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דיקטטורה

לאחר שנים רבות בהן הורגשה מצוקת הדיור בקרב הציבור החרדי 

היום ייערך במודיעין עילית כנס הדיור 
הריאלי של 'קרית ברסלב - הר יונה'

שיטת ה'אולינג' הייחודית מביאה איתה בשורה של 
ממש לפתרון ריאלי ומעשי לציבור יראי ה'  

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

„י˜טטורה במסווה   
דמוק־ בהיותה  מתהדרת  ישראל  מדינת 

רטיה. לא סתם דמוקרטיה, אלא הדמוקרטיה 

נת־ הממשלה  ראש  התיכון.  במזרח  היחידה 

ניהו חוזר על כך בנאומים רבים, ובעיקר באלו 

הישראליים  והבכירים  בחו"ל,  נושא  שהוא 

מדבררים את המנטרה הזו פעם אחר פעם.

מדינה  אכן  ישראל  מדינת  האם  אולם, 

דמוקרטית?

המאמר המלא בעמו' 2

פרנו // ‡ברהם ויסמן

      !העיירה בוער
שרפה, אחים, שרפה!

עיירתנו בוערה כולה,

בה רוחות שחורות יסערו,

להבות חורבן יבערו,

עקבותיה לא נשארו,

היא עולה באש!

ואתם חובקים ידיים,

בלי הושיט עזרה,

בלי כבות את אש הלהב, אש העיירה

מילים פורחו // ח. פרנ˜ל

ח''כ הרב אייכלר: לצערינו, אנחנו צריכים לדרוש לעגן בחקיקה 
את זכויותינו הבסיסיות לחיות כיהודים מאמינים בארצינו

כל רודפיה השיגוה: בעיצומו של יום תשעה באב 
ושנאת  הבית  חורבן  את  מבכה  ישראל  עם  בו 
החינם, שדולת הנשים מכה שנית • לאחר שתבעו 
נשים,  משמיעים  שאינם  על  חרדיות  רדיו  תחנות 
תבעו את עיתון שחרית ושאר העיתונים החרדים 
על שאינם מפרסמים תמונות של נשים, חגגו את 
החצוף  הדין  פסק  את  הנשים  בשדולת  אתמול 
והמרושע של בית המשפט שאסר על קיום אירוע 
זמר בהפרדה בעפולה • החרדים זועמים: "מתוך 
בשבילנו,  אחד  אירוע  יש  בעיר,  קיץ  אירועי   360
וגם אותו בית המשפט מבקש לפסול?" • בציבור 
"די  הכנסת:  ולחברי  לעסקנים  קוראים  החרדי 

לשאננות!"

mailto:a80699@gmail.com
http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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פרנו // „ו„ פרי„

„י˜טטורה במסווה   
דמוק־ בהיותה  מתהדרת  ישראל  מדינת 

רטיה. לא סתם דמוקרטיה, אלא הדמוקרטיה 

נת־ הממשלה  ראש  התיכון.  במזרח  היחידה 

ניהו חוזר על כך בנאומים רבים, ובעיקר באלו 

הישראליים  והבכירים  בחו"ל,  נושא  שהוא 

מדבררים את המנטרה הזו פעם אחר פעם.

מדינה  אכן  ישראל  מדינת  האם  אולם, 

דמוקרטית?

אירוע שתכנן לקיים הרב יגאל כהן, מח־

זיר בתשובה ידוע, בתל אביב בוטל בגלל הטי־

בוטל  כעת  נשים".  ששמו "הדרת  השקרי  עון 

מוטי  הזמר  של  הפעם  בעפולה,  נוסף  אירוע 

שטיינמץ. הסיבה שוב, "הדרת נשים" כביכול. 

ההפרדה המגדרית שמאפשרת הן לגברים והן 

לנשים בציבור החרדי ליהנות משלל אירועים 

נשים".  כ"הדרת  גורמים  אותם  בעיני  נחשבת 

הקלוקל  חייהם  שאורח  בגלל  למה?  והכול 

כולל התנהלות אחרת, מופקרת ובעייתית.

טיעון כה הזוי הוא טיעון "הדרת הנשים", 

להצדי־ רק  נועדה  לגביו  הסבר  התחלת  שכל 

הב־ את  כאן  שנכתוב  ראוי  זאת  עם  ויחד  קו. 

אינן  בהפרדה  שנעשים  אירועים  והידוע:  רור 

יכולים להיות הדרה של קבוצה מסוימת. אלא 

במקרה שרק קבוצה אחת יכולה לזכות באותם 

אירועים. אולם בציבור החרדי ישנן אין ספור 

טוענים  אז  וכי  לנשים.  המיועדים  אירועים 

אותם צבועים ל"הדרת גברים?"

פרנו // ‡ברהם ויסמן

„ור ל‡ נבנה בימיו    
אמרו חז"ל: "כל דור שלא נבנה בית המקדש 

בימיו כאילו נחרב בימיו". 

מפרשים רבים שואלים: וכי בגלל שלא נבנה 

את  החרבנו  כאילו  המקדש,  בית  בניין  בימינו 

הבית? והאם כל הדורות שקדמו לנו, נחשב שה־

חריבו את בית המקדש?

צריך  דור  שכל  אמת',  ה'שפת  כך  על  כותב 

שיהיה  ואחרי  למקדש,  שלו  הנדבך  את  לבנות 

מוכן, יבנה המקדש. דור שלא תרם את חלקו לב־

נין המקדש - כאילו החריבו.

תלמידי  כי  נאמר  כבר  קי)  (מנחות  ובגמרא 

עליהם  מעלה  עבודה,  בהלכות  העוסקים  חכמים 

הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם, והם מקריבים 

את הקרבנות בבית המקדש.

יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו!

// בליכוד נערכים לבחירות „בר המערכ
באמצעות מיזם "זזים ימינה"

בליכוד יתמקדו בבחירות האלה בהוצאת מצביעים אל הקלפיות מתוך הבנה 
ששם המשחק יהיה אחוז ההצבעה

מ‡: ח. פרנ˜ל
מפ־ הקודמות  בבחירות 
מאחורי  עמדה  הליכוד  לגת 
האחד,    - גדולים  מיזמים  שני 
הערבי  במגזר  מצלמות  הצבת 
ההצבעה,  אחוז  את  להוריד  כדי 
ומיזם נוסף שנקרא "זזים ימינה" 
המצביעים  את  להוציא  שנועד 
נודע  (ראשון)  אתמול  מהבתים. 
מתכננים  בליכוד  הפעם  כי 
בין  הצלבה  לעשות  נוסף:  מיזם 
התמי־ שיעור  שבהם  היישובים 
מקומות  לבין  גבוה,  בליכוד  כה 
שבהם אחוז ההצבעה היה נמוך.

להיות  יכול  החדש  המיזם 
היו  הבחירות  כי  מאד  אפקטיבי 
רק לפני כמה חודשים. כמו שזה 
לא  הליכוד  הפעם  כרגע,  נראה 
במגזר  מצלמות  להציב  יורשה 
הערבי ולכן הרבה מאד משאבים 
יופנו לעידוד ההצבעה כשכולם 
להוציא  שיצליח  שמי  מבינים 
את האנשים שלו לקלפיות ינצח 

של  הנתונים  לפי  הבחירות.  את 
הצליח  ימינה"  "זזים  הליכוד, 
והפעם  מנדט  עוד  לימין  להביא 
המטרה היא לפחות עוד חמישה 
מנדטים  ל-35  מעבר  מנדטים 
בלי־ הקודמת.  בפעם  שהגיעו 
אדירה  שהשקעה  מאמינים  כוד 

את  להם  להביא  תוכל  במיזם 
מנדטים נוספים – מעבר למנדט 

ה-61.
מנגד, הטקטיקה של כחול 
מנדט  להעביר  לנסות  היא  לבן 
או שניים  מגוש לגוש - מהימין 

אליהם. 
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כפיה חילונית בוטה בתשעה באב:

בית המשפט 
אסר קיום אירוע 
בהפרדה לטובת 
הציבור החרדי 

בעקבות עתירת שדולת הנשים, שכזכור הגישה תביעה גם נגד 
עיתון שחרית, פסק בית המשפט כי אין לקיים במרחב הציבורי 
אירוע בהפרדה ◆ היועמ"ש של עיריית עפולה מתח ביקורת על 

העתירה הפוגעת 

מ‡: ח. פרנ˜ל ויר‡ל 
לבי‡

פסק  המחוזי  המשפט  בית 
אתמול בעיצומה של תענית תשעה 
בהפ־ אירועים  לקיים  אין  כי  באב, 
רדה במרחב הציבורי. החלטת בית 
זמר  אירוע  בעקבות  באה  המשפט 
עבור  עפולה  עיריית  ע''י  שתוכנן 
שנועד  בעיר  החרדי  הציבור  בני 
לנ־ גברים  בין  בהפרדה  להתקיים 
שדולת  התורה.  הדעת   כפי  שים 
הקרן  ע''י  הממומן  ארגון  הנשים, 
לעצ־ ששם  לישראל,  החדשה 
הקדוש  כל  את  לקעקע  מטרה  מו 
מה־ ולמנוע  החרדי  לציבור  והיקר 
שערו־ תביעות  ע''י  החרדי,  ציבור 
צו  לפי  לחיות  וחצופות,  רייתיות 
לבית  עתר  התורה,  ודרך  מצפונו 
במ־ ההפרדה  כי  בטענה  המשפט 
בשיווין  פגיעה  הינה  האירוע  קום 
בין המגדרים ועוד פנינים מפנינים 
שונים. כאמור בית המשפט עט על 
ואסר  המגזר,  את  לנגח  ההזדמנות 
בה־ בהפרדה.  האירוע  קיום  על 
״אני  כי  נכתב  המשפט  בית  חלטת 
בהפרדה.  האירוע  ביצוע  על  אוסר 
כל אחד מבאי האירוע יהיה רשאי 
בכל  דעתו  שיקול  לפי  לשהות 
מקום באירוע. נאסר לכל הסדרנים 
כל־ פעולה  לבצע  המאבטחים  או 
מגדרי״.  רקע  על  הפרדה  של  שהי 
״אני  כי  וכתב  הוסיף  המשפט  בית 
הפרדה  על  שלטים  לפרסם  אוסר 
אמצעי  או  מחסומים  להציב  ולא 
כלשהו  שגורם  מקרה  כל  כריזה. 
לערב  יש   - הפרדה  לבצע  ינסה 
הנו־ ישראל  משטרת  את  מיידית 
מחר  עד  להודיע  נא  במקום.  כחת 
השי־ לספקי  למפיקים,  ב-16.00 
את  במקום  המופיע  ולאומן  רותים 

פסק דין זה״.
עו“ד  אמש  ששיגר  במכתב 
של  המשפטי  היועץ  קידר,  איתי 
ארנרייך  רותם  לעו“ד  העירייה, 
וחקיקה-ציבורי־ יעוץ  ממחלקת 
הוא  המשפטים,  במשרד  מנהלי 
’שדולת  ופניית  פנייתו  על  משיב 
מצרה  ובראשונה  ”בראש  הנשים‘: 
עיריית עפולה על כך כי קיומו של 
אירוע  ומיוחד,  יקר  לציבור  אירוע 
יחיד מתוך 360 אירועי קיץ לציבור 
מכלל  גווניו (0.2%  שלל  על  הרחב 
גורר  בעיר!),  הכלליים  האירועים 
חוסר  כדי  עד  נזעמת  כה  תגובה 

חוסר  ובעיקר  רגישות  חוסר  הבנה 
סובלנות“.

מבהיר:  המשפטי  היועץ 
בת־ אירוע  הינו  המדובר  ”האירוע 
הרחב,  לקהל  פתוח  אינו  שלום, 
לציבור  בעיקרו  כאמור,  הפונה, 
מוגדר מעצם טיבו שההפרדה הינה 
עו“ד  מהווייתו“.  נפרד  בלתי  חלק 
קידר מוסיף ומדגיש: ”האירוע ית־
כאשר  עפולה,  פארק  באמפי  קיים 
חלקי  יתר  יהיו  העת  אותה  כל 
לכלל  פתוחים  ומתקניו  הפארק 
דוחה  העירייה  יום.  כבכל  הציבור 
וטענו־ העמותה  של  טענותיה  את 
תיו של כל גורם אחר בדבר הפליה 
פסולה, ולדידה מדובר בקיום חיוני 
של הפרדה, שכן אי ההפרדה תמנע 
ההופעה  מיועדת  שאליו  מהציבור 
את האפשרות לצפות בהופעה ות־

ביא לביטולה“.
של  המשפטי  היועץ  לפי 
הינה  כאמור  ”ההפרדה  העירייה, 
אינה  הפליה,  מהווה  אינה  חיונית, 
להפ־ בכדי  בה  ואין  בשוויון  פוגע 
ובכ־ בעיר  הנשים  ציבור  את  לות 
של  מאפייניה  את  לכבד  אלא  לל, 
כל  ”עם  בעיר“.  החרדית  הקהילה 
הכבוד לעמדתם של הפונות והפו־
לב  תום  חסרי  מטעמים  חלקם  נים 
לשלומה  דאגה  מתוך  דווקא  ולאו 
עמדתם  קבלת  הדמוקרטיה,  של 
קהל  באותו  תפגע  הנדון  במקרה 
ובעצם  מיוחדות  דרישות  בעל 
תפלה אותו על פני קהלים אחרים 
ותמנע ממנו את האפשרות ליהנות 
קיומה  לולא  שכן  תרבות,  ממופע 
הקהל  ידיר  ההפרדה  דרישת  של 
ההפר־ ביטול  מהאירוע.  רגליו 
ויצא  לברך  ’בא  בבחינת  יהיה  דה 
הפונים  כוונת  זו  כי  ונראה  מקלל‘ 
ולא כוונה תמת לב לשבת באירוע 

המדובר“.
בת־ נמסר  עפולה  מעיריית 
 360 "מתוך  כי:  הדין  לפסק  גובה 
לחודשים  שאורגנו  קיץ  אירועי 
יולי אוגוסט, ביקשנו להפיק אירוע 
החרדי  לציבור  שמיועד  ענק  אחד 
שיוכל להנות בהתאם לאורח חייו. 
זאת,  אסר  המשפט  שבית  לנו  צר 
אך נכבד את ההחלטה. ראש העיר 
מר אבי אלקבץ ימשיך לפעול לה־
תושבי  כלל  בין  חינם  אהבת  רבות 
את  המגזרים  לכלל  ויספק  העיר, 

השירותים המגיעים להם".

גנץ הצהיר כי יסכים 
לרוטציה עם נתניהו – וחזר בו

שוב פליטת פה מביכה של המועמד לראשות הממשלה בה הצהיר כי אם היה ראשון ברוטציה עם נתניהו, היה מסכים לכך

מ‡: ח. פרנ˜ל

יו"ר כחול לבן עורר אתמול 

בבוקר (ראשון) סערה לאחר שה־

מוכן  היה  כי  לווינט  בראיון  צהיר 

אילו  נתניהו  בנימין  עם  לשבת 

בתפקיד  רוטציה  לו  מציע  היה 

ראש הממשלה - כשהוא הראשון 

כבר  הוא  הצהריים  אחר  בתור. 

