה מול הטרור
בט־ נלחמת  איננה  הנוכחית  ישראל  ממשלת 

רור כראוי. זו לא הערכה או פרשנות. זו המציאות. 

בשטח  שלווים  נותרים  מחבלים  משפחות  כאשר 

לתנאי  זוכים  עצמם  והמחבלים  ישראל  מדינת 

להימשך  צפויים  הפיגועים  במיוחד,  טובים  כליאה 

עוד, חלילה. 

בראשותו  הפלשתינית  הרשות  כאשר  כן,  כמו 

של אבו מאזן ממשיכה להסית ולתמוך בטרור, המו־

טיבציה לבצע פיגועים נותרת בעינה. כעת הרשות 

במרדף  ומשתתפת  לישראל  מסייעת  הפלשתינית 

ולבני  להם  תעניק  היא  מחר  אולם  המחבלים,  אחר 

משפחותיהם משכורות. זו הצביעות המסורתית של 

שכנינו הרצחניים ועמה עלינו להתמודד.

כראוי  נלחמת  אינה  הנוכחית  ישראל  ממשלת 

בטרור. למרבה הצער, גם המועמדים האחרים מול 

ובממשלה  המצב.  את  לשנות  צפויים  אינם  נתניהו 

בן גביר ומפלגת  את  נראה  לא  הנראה,  הבאה, ככל 

עוצמה יהודית, שאולי יכולים היו לשנות מעט את 

המצב.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

    ב במוˆ‡י בויהי נועם נ
1951 שנים חלפו מאז אותו יום מר ונמהר – 

תשעה באב שנת ג' אלפים תתכ"ח. היום בו נחרב 

בית  מחורבן  שנים  ו-2441  השני,  המקדש  בית 

ראשון 

שבת  שבמוצאי  הרי   – לגאולה  נזכה  לא  אם 

את  יקראו  הארץ,  על  ישבו  היהודי  העולם  בכל 

מגילת איכה, ויקוננו על חורבן בית אלוקינו.

על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עיננו. 

שנה נוספת חלפה ועדיין לא נושענו.

מסופר, כי ירמיהו הנביא אמר לפילוסוף אפ־

לטון שלא יוכל להבין את פשר בכיו על בית המ־

קדש. מכיוון שאין זה בכי על מה שהיה, אלא בכי 

של תקוה וגעגוע לדבר קיים, מתי יבוא ויראה.

זיע"א  מלובלין  ה'חוזה'  הרה"ק  אומר  היה 

צופה  כבר  שהוא  באב),  בתשעה  פטירתו  (שיום 

ורואה כיצד יושבים בני ישראל בליל תשעה באב 

את  אלוקינו  ה'  לנו  "ותתן  ואומרים  חג,  בשולחן 

יום תשעה באב הזה לששון ולשמחה".

בימינו,  במהרה  המקדש  בית  שיבנה  ויה"ר 

ולש־ לששון  באב  תשעה  יום  את  לנו  ה'  ויהפוך 

מחה.

// כל רודפיה השיגוה בין המצרים":„בר המערכ"

 נער יהודי נרצח סמוך ליישוב 
אפרת בגוש עציון

החייל, דביר יהודה שורק הי"ד, הלומד במסלול תלמידי ישיבה, נמצא הרוג 
סמוך לישיבת מחניים באזור אפרת ◆  הוא יצא לקנות מתנות בשביל הצוות 

שליווה אותו, וכשחזר נרצח באכזריות בידי מחבלים צמאי דם  

מ‡: מ. יו„
שלאח־ הישיבה,  תלמיד 

יהודה  דביר  לצה"ל,  גויס  רונה 
לפנות  אתמול  נמצא  הי"ד  שורק 
בוקר כשהוא ללא רוח חיים, עם 
בין  פתוח  בשטח  דקירות,  סימני 
ישיבת  באזור  לאפרת  עוז  מגדל 
החייל  שורק.  למד  בה  מחניים, 
כו־ אתמול,  הערב  משעות  נעדר 
במשך  אחריו  חיפשו  צה"ל  חות 
שעות ולפנות בוקר אותרה גופתו 

לצדי הכביש באזור.
דביר הי"ד היה אמור לחגוג 
את יום הולדתו ה-19 ביום שלי־
הי"ד  דביר  של  סבו  הקרוב.  שי 
הי"ד,  הרלינג  בנימין  הרב  הוא 
בחוה"מ  ירי  בפיגוע  נרצח  שהוא 

סוכות תשס"א.
ראש  וילק,  שלמה  הרב 
שורק  דביר  למד  שבה  הישיבה 

לקנות  "יצא  הוא  כי  סיפר  הי"ד, 
שליווה  הצוות  בשביל  מתנות 
היה  הוא   - הגיוס  לקראת  אותו 
שנרצח".  לפני  שעה  חצי  בקשר 
הודיע  הוא  "בדרך  כי  סיפר  עוד 
הוא  ידאגו,  שלא  שלו  לחברותא 
איחר  כשהוא  בזמן.  בדיוק  יגיע 
הבנו  מהר  די  לדאוג.  התחלנו 
את  ועירבנו  בסדר  לא  שמשהו 
הגיעו  הכוחות  כל  המשטרה. 

במהירות הבזק".
"הוא היה בקשר חצי שעה 
הרב.  המשיך  נרצח",  שהוא  לפני 
"הוא היה באוטובוס לישיבה וב־
האוטו־ בין  מטר   100 של  מרחק 
כנראה  נרצח  הוא  לישיבה  בוס 
כי "מדובר  עוד  סיפר  הרב  שם". 
אדם.  בכל  אמון  שנותן  בבחור 
שיש  בישיבה  נמצאים  אנחנו 
יהודים  ערבים,  בין  מפגשים  בה 

הבחורים  אחד  "הוא  דתיים. 
מעורב  היה  הוא  אהודים,  היותר 
תיאר  גדול",  חייכן  דבר,  בכל 
מי  לכל  הכתובת  היה  הרב. "הוא 

שרצה עזרה".
הרב יוסי פרומן, מחנכו של 
חמודות.  עלם  היה  "הוא  דביר: 
למורים  מתנות  לקנות  נסע  הוא 
אותו.  מאפיין  מאוד  זה  בישיבה, 
תודה.  להוקיר  איך  חושב  תמיד 
ונרצח  מירושלים  איתן  חזר  הוא 
שיגיעו  מקווה  אני  עליו.  כשהן 
לרוצחים האלה כמה שיותר מהר 

ויסגרו איתם חשבון".
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו הגיב לאירוע: "הבוקר התב־
שרנו בפיגוע דקירה קשה. כוחות 
במרדף  עכשיו  נמצאים  הביטחון 
כדי ללכוד את המחבל השפל ול־
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ממצאי החקירה העלו:

 נשלל החשד לניסיון חטיפה; הגופה 
אותרה אחרי 6 שעות

פיגוע הדקירה בגוש עציון, שבו נרצח דביר שורק הי"ד, לא כלל ניסיון חטיפה ◆ מהחקירה 
עולה כי שורק צעד לבדו במעלה הכביש ליישוב מגדל עוז, ואז נדקר למוות על ידי המחבלים, 

שנמלטו ברכבם 

מ‡: מ. יו„
את  אמש  שללו  הביטחון  כוחות 
החשד כי פיגוע הדקירה שבו נרצח דביר 
כלל  עפרה  מהיישוב  הי"ד  שורק  יהודה 
הראשו־ החקירה  פי  על  חטיפה.  ניסיון 
נית, האירוע התרחש בעת ששורק עשה 
שסמו־ מהכיכר  רגלי  באופן  דרכו  את 
הכביש,  במעלה   - לאפרת  לכניסה  כה 
דרך  בכברת  מדובר  עוז.  מגדל  ליישוב 
החשודים  רכב  מטרים.   150-200 של 

נמלט לאחר מכן מהזירה.
שורק  של  גופתו  הערכות,  לפי 
האחורי  הכביש  בצד  מוטלת  הייתה 
לקבו־ טרשים  בין  עוז,  למגדל  שמוביל 
צת עצים, במשך כ-6 שעות לפחות עד 
שכוח צה"ל שסרק במרחב איתר אותה.

שהחייל  עולה  ראשונית  מחקירה 
בתחנה  מירושלים  מהאוטובוס  ירד 
שבכיכר הסמוכה לכניסה הדרומית לא־
פרת, וצעד ברגל, לבדו, בכביש העלייה 
המחב־ של  הרכב  זה  בשלב  עוז.  למגדל 
לים, שלא ידוע אם ארבו או עקבו אח־
אחד  מחבל  לפחות  בקרבתו.  עצר  ריו, 
יצא מהרכב ודקר אותו בחלקים שונים 
בגופו. הרצח עצמו נמשך שניות בודדות 
בצד  התמוטט  שורק  מאבק.  כלל  ולא 

הכביש ומת מפצעיו.
השעה  בסביבות  התרחש  האירוע 
לחפשו  החלו  שורק  של  חבריו   .20:30
ולכוחות  למשטרה  הראשון  והדיווח 
הגיע  צה"ל,  לפי  היעדרו,  על  הביטחון 
איתרו  גששים  חצות.  השעה  בסביבות 

את הגופה בסביבות 2:30 בלילה.
כעת יש מאמץ גדול של צה"ל, עם 

כוחות תגבור ויחידות מיוחדות, יחד עם 
החוליה.  את  לאתר  והמשטרה,  שב"כ 
עדיין  שהמחבלים  היא  העבודה  הנחת 
זהות  חקירת  מבחינת  הפיגוע.  באזור 

המפגעים, עדיין אין שיוך ארגוני.
גם  למנוע  בצה"ל  גדול  מאמץ  יש 
הפיגוע  הצלחת  בשל  השראה  פיגועי 
השנה,  שיצטלבו  רגישים  מועדים  ושני 
ויצוינו בתחילת שבוע הבא: תשעה באב 
תגבור  פלוגות  המוסלמי.  הקורבן  וחג 
בהיקף של כשני גדודים הוקפצו מהצה־
ריים למוקדים רגישים ביהודה ושומרון 
תותחנים  מגדודי  בהם  הפיגוע,  ובגזרת 

ונח"ל.
ראש  ביקר  אתמול  יותר  מוקדם 
קיבוץ  ליד  נתניהו  בנימין  הממשלה 
כי  אמר  נתניהו  עציון.  בגוש  עוז  מגדל 
המחבלים  או  המחבל  היה  ובו  הרכב 
נמלט לאחר הרצח, והבטיח: "נבוא חש־

בון עם המרצחים ושולחיהם".
עם נתניהו נכחו בזירה ראש מוע־

צת גוש עציון שלמה נאמן וראש מועצת 
סקירה  קיבלו  הם  רביבי,  עודד  אפרת 
מאלוף פיקוד מרכז נדב פדן. הרמטכ"ל 
סקירה  וערך  הוא  גם  הגיע  כוכבי  אביב 

ביטחונית בזירה. 
האזורית  המועצה  ראש  דגן,  יוסי 
שומרון דרש מנתניהו "להחזיר את המ־
כי  ציין  הוא  ושומרון".  ליהודה  חסומים 
הצלי־ ביו"ש  האחרונים  הפיגועים  בכל 
"בכדי  מהמקום.  להימלט  המחבלים  חו 
אויבינו,  של  התנועה  חופש  על  לשמור 
מאפשרים לרוצחים ומחבלים להסתובב 

בחופשיות", טען.
מציאת  זירת  של  ראשוני  ניתוח 
הצליחה  שבה  הקלות  את  חשף  הגופה, 
החייל.  את  לרצוח  המחבלים  חוליית 
המחבלים נמלטו ככל הנראה ברכב, ולכן 
הפלסטינית  בעיירה  התמקדו  הסריקות 
המצוד  במסגרת  פג'אר.  בית  הסמוכה 
לא הוטל כתר על העיירה או על כפרים 

פלסטיניים סמוכים.

סוגיית הנעדרים לא 
עלתה בפגישת הצלב 

האדום וחמאס
בפגישה שנערכה לרגל חילופי ראש הצלב האדום ברצועה 

השתתף סגן מנהיג חמאס בעזה ◆ לדברי הבכיר: "אנשי הצלב 
האדום לא הביאו מסר מהצד הישראלי בנושא"

מ‡: מ. יו„
בעזה  בכיר  גורם 
החללים  שסוגיית  אמר 
הישראלים  והנעדרים 
בפ־ לדיון  עלתה  לא 
נציגי  עם  חמאס  גישת 
ברצועה.  האדום  הצלב 
שנע־ בפגישה  מדובר 
הש־ ובה  אתמול,  רכה 
הארגון  מנהיג  סגן  תתף 
אל-חיה.  חליל  ברצועה 
אנשי  הגורם,  לדברי 
הצלב האדום לא הביאו 
הישראלי  מהצד  מסר 

בנושא.
נער־ הפגישה 
ראש  חילופי  לרגל  כה 
ברצועת  האדום  הצלב 

בעי־ עסקה  היא  עזה. 
האר־ בפעילויות  קרה 
הבריאות  בתחום  גון 
משפחות  ובביקורי 
עזתים אצל אסירים בי־
טחוניים הכלואים ביש־
ראל, כך הסביר הגורם.

הוועד  דובר 
הצלב  של  הבינלאומי 
סבן,  יהונתן  האדום, 
מסר בתגובה כי "הצלב 
בעקביות  פועל  האדום 
הרל־ הגורמים  כל  מול 
להשיג  מנת  על  וונטיים 
מידע על מצבם וגורלם 
היש־ הנעדרים  של 
הסוגייה  בעזה.  ראלים 
בפגישות  ועולה  שבה 

האדום  הצלב  שמקיים 
עם  בעזה.  הרשויות  עם 
לה־ ביכולתנו  אין  זאת, 
פגישה  לתוכן  תייחס 
מסוימת כזו או אחרת".

בתוך כך, משפחתו 
הודי־ שאול  אורון  של 
במאבק  פתיחה  על  עה 
שנים  חמש  להחזרתו, 
איתן.  צוק  מבצע  אחרי 
ביום  תקיים  המשפחה 
בית  מול  הפגנה  שישי 
לד־ הממשלה.  ראש 
הר־ "נתניהו  בריהם, 

שנים  חמש  אותנו  דים 
עד  תוצאות,  והבטיח 
כישלון  הוא  נכשל  כה 

חרוץ".

בוא עמו חשבון. אני שולח בשמי ובשם 
הממשלה תנחומים למשפחה".

ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
זיו  על  דאב  "הלב  לפיגוע:  התייחס 
אובדן  ועל  ברשע  שנגדעו  העלומים 
החיים הקצרים וישרי הדרך. נחזק את 
נש־ ולא  המרצחים  אחר  הדולקים  ידי 
קוט עד אשר נשיגם. מול הטרור הנורא 
למען  פשרות  וחסרת  קשה  ביד  נפעל 

שלום אזרחינו בכל מקום אשר יהיו".
הגיב  פרץ  רפי  הרב  החינוך  שר 
שנקטף  נער  על  כואב  "הלב  לאירוע: 
גדו־ תנחומים  שולח  אני  ימיו.  בדמי 
לים למשפחתו וסומך על צה"ל וכוחות 
את  שיתפסו  עד  ינוחו  שלא  הביטחון 
את  שביצעו  מתועבים  מרצחים  אותם 
להיות  חייב  המסר  הזה.  הנורא  הפשע 
יו"ר  הפקר".  אינו  יהודים  דם   - ברור 
"תנחומים  הוסיף:  גנץ  בני  לבן  כחול 
צה"ל  הלילה.  שנרצח  החייל  להורי 
ידם  את  לשים  ידעו  הביטחון  וכוחות 
או  חיים  הנתעבים,  המחבלים  על 

מתים".
יש־ ויו"ר  לשעבר  הביטחון  שר 
את  ניצל  ליברמן  אביגדור  ביתנו,  ראל 
ההזדמנות לתקוף: "כניעה לטרור בעזה 

וביהודה  בירושלים  לפיגועים  מובילה 
ושומרון. במערכת הביטחון יודעים על 
פיגועים  להוציא  התארגנויות  עשרות 

מרצועת  חמאס  בהכוונת  יהודים  נגד 
מי־ מכבסת  הוא  'הסדרה'  המונח  עזה. 

לים לכניעה לטרור".

נער יהודי נרצח
>>> המשך מעמוד קודם
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ממצאי החקירה העלו:

 נשלל החשד לניסיון חטיפה; הגופה 
אותרה אחרי 6 שעות

פיגוע הדקירה בגוש עציון, שבו נרצח דביר שורק הי"ד, לא כלל ניסיון חטיפה ◆ מהחקירה 
עולה כי שורק צעד לבדו במעלה הכביש ליישוב מגדל עוז, ואז נדקר למוות על ידי המחבלים, 

שנמלטו ברכבם 

מ‡: מ. יו„
את  אמש  שללו  הביטחון  כוחות 
החשד כי פיגוע הדקירה שבו נרצח דביר 
כלל  עפרה  מהיישוב  הי"ד  שורק  יהודה 
הראשו־ החקירה  פי  על  חטיפה.  ניסיון 
נית, האירוע התרחש בעת ששורק עשה 
שסמו־ מהכיכר  רגלי  באופן  דרכו  את 
הכביש,  במעלה   - לאפרת  לכניסה  כה 
דרך  בכברת  מדובר  עוז.  מגדל  ליישוב 
החשודים  רכב  מטרים.   150-200 של 

נמלט לאחר מכן מהזירה.
שורק  של  גופתו  הערכות,  לפי 
האחורי  הכביש  בצד  מוטלת  הייתה 
לקבו־ טרשים  בין  עוז,  למגדל  שמוביל 
צת עצים, במשך כ-6 שעות לפחות עד 
שכוח צה"ל שסרק במרחב איתר אותה.

שהחייל  עולה  ראשונית  מחקירה 
בתחנה  מירושלים  מהאוטובוס  ירד 
שבכיכר הסמוכה לכניסה הדרומית לא־
פרת, וצעד ברגל, לבדו, בכביש העלייה 
המחב־ של  הרכב  זה  בשלב  עוז.  למגדל 
לים, שלא ידוע אם ארבו או עקבו אח־
אחד  מחבל  לפחות  בקרבתו.  עצר  ריו, 
יצא מהרכב ודקר אותו בחלקים שונים 
בגופו. הרצח עצמו נמשך שניות בודדות 
בצד  התמוטט  שורק  מאבק.  כלל  ולא 

הכביש ומת מפצעיו.
השעה  בסביבות  התרחש  האירוע 
לחפשו  החלו  שורק  של  חבריו   .20:30
ולכוחות  למשטרה  הראשון  והדיווח 
הגיע  צה"ל,  לפי  היעדרו,  על  הביטחון 
איתרו  גששים  חצות.  השעה  בסביבות 

את הגופה בסביבות 2:30 בלילה.
כעת יש מאמץ גדול של צה"ל, עם 

כוחות תגבור ויחידות מיוחדות, יחד עם 
החוליה.  את  לאתר  והמשטרה,  שב"כ 
עדיין  שהמחבלים  היא  העבודה  הנחת 
זהות  חקירת  מבחינת  הפיגוע.  באזור 

המפגעים, עדיין אין שיוך ארגוני.
גם  למנוע  בצה"ל  גדול  מאמץ  יש 
הפיגוע  הצלחת  בשל  השראה  פיגועי 
השנה,  שיצטלבו  רגישים  מועדים  ושני 
ויצוינו בתחילת שבוע הבא: תשעה באב 
תגבור  פלוגות  המוסלמי.  הקורבן  וחג 
בהיקף של כשני גדודים הוקפצו מהצה־
ריים למוקדים רגישים ביהודה ושומרון 
תותחנים  מגדודי  בהם  הפיגוע,  ובגזרת 

ונח"ל.
ראש  ביקר  אתמול  יותר  מוקדם 
קיבוץ  ליד  נתניהו  בנימין  הממשלה 
כי  אמר  נתניהו  עציון.  בגוש  עוז  מגדל 
המחבלים  או  המחבל  היה  ובו  הרכב 
נמלט לאחר הרצח, והבטיח: "נבוא חש־

בון עם המרצחים ושולחיהם".
עם נתניהו נכחו בזירה ראש מוע־

צת גוש עציון שלמה נאמן וראש מועצת 
סקירה  קיבלו  הם  רביבי,  עודד  אפרת 
מאלוף פיקוד מרכז נדב פדן. הרמטכ"ל 
סקירה  וערך  הוא  גם  הגיע  כוכבי  אביב 

ביטחונית בזירה. 
האזורית  המועצה  ראש  דגן,  יוסי 
שומרון דרש מנתניהו "להחזיר את המ־
כי  ציין  הוא  ושומרון".  ליהודה  חסומים 
הצלי־ ביו"ש  האחרונים  הפיגועים  בכל 
"בכדי  מהמקום.  להימלט  המחבלים  חו 
אויבינו,  של  התנועה  חופש  על  לשמור 
מאפשרים לרוצחים ומחבלים להסתובב 

בחופשיות", טען.
מציאת  זירת  של  ראשוני  ניתוח 
הצליחה  שבה  הקלות  את  חשף  הגופה, 
החייל.  את  לרצוח  המחבלים  חוליית 
המחבלים נמלטו ככל הנראה ברכב, ולכן 
הפלסטינית  בעיירה  התמקדו  הסריקות 
המצוד  במסגרת  פג'אר.  בית  הסמוכה 
לא הוטל כתר על העיירה או על כפרים 

פלסטיניים סמוכים.

סוגיית הנעדרים לא 
עלתה בפגישת הצלב 

האדום וחמאס
בפגישה שנערכה לרגל חילופי ראש הצלב האדום ברצועה 

השתתף סגן מנהיג חמאס בעזה ◆ לדברי הבכיר: "אנשי הצלב 
האדום לא הביאו מסר מהצד הישראלי בנושא"

מ‡: מ. יו„
בעזה  בכיר  גורם 
החללים  שסוגיית  אמר 
הישראלים  והנעדרים 
בפ־ לדיון  עלתה  לא 
נציגי  עם  חמאס  גישת 
ברצועה.  האדום  הצלב 
שנע־ בפגישה  מדובר 
הש־ ובה  אתמול,  רכה 
הארגון  מנהיג  סגן  תתף 
אל-חיה.  חליל  ברצועה 
אנשי  הגורם,  לדברי 
הצלב האדום לא הביאו 
הישראלי  מהצד  מסר 

בנושא.
נער־ הפגישה 
ראש  חילופי  לרגל  כה 
ברצועת  האדום  הצלב 

בעי־ עסקה  היא  עזה. 
האר־ בפעילויות  קרה 
הבריאות  בתחום  גון 
משפחות  ובביקורי 
עזתים אצל אסירים בי־
טחוניים הכלואים ביש־
ראל, כך הסביר הגורם.

הוועד  דובר 
הצלב  של  הבינלאומי 
סבן,  יהונתן  האדום, 
מסר בתגובה כי "הצלב 
בעקביות  פועל  האדום 
הרל־ הגורמים  כל  מול 
להשיג  מנת  על  וונטיים 
מידע על מצבם וגורלם 
היש־ הנעדרים  של 
הסוגייה  בעזה.  ראלים 
בפגישות  ועולה  שבה 

האדום  הצלב  שמקיים 
עם  בעזה.  הרשויות  עם 
לה־ ביכולתנו  אין  זאת, 

פגישה  לתוכן  תייחס 
מסוימת כזו או אחרת".

בתוך כך, משפחתו 
הודי־ שאול  אורון  של 
במאבק  פתיחה  על  עה 
שנים  חמש  להחזרתו, 
איתן.  צוק  מבצע  אחרי 
ביום  תקיים  המשפחה 
בית  מול  הפגנה  שישי 
לד־ הממשלה.  ראש 
הר־ "נתניהו  בריהם, 

שנים  חמש  אותנו  דים 
עד  תוצאות,  והבטיח 
כישלון  הוא  נכשל  כה 

חרוץ".

בוא עמו חשבון. אני שולח בשמי ובשם 
הממשלה תנחומים למשפחה".

ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
זיו  על  דאב  "הלב  לפיגוע:  התייחס 
אובדן  ועל  ברשע  שנגדעו  העלומים 
החיים הקצרים וישרי הדרך. נחזק את 
נש־ ולא  המרצחים  אחר  הדולקים  ידי 
קוט עד אשר נשיגם. מול הטרור הנורא 
למען  פשרות  וחסרת  קשה  ביד  נפעל 

שלום אזרחינו בכל מקום אשר יהיו".
הגיב  פרץ  רפי  הרב  החינוך  שר 
שנקטף  נער  על  כואב  "הלב  לאירוע: 
גדו־ תנחומים  שולח  אני  ימיו.  בדמי 
לים למשפחתו וסומך על צה"ל וכוחות 
את  שיתפסו  עד  ינוחו  שלא  הביטחון 
את  שביצעו  מתועבים  מרצחים  אותם 
להיות  חייב  המסר  הזה.  הנורא  הפשע 
יו"ר  הפקר".  אינו  יהודים  דם   - ברור 
"תנחומים  הוסיף:  גנץ  בני  לבן  כחול 
צה"ל  הלילה.  שנרצח  החייל  להורי 
ידם  את  לשים  ידעו  הביטחון  וכוחות 
או  חיים  הנתעבים,  המחבלים  על 

מתים".
יש־ ויו"ר  לשעבר  הביטחון  שר 
את  ניצל  ליברמן  אביגדור  ביתנו,  ראל 
ההזדמנות לתקוף: "כניעה לטרור בעזה 

וביהודה  בירושלים  לפיגועים  מובילה 
ושומרון. במערכת הביטחון יודעים על 
פיגועים  להוציא  התארגנויות  עשרות 

מרצועת  חמאס  בהכוונת  יהודים  נגד 
מי־ מכבסת  הוא  'הסדרה'  המונח  עזה. 

לים לכניעה לטרור".

נער יהודי נרצח
>>> המשך מעמוד קודם
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ארה"ב: מאות מהגרים נעצרו 
בפשיטה על מפעלי מזון

חלק מהמהגרים שנתפסו צפויים להיות מגורשים משטח ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ההגירה  בסוכנות  בכיר 
ואכיפת המכס של ארה"ב הודיע 
ארה"ב  של  ההגירה  משטרת  כי 
מה־ באחת  מהגרים   680 עצרה 
פשיטות הגדולות ביותר שבוצעו 

על מקום עבודה בעשור האחרון. 
מפ־ שבעה  על  נעשתה  הפשיטה 
עבדו  שם  במיסיסיפי,  מזון  עלי 

המהגרים. 
לעמוד  צפויים  העצורים 
אחר  חלק  יגורשו.  וחלקם  לדין 

שופט  ידי  על  להישפט  עשוי 
עליהם  האם  גורלם,  את  שיקבע 
אולי  או  ארה"ב  שטח  את  לעזוב 
מדובר בשוהים חוקיים שיכולים 

להמשיך ולעבוד במדינה. 

כתב האישום חושף: כך רומו 
ונגנבו עשרות אברכים

הפרקליטות הגישה כתב אישום בפרשת 'עוקץ המטפחות', ופירטה כיצד 
הנאשם הונה את עשרות המשפחות החרדיות שהשקיעו אצלו את מיטב כספם 

- שירד לטמיון

מ‡: יר‡ל לבי‡
ירושלים  מחוז  פרקליטות 
נגד  חמור  אישום  כתב  הגישה 
אבר־ עשרות  שעקץ  קרדי  רמון 

כים בעשרות מליוני שקלים.
את הדברים החמורים הש־
משפט  בית  שופטי  בפני  מיעה 
השלום עו"ד ג'ניה קליימן  מהפ־
רקליטות, בין הדברים היא אמרה 
הנאשם  של  מהגעתו  "החל  כי: 
לישראל בשנת 2013, ועד למועד 
מעצרו, הציג הנאשם מצגי שווא 
רבים  אנשים  בפני  כזב  וטענות 
פונזי',  'הונאת  המכונה  בשיטה 
כשותף  הנאשם  עצמו  הציג  בה 
במ־ ייבוא  בעסקי  עניין  בעל  או 
קסיקו, בארצות הברית ובישראל 
והציע לנפגעים להשקיע כספים 
בעסקיו אלו לפרקי זמן שהוגדרו 
לתשואות  ובתמורה  מראש 
כי  שווא  הבטחות  תוך  גבוהות, 

כספיהם יושקעו בעסקים".
הש־ מצג  את  לחזק  "בכדי 
ווא הכללי", טוענת קליימן, "נהג 
את  לנפגעים  לשלם  הנאשם 
וזאת  להם,  המגיעות  התשואות 

שהופקו  מרמה  כספי  באמצעות 
מכספי הקרן של נפגעים אחרים. 
במ־ עובד  עם  יחד  פעל  הנאשם 
בירושלים,  יודאיקה  לייצור  פעל 
ככלי  שימש  זה  ועובד  עבד,  שבו 
מכרי  את  לרתום  הנאשם  לעזרת 
השקיעו  כך  להונאתו.  העובד 
בעסקים,  קרן  סכומי  מתלוננים 
מ-3  למעלה  של  כולל  בסכום 
מיליון שקל, על יסוד מצג השווא 

הכללי אותו הציג הנאשם".
עוד בכתב האישום, "במה־
לך שהותו בארץ פתח הנאשם עם 
אחד מהמתלוננים מאפייה. לשם 
כלפי  הכללי  השווא  מצג  חיזוק 
הנאשם  נתן  מהנפגעים,  חלק 
המשותף  הבנק  מחשבון  שיקים 
הקרן  בשווי  למאפיה,  שפתחו 
את  זייף  בהם  להשקעה,  כערבון 
ללא  השני,  השותף  של  חתימתו 
לכך.  שהוסמך  ומבלי  ידיעתו 
לחשבונו  העביר  הנאשם  כן,  כמו 
הפרטי חובות השייכים למאפיה, 

מבלי שהורשה לכך".
כזכור, בתום חקירה, עצרה 
המת־ מקסיקו  תושב  המשטרה 

שהוציא  בחשד   בישראל,  גורר 
שק־ מיליוני  ובתחכום  בעורמה 
במהלך  קורבנות  מעשרות  לים 

השנתיים האחרונות.
ראשיתה של חקירת המש־
מאדם  שהתקבלה  בתלונה,  טרה 
תושב  חשוד  עם  בקשר  שהיה 
לפיו  מצג  בפניו  שהציג  מקסיקו 
בעסקים  במקסיקו  פועל  הוא 
שונים שכללו העברת כספים לי־
מכירה  עסקי  יהודים,  של  שראל 
מקסיקו  בין  שונים  פרטים  של 
ראש  מטפחות  ייצוא  לארה"ב, 
שמתגו־ יהודים  עבור  למקסיקו 
ררים במקום ועוד מיזמים, כאשר 
הקורבן  נאה.  תשואה  הבטיח 
נאות  תשואות  בתחילה  שקיבל 

צירף בני משפחה כמשקיעים.
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5 יום שישי ח' מנחם אב תשע"ט 09/08/2019

מלצר בביקורת על התנהלות 
המשטרה: "תפקיד המשטרה 

לא רק לשמור על הסדר"
לדבריו: "מזכירי וועדת קלפי טענו שמאיימים עליהם, איך אתם נערכים שזה 

לא יישנה?"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הצבת  על  בדיון 
בקלפיות,  המצלמות 
הבחי־ ועדת  יו"ר  מתח 
השופט  המרכזית,  רות 
ביקורת  מלצר,  חנן 
המש־ התנהלות  על 
הבחירות.  ביום  טרה 
משקיפים  לדבריו, 
לא  מקלפיות,  שהוצאו 
שעות  במשך  הוחזרו 
הורה  עצמו  שהוא  אף 
מזכיר  "בא  להחזירם: 
ועדת הקלפי, מטעמנו, 

ואומר מאיימים עלינו. איך אתם 
יישנה?  לא  הזה  שהדבר  נערכים 
ביום הבחירות נתתי את ההנחיה 
ב-13:00  כבר  המהירות  בשיא 
שהתלוננו  אנשים  היו  בצהריים, 

ב-21:00 בערב".
ראש  בדיון,  המשטרה  נציג 
הארצי  במטה  חקירות  מדור 
בהט,  גלעד  ניצב  סגן  במשטרה, 
שאדוני  "ברגע  כי  בתשובה  טען 

המשקי־ כל  החלטתו,  את  נתן 
הור־ מצלמות  עליהם  שהיו  פים 
הייתה  הבעיה  לקלפי.  לחזור  שו 
ועדות  שמזכירי  מקרים  שהיו 
להחזיר  לא  התעקשו  מסוימים 
של  בורר  לא  הוא  השוטר  אותם. 
מסייע.  הכול  בסך  הוא  הוועדה, 
כל  את  להפנות  אפשר  אי  לכן 

הטענות למשטרה".
השופט מלצר ציין בתגובה 
כי "תפקיד המשטרה הוא לא רק 

לשמור על הסדר, אלא גם לחקור 
בטוהר  פגיעה  בעניין  ולפעול 
הבחירות". ועל כך השיב בהט כי 
המצלמות  נושא   - לזכור  "צריך 
לא הובא לידיעתנו טרם יום הב־
חירות. אנחנו קיבלנו את זה בה־

להתמודד  צריכים  והיינו  פתעה 
הב־ לוועדת  מיד  דיווחנו  זה.  עם 
חירות אבל הייתה שם התנהלות 

של צורך למצוא פתרון".

ח''כ הרב אשר פנה ליועמ''ש בדרישה 
לבדוק חוקיות פרסום ההמלצה להעמיד 

לדין את הרב ליצמן
במפלגה טוענים כי פרסום ההמלצות מנוגד לחוק ההמלצות שחוקק בשנת 

2017

מ‡: ח. פרנ˜ל
התורה  יהדות  מפלגת 
המשפטי  ליועץ  ד'  ביום  פנתה 
בט־ מנדלבליט  אביחי  לממשלה, 
ענה כי פרסום המלצות המשטרה 
נגד יו''ר המפלגה, סגן השר הרב 
ההמ־ לחוק  מנוגד  ליצמן,  יעקב 
ב-2017.  בכנסת  שהתקבל  לצות 
לטענתם חקירת המשטרה החלה 
לאחר חקיקת החוק, ולכן הוא חל 
על חקירה זו. בפנייה נרמז כי אם 
על  עבירה  הייתה  שאכן  יתברר 
בו,  נכון  לא  שימוש  אף  או  החוק 
תיקון  בו  להכניס  תפעל  המפלגה 
המ־ את  יותר  עוד  שיגביל  נוסף, 
הפר־ ואת  היועמ"ש  את  שטרה, 

קליטות.
על-ידי  שנשלח  במכתב,   
יו"ר הסיעה ח"כ הרב יעקב אשר, 
של  הרשמית  ההודעה  צוטטה 
המשטרה. אשר העיר כי לפי חוק 
סדר הדין הפלילי, בתיקי חקירה 
 - מלווה  פרקליט  בליווי  שנערכו 
סיכום  את  להעביר  המשטרה  על 
אלא  עמדה,  הבעת  ללא  החקירה 
אם התבקשה לכך על-ידי היועץ 
על-ידי  או  לממשלה  המשפטי 
פרקליט המדינה. "על פי חוק זה 
חל איסור פלילי על שוטר, חוקר 
פרק־ או  אחרת  חוקרת  ברשות 
ליט, למסור את המלצת המשטרה 

לעניין הגשת כתב אישום או לע־
הראייתית  התשתית  מכלול  ניין 
חשודים  נגד  האשמה  לביסוס 
בחקירה למי שאינו מוסמך לקב־
לה על פי דין", כתב אשר במכתב. 
למ־ הייתה  לחוק  התיקון  "מטרת 
נוע מקרים אלו, כמו שנעשה בפ־
בחקי־ שימוש  של  הנוכחי,  רסום 
פוליטיות  למטרות  משטרה  רות 
ועריכת 'משפטי שדה' לנחקרים, 
הנ־ של  הטוב  בשמם  פגיעה  או 
חקרים ובזכותם הבסיסית, מכוח 

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו".
יו"ר סיעתו של ליצמן סייג 
את דבריו והודה כי אינו יודע אם 
המאפ־ בתנאים  עומדת  החקירה 
המלצות  להגיש  למשטרה  שרים 
בוודאי  "אולם  בציבור.  ולפרסמן 

שנ־ הרציונל  את  נוגד  שהפרסום 
למש־ שאין  לחוק,  בתיקון  קבע 
טרה הממונה על שמירת הסדר 
הציבורי וזכויות האזרח סמכות 
ולפ־ מכך  ההפך  את  לעשות 
נחקרים  של  הטוב  בשמם  גוע 
ח"כ  הבסיסיות".  ובזכויותיהם 
לע־ ממנדלבליט  ביקש  אשר 
רוך בירור בעניין, "לאור העוול 
לו  ולהודיע  שנעשה",  הציבורי 
להביע  התבקשה  המשטרה  אם 
התשתית  לעניין  עמדתה  את 
נחוצה  היא  האם  הראייתית, 
וכן  בתיק  החלטה  קבלת  לשם 
של־ בתקשורת,  הפרסום  האם 
דבריו, "אין חולק שהינו פוגעני 
ואין בו כדי להועיל להליך המ־

שפטי", נעשה בהתאם לחוק.

סמוטריץ תוקף: נתניהו מזלזל 
באינטלגנציה של הציונות הדתית

לאחר שרה''מ אמר כי דבריו של סמוטריץ על מדינת הלכה הם "בלבולי מוח", 
שר התחבורה משיב אש

מ‡: ח. פרנ˜ל
בצלאל  התחבורה  שר 
את  בחריפות  תקף  סמוטריץ 
ראש הממשלה בנימין נתניהו על 
קו־ חברי  עם  בפגישה  כי  שאמר 
של  אמירתו  כי  אמריקניים  נגרס 
הם  הלכה  מדינת  על  סמוטריץ 

"פשוט שטויות ובלבולי מוח".
שפר־ התגובה  במכתב 
ראש  "אז  נכתב:  סמוטריץ  סם 
מצוחצחת  באנגלית  הממשלה, 
ומשויפת בדיוק כמו שהוא אוהב, 
ירד עליי ואמר שדברים שאמרתי 
בלבול  מוחלטים,  הבל  'דברי  הם 
של  השיקולים  ומגוחכים'.  מוח 
אלקטורליים  ורק  אך  הם  ביבי 
המ־ אמת  של  גרעין  שום  ללא 
חוברת ליהדות. כך היה, כך הווה 
וכך יהיה. ביבי רוצה לפנות היום 
לקהל חילוני כדי לגרד משם עוד 
מנדט או שניים. לכן היום נוח על 
עד  להוכיח  סמוטריץ׳  של  הגב 
הוסיף  ומתקדם",  נאור  הוא  כמה 

סמוטריץ'. "אבל אל תדאגו, תוך 
יום יומיים ביבי ירדוף אחרי המ־
מודעות  ימרח  הדתיים,  צביעים 
בכל עלוני השבת והעיתונות המ־
גזרית ויבטיח להם הרים וגבעות. 
הבית  היא  היא  הליכוד  שמפלגת 
האמיתי של הציונות הדתית, של 
יש  ושל הימין כולו.  ההתיישבות 
שבי־ באינטליגנציה  לזלזול  גבול 
בי מייחס לציבור הזה ואני משו־

כנע שהגבול הזה כבר כאן". 