"כחול  כי  והבהיר  אחרת  נשמע 

הבאה  הממשלה  את  תרכיב  לבן 

שתקרא לאחדות, ללא נתניהו".

הבהירו  לדברים,  בתגובה 

עומד  הוא  כי  גנץ  של  בסביבתו 
שיס־ שלו  ההצהרה  מאחורי 
בתנאי  נתניהו  עם  לרוטציה  כים 
שיהיה ראשון. לדברי המקורבים, 
אם גנץ יהיה ראשון לנתניהו יהיו 
החשדות  עם  להתמודד  שנתיים 
המשפטיים שלו והתמונה תתבהר 
עד אז. בריאיון הבוקר סיפר גנץ 
על ההצעות שהגיעו מאנשי הלי־
כי  וקבע  הכנסת,  פיזור  ערב  כוד 
"נתניהו מקיים את הקרב הפולי־
האופציה  על  בחייו".  האחרון  טי 
לרוטציה אמר כי הוא "לא חושב 

הסיכון  את  לוקח  היה  שנתניהו 
על עצמו, אבל אם הוא היה מציע 
רוטציה ואני הייתי מתחיל אותה 
לדבר  להתחיל  אפשר   - ראשון 

על הדברים".
הדמו־ מהמחנה  ברק  אהוד 
דבריו  את  בחריפות  תקף  קרטי 
העבודה-גשר  רשימת  שגם  וטען 
ברא־ לממשלה  להצטרף  תסכים 
פליטות  אינן  "אלו  נתניהו.  שות 
שנפלטה  האמת  "זו  כתב  פה", 
ועמיר.  לאורלי  לכן  וקודם  לגנץ, 
מוכנות  שלהם  המפלגות  שתי 

זהו  נתניהו.  עם  בממשלה  לשבת 
במרכז-שמאל,  העמוק  החולי 
ביחד  להתגייס  הנחישות  היעדר 
נתניהו  את  מהפך.  להשיג  כדי 
גם  פחד".  בלי  להפיל,  חייבים 
ברשימת העבודה-גשר תקפו את 
מוכיחים  "דבריו  כי  ומסרו  גנץ 
מסע  את  התחילו  לבן  שבכחול 
הזחילה שלהם לממשלת נתניהו. 
לאור  וגם  העבר  ניסיון  לאור  גם 
שכ־ ברור  האחרונות,  אמירותיו 
לנצח  הסיכוי  על  ויתרו  לבן  חול 

את הבחירות".

http://beerot.org/2019/06/18/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90-%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%94/
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כפיה חילונית בוטה בתשעה באב:

בית המשפט 
אסר קיום אירוע 
בהפרדה לטובת 
הציבור החרדי 

בעקבות עתירת שדולת הנשים, שכזכור הגישה תביעה גם נגד 
עיתון שחרית, פסק בית המשפט כי אין לקיים במרחב הציבורי 
אירוע בהפרדה ◆ היועמ"ש של עיריית עפולה מתח ביקורת על 

העתירה הפוגעת 

מ‡: ח. פרנ˜ל ויר‡ל 
לבי‡

פסק  המחוזי  המשפט  בית 
אתמול בעיצומה של תענית תשעה 
בהפ־ אירועים  לקיים  אין  כי  באב, 
רדה במרחב הציבורי. החלטת בית 
זמר  אירוע  בעקבות  באה  המשפט 
עבור  עפולה  עיריית  ע''י  שתוכנן 
שנועד  בעיר  החרדי  הציבור  בני 
לנ־ גברים  בין  בהפרדה  להתקיים 
שדולת  התורה.  הדעת   כפי  שים 
הקרן  ע''י  הממומן  ארגון  הנשים, 
לעצ־ ששם  לישראל,  החדשה 
הקדוש  כל  את  לקעקע  מטרה  מו 
מה־ ולמנוע  החרדי  לציבור  והיקר 
שערו־ תביעות  ע''י  החרדי,  ציבור 
צו  לפי  לחיות  וחצופות,  רייתיות 
לבית  עתר  התורה,  ודרך  מצפונו 
במ־ ההפרדה  כי  בטענה  המשפט 
בשיווין  פגיעה  הינה  האירוע  קום 
בין המגדרים ועוד פנינים מפנינים 
שונים. כאמור בית המשפט עט על 
ואסר  המגזר,  את  לנגח  ההזדמנות 
בה־ בהפרדה.  האירוע  קיום  על 
״אני  כי  נכתב  המשפט  בית  חלטת 
בהפרדה.  האירוע  ביצוע  על  אוסר 
כל אחד מבאי האירוע יהיה רשאי 
בכל  דעתו  שיקול  לפי  לשהות 
מקום באירוע. נאסר לכל הסדרנים 
כל־ פעולה  לבצע  המאבטחים  או 
מגדרי״.  רקע  על  הפרדה  של  שהי 
״אני  כי  וכתב  הוסיף  המשפט  בית 
הפרדה  על  שלטים  לפרסם  אוסר 
אמצעי  או  מחסומים  להציב  ולא 
כלשהו  שגורם  מקרה  כל  כריזה. 
לערב  יש   - הפרדה  לבצע  ינסה 
הנו־ ישראל  משטרת  את  מיידית 
מחר  עד  להודיע  נא  במקום.  כחת 
השי־ לספקי  למפיקים,  ב-16.00 
את  במקום  המופיע  ולאומן  רותים 

פסק דין זה״.
עו“ד  אמש  ששיגר  במכתב 
של  המשפטי  היועץ  קידר,  איתי 
ארנרייך  רותם  לעו“ד  העירייה, 
וחקיקה-ציבורי־ יעוץ  ממחלקת 
הוא  המשפטים,  במשרד  מנהלי 
’שדולת  ופניית  פנייתו  על  משיב 
מצרה  ובראשונה  ”בראש  הנשים‘: 
עיריית עפולה על כך כי קיומו של 
אירוע  ומיוחד,  יקר  לציבור  אירוע 
יחיד מתוך 360 אירועי קיץ לציבור 
מכלל  גווניו (0.2%  שלל  על  הרחב 
גורר  בעיר!),  הכלליים  האירועים 
חוסר  כדי  עד  נזעמת  כה  תגובה 

חוסר  ובעיקר  רגישות  חוסר  הבנה 
סובלנות“.

מבהיר:  המשפטי  היועץ 
בת־ אירוע  הינו  המדובר  ”האירוע 
הרחב,  לקהל  פתוח  אינו  שלום, 
לציבור  בעיקרו  כאמור,  הפונה, 
מוגדר מעצם טיבו שההפרדה הינה 
עו“ד  מהווייתו“.  נפרד  בלתי  חלק 
קידר מוסיף ומדגיש: ”האירוע ית־
כאשר  עפולה,  פארק  באמפי  קיים 
חלקי  יתר  יהיו  העת  אותה  כל 
לכלל  פתוחים  ומתקניו  הפארק 
דוחה  העירייה  יום.  כבכל  הציבור 
וטענו־ העמותה  של  טענותיה  את 
תיו של כל גורם אחר בדבר הפליה 
פסולה, ולדידה מדובר בקיום חיוני 
של הפרדה, שכן אי ההפרדה תמנע 
ההופעה  מיועדת  שאליו  מהציבור 
את האפשרות לצפות בהופעה ות־

ביא לביטולה“.
של  המשפטי  היועץ  לפי 
הינה  כאמור  ”ההפרדה  העירייה, 
אינה  הפליה,  מהווה  אינה  חיונית, 
להפ־ בכדי  בה  ואין  בשוויון  פוגע 
ובכ־ בעיר  הנשים  ציבור  את  לות 
של  מאפייניה  את  לכבד  אלא  לל, 
כל  ”עם  בעיר“.  החרדית  הקהילה 
הכבוד לעמדתם של הפונות והפו־

לב  תום  חסרי  מטעמים  חלקם  נים 
לשלומה  דאגה  מתוך  דווקא  ולאו 
עמדתם  קבלת  הדמוקרטיה,  של 
קהל  באותו  תפגע  הנדון  במקרה 
ובעצם  מיוחדות  דרישות  בעל 
תפלה אותו על פני קהלים אחרים 
ותמנע ממנו את האפשרות ליהנות 
קיומה  לולא  שכן  תרבות,  ממופע 
הקהל  ידיר  ההפרדה  דרישת  של 
ההפר־ ביטול  מהאירוע.  רגליו 
ויצא  לברך  ’בא  בבחינת  יהיה  דה 
הפונים  כוונת  זו  כי  ונראה  מקלל‘ 
ולא כוונה תמת לב לשבת באירוע 

המדובר“.
בת־ נמסר  עפולה  מעיריית 
 360 "מתוך  כי:  הדין  לפסק  גובה 
לחודשים  שאורגנו  קיץ  אירועי 
יולי אוגוסט, ביקשנו להפיק אירוע 
החרדי  לציבור  שמיועד  ענק  אחד 
שיוכל להנות בהתאם לאורח חייו. 
זאת,  אסר  המשפט  שבית  לנו  צר 
אך נכבד את ההחלטה. ראש העיר 
מר אבי אלקבץ ימשיך לפעול לה־
תושבי  כלל  בין  חינם  אהבת  רבות 
את  המגזרים  לכלל  ויספק  העיר, 

השירותים המגיעים להם".

גנץ הצהיר כי יסכים 
לרוטציה עם נתניהו – וחזר בו

שוב פליטת פה מביכה של המועמד לראשות הממשלה בה הצהיר כי אם היה ראשון ברוטציה עם נתניהו, היה מסכים לכך

מ‡: ח. פרנ˜ל

יו"ר כחול לבן עורר אתמול 

בבוקר (ראשון) סערה לאחר שה־

מוכן  היה  כי  לווינט  בראיון  צהיר 

אילו  נתניהו  בנימין  עם  לשבת 

בתפקיד  רוטציה  לו  מציע  היה 

ראש הממשלה - כשהוא הראשון 

כבר  הוא  הצהריים  אחר  בתור. 

"כחול  כי  והבהיר  אחרת  נשמע 

הבאה  הממשלה  את  תרכיב  לבן 

שתקרא לאחדות, ללא נתניהו".

הבהירו  לדברים,  בתגובה 

עומד  הוא  כי  גנץ  של  בסביבתו 
שיס־ שלו  ההצהרה  מאחורי 
בתנאי  נתניהו  עם  לרוטציה  כים 
שיהיה ראשון. לדברי המקורבים, 
אם גנץ יהיה ראשון לנתניהו יהיו 
החשדות  עם  להתמודד  שנתיים 
המשפטיים שלו והתמונה תתבהר 
עד אז. בריאיון הבוקר סיפר גנץ 
על ההצעות שהגיעו מאנשי הלי־
כי  וקבע  הכנסת,  פיזור  ערב  כוד 
"נתניהו מקיים את הקרב הפולי־
האופציה  על  בחייו".  האחרון  טי 
לרוטציה אמר כי הוא "לא חושב 

הסיכון  את  לוקח  היה  שנתניהו 
על עצמו, אבל אם הוא היה מציע 
רוטציה ואני הייתי מתחיל אותה 
לדבר  להתחיל  אפשר   - ראשון 

על הדברים".
הדמו־ מהמחנה  ברק  אהוד 
דבריו  את  בחריפות  תקף  קרטי 
העבודה-גשר  רשימת  שגם  וטען 
ברא־ לממשלה  להצטרף  תסכים 
פליטות  אינן  "אלו  נתניהו.  שות 
שנפלטה  האמת  "זו  כתב  פה", 
ועמיר.  לאורלי  לכן  וקודם  לגנץ, 
מוכנות  שלהם  המפלגות  שתי 

זהו  נתניהו.  עם  בממשלה  לשבת 
במרכז-שמאל,  העמוק  החולי 
ביחד  להתגייס  הנחישות  היעדר 
נתניהו  את  מהפך.  להשיג  כדי 
גם  פחד".  בלי  להפיל,  חייבים 
ברשימת העבודה-גשר תקפו את 
מוכיחים  "דבריו  כי  ומסרו  גנץ 
מסע  את  התחילו  לבן  שבכחול 
הזחילה שלהם לממשלת נתניהו. 
לאור  וגם  העבר  ניסיון  לאור  גם 
שכ־ ברור  האחרונות,  אמירותיו 
לנצח  הסיכוי  על  ויתרו  לבן  חול 

את הבחירות".

mailto:BBB025370345@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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תגובות סוערות להחלטה האוסרת על קיום אירוע בהפרדה
הודעת בית המשפט גרמה לזעם רב בקרב הציבור החרדי על הכפיה החילונית שהרימה את ראשה, כאשר ביהמ"ש מתערב לציבור החרדי בכל תחומי החיים ומנסה 

לקבוע מחדש את אורחות חייו.