סמוטריץ'  התייחס  אתמול 
לדבריו שעוררו סערה בנוגע למ־
לק־ בראיון  והבהיר  הלכה,  דינת 
כי  ליברמן  ואסף  ליבסקינד  למן 
שלא  ציניים,  פוליטיקאים  "שני 
בפולי־ קטן  חותם  ולו  הטביעו 
טיקה הישראלית, מפיצים שנאת 
חינם. התחרות הפתטית בין ליב־
היש־ הציבור  הזויה.  ללפיד  רמן 
ראלי מכבד את היהדות", לדבריו 

מדובר בעיוותים ושקרים. 
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מלצר בביקורת על התנהלות 
המשטרה: "תפקיד המשטרה 

לא רק לשמור על הסדר"
לדבריו: "מזכירי וועדת קלפי טענו שמאיימים עליהם, איך אתם נערכים שזה 

לא יישנה?"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הצבת  על  בדיון 
בקלפיות,  המצלמות 
הבחי־ ועדת  יו"ר  מתח 
השופט  המרכזית,  רות 
ביקורת  מלצר,  חנן 
המש־ התנהלות  על 
הבחירות.  ביום  טרה 
משקיפים  לדבריו, 
לא  מקלפיות,  שהוצאו 
שעות  במשך  הוחזרו 
הורה  עצמו  שהוא  אף 
מזכיר  "בא  להחזירם: 
ועדת הקלפי, מטעמנו, 

ואומר מאיימים עלינו. איך אתם 
יישנה?  לא  הזה  שהדבר  נערכים 
ביום הבחירות נתתי את ההנחיה 
ב-13:00  כבר  המהירות  בשיא 
שהתלוננו  אנשים  היו  בצהריים, 

ב-21:00 בערב".
ראש  בדיון,  המשטרה  נציג 
הארצי  במטה  חקירות  מדור 
בהט,  גלעד  ניצב  סגן  במשטרה, 
שאדוני  "ברגע  כי  בתשובה  טען 

המשקי־ כל  החלטתו,  את  נתן 
הור־ מצלמות  עליהם  שהיו  פים 
הייתה  הבעיה  לקלפי.  לחזור  שו 
ועדות  שמזכירי  מקרים  שהיו 
להחזיר  לא  התעקשו  מסוימים 
של  בורר  לא  הוא  השוטר  אותם. 
מסייע.  הכול  בסך  הוא  הוועדה, 
כל  את  להפנות  אפשר  אי  לכן 

הטענות למשטרה".
השופט מלצר ציין בתגובה 
כי "תפקיד המשטרה הוא לא רק 

לשמור על הסדר, אלא גם לחקור 
בטוהר  פגיעה  בעניין  ולפעול 
הבחירות". ועל כך השיב בהט כי 
המצלמות  נושא   - לזכור  "צריך 
לא הובא לידיעתנו טרם יום הב־
חירות. אנחנו קיבלנו את זה בה־
להתמודד  צריכים  והיינו  פתעה 
הב־ לוועדת  מיד  דיווחנו  זה.  עם 
חירות אבל הייתה שם התנהלות 

של צורך למצוא פתרון".

ח''כ הרב אשר פנה ליועמ''ש בדרישה 
לבדוק חוקיות פרסום ההמלצה להעמיד 

לדין את הרב ליצמן
במפלגה טוענים כי פרסום ההמלצות מנוגד לחוק ההמלצות שחוקק בשנת 

2017

מ‡: ח. פרנ˜ל
התורה  יהדות  מפלגת 
המשפטי  ליועץ  ד'  ביום  פנתה 
בט־ מנדלבליט  אביחי  לממשלה, 
ענה כי פרסום המלצות המשטרה 
נגד יו''ר המפלגה, סגן השר הרב 
ההמ־ לחוק  מנוגד  ליצמן,  יעקב 
ב-2017.  בכנסת  שהתקבל  לצות 
לטענתם חקירת המשטרה החלה 
לאחר חקיקת החוק, ולכן הוא חל 
על חקירה זו. בפנייה נרמז כי אם 
על  עבירה  הייתה  שאכן  יתברר 
בו,  נכון  לא  שימוש  אף  או  החוק 
תיקון  בו  להכניס  תפעל  המפלגה 
המ־ את  יותר  עוד  שיגביל  נוסף, 
הפר־ ואת  היועמ"ש  את  שטרה, 

קליטות.
על-ידי  שנשלח  במכתב,   
יו"ר הסיעה ח"כ הרב יעקב אשר, 
של  הרשמית  ההודעה  צוטטה 
המשטרה. אשר העיר כי לפי חוק 
סדר הדין הפלילי, בתיקי חקירה 
 - מלווה  פרקליט  בליווי  שנערכו 
סיכום  את  להעביר  המשטרה  על 
אלא  עמדה,  הבעת  ללא  החקירה 
אם התבקשה לכך על-ידי היועץ 
על-ידי  או  לממשלה  המשפטי 
פרקליט המדינה. "על פי חוק זה 
חל איסור פלילי על שוטר, חוקר 
פרק־ או  אחרת  חוקרת  ברשות 
ליט, למסור את המלצת המשטרה 

לעניין הגשת כתב אישום או לע־
הראייתית  התשתית  מכלול  ניין 
חשודים  נגד  האשמה  לביסוס 
בחקירה למי שאינו מוסמך לקב־
לה על פי דין", כתב אשר במכתב. 
למ־ הייתה  לחוק  התיקון  "מטרת 
נוע מקרים אלו, כמו שנעשה בפ־
בחקי־ שימוש  של  הנוכחי,  רסום 
פוליטיות  למטרות  משטרה  רות 
ועריכת 'משפטי שדה' לנחקרים, 
הנ־ של  הטוב  בשמם  פגיעה  או 
חקרים ובזכותם הבסיסית, מכוח 

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו".
יו"ר סיעתו של ליצמן סייג 
את דבריו והודה כי אינו יודע אם 
המאפ־ בתנאים  עומדת  החקירה 
המלצות  להגיש  למשטרה  שרים 
בוודאי  "אולם  בציבור.  ולפרסמן 

שנ־ הרציונל  את  נוגד  שהפרסום 
למש־ שאין  לחוק,  בתיקון  קבע 
טרה הממונה על שמירת הסדר 
הציבורי וזכויות האזרח סמכות 
ולפ־ מכך  ההפך  את  לעשות 
נחקרים  של  הטוב  בשמם  גוע 
ח"כ  הבסיסיות".  ובזכויותיהם 
לע־ ממנדלבליט  ביקש  אשר 
רוך בירור בעניין, "לאור העוול 
לו  ולהודיע  שנעשה",  הציבורי 
להביע  התבקשה  המשטרה  אם 
התשתית  לעניין  עמדתה  את 
נחוצה  היא  האם  הראייתית, 
וכן  בתיק  החלטה  קבלת  לשם 
של־ בתקשורת,  הפרסום  האם 
דבריו, "אין חולק שהינו פוגעני 
ואין בו כדי להועיל להליך המ־

שפטי", נעשה בהתאם לחוק.

סמוטריץ תוקף: נתניהו מזלזל 
באינטלגנציה של הציונות הדתית

לאחר שרה''מ אמר כי דבריו של סמוטריץ על מדינת הלכה הם "בלבולי מוח", 
שר התחבורה משיב אש

מ‡: ח. פרנ˜ל
בצלאל  התחבורה  שר 
את  בחריפות  תקף  סמוטריץ 
ראש הממשלה בנימין נתניהו על 
קו־ חברי  עם  בפגישה  כי  שאמר 
של  אמירתו  כי  אמריקניים  נגרס 
הם  הלכה  מדינת  על  סמוטריץ 

"פשוט שטויות ובלבולי מוח".
שפר־ התגובה  במכתב 
ראש  "אז  נכתב:  סמוטריץ  סם 
מצוחצחת  באנגלית  הממשלה, 
ומשויפת בדיוק כמו שהוא אוהב, 
ירד עליי ואמר שדברים שאמרתי 
בלבול  מוחלטים,  הבל  'דברי  הם 
של  השיקולים  ומגוחכים'.  מוח 
אלקטורליים  ורק  אך  הם  ביבי 
המ־ אמת  של  גרעין  שום  ללא 
חוברת ליהדות. כך היה, כך הווה 
וכך יהיה. ביבי רוצה לפנות היום 
לקהל חילוני כדי לגרד משם עוד 
מנדט או שניים. לכן היום נוח על 
עד  להוכיח  סמוטריץ׳  של  הגב 
הוסיף  ומתקדם",  נאור  הוא  כמה 

סמוטריץ'. "אבל אל תדאגו, תוך 
יום יומיים ביבי ירדוף אחרי המ־
מודעות  ימרח  הדתיים,  צביעים 
בכל עלוני השבת והעיתונות המ־
גזרית ויבטיח להם הרים וגבעות. 
הבית  היא  היא  הליכוד  שמפלגת 
האמיתי של הציונות הדתית, של 
יש  ושל הימין כולו.  ההתיישבות 
שבי־ באינטליגנציה  לזלזול  גבול 
בי מייחס לציבור הזה ואני משו־

כנע שהגבול הזה כבר כאן". 

סמוטריץ'  התייחס  אתמול 
לדבריו שעוררו סערה בנוגע למ־
לק־ בראיון  והבהיר  הלכה,  דינת 
כי  ליברמן  ואסף  ליבסקינד  למן 
שלא  ציניים,  פוליטיקאים  "שני 
בפולי־ קטן  חותם  ולו  הטביעו 
טיקה הישראלית, מפיצים שנאת 
חינם. התחרות הפתטית בין ליב־
היש־ הציבור  הזויה.  ללפיד  רמן 

ראלי מכבד את היהדות", לדבריו 
מדובר בעיוותים ושקרים. 
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כתב אישום יוגש נגד ח''כ לשעבר זועבי ומפלגת בל"ד
זו הפעם הראשונה שמפלגה תועמד לדין ◆ זאת, בגין עבירות במסגרת מערכות הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות ב-2013 ◆ לפי החשד, המפלגה הציגה במרמה 

קבלת תרומות לגיטימיות בסך כולל של כ-3 מיליון שקלים

מ‡: ח. פרנ˜ל ומ. יו„
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
שי  עו"ד  המדינה  ופרקליט  מנדלבליט 
ול־ בל"ד  למפלגת  אתמול  הודיעו  ניצן 
חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי כי נש־
קלת העמדתם לדין כפוף לשימוע. זאת, 
בגין עבירות במסגרת מערכות הבחירות 
זו  ב-2013.  המקומיות  ולרשויות  לכנסת 
אישום  כתב  יוגש  שבה  הראשונה  הפעם 

נגד מפלגה.
המש־ היועץ  שלחו  אותה  בהודעה 

לעורכי  המדינה  ופרקליט  לממשלה  פטי 
הדין של זועבי נכתב כי היא חשודה בזיוף 
בנסיבות מחמירות, שימוש במסך מזויף, 
רישום כוזב במסמכי תאגיד, ניסיון לקב־
תו־ בנוסף  הון.  והלבנת  במרמה  דבר  לת 

עמד לדין גם מפלגתה של זועבי, בל''ד.
הכלכ־ המחלקה  הודיעה  במקביל, 
חשודים  ל-35  המדינה  בפרקליטות  לית 
העמדתם  נשקלת  כי  בפרשה  נוספים 
של  עבירות  בגין  לשימוע,  בכפוף  לדין, 
מחמירות,  בנסיבות  במרמה  דבר  קבלת 
במסמך  שימוש  מחמירות,  בנסיבות  זיוף 
והל־ תאגיד  במסמכי  כוזב  רישום  מזויף, 
במפלגה  בכירים  החשודים  בין  הון.  בנת 
חוסיין,  עוואד  לשעבר  המזכ"ל  ובהם 
מוראד  במפלגה  המרכזי  הוועד  חברי 
מחוז  ואחראי  בדראן,  ועזאלדין  חדאד 
ריאד  עו"ד  המפלגה,  מטעם  המשולש 

מחאמיד.

לכאורה  והמרמה  הזיוף  פרשת 
המדינה,  מבקר  כלפי  בעיקרה  בוצעה 
בשתי  המפלגה  שקיבלה  כספים  בנושא 
והמקומיות,  הכלליות  בחירות,  מערכות 
כוללת  הפרשה   .2013 בשנת  שהתקיימו 
מצ־ ולהצגת  שקריים  לדיווחים  חשדות 
למ־ בנוגע  המדינה  למבקר  כוזבים  גים 
ולהצגתם  המפלגה  שקיבלה  כספים  קור 
ככספי תרומות ממאות אזרחים פרטיים, 
עבי־ ביצוע  תוך  לאמת,  בניגוד  לכאורה 
מסמכים  באלפי  שימוש  זיוף,  של  רות 
מזויפים לשם ביסוס המרמה, רישום כוזב 
"במסגרת  הון.  והלבנת  תאגיד  במסמכי 
חקירת הפרשה נחשפה מרמה מאורגנת, 
הפ־ היקף  מבחינת  הן  ושיטתית  רחבה 
מבחינת  הן  המעורבים,  וריבוי  עילות 
שנועדו  המעשים,  ותחכום  מורכבות 
להכניס למערכת הפוליטית כספים שלא 
המשפטים.  משרד  בהודעת  נכתב  כדין", 
רשימות  השקריים,  הכספיים  בדו"חות 
הקבלות  ובמסמכי  הכוזבות  התורמים 
במ־ המפלגה  הציגה  שהוגשו,  המזויפות 
לפני  הבחירות  במערכות  שקיבלה  רמה, 
כביכול  לגיטימיות  תרומות  שנים  שש 
בסך כולל של כ-3.2 מיליון שקלים. בכך 
להפקיד  האפשרות  את  המפלגה  קיבלה 
כספים אסורים בחשבון הבנק שלה וקי־

בלה את האפשרות להשתמש בהם.
 עוד נכתב בהודעת הפרקליטות כי 
למבקר  הציגה  המפלגה   2016 בפברואר 

המדינה דוח כספי שקרי בנושא הבחירות 
כ-1,300  צורפו  לדוח  ב-2013.  הכלליות 
קבלות מזויפות ורשימת תורמים פרטיים 
כוזבת עם פרטי תורמים שתרמו לכאורה 
פברואר-ספטמבר  בחודשים  למפלגה 
2013. בפועל זויפו הקבלות ומולאו בש־
נים 2016-2015 על ידי פעילי המפלגה.

המפלגה  הגישה   2014 באפריל 
הב־ בנושא  כספי  דוח  המדינה  למבקר 
חירות המקומיות ב-2013. לדוח צורפה 
תו־ פרטי  עם  כוזבת  תורמים  רשימת 

בחוד־ למפלגה  לכאורה  שתרמו  רמים 
שים ספטמבר-אוקטובר 2013. בהמשך 
הגישה המפלגה כ-350 קבלות מזויפות 
הכוזבת  התורמים  לרשימת  בהתאם 
ומולאו  הקבלות  זויפו  בפועל  שהוגשה. 
 2014 יולי-אוגוסט  החודשים  במהלך 
על ידי בעלי תפקידים בכירים במפלגה 

ופעיליה.
בבל"ד דחו על הסף את ההאשמות 
נגדם ונגד זועבי וחברים אחרים במפל־
גה, "חקירת הנושא הסתיימה לפני כש־

לוש שנים, והפרקליטות חיכתה כל הזמן 
ערב  החלטותיה  על  להודיע  כדי  הזה 
בבל"ד  לפגוע  כדי  זאת  כל  הבחירות, 
המצבי־ ובציבור  המשותפת  וברשימה 
"מדובר  במפלגה,  מסרו  הערבים",  עים 
בעניין מנהלי שהוא מסמכותו של מבקר 
המדינה, וכך טופלו עניינים כאלה עברו 
מטיפול  הנושא  העברת  המפלגות.  כל 
מנהלי לטיפול פלילי הוא צעד נקמני של 
רדיפה פוליטית, ובחירת מועד ההודעה 

ערב הבחירות מצביע על כך בבירור".
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אדלשטיין: "אבו מאזן פרטנר לשיתופי פעולה בתחום הביטחוני"
יו"ר הכנסת מסר את תנחומיו למשפחתו של דביר שורק ואמר: "להבהיר שהטרור לא יבריח אותנו" ◆ הוא הוסיף שיש שיתוף פעולה עם יו"ר הרשות בתחום הביטחוני אבל לא באזרחי

מ‡: מ. יו„
את  להחיל  אתמול  קרא  אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר 
בו  לפיגוע  בתגובה  ושומרון,  ביהודה  הישראלית  הריבונות 
אמר  הערב"  לתוכנית "כאן  בריאיון  הי"ד.  שורק  דביר  נרצח 
לרן בנימיני ויגאל גואטה כי הוא שולח את תנחומיי למשפחת 
שורק. "כדאי להתקדם לכיוון של החלת ריבונות על היישו־
בים שלנו. כדי להבהיר שהטרור לא יבריח אותנו. אני מקווה 

שאחרי הבחירות תקום ממשלה שתוכל לעשות את זה". הוא 
ציין כי "אבו מאזן הוא פרטנר לשיתופי פעולה בתחום הבי־

טחוני".
הנכון,  בכיוון  התקדמויות  מעט  לא  שהיו  חושב  "אני 
אבל גם כאן צריך להתקדם כי הגיעה העת", הסביר אדלש־
טיין. "בכך אתה עוקר את המוטיבציה של אלה שמבצעים את 
הפיגועים. ההיגיון שלהם שאם הם יעשו לנו חיים קשים אז 

נחשוב על בריחה. צריך להוציא להם את זה מהראש".

אדלשטיין הוסיף שקיים שיתוף פעולה עם אבו מאזן 
למה־ מסרב  הפלסטינית  הרשות  יו"ר  אך  הביטחוני,  בתחום 
קשה  לקוח  הוא  מאזן  "אבו  לדבריו,  האזרחי.  בתחום  לכים 
מאוד. אבל בהתחשב בכל המגבלות, אנחנו משתפים פעולה. 
זה  כי  הביטחוני  בתחום  פעולה  לשיתופי  פרטנר  שהוא  ודאי 

אינטרס שלו".
שלא  נושא  עוד  כאן  שיש  חושב  אני  הרב,  "לצערי 
התעשייתי  בתחום  אלף  פי  לעשות  היה  אפשר  בו.  נוגעים 

והחקלאי אבל אבו מאזן עוצר את התהליכים האלה", הוסיף. 
בצומת  לוי  ברמי  שקונים  לפלסטינים  עיניי  במו  עד  "הייתי 
הגוש ואז אנשי הרשות זורקים להם את השקיות על הרצפה".
גנץ  בני  לצירוף  לאפשרות  התייחס  הוא  כך,  בתוך 
לממשלה אחרי הבחירות, ללא אנשי יש עתיד: "אני לא מאלה 
שפוסלים. כל מפלגה ציונית מוזמנת להיכנס למו"מ על סמך 
והכלכלי  המדיני  הקו  איתם.  לחיות  יכולים  שאנחנו  הקווים 

צריך להיות ברור".

חמאס קראו 
לפלשתינים: 

"הגנו על 
המחבלים מעציון"

 בהודעה רשמית של ארגון הטרור, 
התבקשו הפלשתינים ביו"ש לפתוח את 

בתיהם כמו בפיגועי טרור קודמים ◆ 
בארגון הצדיעו ל"מבצעי הפעולה בעציון"

מ‡: מ. יו„
רש־ בהודעה 

חמאס  הצדיע  מית 
הפיגוע  ל"מבצעי 
אשר  עציון"  בגוש 
צה"ל,  חייל  את  הרגו 
שורק  יהודה  דביר 
שלדבריהם:  ז"ל, 
צבאית  במכללה  "למד 
קיצו־ ממנה  שיוצאים 
טקסים  שעורכים  נים 
תלמודיים-תורניים 
בני  את  להרוג  כדי 
על  ומתנחלים  עמנו 

אדמותיו".
פנו  בחמאס 
ביהודה  לפלשתינים 
להם  וקראו  ושומרון 
שבי־ למחבלים  לסייע 
כמו  הפיגוע  את  צעו 
בפיגועי טרור קודמים 
עליהם  ולהגן  באזור, 
האחרו־ "הנשימה  עד 

הזכירו  היתר,  בין  נה". 
המחבלים  את  בחמאס 
עומר אבו לילא, אשרף 
נעאלווה ועאסם ברגו־
אח־ היו  השלושה  תי. 
הטרור  לפיגועי  ראים 
באזור  אריאל,  בצומת 
ובג־ ברקן  התעשייה 
בהתאמה.  אסף,  בעת 
ברגותי היה מעורב גם 
עפרה.  בצומת  בפיגוע 
לפי ההודעה, מחבלים 
אלה זכו לסיוע מהפל־
ושו־ ביהודה  שתינים 
מנוסתם  במהלך  מרון, 

מכוחות הביטחון.
הכרי־ בחמאס 
"מקור  כי  בהודעה  זו 
הוא  בגדה  ההתנגדות 
החופשיים,  בבניה 
מלפעול  יעצרו  שלא 
והגנת  ארצם  למען 

אל-קודס". ארגון הט־
פיגוע  בין  קישר  רור 
המבנים  להרס  הטרור 
בירוש־ הפלשתיניים 
לים בשכונת ואדי אל-
חומוס על ידי ישראל. 
הטרור  בארגון 
הפלש־ לרשות  קראו 
הבי־ ולמנגנוני  תינית 
להתיישר  שלה  טחון 
בה־ העם  "בחירת  עם 
ולעצור  ארצו  על  גנה 
הביטחו־ התיאום  את 
קראו  הם  בנוסף  ני". 
בה־ להתחיל  לרשות 
ומע־ אמתית  תנגדות 
ולהוביל  בשטח,  שית 
הפלש־ ההמונים  את 
עממי  למאבק  תינים 
"שחרור  שבראשו, 
פלש־ מדינה  והקמת 
בעלת  עצמאית  תינית 

ריבונות מלאה".
יותר,  מוקדם 
ראשונית  בתגובה 
בח־ אמרו  לפיגוע, 
מאס כי "פעולת עציון 
כיש־ את  מוכיחה 
במניעת  הכיבוש  לון 
וכישלון  ההתנגדות 
המדיניות של התיאום 
הכיבוש  בין  הביטחוני 
הפלשתי־ והרשות 

נית".
על  נמסר  עוד 
ידי דובר חמאס, חאזם 
הט־ פיגוע  כי  קאסם, 
"מו־ עציון  בגוש  רור 
האינ־ שמהפכת  כיח 
עמנו  של  תיפאדה 
ושה־ ממשיכה,  בגדה 

לא  לעולם  צעירים 
עד  במאבקם  יעצרו 
ויפונו  הכיבוש  שיוסר 

ההתנחלויות".
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7 יום שישי ח' מנחם אב תשע"ט 09/08/2019

אדלשטיין: "אבו מאזן פרטנר לשיתופי פעולה בתחום הביטחוני"
יו"ר הכנסת מסר את תנחומיו למשפחתו של דביר שורק ואמר: "להבהיר שהטרור לא יבריח אותנו" ◆ הוא הוסיף שיש שיתוף פעולה עם יו"ר הרשות בתחום הביטחוני אבל לא באזרחי

מ‡: מ. יו„
את  להחיל  אתמול  קרא  אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר 
בו  לפיגוע  בתגובה  ושומרון,  ביהודה  הישראלית  הריבונות 
אמר  הערב"  לתוכנית "כאן  בריאיון  הי"ד.  שורק  דביר  נרצח 
לרן בנימיני ויגאל גואטה כי הוא שולח את תנחומיי למשפחת 
שורק. "כדאי להתקדם לכיוון של החלת ריבונות על היישו־
בים שלנו. כדי להבהיר שהטרור לא יבריח אותנו. אני מקווה 

שאחרי הבחירות תקום ממשלה שתוכל לעשות את זה". הוא 
ציין כי "אבו מאזן הוא פרטנר לשיתופי פעולה בתחום הבי־

טחוני".
הנכון,  בכיוון  התקדמויות  מעט  לא  שהיו  חושב  "אני 
אבל גם כאן צריך להתקדם כי הגיעה העת", הסביר אדלש־
טיין. "בכך אתה עוקר את המוטיבציה של אלה שמבצעים את 
הפיגועים. ההיגיון שלהם שאם הם יעשו לנו חיים קשים אז 

נחשוב על בריחה. צריך להוציא להם את זה מהראש".

אדלשטיין הוסיף שקיים שיתוף פעולה עם אבו מאזן 
למה־ מסרב  הפלסטינית  הרשות  יו"ר  אך  הביטחוני,  בתחום 
קשה  לקוח  הוא  מאזן  "אבו  לדבריו,  האזרחי.  בתחום  לכים 
מאוד. אבל בהתחשב בכל המגבלות, אנחנו משתפים פעולה. 
זה  כי  הביטחוני  בתחום  פעולה  לשיתופי  פרטנר  שהוא  ודאי 

אינטרס שלו".
שלא  נושא  עוד  כאן  שיש  חושב  אני  הרב,  "לצערי 
התעשייתי  בתחום  אלף  פי  לעשות  היה  אפשר  בו.  נוגעים 

והחקלאי אבל אבו מאזן עוצר את התהליכים האלה", הוסיף. 
בצומת  לוי  ברמי  שקונים  לפלסטינים  עיניי  במו  עד  "הייתי 
הגוש ואז אנשי הרשות זורקים להם את השקיות על הרצפה".
גנץ  בני  לצירוף  לאפשרות  התייחס  הוא  כך,  בתוך 
לממשלה אחרי הבחירות, ללא אנשי יש עתיד: "אני לא מאלה 
שפוסלים. כל מפלגה ציונית מוזמנת להיכנס למו"מ על סמך 
והכלכלי  המדיני  הקו  איתם.  לחיות  יכולים  שאנחנו  הקווים 

צריך להיות ברור".

חמאס קראו 
לפלשתינים: 

"הגנו על 
המחבלים מעציון"

 בהודעה רשמית של ארגון הטרור, 
התבקשו הפלשתינים ביו"ש לפתוח את 

בתיהם כמו בפיגועי טרור קודמים ◆ 
בארגון הצדיעו ל"מבצעי הפעולה בעציון"

מ‡: מ. יו„
רש־ בהודעה 
חמאס  הצדיע  מית 
הפיגוע  ל"מבצעי 
אשר  עציון"  בגוש 
צה"ל,  חייל  את  הרגו 
שורק  יהודה  דביר 
שלדבריהם:  ז"ל, 
צבאית  במכללה  "למד 
קיצו־ ממנה  שיוצאים 
טקסים  שעורכים  נים 
תלמודיים-תורניים 
בני  את  להרוג  כדי 
על  ומתנחלים  עמנו 

אדמותיו".
פנו  בחמאס 
ביהודה  לפלשתינים 
להם  וקראו  ושומרון 
שבי־ למחבלים  לסייע 
כמו  הפיגוע  את  צעו 
בפיגועי טרור קודמים 
עליהם  ולהגן  באזור, 
האחרו־ "הנשימה  עד 

הזכירו  היתר,  בין  נה". 
המחבלים  את  בחמאס 
עומר אבו לילא, אשרף 
נעאלווה ועאסם ברגו־
אח־ היו  השלושה  תי. 
הטרור  לפיגועי  ראים 
באזור  אריאל,  בצומת 
ובג־ ברקן  התעשייה 
בהתאמה.  אסף,  בעת 
ברגותי היה מעורב גם 
עפרה.  בצומת  בפיגוע 
לפי ההודעה, מחבלים 
אלה זכו לסיוע מהפל־
ושו־ ביהודה  שתינים 
מנוסתם  במהלך  מרון, 

מכוחות הביטחון.
הכרי־ בחמאס 
"מקור  כי  בהודעה  זו 
הוא  בגדה  ההתנגדות 
החופשיים,  בבניה 
מלפעול  יעצרו  שלא 
והגנת  ארצם  למען 

אל-קודס". ארגון הט־
פיגוע  בין  קישר  רור 
המבנים  להרס  הטרור 
בירוש־ הפלשתיניים 
לים בשכונת ואדי אל-
חומוס על ידי ישראל. 

הטרור  בארגון 
הפלש־ לרשות  קראו 
הבי־ ולמנגנוני  תינית 
להתיישר  שלה  טחון 
בה־ העם  "בחירת  עם 
ולעצור  ארצו  על  גנה 
הביטחו־ התיאום  את 
קראו  הם  בנוסף  ני". 
בה־ להתחיל  לרשות 
ומע־ אמתית  תנגדות 
ולהוביל  בשטח,  שית 
הפלש־ ההמונים  את 
עממי  למאבק  תינים 
"שחרור  שבראשו, 
פלש־ מדינה  והקמת 
בעלת  עצמאית  תינית 

ריבונות מלאה".
יותר,  מוקדם 
ראשונית  בתגובה 
בח־ אמרו  לפיגוע, 
מאס כי "פעולת עציון 
כיש־ את  מוכיחה 
במניעת  הכיבוש  לון 
וכישלון  ההתנגדות 
המדיניות של התיאום 
הכיבוש  בין  הביטחוני 
הפלשתי־ והרשות 

נית".
על  נמסר  עוד 
ידי דובר חמאס, חאזם 
הט־ פיגוע  כי  קאסם, 
"מו־ עציון  בגוש  רור 
האינ־ שמהפכת  כיח 
עמנו  של  תיפאדה 
ושה־ ממשיכה,  בגדה 

לא  לעולם  צעירים 
עד  במאבקם  יעצרו 
ויפונו  הכיבוש  שיוסר 

ההתנחלויות".
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מזכיר המדינה האמריקני שוחח עם 
יורש העצר של סעודיה

השניים דנו, בין היתר, במצב בתימן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מייק  האמריקני,  המדינה  מזכיר 
פומפאו, שוחח עם יורש העצר הסעו־
השיחה  במהלך  סלמאן.  בן  מוחמד  די, 

הודה פומפאו לבן סלמאן על מעורבו־
תו לצד האמריקנים בשורה של סוגיות 

אזוריות.
במדיניות  השניים  דנו  כן  כמו 
הימי  הביטחון  איראן,  מול  הנדרשת 

בעקבות  לאחרונה  שהתערער  באזור 
הפעילות האיראנית האגרסיבית סביב 
מצרי הורמוז וכן על המצב בתימן, שם 
סעודיה מנהלת לחימה מול כוחות המ־

זוהים עם איראן.

טורקיה דחתה את 
המבצע הצבאי נגד 

הכוחות הכורדים בסוריה
במסגרת ההסכם יוקם אזור חיץ בין סוריה לטורקיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב,  בתיווך 
שתכננה  הצבאי  המבצע 
הכורדים  מול  אל  טורקיה 
שעמד  מי  נדחה.  בסוריה 
המהלך  דחיית  מאחורי 
האמריקנים  הם  הטורקי 
הצ־ למבצע  התנגדו  אשר 
בכו־ ורואים  הטורקי  באי 

רדים בני ברית.
האמריקני־ המהלך 
מרכז  הקמת  יכלול  טורקי 
אזור  ולניהול  לתיאום 

מטו־ יפעל  המרכז  החיץ. 
האזור  ינוהל  וממנו  רקיה 
מעו־ שטורקיה  הבטוח 
ניינת להקים בצפון-מזרח 
סוריה. "השיחות התקדמו 
אמר  מאוד",  חיובי  בכיוון 
בהתייחס  טורקיה  נשיא 
עם  סיכם  שעליו  למהלך 

האמריקנים. 
האמריק־ התכנית 
איננה  עדיין  נית-טורקית 
ברורה, ועוד יותר מכך לא 
המדינות  שתי  האם  ברור 

נקו־ על  להתגבר  הצליחו 
העיקריות  המחלוקת  דות 
הצעה  שכללו  ביניהן, 
אמריקנית על הקמת אזור 
 - שכבות  שתי  בן  בטוח 
רצועה  של  היא  אחת 
חמי־ של  בעומק  מפורזת 
ובנוסף  קילומטרים,  שה 
קי־ תשעה  של  שטח  לכך 
לומטרים שיהיה נקי מכלי 
נשק כבדים - פחות מחצי 
טור־ שהציעה  מהמרחק 
קיה אל תוך שטח סוריה.

איראן צפויה לחשוף 
מערכת הגנה אווירית 

מתוצרת עצמית
המערכת האיראנית בנויה על בסיס מערכת האס-300 הרוסית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לח־ צפויה  איראן 
הגנה  מערכת  בקרוב  שוף 
מתוצ־ חדשה  אווירית 
נחשבת  המערכת  רתה. 
ותכו־ ביכולותיה  לדומה 
הרוסית  למערכת  נותיה 

איראן  אותה  אס-300, 
הערכה  מרוסיה.  רכשה 
האירא־ המערכת  כי  היא 
נבנתה   ,373 הבוואר  נית, 
הרו־ המערכת  בסיס  על 
סית שנמצאת בידי איראן.

של  חשיפתה  על 
האיראנית  המערכת 
של  ההגנה  שר  הודיע 
חתאמי.  אמיר  איראן, 
תיחשף  המערכת  לדבריו, 

בהמשך החודש. 

9 יום שישי ח' מנחם אב תשע"ט 09/08/2019

הי' - תתן אמת ליעקב

ְלִהְתַנֵהג  יוְֹדִעים  ֵאיָנם  שֶׁ ים  ינוִֹניִּ ַהבֵּ אָֹתם  ַמֲעָלה,  ִיְשָׂרֵאל  בְּ ׁש  יֵּ שֶׁ ִהיא,  זוֹ  ה  ִמדָּ
ַהְנָהגוֹת  ִעם  א  ֶאלָּ ִמְתַנֲהִגים  ֵאיָנם  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַיֲעקֹב  ִנְקָרִאים  ְוֵהם  ין  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים 
ט  שְׁפָּ ַהמִּ ְמִציאּות  ַצד  ַעל  שֶׁהּוא  ֱאֶמת  ת  ִמדַּ לוֹ  ֵיׁש  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ם  גַּ ּיוֹת  ֲאִמתִּ
ֱאֶמת  ֶהם בֶּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעמָּ דוֹׁש בָּ יֹשֶׁר ְוַהקָּ עוָֹלם בְּ ְתַנֲהִגים בָּ שֶׁר, ְוֵאּלּו ֵהם ַהמִּ ַהיֹּ

ט. שְׁפָּ שֶׁר ְוַהמִּ ֵמֶרֶחם ֲעֵליֶהם ַעל ַצד ַהיֹּ

ט  ִלי ְלַהּטוֹת ִמשְׁפַּ שֶׁר ְוָהֱאֶמת בְּ ן ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברוֹ ַעל ַצד ַהיֹּ ם כֵּ גַּ
ת  ִמדַּ בְּ ים  ינוִֹניִּ ַהבֵּ ִרּיוֹת  ַהבְּ ַעל  ְמַרֵחם  ַרְך  ִיְתבָּ שֶַׁהשֵּׁם  מוֹ  כְּ ֱאֶמת  בֶּ ָעָליו  ְלַרֵחם  ֲחֵברוֹ 

ן אָֹתם: ֱאֶמת ְלַתקֵּ

הי"א - חסד לאברהם

רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ם  גַּ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  כְּ ין  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ עוָֹלם ִלְפִנים  בָּ ְתַנֲהִגים  ַהמִּ ֵהם 
ַאף  ּתוְֹקפוֹ  ַעל  ין  ַהדִּ ֶהם  ִעמָּ ַמֲעִמיד  ֵאינוֹ  ין,  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים  ֶהם  ִעמָּ ִמְתַנֵהג  הּוא 
 " נּו  ְוַהיְּ ִמְתַנֲהִגים,  שֵֶׁהם  מוֹ  כְּ שֶׁר  ַהיֹּ ִמן  ִלְפִנים  ֶהם  ִעמָּ ִנְכַנס  א  ֶאלָּ שֶׁר  ַהיֹּ ֶדֶרְך  כְּ לֹא 
מוֹ ַאְבָרָהם  ת ֶחֶסד ִעם אָֹתם שֵֶׁהם כְּ ִמדַּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג בְּ דוֹׁש בָּ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם " ַהקָּ

ִהְתַנֲהגּות. בְּ

ִעם  ט,  ּוְבִמשְׁפָּ ּוְביֹשֶׁר  ֶצֶדק  בְּ ִמְתַנֵהג  ִיְהֶיה  ָאָדם  ל  כָּ שִֶׁעם  ֱהיוֹת  ִעם  ָהָאָדם  ם  גַּ
ין. ְוִאם ִלשְָׁאר ָהָאָדם ָהָיה ַסְבָלן  ּוַרת ַהדִּ ְהֶיה ַהְנָהָגתוֹ ְלָפִנים ִמשּׁ ַהּטוִֹבים ְוַהֲחִסיִדים תִּ
ין שֶׁהּוא ִמְת־ ּוַרת ַהדִּ ֶהם ִלְפִנים ִמשּׁ ֵנס ִעמָּ ְקָצת ְלֵאּלּו יוֵֹתר ְויוֵֹתר, ִויַרֵחם ֲעֵליֶהם ִלכָּ
ְהיּו ֵאּלּו ֲחׁשּוִבים ְלָפָניו ְמאֹד ְמאֹד ַוֲחִביִבים לוֹ ְוֵהם  יִּ ּה ִעם שְָׁאר ָהָאָדם ְוָצִריְך שֶׁ ַנֵהג בָּ

י ֶחְבָרתוֹ: ִיְהיּו ֵמַאְנשֵׁ

הי"ב - אשר נשבעת לאבתינו

ָמָרא  גְּ ם ּוֵפְרׁשּו בַּ לָּ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל כֻּ דוֹׁש בָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ְוַהקָּ ֵני ָאָדם שֶׁ ֵיׁש בְּ
רּוְך הּוא אוָֹצר ֶזה  דוֹׁש בָּ ִתי ֵאת ֲאשֶׁר ָאחֹן" (שְׁמוֹת לג, יט) ָאַמר ַהקָּ ָרכוֹת ז.) "ְוַחנֹּ (בְּ
ַנת  רּוְך הּוא חוֵֹנן ְונוֵֹתן ָלֶהם ַמתְּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ֵיׁש אוַֹצר ִחּנּוִנים שֶׁ ְלאוָֹתם שֶׁ
י ָלָאבוֹת ִאם  ְעתִּ בַּ רּוְך הּוא ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ְזכּות ָאבוֹת, ֲאִני ִנשְׁ דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ ם ְלִפי שֶׁ ִחנָּ
י ָלֶהם ְלִפיָכְך  ְעתִּ בַּ שְׁ נִּ ַרע ָהָאבוֹת שֶׁ ִביל שֵֶׁהם ִמזֶּ שְׁ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ִיְזּכּו בִּ ן ִעם ֱהיוֹת שֶׁ כֵּ

נּו. ֻתקְּ יְּ ַאְנִהיֵלם ְוַאְנִהיֵגם ַעד שֶׁ

ם אוֹ ְיָחְרֵפם ְוַכּיוֵֹצא,  ֶנְגדָּ ִעים ַאל ִיְתַאְכֵזר כְּ ְרשָׁ ע בָּ ְוָכְך ִיְהֶיה ָהָאָדם ַאף ִאם ִיְפגַּ
ֵאיָנם  ֵהם  ִאם  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֵני  בְּ ֵהם  סוֹף  סוֹף  ְויֹאַמר  ֲעֵליֶהם,  ְיַרֵחם  א  ֶאלָּ
ּזּו  ְתבַּ יִּ ה ָהָאבוֹת, ֵאין ְרצוִֹני שֶׁ ִנים ְמַבזֶּ ה ַהבָּ ַבזֶּ ִרים ַוֲהגּוִנים, ְוַהמְּ שֵׁ ִרים, ֲאבוֵֹתיֶהם כְּ שֵׁ כְּ

ִפי כֹחוֹ. ָנם כְּ ה ֶעְלּבוָֹנם ּוְמַתקְּ ֲאבוֵֹתיֶהם ַעל ָיִדי, ּוְמַכסֶּ

ח, ט לחודש

מונה יורש למנהיג דאע"ש אבו 
בכר אל-בגדדי

שירותי הביטחון העיראקיים מעריכים כי השפעתו של אל-בגדדי נותרה בעינה 
על אף מצבו הקשה 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בכר  אבו  דאע"ש,  מנהיג 
דווח  כך  יורש.  מינה  אל-בגדדי, 
עם  המזוהים  תקשורת  בכלי 
ארגון הטרור הסוני. לפי סוכנות 
הארגון  מנהיג  אמק,  הידיעות 
השורה  מועצת  עם  התייעץ 
למנהיג  המייעצת  המועצה   -
את  בחר  מכן  ולאחר  הארגון, 

עבדאללה קרדאש כסגנו.
הבי־ שירותי  כך,  בתוך 
כי  מעריכים  העיראקיים  טחון 
כיום  שוהה  אל-בגדדי  בכר  אבו 
בגפיו.  משותק  הוא  וכי  בסוריה 
שי־ ראש  שפרסם  הערכה  לפי 
בעיראק,  הפנים  ביטחון  רותי 
בארגון  אל-בגדדי  של  השפעתו 
הטרור עדיין חזקה ומשמעותית 

למרות מצבו. 

האו''ם מעריך: 

כמאה אלף בני אדם נעצרו או 
נעלמו בסוריה 

האו"ם הפציר בכל הצדדים לשחרר את כל העצורים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כמאה אלף סורים נעצרו או 
האזר־ מלחמת  במהלך  הועלמו 
נמש־ אשר  במדינה,  הקשה  חים 
מזכ"ל  תת  שנים.  שמונה  זה  כת 
רוז־ פוליטיים,  לעניינים  האו"ם 

למעלה  כי  הודיעה  דיקרלו,  מרי 

נח־ נעצרו,  אדם  בני  אלף  ממאה 
מלחמת  במהלך  נעלמו  או  טפו 

האזרחים העקובה מדם בסוריה.
לכל  קראה  האו"ם  נציגת 
מו־ לקריאת  להיענות  הצדדים 
כל  את  לשחרר  הביטחון  עצת 
למש־ מידע  ולמסור  העצורים 

בחוק  כנדרש  יקיריהן  על  פחות 
הבינלאומי.

יכול  לא  האו"ם  לדבריה, 
האנשים  של  מספרם  את  לאמת 
הצליח  שלא  משום  נעצרו  אשר 
המעצר  למקומות  גישה  לקבל 

ולעצורים בסוריה. 

נשיא ארה"ב מצהיר: נטפל 
בהתחזקות קבוצות השנאה

טראמפ האשים את כלי התקשורת באחריות מסוימת לרצח

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
יטפל  הממשל  כי  הצהיר  מפ, 
בהתחזקות קבוצות השנאה אשר 
על  זאת  לבנה,  בעליונות  דוגלות 
הקשים,  הירי  אירועי  שני  רקע 

בדייטון, אוהיו ובטקסס. 
אשר  הנשיא  זאת,  עם 
וב־ הדמוקרטים  ידי  על  הואשם 
ארה"ב  נשיא  ידי  על  אף  מרומז 
באחריות  אובמה  ברק  לשעבר 
הדמוקרטים  את  האשים  לירי, 
וטען כי הם אחראים לירי באותה 
הנשיא  האשים  לכן  קודם  מידה. 
התקשורת  כלי  את  האמריקני 
שהובילה  ניוז"  "פייק  בהפצת 

לאירועי הרצח. 
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הי' - תתן אמת ליעקב

ְלִהְתַנֵהג  יוְֹדִעים  ֵאיָנם  שֶׁ ים  ינוִֹניִּ ַהבֵּ אָֹתם  ַמֲעָלה,  ִיְשָׂרֵאל  בְּ ׁש  יֵּ שֶׁ ִהיא,  זוֹ  ה  ִמדָּ
ַהְנָהגוֹת  ִעם  א  ֶאלָּ ִמְתַנֲהִגים  ֵאיָנם  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַיֲעקֹב  ִנְקָרִאים  ְוֵהם  ין  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים 
ט  שְׁפָּ ַהמִּ ְמִציאּות  ַצד  ַעל  שֶׁהּוא  ֱאֶמת  ת  ִמדַּ לוֹ  ֵיׁש  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ם  גַּ ּיוֹת  ֲאִמתִּ
ֱאֶמת  ֶהם בֶּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעמָּ דוֹׁש בָּ יֹשֶׁר ְוַהקָּ עוָֹלם בְּ ְתַנֲהִגים בָּ שֶׁר, ְוֵאּלּו ֵהם ַהמִּ ַהיֹּ

ט. שְׁפָּ שֶׁר ְוַהמִּ ֵמֶרֶחם ֲעֵליֶהם ַעל ַצד ַהיֹּ

ט  ִלי ְלַהּטוֹת ִמשְׁפַּ שֶׁר ְוָהֱאֶמת בְּ ן ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברוֹ ַעל ַצד ַהיֹּ ם כֵּ גַּ
ת  ִמדַּ בְּ ים  ינוִֹניִּ ַהבֵּ ִרּיוֹת  ַהבְּ ַעל  ְמַרֵחם  ַרְך  ִיְתבָּ שֶַׁהשֵּׁם  מוֹ  כְּ ֱאֶמת  בֶּ ָעָליו  ְלַרֵחם  ֲחֵברוֹ 

ן אָֹתם: ֱאֶמת ְלַתקֵּ

הי"א - חסד לאברהם

רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ם  גַּ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  כְּ ין  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים  עוָֹלם  בָּ ְתַנֲהִגים  ַהמִּ ֵהם 
ַאף  ּתוְֹקפוֹ  ַעל  ין  ַהדִּ ֶהם  ִעמָּ ַמֲעִמיד  ֵאינוֹ  ין,  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים  ֶהם  ִעמָּ ִמְתַנֵהג  הּוא 
 " נּו  ְוַהיְּ ִמְתַנֲהִגים,  שֵֶׁהם  מוֹ  כְּ שֶׁר  ַהיֹּ ִמן  ִלְפִנים  ֶהם  ִעמָּ ִנְכַנס  א  ֶאלָּ שֶׁר  ַהיֹּ ֶדֶרְך  כְּ לֹא 
מוֹ ַאְבָרָהם  ת ֶחֶסד ִעם אָֹתם שֵֶׁהם כְּ ִמדַּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג בְּ דוֹׁש בָּ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם " ַהקָּ

ִהְתַנֲהגּות. בְּ

ִעם  ט,  ּוְבִמשְׁפָּ ּוְביֹשֶׁר  ֶצֶדק  בְּ ִמְתַנֵהג  ִיְהֶיה  ָאָדם  ל  כָּ שִֶׁעם  ֱהיוֹת  ִעם  ָהָאָדם  ם  גַּ
ין. ְוִאם ִלשְָׁאר ָהָאָדם ָהָיה ַסְבָלן  ּוַרת ַהדִּ ְהֶיה ַהְנָהָגתוֹ ְלָפִנים ִמשּׁ ַהּטוִֹבים ְוַהֲחִסיִדים תִּ
ין שֶׁהּוא ִמְת־ ּוַרת ַהדִּ ֶהם ִלְפִנים ִמשּׁ ֵנס ִעמָּ ְקָצת ְלֵאּלּו יוֵֹתר ְויוֵֹתר, ִויַרֵחם ֲעֵליֶהם ִלכָּ
ְהיּו ֵאּלּו ֲחׁשּוִבים ְלָפָניו ְמאֹד ְמאֹד ַוֲחִביִבים לוֹ ְוֵהם  יִּ ּה ִעם שְָׁאר ָהָאָדם ְוָצִריְך שֶׁ ַנֵהג בָּ

י ֶחְבָרתוֹ: ִיְהיּו ֵמַאְנשֵׁ

הי"ב - אשר נשבעת לאבתינו

ָמָרא  גְּ ם ּוֵפְרׁשּו בַּ לָּ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל כֻּ דוֹׁש בָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ְוַהקָּ ֵני ָאָדם שֶׁ ֵיׁש בְּ
רּוְך הּוא אוָֹצר ֶזה  דוֹׁש בָּ ִתי ֵאת ֲאשֶׁר ָאחֹן" (שְׁמוֹת לג, יט) ָאַמר ַהקָּ ָרכוֹת ז.) "ְוַחנֹּ (בְּ
ַנת  רּוְך הּוא חוֵֹנן ְונוֵֹתן ָלֶהם ַמתְּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ֵיׁש אוַֹצר ִחּנּוִנים שֶׁ ְלאוָֹתם שֶׁ
י ָלָאבוֹת ִאם  ְעתִּ בַּ רּוְך הּוא ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ְזכּות ָאבוֹת, ֲאִני ִנשְׁ דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ ם ְלִפי שֶׁ ִחנָּ
י ָלֶהם ְלִפיָכְך  ְעתִּ בַּ שְׁ נִּ ַרע ָהָאבוֹת שֶׁ ִביל שֵֶׁהם ִמזֶּ שְׁ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ִיְזּכּו בִּ ן ִעם ֱהיוֹת שֶׁ כֵּ

נּו. ֻתקְּ יְּ ַאְנִהיֵלם ְוַאְנִהיֵגם ַעד שֶׁ

ם אוֹ ְיָחְרֵפם ְוַכּיוֵֹצא,  ֶנְגדָּ ִעים ַאל ִיְתַאְכֵזר כְּ ְרשָׁ ע בָּ ְוָכְך ִיְהֶיה ָהָאָדם ַאף ִאם ִיְפגַּ
ֵאיָנם  ֵהם  ִאם  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֵני  בְּ ֵהם  סוֹף  סוֹף  ְויֹאַמר  ֲעֵליֶהם,  ְיַרֵחם  א  ֶאלָּ
ּזּו  ְתבַּ יִּ ה ָהָאבוֹת, ֵאין ְרצוִֹני שֶׁ ִנים ְמַבזֶּ ה ַהבָּ ַבזֶּ ִרים ַוֲהגּוִנים, ְוַהמְּ שֵׁ ִרים, ֲאבוֵֹתיֶהם כְּ שֵׁ כְּ

ִפי כֹחוֹ. ָנם כְּ ה ֶעְלּבוָֹנם ּוְמַתקְּ ֲאבוֵֹתיֶהם ַעל ָיִדי, ּוְמַכסֶּ

ח, ט לחודש

מונה יורש למנהיג דאע"ש אבו 
בכר אל-בגדדי

שירותי הביטחון העיראקיים מעריכים כי השפעתו של אל-בגדדי נותרה בעינה 
על אף מצבו הקשה 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בכר  אבו  דאע"ש,  מנהיג 
דווח  כך  יורש.  מינה  אל-בגדדי, 
עם  המזוהים  תקשורת  בכלי 
ארגון הטרור הסוני. לפי סוכנות 
הארגון  מנהיג  אמק,  הידיעות 
השורה  מועצת  עם  התייעץ 
למנהיג  המייעצת  המועצה   -
את  בחר  מכן  ולאחר  הארגון, 

עבדאללה קרדאש כסגנו.
הבי־ שירותי  כך,  בתוך 
כי  מעריכים  העיראקיים  טחון 
כיום  שוהה  אל-בגדדי  בכר  אבו 
בגפיו.  משותק  הוא  וכי  בסוריה 
שי־ ראש  שפרסם  הערכה  לפי 
בעיראק,  הפנים  ביטחון  רותי 
בארגון  אל-בגדדי  של  השפעתו 
הטרור עדיין חזקה ומשמעותית 

למרות מצבו. 

האו''ם מעריך: 

כמאה אלף בני אדם נעצרו או 
נעלמו בסוריה 

האו"ם הפציר בכל הצדדים לשחרר את כל העצורים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כמאה אלף סורים נעצרו או 
האזר־ מלחמת  במהלך  הועלמו 
נמש־ אשר  במדינה,  הקשה  חים 
מזכ"ל  תת  שנים.  שמונה  זה  כת 
רוז־ פוליטיים,  לעניינים  האו"ם 
למעלה  כי  הודיעה  דיקרלו,  מרי 

נח־ נעצרו,  אדם  בני  אלף  ממאה 
מלחמת  במהלך  נעלמו  או  טפו 

האזרחים העקובה מדם בסוריה.
לכל  קראה  האו"ם  נציגת 
מו־ לקריאת  להיענות  הצדדים 
כל  את  לשחרר  הביטחון  עצת 
למש־ מידע  ולמסור  העצורים 

בחוק  כנדרש  יקיריהן  על  פחות 
הבינלאומי.

יכול  לא  האו"ם  לדבריה, 
האנשים  של  מספרם  את  לאמת 
הצליח  שלא  משום  נעצרו  אשר 
המעצר  למקומות  גישה  לקבל 

ולעצורים בסוריה. 

נשיא ארה"ב מצהיר: נטפל 
בהתחזקות קבוצות השנאה

טראמפ האשים את כלי התקשורת באחריות מסוימת לרצח

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
יטפל  הממשל  כי  הצהיר  מפ, 
בהתחזקות קבוצות השנאה אשר 
על  זאת  לבנה,  בעליונות  דוגלות 
הקשים,  הירי  אירועי  שני  רקע 

בדייטון, אוהיו ובטקסס. 
אשר  הנשיא  זאת,  עם 
וב־ הדמוקרטים  ידי  על  הואשם 
ארה"ב  נשיא  ידי  על  אף  מרומז 
באחריות  אובמה  ברק  לשעבר 
הדמוקרטים  את  האשים  לירי, 
וטען כי הם אחראים לירי באותה 
הנשיא  האשים  לכן  קודם  מידה. 
התקשורת  כלי  את  האמריקני 
שהובילה  ניוז"  "פייק  בהפצת 

לאירועי הרצח. 

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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דיווח: 

נשיא צרפת מקרון הציע לאיראן 
קו אשראי של מיליארדים

מקרון הזמין את רוחאני להשתתף בפסגת הג'י-7

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הלבנונית  מיאדין  אל  רשת 
עמנואל  צרפת  נשיא  כי  דיווחה 
חסן  איראן  לנשיא  הציע  מקרון 
רוחאני מסגרת אשראי בסך של 15 
שאיראן  כדי  זאת  דולר,  מיליארד 

תוכל להתמודד טוב יותר עם הסנ־
קציות האמריקניות שהוטלו עליה. 
כחלק  לאיראן  הועברה  ההצעה 
מהתכנית האירופאית להתמודדות 
עם הסנקציות האמריקניות, באופן 
המחויבות  המשך  את  שיאפשר 

האיראנית להסכם הגרעין.
במקביל לכך דווח כי מקרון 
מדינות  לפסגת  רוחאני  את  הזמין 
הג'י-7 שצפויה להתקיים בצרפת, 
בה ישתתף גם נשיא ארה"ב דונלד 

טראמפ. 

צרפת גינתה את החלטת 
ישראל לבנות יחידות דיור 

בהתנחלויות
בריטניה גינתה אף היא את ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
החל־ את  גינתה  צרפת 
דיור  יחידות  לבנות  הקבינט  טת 
משרד  הודעת  לפי  בהתנחלויות. 
קצב  הגברת  צרפת,  של  החוץ 

בת־ ופוגעת  מדאיגה  הבנייה 
נאמר  עוד  שלום.  ליצירת  נאים 
לב־ האישור  למרות  כי  בהודעה 
ניית 715 יחידות דיור עבור הפ־
לסטינים בשטחי סי, צרכי האוכ־

לוסייה הפלסטינית גדולים יותר. 
קודם  פרסמה  דומה  גינוי 
לכן ממשלת בריטניה על ידי שר 
דומי־ הממלכה  של  החדש  החוץ 

ניק ראב.

דיווח: ''איראן הציבה משבשי 
GPS ליד מצרי הורמוז''
לפי גורם אמריקני, איראן מקווה להשתלט על עוד ספינות 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
משבשי  הציבה  איראן 
אבו  באי  ג'י-פי-אס  אותות 
הורמוז.  מצרי  יד  שעל  מוסא 
לד־ אמריקני.  גורם  לפי  כך 
של  מטרתה  גורם,  אותו  ברי 

התנועה  את  לשבש  היא  איראן 
במקום  והאזרחית  האווירית 
הימית.  התנועה  את  גם  כמו 
בראיון שהעניק לרשת סי-אן-
כי  הביטחוני,  הגורם  הוסיף  אן 
שיבוש  ידי  שעל  מקווה  איראן 

ייק־ באזור,  האזרחית  התנועה 
לבעיה  ומטוסים  ספינות  לעו 
שטחה  לתוך  אותם  שתוביל 
הימי או האווירי של איראן, מה 
להשתלט  לאיראנים  שיאפשר 

עליהם. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
מה בן ‡סר, חיים ‡ביע„ 

יחז˜‡ל בין רב˜ה, חנה ב מחה, 
‡נט ב רוזה, ל‡ה פיי‚‡ ב רחל

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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דיווח: 

נשיא צרפת מקרון הציע לאיראן 
קו אשראי של מיליארדים

מקרון הזמין את רוחאני להשתתף בפסגת הג'י-7

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הלבנונית  מיאדין  אל  רשת 
עמנואל  צרפת  נשיא  כי  דיווחה 
חסן  איראן  לנשיא  הציע  מקרון 
רוחאני מסגרת אשראי בסך של 15 
שאיראן  כדי  זאת  דולר,  מיליארד 

תוכל להתמודד טוב יותר עם הסנ־
קציות האמריקניות שהוטלו עליה. 
כחלק  לאיראן  הועברה  ההצעה 
מהתכנית האירופאית להתמודדות 
עם הסנקציות האמריקניות, באופן 
המחויבות  המשך  את  שיאפשר 

האיראנית להסכם הגרעין.
במקביל לכך דווח כי מקרון 
מדינות  לפסגת  רוחאני  את  הזמין 
הג'י-7 שצפויה להתקיים בצרפת, 
בה ישתתף גם נשיא ארה"ב דונלד 

טראמפ. 

צרפת גינתה את החלטת 
ישראל לבנות יחידות דיור 

בהתנחלויות
בריטניה גינתה אף היא את ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
החל־ את  גינתה  צרפת 
דיור  יחידות  לבנות  הקבינט  טת 
משרד  הודעת  לפי  בהתנחלויות. 
קצב  הגברת  צרפת,  של  החוץ 

בת־ ופוגעת  מדאיגה  הבנייה 
נאמר  עוד  שלום.  ליצירת  נאים 
לב־ האישור  למרות  כי  בהודעה 
ניית 715 יחידות דיור עבור הפ־
לסטינים בשטחי סי, צרכי האוכ־

לוסייה הפלסטינית גדולים יותר. 
קודם  פרסמה  דומה  גינוי 
לכן ממשלת בריטניה על ידי שר 
דומי־ הממלכה  של  החדש  החוץ 

ניק ראב.

דיווח: ''איראן הציבה משבשי 
GPS ליד מצרי הורמוז''
לפי גורם אמריקני, איראן מקווה להשתלט על עוד ספינות 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
משבשי  הציבה  איראן 
אבו  באי  ג'י-פי-אס  אותות 
הורמוז.  מצרי  יד  שעל  מוסא 
לד־ אמריקני.  גורם  לפי  כך 
של  מטרתה  גורם,  אותו  ברי 

התנועה  את  לשבש  היא  איראן 
במקום  והאזרחית  האווירית 
הימית.  התנועה  את  גם  כמו 
בראיון שהעניק לרשת סי-אן-
כי  הביטחוני,  הגורם  הוסיף  אן 
שיבוש  ידי  שעל  מקווה  איראן 

ייק־ באזור,  האזרחית  התנועה 
לבעיה  ומטוסים  ספינות  לעו 
שטחה  לתוך  אותם  שתוביל 
הימי או האווירי של איראן, מה 
להשתלט  לאיראנים  שיאפשר 

עליהם. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
מה בן ‡סר, חיים ‡ביע„ 

יחז˜‡ל בין רב˜ה, חנה ב מחה, 
‡נט ב רוזה, ל‡ה פיי‚‡ ב רחל

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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סין שוקלת להצטרף לכח שארה"ב מגבשת במיצרי הורמוז
לאחר שגם ישראל הצטרפה באופן רשמי לכוח שיאבטח את האניות והמיכליות במפרץ הפרסי 

מצטרפת סין באופן מפתיע

מ‡: יר‡ל לבי‡
שבריטניה  לאחר  הפרסי:  המפרץ 
ארה"ב  עם  יחד  ליצור  הסכמתה  נתנה 
במפרץ  הסוחר  צי  באבטחת  שיסייע  כח 
שגריר  הודיע  הורמוז,  ובמיצרי  הפרסי 
סין באיחוד האמירויות, כי ארצו שוקלת 

להצטרף לכח שארה"ב מגבשת.
ואיראן  סין  בהפתעה,שכן  מדובר 
נמצאות ביחסים טובים והצעד הסיני,אם 

ייצא אל הפועל לא מובן מאליו.
יוש־ בריטניה  למעט  האירופאים, 
מו־ לא  שאמרה  והיחידה  הגדר,  על  בים 

חלט לטראמפ היא גרמניה.
יצויין שלארה"ב אין כוונה להגן על 
נוטלות  שאינן  מדינות  של  סוחר  אניות 
באופן  זאת  אמרה  והיא  במשימה,  חלק 
מפורש מיד לאחר חטיפת האונייה "סטנה 

אימפרו".

דיווח: 

סעודיה החלה 
בתוכנית 

שנועד להחליש 
את הממשל 

בטורקיה
מטרת התוכנית: "שימוש בכל 

האמצעים על מנת להפעיל לחץ 
על ממשלת ארדואן, להחליש את 

הנשיא ולהעסיק אותו בנושאי 
פנים כדי לסייע לאופוזיציה לעלות 

לשלטון

מ‡: יר‡ל לבי‡
העצר  יורש 
בן  מוחמד  הסעודי, 
תוכ־ הוביל  סלמאן, 
נית להחלשת הממשל 
שמטרתה  בטורקיה, 
היא  דבר  של  בסופו 
נשיא  את  להפיל 
רג'פ  המכהן,  המדינה 
וזאת  ארדואן,  טאיפ 
טו־ התנהלות  בשל 
העי־ בפרשת  רקיה 
כך  חשוקג'י.  תונאי 
דיווח העיתון הבריטי 

ה"מידל איסט איי".
הדיווח,  לפי 
התוכנית,  במסגרת 
שנכתב על ידי חברת 
עצמאי  מרכז   ,EPC
דאבי,  באבו  היושב 
בקשרים  ומחזיק 
ול־ בריאד  לממשלה 
במ־ הביטחון  שירותי 
תתחיל  "ריאד  דינה: 
בכלכלת  להתמקד 
טורקיה ותלחץ לעבר 
השקעות  צמצום 
במדינה,  סעודיות 
התיירות  הפחתת 
הצעת  תוך  הסעודית 
אלטרנ־ אפשרויות 
תיירים  עבור  טיביות 
המדינה".  תושבי 
תפ־ "סעודיה  בנוסף 
לטורקיה,  ייצוא  חית 
תתמקד  הכול  ומעל 
התפקיד  בצמצום 
משחקת  שטורקיה 
אס־ בנושאים  באזור 

לאמיים".
התו־ מטרת 
בכל  "שימוש  כנית: 
מנת  על  האמצעים 
על  לחץ  להפעיל 
ארדואן,  ממשלת 
הנ־ את  להחליש 
אותו  ולהעסיק  שיא 
זאת,  פנים.  בנושאי 
לאפשר  מנת  על 
במדינה  לאופוזיציה 
לגבור עליו. אפשרות 
לו  לגרום  היא  נוספת 
במ־ במשברים  לטפל 
אותו  ולדחוף  דינה, 
מו־ צעד  שיבצע  עד 
שהתק־ באופן  טעה, 
הבין-לאומית  שורת 

תבחין בכך".
שעבר  בשבוע 
את  לראות  היה  ניתן 
התוכנית  תחילת 
להחלשת  לכאורה 
כשהרשויות  טורקיה, 
אפ־ לא  הסעודיות 
משאיות  ל-80  שרו 
מוצרי  מהעברת 
וכימיקלים  טקסטיל 
למדינה  מלהיכנס 
כמו  דובה.  נמל  דרך 
ובהן  מכולות  כן, 300 
עצרו  ופירות  ירקות 
שבסעו־ ג'דה  בנמל 
מספר  בנוסף  דיה, 
הסעודים  התיירים 
בטורקיה ירד ב-15% 
מאז תחילת השנה, כך 
דיווח משרד התיירות 

הטורקי.
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התנועה למשילות ודמוקרטיה: אין למנוע הצבת מצלמות בקלפיות
התנועה תטען כי הצבת המצלמות תורמת לטוהר הבחירות ואין בה כל בעיה חוקית

מ‡: יר‡ל לבי‡
נגד  ארגונים  שהגישו  בעתירה 
הב־ מועדת  דורשים  הם  הליכוד  מפלגת 
השופט  הועדה  ומיו"ר  המרכזית  חירות 
מצלמות  הכנסת  על  לאסור  מלצר  חנן 
לקלפיות. התנועה למשילות ודמוקרטיה 
למ־ "אין  כי  ותטען  הועדה  בפני  תופיע 
את  לתעד  השונות  המפלגות  מנציגי  נוע 
על  הקלפי  מזכירות  בשולחן  המתרחש 
מדגישים  בתנועה  מצלמות".  הצבת  ידי 
הנעשה  של  תיעוד  כל  לאפשר  "אין  כי 

מאחורי הפרגוד".
התנועה  שפרסמה  העמדה  בנייר 
רק  נוגע  לא  הבחירות  "טוהר  כי  נכתב 
של  והפרוצדורליים  המנהליים  לדרכים 
קמפיינים, הסדרת דרכי תעמולה, מימון 
מפלגות, דרכי תרומה לרשימות וכדומה. 
לפיה  המטרה  את  לשרת  באים  אלה  כל 
הבחירות  יום  בסוף  שיתקבלו  התוצאות 
כלל  את  שישקפו  אמת  תוצאות  יהיו 

בקלפי  ישראל  אזרחי  שבחרו  הפתקים 
מתוך רצון חופשי. כשמדברים על טוהר 
המטרה".  את  בזה  לראות  יש   – בחירות 
מצמצמת  מצלמות  כי "הצבת  נאמר  עוד 
מרמה  למעשי  האפשרות  את  בהכרח 

בקלפיות".
ירתיע  שכזה  תיעוד  כי  גם  הוסבר 
צעדים.  נגדם  לנקוט  ויאפשר  עבריינים 
להיחסך  יכולים  אחרים  סדרים  אי  "גם 
בתה־ בייחוד  תקינה  להתנהלות  ולתרום 

ליך ספירת הקולות וסיכומם" נאמר.
לחלוטין  דוחה  למשילות  התנועה 
בקלפיות  מצלמות  הצבת  כי  הטענה  את 
מלהגיע  מצביעים  תרתיע  הערבי  במגזר 
לקלפי משום שיבולע להם בסביבתם על 
כך שמשתפים פעולה עם הליך הבחירות 

במדינה.
ולו  עלה  לא  כי  מציינת  התנועה 
מקרה אחד בו מישהו נפגע בצורה כזו או 
אחרת כתוצאה מתיעוד. "כך שהטיעונים 

הללו הנאמרים ונכתבים בטונים גבוהים, 
הפורחים  כמגדלים  מוחזקים  בינתיים 

באוויר".
לוועדת  שהוגש  בנייר  נכתב  עוד 
מצל־ תיעוד  לפיה  הטענה  כי  הבחירות 
מות ירתיע מצביעים שיעדיפו לא ללכת 
לקלפי אינו עובד רק לכיוון אחד: "התו־
פעה החמורה של זיופים בקלפיות גורמת 
לאזרחים לוותר על מימוש זכותם הדמו־
פחות  נעשית  שהצבעתם  מכיוון  קרטית, 
אנשים  אחרת  שבקלפי  בשעה  חשובה 
מטעם סופרים קולות כאוות עמדותיהם 
בלי דין ובלי דיין. תופעה של זיוף בהצב־
עה מרתיעה אזרחים ישרי דרך הסבורים 
במידה לא מבוטלת של צדק שבכל מצב 
בדרך  נטמעת  בהצבעה  שלהם  הטרחה 

של רמאות ומאמציהם באים לריק".
הב־ לוועדת  קוראת  אף  התנועה 
בעניין  יזומות  פעולות  לבצע  חירות 
הזיופים: "מצופה כי גם ועדה זו תתרום 

את חלקה יותר ותוביל את גורמי האכי־
שהרשויות  נכון  בנושא.  והרשויות  פה 
פחות  שאינו  בשיעור  מאמצים  יפנו 
האדירה  וההשלכה  המעשים  מחומרת 

שלהם".
של  הפעילות  מנהל  כותב  לסיכום 
התנועה יהודה עמרני כי "חוק הבחירות 
לכנסת וכל דין אחר לא מונע פעולה כמו 

מזכירות  שולחן  באזור  מצלמות  הצבת 
וחיתום  הקולות  ספירת  ובעת  הקלפי 
הפרוטוקול". עמרני מדגיש כי אין מקום 
מקום  "אין  עצמה:  ההצבעה  לצילום 
של  אמותיו  בארבע  הנעשה  של  לתיעוד 
הפרגוד.  מאחורי  לקלפי  הניגש  האזרח 
לחוק  מנוגד  הזה  במרחב  ותיעוד  צילום 

והוא כמובן אסור".

ארה"ב: 

השוואה של מדיניות 
ישראל למדיניות הנאצית 

היא אנטישמיות
משרד החוץ האמריקני עדכן את ההגדרה של אנטישמיות 

וכעת היא כוללת גם השוואה של מדיניות ישראל למדיניות 
הנאצית

מ‡: יר‡ל לבי‡
הברית  ארצות 
להיאבק  ממשיכה 
משרד  באנטישמיות, 
עדכן  האמריקני  החוץ 
לאנטי־ הגדרתו  את 
שיכלול  כך  שמיות 
מדיניות  "השוואת 
ישראלית עכשווית לזו 
כדוגמה  הנאצים"  של 
בחיים  לאנטישמיות 

הציבוריים.
על   ,2018 בשנת 
מילשטיין,  אדם  פי 

ארגון   IAC-ה יו"ר 
הישראלית־ הקהילה 
מחלקת  אמריקאי, 
את  אימצה  המדינה 
האנטישמיות  הגדרת 
הב־ ידי  על  שנקבעה 
רית הבינלאומית לזכר 
מי־  .(IHRA) השואה 

הודעה  הפיץ  לשטיין 
על השינוי ביום רביעי 

בבוקר שעון ישראל.
הדוגמאות  רוב 
 IHRA שהוצגו על ידי
משרד  בהגדרת  נכללו 

השוואה  למעט  החוץ, 
הישרא־ המדיניות  בין 
הנאצית.  לגרמניה  לית 
בראשות  החוץ,  משרד 
מייק  המדינה,  מזכיר 
קאר,  ואלן  פומפאו, 
של  המיוחד  השליח 
ואבק  לפיקוח  ארה"ב 
קבעו  באנטישמיות, 
המדיניות  השוואת  כי 
של  לאלה  הישראלית 
אנטי־ מהווה  הנאצים 
אותה  והוסיפה  שמיות 

להגדרה.

קשישה איבדה שליטה ונכנסה עם 
מכוניתה אל תוך מרכז לגמלאים

הנהגת ועוד אישה נפצעו באורח קל ופונו לבית חולים ◆ "ראיתי את הרכב נכנס במהירות ומתנגש בארון", 
סיפרה פקידת הקבלה ◆ "למזלי כל האנשים שישבו בלובי נכנסו לאכול בחדר האוכל שתי דקות קודם"

מ‡: מ. יו„
שלי־ אתמול  איבדה   74 בת  נהגת 
תוך  אל  איתה  ונכנסה  מכוניתה,  על  טה 
ברעננה.  ותיקים  לאזרחים  יום  מרכז 
ונזקקה  קל  באורח  נפצעה  אחת  אישה 
לבית  פונתה  הנהגת  גם  רפואי.  לטיפול 
החנייה  מגרש  אל  הגיעה  הנהגת  חולים. 
התב־ היא  הנראה  ככל  למבנה.  שמחוץ 
והמכונית  והגז,  הבלם  דוושות  בין  לבלה 
דהרה קדימה במהירות גבוהה. היא פגעה 
שנעקר  בכניסה,  הברזל  בשער  בעוצמה 
הדלת,  דרך  קדימה  המשיכה  ממקומו, 

ונעצרה ליד דלפק הקבלה.
על  חלפה  והיא  בדלפק  "ישבתי 
הקבלה.  פקידת  סיפרה  טיל",  כמו  פנינו 
"ראיתי את הרכב נכנס במהירות ומתנגש 
בלובי  שישבו  האנשים  כל  למזלי  בארון. 
דקות  שתי  האוכל  בחדר  לאכול  נכנסו 
בפיגוע".  כמו  הייתה  ההרגשה  קודם. 

דקות  חמש  קורה  היה  זה  "אם  לדבריה, 
קודם, היו נהרגים פה עשרים אנשים".

"אחרי  הוסיפה:  למקרה  העדה 
התאונה היא פתחה את הדלת, לא נראתה 
תקלה'  לי  הייתה  'כנראה  ואמרה  בלחץ, 
שהיא  נראה  מהמקום.  יצאה  ופשוט 

הייתה בהלם".
במוקד  דיווח  התקבל   8:50 בשעה 
101 של מגן דוד אדום על המקרה. צוות 
לנהגת,  רפואי  טיפול  העניק  שהוזעק 
פונו  השתיים  בת 34.  שנפצעה,  ולאישה 
חב־ עם  סבא  בכפר  מאיר  החולים  לבית 

לות בגפיים.

שער  את  ראינו  למקום  "כשהגענו 
ואת  שבור,  למתחם  בכניסה  המתכת 
ועקר  שפגע  לאחר  המבנה,  בלובי  הרכב 
גם את דלת הכניסה", תיאר חובש מד"א 
מחמוד אבו ראס. "אישה כבת 34 שכבה 
בחצר כשהיא בהכרה מלאה וסובלת מח־
בתוך  ישבה  הרכב  ונהגת  בגפיים,  בלות 
ובחרדה.  מלאה  בהכרה  כשהיא  המבנה 
ביצענו בדיקות רפואיות ראשוניות לשתי 
מנת  על  במקום  סריקה  וערכנו  הנפגעות 
לוודא שאין נפגעים נוספים. העלינו את 
במצב  אותן  ופינינו  לאמבולנס  הפצועות 

יציב לבית החולים".
בנה של הנהגת אמר לאחר המקרה: 
עושה  חולים,  בבית  היא  בסדר.  "אימא 
לה,  נתפס  שהגז  אומרת  היא  בדיקות. 
זה.  את  לבדוק  למוסך  נוסע  אני  ועכשיו 
כלום,  קרה  שלא  מזל  אומרים  רק  אנחנו 

לא לאמא ולא לאנשים פה".
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התנועה למשילות ודמוקרטיה: אין למנוע הצבת מצלמות בקלפיות
התנועה תטען כי הצבת המצלמות תורמת לטוהר הבחירות ואין בה כל בעיה חוקית

מ‡: יר‡ל לבי‡
נגד  ארגונים  שהגישו  בעתירה 
הב־ מועדת  דורשים  הם  הליכוד  מפלגת 
השופט  הועדה  ומיו"ר  המרכזית  חירות 
מצלמות  הכנסת  על  לאסור  מלצר  חנן 
לקלפיות. התנועה למשילות ודמוקרטיה 
למ־ "אין  כי  ותטען  הועדה  בפני  תופיע 
את  לתעד  השונות  המפלגות  מנציגי  נוע 
על  הקלפי  מזכירות  בשולחן  המתרחש 
מדגישים  בתנועה  מצלמות".  הצבת  ידי 
הנעשה  של  תיעוד  כל  לאפשר  "אין  כי 

מאחורי הפרגוד".
התנועה  שפרסמה  העמדה  בנייר 
רק  נוגע  לא  הבחירות  "טוהר  כי  נכתב 
של  והפרוצדורליים  המנהליים  לדרכים 
קמפיינים, הסדרת דרכי תעמולה, מימון 
מפלגות, דרכי תרומה לרשימות וכדומה. 
לפיה  המטרה  את  לשרת  באים  אלה  כל 
הבחירות  יום  בסוף  שיתקבלו  התוצאות 
כלל  את  שישקפו  אמת  תוצאות  יהיו 

בקלפי  ישראל  אזרחי  שבחרו  הפתקים 
מתוך רצון חופשי. כשמדברים על טוהר 
המטרה".  את  בזה  לראות  יש   – בחירות 
מצמצמת  מצלמות  כי "הצבת  נאמר  עוד 
מרמה  למעשי  האפשרות  את  בהכרח 

בקלפיות".
ירתיע  שכזה  תיעוד  כי  גם  הוסבר 
צעדים.  נגדם  לנקוט  ויאפשר  עבריינים 
להיחסך  יכולים  אחרים  סדרים  אי  "גם 
בתה־ בייחוד  תקינה  להתנהלות  ולתרום 

ליך ספירת הקולות וסיכומם" נאמר.
לחלוטין  דוחה  למשילות  התנועה 
בקלפיות  מצלמות  הצבת  כי  הטענה  את 
מלהגיע  מצביעים  תרתיע  הערבי  במגזר 
לקלפי משום שיבולע להם בסביבתם על 
כך שמשתפים פעולה עם הליך הבחירות 

במדינה.
ולו  עלה  לא  כי  מציינת  התנועה 
מקרה אחד בו מישהו נפגע בצורה כזו או 
אחרת כתוצאה מתיעוד. "כך שהטיעונים 

הללו הנאמרים ונכתבים בטונים גבוהים, 
הפורחים  כמגדלים  מוחזקים  בינתיים 

באוויר".
לוועדת  שהוגש  בנייר  נכתב  עוד 
מצל־ תיעוד  לפיה  הטענה  כי  הבחירות 
מות ירתיע מצביעים שיעדיפו לא ללכת 
לקלפי אינו עובד רק לכיוון אחד: "התו־
פעה החמורה של זיופים בקלפיות גורמת 
לאזרחים לוותר על מימוש זכותם הדמו־
פחות  נעשית  שהצבעתם  מכיוון  קרטית, 
אנשים  אחרת  שבקלפי  בשעה  חשובה 
מטעם סופרים קולות כאוות עמדותיהם 
בלי דין ובלי דיין. תופעה של זיוף בהצב־
עה מרתיעה אזרחים ישרי דרך הסבורים 
במידה לא מבוטלת של צדק שבכל מצב 
בדרך  נטמעת  בהצבעה  שלהם  הטרחה 

של רמאות ומאמציהם באים לריק".
הב־ לוועדת  קוראת  אף  התנועה 
בעניין  יזומות  פעולות  לבצע  חירות 
הזיופים: "מצופה כי גם ועדה זו תתרום 

את חלקה יותר ותוביל את גורמי האכי־
שהרשויות  נכון  בנושא.  והרשויות  פה 
פחות  שאינו  בשיעור  מאמצים  יפנו 
האדירה  וההשלכה  המעשים  מחומרת 

שלהם".
של  הפעילות  מנהל  כותב  לסיכום 
התנועה יהודה עמרני כי "חוק הבחירות 
לכנסת וכל דין אחר לא מונע פעולה כמו 

מזכירות  שולחן  באזור  מצלמות  הצבת 
וחיתום  הקולות  ספירת  ובעת  הקלפי 
הפרוטוקול". עמרני מדגיש כי אין מקום 
מקום  "אין  עצמה:  ההצבעה  לצילום 
של  אמותיו  בארבע  הנעשה  של  לתיעוד 
הפרגוד.  מאחורי  לקלפי  הניגש  האזרח 
לחוק  מנוגד  הזה  במרחב  ותיעוד  צילום 

והוא כמובן אסור".