יוזמת  בעפולה,  שס''ג  מסיעת 
בית  להחלטת  בתגובה  נמסר  האירוע, 
לע־ נענה  המשפט  שבית  "חבל  המשפט 
של  ומרושעת  קנטרנית  פוליטית,  תירה 
טרור  להשליט  שנועדה  הנשים  שדולת 
האוכ־ על  וערכי  רעיוני  ואונס  מחשבתי 
היה  לא  שלעולם  צעד  החרדית,  לוסייה 
נעשה מול המגזר הערבי או האוכלוסייה 
האתיופית למשל. "מרוץ נשים" ו"מרתון 
קטן  פנימי  אירוע  אולם  מותר,  נשים" 
הפתוח לכל, אסור. ומדוע? כי לאנשי יש 
עתיד יש מערכת בחירות. וכך בבריוניות 
עם  יחד  ממומנת  שדולה  של  פטרונית 
את  להניף  המתיימרת  עתיד'  'יש  נציגת 
לר־ בכדי  יחד  עשו  הכל,  שמעל  ישראל 
ולרדוף  להדיר  הכל:  מעל  ולטפס  מוס 
בני  אינם  משל  החרדית  האוכלוסייה  את 
תרבותית  לרגישות  זכאים  אינם  אנוש, 
ואינם חלק ממארג החיים של העיר ושל 
החרדי,  לילד  לשיטתם  כולה,  ישראל 
ולגבר  החרדית  לאישה  החרדית,  לילדה 
אחד  אירוע  לא  אפילו  מגיע  לא  החרדי 
בשנה בו הוא יוכל להשתתף על פי אורח 
חייו, עד שימירו את דתם או את אמונתם 
רמאדן  אירועי  אלו  היו  לו  חייהם.  ואורח 
שומ־ היינו  לא  אלפיטר,  עיד  סעודת  או 
עים ציוץ על מימון עירוני או על הפרדה, 
ישראל  מממנת  כך  תוכן.  על  לדבר  שלא 
תכניו  על  הערבי  למגזר  חינוך  מערכות 
ועל מאפייניו המורכבים בכל היבט. הגיע 

הזמן לומר את האמת באופן ברור: שנאת 
חייהם  על  ואיום  חרדים  שנאת  האחר, 
העו־ של  האמת  זו  אפשרית.  דרך  בכל 
המכוערת  האמת  זו  מפלגתם,  של  תרים, 
למרחב  עוזה  במלא  היום  שהשתחררה 
אזרחיה  כל  מדינת  של  המורעל  הציבורי 

אך רודפת חרדיה".
משה  הרב  ח"כ  התורה',  'דגל  יו"ר 
פסי־ היא  השופט  של  "הפסיקה  גפני: 
יום   – באב  לט'  שמתאימה  מרושעת,  קה 
החורבן, ותגרום להרבה מאד אנשים ובני 
נוער לא להשתתף באירוע. אני קורא לכל 
בשני,  האחד  לפגוע  שלא  המשתתפים, 
על  ישמור  אחד  כל  והסכמה  רצון  ומתוך 

מקומו הוא".
"הח־ פרוש:  מאיר  הרב  השר  סגן 
של  בעיצומו  בנצרת  המשפט  בית  לטת 
כל  את  בתוכה  מגלמת  באב,  תשעה  יום 
לחורבן  שהביאה  חינם  לשנאת  הקשור 
הבית והינה אנטי דמוקרטית - אנו נפעל 
להגבלת כוחו של בית המשפט בישראל".
"ביהמ"ש  אזולאי:  ינון  הרב  חה"כ 
מפלה  הוא  כמה  הוכיח  שוב  בפסיקתו 
ומונע משנאה כלפי המגזר החרדי. דווקא 
ביום ט' באב בחר השופט לתת יד לאותם 
בעם.  לקרע  לגרום  שמטרתם  קבוצות 
לדמוקר־ קלון  אות  היא  ביהמ"ש  קביעת 

טיה וכפייה אנטי חרדית מובהקת".
"עצם  מלכיאלי:  מיכאל  הרב  ח"כ 
תשעה  ביום  בנושא  דיון  שנקבע  העניין 

לאחד  במקום  מאוד.  עד  מעציב  באב, 
ולגרום לאהבת חינם, מוציאים דרך לפלג 
לשומרי  שיש  אכפת  מה  לאיבה.  ולגרום 
למי  המיועד  בהפרדה  אירוע  המסורת 

שחפץ בכך".
החלטת  אייכלר:  ישראל  הרב  ח"כ 
תשעה  צום  של  בעיצומו  המשפט  בית 
באב, לאסור על קיום אירוע נפרד מרצון 
בעפולה,  כשרים  יהודים  עבור  בצניעות, 
מזעזעת. היא מזכירה לכולנו כי אנו עדיין 
היהדות,  מחריבי  בידי  בגלות  שרויים 
מוכי־ שוב  ותפארתנו  קדשינו  ארץ  בתוך 
הדת,  חופש  אויבי  הם  כי  השופטים  חים 
בצניעות  לבלות  האדם  חירות  ושוללי 
בהפי־ נוסף  שלב  זהו  הדמוקרטי  כרצונו 
אנטיש־ לדיקטטורה  ישראל  מדינת  כת 
כהלכה,  לשמוח  ליהודי  אסור  שבה  מית 
המשולמים  התועבה  מופעי  לכל  בניגוד 
מכספי מיסינו. הם כופים על עם התורה, 
המשטר  של  הרעה  התרבות  לפי  לנהוג 
הת־ רוח  לפי  הכל  יהודי.  והאנטי  הפרוץ 
וההלכה  התורה  שומרי  את  לדכא  קופה 
היהודית. עם ישראל צם היום באבלו על 
חורבן בית המקדש. יחד עם זאת אנו מא־
ישראל.  גאולת  את  בקרוב  שנראה  מינים 
הקב"ה יגאלנו מן הגלות בין הגויים ומידי 
עלינו  התורה.  יהדות  את  המדכאים  זדים 
המדינה,  בחוקי  לעגן  תוקף  בכל  לדרוש 
את הזכות לשמור על דת קדשנו כהלכתה.
צדקנו  משיח  רק  כי  שנזכור  כדאי 

בית  ויבנה  שונאינו  כל  מידי  ויגאלנו  יבא 
מקדשנו בגאולה השלימה.

סמוטריץ  בצלאל  התחבורה  שר 
מתח ביקורת חריפה וניצל את ההזדמנות 
הפוליטית לתקוף גם את ראש הממשלה: 
סליחה  מטומטמת.  משפט  מערכת  "זו 
שלמרות מעמדי לא מוצא מילה מעודנת 
יותר. טמטום פרוגרסיבי פונדמנטליסטי. 
במש־ מתרחש  שזה  חלש  ממשלה  ראש 
משילות.  אפס  מנהיגות.  אפס  שלו.  מרת 
דינה זילבר היא ראש הממשלה האמיתי". 
שקד  איילת  סמוטריץ'  של  המפלגה  יו"ר 
הביעה מורת רוח מהסגנון: "זה לא משרת 

שום דבר בקמפיין".
יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר: 
"אם היה מדובר בערבים ונוצרים שהצום 
שלהם הוא יום החג שלהם היה נופל ביום 

הדיון, אני בטוח שבית המשפט היה דוחה 
שומרי  ביהודים  שמדובר  אבל  הדיון.  את 
תורה ומצוות הכול הפקר. אני זוכר בעבר 
המש־ בית  שבהם  מעטים  לא  מקרים 
ודחה  באב  ט'  של  בתאריך  התחשב  פט 
ברפורמים  שמדובר  כנראה  אבל  דיונים. 
דיין.  ואין  דין  אין  אז  החרדי  הציבור  נגד 
הרפורמים רואים שיש למגזר החרדי כוח 
לכן  תמיכה.  אפס  יש  ולהם  חזק   פוליטי 
המשפט  במערכת  לידידיהם  פונים  הם 
הח־ הציבור  את  להחליש  דרכה  ומנסים 

רדי. 
היה  שאמור  שטיינמץ,  מוטי  הזמר 
שלנו  הזמן  כי "זה  הודיע  במקום  להופיע 
לקדש שם שמיים. ביהמ״ש לא יחליט לנו 
ואופן  פנים  בשום  אני  ואיך.  לעשות  מה 

לא מופיע בלי הפרדה ובלי מחיצה״.

055-6720913
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5 יום שני י"א מנחם אב תשע"ט 11/08/2019

פשטידה נהדרת
בטוב טעם!

גבינת טוב טעם של טרה ללא חומרים משמרים 
להצלחה בטוחה בבישול ובאפיה!

טרה מגישה:

להדפסת המתכון

פשטידת גבינות ופטריות מושלמת
  אופן ההכנה: 

1. מחממים את התנור ל-180 מעלות.
2. מרפדים את תחתית התבנית והדפנות בבצק הפילאס.

 3. מטגנים את הבצל והפטריות עד להזהבה
    ומסירים מהאש.

 4. מערבבים בקערה את יתר החומרים
    ומוסיפים לתערובת את הבצל והפטריות.
 5. יוצקים את התערובת על הבצק שבתבנית

    ואופים כ-45 דקות עד להזהבה.

החומרים:

. 1 גבינת טוב טעם
. 3 כפות שמן זית

. 2 בצלים גדולים קצוצים
. חבילת פטריות טריות חתוכות
. 1 מיכל שמנת חמוצה טרה

. 3 ביצים

. 3 כפות גבינה צהובה
  נ.עם מגורדת

. 4 כפות בולגרית
  מפוררת משק צוריאל

. מלח ופלפל שחור
.  כ-1/2 חבילת בצק פילאס

מתאים לתבנית פאי בקוטר 26 ס�מ.
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יום שני י"א מנחם אב תשע"ט 611/08/2019

ברק תוקף: נתניהו נכנע לחמאס
ראש הממשלה לשעבר טען כי החמאס אחראי לכל ההסלמות האחרונות, כולל רצח דביר שורק הי''ד, אך האשים את נתניהו בכניעה לארגון

מ‡: ח. פרנ˜ל
ומראשי  לשעבר  הממשלה  ראש  ברק,  אהוד 
חמאס  כי  (ראשון)  אתמול  אמר  הדמוקרטי,  המחנה 
אחראי לכל המתרחש ברצועת עזה וגם לרצח דביר 
שורק, אך האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, 
של  ההתלהמות  גם  לדבריו,  לארגון.  נכנע  הוא  כי 

ראשי כחול לבן בעניין עזה אינה נכונה.

שאומר  מי  כי  ברק  אמר  ב'  רשת  לכאן  בראיון 
שאין לנו מה לקבל מהעולם הערבי הוא אוויל המח־
בל בסיכויים של ישראל להשיג ביטחון. "הצרה היא 
שאת ההסדר האזורי הזה אי אפשר לעשות בלי דיון 
עם הפלסטינים, ולכן למרות שאני הייתי זה שאמרתי 
זה  הזו,  בעת  ערפאת  עם  פרטנר  שאין  שנה  לפני 20 
לא משחרר את ממשלת ישראל מהחובה לנסות לה־

בטרור  שנאבק  ולמצב  החיכוך  וריכוך  להסדרים  גיע 
מאחורי גבול ולא מהבית שלנו".

משימה  היא  ההרתעה  "החזרת  כי  אמר  ברק 
אותה  להשאיר  מציע  אני  שאמרתי,  כפי  או  מעשית 
לרמטכ"ל הנוכחי, לא לרמטכ"לים הקודמים, בטח לא 
ממשלה  של  האמיתית  המשימה  אופוזיציה.  לראשי 

היא להוביל את מה שקורה בין הסבבים".

הוא תקף את נתניהו על חוסר המעש לטענתו, 
אי  למה  לאזרחים  להסביר  קל  חמאס  ש"עם  משום 
אפשר לעשות שום דבר חוץ מלהיאבק ולהכות בהם, 
ולכן יש אינטרס לממשלת ישראל לשמור על חמאס 
תושבי  הפקרת  במחיר  גם  קטנה,  אש  על  וחי  פעיל 
העוטף, רק כדי למקד את המאמצים בהפלת הרשות 

ביהודה ושומרון".

עימותים קשים 
בהר הבית; 4 
שוטרים נפצעו

ארבעה שוטרים נפצעו בעימותים 
אתמול עם מוסלמים רבים בהר 

הבית ◆ אחרי הגינויים מהממלכה 
לאירועים האלימים בהר הבית, 

בישראל מאשימים: "הווקף קרא 
לאחר את האירועים כדי לרכז את 

המוסלמים במתחם"

 מ‡: מ. יו„
פרצו  עימותים 
משטרה  כוחות  בין 
שהגיעו  למוסלמים, 
הבית.  להר  אתמול 
נמסר  מהמשטרה 
לעימותים:  בנוגע 
מוסלמים  "אלפי 
שהיו בשטח הר הבית 
המוגר־ שער  באזור 
להתגודד  החלו  בים 
הסדר  את  ולהפר 
שהם  תוך  במקום, 
קריאות  קוראים 
ומיידים  לאומניות 
וחפ־ כסאות  אבנים, 
צים לעבר השוטרים. 
מפקד מחוז ירושלים 
את  לפזר  הוראה  נתן 
שי־ תוך  המתפרעים 
לפי־ באמצעים  מוש 

זור הפגנות".
מה־ כתוצאה 
אר־ נפצעו  עימותים 
במצב  שוטרים  בעה 
קל עד בינוני. בנוסף, 
ברחוב אל ואד הגיא, 
הבית,  להר  הסמוך 
נפצע קל צעיר יהודי 
בק־ מפגיעת   18 בן 
(ראה  זכוכית  בוק 

ידיעה).
דיווחים  לפי 
לפחות  פלסטיניים, 
נפצעו  מוסלמים   14
מהעימו־ כתוצאה 
שניים  ולפחות  תים, 
מה־ בחלק  נעצרו. 
כי  נמסר  דיווחים 
הווקף,  מועצת  ראש 
סלהב,  אלעזים  עבד 
המ־ הפצועים.  בין 
קראו:  בהר  פגינים 
נפדה  ובדם  "ברוח 

גו־ אל-אקצא".  את 
רמים בווקף אמרו כי 
הנח־ הווקף  מועצת 
המוסלמים  את  תה 
הבית  בהר  להישאר 
הצהריים,  אחר  עד 
כדי למנוע כניסה של 
יהודים.  מתפללים 
בווקף  זאת,  לצד 
נתנו  לא  כי  הבהירו 
להתעמת  הוראות 
לפי  המשטרה.  עם 
אלף  כ-80  הערכות, 
את־ הגיעו  מוסלמים 

מול להר הבית.
החוץ  משרד 
מה  את  גינה  הירדני 
שהוא כינה "ההפרות 
הבוטות  הישראליות 
נגד מסגד אל-אקצא 
של  ההתקפה  ואת 
על  המשטרה  כוחות 
ואנשי  המתפללים 
משרד  הוואקף". 
למדינת  קרא  החוץ 
מיד  לחדול  ישראל 
ולקהילה  ממעשיה 
לפ־ הבינלאומית 

עוד  בנושא.  עול 
כי  בהודעה  נאמר 
על  "מטילים  בירדן 
את  ישראל  ממשלת 
האחריות"  מלוא 

לאירועים. 
אחרי המהומות 
גם  מירדן,  והגינויים 
על  זועמים  בישראל 
"הווקף  הממלכה. 
להסלים,  כדי  פעל 
הת־ את  לאחר  וקרא 
את  לרכז  כדי  פילות 
המוסל־ המתפללים 

נמסר  במתחם",  מים 
בתגובה הישראלית.
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מבצע בין הזמנים זה ההזדמנות שלך

להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית באיכות בלתי מתפשרת - במחיר משתלם!

המבצע כולל מוצרי איכות של מותג הבית 'ברודווי'

בין התאריכים: י"א אב - כ"ט אב בלבד

חליפה

שעות פתיחה מיוחדות לבין הזמנים: לפנה"צ 11:30-14:00, אחה"צ 17:00-21:30
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http://bit.ly/2M1OlRI-axe
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איראן מאיימת על ישראל: 

כניסה למצרי הורמוז תביא לעשן שייתמר מתל אביב
ישראל משתתפת בקואליציה הבינלאומית להגנת השיט במפרץ הפרסי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הפרלמנט  יו"ר  של  בכיר  יועץ 
יש־ את  הזהיר  לאריג'אני,  עלי  האיראני, 
ראל במקרה של הכנסת כוחות ישראליים 
למצרי הורמוז. הבכיר האיראני הבהיר כי 

במקרה של כניסת ישראל למצרי הורמוז, 
עשן ייתמר מעל תל אביב, כרמז לתקיפה 

איראנית על העיר הישראלית.
חשף,  כץ  ישראל  החוץ  שר  כזכור, 
לאבטחת  בתכנית  משתתפת  ישראל  כי 

השיט במפרץ הפרסי, כחלק מקואליציית 
מטרת  ארה"ב.  מובילה  אותן  מדינות 
ברי־ את  היתר  בין  שכוללת  הקואליציה, 
התוקפנות  עם  להתמודד  היא  טניה, 

האיראנית במפרץ.