ארה"ב: 

השוואה של מדיניות 
ישראל למדיניות הנאצית 

היא אנטישמיות
משרד החוץ האמריקני עדכן את ההגדרה של אנטישמיות 

וכעת היא כוללת גם השוואה של מדיניות ישראל למדיניות 
הנאצית

מ‡: יר‡ל לבי‡
הברית  ארצות 
להיאבק  ממשיכה 
משרד  באנטישמיות, 
עדכן  האמריקני  החוץ 
לאנטי־ הגדרתו  את 
שיכלול  כך  שמיות 
מדיניות  "השוואת 
ישראלית עכשווית לזו 
כדוגמה  הנאצים"  של 
בחיים  לאנטישמיות 

הציבוריים.
על   ,2018 בשנת 
מילשטיין,  אדם  פי 

ארגון   IAC-ה יו"ר 
הישראלית־ הקהילה 
מחלקת  אמריקאי, 
את  אימצה  המדינה 
האנטישמיות  הגדרת 
הב־ ידי  על  שנקבעה 
רית הבינלאומית לזכר 
מי־  .(IHRA) השואה 

הודעה  הפיץ  לשטיין 
על השינוי ביום רביעי 

בבוקר שעון ישראל.
הדוגמאות  רוב 
 IHRA שהוצגו על ידי
משרד  בהגדרת  נכללו 

השוואה  למעט  החוץ, 
הישרא־ המדיניות  בין 
הנאצית.  לגרמניה  לית 
בראשות  החוץ,  משרד 
מייק  המדינה,  מזכיר 
קאר,  ואלן  פומפאו, 
של  המיוחד  השליח 
ואבק  לפיקוח  ארה"ב 
קבעו  באנטישמיות, 
המדיניות  השוואת  כי 
של  לאלה  הישראלית 
אנטי־ מהווה  הנאצים 
אותה  והוסיפה  שמיות 

להגדרה.

קשישה איבדה שליטה ונכנסה עם 
מכוניתה אל תוך מרכז לגמלאים

הנהגת ועוד אישה נפצעו באורח קל ופונו לבית חולים ◆ "ראיתי את הרכב נכנס במהירות ומתנגש בארון", 
סיפרה פקידת הקבלה ◆ "למזלי כל האנשים שישבו בלובי נכנסו לאכול בחדר האוכל שתי דקות קודם"

מ‡: מ. יו„
שלי־ אתמול  איבדה   74 בת  נהגת 
תוך  אל  איתה  ונכנסה  מכוניתה,  על  טה 
ברעננה.  ותיקים  לאזרחים  יום  מרכז 
ונזקקה  קל  באורח  נפצעה  אחת  אישה 
לבית  פונתה  הנהגת  גם  רפואי.  לטיפול 
החנייה  מגרש  אל  הגיעה  הנהגת  חולים. 
התב־ היא  הנראה  ככל  למבנה.  שמחוץ 
והמכונית  והגז,  הבלם  דוושות  בין  לבלה 
דהרה קדימה במהירות גבוהה. היא פגעה 
שנעקר  בכניסה,  הברזל  בשער  בעוצמה 
הדלת,  דרך  קדימה  המשיכה  ממקומו, 

ונעצרה ליד דלפק הקבלה.
על  חלפה  והיא  בדלפק  "ישבתי 
הקבלה.  פקידת  סיפרה  טיל",  כמו  פנינו 
"ראיתי את הרכב נכנס במהירות ומתנגש 
בלובי  שישבו  האנשים  כל  למזלי  בארון. 
דקות  שתי  האוכל  בחדר  לאכול  נכנסו 
בפיגוע".  כמו  הייתה  ההרגשה  קודם. 

דקות  חמש  קורה  היה  זה  "אם  לדבריה, 
קודם, היו נהרגים פה עשרים אנשים".

"אחרי  הוסיפה:  למקרה  העדה 
התאונה היא פתחה את הדלת, לא נראתה 
תקלה'  לי  הייתה  'כנראה  ואמרה  בלחץ, 
שהיא  נראה  מהמקום.  יצאה  ופשוט 

הייתה בהלם".
במוקד  דיווח  התקבל   8:50 בשעה 
101 של מגן דוד אדום על המקרה. צוות 
לנהגת,  רפואי  טיפול  העניק  שהוזעק 
פונו  השתיים  בת 34.  שנפצעה,  ולאישה 
חב־ עם  סבא  בכפר  מאיר  החולים  לבית 

לות בגפיים.

שער  את  ראינו  למקום  "כשהגענו 
ואת  שבור,  למתחם  בכניסה  המתכת 
ועקר  שפגע  לאחר  המבנה,  בלובי  הרכב 
גם את דלת הכניסה", תיאר חובש מד"א 
מחמוד אבו ראס. "אישה כבת 34 שכבה 
בחצר כשהיא בהכרה מלאה וסובלת מח־
בתוך  ישבה  הרכב  ונהגת  בגפיים,  בלות 
ובחרדה.  מלאה  בהכרה  כשהיא  המבנה 
ביצענו בדיקות רפואיות ראשוניות לשתי 
מנת  על  במקום  סריקה  וערכנו  הנפגעות 
לוודא שאין נפגעים נוספים. העלינו את 
במצב  אותן  ופינינו  לאמבולנס  הפצועות 

יציב לבית החולים".
בנה של הנהגת אמר לאחר המקרה: 
עושה  חולים,  בבית  היא  בסדר.  "אימא 
לה,  נתפס  שהגז  אומרת  היא  בדיקות. 
זה.  את  לבדוק  למוסך  נוסע  אני  ועכשיו 
כלום,  קרה  שלא  מזל  אומרים  רק  אנחנו 

לא לאמא ולא לאנשים פה".
 

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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ירושלים: תכנית הבניה ב'שיכון 
הרבנים' נפלה על חודו של קול
המגרש, המשמש כיום לחניה, הוא סמוך לשכונות החרדיות 'מקור ברוך', 'גני 

גאולה' ו'רוממה' 

מ‡: יר‡ל לבי‡  
מגו־ מגדל  לבניית  תכנית 
שביקשה  קומות   45 בן  רים 
ריק  במגרש  בנייה  אחוזי   1200
בירושלים,  הרבנים'  שב'שיכון 
נפלה  המרכזית,  התחנה  מאחורי 
בוועדת התכנון והבניה בירושלים 
הקול  כאשר  קול,  של  חודו  על 
ש"ס  סיעת  חבר  היה  המכריע 

בעירייה.

נבע  בוועדה  הסוער  הדיון 
המ־ המגרש,  כי  העובדה  בשל 
לשכו־ סמוך  לחניה,  כיום  שמש 
'גני  ברוך',  'מקור  החרדיות  נות 
שאישורה  כך  ו'רוממה',  גאולה' 
לשנות  עשויה  שכזו  תכנית  של 
כמו  וצביונה,  השכונה  אופי  את 
גם שינוי מדיניות כללית בעירייה 
בטווח הארוך, באשר לבנייתם של 
מגדלי מגורים רבי-קומות שאינם 

תואמים את דרישות המגזר.
לצידם של החרדים בוועדה 
שאמר  העירייה,  מהנדס  גם  היה 
כי "מדובר בתכנית נוראית וחצו־
בסיס  שום  אין  לדבריו  שכן  פה", 
כזה  גודל  בסדר  לתכנית  תכנוני 
הח־ האדריכלי  לתכנון  פרט  וכי 
של  המסמכים  הגשת  צורת  מור, 
מבחינה  ירודה  הייתה  התוכנית 

מקצועית.

שו"ת בחינוך הילדים:

מרנן גדולי הדור ברכו את 
הקמת הת"ת החדש 

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א השיב על שאלות חשובות בחינוך

מ‡: יר‡ל לבי‡
לקראת האכלוס הקרוב של 
אחיסמך   - איילון"  "גני  שכונת 
התאספו  הקרובים,  בשבועות 
מכל  התלמידים  מהורי  מאות 
מיוחד  חינוכי  לכנס  הארץ,  רחבי 
"דרכי  תורה  תלמוד  ע"י  שנערך 
בשכונה  להיפתח  העומד  יושר" 

מיד עם תחילת האכלוס.
במרכז המעמד הוקרן בפני 
הת"ת  הנהלת  כניסת  הציבור 
לבתי גדולי ישראל טרם המעמד, 
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, 
על  כשהוחלט  בעבר  כבר  אשר 
ההנהלה  את  בירך  הת"ת  הקמת 
מל־ ורק  אך  לבחור  יש  כי  ואמר 
יש  וגם  שמים  יראי  שהם  מדים 
וגם  מעולה,  הסברה  כושר  להם 
כעת הביע שמחה רבה על הקמת 

הת"ת.
לאחר מכן נכנסו לבית מרן 
אדלשטיין,  הגר"ג  הישיבה  ראש 
אשר בירך שהת"ת יעמיד תלמי־
דים רבים לתורה ומידות טובות. 
להורים  הדרכה  נתן  מכן  לאחר 
לת"ת,  ילדיהם  את  השולחים 
ויכוחים  ישנם  רבים  שבמקרים 
ולפעמים  למלמד,  התלמיד  בין 
את  מצדיקים  שההורים  קורה 
המלמד,  כדברי  שלא  התלמיד 
דבר שאינו נכון, אלא צריך לדעת 
שהילד  כדי  המלמד  את  להצדיק 
שהרי  בקולו,  לשמוע  יתחנך 
רב  ניסיון  יש  הת"ת  של  למלדים 

שיש  וכנראה  הילדים,  בחינוך 
הצדקה בדבריו.

בחי־ לשאלות  ענה  כן  כמו 
נוך שנשאלו ע"י הנהלת הת"ת. 

להלן השו"ת המלא:
לכך  היום  עדים  אנחנו   -
שילדים, בפרט בגיל ההתבגרות, 
מכירים הרבה דברים מחוץ לכת־

לי בית המדרש, מה צריך לעשות 
כדי שיהיה להם יותר "זיסקייט" 

בעולם התורה?
להם  "להכניס  תשובה: 
יהיה  שהלימוד  בלימוד,  טעם 
ובנעי־ בפשיטות  שיהיה  מעניין, 

מות, ולא להכביד עליהם.
שהמצוינים  הוא  "הכלל 
והבינוניים  במהירות,  הכל  יבינו 
הכל,  יבינו  כן  גם  מאמץ  לאחר 
להבין  צריכים  הם  גם  והחלשים 
כלום,  בלי  ישארו  שלא  משהו, 
אלא המלמד צריך להתאמץ שגם 
לפי  יכולים  שהם  מה  יבינו  הם 

רמתם".
לדאוג  יכול  המלמד  איך   -
ידאג  הוא  אם  והרי  לחלשים, 
למצויינים  דבר  כל  להם  להסביר 
לא יהיה מה לעשות והם עלולים 
להפריע, אז עד כמה צריך לדאוג 

לחלשים?
שיהיה  "צריך  תשובה: 
בדרך  מהמלמד,  הרוממות  יראת 
הטבע יש יראת הרוממות, וצריך 
שהמלמד לא יקלקל את זה, שלא 
וכך  התלמידים,  של  החבר  יהיה 

יפרי־ ולא  להקשיב  ימשיכו  הם 
עו".

ילדים  עם  לעשות  מה   -
שקשה להם להתפלל?

שקשה  "הסיבה  תשובה: 
לא  שהם  בגלל  זה  להתפלל  להם 
יודעים את פירוש המילות, צריך 

ללמד אותם".
להיות  צריך  דגש  כמה   -
טובות  למידות  חינוך  על  ביום 

ודרך ארץ?
למידות  "החינוך  תשובה: 
אם  עצמו,  המלמד  דרך  מגיע 
המלמד לא כועס ומתנהג במידות 

טובות זה עובר לילדים".
תפי־ מתפלל  תלמיד  אם   -
המפריע  דבר  מאד,  ארוכה  לה 
דקות,   20 נניח  התפילה,  למהלך 

מה צריך לומר לו?
תשובה: "צריך לומר לו 'אל 

תצדק הרבה'".
בתלמיד  גער  מלמד  אם   -
שזה  לו  התברר  ואח"כ  ברבים, 
היה טעות, האם זה נכון להתנצל 

בפני התלמיד ברבים?
להתנ־ צריך  "הוא  תשובה: 

צל בפניו ביחידות, והתלמיד כבר 
יספר זאת לכל החברים...".

- אבל הוא גער בו ברבים, 
שהמל־ ירגיש  לא  התלמיד  האם 
מתנצל  שהוא  בכך  הגון  אינו  מד 

ביחידות?
פנים?  "הלבנת  תשובה: 
באמת צריך מאד מאד להיזהר!".

shaharit.com
office@shaharit.com

משרד התקשורת קנס את דואר 
ישראל ב-13,880 ש"ח

זאת בגלל עיכובים במשלוחים דבר שנוגע כמעט לכל אזרח בישראל 

מ‡: יר‡ל לבי‡
התקשורת,  משרד  מנכ"ל 
לה־ כוונתו  על  הודיע  כהן,  נתי 
טיל על 'דואר ישראל' קנס כספי 
ריבוי  בשל   ₪  13,880 סך  על 
ועיכובים  אי-סדרים  על  תלונות 
במזרח  הרשום  הדואר  בפעילות 

ירושלים. 

ביותר  מזערי  בקנס  מדובר 
החברה  שרווח  העובדה  נוכח 
 1.84 על  השנה  עמד  הציבורית 

מיליארד ₪.
רשאי  הדואר,  חוק  פי  על 
להקל  התקשורת  משרד  מנכ"ל 
בסכום העיצום, שלא יכול לעלות 
היה  אכן  וכך   ,₪ אלף  סך 28  על 

להוריד  החליט  כשכהן  הפעם, 
30% מסכום העיצום בשל "הפרה 
קלה בנסיבות ביצועה" בהתחשב 
בהיקף הנזק שהיה עשוי להיגרם 
בעקבות הפרת החוק, ועוד 20% 
למניעת  פעולות  "נקיטת  עקב 

הישנות ההפרה והקטנת הנזק".
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הלמ"ס: 33% מהחרדים מרגישים 
מופלים על רקע דתם ואמונתם

בפילוח גילאים ומצב סוציו-אקונומי עולה, כי ככל שהמצב הכלכלי של הנשאל 
דחוק יותר, כך הוא מרגיש מופלה יותר

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  השנתי  החברתי  הסקר 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
בביתם  רואיינו  שבמסגרתו 
ומעלה,   20 בני  איש  כ-7,450 
איש,  מיליון  כ-6.5  המייצגים 
מרגי־ מהחרדים   40% כי  מעלה 
שים שהם מופלים מהסיבות: גיל, 
לאום, מוצא-עדה, צבע עור, דת-
אמונה מוגבלות פיזית או נפשית 
מופלים  הרגישו  מתוכם   33%  -
רק  זאת,  לעומת  דתי.  רקע  על 
מהמסור־ וכ-4%  מהדתיים   11%

תיים חשו אפליה מסיבה זו.
סו־ ומצב  גילאים  בפילוח 
שה־ ככל  כי  עולה,  ציו-אקונומי 
דחוק  הנשאל  של  הכלכלי  מצב 
יותר, כך הוא מרגיש מופלה יותר. 
כלכלי  במצב  מהנשאלים   46%
אפליה,  תחושת  על  סיפרו  ירוד 
בגי־ הרגישו.  שלא   32% לעומת 
מה־ והמבוגרים  הצעירים  לאים 
ברמת  עלייה  גם  הורגש  ממוצע 

האפליה.
באשר לשאלה האם נדרשת 
בשוק  לחרדים  מתקנת  העדפה 
באופן   30% רק  השיבו  העבודה, 
מהחרדים   75% כאשר  חיובי, 
בלבד   20% לעומת  כך,  חושבים 
לתמיכת  שזכו  מי  מהחילונים. 
מהנ־ ש-89%  הנכים,  הם  שיא 
להם  לתת  יש  כי  השיבו  שאלים 
לעבודה  בקבלה  מתקנת  העדפה 
מהס־ עולה  עוד  ללימודים.  או 
מתק־ העדפה  בעד   77% כי  קר, 

או  לחיילים   69% למבוגרים,  נת 
חיילים משוחררים, 62% לעולים 
לבני  לנשים, 54%  חדשים, 57% 
לערבים   38% האתיופית,  העדה 

ו-33% לעדות המזרח.
בסקר,  נוסף  גרוע  נתון 
שכמחצית  כך  על  מצביע 
שמעמדם  חושבים  מהישראלים 
הכלכלי.  מצבם  בסיס  על  נקבע 
לעומת זאת, 44% השיבו כי מע־
תלויה  הישראלית  בחברה  מדם 

בהשכלתם, 37% השיבו כי הגורם 
ו-31%  ויכולות  קשרים  הם  לכך 
בסיס  על  נקבע  שמעמדם  השיבו 

קשרים אישיים.
43% מהנשאלים המכניסים 
עד 2,000 ₪ ברוטו לנפש בחודש 
הנכונה  שהדרך  סבורים  הם  כי 
תהיה  בחברה  פערים  לצמצום 
החל־ לשכבות  הקצבאות  הגדלת 
שות. זאת, לעומת 30% שהשיבו 
תעסוקה  עידוד  היא  הדרך  כי 
בחי־ השקעה  שהעדיפו  ו-22% 
נוך. בפילוח מגזרי: 36% תומכים 
לעומת 16%  הקצבאות,  בהגדלת 

בלבד בציבור הכללי.
כשנשאלו  השוואה,  לשם 
ממוצעת  חודשית  הכנסה  בעלי 
באותן  לנפש  ברוטו   4,000 של 
השאלות, תמכו רק 15% בהגדלת 
הקצבאות, לעומת 47% שהשיבו 
היא  הפערים  לצמצום  הדרך  כי 
ובעי־ בחינוך  השקעה  באמצעות 

דוד תעסוקתי.

מנהלי 'שמעיה' וחניכים חירשים 
בביקור אצל הראשל"צ

במהלך הביקור נדונו מספר נושאים הלכתיים, לצד סוגיות כלליות הנוגעים 
לחירשים וכבדי שמיעה

ביום  התקיים  מרגש  ביקור 
בלשכתו  שעבר  בשבוע  חמישי 
יוסף  יצחק  הרב  הראשל"צ  של 
ראשי  הגיעו  למקום  שליט"א: 
אלי־ הרב  'שמעיה' -  ארגון  ורבני 
שמעון  הרב  הארגון,  רב  רוט  עזר 
רייס  יהושע  הרב  המנכ"ל,  לוי 
רב  רוימי  דוד  הרב  הסמנכ"ל, 
קהילת החירשים בשמעיה -  יחד 
ומבוג־ צעירים  חניכים  מספר  עם 

רים. 
במהלך הביקור הועלו מספר 
לחיר־ הנוגעים  הלכתיים  נדונים 
כגון  בעניינים  שמיעה  וכבדי  שים 

למניין  הצטרפות  קריאות  חופה, 
וכיו"ב. הראשל"צ הביע את דעתו 
כי בימינו הם מצטרפים לכל הנ"ל 
ללא בעיות הלכתיות, למעט אולי 
בעניין קריאת מגילה שגם בה יש 

פתרונות שונים.
הראשל"צ  שוחח  בהמשך 
ממושכות עם חניכי הארגון ושמע 
עם  שלהם  ההתמודדות  על  מהם 
מת־ הם  עמם  השונים  האתגרים 

מודדים. 
גילה  הפגישה  כל  לאורך 
רבה  התעניינות  הראשל"צ 
חניכי  של  ומצוקותיהם  בחייהם 

בסי־ מתבל  שהוא  תוך  'שמעיה', 
הגדול  מאביו  ופרפראות  פורים 
ויחסם  האחרים,  הדורות  ומגדולי 

לסוגיה.
בירך  הפגישה  בסיום 
שיעלו  הנוכחים  את  הראשל"צ 
והיראה.  התורה  במעלות  ויתעלו 
הוא גם הוסיף ברכה מיוחדת למ־
בפעילו־ שימשיכו  'שמעיה'  נהלי 
החיר־ קהילת  למען  החשובה  תם 
שים וכבדי השמיעה, כמו גם למען 
אנשים עם מוגבלויות אחרות. "זו 
לתאר  אפשר  שאי  גדולה  זכות 

אפילו את מעלתה. אשריכם!"

מזל טוב
רונוכברוךנוילי

ליטן ברס˜ינרב
בטחוןפרסוםיברסוחולרילמנ

לר‚ל ‰מח‰ ‰רוי‰ במעונו

ב‰ול„ ‰ב בעטו"מ ולמזל"ט
ממננחרובירוורי

ומכליוח

מזל טוב
רונוכברוךנוילי

ליטמנחם ‡ייכלררב
מנכ"ל ‚רים ‡סטרט‚י‰ ויח"ˆ

לר‚ל ‰מח‰ ‰רוי‰ במעונו

ב‰ול„ ‰ב בעטו"מ ולמזל"ט
ממננחרובירוורי

ומכליוח

מזל טוב
רונוכברוךנוילי

ליטנחום בנ„י˜טרב
וף במר„ ‰פרסום ‚ל ‡ורן

ב‰כנס ‰בן לעול ומ"ˆ 
בעטו"מ ולמזל"ט

ממננחרובירוורי

ומכליוח
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הלמ"ס: 33% מהחרדים מרגישים 
מופלים על רקע דתם ואמונתם

בפילוח גילאים ומצב סוציו-אקונומי עולה, כי ככל שהמצב הכלכלי של הנשאל 
דחוק יותר, כך הוא מרגיש מופלה יותר

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  השנתי  החברתי  הסקר 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
בביתם  רואיינו  שבמסגרתו 
ומעלה,   20 בני  איש  כ-7,450 
איש,  מיליון  כ-6.5  המייצגים 
מרגי־ מהחרדים   40% כי  מעלה 
שים שהם מופלים מהסיבות: גיל, 
לאום, מוצא-עדה, צבע עור, דת-
אמונה מוגבלות פיזית או נפשית 
מופלים  הרגישו  מתוכם   33%  -
רק  זאת,  לעומת  דתי.  רקע  על 
מהמסור־ וכ-4%  מהדתיים   11%

תיים חשו אפליה מסיבה זו.
סו־ ומצב  גילאים  בפילוח 
שה־ ככל  כי  עולה,  ציו-אקונומי 
דחוק  הנשאל  של  הכלכלי  מצב 
יותר, כך הוא מרגיש מופלה יותר. 
כלכלי  במצב  מהנשאלים   46%
אפליה,  תחושת  על  סיפרו  ירוד 
בגי־ הרגישו.  שלא   32% לעומת 
מה־ והמבוגרים  הצעירים  לאים 
ברמת  עלייה  גם  הורגש  ממוצע 

האפליה.
באשר לשאלה האם נדרשת 
בשוק  לחרדים  מתקנת  העדפה 
באופן   30% רק  השיבו  העבודה, 
מהחרדים   75% כאשר  חיובי, 
בלבד   20% לעומת  כך,  חושבים 
לתמיכת  שזכו  מי  מהחילונים. 
מהנ־ ש-89%  הנכים,  הם  שיא 
להם  לתת  יש  כי  השיבו  שאלים 
לעבודה  בקבלה  מתקנת  העדפה 
מהס־ עולה  עוד  ללימודים.  או 
מתק־ העדפה  בעד   77% כי  קר, 
או  לחיילים   69% למבוגרים,  נת 
חיילים משוחררים, 62% לעולים 
לבני  לנשים, 54%  חדשים, 57% 
לערבים   38% האתיופית,  העדה 

ו-33% לעדות המזרח.
בסקר,  נוסף  גרוע  נתון 
שכמחצית  כך  על  מצביע 
שמעמדם  חושבים  מהישראלים 
הכלכלי.  מצבם  בסיס  על  נקבע 
לעומת זאת, 44% השיבו כי מע־
תלויה  הישראלית  בחברה  מדם 

בהשכלתם, 37% השיבו כי הגורם 
ו-31%  ויכולות  קשרים  הם  לכך 
על בסיס  נקבע  שמעמדם  השיבו 

קשרים אישיים.
43% מהנשאלים המכניסים 
עד 2,000 ₪ ברוטו לנפש בחודש 
הנכונה  שהדרך  סבורים  הם  כי 
תהיה  בחברה  פערים  לצמצום 
החל־ לשכבות  הקצבאות  הגדלת 
שות. זאת, לעומת 30% שהשיבו 
תעסוקה  עידוד  היא  הדרך  כי 
בחי־ השקעה  שהעדיפו  ו-22% 
נוך. בפילוח מגזרי: 36% תומכים 
לעומת 16%  הקצבאות,  בהגדלת 

בלבד בציבור הכללי.
כשנשאלו  השוואה,  לשם 
ממוצעת  חודשית  הכנסה  בעלי 
באותן  לנפש  ברוטו   4,000 של 
השאלות, תמכו רק 15% בהגדלת 
הקצבאות, לעומת 47% שהשיבו 
היא  הפערים  לצמצום  הדרך  כי 
ובעי־ בחינוך  השקעה  באמצעות 

דוד תעסוקתי.

מנהלי 'שמעיה' וחניכים חירשים 
בביקור אצל הראשל"צ

במהלך הביקור נדונו מספר נושאים הלכתיים, לצד סוגיות כלליות הנוגעים 
לחירשים וכבדי שמיעה

ביום  התקיים  מרגש  ביקור 
בלשכתו  שעבר  בשבוע  חמישי 
יוסף  יצחק  הרב  הראשל"צ  של 
ראשי  הגיעו  למקום  שליט"א: 
אלי־ הרב  'שמעיה' -  ארגון  ורבני 
שמעון  הרב  הארגון,  רב  רוט  עזר 
רייס  יהושע  הרב  המנכ"ל,  לוי 
רב  רוימי  דוד  הרב  הסמנכ"ל, 
קהילת החירשים בשמעיה -  יחד 
ומבוג־ צעירים  חניכים  מספר  עם 

רים. 
במהלך הביקור הועלו מספר 
לחיר־ הנוגעים  הלכתיים  נדונים 
כגון  בעניינים  שמיעה  וכבדי  שים 

למניין  הצטרפות  קריאות  חופה, 
וכיו"ב. הראשל"צ הביע את דעתו 
כי בימינו הם מצטרפים לכל הנ"ל 
ללא בעיות הלכתיות, למעט אולי 
בעניין קריאת מגילה שגם בה יש 

פתרונות שונים.
הראשל"צ  שוחח  בהמשך 
ממושכות עם חניכי הארגון ושמע 
עם  שלהם  ההתמודדות  על  מהם 
מת־ הם  עמם  השונים  האתגרים 

מודדים. 
גילה  הפגישה  כל  לאורך 
רבה  התעניינות  הראשל"צ 
חניכי  של  ומצוקותיהם  בחייהם 

בסי־ מתבל  שהוא  תוך  'שמעיה', 
הגדול  מאביו  ופרפראות  פורים 
ויחסם  האחרים,  הדורות  ומגדולי 

לסוגיה.
בירך  הפגישה  בסיום 
שיעלו  הנוכחים  את  הראשל"צ 
והיראה.  התורה  במעלות  ויתעלו 
הוא גם הוסיף ברכה מיוחדת למ־
בפעילו־ שימשיכו  'שמעיה'  נהלי 
החיר־ קהילת  למען  החשובה  תם 
שים וכבדי השמיעה, כמו גם למען 
אנשים עם מוגבלויות אחרות. "זו 
לתאר  אפשר  שאי  גדולה  זכות 

אפילו את מעלתה. אשריכם!"

מזל טוב
רונוכברוךנוילי

ליטן ברס˜ינרב
בטחוןפרסוםיברסוחולרילמנ

לר‚ל ‰מח‰ ‰רוי‰ במעונו

ב‰ול„ ‰ב בעטו"מ ולמזל"ט
ממננחרובירוורי

ומכליוח

מזל טוב
רונוכברוךנוילי

ליטמנחם ‡ייכלררב
מנכ"ל ‚רים ‡סטרט‚י‰ ויח"ˆ

לר‚ל ‰מח‰ ‰רוי‰ במעונו

ב‰ול„ ‰ב בעטו"מ ולמזל"ט
ממננחרובירוורי

ומכליוח

מזל טוב
רונוכברוךנוילי

ליטנחום בנ„י˜טרב
וף במר„ ‰פרסום ‚ל ‡ורן

ב‰כנס ‰בן לעול ומ"ˆ 
בעטו"מ ולמזל"ט

ממננחרובירוורי

ומכליוח
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מדי שבועיים מחולל בית 
קברות יהודי בגרמניה

נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שּוסטר, מגיב במרירות. 
"למרבה הצער, מקרי חילול קבועים של בתי קברות יהודיים, וכן התקפות על 

בתי כנסת, הינם עניין יומיומי בגרמניה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפדראלית  ברפובליקה 
מדי  לפחות  מחּולל  גרמניה,  של 
על  יהודי.  קברות  בית  שבועיים 
ָטאֶגששּפיֶגל  מהעיתון  המידע  פי 
האחרו־ בשנה   ,(Tagesspiegel)
נה קבעה המשטרה, כי בוצעו בסך 
 27 אנטישמיים,  ממניעים  הכל, 
של  הקבורה  מקומות  על  התקפות 
לפענח  הצליחה  המשטרה  יהודים. 
עולה  הדבר  מקרים.  שלושה  רק 
הפ־ הפנים  משרד  של  מתשובתו 
נשיא  סגנית  של  לשאילתה  דראלי 
(מפלגת  אּו  פָּ טָרה  פֶּ הבּונֶדסָטאג, 
הינו  יותר  נמוך  קצת  השמאל). 
כנסת.  בתי  על  ההתקפות  מספר 
המיניסטריון מדווח ביחס ל- 2018 
אנטיש־ פליליות  עבירות   21" על 
שלהם  ההתקפה  יעד  אשר  מיות, 
דתית/בית  פעילות  "אתר  הינו 
כנסת". רק בחמש עבירות הצליחה 
העבריינים.  את  לאתר  המשטרה 
מונחת  המיניסטריון  של  תשובתו 

בפני הטאגסשפיגל. 
המרכזית  המועצה  נשיא 
שּוסטר,  יוזף  גרמניה,  יהודי  של 
הצער,  "למרבה  במרירות.  מגיב 
קב־ בתי  של  קבועים  חילול  מקרי 
רות יהודיים, וכן התקפות על בתי 
בגרמ־ יומיומי  עניין  הינם  כנסת, 
בטאגסשפיגל.  שוסטר  אמר  ניה", 
ידוע  אינו  הדבר  המשוער,  פי  על 

לאזרחים רבים שאינם יהודים. 
לה־ רשאית  איננה  "גרמניה 
נורמא־ מצב  כאל  זה  למצב  תרגל 
לי", הדגיש שוסטר. הוא גם ִהתרה 
ברשויות הביטחון, וקרא להן לנהוג 
ושמירה  "בהשגחה  ֵערנות.  ביתר 
קב־ בתי  על  המונעת  המשטרתית 
רות יהודים, אשר נמצאים לעיתים 
קרובות מחוץ ליישובים, אני רואה 
שיעור  שכן  ותיקון.  בשיפור  צורך 

הפענוחים הזעום הינו מחריד". 
על מנת שניתן יהיה להיאבק 
ומת־ תכליתי  באופן  באנטישמיות 
משך יותר,  יש "להנהיג באופן כללי 
מקומית  ברמה  דיווח  עמדות  יותר 

סטטיסטיקה  לנהל  וכן  נגישה, 
הבי־ מובחנת".  יותר  משטרתית 
קורת על הסטטיסטיקה מתייחסת 
בנוגע  במשטר  שנערכים  למאזנים 
רוב  בכללה.  אנטישמית  לפשיעה 
לי־ מיוחסות  הפליליות  העבירות 
של  ראותם  מנקודת  הקיצוני.  מין 
המועצה המרכזית וכן של מוסדות 
מתק־ המשטרה  נוספים,  יהודיים 
על  מדי  מהר  שלה  בחקירות  בעת 
ומ־ קיצוני,  ימין  אנשי  של  עבירה 
מחוגי  במעשה  מחשודים  תעלמת 
וכן  האסלאמיסטים  המהגרים, 

בֶקרב שונאי יהודים נוספים. 
של  החילול  מעשי  רוב  על 
הכל  בסך  יהודיים,  קברות  בתי 
המחוז  מדינת  דיווחה    – חמישה 
בתור  הבאות  אֶדן-וירֶטמברג.  בָּ
(ארבעה  בוואריה  הן:  לאחריה 
סקסו־ ברנדנבורג,  מעשים), 
התחתונה  וסקסוניה  ניה-ָאנָהלט 
ברלין,  אחת),  כל  מעשים  (שלושה 
המערבית   ֶמקֶלנבורג-פומרניה 
(שלושה  הריין-ֶוסטָפליה  צפון  וכן 
מעשרים כל אחת), וגם חבל הריין-
ותּורינגיה  הסאר  חבל  ָלטיָנאט,  הפָּ
– עם תקיפה אחת כל אחת. בחמש 
בגרמניה  הנותרות  המחוז  מדינות 
היהודיים.  הקברות  בתי  על  חסו   –
החילול  מקרי  בשלושת  רק 
המשטרה  בידי  עלה  בברנדנבורג 

לאתר את העבריינים. 
כנסת  בתי  על  בהתקפות 
ואתרי פעילות דתית יהודיים אח־
רים, נפגעה בוואריה באופן הקשה 
במינכן,  תקריות  ארבע  עם  ביותר, 
שלוש  ובאינגוֹלשָטאט.  מברג  בבָּ

במדי־ המשטרה  רשמה  התקפות 
וסטפליה   – הריין  צפון  המחוז  נות 
במ־ שתיים  ָאנָהלט,   – ובסקסוניה 
ברנדנ־ ֶהֶסן,  ברלין,  המחוז  דינות 

בסכסוניה  ובאדן-וירטמברג.  בורג 
התחתונה, בחבל הסאר ובתורינגיה 
בכל  אחד  תפילה  מקום  הותקף 
הפלי־ העבירות  בחמש  מהן.  אחת 
בשתי  מדובר  פוענחו,  אשר  ליות 
בצפון  באחת  בבוואריה,  התקפות 
הריין – וסטפליה, באחת בסכסוניה 

התחתונה ואחת בחבל הסאר. 
קטרּום אידיאולוגי  לאיזה ספֶּ
משרד   – המעשים   את  לשיֵיך  יש 
הפנים אינו אומר, לא במקרים של 
חילול בתי הקברות וגם לא בהתק־

פות על בתי כנסת. 
המש־ קבעה    2017 בשנת 
על  התקפות   27 בוצעו  כי  טרה, 
מקרים  ו- 20  יהודיים  תפילה  בתי 
היה  אז  גם  קברות.  בתי  חילול  של 
המשט־ זעום.  הפענוחים  שיעור 
העבריינים  את  לאתר  הצליחה  רה 
כנסת,  בתי  על  התקפות  בארבע 
קברות  בית  של  אחד  במקרה  וכן 

שחּולל. 
מקרי  של  הכולל  המספר 
יהודים  קברות  בתי  של  החילול 
הנתו־ לאור  שנת 2000,  מאז  עולה 
 750 מ-  יותר  לכדי  החדשים,  נים 
מהנתונים  מתקבל  הסכום  מקרים. 
הסטטיסטיים אשר בידי המשטרה. 
בתי   2,000 בסביבות  בגרמניה  יש 
קברות יהודיים. עריכת מאזן דומה 
ביחס להתקפות על בתי כנסת אי־
מחסור  בשל  וזאת  אפשרית,  ננה 

בנתונים.

shaharit.com
office@shaharit.com

מקורות, טעמים ומנהגים 
לתשעה באב

במחשכים הושיבני: המנהג לכבות את האור בבית הכנסת בליל תשעה באב, 
ומה הדין בתאורה ביום ובבית?

מ‡: יר‡ל לבי‡
בנ־ למעט  ישראל  מנהג 
באב  תשעה  בליל  ובתאורה  רות 
וצער  אבל  משום  הכנסת,  בבית 
שכותב  וכמו  ביהמ"ק,  חורבן  על 
שכדאי  נג:)  (פסחים  הריטב"א 
עליו  למנוע  אלוקינו  בית  הוא 

הדלקת הנרות בביהכנ"ס.
במדרש  הוא  המנהג  מקור 
שאמר  י),  אות  ג  (פרשה  איכה 
בעת  השרת  למלאכי  הקב"ה 
בנו  על  המתאבל  מלך  החורבן: 
מכבה  לו,  אמרו  עושה,  הוא  מה 
להם  אמר  שבביתו.  הפנסים  את 
אף אני אעשה כן. שנאמר, 'שמש 
אספו  ו'הכוכבים  קדרו'  וירח 
(פר'  הק'  בזוהר  כתב  וכן  נגהם'. 
ט׳  בליל  ומכבין  ערב):  דף  עקב 
כא־ ויתבין  ושרגין  נהורין  באב 
דש־ בדוחקא  לאשתתפא  בלים 

כינתא.
איכה:  מגילת  בקריאת  נר 
כתב הרא"ש שלא היו מכבין נרו 
החזן  הוציא  שבזמנם  החזן,  של 
את כל המתפללים ולא היו צרי־
כים שאר האנשים לאור. ובזמננו 
וקי־ איכה  אומרים  הציבור  שכל 
נות בלחש יחד עם החזן, יש לה־
הקהל.  לכל  שיספיק  אור  שאיר 
(תקנט,  זהב"  ה"טורי  כתב  וכן 
סק"ה) שצריך כל אחד מן הקהל 

ולכן  וקינות  איכה  בעצמו  לומר 
נרות  מספיק  להדליק  צריכים 

שיוכלו האנשים לקרוא לאורם.
המנהג  שכל  שכתבו  ויש 
תשעה  בליל  האור  את  לכבות 
הלילה  בכניסת  רק  הוא  באב 
ער־ תפילת  שמתפללים  בשעה 
איכה  קריאת  בעת  אבל  בית, 
נר  להדליק  אחד  כל  יכול  וקינות 
שיוכל לומר מגילת איכה וקינות 

("שיירי כנסת הגדולה").
בי־ קהילות  בכמה  המנהג 
את  כלל  מדליקין  שאין  רושלים 
רק  בביהכנ"ס,  החשמל  נורות 
קטן  נר  לעצמו  מדליק  אדם  כל 
איכה  מגילת  את  לאורו  ואומר 

והקינות.
ומ־ ראשנו:  עטרת  נפלה 
היה  הראשונים  שבזמן  צינו 
האחד  הנר  את  לכבות  המנהג 
שהיה דלוק, בעת שהגיעו לפסוק 
רא־ עטרת  'נפלה  טו)  (ה,  באיכה 
(אבו־ חטאנו'  כי  לנו  נא  אוי  שנו 
דרהם), וכן המנהג עד היום אצל 

הספרדים (כתר שם טוב).
(מנהגי  בסידורו  היעב"ץ 
ת"ב דלת ב חלון א) צווח על מה 
ונתק־ שנפסדו  בדורו  שהתחדש 
לקלו כל המנהגים הראויים, שבני 
אדם מרבים בנרות בתשעה באב 
גם  מצינו  וכן  יו"ט,  הוא  כאילו 

במנהגי וורמייזא (רסח הערה יא) 
שאין העם נזהרים בכיבוי הנרות 
לעצ־ נרות  מדליק  אחד  כל  אלא 

מו.
בשחרית:  אף  המנהג 
המהרי"ל כתב שיש נוהגים שלא 
וכן  נרות,  בשחרית  גם  להדליק 
מקומות  בהרבה  המנהג  נתפשט 
תרלז).  אות  המנהגים"  ("טעמי 
לה־ חוזרים  מנחה  בתפילת  ורק 
דליק את כל האור, כיון שבחינת 
באב  בט'  כנסיות  שבבתי  האור 
ומהות  מעין  הוא  מנחה  לעת 
דוד  בן  בביאת  שיתגלה  האור 
המובא  וכידוע  בימינו,  במהרה 
יום  הוא  באב  שתשעה  בחז"ל 

לידת משיח בן דוד.
נוהגים  בבית:  התאורה 
כדי  בבית  גם  התאורה  לכבות 
האבלות  ניכרת  תהא  בבית  שגם 
שכתוב  וכמו  ביהמ"ק,  חורבן  על 
'במחשכים הושיבני כמתי עולם' 
שלא  ויש  שלמה").  ("הליכות 
רק  אלא  האור  את  לכבות  נהגו 
שם  שאומרים  כיון  בביהכנ"ס, 
הגרי"ש  נהג  וכן  וקינות,  איכה 

אלישיב זצ"ל. 
ניתן  והערות  להארות 
במייל:  "המנהג"  למכון  לפנות 

hamenhog@gmail.com
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סיפור השגחה פרטית:

המפתחות שנפלו לתוך פח הטמון בערב שבת 
תושב רמת אלחנן שרצה לזרוק את האשפה למיכל שברחוב, ממש לא תכנן שגם המפתחות 

שלו יפלו פנימה. אבל מה שקרה בהמשך הפתיע אותו עוד יותר...

מ‡: יר‡ל לבי‡
סיפור שסיפר יהודי בעל העובדה לחבר 
ופור־ שליט"א,  זילברשטיין  הגר"י  מועצגה"ת 
מחודש  אלחנן,  –רמת  ברמה'  'קול  גליון  ב  סם 

תמוז האחרון.
לשבת  אחרונות  הכנות  שישי,  יום   
קודש… השעה 14:30 בצהריים, ואני יוצא לז־
ביד  השבת.  לפני  אחרונה  "תמימה"  פח  ריקת 
שמאל  ביד  המלאה,  פח-האשפה  שקית  ימין, 

מפתחות הבית והרכב.
כיוון ששקית הפח היתה גדולה וכבדה, 
אז על מנת לזרוק אותה ל'טמון' ברחוב צירפתי 
את יד שמאל ליד ימין, והופ! הנפתי הכל לתוך 
הפח… ברם, בשל משקלה של השקית נמשכה 
את המפתחות  גם  איתה  שמאל, ולקחה  יד  גם 

לתוך הפח הטמון…
חסר־ בעצם  שאני  היא,  הסיטואציה 
לביתי  מחוץ  נעול  הזה!  הענק  הפח  מול  אונים 
מפ־ וגם  הקופחת,  השמש  תחת  היום,  בצהרי 
אינני  הכל,  הפח…למרות  בתוך  הרכב  תחות 
מאבד עשתונות, ומבקש עזרה ורחמים מהשם 

יתברך.
מגב  ומביא  מתעשת,  אני  הבא  ברגע 
מחצר הבית… מבעד לפח הגדול אני רואה את 
השקית שזרקתי, ועם  המגב אני מנסה לתפוס 

בידית של שקית הפח ולעלותה למעלה…
לעזרה  שנחלץ  שכן  מגיע  הזה  בשלב 
השקית.  הוצאת  להצלחת  תהילים  באמירת 
את  להרים  מנסה  ואני  תהילים  אומר  הוא 
נק־ הידית  הדרך…  ובאמצע  הכבדה,  השקית 

שוב,  מנסה  אני  חזרה.  נופלת  והשקית  רעת, 
באמי־ מתחזק  השכן  השניה,  בידית  הפעם 
עד  ועולה,  עולה  השקית  והנה  התהילים,  רת 
שלנו…  בידיים  היא  אותה!!!  תופסים  ששנינו 
אנחנו מוציאים את השקית הענקית מעבר לפח 
אבל אבוי!  המפתחות אינם נמצאים שם… הם 
הנפילה…מגיע  בעת  הטמון  לתוך  כנראה  נפלו 
שכן אחר. "אולי אוכל לעזור", הוא אומר, ומו־
ריד את הכובע ואת הז'קט ומסתער לעבר הפח 
חולפות  המגב…   – לנו  שהיה  היחידי  הכלי  עם 

להן 10 דקות, וגם הוא לא מצליח, ועוזב – לא 
לפני שהחולצה הלבנה שלו של שבת, מוכתמת 
היה  אפשר  אם  אשפה.  של  כתומים  בכתמים 
לאחר  כשלג  צחור  היה  הוא  ליבו,  את  לצלם 

מעשה-החסד הגדול.
בשלב הבא אני משיג מפתח רזרבי לבית 
שכן  מגיע  לפתע  הביתה.  ונכנס  שלי  מהשכן 
נוסף, וגם הוא קופץ לתוך הפח, כאילו היה זה 
מזרון-מתנפח בפארק שעשועים. ושוב… הסי־
נפע־ בו  מביטים  אנחנו  עצמו…  על  חוזר  פור 
מים, מכוונים אותו לכאן ולשם, והוא כמעט לא 
אינם…  והמפתחות  בדיקה,  ללא  פינה  משאיר 
בחוץ השמש קופחת ובתוך הפח המלוכלך חום 
אימים, אני מבקש ממנו לצאת… הוא יוצא בלי 

מפתח, אבל עם שמחה בלב…
ואני – עומד בינתיים בצד, הפסקתי לח־

שוב על ההפסד הכספי, ומתפלל לקב"ה ואומר 
לו: תראה כמה אנשים טובים יש בשכונה הזו! 
תשמח  השם  אנא  לעזור!  רוצים  אנשים  כמה 

אותם!
השכ־ של  הילדים  אחד  שבת,  במוצאי 
לה־ עומדת  הזבל  שמשאית  אותי  מעדכן  נים 
לעירייה,  מתקשר  אני  הפחים.  את  ולרוקן  גיע 
והמוקדנית אומרת לי: "תבקש ממישהו שיירד 

בסולם ויחפש לך"…
פע־ כמה  ניסינו  שכבר  לה  מסביר  אני 
מים, ושאני זקוק לעזרה! היא מחליטה לשלוח 
הודעה למנהל התברואה. תוך 2 דקות הטלפון 
בעיר  התברואה  על  והאחראי  מצלצל,  שלי 
לי  שנפלו  מסביר  אני  הבעיה.  מה  אותי  שואל 
רגע  באותו  מתקשר  והוא  יקרים…  מפתחות 
הפחים!  את  לאסוף  שאמור  המשאית  לנהג 
ולשכו־ ברק,  לבני  בדרך  שהוא  לו  עונה  הנהג 
נת רמת אלחנן, והמנהל מבקש ממנו להתקשר 
אליי כשיגיע, ולרוקן את תכולת הפח על הרצ־
פה שליד הפח, על מנת שנחפש את המפתחות! 
הנהג מסכים, וכעבור 20 דקות אני מקבל ממנו 
צלצול ויוצא לכיוון הפח… השעה היתה בסבי־

בות 11:00 בלילה.
שביום  הפח,  עיניי.  חשכו   – כשהגענו 

מתכולתו,  כרבע  רק  מלא  היה  בצהריים  שישי 
אם  דעתי…  חלשה  וגדוש…  מלא  עכשיו  היה 
ביום ששי לא מצאנו, על אחת כמה וכמה עכ־
שיו. ומלבד כל זאת, ביום שישי חיפשנו לאור 
(וכ־ פנסים  הבאנו  אמנם  לילה…  ועכשיו  יום, 
פפות ידיים), אבל באמת! זה נראה כמו לחפש 

מחט בערימת שחת – ועוד בחושך!
הרימו  עוזרו,  עם  יחד  המשאית,  נהג 
את הפח עם המנוף, והחלו בעדינות ובאיטיות 
מתחילה  והאשפה  לרצפה,  האשפה  את  לרוקן 
ליפול. עמדנו מסביב עם פנסים, מבוגרים ויל־
המפת־ אחר  בעיניהם  לתור  מנסים  כולם  דים, 

חות, ואין…
לשים  אם  עצמי  עם  מתלבט  בעודי 
מבחין  אני  באשפה,  לחפש  ולהתחיל  כפפות 
לובשים  ועוזרו  המשאית  שנהג  לתדהמתי 
שקית-שקית  להזיז  ומתחילים  עבות,  כפפות 
הצידה… הרגשתי כאילו הם מחפשים את המ־
פתחות שלהם! כעבור 5 דקות פונה אליי הנהג, 

ומניף בידו את המפתחות!
לשמים,  עיניים  לשאת  רק  נשאר  ולי 
לומר תודה לנהג ולעוזרו, ולומר להשי"ת נתת 

לי 'מפתח ללב'!
אך הסיפור עדיין לא נגמר! ניגשתי לנהג 
אותם  בירכתי  לבי,  בכל  להם  והודיתי  ולעוזרו 
שה־ הרב  המאמץ  על  אותם  לפצות  וביקשתי 

שקיעו, וביקשתי לתת להם סכום-כסף נכבד.
לקבל  תוקף  בכל  התנגדו  הם  אבל 
 – הכסף!"  בשביל  זה  את  עשינו  "לא  תשלום! 

הצהירו. כל ההפצרות לא עזרו. הם ברחו!
הנער  מלבד  התפזרו,  כולם  לאט-לאט 
שעזר לי מיום שישי ועד עכשיו. ביקשתי שוב 
מזומן,  סכום  וגם  מתנה,  כרטיס-ספר  לו  לתת 
מתבייש,  הוא  שאולי  חשבתי  התנגד.  הוא  אך 
המתנה  את  דחפתי  וממש  אוותר,  לא  והפעם 

לידיים שלו…
בתי־ ומצאתי  הביתה  חזרתי  למחרת 
הכסף  סכום  כל  ואת  כרטיס-ספר  הדואר  בת 
מילה  לי  אין  ישראל!  לנער…אשריכם  שנתתי 

אחרת!.

בת ים: כתובות נאצה רוססו על קיר 
ביהכנ"ס בעיר

אלמונים ריססו כתובות גרפיטי על קירות בית הכנסת הוותיק בעיר, בחורשת הנופלים, בגן 
חב"ד ובמקומות נוספים ◆ בין היתר רוססה כתובת מחאה בעקבות החלטת בית המשפט 

לביטול טיסות הלילה לאומן

מ‡: יר‡ל לבי‡
כתובות גרפיטי התגלו בכל רחבי 
הכנ־ בית  של  קירו  על  ביניהם  ים.  בת 
סת "היכל יעקב" ברחוב סוקולוב בעיר, 
והראשון  הוותיק  הכנסת  בית  שהוא 
בשנת  שנים   92 לפני  שנוסד  ים,  בבת 
ההשח־ את  לגלות  הראשון  תרפ"ז. 
הכנסת  בית  גבאי  חלפון,  יוסי  היה  תה 
לפתוח  בבוקר  חמש  בשעה  שהגיעה 
מסרים  לגלות  והזדעזע  כנסת  בית  את 

מאיימים. 
במקרה  "מדובר  סיפר  חלפון 
לפתוח  כשהגעתי  כמותו.  מאין  חמור 
ההשחתה  את  וגיליתי  הכנסת  בית  את 
נכנסתי להתפלל ואז ניגשתי מיד להגיש 

תלונה במשטרה".
מרססי  לדעתו  כי  סיפר  חלפון 

הגרפיטי לא ביקשו להעביר מסר לבית 
מדובר  לדעתו  וכי  הספציפי  הכנסת 
משהו  לא  "זה  יותר  הרבה  רחב  משהו 
נגד בית הכנסת שלנו. לדעתי הוא נבחר 
מרכזי",  במיקום  ממוקם  שהוא  בגלל 
בית  עוד  כי "אין  והוסיף  חלפון  הדגיש 
בית  זה  כזה.  גדול  קיר  עם  בעיר  כנסת 
אפילו  אנחנו  ומאחד.  שמקרב  כנסת 
עושים שיעורי תורה ליהודי רוסיה ומ־

קרבים אותם"
מקרה ריסוס גרפיטי נוסף התגלה 
אתמול בחורשת הנופלים בשכונת רמת 
ממוקמות  הנופלים  בחורשת  הנשיא. 
המוקדשות  וגינות  כיכרות  אנדרטאות, 

להנצחת הנופלים ברחבי בת ים.
כדי  במקום  שעבר  צברי  שחר 
להחזיר את בנו מבית הכנסת וגילה את 

הגרפיטי סיפר: "הלכתי להחזיר את בני 
הכניסה  ששלט  וראיתי  הכנסת  מבית 
בגרפיטי  מרוסס  הרבי  של  חב"ד  לגן 
שאין  מזל  הדת.  נגד  מסרים  עם  אדום 
הג־ בחופש  נמצאים  ואנחנו  ילדים  שם 

דול, זה לא היה מחזה נעים למראה".
הגיב:  מחב"ד  פרישמן  בנצי  הרב 
הת־ את  קיבלתי  יעבור.  בל  מעשה  "זה 
מונות ואני אפעל על מנת שימצאו את 
דברים  עשו  האלה  האנשים  האשמים. 

שלא ייעשו".
עם  יחד  שהה  אשר  מזרחי,  חיים 
"ירדנו  אמר:  בלב,  בית  בבי"ח  אביו 
את  וגילינו  אוויר  קצת  לנשום  למטה 
מאמינים  אנשים  אנחנו  הזה,  הגרפיטי 
ועצוב לנו שאנחנו נאלצים לראות בבת 

ים אנו רואים מחזות שכאלו".

מעמד סיום הזמן ב'ישיבת 
מאורות הרש"ש'

מעמד סיום הזמן בהיכל התורה המרכזי בעיר נס ציונה – 'ישיבת 
מאורות הרש"ש' ◆ הגה"צ רבי אבנר עפגי'ן שליט"א בדברים 
נלהבים על השנאה וההסתה שישנה היום נגד היראים לדבר ה'

מ‡: יר‡ל לבי‡
רושם  רב  מעמד 
קיץ  זמן  סיום  לרגל  נערך, 
באב,  תשעה  יום  ולקראת 
המרכזי  התורה  בהיכל 
ישיבת  ציונה,  נס  בעיר 

מאורות הרש"ש.
המעמד  של  שיאו 
הגאון  של  בואו  עם  היה 
רבי אבנר עפגי'ן שליט"א, 
נרגשים  דברים  נשא  אשר 
באב  תשעה  יום  לקראת 
בית  חורבן  סיבת  ועל 
מיעוט  מחמת  מקדשנו 
התורה  לימוד  חשיבות 

בדב־ ובטהרה.  בקדושה 
על  לבו,  מקירות  זעק  ריו 
של  בדורינו  הנורא  המצב 
גלויה  כ"כ  והסתה  שנאה 
ועצומה כנד ציבור היראים 
והחרדים לדבר ה' ורמיסה 
בריש גלי של כל דבר שב־
גיוס  מגזירת  החל  קדושה 
מחי־ וכלה  הישיבות  בני 
וזוהי  פומביים,  שבת  לולי 

הגלות הרביעית.
"כי  הוסיף,  הוא 
תורה  מקומות  ב"ה  אמנם 
רחבי  בכל  ישנם  רבים 
אך  כ"י,  והעולם  הארץ 
ומיוחדת  עצומה  זכות 

ישנה לרבני ואברכי הכולל 
ביומו  יום  מדי  המגיעים 
להר־ הארץ,  רחבי  מכל 
ערב  עד  מבוקר  תורה  ביץ 
היא  אשר  ציונה  נס  בעיר 
ממש  רוחני  שממה  מדבר 
- בפרט כאשר היכל התו־
רה הזה, הוא הבית היחידי 
לבני  העיר  בכל  והמרכזי 
אור  מגדל  ומהווה  התורה, 
כולה  העיר  תושבי  לכל 
ומחוצה לה, ובודאי כי קול 
התורה כאן מהווה תשובת 
כופ־ אותם  לכל  המשקל 
רים ועוקרי תורה המנסים 
לחלל כל דבר שבקדושה".

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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סיפור השגחה פרטית:

המפתחות שנפלו לתוך פח הטמון בערב שבת 
תושב רמת אלחנן שרצה לזרוק את האשפה למיכל שברחוב, ממש לא תכנן שגם המפתחות 

שלו יפלו פנימה. אבל מה שקרה בהמשך הפתיע אותו עוד יותר...

מ‡: יר‡ל לבי‡
סיפור שסיפר יהודי בעל העובדה לחבר 
ופור־ שליט"א,  זילברשטיין  הגר"י  מועצגה"ת 
מחודש  אלחנן,  –רמת  ברמה'  'קול  גליון  ב  סם 

תמוז האחרון.
לשבת  אחרונות  הכנות  שישי,  יום   
קודש… השעה 14:30 בצהריים, ואני יוצא לז־
ביד  השבת.  לפני  אחרונה  "תמימה"  פח  ריקת 
שמאל  ביד  המלאה,  פח-האשפה  שקית  ימין, 

מפתחות הבית והרכב.
כיוון ששקית הפח היתה גדולה וכבדה, 
אז על מנת לזרוק אותה ל'טמון' ברחוב צירפתי 
את יד שמאל ליד ימין, והופ! הנפתי הכל לתוך 
הפח… ברם, בשל משקלה של השקית נמשכה 
את המפתחות  גם  איתה  שמאל, ולקחה  יד  גם 

לתוך הפח הטמון…
חסר־ בעצם  שאני  היא,  הסיטואציה 
לביתי  מחוץ  נעול  הזה!  הענק  הפח  מול  אונים 
מפ־ וגם  הקופחת,  השמש  תחת  היום,  בצהרי 
אינני  הכל,  הפח…למרות  בתוך  הרכב  תחות 
מאבד עשתונות, ומבקש עזרה ורחמים מהשם 

יתברך.
מגב  ומביא  מתעשת,  אני  הבא  ברגע 
מחצר הבית… מבעד לפח הגדול אני רואה את 
השקית שזרקתי, ועם  המגב אני מנסה לתפוס 

בידית של שקית הפח ולעלותה למעלה…
לעזרה  שנחלץ  שכן  מגיע  הזה  בשלב 
השקית.  הוצאת  להצלחת  תהילים  באמירת 
את  להרים  מנסה  ואני  תהילים  אומר  הוא 
נק־ הידית  הדרך…  ובאמצע  הכבדה,  השקית 

שוב,  מנסה  אני  חזרה.  נופלת  והשקית  רעת, 
באמי־ מתחזק  השכן  השניה,  בידית  הפעם 
עד  ועולה,  עולה  השקית  והנה  התהילים,  רת 
שלנו…  בידיים  היא  אותה!!!  תופסים  ששנינו 
אנחנו מוציאים את השקית הענקית מעבר לפח 
אבל אבוי!  המפתחות אינם נמצאים שם… הם 
הנפילה…מגיע  בעת  הטמון  לתוך  כנראה  נפלו 
שכן אחר. "אולי אוכל לעזור", הוא אומר, ומו־
ריד את הכובע ואת הז'קט ומסתער לעבר הפח 
חולפות  המגב…   – לנו  שהיה  היחידי  הכלי  עם 

להן 10 דקות, וגם הוא לא מצליח, ועוזב – לא 
לפני שהחולצה הלבנה שלו של שבת, מוכתמת 
היה  אפשר  אם  אשפה.  של  כתומים  בכתמים 
לאחר  כשלג  צחור  היה  הוא  ליבו,  את  לצלם 

מעשה-החסד הגדול.
בשלב הבא אני משיג מפתח רזרבי לבית 
שכן  מגיע  לפתע  הביתה.  ונכנס  שלי  מהשכן 
נוסף, וגם הוא קופץ לתוך הפח, כאילו היה זה 
מזרון-מתנפח בפארק שעשועים. ושוב… הסי־
נפע־ בו  מביטים  אנחנו  עצמו…  על  חוזר  פור 
מים, מכוונים אותו לכאן ולשם, והוא כמעט לא 
אינם…  והמפתחות  בדיקה,  ללא  פינה  משאיר 
בחוץ השמש קופחת ובתוך הפח המלוכלך חום 
אימים, אני מבקש ממנו לצאת… הוא יוצא בלי 

מפתח, אבל עם שמחה בלב…
ואני – עומד בינתיים בצד, הפסקתי לח־
שוב על ההפסד הכספי, ומתפלל לקב"ה ואומר 
לו: תראה כמה אנשים טובים יש בשכונה הזו! 
תשמח  השם  אנא  לעזור!  רוצים  אנשים  כמה 

אותם!
השכ־ של  הילדים  אחד  שבת,  במוצאי 
לה־ עומדת  הזבל  שמשאית  אותי  מעדכן  נים 
לעירייה,  אני מתקשר  הפחים.  את  ולרוקן  גיע 
והמוקדנית אומרת לי: "תבקש ממישהו שיירד 

בסולם ויחפש לך"…
פע־ כמה  ניסינו  שכבר  לה  מסביר  אני 
מים, ושאני זקוק לעזרה! היא מחליטה לשלוח 
הודעה למנהל התברואה. תוך 2 דקות הטלפון 
בעיר  התברואה  על  והאחראי  מצלצל,  שלי 
לי  שנפלו  מסביר  אני  הבעיה.  מה  אותי  שואל 
רגע  באותו  מתקשר  והוא  יקרים…  מפתחות 
הפחים!  את  לאסוף  שאמור  המשאית  לנהג 
ולשכו־ ברק,  לבני  בדרך  שהוא  לו  עונה  הנהג 
נת רמת אלחנן, והמנהל מבקש ממנו להתקשר 
אליי כשיגיע, ולרוקן את תכולת הפח על הרצ־
פה שליד הפח, על מנת שנחפש את המפתחות! 
הנהג מסכים, וכעבור 20 דקות אני מקבל ממנו 
צלצול ויוצא לכיוון הפח… השעה היתה בסבי־

בות 11:00 בלילה.
שביום  הפח,  עיניי.  חשכו   – כשהגענו 

מתכולתו,  כרבע  רק  מלא  היה  בצהריים  שישי 
אם  דעתי…  חלשה  וגדוש…  מלא  עכשיו  היה 
ביום ששי לא מצאנו, על אחת כמה וכמה עכ־
שיו. ומלבד כל זאת, ביום שישי חיפשנו לאור 
(וכ־ פנסים  הבאנו  אמנם  לילה…  ועכשיו  יום, 
פפות ידיים), אבל באמת! זה נראה כמו לחפש 

מחט בערימת שחת – ועוד בחושך!
הרימו  עוזרו,  עם  יחד  המשאית,  נהג 
את הפח עם המנוף, והחלו בעדינות ובאיטיות 
מתחילה  והאשפה  לרצפה,  האשפה  את  לרוקן 
ליפול. עמדנו מסביב עם פנסים, מבוגרים ויל־
המפת־ אחר  בעיניהם  לתור  מנסים  כולם  דים, 

חות, ואין…
לשים  אם  עצמי  עם  מתלבט  בעודי 
מבחין  אני  באשפה,  לחפש  ולהתחיל  כפפות 
לובשים  ועוזרו  המשאית  שנהג  לתדהמתי 
שקית-שקית  להזיז  ומתחילים  עבות,  כפפות 
הצידה… הרגשתי כאילו הם מחפשים את המ־
פתחות שלהם! כעבור 5 דקות פונה אליי הנהג, 

ומניף בידו את המפתחות!
לשמים,  עיניים  לשאת  רק  נשאר  ולי 
לומר תודה לנהג ולעוזרו, ולומר להשי"ת נתת 

לי 'מפתח ללב'!
אך הסיפור עדיין לא נגמר! ניגשתי לנהג 
אותם  בירכתי  לבי,  בכל  להם  והודיתי  ולעוזרו 
שה־ הרב  המאמץ  על  אותם  לפצות  וביקשתי 

שקיעו, וביקשתי לתת להם סכום-כסף נכבד.
לקבל  תוקף  בכל  התנגדו  הם  אבל 
 – הכסף!"  בשביל  זה  את  עשינו  "לא  תשלום! 

הצהירו. כל ההפצרות לא עזרו. הם ברחו!
הנער  מלבד  התפזרו,  כולם  לאט-לאט 
שעזר לי מיום שישי ועד עכשיו. ביקשתי שוב 
מזומן,  סכום  וגם  מתנה,  כרטיס-ספר  לו  לתת 
מתבייש,  הוא  שאולי  חשבתי  התנגד.  הוא  אך 
המתנה  את  דחפתי  וממש  אוותר,  לא  והפעם 

לידיים שלו…
בתי־ ומצאתי  הביתה  חזרתי  למחרת 
הכסף  סכום  כל  ואת  כרטיס-ספר  הדואר  בת 
מילה  לי  אין  ישראל!  לנער…אשריכם  שנתתי 

אחרת!.

בת ים: כתובות נאצה רוססו על קיר 
ביהכנ"ס בעיר

אלמונים ריססו כתובות גרפיטי על קירות בית הכנסת הוותיק בעיר, בחורשת הנופלים, בגן 
חב"ד ובמקומות נוספים ◆ בין היתר רוססה כתובת מחאה בעקבות החלטת בית המשפט 

לביטול טיסות הלילה לאומן

מ‡: יר‡ל לבי‡
כתובות גרפיטי התגלו בכל רחבי 
הכנ־ בית  של  קירו  על  ביניהם  ים.  בת 
סת "היכל יעקב" ברחוב סוקולוב בעיר, 
והראשון  הוותיק  הכנסת  בית  שהוא 
בשנת  שנים   92 לפני  שנוסד  ים,  בבת 
ההשח־ את  לגלות  הראשון  תרפ"ז. 
הכנסת  בית  גבאי  חלפון,  יוסי  היה  תה 
לפתוח  בבוקר  חמש  בשעה  שהגיעה 
מסרים  לגלות  והזדעזע  כנסת  בית  את 

מאיימים. 
במקרה  "מדובר  סיפר  חלפון 
לפתוח  כשהגעתי  כמותו.  מאין  חמור 
ההשחתה  את  וגיליתי  הכנסת  בית  את 
נכנסתי להתפלל ואז ניגשתי מיד להגיש 

תלונה במשטרה".
מרססי  לדעתו  כי  סיפר  חלפון 

הגרפיטי לא ביקשו להעביר מסר לבית 
מדובר  לדעתו  וכי  הספציפי  הכנסת 
משהו  לא  "זה  יותר  הרבה  רחב  משהו 
נגד בית הכנסת שלנו. לדעתי הוא נבחר 
מרכזי",  במיקום  ממוקם  שהוא  בגלל 
בית  עוד  כי "אין  והוסיף  חלפון  הדגיש 
בית  זה  כזה.  גדול  קיר  עם  בעיר  כנסת 
אפילו  אנחנו  ומאחד.  שמקרב  כנסת 
עושים שיעורי תורה ליהודי רוסיה ומ־

קרבים אותם"
מקרה ריסוס גרפיטי נוסף התגלה 
אתמול בחורשת הנופלים בשכונת רמת 
ממוקמות  הנופלים  בחורשת  הנשיא. 
המוקדשות  וגינות  כיכרות  אנדרטאות, 

להנצחת הנופלים ברחבי בת ים.
כדי  במקום  שעבר  צברי  שחר 
להחזיר את בנו מבית הכנסת וגילה את 

הגרפיטי סיפר: "הלכתי להחזיר את בני 
הכניסה  ששלט  וראיתי  הכנסת  מבית 
בגרפיטי  מרוסס  הרבי  של  חב"ד  לגן 
שאין  מזל  הדת.  נגד  מסרים  עם  אדום 
הג־ בחופש  נמצאים  ואנחנו  ילדים  שם 

דול, זה לא היה מחזה נעים למראה".
הגיב:  מחב"ד  פרישמן  בנצי  הרב 
הת־ את  קיבלתי  יעבור.  בל  מעשה  "זה 
מונות ואני אפעל על מנת שימצאו את 
דברים  עשו  האלה  האנשים  האשמים. 

שלא ייעשו".
עם  יחד  שהה  אשר  מזרחי,  חיים 
"ירדנו  אמר:  בלב,  בית  בבי"ח  אביו 
את  וגילינו  אוויר  קצת  לנשום  למטה 
מאמינים  אנשים  אנחנו  הזה,  הגרפיטי 
ועצוב לנו שאנחנו נאלצים לראות בבת 

ים אנו רואים מחזות שכאלו".

מעמד סיום הזמן ב'ישיבת 
מאורות הרש"ש'

מעמד סיום הזמן בהיכל התורה המרכזי בעיר נס ציונה – 'ישיבת 
מאורות הרש"ש' ◆ הגה"צ רבי אבנר עפגי'ן שליט"א בדברים 
נלהבים על השנאה וההסתה שישנה היום נגד היראים לדבר ה'

מ‡: יר‡ל לבי‡
רושם  רב  מעמד 
קיץ  זמן  סיום  לרגל  נערך, 
באב,  תשעה  יום  ולקראת 
המרכזי  התורה  בהיכל 
ישיבת  ציונה,  נס  בעיר 

מאורות הרש"ש.
המעמד  של  שיאו 
הגאון  של  בואו  עם  היה 
רבי אבנר עפגי'ן שליט"א, 
נרגשים  דברים  נשא  אשר 
באב  תשעה  יום  לקראת 
בית  חורבן  סיבת  ועל 
מיעוט  מחמת  מקדשנו 
התורה  לימוד  חשיבות 

בדב־ ובטהרה.  בקדושה 
על  לבו,  מקירות  זעק  ריו 
של  בדורינו  הנורא  המצב 
גלויה  כ"כ  והסתה  שנאה 
ועצומה כנד ציבור היראים 
והחרדים לדבר ה' ורמיסה 
בריש גלי של כל דבר שב־
גיוס  מגזירת  החל  קדושה 
מחי־ וכלה  הישיבות  בני 
וזוהי  פומביים,  שבת  לולי 

הגלות הרביעית.
"כי  הוסיף,  הוא 
תורה  מקומות  ב"ה  אמנם 
רחבי  בכל  ישנם  רבים 
אך  כ"י,  והעולם  הארץ 
ומיוחדת  עצומה  זכות 

ישנה לרבני ואברכי הכולל 
ביומו  יום  מדי  המגיעים 
להר־ הארץ,  רחבי  מכל 
ערב  עד  מבוקר  תורה  ביץ 
היא  אשר  ציונה  נס  בעיר 
ממש  רוחני  שממה  מדבר 
- בפרט כאשר היכל התו־
רה הזה, הוא הבית היחידי 
לבני  העיר  בכל  והמרכזי 
אור  מגדל  ומהווה  התורה, 
כולה  העיר  תושבי  לכל 
ומחוצה לה, ובודאי כי קול 
התורה כאן מהווה תשובת 
כופ־ אותם  לכל  המשקל 
רים ועוקרי תורה המנסים 
לחלל כל דבר שבקדושה".
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העתירה נגד הופעת הזמר מוטי שטיינמץ:

עיריית עפולה נגד שדולת 
הנשים: "עתירתכם נגד הפרדה 

היא חוסר רגישות וסובלנות"
היועמ"ש של עיריית עפולה תוקף את דרישת 'שדולת הנשים' 
לבטל ההפרדה בהופעה "לציבור יקר ומיוחד" בפארק העירוני 
◆ הוא כתב בתגובה כי "אי ההפרדה תמנע מהציבור אפשרות 

לצפות בהופעה ותביא לביטולה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ביש־ הנשים  שדולת 
המשפט  לבית  עתרה  ראל 
לעניינים מנהליים בנצרת, 
ההפ־ את  לבטל  בדרישה 
לנשים  גברים  בין  רדה 
שאמור  מוזיקלי  באירוע 
העירו־ בפארק  להתקיים 
היועץ  מציג   – בעפולה  ני 
את  של העירייה  המשפטי 
”מדובר  וקובע:  עמדתה 
הפרדה,  של  חיוני  בקיום 
תמנע  ההפרדה  אי  שכן 
מיועדת  שאליו  מהציבור 
האפשרות  את  ההופעה 
ותביא  בהופעה  לצפות 

לביטולה“.
של  בהופעה  מדובר 
שטיינמץ  מוטי  הזמרים 
שתתקיים  ישראל,  וחיים 
ביום רביעי הבא, בהפרדה 

מלאה בין גברים לנשים.
במכתב ששיגר עו“ד 
המש־ היועץ  קידר,  איתי 
לעו“ד  העירייה,  של  פטי 
ממחלקת  ארנרייך  רותם 
וחקיקה-ציבורי־ יעוץ 
המשפ־ במשרד  מינהלי 
טים, הוא משיב על פנייתו 
הנשים‘:  ’שדולת  ופניית 
מצרה  ובראשונה  ”בראש 
כי  כך  על  עפולה  עיריית 
לציבור  אירוע  של  קיומו 
יחיד  אירוע  ומיוחד,  יקר 
קיץ  אירועי   360 מתוך 
שלל  על  הרחב  לציבור 
גווניו (0.2% מכלל האירו־
עים הכלליים בעיר!), גורר 
כדי  עד  נזעמת  כה  תגובה 
רגישות  חוסר  הבנה  חוסר 

ובעיקר חוסר סובלנות“.

המשפטי  היועץ 
המדו־ ”האירוע  מבהיר: 
בתשלום,  אירוע  הינו  בר 
הרחב,  לקהל  פתוח  אינו 
בעיק־ כאמור,  הפונה, 

מעצם  מוגדר  לציבור  רו 
טיבו שההפרדה הינה חלק 

בלתי נפרד מהווייתו“.
מוסיף  קידר  עו“ד 
יתקיים  ”האירוע  ומדגיש: 
עפולה,  פארק  באמפי 
כאשר כל אותה העת יהיו 
ומתק־ הפארק  חלקי  יתר 
הציבור  לכלל  פתוחים  ניו 
דוחה  העירייה  יום.  כבכל 
העמו־ של  טענותיה  את 

תה וטענותיו של כל גורם 
פסו־ הפליה  בדבר  אחר 
בקיום  מדובר  ולדידה  לה, 
אי  שכן  הפרדה,  של  חיוני 
מהציבור  תמנע  ההפרדה 
ההופעה  מיועדת  שאליו 
לצפות  האפשרות  את 
בהופעה ותביא לביטולה“.

המשפטי  היועץ  לפי 
”ההפרדה  העירייה,  של 
אינה  חיונית,  הינה  כאמור 
פוגע  אינה  הפליה,  מהווה 
לה־ בכדי  בה  ואין  בשוויון 
הנשים  ציבור  את  פלות 
לכבד  אלא  ובכלל,  בעיר 
את מאפייניה של הקהילה 

החרדית בעיר“.
אירו־ כ-360  ”מתוך 
עפולה,  בעיר  תרבות  עי 
רק בתקופת הקיץ, מדובר 
בתשלום,  בודד,  באירוע 
המיועד לקהל מוגדר, בעל 
מיוחדות,  ישיבה  דרישות 
הקהילה  של  מצידה  הן 
אשר  האמן,  של  מצדו  והן 

ההופעה  את  לקיים  מסרב 
ודוק,  משותפת.  בישיבה 
פופו־ מאד  באמן  מדובר 
אוכלוסיית  בקרב  לארי 

היעד של האירוע“.
לע־ הכבוד  כל  ”עם 
מדתם של הפונות והפונים 
חלקם מטעמים חסרי תום 
לב ולאו דווקא מתוך דאגה 
הדמוקרטיה,  של  לשלומה 
קבלת עמדתם במקרה הנ־
דון תפגע באותו קהל בעל 
ובעצם  מיוחדות  דרישות 
תפלה אותו על פני קהלים 
את  ממנו  ותמנע  אחרים 
ממופע  ליהנות  האפשרות 
קיומה  לולא  שכן  תרבות, 
ידיר  ההפרדה  דרישת  של 
הקהל רגליו מהאירוע. בי־
טול ההפרדה יהיה בבחינת 
ונ־ מקלל‘  ויצא  לברך  ’בא 
הפונים  כוונת  זו  כי  ראה 
ולא כוונה תמת לב לשבת 

באירוע המדובר“.
שב  המשפטי  היועץ 
על  ”מדובר  כי  ומדגיש 
מא־ בעלי  תושבים  ציבור 
שמבק־ יחודיים  פיינים 
אירוע תרבות  לקיים  שים 
ייחודי לקהל החרדי באופן 
שבו יוכל אותו קהל להש־
בתנאי  זאת  באירוע,  תתף 
ככל  ישיבה.  הפרדת  של 
לא  הישיבה  תופרד  שלא 
ול־ הקהל באירוע  ישתתף 
הזכות  ממנו  תמנע  מעשה 
מהרשות  שירות  לקבל 
בשל אמונותיו ובשל רצונו 
ואת  מסורתו  את  לשמר 
של  היחודיים  מאפייניה 

קהילתו“.

ארה"ב: 

סערה בעקבות תיעוד שוטרים על 
סוסים מוליכים בחבל גבר שחור אזוק

סרטון שבו נראים שני קציני משטרה מטקסס רוכבים על סוסים ומוליכים בחבל גבר שחור 
כשידיו קשורות באזיקים מעוררות סערה והשוואות לתקופת העבדות

מ‡ פ. יוחנן
משטרה  קציני  שני  של  תיעוד 
גל־ העיר  ברחובות  סוסים  על  רוכבים 
בחבל  מוליכים  כשהם  בטקסס,  ווסטון 
גדולה  סערה  מעורר  אזוק,  שחור  גבר 
כך  על  חריפה  ביקורת  וגורר  בארה"ב 
שמדובר בתמונות שמזכירות את תקו־
פת העבדות. אחד השוטרים נראה בת־
בצדו  שקשור  כחול  בחבל  אוחז  מונות 
כפו־ שידיו   – הגבר  של  לאזיקיו  השני 
המקומית  המשטרה  גבו.  מאחורי  תות 

נאלצה לפרסם הודעת התנצלות.
ככל  הכירו  המעורבים  הקצינים 
מפני  אותו  והזהירו  האיש  את  הנראה 
בעקבות  פעמים.  מספר  גבול  הסגת 
פרסמה  הנוקבת  הציבורית  הביקורת 
התנצלות  הודעת  גלווסטון  משטרת 
נעצר   ,43 בן  הגבר,  כי  טענה  שבה 
בחשד להסגת גבול במרכז העיר והס־
בירה כי שיטת המעצר הזאת מקובלת 

במקרים מסוימים.
שימוש  של  זו  טכניקה  "אמנם 
אדם  הובלת  לצורך  רכובים  בסוסים 
הטו־ לפרקטיקה  נחשבת  מעצר  בזמן 

בה ביותר בתרחישים מסוימים, למשל 
במק־ אולם  רב,  בקהל  שליטה  לצורך 
רה זה לא נעשה שימוש נכון בטכניקה 

הזו", אמרו במשטרה.
נדרש  גלווסטון  משטרת  מפקד 
חייב  "אני  והצהיר:  לסערה  להתייחס 
המבוכה  על  העצור  בפני  להתנצל 
המיותרת הזו. למרות שמדובר בטכני־
קה ושיטת עבודה מומלצת בתרחישים 

שלנו  שהקצינים  מאמין  אני  מסוימים. 
הפגינו שיקול דעת מוטעה במקרה זה 
ויכלו לחכות ליחידת התובלה שתסיע 
לקצינים  המעצר.  ממקום  האדם  את 
בזמן  רעה  כוונה  שום  הייתה  לא  שלי 
המדיניות  את  מיד  שינינו  אך  המעצר, 
והנהלים כדי למנוע שימוש מיותר בט־

כניקה".