"פייק ניוז": 

תיעוד של 
מרדף איראני 
אחר אניית 

מלחמה בריטית 
התגלה כשקרי

מבחינת התיעוד מתברר כי 
מדובר בקורבטה של איחוד 

האמירויות הערביות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הת־ באמצעי  שפורסם  תיעוד 
בו  איראן,  של  רשמיים  הלא  קשורת 
המשטר  של  קומנדו  ספינת  נראתה 
מרדף  מבצעת  היא  כאשר  האיראני 
התברר  בריטית,  מלחמה  אניית  אחר 

כשקרי. 
בתיעוד נראית סירת קומנדו של 
כאשר  האיראניים,  המהפכה  משמרות 
היא מקיימת מרדף אחר אניית מלחמה 
עו־ הבריטית  האנייה  בעוד  בריטית. 
האיום  בגלל  כביכול  המקום,  את  זבת 
הכוחות  נשמעים  אף  ברקע  האיראני. 
בעו־ מתהללים  הם  כאשר  האיראנים 
בדה שהאנייה הבריטית נמלטת מהם.

עולה  התיעוד  מבחינת  זאת,  עם 
איננה  בתיעוד  שנראית  האנייה  כי 
השייכת  מלחמה  ספינת  אלא  בריטית, 
אשר  הערביות,  האמירויות  לאיחוד 
עסקה בליוויה של אניית סוחר בריטית 

אשר נעה במפרץ הפרסי. 
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ְלֵמַצח  ִמיד  תָּ ִיְדֶמה  א  ֶאלָּ ָלל,  כְּ י  קֹשִׁ בוֹ  ִיְהֶיה  לֹא  ִמְצחוֹ  ִלישִׁית -  ַהשְּׁ

ִקיֵטם  ם ְוַישְׁ ֵני ָאָדם ּכוֲֹעִסים ְיַרצֵּ ְמָצא בְּ יִּ ל ֲאִפּלּו שֶׁ ה ֶאת ַהכֹּ ַרצֶּ יְּ ָהָרצוֹן שֶׁ

בּורוֹת ּוְמַת־ ה ַהגְּ ִמיד רוֶֹצה ּוְמַרצֶּ ן ֵמַצח ָהָרצוֹן הּוא תָּ כֵּ ַהּטוֹב, שֶׁ ְרצוֹנוֹ  בִּ

ָרצוֹן טוֹב  ֲעָסם, ְוהּוא ְיַנֲהֵלם בְּ ִרים כַּ בְּ ְתגַּ ּבוִֹרים ַהמִּ ה ַהגִּ ָנם, ַאף הּוא ְיַרצֶּ קְּ

בּול ִויַקְלֵקל ַחס  א ַיֲעבֹר ַהגְּ לֹּ ַעס, שֶׁ ית ַהכַּ בִּ דוָֹלה ְלַהשְׁ ף שָׁם ָחְכָמה גְּ ִוישַׁתֵּ

ְפָלָאה  ַהנִּ ַהָחְכָמה  ִמן  ְך  ִנְמשָׁ שֶׁהּוא  ָהֶעְליוֹן  ְלָרצוֹן  ְגָמא  דֻּ ְוֵיָעֶשׂה  ְושָׁלוֹם, 

ל. ה ַהכֹּ יָקא ּוִמשָּׁם ְמַרצֶּ ִמְצָחא ְדַעתִּ בְּ

ד ֶאָחד  ִרּיוֹת, שִֶׁאם ִמּדוָֹתיו ָקׁשוֹת ִמצַּ ִמיד נַֹח ַלבְּ ְך ִלְהיוֹתוֹ תָּ שֵׁ ְוֶזה ִימָּ

ִרּיוֹת נוָֹחה  רּוַח ַהבְּ ל שֶׁ ֶנה כָּ שְׁ ּנּו. ְוֶזה ַטַעם ַהמִּ ֵני ָאָדם, לֹא ִיְתַרּצּו ִממֶּ ִעם בְּ

קוֹם נוָֹחה ֵהיֶמּנּו: ֵהיֶמּנּו, רּוַח ַהמָּ

ְוא  מַֹע ַהּטוֹב, ָאְמָנם שֵַׁמע שָׁ ִמיד ִלשְׁ ְהיּו ָאְזָניו נוֹטוֹת תָּ יִּ ָהְרִביִעית - שֶׁ

ׁשּום  ֵאין  ָהֶעְליוָֹנה  ַהֲאָזָנה  ּסוֹד  שֶׁ ֶדֶרְך  כְּ ָלל,  כְּ ֶהם  בָּ ֵנס  ִיכָּ לֹא  ה  ֻגנֶּ ַהמְּ אוֹ 

־ א ַהּטוֹבוֹת ְוַהדְּ ְך לֹא ַיֲאִזין ֶאלָּ ַגם ָלׁשוֹן ָהָרע ִנְכָנס שָׁם, כָּ ין ְולֹא פְּ ַצֲעַקת דִּ

ָלל,  כְּ ֲאֵליֶהם  ַיֲאִזין  לֹא  ַעס  כַּ יִרים  ְגבִּ ַהמַּ ָבִרים  דְּ ּושְָׁאר  ַהּמוִֹעיִלים,  ָבִרים 

ֵנס ֵאָליו ׁשּום  ְך לֹא ִיכָּ ִנְכָנס ְלַמְעָלה, כָּ ֵאינוֹ  ּוְלׁשוֹנוֹ  ָחׁש ְוִדּבּורוֹ  ַהנָּ שֶׁ ּוְכמוֹ 

־ ן שְָׁאר ַהמְּ כֵּ ל שֶׁ ְוא" (שְׁמוֹת כג, א) כָּ נּו "לֹא ִתשָּׂא שֵַׁמע שָׁ ה. ְוַהיְּ ָבר ְמֻגנֶּ דָּ

ָבִרים ַהּטוִֹבים. א ֶאל ַהדְּ ֶבת ֶאלָּ ָלל, ְולֹא ִתְהֶיה ַקשֶּׁ ֵנס ְלָאְזנוֹ כְּ א ִיכָּ לֹּ ה שֶׁ ֻגנֶּ

ָאְמָנם  ה.  ְמֻגנֶּ ָבר  דָּ ׁשּום  בְּ ָלל  כְּ ֶהן  בָּ ל  כֵּ ִיְסתַּ לֹא  ֵעיָניו   - ַהֲחִמישִׁית 

ְרֶאה  יִּ ִפי כֹחוֹ, ּוְכשֶׁ יַח ּוְלַרֵחם ַעל ָהֻאְמָלִלים כְּ גִּ ְהֶייָנה ָתִמיד ְפֻקחוֹת ְלַהשְׁ תִּ

ִפי כֹחוֹ ִויעוֹ־ ַדְעּתוֹ ָעָליו כְּ א ִיְתּבוֵֹנן בְּ ָלל, ֶאלָּ ָצַרת ָעִני לֹא ַיֲעִצים ֵעיָניו כְּ בְּ

ָחה ָרָעה,  גָּ ל ַהשְׁ ִרּיוֹת. ְוִיְתַרֵחק ִמכָּ ַמִים ּוִבְפֵני ַהבְּ ְפֵני שָׁ ֵרר ַרֲחִמים ָעָליו בִּ

ד ֶאל ַהּטוֹב:  ֶלת ִמיַּ כֶּ קּוָחה ּוִמְסתַּ ָהַעִין ָהֶעְליוָֹנה פְּ ֶדֶרְך שֶׁ כְּ

י"א לחודש

יהודי הותקף ונפצע 
בעיר העתיקה

צעיר יהודי כבן 18 שצעד ברחוב הגיא הותקף על ידי ערבי באמצעות בקבוק 
זכוכית ונפצע באורח קל-בינוני ◆ צוות מד"א טיפל בפצוע

מ‡: מ. יו„
שצעד   18 כבן  יהודי  צעיר 
(אל  הגיא  ברחוב  בבוקר  אתמול 
המוביל  העתיקה,  בעיר  ואד) 
המערבי,  לכותל  שכם  משער 
באמצעות  ערבי  ידי  על  הותקף 

בקבוק זכוכית.
באורח  בידו  נפצע  היהודי 
מד"א  צוות  בינוני.  עד  קל 
שהוזעק למקום העניק לו טיפול 
החולים  לבית  אותו  ופינה  רפואי 

הדסה עין כרם.
אלוש  אברהם  מד"א  חובש 
הייתה  למקום  "כשהגענו  סיפר, 
כבן 18  צעיר  ראינו  רבה.  המולה 
עם פציעות, ככל הנראה מבקבוק 
זכוכית שפגע בו. ביצענו בדיקות 
רפואיות, הוא היה בהכרה מלאה, 
רפואי  טיפול  לו  הענקנו  ומיד 
שכלל חבישות ועצירת דימומים. 
העברנו אותו לניידת טיפול נמרץ 
ופינינו אותו לבי"ח כשהוא במצב 

קל עד בינוני".

mailto:7190033@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=97288015050&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D
mailto:b8015050@gmail.com
mailto:info@jewisharchive.net
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ְלֵמַצח  ִמיד  תָּ ִיְדֶמה  א  ֶאלָּ ָלל,  כְּ י  קֹשִׁ בוֹ  ִיְהֶיה  לֹא  ִמְצחוֹ  ִלישִׁית -  ַהשְּׁ

ִקיֵטם  ם ְוַישְׁ ֵני ָאָדם ּכוֲֹעִסים ְיַרצֵּ ְמָצא בְּ יִּ ל ֲאִפּלּו שֶׁ ה ֶאת ַהכֹּ ַרצֶּ יְּ ָהָרצוֹן שֶׁ

בּורוֹת ּוְמַת־ ה ַהגְּ ִמיד רוֶֹצה ּוְמַרצֶּ ן ֵמַצח ָהָרצוֹן הּוא תָּ כֵּ ַהּטוֹב, שֶׁ ְרצוֹנוֹ  בִּ

ָרצוֹן טוֹב  ֲעָסם, ְוהּוא ְיַנֲהֵלם בְּ ִרים כַּ בְּ ְתגַּ ּבוִֹרים ַהמִּ ה ַהגִּ ָנם, ַאף הּוא ְיַרצֶּ קְּ

בּול ִויַקְלֵקל ַחס  א ַיֲעבֹר ַהגְּ לֹּ ַעס, שֶׁ ית ַהכַּ בִּ דוָֹלה ְלַהשְׁ ף שָׁם ָחְכָמה גְּ ִוישַׁתֵּ

ְפָלָאה  ַהנִּ ַהָחְכָמה  ִמן  ְך  ִנְמשָׁ שֶׁהּוא  ָהֶעְליוֹן  ְלָרצוֹן  ְגָמא  דֻּ ְוֵיָעֶשׂה  ְושָׁלוֹם, 

ל. ה ַהכֹּ יָקא ּוִמשָּׁם ְמַרצֶּ ִמְצָחא ְדַעתִּ בְּ

ד ֶאָחד  ִרּיוֹת, שִֶׁאם ִמּדוָֹתיו ָקׁשוֹת ִמצַּ ִמיד נַֹח ַלבְּ ְך ִלְהיוֹתוֹ תָּ שֵׁ ְוֶזה ִימָּ

ִרּיוֹת נוָֹחה  רּוַח ַהבְּ ל שֶׁ ֶנה כָּ שְׁ ּנּו. ְוֶזה ַטַעם ַהמִּ ֵני ָאָדם, לֹא ִיְתַרּצּו ִממֶּ ִעם בְּ

קוֹם נוָֹחה ֵהיֶמּנּו: ֵהיֶמּנּו, רּוַח ַהמָּ

ְוא  מַֹע ַהּטוֹב, ָאְמָנם שֵַׁמע שָׁ ִמיד ִלשְׁ ְהיּו ָאְזָניו נוֹטוֹת תָּ יִּ ָהְרִביִעית - שֶׁ

ׁשּום  ֵאין  ָהֶעְליוָֹנה  ַהֲאָזָנה  ּסוֹד  שֶׁ ֶדֶרְך  כְּ ָלל,  כְּ ֶהם  בָּ ֵנס  ִיכָּ לֹא  ה  ֻגנֶּ ַהמְּ אוֹ 

־ א ַהּטוֹבוֹת ְוַהדְּ ְך לֹא ַיֲאִזין ֶאלָּ ַגם ָלׁשוֹן ָהָרע ִנְכָנס שָׁם, כָּ ין ְולֹא פְּ ַצֲעַקת דִּ

ָלל,  כְּ ֲאֵליֶהם  ַיֲאִזין  לֹא  ַעס  כַּ יִרים  ְגבִּ ַהמַּ ָבִרים  דְּ ּושְָׁאר  ַהּמוִֹעיִלים,  ָבִרים 

ֵנס ֵאָליו ׁשּום  ְך לֹא ִיכָּ ִנְכָנס ְלַמְעָלה, כָּ ֵאינוֹ  ּוְלׁשוֹנוֹ  ָחׁש ְוִדּבּורוֹ  ַהנָּ שֶׁ ּוְכמוֹ 

־ ן שְָׁאר ַהמְּ כֵּ ל שֶׁ ְוא" (שְׁמוֹת כג, א) כָּ נּו "לֹא ִתשָּׂא שֵַׁמע שָׁ ה. ְוַהיְּ ָבר ְמֻגנֶּ דָּ

ָבִרים ַהּטוִֹבים. א ֶאל ַהדְּ ֶבת ֶאלָּ ָלל, ְולֹא ִתְהֶיה ַקשֶּׁ ֵנס ְלָאְזנוֹ כְּ א ִיכָּ לֹּ ה שֶׁ ֻגנֶּ

ָאְמָנם  ה.  ְמֻגנֶּ ָבר  דָּ ׁשּום  בְּ ָלל  כְּ ֶהן  בָּ ל  כֵּ ִיְסתַּ לֹא  ֵעיָניו   - ַהֲחִמישִׁית 

ְרֶאה  יִּ ִפי כֹחוֹ, ּוְכשֶׁ יַח ּוְלַרֵחם ַעל ָהֻאְמָלִלים כְּ גִּ ְהֶייָנה ָתִמיד ְפֻקחוֹת ְלַהשְׁ תִּ

ִפי כֹחוֹ ִויעוֹ־ ַדְעּתוֹ ָעָליו כְּ א ִיְתּבוֵֹנן בְּ ָלל, ֶאלָּ ָצַרת ָעִני לֹא ַיֲעִצים ֵעיָניו כְּ בְּ

ָחה ָרָעה,  גָּ ל ַהשְׁ ִרּיוֹת. ְוִיְתַרֵחק ִמכָּ ַמִים ּוִבְפֵני ַהבְּ ְפֵני שָׁ ֵרר ַרֲחִמים ָעָליו בִּ

ד ֶאל ַהּטוֹב:  ֶלת ִמיַּ כֶּ קּוָחה ּוִמְסתַּ ָהַעִין ָהֶעְליוָֹנה פְּ ֶדֶרְך שֶׁ כְּ

י"א לחודש

יהודי הותקף ונפצע 
בעיר העתיקה

צעיר יהודי כבן 18 שצעד ברחוב הגיא הותקף על ידי ערבי באמצעות בקבוק 
זכוכית ונפצע באורח קל-בינוני ◆ צוות מד"א טיפל בפצוע

מ‡: מ. יו„
שצעד   18 כבן  יהודי  צעיר 
(אל  הגיא  ברחוב  בבוקר  אתמול 
המוביל  העתיקה,  בעיר  ואד) 
המערבי,  לכותל  שכם  משער 
באמצעות  ערבי  ידי  על  הותקף 

בקבוק זכוכית.
באורח  בידו  נפצע  היהודי 
מד"א  צוות  בינוני.  עד  קל 
שהוזעק למקום העניק לו טיפול 
החולים  לבית  אותו  ופינה  רפואי 

הדסה עין כרם.
אלוש  אברהם  מד"א  חובש 
הייתה  למקום  "כשהגענו  סיפר, 
כבן 18  צעיר  ראינו  רבה.  המולה 
עם פציעות, ככל הנראה מבקבוק 
זכוכית שפגע בו. ביצענו בדיקות 
רפואיות, הוא היה בהכרה מלאה, 
רפואי  טיפול  לו  הענקנו  ומיד 
שכלל חבישות ועצירת דימומים. 
העברנו אותו לניידת טיפול נמרץ 
ופינינו אותו לבי"ח כשהוא במצב 

קל עד בינוני".

mailto:vthalllc@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-1.pdf
mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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סוכלו שני ניסיונות חדירה בגבול 
עזה, 5 מחבלים חמושים נהרגו
מספר חמושים התקרבו בשבת לפנות בוקר לגבול בדרום 

הרצועה ◆ אחד חצה את הגדר, צה"ל פתח באש והרג ארבעה ◆ 
בניסיון חדירה נוסף לשטח ישראל, חוסל מחבל חמוש 

מ‡: מ. יו„
צה"ל זיהה בשעות הבו־
האח־ בשבת  המוקדמות  קר 
מצוידים  מחבלים  מספר  רונה 
יד  רימוני  קלצ׳ניקוב,  ברובי 
ומטול RPG, שהתקרבו לגדר 
עזה.  רצועת  בדרום  המערכת 
והרגו  באש  פתחו  הלוחמים 
ארבעה חמושים, לאחר שאחד 
מדובר  הגדר.  את  חצה  מהם 
כי במהלך האירוע  נמסר  צה"ל 
הושלך רימון על ידי המחבלים, 
ולא  נפגעים לכוחותינו  אין  וכי 
גופו־ כי  נמסר  עוד  נזק.  נגרם 
מוחזקות  המחבלים  של  תיהם 

בשטח ישראל.
פלסטיני  חדשות  אתר 
המחבלים  שבין  דיווח  בעזה 
פעילי  שלושה   - ההרוגים 
שניסו  הריסון,  מכוח  חמאס 
למנוע מאדם שמשתייך לארגון 
ליש־ להסתנן  ברצועה  סלפי 
נשא  צעיר  אותו  כי  נטען  ראל. 
מקו־ מתוצרת  מטענים  בכליו 
מכל  אישור  אין  לדיווח  מית. 
מקור אחר. לפי שעה, אף ארגון 

ברצועה לא התייחס לתקרית.
רונן  תא"ל  צה"ל,  דובר 
מנליס, התייחס להיתקלות של 
המחבלים  בחוליית  צה"ל  כוח 
ישראל  לשטח  לחדור  שניסתה 
סוכל  לדבריו,  בבוקר.  בשבת 
אם  ברור  טרם   - גדול  פיגוע 
חיילים.  או  אזרחים  כלפי  כוון 
שהתיאוריה  סיכוי  שום  "אין 
לעצור  שבאו  ריסון  פעילי  עם 
באו  ארבעתם  נכונה.  מישהו 

הציוד  כדבוקה.  מאורגנים 
רי־ לפעילי  אותו  אין   - שלהם 
סון. זה ניסיון להסיר אחריות".

עבד  חמאס,  דובר 
מסר  אל-קאנוע,  א-לטיף 
כי  לתקרית  ראשונה  בתגובה 
חדש  "פשע  ביצעה  ישראל 
הזוע־ צעירים,  של  קבוצה  נגד 
המתמשכים  הפשעים  על  מים 
שלה  המאורגן  הטרור  שלה, 
רצו־ על  המתמשך  והמצור 
של  הפשעים  המשך  עזה.  עת 
הכיבוש וההתנהגות התוקפנית 
על  העושק  למצור  בנוסף  שלו, 
לצעירים  יגרום  עזה,  רצועת 
להגיב  והמתקוממים  הזועמים 

באופן אינדיבידואלי על כך".
הג'יהאד האסלאמי הגיב 
כי  ואמר  בגבול  התקרית  על 
ישראל נושאת לבדה באחריות 
על הפשעים שלה ועל התוקפ־
נות שלה. עוד נאמר כי "הטרור 
הזעם  את  יפיג  לא  הישראלי 
החורין.  בני  של  בנפשם  הגובר 
אל- מסגד  על  ההסתערות 
הרס  עזה,  על  המצור  אקצא, 
והפלי־ האזרחים  של  הבתים 
ול־ לכפרים  המתמשכות  שות 
נגד  להפרות  בנוסף  הגדה,  ערי 
אלמנ־ הם  אלה  כל  האסירים, 
טים שיביאו לפיצוץ שיגיע, כל 
עוד התוקפנות, הדיכוי והבנייה 

בהתנחלויות נמשכים".
נוסף  חדירה  ניסיון 
אתמול,  סוכל  ישראל  לשטח 
לוחמי  ידי  על  ראשון,  ביום 
חמוש  שמחבל  לאחר  צה"ל, 

את  לחצות  שניסה  בזמן  חוסל 
אין  עזה.  רצועת  בצפון  הגדר 
תקף  צה"ל  ישראלים.  נפגעים 
בר־ חמאס  של  תצפית  עמדות 

צועה.
צה"ל:  דובר  הודעת 
מחבל  זיהו  צה״ל  "תצפיות 
המערכת  לגדר  מתקרב  חמוש 
בצפון רצועת עזה. המחבל ירה 
שפתחו  צה"ל,  לוחמי  לעבר 
במהלך  כן,  כמו  לעברו.  באש 
האירוע טנקים של צה"ל ביצעו 
חמאס.  של  עמדות  לעבר  ירי 
ולא  לכוחותינו  נפגעים  אין 
מדווחים  בעזה  מקורות  גרם". 
כי המחבל ההרוג בגבול הרצו־
עה הוא מרואן ח'אלד נאסר, בן 
הצבאית  בזרוע  פעיל  והוא   ,25

של חמאס.
טע־ נשמעות  בבד  בד 
שהתגובות  עזה  בעוטף  נות 
לע־ שמובילות  הן  צה"ל  של 
קב"טים  בטרור.  המדרגה  ליות 
ייתכן  "לא  אמרו:  בעוטף 
לא  זו  כי  שגרה.  שממשיכה 
ברורים.  לא  והחוקים  שגרה 
כל  מאה,  עד  מאפס  מאיצים 
את  מאוד  מתיש  זה  הזמן, 
דובר  בכולנו".  ופוגע  כולם 
להתייחס  רצה  לא  צה"ל 
הייתה  לא  כי  ומסר  לטענות 
"האירוע  ליישובים,  סכנה 
כמו  הגדר,  במרחב  נגמר 
זו  בזה.  גאים  מאוד  הקודם. 
ההנחיה למג"דים ולמח"טים. 
מהאירוע  לקחים  "הופקו 

הקודם, נפיק גם מזה".

בכיר בחיזבאללה: "ישראל 
נערכת לפתוח במלחמה"

יו"ר הסיעה בפרלמנט הלבנוני מוחמד רעד הכריז: 
"האויב משלה את עצמו שהוא מסוגל להביס 

אותנו"

מ‡: מ. יו„
בפ־ חיזבאללה  סיעת  יו"ר 
רעד,  מוחמד  הלבנוני,  רלמנט 
אמר אתמול כי "האויב (ישראל) 
נגדנו".  במלחמה  לפתוח  נערך 
להתמודד  ערוך  ארגונו  לדבריו, 
החב־ אנשיו,  באמצעות  עמה 
בעבור  שהכנו  מה  ו"כל  שלו  רה 
"האויב  כי  אמר  עוד  האויב". 
מסוגל  שהוא  עצמו  את  משלה 
להביס את החברה שלנו, אך עליו 
שלו  הישות  של  לשיתוק  לצפות 
ולכך שהוא שם על כף את הגורל 
נאמרו  הדברים  הזאת".  הישות 
של תלמידים  סיום  טקס  במהלך 

באחד הכפרים בדרום לבנון.
החודש  בתחילת  כך,  בתוך 

תקיפה  על  הדיווחים  וברקע 
שב־ קוניטרה  באזור  ישראלית 
בנימין  הממשלה  ראש  סוריה, 
אנו  הצפון  "בחזית  אמר:  נתניהו 
וחיזבאללה,  איראן  נגד  פועלים 
אלה".  בימים  כך  על  ושומעים 
את הדברים אמר בטקס האזכרה 
הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי בהר 

הרצל.
תק־ בכלי  הדיווחים  לפי 
תקפה  ישראל  בסוריה,  שורת 
באמצעות טיל באזור תל ברייקה 
בפרברי קוניטרה, אך לא היו נפ־
אל- ערוץ  נזק.  נגרם  ורק  געים, 
בוצעה  התקיפה  כי  דיווח  חדת' 
של  תנועות  באזור  שזוהו  אחרי 

אנשי חיזבאללה.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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סוכלו שני ניסיונות חדירה בגבול 
עזה, 5 מחבלים חמושים נהרגו
מספר חמושים התקרבו בשבת לפנות בוקר לגבול בדרום 

הרצועה ◆ אחד חצה את הגדר, צה"ל פתח באש והרג ארבעה ◆ 
בניסיון חדירה נוסף לשטח ישראל, חוסל מחבל חמוש 

מ‡: מ. יו„
צה"ל זיהה בשעות הבו־
האח־ בשבת  המוקדמות  קר 
מצוידים  מחבלים  מספר  רונה 
יד  רימוני  קלצ׳ניקוב,  ברובי 
ומטול RPG, שהתקרבו לגדר 
עזה.  רצועת  בדרום  המערכת 
והרגו  באש  פתחו  הלוחמים 
ארבעה חמושים, לאחר שאחד 
מדובר  הגדר.  את  חצה  מהם 
כי במהלך האירוע  נמסר  צה"ל 
הושלך רימון על ידי המחבלים, 
ולא  נפגעים לכוחותינו  אין  וכי 
גופו־ כי  נמסר  עוד  נזק.  נגרם 
מוחזקות  המחבלים  של  תיהם 

בשטח ישראל.
פלסטיני  חדשות  אתר 
המחבלים  שבין  דיווח  בעזה 
פעילי  שלושה   - ההרוגים 
שניסו  הריסון,  מכוח  חמאס 
למנוע מאדם שמשתייך לארגון 
ליש־ להסתנן  ברצועה  סלפי 
נשא  צעיר  אותו  כי  נטען  ראל. 
מקו־ מתוצרת  מטענים  בכליו 
מכל  אישור  אין  לדיווח  מית. 
מקור אחר. לפי שעה, אף ארגון 

ברצועה לא התייחס לתקרית.
רונן  תא"ל  צה"ל,  דובר 
מנליס, התייחס להיתקלות של 
המחבלים  בחוליית  צה"ל  כוח 
ישראל  לשטח  לחדור  שניסתה 
סוכל  לדבריו,  בבוקר.  בשבת 
אם  ברור  טרם   - גדול  פיגוע 
חיילים.  או  אזרחים  כלפי  כוון 
שהתיאוריה  סיכוי  שום  "אין 
לעצור  שבאו  ריסון  פעילי  עם 
באו  ארבעתם  נכונה.  מישהו 

הציוד  כדבוקה.  מאורגנים 
רי־ לפעילי  אותו  אין   - שלהם 
סון. זה ניסיון להסיר אחריות".

עבד  חמאס,  דובר 
מסר  אל-קאנוע,  א-לטיף 
כי  לתקרית  ראשונה  בתגובה 
חדש  "פשע  ביצעה  ישראל 
הזוע־ צעירים,  של  קבוצה  נגד 
המתמשכים  הפשעים  על  מים 
שלה  המאורגן  הטרור  שלה, 
רצו־ על  המתמשך  והמצור 
של  הפשעים  המשך  עזה.  עת 
הכיבוש וההתנהגות התוקפנית 
על  העושק  למצור  בנוסף  שלו, 
לצעירים  יגרום  עזה,  רצועת 
להגיב  והמתקוממים  הזועמים 

באופן אינדיבידואלי על כך".
הג'יהאד האסלאמי הגיב 
כי  ואמר  בגבול  התקרית  על 
ישראל נושאת לבדה באחריות 
על הפשעים שלה ועל התוקפ־
נות שלה. עוד נאמר כי "הטרור 
הזעם  את  יפיג  לא  הישראלי 
החורין.  בני  של  בנפשם  הגובר 
אל- מסגד  על  ההסתערות 
הרס  עזה,  על  המצור  אקצא, 
והפלי־ האזרחים  של  הבתים 
ול־ לכפרים  המתמשכות  שות 
נגד  להפרות  בנוסף  הגדה,  ערי 
אלמנ־ הם  אלה  כל  האסירים, 
טים שיביאו לפיצוץ שיגיע, כל 
עוד התוקפנות, הדיכוי והבנייה 

בהתנחלויות נמשכים".
נוסף  חדירה  ניסיון 
אתמול,  סוכל  ישראל  לשטח 
לוחמי  ידי  על  ראשון,  ביום 
חמוש  שמחבל  לאחר  צה"ל, 

את  לחצות  שניסה  בזמן  חוסל 
אין  עזה.  רצועת  בצפון  הגדר 
תקף  צה"ל  ישראלים.  נפגעים 
בר־ חמאס  של  תצפית  עמדות 

צועה.
צה"ל:  דובר  הודעת 
מחבל  זיהו  צה״ל  "תצפיות 
המערכת  לגדר  מתקרב  חמוש 
בצפון רצועת עזה. המחבל ירה 
שפתחו  צה"ל,  לוחמי  לעבר 
במהלך  כן,  כמו  לעברו.  באש 
האירוע טנקים של צה"ל ביצעו 
חמאס.  של  עמדות  לעבר  ירי 
ולא  לכוחותינו  נפגעים  אין 
מדווחים  בעזה  מקורות  גרם". 
כי המחבל ההרוג בגבול הרצו־
עה הוא מרואן ח'אלד נאסר, בן 
הצבאית  בזרוע  פעיל  והוא   ,25

של חמאס.
טע־ נשמעות  בבד  בד 
שהתגובות  עזה  בעוטף  נות 
לע־ שמובילות  הן  צה"ל  של 
קב"טים  בטרור.  המדרגה  ליות 
ייתכן  "לא  אמרו:  בעוטף 
לא  זו  כי  שגרה.  שממשיכה 
ברורים.  לא  והחוקים  שגרה 
כל  מאה,  עד  מאפס  מאיצים 
את  מאוד  מתיש  זה  הזמן, 
דובר  בכולנו".  ופוגע  כולם 
להתייחס  רצה  לא  צה"ל 
הייתה  לא  כי  ומסר  לטענות 
"האירוע  ליישובים,  סכנה 
כמו  הגדר,  במרחב  נגמר 
זו  בזה.  גאים  מאוד  הקודם. 
ההנחיה למג"דים ולמח"טים. 
מהאירוע  לקחים  "הופקו 

הקודם, נפיק גם מזה".