אלביט" חתמה על חוזה של 80 
מיליון דולר עם צבא באסיה

החברה הישראלית תספק שידרוגים לטנקים ומערכות צבאיות אותם תקבל המדינה במזרח 
אסיה ◆ זהותה של המדינה - לא נחשף

מ‡ פ. יוחנן
חברת "אלביט מערכות" הישרא־

לית הודיעה כי חתמה על חוזה של 80 
מיליון דולרים עבור עבודת שדרוג של 
לצבא  רדיו  מערכות  ואספקת  טנקים 
של מדינה בדרום-מזרח אסיה. ההסכם 

נחתם לתקופה של 32 חודשים.
תספק  החברה  ההסכם  במסגרת 
אקדחים  של  אש,  בקרת  של  מערכות 

למדינה,  טנקים  צריחי  ושל  חשמליים 
ששמה לא הוזכר. עוד אמרה החברה כי 
תספק לצבא הזר מערכות רדיו מתקד־
מות מסוג E-LynX במספר תצורות, 
רג־ חייל  עבור  רדיו  מכשירי  הכוללות 
משו־ רכב  לכלי  המותאמים  וכאלו  לים 

ריינים.
ביום ראשון פרסם צה"ל את המ־
שח־ היבשה,  זרוע  של  העתידי  שוריין 

מערכות".  "אלביט  ידי  על  פותח  לקו 
המשוריין קיבל את השם הכרמ"ל, והוא 
הטכנולוגיות  לטנק.  נגמ"ש  בין  משלב 
בין  כוללות  עבורו  שפותחו  החדשות 
באמצעות  ניווט  שקוף,  טייס  תא  היתר 
זאת,  חיצוני.  ורובוט   - המבט  כיוון 
לאחר חודש של ניסויים במשרד הביט־
חון שבהם השתתפה "אלביט מערכות".
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ישוב טוב: החל שלב האכלוס בבניה החדשה ברמת שלמה
מאות משפחות חדשות צפויות להגיע להתגורר בשכונה עד תחילת שנה"ל, כשאליהן יצטרפו עוד כמה מאות בהמשך

אלו  בימים  החל  שלמה  ברמת 
החדשה,  הבניה  של  האכלוס  שלב 
כאשר כמה עשרות משפחות כבר הגי־
הושל־ שבנייתם  בבתים  להתגורר  עו 
פתי־ עד  להצטרף  צפויות  אליהן  מה. 
משפחות  מאות  כמה  עוד  שנה"ל  חות 

שרכשו/שכרו דירות בבניה החדשה.
מספר  מתוך  אחד  בשלב  מדובר 
שלבי הרחבה של השכונה, כאשר בט־
ווח של שנים ספורות היא צפויה להכ־

פיל את גודלה.

הקלי־ תהליך  את  שמלווה  מי 
ברמה  החדשים  התושבים  של  טה 
הקהילתית הוא המינהל הקהילתי רמת 
אינ־ מדריך  עבורם  שהכין   שלמה, 
שמות  את  להכניס  ופועל  פורמטיבי 
המשתכנים החדשים למאגר השכונתי 

לטובת כל הצדדים. 
משתכנים  בגל  מדובר  כאמור, 
 – משתכנים  גלי  מספר  מתוך  ראשון 
הראשון  הפרוייקט  במסגרת  זאת  כל 
הבניה  נמשכת  אלו  בימים  שהושלם. 

הפרק  כשעל  נוספים,  בפרוייקטים  גם 
במקביל ישנם פרוייקטים נוספים בה־

ליכי אישור.
לאחרונה  שקיים  בסיור  כזכור, 
ירושלים,  עיריית  ראש  מ"מ  בשכונה 
כי   הבטיח  הוא  ראוכברגר,  אליעזר 
הח־ השכונה  לתושבי  גם  לתת  ידאג 
המקצועיים  שירותיה  כל  את  דשים 
איכלוס  לאפשר  בכדי  העירייה  של 
המק־ בניית  על  בישר  הוא  נוסף  קל. 
כביש  של  קידום  לשכונה,  החדש  ווה 

22 שיחבר בין השכונה לכביש גולדה, 
וכן עמד על הצורך והתוכניות להוספת 

מבני ציבור ובתי כנסת רבים.
בניית  על  דיבר  גם  רה"ע  מ"מ 
השכו־ דרך  שתעבור  פרברים  רכבת 
נות רמות ורמת שלמה, אופציה לדיור 
וטי־ השכונתי  העירוב  הרחבת  מוגן, 
הגישה  בכבישי  הפקקים  בבעיות  פול 
לשכונה. בענין הזה יצויין כי הוא זימן 
ישיבה דחופה עם מתכנני כביש הגישה 
לבעית  פתרונות  למצוא  בכדי  לשכונה 

העומס בכביש ובכיכר החדשה.
הביקור  במהלך  חשף  ראוכברגר 
כי אישר ליזמי השכונה הפרטית החד־
שה להמשיך בהליכי בניית כ-650 יחי־
לק־ ירוק.  במסלול  נוספות  דיור  דות 
ראת סוף הסיור התקיים דיון על צרכי 
השכונה  עסקני  השתתפו  בו  השכונה 
נדונו  כאשר  הכנסת,  בתי  גבאי  ונציגי 
נושאים נוספים אשר ראוי לתת עליהם 

את הדעת לתועלת תושבי השכונה.

בהשתתפות רבנים ואישי ציבור:

מכבי קיימה כנס רפואה ראשון מסוגו לרבני חולון ובת ים
כנס  קיימה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
חו־ העיר  לרבני  מסוגו  ראשון  רפואה 
גור  הגר"י  השתתפו:  בכנס  ובת-ים.  לון 
דא־ ומרא  הראשי  הרב  שליט"א,  אריה 
חבר  שליט"א,  רוז'ה  הגר"י  חולון;  תרא 
תל  ח"ק  ורב  לישראל  הרה"ר  מועצת 
אביב; הגר"ח רבי שליט"א, ראש מוסדות 
אל־ גיא  הרה"ג  חולון;  חכמים"  "עטרת 
הוראה  בית  ראש  שליט"א,  לוטינגר  קנה 
בן  אברהם  הרה"ג  חולון;  ומשיב"  "שואל 
אסולין שליט"א, רב קהילה בחולון ויועץ 
ענייני משפחה וחינוך; הרה"ג ארביב יוסף 
חולון  הכשרות  מחלקת  ראש  שליט"א, 
ורב קהילת "סוכת שלום"; הרה"ג אופיר 
יצחק  והרה"ג  ארזים';  'נווה  רב  אלבז, 
רבנים  גוריון';  'בן  שכונת  רב  דיין,  משה 
מטעם  במקום  נכחו  עוד  הוראה.  ומורי 
ירוש־ מחוז  ראש  לשץ,  גידי  מר  'מכבי': 
ומנה־ חולון  מרחב  מנהלת  והשפלה;  לים 
לת המרכז הרפואי חולון, הגב' יעל דקל; 
המנהל הרפואי של מרחב חולון, ד"ר יוסף 
ומנהלת  המרחב,  מנהלת  סגנית  דניאלי; 
המרכז הרפואי 'נאות שושנים', הגב' קרן 
מזר; מנהל השיווק למגזר החרדי, ר' משה 

שלזינגר; עסקנים ואישי ציבור.
חולון  רפואי  במרכז  התקיים  הכנס 
השיווק  מנהל  בהנחיית  'הופיין',  ברחוב 
למגזר החרדי, ר' משה שלזינגר. במהלכו 
עלו לדיון סוגיות רבות הנוגעות לרפואת 
והתייחסות  הנפש  בריאות  תחום  נשים, 
שונים.  טכנולוגיים  לחידושים  הלכתית 
בכירים  מקצוע  אנשי  השתתפו  בשיח 
גיל  ד"ר  לכנס:  מיוחד  באופן  שהגיעו 
ומנהל  נשים,  ברפואת  מומחה  פומפ, 
שמש;  בית  במרחב  נשים  רפואת  תחום 
הרה"ג משה שלזינגר שליט"א, נשיא אר־
למ־ רפואי-הלכתי  ויועץ  חיים'  'פרי  גון 
שליט"א,  מונק  אריה  והרב  ילדים;  עוכבי 

יו"ר עמותת 'בית חם'.
פתח  שליט"א  אריה  גור  הגר"י 
אודות  והרחיב  ברכה,  בדברי  הכינוס  את 
המטופל  של  הטוב  הכרת  של  חשיבותה 
ברופאי  "ובפרט  המטפל,  הרופא  כלפי 
'מכבי', הידועים במסירותם כלפי כל אחד 
מחברי מכבי, ובתשומת הלב לדקויות של 
שבעיר.  השונות  בקהילות  תרבות  הבדלי 
רגישותה  על  מעיד  זה  כנס  של  קיומו  גם 
הרבה של 'מכבי', ועל הקפדתה על ההלי־
מובא  השונים.  למגזרים  התרבותית  מה 
בחז"ל כי קורת הרוח של המטופל מהרו־
פא מוסיפה לבריאות המטופל. ואין ספק 
כי חברי 'מכבי' זוכים לבריאות טובה יותר 
נותני  כלל  של  הרבה  הרגישות  בזכות  גם 
דברים  נשא  לאחריו,  בקופה".  השירות 
הקשר  על  שעמד  שליט"א,  רוז'ה  הגר"י 

ההדוק בין הלכה לרפואה. בדבריו, שיתף 
המפגישות  שונות,  אקטואליות  בסוגיות 
הכרעה  לידי  ומגיעות  התחומים  שני  בין 
אנשי  בין  מבורך  פעולה  לשיתוף  הודות 
המקצוע לבין רבני הקהילות. "באמצעות 
הכנס החשוב הזה, אנו זוכים להעמיק את 
הב־ שירותי  נותני  עם  החיוני  החיבור 
ריאות של 'מכבי' בעיר. באופן כזה, מקב־
לים חברי הקהילות מענה איכותי ומקיף, 
הרפואי- והאמון  הקשר  את  ומחזקים 

קהילתי מול 'מכבי'".
עם  עמוק  חיבור  יוצרת  "מכבי 

הקהילות"
לוטינגר  אלקנה  גיא  הרה"ג 
שליט"א, שהיה מיוזמי הכנס, הקריא את 
הגר"א  לחולון,  הראשי  הרב  של  מכתבו 
את  שיבח  הוא  במכתבו,  שליט"א.  יוסף 
משה  הרב  והמביא,  "המוציא  הכנס  יוזם 
את  לקרב  לו  רב  ידיו  אשר  נ"י,  שלזינגר 
לשמוע  הרפואה  על  האמונים  האנשים 
המשתתפים  את  ובירך  ההלכה",  את  גם 
"שלא תצא תקלה תחת ידכם, ברוב אושר 
ושמחה ויקוים בנו 'כל המחלה...לא אשים 
עליך, כי אני ה' רופאך". לאחר מכן, הר־
וציין  בנושא,  שליט"א  לוטינגר  הרב  חיב 
עמוק  חיבור  שיוצרת  מכבי  "ברוכה  כי 
לר־ שיביא  ים,  ובת  חולון  קהילות  עם 
פואה טובה ולקידום בריאותם של תושבי 

העיר". 
שליט"א:  יוסף  ארביב  הרה"ג 
"'מכבי' בכלל, ומרחב חולון בפרט, שומר 
על קשר רציף עם הקהילות, ומסייע רבות 
ומחזק  ממשיך  הזה  הכנס  העיר.  לתושבי 
ובטוח  סבור  ואני  הפעולה   שיתוף  את 
לבריאות  הקהילות  חברי  יזכו  שבעזרתו 
חתם  הפתיחה  דברי  את  יותר".  טובה 
הגר"ח רבי שליט"א, שאמר כי "כדי לתת 
שירות טוב, יש צורך בחיבור בין מומחיות 
להלכה. ידוע כי 'מכבי' מצטיינת במקצו־

עיות ובמומחיות הרופאים, אך לא פחות 
מכך – ברמת איכות השירות. במעמד זה, 
אנו רואים במוחשיות כיצד דואגת 'מכבי' 
לכך  ודואגת  ישראל  כלל  עם  להיטיב 

שיהיה מענה איכותי לכל תושב בעיר".
רפואה בראי ההלכה

מנהל רפואי מרחב חולון, ד"ר יוסף 
דניאלי, העביר למשתתפים סקירה רחבה 
"כקו־ העיר.  ברחבי  'מכבי'  שירותי  של 

'מכבי'  פתחה  בחולון,  ביותר  הגדולה  פה 
והמת־ הגדול  הרפואי  המרכז  את  בעיר 
השפלה.  באזור  הקופה  של  ביותר  קדם 
הוא מתפרש על פני כ- 5,000 מ"ר, וכולל 
שירותים ומכונים ייחודים ל'מכבי' בעיר: 
מעבדה  דחופה,  רפואה  ומוקד  יום  מוקד 
בי־ צהבת  לבדיקת  בילירובין  מכשיר  עם 

הפיזיותרפיה  מכון  עיניים,  מכון  לודים, 
ומכשור  בארץ,  'מכבי'  של  ביותר  הגדול 
הוסיף  עוד  בעולם".  מהמתקדמים  רנטגן 
הת־ וההתאמה  השירותים  אודות  ופירט 
וכ־ רבה  רגישות  מתוך  הנעשים  רבותית, 
בוד לאורח החיים של חברי 'מכבי', חברי 
הקהילות. כדוגמא לכך הוא ציין את מע־
לית השבת הפועלת במרכז הרפואי חולון 
המיוחד  השירות  ואת  'הופיין',  שברחוב 
הפועל  הלילה  במוקד  שבת  רופא  של 

במקום. 
ד"ר גיל פומפ, מומחה רפואת נשים 
פתח את הדיון בסוגיות הרפואיות-הלכ־
תקופת  של  בתחום  התמקדות  עם  תיות, 
מרתקת,  הרצאה  מסר  הוא  טרום-לידה. 
בתחום,  רלוונטיים  נושאים  את  הסוקרת 
המעלים  טכנולוגיים  בחידושים  ושיתף 
מעמיק  לדיון  שנפתחו  הלכתיות  שאלות 
ורב-שיח עם המשתתפים. בסיכום דבריו, 
רב  דגש  שמה  כי: "מכבי  פומפ  ד"ר  אמר 
על חיזוקו של הקשר בין הרופא המטפל 
לבין רבני הקהילות. אני שמח להיות כאן 
בשטח,  הזו  החיונית  הגישה  את  וליישם 
כדי להעניק לחברות  'מכבי' שירות מוש־
לם, תוך הבנה מעמיקה עם צרכיהן וכיבוד 

אורחות חייהן".
הרה"ג  דברים  נשא  הדיון,  בהמשך 
ארגון  נשיא  שליט"א,  שלזינגר  משה 
למעוכ־ רפואי-הלכתי  ויועץ  חיים'  'פרי 
"אבקש  אמר:  דבריו  בפתיחת  ילדים.  בי 
ולהודות  אכסניה,  של  בכבודה  לפתוח 

ועל  הנוכחי,  בכנס  האירוח  על  ל'מכבי' 
'פרי  ארגון  עם  ההדוק  הפעולה  שיתוף 
בתכיפות  מגיע  אני  במסגרתו,  חיים'. 
שם  הארץ,  ברחבי  'מכבי'  למרכזי  גבוהה 
לחברי  ילדים.  לזוגות מעוכבי  ייעוץ  ניתן 
מכן,  לאחר  תשלום".  וללא  הקופות  כל 
וחדשניים  עדכנים  בפיתוחים  שיתף  הוא 
מעו־ לזוגות  המסייעים  העולם,  מרחבי 
במקרים  גם  תקווה  ומעניקים  ילדים  כבי 
רפואיים מורכבים. בדבריו, הרב התייחס 
להיבטים הלכתיים, תוך שהוא מביא את 
בהכר־ הוראה  ומורי  גדו"י  של  פסיקתם 
עות מסוימות שהגיעו לפתחו. לאחר מכן 
עמותת  יו"ר  שליט"א,  מונק  אריה  הרב 
נושא  את  רבה  ברגישות  הציף  חם',  'בית 
חשיבות  על  דיבר  הוא  הנפש.  בריאות 
יל־ אצל  בפרט  הנפשית,  המצוקה  זיהוי 
דים, שבמקרים רבים נמנעים מלשתף את 
ההורים במצוקתם. עוד הוסיף, כי בעזרת 
זכה  'מכבי',  עם  הפעולה  ושיתוף  החיבור 
חברי  מטופלים,  למאות  לסייע  הארגון 
וזכו  בחייהם  חדש  דף  שפתחו  'מכבי' 

בס"ד לרפואת הנפש.
ר'  החרדי,  למגזר  השיווק  מנהל 
שליט"א  לרבנים  הודה  שלזינגר,  משה 
"אין  שהגיעו:  הנוספים  ולמשתתפים 
של  בסיומו  לעמוד  בכך,  מה  של  דבר  זה 
כנס הרפואה הראשון לרבני חולון. מרגש 
שמקדישים  הרבה  החשיבות  את  לראות 
הנושא  אל  הציבור  ואנשי  הקהילות  רבני 
הרפואה  עולמות  בין  והחיבור  החשוב 

'מכבי' תמשיך ותעמיק את שי־ וההלכה. 
תופי הפעולה, כך שכל חבר 'מכבי', תושב 
קהילתית- מעטפת  לקבל  יזכה  השפלה 
ביותר.  הטובים  ובשירות  ברמה  רפואית 
חולון,  מרחב  למנהלת  להודות  אבקש 
המרחב,  מנהלת  ולסגנית  דקל,  יעל  הגב' 
ועמלו  השקיעו  שהובילו,  מזר,  קרן  הגב' 
רבות על קיומו של הכנס החשוב, לרווחת 

חברינו".
ירושלים  מחוז  ראש  לשץ,  גידי  מר 
סיכום: "אנו  דברי  נשא  ב'מכבי'  והשפלה 
הראשון  הרפואה  כנס  את  כעת  חותמים 
להוביל  גאה  'מכבי'  חולון.  במרחב  מסוגו 
את המהלך החשוב, המביא לחיבור עמוק 
בין  הרב  האמון  את  מבסס  הקהילות,  בין 
הבריאות,  שירותי  נותני  לבין  החברים 
להעניק  לנו  מאפשר   – דבר  של  ובסופו 
הטובים  הבריאות  שירותי  את  חבר  לכל 
בישראל. נמשיך ונקדם יוזמות ופעילויות 
בתוך הקהילה, כל זאת מתוך מטרה אחת 
ברגעי  חברינו  עבור  שם  להיות   – ויחידה 
לב־ כנה  ודאגה  חמלה  מתוך  האמת, 

ריאותם".
שמשקיעה  הרבים  המשאבים 
נו־ השירותים  והעמקת  בהרחבת  'מכבי' 
שאים פירות של ממש. ע"פ נתוני הביטוח 
הלאומי 'מכבי' היא הקופה היחידה שצו־
מזה  המצטרפים  בנתוני  בעקביות  מחת 
השפלה  באזור  כאשר  רצופות.  שנים   4
מובילה הקופה עם נתון מרשים: כ-50% 

מתושבי האזור הינם חברי 'מכבי'. 
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ישוב טוב: החל שלב האכלוס בבניה החדשה ברמת שלמה
מאות משפחות חדשות צפויות להגיע להתגורר בשכונה עד תחילת שנה"ל, כשאליהן יצטרפו עוד כמה מאות בהמשך

אלו  בימים  החל  שלמה  ברמת 
החדשה,  הבניה  של  האכלוס  שלב 
כאשר כמה עשרות משפחות כבר הגי־
הושל־ שבנייתם  בבתים  להתגורר  עו 
פתי־ עד  להצטרף  צפויות  אליהן  מה. 
משפחות  מאות  כמה  עוד  שנה"ל  חות 

שרכשו/שכרו דירות בבניה החדשה.
מספר  מתוך  אחד  בשלב  מדובר 
שלבי הרחבה של השכונה, כאשר בט־
ווח של שנים ספורות היא צפויה להכ־

פיל את גודלה.

הקלי־ תהליך  את  שמלווה  מי 
ברמה  החדשים  התושבים  של  טה 
הקהילתית הוא המינהל הקהילתי רמת 
אינ־ מדריך  עבורם  שהכין   שלמה, 
שמות  את  להכניס  ופועל  פורמטיבי 
המשתכנים החדשים למאגר השכונתי 

לטובת כל הצדדים. 
משתכנים  בגל  מדובר  כאמור, 
 – משתכנים  גלי  מספר  מתוך  ראשון 
הראשון  הפרוייקט  במסגרת  זאת  כל 
הבניה  נמשכת  אלו  בימים  שהושלם. 

הפרק  כשעל  נוספים,  בפרוייקטים  גם 
במקביל ישנם פרוייקטים נוספים בה־

ליכי אישור.
לאחרונה  שקיים  בסיור  כזכור, 
ירושלים,  עיריית  ראש  מ"מ  בשכונה 
כי   הבטיח  הוא  ראוכברגר,  אליעזר 
הח־ השכונה  לתושבי  גם  לתת  ידאג 
המקצועיים  שירותיה  כל  את  דשים 
איכלוס  לאפשר  בכדי  העירייה  של 
המק־ בניית  על  בישר  הוא  נוסף  קל. 
כביש  של  קידום  לשכונה,  החדש  ווה 

22 שיחבר בין השכונה לכביש גולדה, 
וכן עמד על הצורך והתוכניות להוספת 

מבני ציבור ובתי כנסת רבים.
בניית  על  דיבר  גם  רה"ע  מ"מ 
השכו־ דרך  שתעבור  פרברים  רכבת 
נות רמות ורמת שלמה, אופציה לדיור 
וטי־ השכונתי  העירוב  הרחבת  מוגן, 
הגישה  בכבישי  הפקקים  בבעיות  פול 
לשכונה. בענין הזה יצויין כי הוא זימן 
ישיבה דחופה עם מתכנני כביש הגישה 
לבעית  פתרונות  למצוא  בכדי  לשכונה 

העומס בכביש ובכיכר החדשה.
הביקור  במהלך  חשף  ראוכברגר 
כי אישר ליזמי השכונה הפרטית החד־
שה להמשיך בהליכי בניית כ-650 יחי־
לק־ ירוק.  במסלול  נוספות  דיור  דות 
ראת סוף הסיור התקיים דיון על צרכי 
השכונה  עסקני  השתתפו  בו  השכונה 
נדונו  כאשר  הכנסת,  בתי  גבאי  ונציגי 
נושאים נוספים אשר ראוי לתת עליהם 

את הדעת לתועלת תושבי השכונה.

בהשתתפות רבנים ואישי ציבור:

מכבי קיימה כנס רפואה ראשון מסוגו לרבני חולון ובת ים
כנס  קיימה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
חו־ העיר  לרבני  מסוגו  ראשון  רפואה 
גור  הגר"י  השתתפו:  בכנס  ובת-ים.  לון 
דא־ ומרא  הראשי  הרב  שליט"א,  אריה 
חבר  שליט"א,  רוז'ה  הגר"י  חולון;  תרא 
תל  ח"ק  ורב  לישראל  הרה"ר  מועצת 
אביב; הגר"ח רבי שליט"א, ראש מוסדות 
אל־ גיא  הרה"ג  חולון;  חכמים"  "עטרת 
הוראה  בית  ראש  שליט"א,  לוטינגר  קנה 
בן  אברהם  הרה"ג  חולון;  ומשיב"  "שואל 
אסולין שליט"א, רב קהילה בחולון ויועץ 
ענייני משפחה וחינוך; הרה"ג ארביב יוסף 
חולון  הכשרות  מחלקת  ראש  שליט"א, 
ורב קהילת "סוכת שלום"; הרה"ג אופיר 
יצחק  והרה"ג  ארזים';  'נווה  רב  אלבז, 
רבנים  גוריון';  'בן  שכונת  רב  דיין,  משה 
מטעם  במקום  נכחו  עוד  הוראה.  ומורי 
ירוש־ מחוז  ראש  לשץ,  גידי  מר  'מכבי': 
ומנה־ חולון  מרחב  מנהלת  והשפלה;  לים 
לת המרכז הרפואי חולון, הגב' יעל דקל; 
המנהל הרפואי של מרחב חולון, ד"ר יוסף 
ומנהלת  המרחב,  מנהלת  סגנית  דניאלי; 
המרכז הרפואי 'נאות שושנים', הגב' קרן 
מזר; מנהל השיווק למגזר החרדי, ר' משה 

שלזינגר; עסקנים ואישי ציבור.
חולון  רפואי  במרכז  התקיים  הכנס 
השיווק  מנהל  בהנחיית  'הופיין',  ברחוב 
למגזר החרדי, ר' משה שלזינגר. במהלכו 
עלו לדיון סוגיות רבות הנוגעות לרפואת 
והתייחסות  הנפש  בריאות  תחום  נשים, 
שונים.  טכנולוגיים  לחידושים  הלכתית 
בכירים  מקצוע  אנשי  השתתפו  בשיח 
גיל  ד"ר  לכנס:  מיוחד  באופן  שהגיעו 
ומנהל  נשים,  ברפואת  מומחה  פומפ, 
שמש;  בית  במרחב  נשים  רפואת  תחום 
הרה"ג משה שלזינגר שליט"א, נשיא אר־
למ־ רפואי-הלכתי  ויועץ  חיים'  'פרי  גון 
שליט"א,  מונק  אריה  והרב  ילדים;  עוכבי 

יו"ר עמותת 'בית חם'.
פתח  שליט"א  אריה  גור  הגר"י 
אודות  והרחיב  ברכה,  בדברי  הכינוס  את 
המטופל  של  הטוב  הכרת  של  חשיבותה 
ברופאי  "ובפרט  המטפל,  הרופא  כלפי 
'מכבי', הידועים במסירותם כלפי כל אחד 
מחברי מכבי, ובתשומת הלב לדקויות של 
שבעיר.  השונות  בקהילות  תרבות  הבדלי 
רגישותה  על  מעיד  זה  כנס  של  קיומו  גם 
הרבה של 'מכבי', ועל הקפדתה על ההלי־
מובא  השונים.  למגזרים  התרבותית  מה 
בחז"ל כי קורת הרוח של המטופל מהרו־
פא מוסיפה לבריאות המטופל. ואין ספק 
כי חברי 'מכבי' זוכים לבריאות טובה יותר 
נותני  כלל  של  הרבה  הרגישות  בזכות  גם 
דברים  נשא  לאחריו,  בקופה".  השירות 
הקשר  על  שעמד  שליט"א,  רוז'ה  הגר"י 

ההדוק בין הלכה לרפואה. בדבריו, שיתף 
המפגישות  שונות,  אקטואליות  בסוגיות 
הכרעה  לידי  ומגיעות  התחומים  שני  בין 
אנשי  בין  מבורך  פעולה  לשיתוף  הודות 
המקצוע לבין רבני הקהילות. "באמצעות 
הכנס החשוב הזה, אנו זוכים להעמיק את 
הב־ שירותי  נותני  עם  החיוני  החיבור 
ריאות של 'מכבי' בעיר. באופן כזה, מקב־
לים חברי הקהילות מענה איכותי ומקיף, 
הרפואי- והאמון  הקשר  את  ומחזקים 

קהילתי מול 'מכבי'".
עם  עמוק  חיבור  יוצרת  "מכבי 

הקהילות"
לוטינגר  אלקנה  גיא  הרה"ג 
שליט"א, שהיה מיוזמי הכנס, הקריא את 
הגר"א  לחולון,  הראשי  הרב  של  מכתבו 
את  שיבח  הוא  במכתבו,  שליט"א.  יוסף 
משה  הרב  והמביא,  "המוציא  הכנס  יוזם 
את  לקרב  לו  רב  ידיו  אשר  נ"י,  שלזינגר 
לשמוע  הרפואה  על  האמונים  האנשים 
המשתתפים  את  ובירך  ההלכה",  את  גם 
"שלא תצא תקלה תחת ידכם, ברוב אושר 
ושמחה ויקוים בנו 'כל המחלה...לא אשים 
עליך, כי אני ה' רופאך". לאחר מכן, הר־
וציין  בנושא,  שליט"א  לוטינגר  הרב  חיב 
עמוק  חיבור  שיוצרת  מכבי  "ברוכה  כי 
לר־ שיביא  ים,  ובת  חולון  קהילות  עם 
פואה טובה ולקידום בריאותם של תושבי 

העיר". 
שליט"א:  יוסף  ארביב  הרה"ג 
"'מכבי' בכלל, ומרחב חולון בפרט, שומר 
על קשר רציף עם הקהילות, ומסייע רבות 
ומחזק  ממשיך  הזה  הכנס  העיר.  לתושבי 
ובטוח  סבור  ואני  הפעולה   שיתוף  את 
לבריאות  הקהילות  חברי  יזכו  שבעזרתו 
חתם  הפתיחה  דברי  את  יותר".  טובה 
הגר"ח רבי שליט"א, שאמר כי "כדי לתת 
שירות טוב, יש צורך בחיבור בין מומחיות 
להלכה. ידוע כי 'מכבי' מצטיינת במקצו־
עיות ובמומחיות הרופאים, אך לא פחות 
מכך – ברמת איכות השירות. במעמד זה, 
אנו רואים במוחשיות כיצד דואגת 'מכבי' 
לכך  ודואגת  ישראל  כלל  עם  להיטיב 

שיהיה מענה איכותי לכל תושב בעיר".
רפואה בראי ההלכה

מנהל רפואי מרחב חולון, ד"ר יוסף 
דניאלי, העביר למשתתפים סקירה רחבה 
"כקו־ העיר.  ברחבי  'מכבי'  שירותי  של 
'מכבי'  פתחה  בחולון,  ביותר  הגדולה  פה 
והמת־ הגדול  הרפואי  המרכז  את  בעיר 
השפלה.  באזור  הקופה  של  ביותר  קדם 
הוא מתפרש על פני כ- 5,000 מ"ר, וכולל 
שירותים ומכונים ייחודים ל'מכבי' בעיר: 
מעבדה  דחופה,  רפואה  ומוקד  יום  מוקד 
בי־ צהבת  לבדיקת  בילירובין  מכשיר  עם 

הפיזיותרפיה  מכון  עיניים,  מכון  לודים, 
ומכשור  בארץ,  'מכבי'  של  ביותר  הגדול 
הוסיף  עוד  בעולם".  מהמתקדמים  רנטגן 
הת־ וההתאמה  השירותים  אודות  ופירט 
וכ־ רבה  רגישות  מתוך  הנעשים  רבותית, 
בוד לאורח החיים של חברי 'מכבי', חברי 
הקהילות. כדוגמא לכך הוא ציין את מע־
לית השבת הפועלת במרכז הרפואי חולון 
המיוחד  השירות  ואת  'הופיין',  שברחוב 
הפועל  הלילה  במוקד  שבת  רופא  של 

במקום. 
ד"ר גיל פומפ, מומחה רפואת נשים 
פתח את הדיון בסוגיות הרפואיות-הלכ־
תקופת  של  בתחום  התמקדות  עם  תיות, 
מרתקת,  הרצאה  מסר  הוא  טרום-לידה. 
בתחום,  רלוונטיים  נושאים  את  הסוקרת 
המעלים  טכנולוגיים  בחידושים  ושיתף 
מעמיק  לדיון  שנפתחו  הלכתיות  שאלות 
ורב-שיח עם המשתתפים. בסיכום דבריו, 
רב  דגש  שמה  כי: "מכבי  פומפ  ד"ר  אמר 
על חיזוקו של הקשר בין הרופא המטפל 
לבין רבני הקהילות. אני שמח להיות כאן 
בשטח,  הזו  החיונית  הגישה  את  וליישם 
כדי להעניק לחברות  'מכבי' שירות מוש־
לם, תוך הבנה מעמיקה עם צרכיהן וכיבוד 

אורחות חייהן".
הרה"ג  דברים  נשא  הדיון,  בהמשך 
ארגון  נשיא  שליט"א,  שלזינגר  משה 
למעוכ־ רפואי-הלכתי  ויועץ  חיים'  'פרי 
"אבקש  אמר:  דבריו  בפתיחת  ילדים.  בי 
ולהודות  אכסניה,  של  בכבודה  לפתוח 

ועל  הנוכחי,  בכנס  האירוח  על  ל'מכבי' 
'פרי  ארגון  עם  ההדוק  הפעולה  שיתוף 
בתכיפות  מגיע  אני  במסגרתו,  חיים'. 
שם  הארץ,  ברחבי  'מכבי'  למרכזי  גבוהה 
לחברי  ילדים.  מעוכבי  לזוגות  ייעוץ  ניתן 
מכן,  לאחר  תשלום".  וללא  הקופות  כל 
וחדשניים  עדכנים  בפיתוחים  שיתף  הוא 
מעו־ לזוגות  המסייעים  העולם,  מרחבי 
במקרים  גם  תקווה  ומעניקים  ילדים  כבי 
רפואיים מורכבים. בדבריו, הרב התייחס 
להיבטים הלכתיים, תוך שהוא מביא את 
בהכר־ הוראה  ומורי  גדו"י  של  פסיקתם 
עות מסוימות שהגיעו לפתחו. לאחר מכן 
עמותת  יו"ר  שליט"א,  מונק  אריה  הרב 
נושא  את  רבה  ברגישות  הציף  חם',  'בית 
חשיבות  על  דיבר  הוא  הנפש.  בריאות 
יל־ אצל  בפרט  הנפשית,  המצוקה  זיהוי 
דים, שבמקרים רבים נמנעים מלשתף את 
ההורים במצוקתם. עוד הוסיף, כי בעזרת 
זכה  'מכבי',  עם  הפעולה  ושיתוף  החיבור 
חברי  מטופלים,  למאות  לסייע  הארגון 
וזכו  בחייהם  חדש  דף  שפתחו  'מכבי' 

בס"ד לרפואת הנפש.
ר'  החרדי,  למגזר  השיווק  מנהל 
שליט"א  לרבנים  הודה  שלזינגר,  משה 
"אין  שהגיעו:  הנוספים  ולמשתתפים 
של  בסיומו  לעמוד  בכך,  מה  של  דבר  זה 
כנס הרפואה הראשון לרבני חולון. מרגש 
שמקדישים  הרבה  החשיבות  את  לראות 
הנושא  אל  הציבור  ואנשי  הקהילות  רבני 
הרפואה  עולמות  בין  והחיבור  החשוב 

'מכבי' תמשיך ותעמיק את שי־ וההלכה. 
תופי הפעולה, כך שכל חבר 'מכבי', תושב 
קהילתית- מעטפת  לקבל  יזכה  השפלה 
ביותר.  הטובים  ובשירות  ברמה  רפואית 
חולון,  מרחב  למנהלת  להודות  אבקש 
המרחב,  מנהלת  ולסגנית  דקל,  יעל  הגב' 
ועמלו  השקיעו  שהובילו,  מזר,  קרן  הגב' 
רבות על קיומו של הכנס החשוב, לרווחת 

חברינו".
ירושלים  מחוז  ראש  לשץ,  גידי  מר 
סיכום: "אנו  דברי  נשא  ב'מכבי'  והשפלה 
הראשון  הרפואה  כנס  את  כעת  חותמים 
להוביל  גאה  'מכבי'  חולון.  במרחב  מסוגו 
את המהלך החשוב, המביא לחיבור עמוק 
בין  הרב  האמון  את  מבסס  הקהילות,  בין 
הבריאות,  שירותי  נותני  לבין  החברים 
להעניק  לנו  מאפשר   – דבר  של  ובסופו 
הטובים  הבריאות  שירותי  את  חבר  לכל 
בישראל. נמשיך ונקדם יוזמות ופעילויות 
בתוך הקהילה, כל זאת מתוך מטרה אחת 
ברגעי  חברינו  עבור  שם  להיות   – ויחידה 
לב־ כנה  ודאגה  חמלה  מתוך  האמת, 

ריאותם".
שמשקיעה  הרבים  המשאבים 
נו־ השירותים  והעמקת  בהרחבת  'מכבי' 
שאים פירות של ממש. ע"פ נתוני הביטוח 
הלאומי 'מכבי' היא הקופה היחידה שצו־
מזה  המצטרפים  בנתוני  בעקביות  מחת 
השפלה  באזור  כאשר  רצופות.  שנים   4
מובילה הקופה עם נתון מרשים: כ-50% 

מתושבי האזור הינם חברי 'מכבי'. 
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סדרת פיצוצים ופטריית עשן 
ענקית בסיביר 

8 בני אדם נפצעו בשורה של פיצוצים עזים שאירעו באחד הבסיסים הצבאיים 
בסיביר ◆ בתים באזור נשרפו כליל ועשרות אלפי תושבים פונו בבהילות

מ‡ פ. יוחנן
אירוע חריג בסיביר: סדרה 
באחד  אירעו  עזים  פיצוצים  של 
הבסיסים הצבאיים באזור. 8 בני 
אדם נפצעו ופונו לקבלת טיפול 
רפואי וכ-11 אלף תושבי עיירות 
קילומ־  20 של  ברדיוס  וכפרים 
מבתיהם  פונו  מהמקום  טרים 

מחשש להתפשטות הדליקה.
של  ראשוני  תחקיר  לפי 
לסדרת  הגורם  האירוע,  נסיבות 
שפרצה  שרפה  היתה  הפיצוצים 
פגזים  הוחזקו  בו  למחסן  סמוך 
הת־ בעקבות  שרפה.  ואבקת 
גדול  אלומיניום  מפעל  קרית, 
אולץ  המקום  בקרבת  שנמצא 
והתנועה  עבודתו  את  לעצור 
האווירית מעל הבסיס הושעתה.

"לא היה לי זמן לקחת שום 

סיפרה  האישיים",  מחפציי  דבר 
מבי־ שפונתה  התושבות  אחת 
תה באופן מידי יחד עם בנותיה. 
מסמ־ כמה  לקחה  הבכורה  "בתי 
לעזוב,  לנו  אמרנו  אישיים,  כים 

הביאו  דבר.  שום  בלי  עזבנו  אז 
שאנחנו  מה  כל  זה  לפה,  אותנו 
יודעים. פשוט אספנו בידיים כל 
עלה  הכול  וברחנו.  שיכולנו  מה 

באש".

בית שמש: ראש העיר סיירה 
בקונסרבטוריון החרדי 'רון שולמית'

ראש העיר דר' עליזה בלוך עמדה מקרוב על התנופה והאתגרים של 
הקונסרבטוריון, והבטיחה לסייע למוסד ככל הניתן

לפתיחת  ההכנות  רקע  על 
החרדי  בקונסרבטוריון  שנה"ל 
ברמת בית שמש, ערכה לאחרו־
בלוך,  עליזה  דר'  העיר,  ראש  נה 
סיור מקיף במוסד ועמדה מקרוב 
המוסד  של  הגדולה  התנופה  על 

ואתגריו השונים.
במהלך הסיור הביעה ראש 
והתרש־ התפעלותה  את  העיר 
הג־ המקצועית  מהרמה  מותה 
ומה־ הקונסרבטוריון  של  בוהה 
עובדה שבתוך פחות משנה מאז 
שנפתח הסניף בבית שמש, הוא 
קנה לעצמו מעמד יוקרתי וייחו־

די בקרב תושבות העיר. 
הקונסרבטוריון  ראשי 
הצ־ את  העיר  ראש  בפני  הציגו 

הלי־ תכנית  את  המקצועי,  וות 
בקונסרבטוריון  המגוונת  מודים 
המרשימה  האמנותית  והתפוקה 
של התלמידות. ההנהלה שיתפה 
העיר במצוקת המקום  ראש  את 
התרחבות  את  שמונעת  הגדולה 
כבר  שמונה  הקונסרבטוריון, 

היום כמה עשרות תלמידות.
הקונסרבטוריון  ראשי   
'ואת  סמינר  את  לשבח  ציינו 
וסיפ־ הסניף,  ממוקם  בו  עלית', 

הפעולה  ושיתוף  כי "החיבור  רו 
הם  זאת  עם  יחד  מעולה".  עמם 
הטוב  הרצון  למרות  כי  הדגישו 
עוד  כל  הסמינר,  הנהלת  של 
משל  מקום  אין  לקונסרבטוריון 
להתפתח  יוכל  לא  הוא  עצמו 

הג־ הביקוש  על  שיענה  באופן 
דול. 