בכיר בחיזבאללה: "ישראל 
נערכת לפתוח במלחמה"

יו"ר הסיעה בפרלמנט הלבנוני מוחמד רעד הכריז: 
"האויב משלה את עצמו שהוא מסוגל להביס 

אותנו"

מ‡: מ. יו„
בפ־ חיזבאללה  סיעת  יו"ר 
רעד,  מוחמד  הלבנוני,  רלמנט 
אמר אתמול כי "האויב (ישראל) 
נגדנו".  במלחמה  לפתוח  נערך 
להתמודד  ערוך  ארגונו  לדבריו, 
החב־ אנשיו,  באמצעות  עמה 
בעבור  שהכנו  מה  ו"כל  שלו  רה 
"האויב  כי  אמר  עוד  האויב". 
מסוגל  שהוא  עצמו  את  משלה 
להביס את החברה שלנו, אך עליו 
שלו  הישות  של  לשיתוק  לצפות 
ולכך שהוא שם על כף את הגורל 
נאמרו  הדברים  הזאת".  הישות 
של תלמידים  סיום  טקס  במהלך 

באחד הכפרים בדרום לבנון.
החודש  בתחילת  כך,  בתוך 

תקיפה  על  הדיווחים  וברקע 
שב־ קוניטרה  באזור  ישראלית 
בנימין  הממשלה  ראש  סוריה, 
אנו  הצפון  "בחזית  אמר:  נתניהו 
וחיזבאללה,  איראן  נגד  פועלים 
אלה".  בימים  כך  על  ושומעים 
את הדברים אמר בטקס האזכרה 
הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי בהר 

הרצל.
תק־ בכלי  הדיווחים  לפי 
תקפה  ישראל  בסוריה,  שורת 
באמצעות טיל באזור תל ברייקה 
בפרברי קוניטרה, אך לא היו נפ־
אל- ערוץ  נזק.  נגרם  ורק  געים, 
בוצעה  התקיפה  כי  דיווח  חדת' 
של  תנועות  באזור  שזוהו  אחרי 

אנשי חיזבאללה.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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הקטל בכבישים:

 שני הרוגים בשתי תאונות דרכים 
הולכת רגל נהרגה בטירה מפגיעת מכונית ◆ בכביש בין בית-קמה לשדה-צבי התהפכה מכונית וצעיר כבן 20 נהרג במקום

מ‡: מ. יו„
השבוע  בסוף  דרכים  תאונות  בשתי  הרוגים  שני 
האחרון. הולכת רגל, תושבת לוד בת 18, מתה מפגיעת כלי 
רכב בטירה. נהג הרכב הפוגע, תושב טירה כבן 20, נמלט 
מן המקום ולאחר זמן מה הגיע אל תחנת המשטרה ונעצר. 
הוא נחקר בחשד לתאונת פגע וברח ומחר בערב הוא יובא 

לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה.
צעיר נוסף, תושב רהט בן 20, מת לאחר שמכוניתו 
התהפכה בכביש בין בית־קמה לשדה־צבי בנגב. נוסע אחר, 
סורוקה  החולים  לבית  ופונה  בינוני  נפצע  מרהט,  כן  גם 

בבאר-שבע.
אל  עלי  מד"א  וחובש  סאנע  נג'יב  מד"א  פרמדיק 

בשדה  ראינו  חשוך,  היה  המקום  "כשהגענו  סיפרו:  נימר 
נלכד  הרכב  בתוך  הצד,  על  והפוך  מעוך  רכב  הדרך  בצד 
חי־ הכבאים  בסיוע  הכרה,  מחוסר  היה  הוא  כבן 20  צעיר 
לצנו אותו מהרכב, ביצענו בדיקות רפואיות, הוא היה ללא 
כבן 20  נוסף  צעיר  מותו,  את  לקבוע  ונאלצנו  חיים  סימני 
מחב־ וסובל  מעורפלת  בהכרה  כשהוא  לרכב  מחוץ  שכב 

לות בראש ובבטן, לאחר טיפול ראשוני בשטח פינינו אותו 
לבית חולים תוך המשך טיפול כשמצבו בינוני ויציב".

בתאונה אחרת, אישה בת 21 נפצע ביוני לאחר שכלי 
הרכב שלה התנגש בעץ ברחוב הר נבו ביישוב קדימה צורן. 
רפואי  טיפול  לה  העניקו  מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 

ופינו אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא.

אלעד: פעוטה 
כבת שנה 

נכוותה ממים 
רותחים 
בביתה 

לאחר הסיוע הראשוני היא פונתה 
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית 

החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הצום:  בצאת 
נכוותה  שנה  בת 
ממים רותחים בעיר 
 - אלעד  החרדית 

מצבה בינוני.
גרינ־ אלחנן 
באיחוד  חובש  ברג 
"הע־ סיפר:  הצלה 
ראשוני  סיוע  נקנו 
שנכוותה  לפעוטה 
רותחים  ממים 

בצאת הצום.
הסיוע  לאחר 
פונ־ היא  הראשוני 
קבלת  להמשך  תה 
בבית  רפואי  טיפול 

כשהיא  החולים 
מכוויות  סובלת 
בגפיים ובפלג גופה 

העליון".
טובול  נחמן 
של  ליין  און  דובר 
מציין  הצלה  איחוד 
נר־ לאחרונה  כי 
דרס־ עליה  שמת 
כוויות  במקרי  טית 
ופעו־ ילדים  בקרב 
לנקוט  חשוב  טות. 
הבטיחות  בכללי 
בכדי  והזהירות 
אירועים  למנוע 
ם  ַמְרתֶּ ְוִנשְׁ דומים. 

ְמאֹד ְלַנְפשֵֹׁתיֶכם
106@5888111.co.il

••••
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ערב שבת חזון: 

הכינוס ה-36 של 'מפעל הש"ס' 
בבית מרן רה"י שליט"א

כמדי שנה, ובפעם ה-36, בערב שבת חזון התכנסו חברי נשיאות 'מפעל 
הש"ס', לכינוס השנתי ◆ המארח השנה היה מרן ראש הישיבה הגר"ג 

אדלשטיין שליט"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
כמדי שנה, ובפעם ה-36, בערב שבת חזון 
לכינוס  הש"ס',  'מפעל  נשיאות  חברי  התכנסו 
השנתי. מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גר־

שון אדלשטיין שליט''א אירח את האסיפה.
מחוסר מקום, נערך הכינוס בבית המדרש 
ראש  קובע  שם  לביתו,  מתחת  חכמה"  "משך 

הישיבה את תפילותיו.
הש"ס  מפעל  נשיא  עלה  לאסיפה  קודם 
כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א למעונו לבי־

קור.
הלבר־ שמואל  הרב  נתן  האסיפה  במהלך 
שטאם מנכ"ל המפעל סיקור על השנה החולפת 

בציינו שמעל 2500 נבחנים מידי חודש.
האסיפה  מארח  מלבד  השתתפו  באסיפה 
ונשיא  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
ראשי  שליט"א,  מצאנז  האדמו"ר  כ"ק  המפעל 
אזרחי.  הגרב"מ  פוברסקי.  הגרב"ד  הישיבות: 
ארנסטר.  הגר"מ  כהן.  הגר"ד  דרבקין.  הגר"צ 
הגר"מ זילבר, הגר"ח פיינשטיין. הגר"נ נוסבוים. 
מו־ הגרא"פ  שפירא.  הגרח"צ  רוטברג.  הגר"צ 
טצען. הגרד"י שפירא. הגר"מ ברזובסקי. הגר"י 
הגרא"י  גרבוז.  הגר"א  ברמן.  הגרח"פ  ברטלר. 

פינקל. הגר"נ רוטשטיין. הגר"ש שטינמן ועוד.
הדיון על סדר הלימודים והמבחנים לשנת 

תש"פ נערך למעלה משעה.

פרנו // „ו„ פרי„

    !העיירה בוער
שרפה, אחים, שרפה!

עיירתנו בוערה כולה,

בה רוחות שחורות יסערו,

להבות חורבן יבערו,

עקבותיה לא נשארו,

היא עולה באש!

ואתם חובקים ידיים,

בלי הושיט עזרה,

בלי כבות את אש הלהב, אש העיירה

שיר זה נכתב במקורו באידיש ("ס'ברענט ברידערלאך, ס'ברענט! אונזער שטעט'ל ברענט") ע"י 

המשורר היהודי מרדכי גבירטיג הי"ד, בשנת תרצ"ח, לאחר פוגרומים רבים שארעו בפולין, גבירטיג 

נרצח בשואה ע"י הנאצים בעת גירוש יהודי קרקוב למחנה ההשמדה בלז'ץ.

השיר נודע והתפרסם בעולם היהודי, למרות שהשלטונות הפולניים אסרו על פרסומו.

שיר זה מבטא במידת מה את מצבה של היהדות החרדית דווקא בארץ הקודש ובמדינת היהודים.

החלטתו של בית המשפט המחוזי הינה צפירת זעקה רמה ומהדהדת לכל מי שעדיין נח על זרי 

כח־ המהווה  ורחב  גדול  ציבור  הוא  ישראל  במדינת  החרדי  הציבור  בסדר".  ש"יהיה  ובטוח  הדפנה 

מישית מכלל האוכלוסייה, עובדה זו היא לצנינים בעיני עוקרי הדת למיניהם שמצאו שיטה חדשה 

לנסות לכפות על מגזר שלם אורח חיים המנוגד לדעותיהם ואמונתם. שדולת הנשים וארגונים נוס־

פים מצאו בקעה להתגדר בה בדמות בתי המשפט בישראל, הידועים באיבתם למגזר ובפסיקותיהם 

המגמתיות נגד כל הקדוש והיקר.

נשים.  משמיע  שאינו  כך  על  נתבע  כאשר  זרועם  מנחת  שחטף  הראשון  היה  ברמה'  'קול  רדיו 

בזמנו היו שזלזלו בכך ונתנו למנהלי התחנה להתמודד לבדם בקו האש מתוך הנחה שגוייה וממסוכנת 

לבד  להתמודד  לרדיו  שנתנו  החרדי  המגזר  עסקני  כל  על  ששרתה  השאננות  אך  ייגמר.  זה  בכך  כי 

ולא גיבו אותו בתמיכה, לא דאגו לכך שעורכי הדין הגדולים ביותר יתייצבו לקרב ולא עזרו במאום 

לתחנה, היא זו שנתנה רוח גבית לארגונים החצופים להמשיך בתביעות המסוכנות והנוראיות. העו־

בדה כי בית משפט בישראל אוסר על קבוצה לקיים אירוע בהפרדה בהתאם לאמונתה, ואף קובע כי 

במידה וחלילה יופר פסק הדין יש לערב את המשטרה באופן מיידי ולמנוע בכל דרך הצבת סדרנים 

ואו חלילה שילוט שיורה על ההפרדה, הינה הזויה ומופרכת, שרק השאננות שקדמה לכך גרמה לזה 

שהחלטות כאלה מתקבלות במדינת היהודים.

אם לפני מספר שנים היה מאן דהוא מעלה סיטואציה שכזו, הוא היה זוכה לקיתונות של לעג. 

אף אחד לא דמיין לרגע שנגיע למצב נוראי והזוי שכזה. עצם העובדה שבכלל אנו כותבים על כזה 

דבר היא מופרכת. אך שתיקתם המהדהדת של עסקני המגזר, היא זו שגרמה לכך. 

עיתון שחרית, כמו שאר העיתונים החרדיים, קיבל מכתב תביעה על כך שאינו מפרסם תמונות 

נשים בעיתון. מכתב כזה, המגיע אחרי פסק הדין שניתן בעניין קול ברמה, אמור להדליק את כל הנו־

רות האדומות שעוד היו כבויות ולגרום לסערה רבתי במגזר כשכל מנהלי, עורכי ומפיקי העיתונות 

שכזו.  מרושעת  זדון  כוונת  כל  נגד  בצורה  כחומה  ומתייצבים  בצד  הפוליטיקה  את  שמים  החרדית 

חברי הכנסת החרדים היו צריכים להפוך את המדינה עוד כשקול ברמה קיבלו את התביעה, אך ביתר 

שאת כששאר כלי התקשורת נחשפו לקו האש. אך זה לא קורה. וכשזה לא קרה, מה פלא שארגוני 

החוצפה מקבלים אומץ גובר והולך?

לא ירחק היום והם יתבעו בתי כנסת על ההפרדה הנהוגה בדמות עזרת הנשים, החופים הנפר־

דים עומדים קרוב מאוד לקו האש, ואם זה נראה לכם מופרך, אז לכו לעיין בפסק הדין שניתן היום 

ע''י בית משפט במדינת ישראל.

לא  שאנחנו  הכוח  בכל  נבהיר  לא  אנחנו  אם  תתעוררו!!!  החרדי,  למגזר  האחרונה  הקריאה  זו 

ניתן לבתי המשפט לקבוע את אורחות חיינו, אם זה בהפגנות, בחקיקת חוקים, בהתייצבות מאוחדת 

של כל הפלגים והחצרות, אנחנו נמצא עצמינו נאבקים על דברים הרבה יותר גרועים. נמצא עצמנו 

צריכים להסביר (בהסברים שכמובן לא יתקבלו) לשופט החצוף התורן למה אנחנו רוצים בתי ספר 

נפרדים, ישיבות נפרדות ומדוע לא מתאים לנו להכניס בנות לישיבות.

אחים, העיירה בוערת!!!!

מילים פורחו // ח. פרנ˜ל
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ערב שבת חזון: 

הכינוס ה-36 של 'מפעל הש"ס' 
בבית מרן רה"י שליט"א

כמדי שנה, ובפעם ה-36, בערב שבת חזון התכנסו חברי נשיאות 'מפעל 
הש"ס', לכינוס השנתי ◆ המארח השנה היה מרן ראש הישיבה הגר"ג 

אדלשטיין שליט"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
כמדי שנה, ובפעם ה-36, בערב שבת חזון 
לכינוס  הש"ס',  'מפעל  נשיאות  חברי  התכנסו 
השנתי. מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גר־

שון אדלשטיין שליט''א אירח את האסיפה.
מחוסר מקום, נערך הכינוס בבית המדרש 
ראש  קובע  שם  לביתו,  מתחת  חכמה"  "משך 

הישיבה את תפילותיו.
הש"ס  מפעל  נשיא  עלה  לאסיפה  קודם 
כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א למעונו לבי־

קור.
הלבר־ שמואל  הרב  נתן  האסיפה  במהלך 
שטאם מנכ"ל המפעל סיקור על השנה החולפת 

בציינו שמעל 2500 נבחנים מידי חודש.
האסיפה  מארח  מלבד  השתתפו  באסיפה 
ונשיא  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
ראשי  שליט"א,  מצאנז  האדמו"ר  כ"ק  המפעל 
אזרחי.  הגרב"מ  פוברסקי.  הגרב"ד  הישיבות: 
ארנסטר.  הגר"מ  כהן.  הגר"ד  דרבקין.  הגר"צ 
הגר"מ זילבר, הגר"ח פיינשטיין. הגר"נ נוסבוים. 
מו־ הגרא"פ  שפירא.  הגרח"צ  רוטברג.  הגר"צ 
טצען. הגרד"י שפירא. הגר"מ ברזובסקי. הגר"י 
הגרא"י  גרבוז.  הגר"א  ברמן.  הגרח"פ  ברטלר. 

פינקל. הגר"נ רוטשטיין. הגר"ש שטינמן ועוד.
הדיון על סדר הלימודים והמבחנים לשנת 

תש"פ נערך למעלה משעה.

פרנו // „ו„ פרי„

    !העיירה בוער
שרפה, אחים, שרפה!

עיירתנו בוערה כולה,

בה רוחות שחורות יסערו,

להבות חורבן יבערו,

עקבותיה לא נשארו,

היא עולה באש!

ואתם חובקים ידיים,

בלי הושיט עזרה,

בלי כבות את אש הלהב, אש העיירה

שיר זה נכתב במקורו באידיש ("ס'ברענט ברידערלאך, ס'ברענט! אונזער שטעט'ל ברענט") ע"י 

המשורר היהודי מרדכי גבירטיג הי"ד, בשנת תרצ"ח, לאחר פוגרומים רבים שארעו בפולין, גבירטיג 

נרצח בשואה ע"י הנאצים בעת גירוש יהודי קרקוב למחנה ההשמדה בלז'ץ.

השיר נודע והתפרסם בעולם היהודי, למרות שהשלטונות הפולניים אסרו על פרסומו.

שיר זה מבטא במידת מה את מצבה של היהדות החרדית דווקא בארץ הקודש ובמדינת היהודים.

החלטתו של בית המשפט המחוזי הינה צפירת זעקה רמה ומהדהדת לכל מי שעדיין נח על זרי 

כח־ המהווה  ורחב  גדול  ציבור  הוא  ישראל  במדינת  החרדי  הציבור  בסדר".  ש"יהיה  ובטוח  הדפנה 

מישית מכלל האוכלוסייה, עובדה זו היא לצנינים בעיני עוקרי הדת למיניהם שמצאו שיטה חדשה 

לנסות לכפות על מגזר שלם אורח חיים המנוגד לדעותיהם ואמונתם. שדולת הנשים וארגונים נוס־

פים מצאו בקעה להתגדר בה בדמות בתי המשפט בישראל, הידועים באיבתם למגזר ובפסיקותיהם 

המגמתיות נגד כל הקדוש והיקר.

נשים.  משמיע  שאינו  כך  על  נתבע  כאשר  זרועם  מנחת  שחטף  הראשון  היה  ברמה'  'קול  רדיו 

בזמנו היו שזלזלו בכך ונתנו למנהלי התחנה להתמודד לבדם בקו האש מתוך הנחה שגוייה וממסוכנת 

לבד  להתמודד  לרדיו  שנתנו  החרדי  המגזר  עסקני  כל  על  ששרתה  השאננות  אך  ייגמר.  זה  בכך  כי 

ולא גיבו אותו בתמיכה, לא דאגו לכך שעורכי הדין הגדולים ביותר יתייצבו לקרב ולא עזרו במאום 

לתחנה, היא זו שנתנה רוח גבית לארגונים החצופים להמשיך בתביעות המסוכנות והנוראיות. העו־

בדה כי בית משפט בישראל אוסר על קבוצה לקיים אירוע בהפרדה בהתאם לאמונתה, ואף קובע כי 

במידה וחלילה יופר פסק הדין יש לערב את המשטרה באופן מיידי ולמנוע בכל דרך הצבת סדרנים 

ואו חלילה שילוט שיורה על ההפרדה, הינה הזויה ומופרכת, שרק השאננות שקדמה לכך גרמה לזה 

שהחלטות כאלה מתקבלות במדינת היהודים.

אם לפני מספר שנים היה מאן דהוא מעלה סיטואציה שכזו, הוא היה זוכה לקיתונות של לעג. 

אף אחד לא דמיין לרגע שנגיע למצב נוראי והזוי שכזה. עצם העובדה שבכלל אנו כותבים על כזה 

דבר היא מופרכת. אך שתיקתם המהדהדת של עסקני המגזר, היא זו שגרמה לכך. 

עיתון שחרית, כמו שאר העיתונים החרדיים, קיבל מכתב תביעה על כך שאינו מפרסם תמונות 

נשים בעיתון. מכתב כזה, המגיע אחרי פסק הדין שניתן בעניין קול ברמה, אמור להדליק את כל הנו־

רות האדומות שעוד היו כבויות ולגרום לסערה רבתי במגזר כשכל מנהלי, עורכי ומפיקי העיתונות 

שכזו.  מרושעת  כוונת זדון  כל  נגד  בצורה  כחומה  ומתייצבים  בצד  הפוליטיקה  את  שמים  החרדית 

חברי הכנסת החרדים היו צריכים להפוך את המדינה עוד כשקול ברמה קיבלו את התביעה, אך ביתר 

שאת כששאר כלי התקשורת נחשפו לקו האש. אך זה לא קורה. וכשזה לא קרה, מה פלא שארגוני 

החוצפה מקבלים אומץ גובר והולך?

לא ירחק היום והם יתבעו בתי כנסת על ההפרדה הנהוגה בדמות עזרת הנשים, החופים הנפר־

דים עומדים קרוב מאוד לקו האש, ואם זה נראה לכם מופרך, אז לכו לעיין בפסק הדין שניתן היום 

ע''י בית משפט במדינת ישראל.

לא  שאנחנו  הכוח  בכל  נבהיר  לא  אנחנו  אם  תתעוררו!!!  החרדי,  למגזר  האחרונה  הקריאה  זו 

ניתן לבתי המשפט לקבוע את אורחות חיינו, אם זה בהפגנות, בחקיקת חוקים, בהתייצבות מאוחדת 

של כל הפלגים והחצרות, אנחנו נמצא עצמינו נאבקים על דברים הרבה יותר גרועים. נמצא עצמנו 

צריכים להסביר (בהסברים שכמובן לא יתקבלו) לשופט החצוף התורן למה אנחנו רוצים בתי ספר 

נפרדים, ישיבות נפרדות ומדוע לא מתאים לנו להכניס בנות לישיבות.

אחים, העיירה בוערת!!!!

מילים פורחו // ח. פרנ˜ל
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טראמפ הביע התנגדותו 
להחלטת ישראל להכניס לארץ 

חברות קונגרס דמוקרטיות 
ראש הממשלה נתניהו החליט לאפשר את כניסתן של חברות הקונגרס 

המוסלמיות, כאות כבוד לארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
הדמוק־ הקונגרס  חברות 
ורשידה  עומאר  אילהן  רטיות, 
למדינת  להיכנס  יוכלו  טאלייב, 
ישראל. כך הוחלט על ידי משרד 
אף  על  זאת  הממשלה,  ראש 
קריאתן להטיל חרם כלכלי ואק־
דמאי על מדינת ישראל ותמיכתן 
בי- ישראל,  נגד  החרם  בארגוני 
את  לאפשר  ההחלטה  די-אס. 
כאות  נעשתה  לישראל  כניסתן 
הודעה  לפי  כך  לארה"ב,  כבוד 
של  שכניסתן  לאחר  שפורסמה 

השתיים אושרה. 
נשיא  דווקא  זאת,  עם 

הביע  טראמפ,  דונלד  ארה"ב, 
מהמהלך  רצון  שביעות  חוסר 
האמריקני  הנשיא  הישראלי. 
אותה  להחלטה  התנגדות  הביע 

נתניהו  הממשלה  ראש  הוביל 
יש־ את  מחרימות  "הן  והצהיר: 
אותן".  תחרים  שישראל   - ראל 

כך לדבריו.

עיריית חברון לא רוצה להנגיש 
מערת המכפלה, אבל מדוע 

שואלים אותה בכלל?
הרפיסות, היעדר המשילות וההתחמקות מהחלטה הם מקוממים ממש: הנגשת מערת המכפלה 

לנכים. הכסף הוקצה ושוכב במשרד לשירותי דת. צריך רק אישור לביצוע

מ‡: יר‡ל לבי‡
מתנהל  האחרונות  בשנים 
מערת  להנגשת  ציבורי  מאבק 
פי  על  מוגדרת  המערה  המכפלה. 
בשליטת  כשטח  חברון  הסכמי 
הווקף ולכן לא ניתן לבצע במקום 
המ־ והנגשת  שיפוץ  או  תיקון  כל 

קום ללא אישור הווקף.
הווקף מסרב בכל תוקף לכל 
רבות  שנים  וכך  במקום  שיפוץ 

נמנע הנגשת המקום.
אלדד  אריה  העיתונאי 
התייחס לנושא הטעון וכתב בטו־
רו בעיתון מעריב, "עיריית חברון 
פוליטיים,  מטעמים  מתנגדת, 
לנכים.  מעלון  או  מעלית  להתקין 
יוכלו  שהמוסלמים  דורשים  הם 
להיכנס למערה בלי כל בידוק בי־
טחוני, כפי שמתירים להם לעשות 
מקבלים  הם  אין  ואם  הבית.  בהר 
מע־ גם  תהיה  לא  מבוקשם -  את 
לית לנכים יהודים. ומה על הנכים 
הוא  שהמאבק  כיוון  הערבים? 
באמת  לא  הזאת  הסוגיה  פוליטי, 

מעניינת אותם.
לא  כמובן  היא  השאלה 
רוצה  אינה  חברון  עיריית  מדוע 
רואה  היא  המערה.  את  להנגיש 
ישראל  מדינת  של  פעולה  בכל 
במערה חיזוק האחיזה הישראלית 
ונחלה  חלק  ליהודים  שאין  באתר 
מתנג־ למה  לא  היא  השאלה  בו. 
לעבודות  הפלסטינית  הרשות  דת 
הכרחיות במערה, שבה היא רואה 
"אתר מורשת פלסטיני". השאלה 
אותם  שואלים  למה  היא:  הנכונה 

בכלל?" שואל אלדד.
אנ־ נמסר:  בצלמו  מארגון 
דיכטר  הוועדה  ליו"ר  מודים  חנו 
וכן  תשובות  לקבלת  נחישותו  על 
יום  שדוחפת  שיטרית  קטי  לח"כ 

אנו  מרפה.  ולא  הנושא  את  יום 
מקווים מאוד שזהו הדיון האחרון 
המתקיים בנושא ובסופו ההנגשה 
מאושרת מיידית. אחרי שנים של 
הגיע  וועדות,  ודיונים  בדיקות 
ההומני־ הדבר  את  לעשות  הזמן 

טרי. פשוט להנגיש את המערה.
לראש  מכאן  קוראים  אנחנו 
בנימין  הביטחון  ושר  הממשלה 
נתניהו: אשר מיידית את ההנגשה.
בחברון  היהודי  מהישוב 
נמסר: מערת המכפלה הינה קנינו 
של העם היהודי אלפי שנים, הב־
מאות  היהודי  העם  ע"י  נבנה  ניין 

זה  האיסלאם.  הופעת  לפני  שנים 
שלם  שנשאר  מובהק  יהודי  מבנה 

מימי בית שני.
לא ייתכן ש 52 שנים אחרי 
המ־ ומערת  חברון  את  ששחררנו 
והר־ לווקאף  לתת  נמשיך  כפלה. 
שות הפלסטינית זמנים ותאריכים  

לקבוע מה יהיה בחברון.
מיידית  דורשים  אנחנו 
הביטחון  ושר  הממשלה  מראש 
המערה  את  החזר  נתניהו.  בנימין 
מיידית  ואשר  האמיתים  לבעליה 
את ההנגשה לטובת כל המבקרים 

ומתפללים במקום.

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
lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ *8310
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ה-FBI מציע פרס למי 
שימסור מידע על מציתי בתי 

חב"ד במסצ'וסטס
הבולשת הפדראלית תרה אחר חשודים בהצתת שני בתי חב"ד בארלינגטון ובנידהם 

לפני 3 חודשים ◆ פרס של עד 20 אלף דולר יוענק למי שיסייע למעצר האלמונים

מ‡ פ. יוחנן
האמריקני   FBI-ה ארגון 
ומציע  הציבור  עזרת  את  מבקש 
פרס של עד 20 אלף דולר לכל מי 
ויוביל  יסייע  אשר  מידע  שיביא 

שני  הציתו  או  שהצית  מי  למעצר 
ארצות  במסצ'וסטס,  חב"ד  בתי 
הברית. שני בתי חב"ד, בארלינגטון 
חמי־ של  בהפרש  הוצתו  ובנידהם, 
שה ימים האחד מהשני בחודש מאי 

האחרון.

מצלמות  המקרים,  בשני 
לא  אדם  לכדו  במקום  האבטחה 
סמוך  באיטיות  שהילך  מזוהה 
נראה  האיש  הבוערות.  ללהבות 
לבוש במעיל כהה, כשכובעו מכסה 

את ראשו, ומכנסי חאקי לרגליו.

נעצרו המחבלים החשודים 
ברצח דביר שורק הי"ד

ארבעה חשודים במעורבות ברצח נעצרו, מתוכם שני חשודים בביצוע הפיגוע 
◆ גורמי ביטחון מסרו: "המעצר התבצע בשישי לפנות בוקר"

מ‡: מ. יו„
כו־ של  נרחב  מצוד  בתום 
ארבעה  נעצרו   - הביטחון  חות 
חשודים במעורבות ברצח החייל 
עציון  בגוש  הי"ד  שורק  דביר 
שניים  האחרון.  חמישי  ביום 
בהפתעה  שנלכדו  מהעצורים 
בביצוע  וחשודים  במיטותיהם, 
חליל  סאלח  נציר  הם  הפיגוע, 
חמאס  פעיל   ,24 בן  עצאפרה, 
עצאפרה,  חליל  עארף  וקאסם 
בן 30. שניהם תושבי בית כאחל 
החשו־ קודמים.  מעצרים  וללא 

דים הועברו לחקירת שב"כ.
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משלב מוקדם. הם אותרו בעיקר 
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מעצרם  במהלך  בשטח.  אבטחה 
התפתחה בכפר הפרת סדר אלי־
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לפיזור  באמצעים  והגיבו  נפגעו 
שורק  דביר  של  גופתו  הפגנות. 
עפרה,  מהיישוב   19 בן  הי"ד, 
נמצאה עם סימני דקירות בשטח 
פתוח בין מגדל עוז לאפרת, בא־

זור ישיבת מחניים, שבה למד.