ברוב  האזינה  העיר  ראש 
לעמוד  והבטיחה  לדברים  קשב 
הני־ ככל  הקונסרבטוריון  לימין 
תן, הן ברמת הפעילות השוטפת 
והן בסיוע ועזרה לאיתור מיקום 

הולם.
בסיום הפגישה הודו ראשי 
על  העיר  לראש  הקונסרבטוריון 
לסייע.  והנכונות  הקשבת  האוזן 
"עם גישה ורצון כמו שלה אנחנו 
משוכנעים שסניף בית שמש של 
למוביל  יהפוך  הקונסרבטוריון 
בהר  הגדול  אחיו  כמו  ועוצמתי 
החר־ הקונסרבטוריון  שהינו  נוף 

די הראשון שנפתח בארץ".

shaharit.com
office@shaharit.com

פרנו // „ו„ פרי„

יבמו ספר 'עיונים' ח"ב - על מסכ 
יום בשורה לחובשי בית המדרש הוגי התורה ושוחרי העיון בדרך המסורה לרבותינו 
ראשי הישיבות ומעתיקי השמועה עם הופעת הספר 'עיונים' חלק ב על מסכתא 'יבמות' 

מאת הרב הגאון רבי אהרן [בהרי"ש] גרליץ שליט"א
התורה  בהיכלי  המפורסם  בכולל  האברכים  בחבורת  נאמרו  אשר  חידושיו  פרי  הוא 

'לקח טוב' אשר בראשות הגאון הגדול רבי יוסף יגן שליט"א
המחבר דכבר פקיע שמיה בספרו 'עיונים' חלק א' בחידושיו המאירים על כמה מס־
כתות הש"ס כפי שזכה ליצוק בהם מים ממרנן ורבנן ראשי הישיבות אשר חסה בצילם 
עתה  תורה.  של  ואמיתה  בעומק  הסוגיות  וליבון  בביאור  בדרכם  מערכות  לחדש  וזכה 
הניף ידו בשנית וגליה לדרעיה בספרו זה, הוא חיבור עצום הכולל סימנים ערוכים על 
מסכתא יבמות המקיפים את הסוגיות החמורות במסכת וסובב והולך על רוב עניני המ־

סכתא  כדי להעמיד דבר על מכונו מתוך חדות הסברא ובסדר נפלא.
הפליא לעשות בחיבורו זה, באשר צולל במצולות העיון עמוק עמוק ושוקד על כל 
הוא  בעוד  בהם  ממשמשת  הכל  יד  ואין  תורה  עמלי  בפני  שניצבו  העמוקים  הנידונים 

מבררם בכל היקפם עד לשורשם לתועלת עמלי תורה ותאבי עמקותה.
וכפי שכתב והפליג מורו ורבו הגאון הגדול רח"פ ברמן מראש"י פונוביז' בהסכמתו 
אודות תלמידו המחבר אשר היותו מתלמידיו הקרובים מאוד משנות למדו בישיבת 'פו־

נוביז' המעטירה:
'מכיר אני את הרב הגאון המופלא רבי אהרן גרליץ שליט"א משנות למדו בישיבת 
פוניבז' וכו' וידיו רב לו הן בבקיאות גדולה בהרבה חלקי התורה. והן בהבנה ישרה עד 

להפליא.
'עיונים' על עניינים רבים ועמוקים במסכת  ...והוא ת"ח מובהק, וכעת זכה להוציא 
עליהם  לעמוד  להלומדים  קשה  אשר  מאוד  ועמוקות  חמורות  סוגיות  ובהרבה  יבמות. 
ובקיצור,  בבהירות  אותם  והאיר  שבהם,  הפרטים  ריבוי  מחמת  והן  חומרתם  מחמת  הן 
והלומד את הספר הזה מקבל בקל את יסודות רבותינו, בתוספת מרובה אשר כולה לאור 
רבותינו, וכו'. והלומד ספרו בכל ענין יקבל בהירות גדולה והבנה יסודית הנצרכת, והכל 

בישרות גדולה.
המחבר  הגאון  הרב  את  לברך  הנני  ויאדיר'  תורה  'יגדיל  בו  יש  זה  שספר  ובהיות 

שליט"א שיזכה להרביץ תורה הרבה, וירבה הדעת'.
ומעתה אין איתנו אלא לברך את המחבר שליט"א אשר העלה כוחו מעלה שיזכה כי 
יתדברון מילייהו בבי מדרשא, ובני הישיבות והיכלי הכוללים האמונים על חקר העיון 
ויזכה  יפרוץ  וכן  ירבה  וכן  לאורו.  ויאותו  הסוגיות  עומק  להבנת  נפלא  פתח  בו  ימצאו 
מעיינותיו  ויפוצו  הש"ס  מסכתות  כל  על  וכהנה  כהנה  תורה  חידושי  ועוד  עוד  לחדש 

חוצה.
את הספר ניתן להשיג אצל המחבר בטל. 052.7694083 או בכתובת:  משפחת גרליץ 

רחוב הרב צדקה 1/20 בית שמש. ובחנויות הספרים המובחרות. 
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בתי החולים הפסיכיאטריים 
בארץ מלאים מעבר למותר

באברבנאל עולה התפוסה בימים אלה מעל 132%, בשיבא ל־115% ובמזור 
ל־112% ◆ עומסים אלה מונעים ממועמדים לאשפוז לבחור את המרכז הרפואי 

שאליו ייכנסו

מ‡ פ. יוחנן
מהמו־ גבוהה  תפוסה 
לבריאות  במרכזים  נרשמת  תר 
הנפש: התפוסה באברבנאל מעל 
יעקב,  בבאר  מעל 102%   ,132%
גם  וכך  שבע  בבאר   108% מעל 
שאול,  בכפר   103% מעל  בגהה, 
מעל  השרון,  בלב   100.38%
112% במזור, מעל 103% במעלה 
הכרמל, מעל 115% בשיבא, מעל 
 109% ומעל  בשלוותה   105%
מנתוני  עולה  כך  מנשה.  בשער 
התפוסה  לגבי  הבריאות  משרד 
נכון  הנפש,  לבריאות  במרכזים 

לשבוע זה. 
 עומסים אלה פוגעים בטי־
במ־ למאושפזים  המוענק  פול 
ממועמדים  מונעים  וכן  חלקות, 
הר־ המרכז  את  לבחור  לאשפוז 
מאפשר  החוק  יטופלו.  בו  פואי 
יתאשפז  היכן  לבחור  למטופל 
על  עומדת  שהתפוסה  ובלבד 
הוא  כזה  במקרה  מ־95%,  פחות 
מופנה לבית החולים הקרוב למ־

קום מגוריו.
הבריאות:  משרד  תגובת   
בית  בחירת  המאפשר  ”הנוהל 
היא  התפוסה  כאשר  חולים 

מתחת ל־95% קיים כדי להבטיח 
באזור  המתגוררים  שתושבים 
מסוים,  חולים  בית  של  אשפוז 
יוכלו להתאשפז בו על פי רצונם 
מיוחדות,  בנסיבות  הצורך.  בעת 
הבקשות  בנוהל,  שמפורט  כפי 
מאמץ  כל  ונעשה  לגופן  נבחנות 
שלא לפגוע במטופלים ולהיענות 
ניתן.  שהדבר  ככל  לרצונותיהם, 
העת  כל  פועל  הבריאות  משרד 
להקלת עומסי האשפוז במערכת 
באמצ־ הפסיכיאטרית  האשפוז 
אדם  כוח  מיטות,  תוספות  עות 

והפנייה לשיקום בקהילה“. 

 משבר המים העולמי: 

בתוך עשור 470 מיליון איש 
יהיו בסכנת התייבשות

נתוני המכון למשאבים עולמיים מציגים תמונת מצב קשה, לפיה עד שנת 2030 
לפחות 45 ערים ברחבי העולם יהיו במשבר מים חריף

מ‡ פ. יוחנן
העולם  ברחבי  מדינות   17
בא־ חמור  במשבר  כיום  נמצאות 
משת־ הן  כלומר -  המים,  ספקת 
משות כמעט בכל המים שברשו־
תן, כך עולה מנתוני המכון החדש 

למשאבים העולמיים שפורסמו.
מדובר  רבים,  במקרים 
מלכתחילה.  צחיחות  במדינות 
ערים  כמה  ישנן  אלה  במדינות 
לא־ שהתמודדו  וצמאות  גדולות 
במים,  חריף  מחסור  עם  חרונה 
צ'נאי  (ברזיל),  פאולו  סאו  כולל 
שעב־ שבשנה  וקייפטאון  (הודו) 
שהיא  מה  את  בקושי  שרדה  רה 
כל  בו  היום   - האפס  יום  כינתה 
שינויי  יבשים.   היו  הסכרים 
הסיכון,  את  מחריפים  האקלים 
הופכת  המים  שאספקת  ככל 
ואמינה.  עקבית  ופחות  לפחות 
במקביל, ככל שהימים מתחממים 
מהמאגרים,  מתאדים  מים  יותר 

בדיוק כשהביקוש למים עולה. 

סובלות  גם  אלו  מדינות 
פאולו  בסאו  קיצוני,  אוויר  ממזג 
למשל חוו התושבים לפני כארבע 
קט־ והצפות  שיטפונות  שנים 
נמצאים  המאגרים  וכעת  לניים, 
מי  מוחלטת.  התרוקנות  סף  על 
מקסיקו,  בבירת  נגמרים  התהום 
נשא־ התהום  מי  סיטי,  מקסיקו 
למעשה  שהעיר  מהר  כך  כל  בים 

שוקעת.
בבנגלדש,  דאקה,  העיר   
על  משמעותית  במידה  נשענת 
מי התהום שלה הן עבור תושביה 
והן עבור מפעלי הבגדים, עד כדי 
בעומק  מים  שואבת  היא  שכיום 
של מאות מטרים. התושבים הצ־

על  שהסתמכו  צ'נאי,  של  מאים 
מגלים  שנים,  במשך  התהום  מי 
כעת כי לא נותר עוד מים לשאוב.  
הנתונים  לפי  לכך,  בנוסף 
כאשר  להחריף  עוד  עלול  המצב 
מספר  צפויות   2030 שנת  עד 
המים  משבר  בקטגוריית  הערים 

כמעט  שיכלול  מה  ל-45,  לעלות 
בסכנת  שיהיו  איש  מיליון   470
נמ־ אנג'לס  לוס  גם  התייבשות.  
אף  על  זאת  הסכנה,  תחת  צאת 
אס־ השנה,  הסתיימה  שהבצורת 
פקת המים לא עומדת בקצב הד־
בנגלור,  מבחינת  המתגבר.  רישה 
מספר שנים של גשמים מוצלחים 
יעילה  לא  העיר  כיצד  הוכיחו 
במים.  חכם  ושימוש  בחיסכון 
האגמים שהיו עד לפני כמה שנים 
מלאים במים יובשו לצורך בנייה 

או זוהמו בפסולת של העיר.   
כי  לציין  חשוב  זאת,  עם 
עם  דרכים להתמודד  הרבה  ישנן 
משבר המים ולנהל את המאגרים 
ראשית,   - יותר  יעילה  בצורה 
לח־ ניתן  שפכים,  למחזר  ניתן 
יותר,  יבשות  לתקופות  מים  סוך 
לעבור  יכולים  חקלאים  ובנוסף, 
מגידולים עתירי מים (כמו אורז) 
הש־ פחות  שדורשים  לגידולים 

קיה, ועוד. 

מאות מנות נתרמו: הצלחה אדירה למבצע 
התרמת הדם של 'לאומית' באלעד

כל הגופים שנטלו חלק בפעילות החשובה שיבחו את תושבי אלעד על 
ההירתמות ואת אנשי 'לאומית' על היוזמה והביצוע

התר־ למבצע  רבה  הצלחה 
שעבר  בשבוע  שנערכה  הדם  מת 
'לאומית  ביוזמת  אלעד  בעיר 
תוש־ מאות  בריאות':  שירותי 
המוקדים  לשני  ובאו  נרתמו  בים 
הר־ (במרכז  'לאומית'  שהפעילה 
פואי אלעד צפון ובמרכז הרפואי 

אלעד מרכז).
יצוין כי האירוע נערך בשי־
תוף 'הצלה אלעד' ומד"א, כשתו־
בריאות'  שירותי  ל'לאומית  דות 

הוא הותאם לציבור החרדי. 
כלל הגופים שהיו מעורבים 
ההירתמות  את  שיבחו  במבצע 
המטרה  למען  אלעד  תושבי  של 
של  והרצון  "הנכונות  החשובה. 
האנשים לתרום מגופם – כפשוטו 
ממש – למען הצלת חיים מרגשת 
בסוף  ציינו.  מחדש",  פעם  בכל 
על  'לאומית'  את  לשבח  ציינו 

היוזמה והביצוע. 
הודו  'לאומית'  בהנהלת 
הסניפים  למנהל  מיוחד  באופן 
ולירמי  נהרי  אשר  הרב  באלעד, 
של  הקהילה  קשרי  מנהל  ברגר, 
הארגון  על  באלעד,  'לאומית' 
בשני  ההתרמה  של  המושלם 
מו־ בהפקה  "מדובר  המוקדים. 
הצד  על  לפועל  שיצאה  רכבת 
לאנשים  תודות  ביותר  הטוב 

שמאחורי הקלעים".
התרמות הדם נערכות  במ־

של  המבורכת  הפעילות  סגרת 
למען  בריאות'  שירותי  'לאומית 
הפעילות  במסגרת  הקהילה. 
בריאות'  שירותי  'לאומית  יוזמת 
להגביר  שנועדו  רבים  מהלכים 
והמו־ הרפואית  המודעות  את 
ברחוב  בריא  חיים  לאורח  דעות 

החרדי. 
ב'לאומית'  שמים  בנוסף 
דגש על יוזמות להגברת בטיחות 
של ילדים ומבוגרים, והשתתפות 
הקהילה,  למען  שונים  במיזמים 
שבו  הדם  התרמות  מיזם  דוגמת 
מקצה 'לאומית' מרכזים רפואיים 

לטובת המטרה החשובה. 
'לאומית'  של  זו  מדיניות 
לצ־ המרכזיים  הגורמים  בין  היא 
בכל  והדרמטית  הבולטת  מיחתה 
הריכוזים החרדים – לרבות העיר 
השנה  במהלך  כאשר   - אלעד 
ממספר  נהנתה  היא  החולפת 
אליה  ביותר  הגבוה  המצטרפים 

באזורים אלה. 
להובלה  נוספים  גורמים 
הח־ המגזר  בקרב  'לאומית'  של 
המשתלמים,  המחירים  הם  רדי 
המקצועיות והיחס האישי. לאח־
רונה פרסמו מספר כלי תקשורת 
'לאומית  כי  עולה  מהם  נתונים 
שירותי בריאות' היא הזולה והמ־
קופות  כלל  מבין  ביותר  שתלמת 

החולים. 

הנוח  המחיר  האמת,  למען 
למתחרות  ביחס  'לאומית'  של 
אינו חדש, אולם מה שמפתיע זהו 
'לאומית'.  לטובת  העצום  הפער 

ניתן למספרים לדבר:
נפשות   5 בת  משפחה 
תשלם  ילדים)  ו-3  הורים  (זוג 
על  בריאות'  שירותי  ב'לאומית 
שק־  74 בסיסי  בריאות  ביטוח 

לים בחודש. וכמה אותה משפחה 
האחרות?.  אצל  תשלם  בדיוק 
בכללית – 108 שקלים, במאוחדת 
143 שקלים ובמכבי 154 שקלים 

לחודש. לא פחות. 
הפער  לראות,  שניתן  כפי 
במש־ שקלים  עשרות  על  עומד 
במש־ ומה  יחסית,  קטנות  פחות 
הפער  שם  יותר?  גדולות  פחות 
עד  להגיע  ויכול  וצומח  הולך 

לכדי מאות שקלים בחודש. 
לא־ שנערך  בסקר  בנוסף  
בעי־ פורסמו  ותוצאותיו  חרונה 
'לאומית  זכתה  מרקר'  'דה  תון 
שירותי בריאות' במקום הראשון 
בי־ וקטגוריות,  פרמטרים  בשלל 
ניהן: שביעות הרצון של המבוט־
בקופות  השירותים  ממחירי  חים 
הבריאות.  בסל  כלולים  שאינם 
לאומית  התייצבה  הזה  בפרמטר 
בראש עם 3.77. אחריה ברשימה 
האחרון  ובמקום  וכללית,  מכבי 

מאוחדת עם  3.42 בלבד.

צפון קוריאה גנבה 2 מיליארד דולר 
במתקפות סייבר לטובת תכנית הגרעין
בדו"ח שהוגש למועצת הביטחון נכתב כי פיונגיאנג ממשיכה בפיתוח הנשק 

להשמדה ◆ תוך פריצות לבנקים וגניבת מטבעות קריפטו

מ‡ פ. יוחנן
גנבה  הצפונית  קוריאה 
לטובת  דולר  מיליארד  כשני 
מתק־ דרך  שלה  הגרעין  תכנית 

פות סייבר "נרחבות ומתוחכמות 
ומטבעות  בנקים  נגד  ביותר" 
חשאי  דו"ח  לפי  כך   - קריפטו 
רויטרס.  לידי  שהגיע  האו"ם  של 
שיגרה  מכן,  לאחר  שעות 
פיונגיאנג שני טילים קצרי-טווח, 
בשבועיים  מסוגו  הרביעי  בניסוי 
התרגיל  על  במחאה  האחרונים, 
הצבאי שמקיימות ארצות הברית 

וקוריאה הדרומית.
שהוגש  שנתי  החצי  בדו"ח 
מועצת  של  הסנקציות  לוועדת 
העצ־ המומחים  אמרו  הביטחון, 
כי  יישומן  על  המפקחים  מאיים 

"ממשיך  הקומוניסטי  המשטר 
והטילים  הגרעין  תכנית  בחיזוק 
ניסוי  ביצע  לא  שהוא  אף  על 
בין-יבש־ טיל  שיגר  או  גרעיני 
הצפונית  קוריאה  שגרירות  תי". 
על  לבקשה  הגיבה  לא  באו"ם 

הדוח, שהוגש בשבוע שעבר.
הצפו־ קוריאה  הדוח,  לפי 
נית משתמשת גם במרחב הסייבר 
כדי להלבין את הכסף הגנוב. הפ־
ריצות מבוצעות על ידי האקרים 

מלשכת הריגול הכללית, סוכנות 
ביותר  המרכזית  הצבאית  הביון 
מומחי  המבודדת.  המדינה  של 
של  הפריצות  כי  אמרו  האו"ם 
קוריאה הצפונית לאתרים לסחר 
מאפשרות  קריפטו  במטבעות 
בדרך  כספים  יותר  "להכניס  לה 
וכזו  אחריה  לעקוב  יותר  שקשה 
מצו־ ממשלתי  לפיקוח  הנתונה 
הב־ למגזר  בהשוואה  יותר  מצם 

נקאות המסורתי".

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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בתי החולים הפסיכיאטריים 
בארץ מלאים מעבר למותר

באברבנאל עולה התפוסה בימים אלה מעל 132%, בשיבא ל־115% ובמזור 
ל־112% ◆ עומסים אלה מונעים ממועמדים לאשפוז לבחור את המרכז הרפואי 

שאליו ייכנסו

מ‡ פ. יוחנן
מהמו־ גבוהה  תפוסה 
לבריאות  במרכזים  נרשמת  תר 
הנפש: התפוסה באברבנאל מעל 
יעקב,  בבאר  מעל 102%   ,132%
גם  וכך  שבע  בבאר   108% מעל 
שאול,  בכפר   103% מעל  בגהה, 
מעל  השרון,  בלב   100.38%
112% במזור, מעל 103% במעלה 
הכרמל, מעל 115% בשיבא, מעל 
 109% ומעל  בשלוותה   105%
מנתוני  עולה  כך  מנשה.  בשער 
התפוסה  לגבי  הבריאות  משרד 
נכון  הנפש,  לבריאות  במרכזים 

לשבוע זה. 
 עומסים אלה פוגעים בטי־
במ־ למאושפזים  המוענק  פול 
ממועמדים  מונעים  וכן  חלקות, 
הר־ המרכז  את  לבחור  לאשפוז 
מאפשר  החוק  יטופלו.  בו  פואי 
יתאשפז  היכן  לבחור  למטופל 
על  עומדת  שהתפוסה  ובלבד 
הוא  כזה  במקרה  מ־95%,  פחות 
מופנה לבית החולים הקרוב למ־

קום מגוריו.
הבריאות:  משרד  תגובת   
בית  בחירת  המאפשר  ”הנוהל 
היא  התפוסה  כאשר  חולים 

מתחת ל־95% קיים כדי להבטיח 
באזור  המתגוררים  שתושבים 
מסוים,  חולים  בית  של  אשפוז 
יוכלו להתאשפז בו על פי רצונם 
מיוחדות,  בנסיבות  הצורך.  בעת 
הבקשות  בנוהל,  שמפורט  כפי 
מאמץ  כל  ונעשה  לגופן  נבחנות 
שלא לפגוע במטופלים ולהיענות 
ניתן.  שהדבר  ככל  לרצונותיהם, 
העת  כל  פועל  הבריאות  משרד 
להקלת עומסי האשפוז במערכת 
באמצ־ הפסיכיאטרית  האשפוז 
אדם  כוח  מיטות,  תוספות  עות 

והפנייה לשיקום בקהילה“. 

 משבר המים העולמי: 

בתוך עשור 470 מיליון איש 
יהיו בסכנת התייבשות

נתוני המכון למשאבים עולמיים מציגים תמונת מצב קשה, לפיה עד שנת 2030 
לפחות 45 ערים ברחבי העולם יהיו במשבר מים חריף

מ‡ פ. יוחנן
העולם  ברחבי  מדינות   17
בא־ חמור  במשבר  כיום  נמצאות 
משת־ הן  כלומר -  המים,  ספקת 
משות כמעט בכל המים שברשו־
תן, כך עולה מנתוני המכון החדש 

למשאבים העולמיים שפורסמו.
מדובר  רבים,  במקרים 
מלכתחילה.  צחיחות  במדינות 
ערים  כמה  ישנן  אלה  במדינות 
לא־ שהתמודדו  וצמאות  גדולות 
במים,  חריף  מחסור  עם  חרונה 
צ'נאי  (ברזיל),  פאולו  סאו  כולל 
שעב־ שבשנה  וקייפטאון  (הודו) 
שהיא  מה  את  בקושי  שרדה  רה 
כל  בו  היום   - האפס  יום  כינתה 
שינויי  יבשים.   היו  הסכרים 
הסיכון,  את  מחריפים  האקלים 
הופכת  המים  שאספקת  ככל 
ואמינה.  עקבית  ופחות  לפחות 
במקביל, ככל שהימים מתחממים 
מהמאגרים,  מתאדים  מים  יותר 

בדיוק כשהביקוש למים עולה. 

סובלות  גם  אלו  מדינות 
פאולו  בסאו  קיצוני,  אוויר  ממזג 
למשל חוו התושבים לפני כארבע 
קט־ והצפות  שיטפונות  שנים 
נמצאים  המאגרים  וכעת  לניים, 
מי  מוחלטת.  התרוקנות  סף  על 
מקסיקו,  בבירת  נגמרים  התהום 
נשא־ התהום  מי  סיטי,  מקסיקו 
למעשה  שהעיר  מהר  כך  כל  בים 

שוקעת.
בבנגלדש,  דאקה,  העיר   
על  משמעותית  במידה  נשענת 
מי התהום שלה הן עבור תושביה 
והן עבור מפעלי הבגדים, עד כדי 
בעומק  מים  שואבת  היא  שכיום 
של מאות מטרים. התושבים הצ־
על  שהסתמכו  צ'נאי,  של  מאים 
מגלים  שנים,  במשך  התהום  מי 
כעת כי לא נותר עוד מים לשאוב.  
הנתונים  לפי  לכך,  בנוסף 
כאשר  להחריף  עוד  עלול  המצב 
מספר  צפויות   2030 שנת  עד 
המים  משבר  בקטגוריית  הערים 

כמעט  שיכלול  מה  ל-45,  לעלות 
בסכנת  שיהיו  איש  מיליון   470
נמ־ אנג'לס  לוס  גם  התייבשות.  
אף  על  זאת  הסכנה,  תחת  צאת 
אס־ השנה,  הסתיימה  שהבצורת 
פקת המים לא עומדת בקצב הד־
בנגלור,  מבחינת  המתגבר.  רישה 
מספר שנים של גשמים מוצלחים 
יעילה  לא  העיר  כיצד  הוכיחו 
במים.  חכם  ושימוש  בחיסכון 
האגמים שהיו עד לפני כמה שנים 
מלאים במים יובשו לצורך בנייה 

או זוהמו בפסולת של העיר.   
כי  לציין  חשוב  זאת,  עם 
עם  להתמודד  דרכים  הרבה  ישנן 
משבר המים ולנהל את המאגרים 
ראשית,   - יותר  יעילה  בצורה 
לח־ ניתן  שפכים,  למחזר  ניתן 
יותר,  יבשות  לתקופות  מים  סוך 
לעבור  יכולים  חקלאים  ובנוסף, 
מגידולים עתירי מים (כמו אורז) 
הש־ פחות  שדורשים  לגידולים 

קיה, ועוד. 

מאות מנות נתרמו: הצלחה אדירה למבצע 
התרמת הדם של 'לאומית' באלעד

כל הגופים שנטלו חלק בפעילות החשובה שיבחו את תושבי אלעד על 
ההירתמות ואת אנשי 'לאומית' על היוזמה והביצוע

התר־ למבצע  רבה  הצלחה 
שעבר  בשבוע  שנערכה  הדם  מת 
'לאומית  ביוזמת  אלעד  בעיר 
תוש־ מאות  בריאות':  שירותי 
המוקדים  לשני  ובאו  נרתמו  בים 
הר־ (במרכז  'לאומית'  שהפעילה 
פואי אלעד צפון ובמרכז הרפואי 

אלעד מרכז).
יצוין כי האירוע נערך בשי־
תוף 'הצלה אלעד' ומד"א, כשתו־
בריאות'  שירותי  ל'לאומית  דות 

הוא הותאם לציבור החרדי. 
כלל הגופים שהיו מעורבים 
ההירתמות  את  שיבחו  במבצע 
המטרה  למען  אלעד  תושבי  של 
של  והרצון  "הנכונות  החשובה. 
האנשים לתרום מגופם – כפשוטו 
ממש – למען הצלת חיים מרגשת 
בסוף  ציינו.  מחדש",  פעם  בכל 
על  'לאומית'  את  לשבח  ציינו 

היוזמה והביצוע. 
הודו  'לאומית'  בהנהלת 
הסניפים  למנהל  מיוחד  באופן 
ולירמי  נהרי  אשר  הרב  באלעד, 
של  הקהילה  קשרי  מנהל  ברגר, 
הארגון  על  באלעד,  'לאומית' 
בשני  ההתרמה  של  המושלם 
מו־ בהפקה  "מדובר  המוקדים. 
הצד  על  לפועל  שיצאה  רכבת 
לאנשים  תודות  ביותר  הטוב 

שמאחורי הקלעים".
התרמות הדם נערכות  במ־

של  המבורכת  הפעילות  סגרת 
למען  בריאות'  שירותי  'לאומית 
הפעילות  במסגרת  הקהילה. 
בריאות'  שירותי  'לאומית  יוזמת 
להגביר  שנועדו  רבים  מהלכים 
והמו־ הרפואית  המודעות  את 
ברחוב  בריא  חיים  לאורח  דעות 

החרדי. 
ב'לאומית'  שמים  בנוסף 
דגש על יוזמות להגברת בטיחות 
של ילדים ומבוגרים, והשתתפות 
הקהילה,  למען  שונים  במיזמים 
שבו  הדם  התרמות  מיזם  דוגמת 
מקצה 'לאומית' מרכזים רפואיים 

לטובת המטרה החשובה. 
'לאומית'  של  זו  מדיניות 
לצ־ המרכזיים  הגורמים  בין  היא 
בכל  והדרמטית  הבולטת  מיחתה 
הריכוזים החרדים – לרבות העיר 
השנה  במהלך  כאשר   - אלעד 
ממספר  נהנתה  היא  החולפת 
אליה  ביותר  הגבוה  המצטרפים 

באזורים אלה. 
להובלה  נוספים  גורמים 
הח־ המגזר  בקרב  'לאומית'  של 
המשתלמים,  המחירים  הם  רדי 
המקצועיות והיחס האישי. לאח־
רונה פרסמו מספר כלי תקשורת 
'לאומית  כי  עולה  מהם  נתונים 
שירותי בריאות' היא הזולה והמ־
קופות  כלל  מבין  ביותר  שתלמת 

החולים. 

הנוח  המחיר  האמת,  למען 
למתחרות  ביחס  'לאומית'  של 
אינו חדש, אולם מה שמפתיע זהו 
'לאומית'.  לטובת  העצום  הפער 

ניתן למספרים לדבר:
נפשות   5 בת  משפחה 
תשלם  ילדים)  ו-3  הורים  (זוג 
על  בריאות'  שירותי  ב'לאומית 
שק־  74 בסיסי  בריאות  ביטוח 

לים בחודש. וכמה אותה משפחה 
האחרות?.  אצל  תשלם  בדיוק 
בכללית – 108 שקלים, במאוחדת 
143 שקלים ובמכבי 154 שקלים 

לחודש. לא פחות. 
הפער  לראות,  שניתן  כפי 
במש־ שקלים  עשרות  על  עומד 
במש־ ומה  יחסית,  קטנות  פחות 
הפער  שם  יותר?  גדולות  פחות 
עד  להגיע  ויכול  וצומח  הולך 

לכדי מאות שקלים בחודש. 
לא־ שנערך  בסקר  בנוסף  
בעי־ פורסמו  ותוצאותיו  חרונה 
'לאומית  זכתה  מרקר'  'דה  תון 
שירותי בריאות' במקום הראשון 
בי־ וקטגוריות,  פרמטרים  בשלל 
ניהן: שביעות הרצון של המבוט־
בקופות  השירותים  ממחירי  חים 
הבריאות.  בסל  כלולים  שאינם 
לאומית  התייצבה  הזה  בפרמטר 
בראש עם 3.77. אחריה ברשימה 
האחרון  ובמקום  וכללית,  מכבי 

מאוחדת עם  3.42 בלבד.

צפון קוריאה גנבה 2 מיליארד דולר 
במתקפות סייבר לטובת תכנית הגרעין
בדו"ח שהוגש למועצת הביטחון נכתב כי פיונגיאנג ממשיכה בפיתוח הנשק 

להשמדה ◆ תוך פריצות לבנקים וגניבת מטבעות קריפטו

מ‡ פ. יוחנן
גנבה  הצפונית  קוריאה 
לטובת  דולר  מיליארד  כשני 
מתק־ דרך  שלה  הגרעין  תכנית 
פות סייבר "נרחבות ומתוחכמות 
ומטבעות  בנקים  נגד  ביותר" 
חשאי  דו"ח  לפי  כך   - קריפטו 
רויטרס.  לידי  שהגיע  האו"ם  של 
שיגרה  מכן,  לאחר  שעות 
פיונגיאנג שני טילים קצרי-טווח, 
בשבועיים  מסוגו  הרביעי  בניסוי 
התרגיל  על  במחאה  האחרונים, 
הצבאי שמקיימות ארצות הברית 

וקוריאה הדרומית.
שהוגש  שנתי  החצי  בדו"ח 
מועצת  של  הסנקציות  לוועדת 
העצ־ המומחים  אמרו  הביטחון, 
כי  יישומן  על  המפקחים  מאיים 

"ממשיך  הקומוניסטי  המשטר 
והטילים  הגרעין  תכנית  בחיזוק 
ניסוי  ביצע  לא  שהוא  אף  על 
בין-יבש־ טיל  שיגר  או  גרעיני 
הצפונית  קוריאה  שגרירות  תי". 
על  לבקשה  הגיבה  לא  באו"ם 

הדוח, שהוגש בשבוע שעבר.
הצפו־ קוריאה  הדוח,  לפי 
נית משתמשת גם במרחב הסייבר 
כדי להלבין את הכסף הגנוב. הפ־
ריצות מבוצעות על ידי האקרים 

מלשכת הריגול הכללית, סוכנות 
ביותר  המרכזית  הצבאית  הביון 
מומחי  המבודדת.  המדינה  של 
של  הפריצות  כי  אמרו  האו"ם 
קוריאה הצפונית לאתרים לסחר 
מאפשרות  קריפטו  במטבעות 
בדרך  כספים  יותר  "להכניס  לה 
וכזו  אחריה  לעקוב  יותר  שקשה 
מצו־ ממשלתי  לפיקוח  הנתונה 
הב־ למגזר  בהשוואה  יותר  מצם 

נקאות המסורתי".
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ת"א: 3 קווי מוניות שירות יחלו 
לפעול בעוד כשבוע

במסגרת המתכונת החדשה נוסעים יוכלו לשלם על המוניות במזומן, באשראי 
או באמצעות הרב-קו, וייהנו מההנחה הניתנת כיום למחזיקי כרטיס רב קו 

מ‡ פ. יוחנן
השי־ במוניות  הרפורמה 
רות תצא לדרך בעוד כשבועיים. 
רא־ שירות  מוניות  קווי  שלושה 
אביב- בתל  לפעול  יחלו  שונים 
זאת   .2019 באוגוסט  ב-18  יפו 
מוניות  בענף  הרפורמה  במסגרת 
אלה  בימים  שמקדם  השירות 

משרד התחבורה. 
אלה  במוניות  הנוסעים 
הנ־ על  לשלם  לראשונה  יוכלו 
וליהנות  רב-קו,  באמצעות  סיעה 
בתחבורה  הקיימים  מההסדרים 
של  מעבר  ובכללם  הציבורית 
השירות,  מוניות  בין  דקות   90
הנ־ ישראל,  ורכבת  האוטובוסים 
בהם  זכאים  עבור  ייעודיות  חות 
אזרחים  סטודנטים,  תלמידים, 

ותיקים ונכים. 
הנוסעים  יוכלו  לכך,  נוסף 

בכרטיס  גם  לראשונה  לשלם 
במוניות  הנסיעה  מחיר  אשראי. 
שקלים   6.80 על  יעמוד  השירות 
המש־ המונית  לנוסעי  ויאפשר 
לבצע  הרב-קו  באמצעות  למים 
במסגרת  לאוטובוסים,  מעברים 
מעבר  התיקוף.  ממועד  דקות   90
של נוסעי אוטובוס לנסיעה במו־
נית במסגרת 90 הדקות, יתאפשר 
בעלי  נוסעים  תשלום.  בתוספת 
(חופשי  תקופתיים  מינוי  כרטיסי 
יומי, שבועי וחודשי) יוכלו לבצע 

את הנסיעה ללא תשלום. 
הראשונים  הקווים  שלושת 
מיום  החדשה  במתכונת  יופעלו 
על-ידי  שבועיים,  בעוד  ראשון 
שזכה  אביב,  תל  מוניות  ארגון 
מדובר  התחבורה.  משרד  במכרז 
החד־ המרכזית  מהתחנה   ,4 בקו 
שה בתל אביב-יפו לחניון רידינג, 

יהודה;  ובן  אלנבי  רחובות  דרך 
החדשה  המרכזית  מהתחנה  קו 5 
ארלוזורוב,  ומסוף  בבלי  לשכונת 
דרך רח' דיזנגוף; וקו חדש (קו 2) 
משכונת כפר שלם לחוף הים בתל 
אליהו  יד  שכונת  דרך  אביב-יפו, 

ורחוב אלנבי.
הארצית  הרשות  מנהל 
אסרף,  אמיר  ציבורית,  לתחבורה 
בענף  מחדש  הארגון  כי  אמר 
את  לממש  נועד  השירות  מוניות 
כאמ־ השירות,  מוניות  של  יעודן 
צעי תחבורה משלים לאוטובוסים 
ולרכבות ולחזק את מערך החבו־
לדבריו,  בישראל.  הציבורית  רה 
דרמטי  באופן  תשפר  הרפורמה 
הציבורית  התחבורה  שירותי  את 
נוסעים  מעבר  ותאפשר  בישראל 
נוספים מרכב פרטי למוניות שי־

רות.

 הצבא האמריקני מתאמן 
בלוחמה תת-קרקעית

עד סוף השנה יאומנו 21 מ-26 החטיבות הסדירות בצבא  ◆ הערכה: בעולם יש 
כעשרת אלפים מערכים צבאיים מתחת לקרקע, כמחציתם בקוריאה הצפונית

מ‡ פ. יוחנן
האמריק־ שהנחתים  בעוד 
בשטח  בלוחמה  מתאמנים  ניים 
האמריקני  הצבא  החליט  עירוני, 
תת-קרקעית.  בלוחמה  להתאמן 
מיליוני  כ-572  יעלו  האימונים 
דולרים, וישתתפו בהם 26 מ-31 

החטיבות הסדירות בצבא. 
במנהרות,  להילחם  הצורך 
עירו־ לאזורים  מתחת  שנבנו 
ניים ובשטחים אחרים, חייב את 
שיאמנו  מתקנים,  להקים  הצבא 
את חייליו בלוחמה תת-קרקעית 
מכשו־ חציית  קשר,  ניווט,   -
אויב,  על  והתקפה  גדולים  לים 
הלוחמה  המנהרות.  את  שמאייש 
בלו־ מאשר  אחר  ציוד  מחייבת 
חמה רגילה, אימון בתנאי חשכה 
ואוויר מזוהם מול אויב מסתתר. 
ובא־ בעירק  למלחמות  עד 
לטהר  המשימה  ניתנה  פגניסטן, 
למבצעים  לכוחות  מנהרות  אזור 
וריינג'רס  דלתא  (כוח  מיוחדים 
חיל-הים)  של  וסילס  הצבא  של 
העובדה,  לנוכח  כעת,  בלבד. 

עם  לפרוץ  יכולות  שמלחמות 
קוריאה הצפונית, עם רוסיה ועם 
באר־ המדיניות.  השתנתה  סין, 
צות-הברית העריכו בשנה שעב־
רה, כי בעולם יש כעשרת אלפים 
מתחת  גדולים  צבאיים  מערכים 
שלמות,  ערים  שחלקם  לקרקע, 
הצפונית.  בקוריאה  וכמחציתם 
לא  מיוחדים  למבצעים  הכוחות 
יספיקו להתמודד עם אתגר כזה. 
הצבא  חטיבות  יאומנו  לפיכך, 
ויצוידו  תת-קרקעית,  בלוחמה 

בהתאם. 
הקים  האמריקני  הצבא 
בלוח־ חטיבותיו  לאימון  צוותים 
של  אימון  כל  תת-קרקעית.  מה 
כ-22  עולה  חטיבתי  קרב  צוות 
אומנו  כה  ועד  דולר,  מיליוני 
חטיבתיים,  קרב  צוותי  חמישה 
לאמן  אמורים  השנה  סוף  ועד 
צוות  חטיבתיים.  קרב  צוותי   21
מדיוויזיית   3 חטיבה  של  הקרב 
החי"ר 4, המוצב בפורט קארסון 
בקולורדו, הנו הבא בתור לאימון. 
מההשקעה  גדול  חלק 
החטיבתיים  הקרב  צוותי  באימון 

מיוחדים  אמצעים  רכש  על  יצא 
מת־ הצבא  מנהרות.  ללוחמת 
החכם  במכשיר-הקשר  עניין 
בו  ויש  ביד,  שמוחזק   ,MPU-5
שתאפשר  מתקדמת,  טכנולוגיה 
הקרקע  מעל  ביחידה  אמין  קשר 
עולה  מכשיר-הקשר  ומתחתה. 

כ-10,000 דולר. 
להתמודד  צריכים  הכוחות 
מח־ ועם  מזוהם  אוויר  עם  גם 
לכן,  מסוכנים.  וגזים  בחמצן  סור 
במכשיר  לציידם  הצבא  שוקל 
לנשימה  אוויר  להספקת  מסחרי 
וח־ יקר,  הציוד  למסכות.  בנוסף 
דולר  אלף  כ-13,000  עולה  לקו 
לדאוג  צריכים  בנוסף,  ליחידה. 
לראיית  לאמצעים  או  לתאורה, 
מה  יידעו  שהלוחמים  כדי  לילה, 

עומד לפניהם. 
במנהרות,  הלוחמות  כתות 
יצוידו במגנים בליסטיים כשירדו 
ייהו  בנוסף,  במנהרות.  להילחם 
לפרוץ  ולפידים  מסורים  להם 
לכלי  ובמשתיקי-קול  מכשולים 

הנשק. 
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עמנואל: ראש המועצה הפתיע את 
הרופא של 'לאומית' שהציל חיים

3 חודשים אחרי: ראש מועצת עמנואל הפתיע את ד"ר אורי פינסקי במהלך 
ערב בריאות של 'לאומית שירותי בריאות'

בע־ התקיים  שעבר  בשבוע 
'לאומית  של  בריאות  ערב  מנואל 
בכל  כמו  בריאות'.  שירותי 
גם  'לאומית'  של  הבריאות  ערבי 
מקצו־ הרצאות  כלל  הזה  האירוע 
ותכ־ רפואית  אינפורמציה  עיות, 

נית אמנותית. 
המ־ שמעו  הערב  בתחילת 
ומע־ מרתקת  הרצאה  שתתפות 
שירה מפי הדיאטנית ד. גלושטיין 
שם  בריאות'.  שירותי  מ'לאומית 
ההרצאה: "אורח חיים בריא בכל 

גיל".
המ־ בפני  הוצג  לבין  בין 
סל  הבריאות,  בערב  שתתפות 
של  והאטרקטיבי  הייחודי  הלידה 
כמו  בריאות'.  שירותי  'לאומית 
כן הוצגו מחירי הביטוח המשלים 
של 'לאומית' שהם הזולים ביותר 

מבין כל קופות החולים.
העשירה,  התכנית  לצד 
במהלך  מרגשת  הפתעה  נרשמה 
המועצה,  ראש  כאשר  האירוע 
לד"ר  העניק  גפני,  אליהו  הרב 
משפחה  רופא  פינסקי,  אורי 
 – פרחים  זר  עמנואל,  ב'לאומית' 
בי־ הרב  פועלו  על  הוקרה  כאות 
הציל  הוא  שבו  האירוע  ועל  שוב 

את חייו של חולה ממוות. 
שהתרחש  באירוע  מדובר 
בערב פסח האחרון וקיבל תהודה 
מופיעים  ופרטיו  בתקשורת,  רבה 
האחרון  פסח  בערב  שוב:  כאו 
כאבים  עמנואל  תושב  ד'  חש 
שלוו  שלו,  החזה  של  שמאל  בצד 
ביחד עם חולשה ועייפות. אשתו 

והוא  להיבדק  ללכת  בו  האיצה 
'לאומית  של  למרכז הרפואי  הלך 

שירותי בריאות' בישוב. 
צוות המרכז הרפואי ערך לו 
בתוצאות  והבחין  א.ק.ג.  בדיקת 
מטרידות. למקום הוזעק ד"ר אורי 
המסור  המשפחה  רופא  פינסקי, 
בריאות',  שירותי  'לאומית  של 
שאבחן התקף לב וביצע בו מספר 
כך   – שבהמשך  קריטיות,  פעולות 

התברר – הצילו את חייו. 
קופת  לסניף  הגיע  "הוא 
המסור  הצוות  בעמנואל  חולים 
קיבלו אותו לסדרת בדיקות לחץ 
טו־ לא  היו  והתוצאות  א.ק.ג  דם 
שחזרה  המעטה",  בלשון  בות 
"במקביל  המטופל.   של  רעייתו 
ד"ר אורי פינסקי רופא המשפחה 
הגיש  ומיד  לסניף  הגיע  המסור 
לב  להתקף  מידי  טיפול  לבעלי 
שהוא עבר באותם דקות קריטיות 
לטיפול  עבר  הוא  בהמשך  וכמובן 

בבית החולים הקרוב". 
החו־ לבית  הגיעו  עם  מיד 
טיפול  למחלקת  פונה  הוא  לים 
אותו  שקיבל  הפרופסור  נמרץ. 
שיבח  בו,  הטיפול  את  והמשיך 
הטיפול  על  המשפחה   רופא  את 
המקצועי שהעניק לו באותן דקות 
קריטיות. "אדוני יש לך רופא מס 
ראשוני  טיפול  לך  העניק  הוא   1.
לקבל  צריך  שהיית  מה    - מדויק 

פה בבית החולים". 
המסור  מהטיפול  "כתוצאה 
והמדויק בחסדי שמיים בעלי יצא 

מההתקף ללא נזק ללב.

"אין לנו מילים כדי להוקיר 
היקר  למלאך  ולהודות  להעריך 
פינס־ ד"ר  בעמנואל  לאומית  של 
קי על הטיפול המסור ולכל צוות 
המרכז הרפואי על כך שבכל רגע 
בצד  הן  עזרה  הגישו  מענה  נתנו 
הטכני והן בצד הרגשי", אמרו אז 

בני המשפחה.
כאמור, מי שהעניק את הזר 
המוע־ ראש  הוא  פינסקי  לד"ר 
את  שניצל  גפני  אליהו  הרב  צה 
תודה  דברי  לשאת  ההזדמנות 

ל'לאומית' על פועלה בעמנואל. 
בלאומית  לקוח  עצמי  "אני 
רגוע  שאני  לכם  לומר  יכול  ואני 
והן  האישית  ברמה  הן  בזכותם 

ברמה הציבורית", כך גפני. 
מועצה  "כראש  לדבריו, 
של  הנרחב  מהמענה  נפעם  אני 
הש־ ותחושת  המסירות  לאומית, 
עמנואל  תושבי  בזכותם  ליחות. 
מא־ מובן  לא  בידיים טובות..."זה 
לספק   מתעקשת  שלאומית  ליו 
מענה הרמטי גם במקומות יישוב 
קטנים יחסים ולאו דווקא בערים 

הגדולות".
הרמה  את  הדגיש  גפני 
במרכזים  הגבוהה  המקצועית 
פעי־ ואת  לאומית  של  הרפואיים 
לותה למען הקהילה. "ערב קידום 
ויוזמות  הזה  הערב  כמו  בריאות 
מלמדים  לאומית,  של  נוספות 
לאומית  של  הרצון  על  מכל  יותר 
לסייע ועל החשיבות שהיא רואה 
מהצי־ וכחלק  כפרט  אחד  בכל 

בור".

ביוזמת מכבי שירותי בריאות מרחב בני ברק:

מכבי מפעילה קו פתוח לקראת 
צום תשעה באב

בשיתוף בית ההוראה בנשיאות הגאון רבי סיני הלברשטאם שליט"א רב ואב"ד 
שיכון ג' ורב איחוד הצלה בני ברק יופעל היום ובמהלך הצום קו פתוח לשאלות 
הלכתיות הנוגעות לצום תשעה באב * מכבי מזמינה את החברים לבצע בתשעה 

באב בדיקות תקופתיות מצילות חיים שמצריכות להיעשות בצום * ר' ברוך 
שטרן, מנהל מרחב בני ברק: "אנו שמחים על הזכות ליזום פעילויות חשובות 

ומקדמות בריאות לתועלת החברים"

בריאות  שירותי  מכבי 
צום  לקראת  פתוח  קו  מפעילה 
תשעה באב בשיתוף בית ההוראה 
הלבר־ סיני  רבי  הגאון  בנשיאות 
שיכן  ואב"ד  רב  שליט"א  שטאם 
ג' ורב איחוד הצלה בני ברק. הקו 
שבת,  לכניסת  עד  היום,  יפעל 
הצום.  ובמהלך  שבת  במוצאי 
שאלות  על  יענו  ההוראה  רבני 
הלכתיות רפואיות הנוגעות לצום 
במספר הטלפון 03-6781032 או 

0504160150
בהובלתו  הברוכה,  היוזמה 
של ראש מרחב בני ברק ר' ברוך 
שטרן, הינה חלק ממדיניות מכבי 
להעניק לחבריה מענה מקיף וכו־
וההלכה  הרפואה  תחומי  בכל  לל 
והר־ החיים  לאורח  התאמה  תוך 

חבת השירותים כל העת.
בבית  שנערכה  בפגישה 

סיני  רבי  הגאון  של  ההוראה 
השתתפו  שליט"א  הלברשטאם 
השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
למ־ בריאות  שירותי  מכבי  של 
מנהל  שטרן,  ברוך  ר'  חרדי,  גזר 
ניימן,  נחמן  ור'  ברק  בני  מרחב 
במודיעין  הקהילה  קשרי  מתאם 
עילית. בפגישה שיבח הרב הגאון 
המבורכת  הפעילות  את  שליט"א 
שירותי  מכבי  של  והמסועפת 
הועלו  הקהילה,  למען  בריאות 
על  ודובר  חשובים  נשואים  לדיון 
בדיקות  בנושאי  נוספים  עיון  ימי 
במ־ ההלכה  פי  על  חיים  מצילות 
סגרת מיזם 30-40-50 שמפעילה 
מעו־ אשר  המרכז  במחוז  מכבי 
דדת את החברים לקיים בדיקות 
ומג־ חיים  ומצילות  תקופתיות 
בירה מודעות להקפדה על אורח 

חיים בריא.

את  מזמינה  מכבי  כן,  כמו 
באב  תשעה  את  לנצל  החברים 
ומ־ תקופתיות  בדיקות  לביצוע 
להיעשות  שצריכות  חיים  צילות 
את שעות  דווקא בצום ומרחיבה 
הפעילות ביום ראשון צום תשעה 

באב לאור בקשת החברים. 
ר' ברוך שטרן, מנהל מרחב 
היוזמה  את  שהוביל  ברק  בני 
חשיבות  רואה  מכבי   " החשובה: 
לקהילה  השירות  בהתאמת  רבה 
הלכ־ רפואית  מעטפת  ויצירת 
בכל  מענה  שנותנת  לחברים  תית 
מפ־ אנו  זו  ממגמה  כחלק  עיתוי. 
לתועלת  הפתוח  הקו  את  עילים 
שמוזמנים  הארץ  בכל  החברים 
לקבל מענה רפואי הלכתי מותאם 
יהפוך  באב  תשעה  צום  ובעז"ה 
ליום של שמחה בבניית בית המ־

קדש ונזכה לגאולה שלמה".

רבה של אלעד סייר ב'אסף הרופא' והתפעל מרמת הכשרות המהודרת
הרב שלמה זלמן גרוסמן שליט"א עמד מקרוב על ההתאמה של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) לציבור החרדי והתפעל מהחידושים ההלכתיים לטובת ציבור שומרי התורה והמצוות

רבה הראשי של העיר אלעד, הרב שלמה 
לביקור  השבוע  הגיע  שליט"א,  גרוסמן  זלמן 
במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) כדי לעמוד 
הר־ המרכז  של  ההתאמה  מהפכת  על  מקרוב 
פואי כולו, בדגש על מחלקת היולדות, לציבור 
החרדי. הרב סייר במחלקות ובאגפים השונים 
הראל  הרב  החולים  בית  ברב  מלווה  כשהוא 
משה  הרב  הקהילה  קשרי  במתאם  פדידה, 
הרב  החולים  בבית  הכשרות  ובמשגיח  קורניק 

שמואל חיימוביץ.
הביקור החל בפגישה מרגשת עם פרופ' 
יגאל מירובסקי מנהל מחלקת אורתופדיה במ־
על  לפרופ'  הרב  הודה  בה  שמיר,  הרפואי  רכז 
מס'  לפני  זקוק  כשהיה  במסירות  בו  שטיפל 
בזכות  שהצליח  מסובך  רפואי  לטיפול  שנים 

מיומנותו ומקצועיותו של פרופ' מירובסקי.
וב־ במטבח  הרב  סייר  הביקור  בהמשך 
מר  המזון  מערך  מנהל  עם  יחד  האוכל   חדר 
הקפ־ הכשרות  מרמת  והתפעל  אסולין  שמעון 
דנית שמתבצעת במטבחי בית החולים. במהלך 
סיור באחת ממחלקות מערך המזון, נתקל הרב 
מאוד  ממנו  שהתפעל  מיוחד  כשרותי  בחידוש 
שיוכל  כדי  החידוש  את  לתעד  לעוזרו  והורה 
ליישם אותו במערכות הכשרות שתחת פיקוחו 

בעיר אלעד. 
סביב  נסוב  הביקור  של  השני  החלק 
היולדות  עבור  היולדות  מחלקת  של  ההתאמה 
החרדיות (להלן). בהמשך נערך סיור ביתר המ־
חלקות והאגפים, שגם הם - כאמור - הותאמו 

לציבור החרדי (כנ"ל). 

וחזר  הרב  שב  ובסיומו  הביקור  במהלך 
ממה  העמוקה  והתרשמותו  התפעלותו  על 
שראו עיניו במרכז הרפואי שמיר. הרב הדגיש 
שמיר  הרפואי  המרכז  בהנהלת  גאה  הוא  כי 
דאגה  מתוך  הזה  למערך  תמיכה  שנותנים 
מה  והמצוות,  התורה  שומרי  לציבור  מיוחדת 
הציבור  כלל  עבור  ממש  של  בשורה  שמהווה 
החרדיות  הערים  תושבי  עבור  ובפרט  החרדי, 

באזור המרכז המצויות בקרבה לבית החולים.
כפי שציינו, הביקור התקיים בצל מהפ־
כת ההתאמה של המרכז הרפואי לציבור החר־
מהמה־ כחלק  היולדות.  מחלקת  על  בדגש  די, 
פכה המתוארת הוכשר רוב שטח בית החולים 
מפני טומאת כהנים והותקנו פתרונות טכנולו־
גים המונעים חילולי שבת ממי ששובת במקום. 

הח־ היולדות  נהנות  היולדות  במחלקת 
מהתאמה   – משפחותיהן  בני  גם  כמו   – רדיות 
דקדו־ כל  ע"פ  החרדי  החיים  לאורח  מוחלטת 

קי ההלכה, לרבות מנות גורמה למהדרין, יחס 
במהלך  ובקשה  דרישה  בכל  והתחשבות  אישי 

האשפוז. 

כבר ניכ־ תוצאות המהלכים המתוארים 
שבחרו  חרדיות  יולדות  מאות  עם  בשטח  רות 
מספר  האחרונים,  בחודשים  ב'שמיר'  ללדת 
שהולך וגדל כל העת לנוכח האמון הרב והשם 

הטוב של שמיר ברחוב החרדי.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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עמנואל: ראש המועצה הפתיע את 
הרופא של 'לאומית' שהציל חיים

3 חודשים אחרי: ראש מועצת עמנואל הפתיע את ד"ר אורי פינסקי במהלך 
ערב בריאות של 'לאומית שירותי בריאות'

בע־ התקיים  שעבר  בשבוע 
'לאומית  של  בריאות  ערב  מנואל 
בכל  כמו  בריאות'.  שירותי 
גם  'לאומית'  של  הבריאות  ערבי 
מקצו־ הרצאות  כלל  הזה  האירוע 
ותכ־ רפואית  אינפורמציה  עיות, 

נית אמנותית. 
המ־ שמעו  הערב  בתחילת 
ומע־ מרתקת  הרצאה  שתתפות 
שירה מפי הדיאטנית ד. גלושטיין 
שם  בריאות'.  שירותי  מ'לאומית 
ההרצאה: "אורח חיים בריא בכל 

גיל".
המ־ בפני  הוצג  לבין  בין 
סל  הבריאות,  בערב  שתתפות 
של  והאטרקטיבי  הייחודי  הלידה 
כמו  בריאות'.  שירותי  'לאומית 
כן הוצגו מחירי הביטוח המשלים 
של 'לאומית' שהם הזולים ביותר 

מבין כל קופות החולים.
העשירה,  התכנית  לצד 
במהלך  מרגשת  הפתעה  נרשמה 
המועצה,  ראש  כאשר  האירוע 
לד"ר  העניק  גפני,  אליהו  הרב 
משפחה  רופא  פינסקי,  אורי 
 – פרחים  זר  עמנואל,  ב'לאומית' 
בי־ הרב  פועלו  על  הוקרה  כאות 
הציל  הוא  שבו  האירוע  ועל  שוב 

את חייו של חולה ממוות. 
שהתרחש  באירוע  מדובר 
בערב פסח האחרון וקיבל תהודה 
מופיעים  ופרטיו  בתקשורת,  רבה 
האחרון  פסח  בערב  שוב:  כאו 
כאבים  עמנואל  תושב  ד'  חש 
שלוו  שלו,  החזה  של  שמאל  בצד 
ביחד עם חולשה ועייפות. אשתו 

והוא  להיבדק  ללכת  בו  האיצה 
'לאומית  של  הרפואי  למרכז  הלך 

שירותי בריאות' בישוב. 
צוות המרכז הרפואי ערך לו 
בתוצאות  והבחין  א.ק.ג.  בדיקת 
מטרידות. למקום הוזעק ד"ר אורי 
המסור  המשפחה  רופא  פינסקי, 
בריאות',  שירותי  'לאומית  של 
שאבחן התקף לב וביצע בו מספר 
כך   – שבהמשך  קריטיות,  פעולות 

התברר – הצילו את חייו. 
קופת  לסניף  הגיע  "הוא 
המסור  הצוות  בעמנואל  חולים 
קיבלו אותו לסדרת בדיקות לחץ 
טו־ לא  היו  והתוצאות  א.ק.ג  דם 
שחזרה  המעטה",  בלשון  בות 
"במקביל  המטופל.   של  רעייתו 
ד"ר אורי פינסקי רופא המשפחה 
הגיש  ומיד  לסניף  הגיע  המסור 
לב  להתקף  מידי  טיפול  לבעלי 
שהוא עבר באותם דקות קריטיות 
לטיפול  עבר  הוא  בהמשך  וכמובן 

בבית החולים הקרוב". 
החו־ לבית  הגיעו  עם  מיד 
טיפול  למחלקת  פונה  הוא  לים 
אותו  שקיבל  הפרופסור  נמרץ. 
שיבח  בו,  הטיפול  את  והמשיך 
הטיפול  על  המשפחה   רופא  את 
המקצועי שהעניק לו באותן דקות 
קריטיות. "אדוני יש לך רופא מס 
ראשוני  טיפול  לך  העניק  הוא   1.
לקבל  צריך  שהיית  מה    - מדויק 

פה בבית החולים". 
המסור  מהטיפול  "כתוצאה 
והמדויק בחסדי שמיים בעלי יצא 

מההתקף ללא נזק ללב.

"אין לנו מילים כדי להוקיר 
היקר  למלאך  ולהודות  להעריך 
פינס־ ד"ר  בעמנואל  לאומית  של 
קי על הטיפול המסור ולכל צוות 
המרכז הרפואי על כך שבכל רגע 
בצד  הן  עזרה  הגישו  מענה  נתנו 
הטכני והן בצד הרגשי", אמרו אז 

בני המשפחה.
כאמור, מי שהעניק את הזר 
המוע־ ראש  הוא  פינסקי  לד"ר 
את  שניצל  גפני  אליהו  הרב  צה 
תודה  דברי  לשאת  ההזדמנות 

ל'לאומית' על פועלה בעמנואל. 
בלאומית  לקוח  עצמי  "אני 
רגוע  שאני  לכם  לומר  יכול  ואני 
והן  האישית  ברמה  הן  בזכותם 

ברמה הציבורית", כך גפני. 
מועצה  "כראש  לדבריו, 
של  הנרחב  מהמענה  נפעם  אני 
הש־ ותחושת  המסירות  לאומית, 
עמנואל  תושבי  בזכותם  ליחות. 
מא־ מובן  לא  בידיים טובות..."זה 
לספק   מתעקשת  שלאומית  ליו 
מענה הרמטי גם במקומות יישוב 
קטנים יחסים ולאו דווקא בערים 

הגדולות".
הרמה  את  הדגיש  גפני 
במרכזים  הגבוהה  המקצועית 
פעי־ ואת  לאומית  של  הרפואיים 
לותה למען הקהילה. "ערב קידום 
ויוזמות  הזה  הערב  כמו  בריאות 
מלמדים  לאומית,  של  נוספות 
לאומית  של  הרצון  על  מכל  יותר 
לסייע ועל החשיבות שהיא רואה 
מהצי־ וכחלק  כפרט  אחד  בכל 

בור".

ביוזמת מכבי שירותי בריאות מרחב בני ברק:

מכבי מפעילה קו פתוח לקראת 
צום תשעה באב

בשיתוף בית ההוראה בנשיאות הגאון רבי סיני הלברשטאם שליט"א רב ואב"ד 
שיכון ג' ורב איחוד הצלה בני ברק יופעל היום ובמהלך הצום קו פתוח לשאלות 
הלכתיות הנוגעות לצום תשעה באב * מכבי מזמינה את החברים לבצע בתשעה 

באב בדיקות תקופתיות מצילות חיים שמצריכות להיעשות בצום * ר' ברוך 
שטרן, מנהל מרחב בני ברק: "אנו שמחים על הזכות ליזום פעילויות חשובות 

ומקדמות בריאות לתועלת החברים"

בריאות  שירותי  מכבי 
צום  לקראת  פתוח  קו  מפעילה 
תשעה באב בשיתוף בית ההוראה 
הלבר־ סיני  רבי  הגאון  בנשיאות 
שיכן  ואב"ד  רב  שליט"א  שטאם 
ג' ורב איחוד הצלה בני ברק. הקו 
שבת,  לכניסת  עד  היום,  יפעל 
הצום.  ובמהלך  שבת  במוצאי 
שאלות  על  יענו  ההוראה  רבני 
הלכתיות רפואיות הנוגעות לצום 
במספר הטלפון 03-6781032 או 

0504160150
בהובלתו  הברוכה,  היוזמה 
של ראש מרחב בני ברק ר' ברוך 
שטרן, הינה חלק ממדיניות מכבי 
להעניק לחבריה מענה מקיף וכו־
וההלכה  הרפואה  תחומי  בכל  לל 
והר־ החיים  לאורח  התאמה  תוך 

חבת השירותים כל העת.
בבית  שנערכה  בפגישה 

סיני  רבי  הגאון  של  ההוראה 
השתתפו  שליט"א  הלברשטאם 
השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
למ־ בריאות  שירותי  מכבי  של 
מנהל  שטרן,  ברוך  ר'  חרדי,  גזר 
ניימן,  נחמן  ור'  ברק  בני  מרחב 
במודיעין  הקהילה  קשרי  מתאם 
עילית. בפגישה שיבח הרב הגאון 
המבורכת  הפעילות  את  שליט"א 
שירותי  מכבי  של  והמסועפת 
הועלו  הקהילה,  למען  בריאות 
על  ודובר  חשובים  נשואים  לדיון 
בדיקות  בנושאי  נוספים  עיון  ימי 
במ־ ההלכה  פי  על  חיים  מצילות 
סגרת מיזם 30-40-50 שמפעילה 
מעו־ אשר  המרכז  במחוז  מכבי 
דדת את החברים לקיים בדיקות 
ומג־ חיים  ומצילות  תקופתיות 
בירה מודעות להקפדה על אורח 

חיים בריא.

את  מזמינה  מכבי  כן,  כמו 
באב  תשעה  את  לנצל  החברים 
ומ־ תקופתיות  בדיקות  לביצוע 
להיעשות  שצריכות  חיים  צילות 
את שעות  דווקא בצום ומרחיבה 
הפעילות ביום ראשון צום תשעה 

באב לאור בקשת החברים. 
ר' ברוך שטרן, מנהל מרחב 
היוזמה  את  שהוביל  ברק  בני 
חשיבות  רואה  מכבי   " החשובה: 
לקהילה  השירות  בהתאמת  רבה 
הלכ־ רפואית  מעטפת  ויצירת 
בכל  מענה  שנותנת  לחברים  תית 
מפ־ אנו  זו  ממגמה  כחלק  עיתוי. 
לתועלת  הפתוח  הקו  את  עילים 
שמוזמנים  הארץ  בכל  החברים 
לקבל מענה רפואי הלכתי מותאם 
יהפוך  באב  תשעה  צום  ובעז"ה 
ליום של שמחה בבניית בית המ־

קדש ונזכה לגאולה שלמה".

רבה של אלעד סייר ב'אסף הרופא' והתפעל מרמת הכשרות המהודרת
הרב שלמה זלמן גרוסמן שליט"א עמד מקרוב על ההתאמה של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) לציבור החרדי והתפעל מהחידושים ההלכתיים לטובת ציבור שומרי התורה והמצוות

רבה הראשי של העיר אלעד, הרב שלמה 
לביקור  השבוע  הגיע  שליט"א,  גרוסמן  זלמן 
במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) כדי לעמוד 
הר־ המרכז  של  ההתאמה  מהפכת  על  מקרוב 
פואי כולו, בדגש על מחלקת היולדות, לציבור 
החרדי. הרב סייר במחלקות ובאגפים השונים 
הראל  הרב  החולים  בית  ברב  מלווה  כשהוא 
משה  הרב  הקהילה  קשרי  במתאם  פדידה, 
הרב  החולים  בבית  הכשרות  ובמשגיח  קורניק 

שמואל חיימוביץ.
הביקור החל בפגישה מרגשת עם פרופ' 
יגאל מירובסקי מנהל מחלקת אורתופדיה במ־
על  לפרופ'  הרב  הודה  בה  שמיר,  הרפואי  רכז 
מס'  לפני  זקוק  כשהיה  במסירות  בו  שטיפל 
בזכות  שהצליח  מסובך  רפואי  לטיפול  שנים 

מיומנותו ומקצועיותו של פרופ' מירובסקי.
וב־ במטבח  הרב  סייר  הביקור  בהמשך 
מר  המזון  מערך  מנהל  עם  יחד  האוכל   חדר 
הקפ־ הכשרות  מרמת  והתפעל  אסולין  שמעון 
דנית שמתבצעת במטבחי בית החולים. במהלך 
סיור באחת ממחלקות מערך המזון, נתקל הרב 
מאוד  ממנו  שהתפעל  מיוחד  כשרותי  בחידוש 
שיוכל  כדי  החידוש  את  לתעד  לעוזרו  והורה 
ליישם אותו במערכות הכשרות שתחת פיקוחו 

בעיר אלעד. 
סביב  נסוב  הביקור  של  השני  החלק 
היולדות  עבור  היולדות  מחלקת  של  ההתאמה 
החרדיות (להלן). בהמשך נערך סיור ביתר המ־
חלקות והאגפים, שגם הם - כאמור - הותאמו 

לציבור החרדי (כנ"ל). 

וחזר  הרב  שב  ובסיומו  הביקור  במהלך 
ממה  העמוקה  והתרשמותו  התפעלותו  על 
שראו עיניו במרכז הרפואי שמיר. הרב הדגיש 
שמיר  הרפואי  המרכז  בהנהלת  גאה  הוא  כי 
דאגה  מתוך  הזה  למערך  תמיכה  שנותנים 
מה  והמצוות,  התורה  שומרי  לציבור  מיוחדת 
הציבור  כלל  עבור  ממש  של  בשורה  שמהווה 
החרדיות  הערים  תושבי  עבור  ובפרט  החרדי, 

באזור המרכז המצויות בקרבה לבית החולים.
כפי שציינו, הביקור התקיים בצל מהפ־
כת ההתאמה של המרכז הרפואי לציבור החר־
מהמה־ כחלק  היולדות.  מחלקת  על  בדגש  די, 
פכה המתוארת הוכשר רוב שטח בית החולים 
מפני טומאת כהנים והותקנו פתרונות טכנולו־
גים המונעים חילולי שבת ממי ששובת במקום. 

הח־ היולדות  נהנות  היולדות  במחלקת 
מהתאמה   – משפחותיהן  בני  גם  כמו   – רדיות 
דקדו־ כל  ע"פ  החרדי  החיים  לאורח  מוחלטת 
קי ההלכה, לרבות מנות גורמה למהדרין, יחס 
במהלך  ובקשה  דרישה  בכל  והתחשבות  אישי 

האשפוז. 

כבר ניכ־ תוצאות המהלכים המתוארים 
שבחרו  חרדיות  יולדות  מאות  עם  בשטח  רות 
מספר  האחרונים,  בחודשים  ב'שמיר'  ללדת 
שהולך וגדל כל העת לנוכח האמון הרב והשם 

הטוב של שמיר ברחוב החרדי.



יום שישי ח' מנחם אב תשע"ט 2409/08/2019

בליל זה יבכיון:

קינה בליל תשעה-באב בהיכל ישיבת 'אורייתא'
לנוכח הביקוש הגובה ניתן להאזין לקינה גם בקול הלשון בשידור חי ו/או בשידור חוזר

כמדי שנה בשנה, גם השנה 
ישיבת  תלמידי  מאות  יתאספו 
אורייתא, יחד עם אנשי הצוות ושו־
ומספד  קינה  אל  נוספים,  לקח  מעי 
בצער חורבן הבית, בליל תשעה באב 
בשעה 23:00, לבכות יחדיו את כבוד 
בית אלוקינו אשר נאסף ואת קודש 

הקדשים אשר נאכל בלהב האש.
רבי  הרה"ג  יישא  הקינה  את 

מרמ"י  שליט"א,  בלוי  משה  דוד 
נוט־ באמרים  ירחיב  אשר  הישיבה, 
על  המתארכת,  הגלות  על  דמע  פי 
וחייבת  שצריכה  לגאולה  הציפייה 
לקנן בלבו של כל אחד מבני ישראל 
מנת  על  לעשות  עלינו  אשר  ועל 
עלי־ ולהזריח  הימים  קץ  את  לקרב 
כאשר  המשיח  מלך  של  אורו  את  נו 
מן שמיא ירד הבית השלישי העשוי 

כולו אש.
לאור ריבוי הרוצים להשתתף 
המארג־ מוסרים  זו,  מיוחדת  בקינה 
נים שתהיה אפשרות להאזין לדב־
רים ב'קול הלשון', כך גם בשלוחה 
הגרד"מ  שיעורי  של  הייחודית 
בלוי שליט"א, במספר: -073-295
1216 כך גם בקו הייעודי לקינה זו: 

.03-3063-169

מכבי השתתפה בכינוס הגדול שנערך 
בבנייני האומה בירושלים

מועצת  חברי  השתתפו  בכינוס 
משה  רבי  הגאון  ובראשם  התורה  גדולי 
סלבודקא,  ישיבת  ראש  שליט"א,  הלל 
הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת 
ואלפי  סמינרים  מנהלי  עשרות  חברון, 

מורות ומנהלות מכל רחבי הארץ.
של  בקשתם  פי  על  נערך  הכינוס 
היציאה  לקראת  שליט"א  ישראל  גדולי 
לחופש של אלפי בנות ישראל הסמינרים 

מכל רחבי הארץ.
הסמינר  מנהלי  של  לבקשתם 
והמותאמת  ביותר  המובילה  כקופה 
באירוע  חלק  נטלה  מכבי  החרדי,  למגזר 

המרומם והמעצים.

המשגיח והמנחה הגאון הרב פרי־
דלנדר שליט"א, הזמין את מנהל השיווק 
לשאת  שלזינגר  משה  ר'  החרדי  למגזר 
נאום בפני אלפי המשתתפים. בהרצאתו 
פירט אודות העוצמה של מכבי בפרישה 
החרדיים,  בריכוזים  הארץ  בכל  הרחבה 
והפ־ ביותר  הגבוה  המצטרפים  בשיעור 
למען  עורכת  שמכבי  הרבות  עילויות 
רבות  פועלת  מכבי  כן,  כמו  הקהילה. 
לשילוב נשים חרדיות בשדרה הניהולית 
התעסוקתית של מכבי תוך התאמה לצ־
הוסיף  שלזינגר  הרב  החרדי.  המגזר  רכי 
וציין שמכבי מפעילה שירותים מקוונים 
הקודש  משמרת  ידי  על  שמאושרים 

והחינוך, רבנים ומורי הוראה, בנוסף הר־
הח־ במרכזים  מכבי  שירותי  אודות  חיב 
דשים שנפתחו בירושלים שמנוהלים על 
לשבח  וציין  חרדית  ניהולית  שדרה  ידי 
רמת  במרחב  הרפואי  המרכז  מנהלת  את 
המרכז  מנהל  מילר,  דבורה  הגב'  שלמה 
הרפואי רמת אשכול ר' אבי ארנטרוי ומ־
נהל המרכז הרפואי רוממה- פנינת חמד 
קשרי  מתאמי  שאר  ואת  רייכמן  זאב  ר' 
הפו־ הארץ  רחבי  בכל  הפועלים  קהילה 
ואכפתיות  חמלה  שליחות,  מתוך  עלים 
דבריו  בסיום  הקהילה.  לצרכי  והתאמה 
ולראשי  האמון  על  מכבי  לחברי  הודה 
הקהילות על השותפות לאורך כל הדרך. 

ותחזירנו לשלום

'מכבי' מגישה: כל מה שצריך לדעת 
לפני שיוצאים לטיול עם הילדים

חופשת הקיץ בעיצומה, ובין הזמנים כבר בפתח. בחוץ ישנן שפע של פעילויות 
ואטרקציות לילדים, ועל-אף החום הכבד והשמש הקופחת – יוצא עם ישראל 

בהמוניו לבלות ולטייל. רגע לפני שיוצאים, חשוב להכיר את המפגעים 
שעלולים להעיב על השמחה, ללמוד כיצד להימנע, ואיך לטפל במידת הצורך, 

ל"ע. 

רופא  זילכה,  אמיר  ד"ר 
עילית,  מודיעין  ב'מכבי'  ילדים 
ורופא טיפול נמרץ ילדים בבי"ח 
חשובה  סקירה  מעניק  'הדסה', 

לכל המידע החיוני. 
לגזור ולשמור:

כוויות שמש  .1
לשמש,  חשיפה  בעת 
במהירות  להתפתח  עלולות 
הע־ במונח  או  שמש,  כוויות 
נכונה  התופעה  'להישרף'.  ממי: 
מסוכנת  אך  הגיל,  שכבות  לכל 
ותינוקות  ילדים  בקרב  במיוחד 
השלכות  ביותר.  רגיש  עורם  כי 
וכואבות,  מיידיות  הן  הכווייה 
ואף עלולות  לגרום בעתיד למ־

חלות עור קשות.
להימנע  עדיף  הימנעות: 
היום  של  בשעות  בחוץ  משהייה 
אלו  שעות  חזקה.  הקרינה  בהן 
בבוקר   10:00 השעות  בין  הינן 
במידה  הצהריים.  אחר  ל16:00 
ויוצאים בשעות אלו יש להקפיד 
שוליים,  רחב  כובע  חבישת  על 
שימוש במקדם הגנה וכמובן גם 
המקדם  את  ארוכים.  שרוולים 
במידה  שעתיים.  מדי  לחדש  יש 
ושוהים במים – יש למרוח בשנית 

לאחר היציאה מהמים. 
לרכוש  ניתן  טיפול:  דרכי 
ולטי־ להקלה  שונים  תכשירים 
ייעוץ  לקבל  ניתן  כן  כמו   , פול  
פארם'.  'מכבי  בסניפי  רוקחי 
שלפוחיות  ונוצרות  במידה 
אצל  להיבדק  להגיע  יש  בעור, 
רופא הילדים, שיקבע את דרגת 
הטיפול  ודרך  חומרתה  הכוויה, 

המתאים.
התייבשות    .2

הגוף  חום  פעילות,  בעת 
מנגנון  את  מפעיל  והוא  עולה 
עצמו.  את  לקרר  בכדי  ההזעה 
הגוף  משתמש  ההזעה,  לצורך 

רב  זמן  נמצאים  כאשר  בנוזלים. 
שתייה  על  מקפידים  ולא  בחום 
סדירה, עלולים להגיע למצב של 
התייבשות. התייבשות באה לידי 
ראש,  כאבי  בסחרחורות,  ביטוי 
ובמקרים קשים התעלפויות וס־

כנת חיים ל"ע.
להופיע  יכולה  התייבשות 
מעיים  מחלת  של  במקרים  גם 
בת־ המופיעה  קיבה),  (קלקול 
דירות גבוהה יותר בימות הקיץ. 
הסיבה לכך היא כי חיידקי המזון 
וכתו־ חמה,  בסביבה  מתרבים 
במחלה,  להידבק  קל  מכך  צאה 
תכופות,  הקאות  עימה  המביאה 

מחסור בנוזלים והתייבשות.
להקפיד  יש  הימנעות: 
לפני  סדירה  מים  שתיית  על 
במה־ וגם  לפעילות,  שיוצאים 
ממחלות  להימנע  בכדי  לכה. 
שצורכים  לב  לשים  יש  מעיים 
נאותים,  בתנאים  שאוחסן  מזון 

בבית ומחוצה לו.
הבית  מבני  ואחד  במידה 
על  להקפיד  יש  בחיידק,  נדבק 
ידיים  היטב  לשטוף  היגיינה: 
האוכל,  ואחרי  לפני  וסבון  במים 
החו־ של  בכביסה  טיפול  ולאחר 

לה.
בתינוקות, חשוב לשים לב 
שהם צורכים מספיק נוזלים. עד 
גיל חצי שנה – אין צורך להוסיף 
מים על ההזנה הטבעית \ תחליף 
'דרישת  אחר  לעקוב  יש  חלב. 

הרעב' ולענות להם בהתאם.
בהתייבשות  טיפול:  דרכי 
להפסיק  יש  בינונית,  עד  קלה 
את הפעילות ולהרבות בשתייה. 
להגיע  יש   – יותר  חמור  במצב 
פי  על  טיפול  ולקבל  להיבדק 

הוראות הרופא.
מכת חום  .3

מכת חום היא עלייה בחום 

הגוף מעל ל־40 מעלות כתוצאה 
גבוה,  סביבתי  לחום  מחשיפה 
או  גופני,  מאמץ  עם  בשילוב 
עושים  כאשר  למעשה,  בלעדיו. 
פעילות בתנאי חום – הגוף מייצר 
ממה  יותר  מהיר  בקצב  חום 
שגורם  מה  לקרר,  מסוגל  שהוא 
ואף  ראש  כאבי  לסחרחורות, 
וס־ במוח  לפגיעה  להביא  עלול 
שתינוק  לדעת  חשוב  חיים.  כנת 
רגיש במיוחד למכת חום מכיוון 
יותר.  קטנה  שלו  הגוף  שמסת 
של  למצב  להגיע  יכול  הוא  לכן 
גבוהה  במהירות  יתר  התחממות 

מאד. 
חמים  בימים  הימנעות: 
לפעי־ לצאת  לא  עדיף  במיוחד, 
לויות בחוץ ולקיים הפעלות בי־
תית בחלל ממוזג. כשיוצאים, יש 
בשעות  גופנית  פעילות  לקיים 

נוחות ועם לבוש מתאים.
הת־ מהירות  טיפול:  דרכי 
צריך  וחשובה.  קריטית  גובה 
באופן  הגוף  חום  את  להוריד 
רא־ ומדורג.  מבוקר  אך   – מיידי 
מוצל,  למקום  לעבור  יש  שית, 
עם  הגוף  את  לקרר  מכן –  לאחר 
לעזרה  ולקרוא  לחה  מטלית 
רפואית בעת הצורך. חשוב! אין 
במצב  הפנים:  על  מים  לשפוך 
לח־ להביא  עלול  הדבר  עילפון, 

סימת דרכי הנשימה.
מסכם:  זילכה  אמיר  ד"ר 
חיוני  ידע  כי  מאמינה  "מכבי 
לה־ יכולים  מוקדמת  והיערכות 
אני  מחלות.  ולמנוע  חיים  ציל 
במי־ הילדים  את  לשתף  ממליץ 
לשמור  עבורם,  הרלוונטי  דע 
המשפ־ התא  בריאות  על  ביחד 
הקיץ  תקופת  את  ולעבור  חתי 
בע"ה.  טובה  ובבריאות  בחיוך 
בריא  קיץ  לכולכם  מאחל  אני 

ובטוח".
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