אביו של דביר שורק, יואב, 
המחבלים:  תפיסת  על  אמר 
הביטחון  לכוחות  מודים  "אנחנו 
לתפיסת  המהירה  הפעולה  על 
שנתפ־ לנו  שצר  אף  המחבלים, 
סו חיים. אנו שמחים שדביר לא 
אנחנו  וגם  רוצחיו,  פני  את  ראה 
לא  אותם,  לראות  שלא  נשתדל 
כעת ולא במשפט. העיקר המוטל 
סיכול  הוא  הביטחון  כוחות  על 
מבק־ ואנחנו  פיגועים,  ומניעת 
במלאכה  ידיהם  את  לחזק  שים 

קשה זו".
ריב־ ראובן  המדינה  נשיא 
שי־ נתניהו  הממשלה  וראש  לין 
בחו את השב"כ ואת שאר כוחות 
של  רוצחיו  לכידת  על  הביטחון 
בש־ כי  ציין  נתניהו  שורק.  דביר 
הניחו  כוחותינו  האחרונות  נים 
הפלסטי־ המרצחים  כל  על  ידם 

נים שפגעו בישראלים.
מסרו:  ביטחון  גורמי 
לפנות  בשישי  התבצע  "המעצר 
הגיעה  מכן  לאחר  יממה  בוקר. 
והתאפ־ בחקירה  הדרך  פריצת 
נמשכת".  חקירתם  הפרסום.  שר 
עוד לדברי אותם גורמים, שב"כ 
המעור־ לאיתור  במאמצים  החל 
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מבצע  ולצורך  שורק,  של  גופתו 
האיתור והלכידה הופעלו יכולות 
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ומבצעיים.
עוד נמסר כי המבצע נעשה 
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אשר  וימ"מ  שב"כ  לוחמי  של 
פשט על שני בתים במקביל ביום 
הפתעת  תוך  בוקר  לפנות  שישי 
עבר  והמעצר  בשנתם  החשודים 
"אנשי  מיוחדת:   התנגדות  ללא 
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בגוש  הפיגוע  מתחקיר 
יהודה  דביר  נרצח  שבו  עציון, 
המחבלים  כי  עולה  הי"ד,  שורק 
מסוים  זמן  פרק  במשך  נסעו 
הפיגוע  למקום  סמוך  ציר  על 
אחת  זאת  קורבן.  אחר  בחיפוש 
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עלייה של 7.5% ברכישות 
באשראי ברבעון השני

לפי הלמ"ס, מדובר בירידה קלה בלבד בקנייה על ידי כרטיסי אשראי לעומת 
הרבעון הראשון של השנה

מ‡ פ. יוחנן
עד  אפריל  החודשים  בשלושת 
יוני 2019, נרשמה עלייה של 7.5% בסך 
פרטיים  צרכנים  שביצעו  הרכישות  כל 
זאת  שנתי,  בחישוב  אשראי  בכרטיסי 
לאחר עלייה של 8% בשלושת החודשים 
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המ־ הלשכה  שמפרסמת  מנתונים  עולה 

רכזית לסטטיסטיקה.
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זאת,  עם  הקודמים.  החודשים  בשלושת 
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למיניהם, מדובר בעלייה של 3.7% בלבד.
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 4.1$ ושל  ופנאי  בילוי  ברכישות   9.3%

בענף הביטוח.
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קירגיזסטן: הנשיא לשעבר ירה על שוטרים
אלמאזבק אטמבייב, שכיהן כנשיא עד 2017, נחשד בשחיתות אחרי שהסתכסך 
עם יורשו ◆ שוטרים פשטו על ביתו, שוטר אחד נהרג ו-80 נפצעו ◆ בפשיטה 

נוספת, הוא נכנע

מ‡ פ. יוחנן
בקירגיזסטן  המשטרה 
עצרה את נשיא המדינה לשעבר - 
יום לאחר קרבות ועימותים קשים 
שוטר  נהרג  שבהם  תומכיו,  עם 
במדי־ המשבר  נפצעו.  איש  ו-80 
נה שבמרכז אסיה גורם לחשש רב 
מפני ערעור היציבות בה. ברוסיה, 
במדינה,  צבאי  בסיס  שמחזיקה 
במתינות  לפעול  לצדדים  קראו 

ובאחריות.
שכיהן  אטמבייב,  אלמאזבק 
חשוד  ל-2017,   2011 בין  כנשיא 
בתקופת  שחיתות  בפרשיית 
בני־ מדובר  כי  טוען  אך  שלטונו, 
כלפי  ביקורתו  את  להשתיק  סיון 
הדיווחים  לפי  הנוכחי.  השלטון 
במדינה, אטמבייב נכנע היום לכו־
חות הביטחון, אחרי שהללו פשטו 
בפעם השנייה על ביתו שבפרברי 

הבירה בישקק.

נשמעו  הפשיטה,  במהלך 
ורימוני  ירי  קולות  הדיווחים  לפי 
הלם. סרטון שפורסם על-ידי אחד 
מכלי התקשורת הראה את סגן שר 
לבוש  אסאנוב,  קורסאן  הפנים, 
על  המו"מ  את  ומנהל  מגן  באפוד 

תנאי כניעתו של הנשיא לשעבר.
על  הראשונה  הפשיטה 
התנגדות  בעקבות  נכשלה  ביתו, 
אטמבייב,  של  תומכיו  מצד  עזה 
שוטר  כאמור  נהרג  שבמהלכה 
הרשויות  נפצעו.  ועשרות  אחד 
רק  השתמשו  השוטרים  כי  טענו 
הנשיא  תומכי  בעוד  גומי,  בכדורי 
חיה.  באש  לעברם  פתחו  לשעבר 
אטמבייב אמר בהמשך כי רק הוא 
לפגוע  לא  "ניסיתי  באש.  פתח 
השוטרים,  אחד  טען.  באנשים", 
עם זאת, נפגע ומת מפצעיו בבית 

החולים.

את  כי  טוען  אטמבייב 
יורשו,  פברק  נגדו  ההאשמות 
אט־ ג'נבקוב.  סורונבאי  הנשיא 
לג'נבקוב,  שסייע  זה  היה  מבייב 
לעלות  ימים,  באותם  בן-חסותו 
היחסים  מאז  ב-2017.  לשלטון 
קרא  הוא  שרטון.  על  עלו  ביניהם 
נטען  היתר  בין   - נגדו  להאשמות 
קרק־ לא-חוקי  באופן  הפקיע  כי 

עות - "אבסורדיות".
המכהן  הנשיא  בין  העימות 
היצי־ את  לערער  מאיים  לקודמו 
לשעבר,  הסובייטית  במדינה  בות 
רוסיה  של  צבאי  בסיס  שמארחת 
של  בעולם  חשוב  למרכז  ונחשבת 
אירנה  הפוליטיקאית  זהב.  כריית 
אמ־ של  בריתו  בת  קרמושיקנה, 
הידיעות  לסוכנות  אמרה  טבייב, 
לשעבר  הנשיא  תומכי  כי   AFP

"מוכנים להגן עליו עד הסוף".

shaharit.com
office@shaharit.com

דו"ח האו"ם: 

ההתחממות הגלובלית מחייבת 
שינוי בייצור וצריכת המזון בעולם

הדו"ח קובע כי יש ניצול חסר תקדים של שטחי אדמה ומים בעולם, ושינויים 
בהרגלי צריכת המזון, בהם צמצום צריכת הבשר, עשויים להביא לשחרור של 

כמיליון קילומטר רבוע של אדמות בעולם

מ‡ פ. יוחנן
לשנות  חייבת  האנושות 
וצריכת  גידול  ייצור,  דרכי  את 
לצמצם  מנת  על  בעולם,  המזון 
של  ההרסניות  התוצאות  את 
קובע  כך  ההתחממות הגלובלית. 
דוח שכתבו מומחים מכל העולם 
שי־ הדוח,  פי  על  האו"ם.  עבור 
את  לסכן  עלולים  האקלים  נויי 
הזנים  מגוון  ואת  המזון  אספקת 

בעולם.
המזון  ארגון  נתוני  לפי   
 4 פי  הכפיל  העולם  האו"ם,  של 
בין  בשנה,  הבשר  ייצור  קצב  את 
1961 ל-2014. כדי לעמוד בקצב 
חקלאיים  שטחים  מכלים  אנחנו 
לא  אם  הסביבה.  את  ומזהמים 
תיפ־ הסביבה  הצריכה,  תצומצם 
צורך  שיש  כך  דרמטי,  באופן  גע 
במציאת הפתרונות שיחליפו את 

הבשר.
הדוח קובע כי גידול האוכ־
לוסיה העולמית והשינויים בהר־
לניצול  כיום  הביאו  הצריכה  גלי 
אדמה  שטחי  של  תקדים  חסר 
מציינים  המומחים  בעולם.  ומים 
ובהרגלי  בחקלאות  שינויים  כי 
צריכת המזון, בהם צמצום צריכת 
לשחרור  להביא  עשויים  הבשר, 
של  רבוע  קילומטר  כמיליון  של 
עד  הארץ  כדור  ברחבי  אדמות 

המומחים  זאת,  עם  לשנת 2050. 
יש  כי  במפורש  מלקבוע  נמנעים 

להימנע לחלוטין מאכילת בשר.
הנ־ הפעולות  של  "דחייה 
"עלולה  בדוח,  נכתב  דרשות", 
בלתי  השפעות  לכמה  לגרום 
אקולוגיות  מערכות  על  הפיכות 
הארוך  בטווח  אשר  מסוימות, 
ההת־ של  להאצה  להביא  יכולות 

חממות הגלובלית".

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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לשעבר  הנשיא  תומכי  כי   AFP

"מוכנים להגן עליו עד הסוף".

shaharit.com
office@shaharit.com

דו"ח האו"ם: 

ההתחממות הגלובלית מחייבת 
שינוי בייצור וצריכת המזון בעולם

הדו"ח קובע כי יש ניצול חסר תקדים של שטחי אדמה ומים בעולם, ושינויים 
בהרגלי צריכת המזון, בהם צמצום צריכת הבשר, עשויים להביא לשחרור של 

כמיליון קילומטר רבוע של אדמות בעולם

מ‡ פ. יוחנן
לשנות  חייבת  האנושות 
וצריכת  גידול  ייצור,  דרכי  את 
לצמצם  מנת  על  בעולם,  המזון 
של  ההרסניות  התוצאות  את 
קובע  כך  ההתחממות הגלובלית. 
דוח שכתבו מומחים מכל העולם 
שי־ הדוח,  פי  על  האו"ם.  עבור 
את  לסכן  עלולים  האקלים  נויי 
הזנים  מגוון  ואת  המזון  אספקת 

בעולם.
המזון  ארגון  נתוני  לפי   
 4 פי  הכפיל  העולם  האו"ם,  של 
בין  בשנה,  הבשר  ייצור  קצב  את 
1961 ל-2014. כדי לעמוד בקצב 
חקלאיים  שטחים  מכלים  אנחנו 
לא  אם  הסביבה.  את  ומזהמים 
תיפ־ הסביבה  הצריכה,  תצומצם 
צורך  שיש  כך  דרמטי,  באופן  גע 
במציאת הפתרונות שיחליפו את 

הבשר.
הדוח קובע כי גידול האוכ־
לוסיה העולמית והשינויים בהר־
לניצול  כיום  הביאו  הצריכה  גלי 
אדמה  שטחי  של  תקדים  חסר 
מציינים  המומחים  בעולם.  ומים 
ובהרגלי  בחקלאות  שינויים  כי 
צריכת המזון, בהם צמצום צריכת 
לשחרור  להביא  עשויים  הבשר, 
של  רבוע  קילומטר  כמיליון  של 
עד  הארץ  כדור  ברחבי  אדמות 

המומחים  זאת,  עם  לשנת 2050. 
יש  כי  במפורש  מלקבוע  נמנעים 

להימנע לחלוטין מאכילת בשר.
הנ־ הפעולות  של  "דחייה 
"עלולה  בדוח,  נכתב  דרשות", 
בלתי  השפעות  לכמה  לגרום 
אקולוגיות  מערכות  על  הפיכות 
הארוך  בטווח  אשר  מסוימות, 
ההת־ של  להאצה  להביא  יכולות 

חממות הגלובלית".

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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מחפשים את האוצר
בחסות "כלי כיף"

הגי־ בכל  ילדים  על  מאוד  אהובה  פעילות 
לאים: מחביאים אוצר (ממתק, כסף קטן, הפ־

תעה קטנה) במקום סודי בבית.
מכינים מפה של הבית עם כל החדרים ומח־
ביאים פתקים בהם כתובים רמזים היכן נמצא 
האוצר (בחדר הכי מבולגן בבית, במגירה שבה 
אבא שומר את אוסף הבולים שלו וכן הלאה), 
מסמנים באיקסים במפה היכן נמצאים הרמזים 
ולאט לאט באמצעות המפה מוצאים את הפ־

תקים ואת האוצר.

mailto:a0548477939@gmail.com
mailto:hamibayam@gmail.com
http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
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מחפשים את האוצר
בחסות "כלי כיף"

הגי־ בכל  ילדים  על  מאוד  אהובה  פעילות 
לאים: מחביאים אוצר (ממתק, כסף קטן, הפ־

תעה קטנה) במקום סודי בבית.
מכינים מפה של הבית עם כל החדרים ומח־
ביאים פתקים בהם כתובים רמזים היכן נמצא 
האוצר (בחדר הכי מבולגן בבית, במגירה שבה 
אבא שומר את אוסף הבולים שלו וכן הלאה), 
מסמנים באיקסים במפה היכן נמצאים הרמזים 
ולאט לאט באמצעות המפה מוצאים את הפ־

תקים ואת האוצר.

mailto:rashbiwings@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=+972_527656562&%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com


21יום שני י"א מנחם אב תשע"ט 2011/08/2019 יום שני י"א מנחם אב תשע"ט 11/08/2019

mailto:a0527171314@gmail.com
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http://bit.ly/2M5XOHA-kinorot-mofa
mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
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ירידה בתחלואה 
בחצבת בישראל

מומחים בתחום הבריאות הצביעו על ירידה של יותר מ-50% בתחלואה 
בחודשיים האחרונים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד ◆ ביולי חלו 13 בני 

אדם לעומת 73 ביולי 2018

מ‡ פ. יוחנן
הבריאות  בתחום  מומחים 
יותר  של  ירידה  על  הצביעו 
מ-50% בשיעור התחלואה בחצ־
בת בחודשיים האחרונים, לעומת 
כך  אשתקד.  המקבילה  התקופה 
המומחים  חדשות.  בכאן  פורסם 
בתח־ ירידה  מגמת  יש  כי  הראו 
החורף  לחודשי  ביחס  גם  לואה 

השנה.
בי־ היו  השנה  יוני  בחודש 
שראל 53 מקרי חצבת לעומת 73 
ובחודש  שעברה,  בשנה  מקרים 
אדם  בני   13 במחלה  חלו  יולי 
 .2018 ביולי  חולים   73 לעומת 
אפריל  בחודשים  השוואה,  לשם 
ומאי השנה חלו כ-350 בני אדם 
בשנה  מארס  מחודש  בחצבת. 
בני  בישראל 4,305  חלו  שעברה, 
המקרים  מרבית  בחצבת.  אדם 

חו־  2,272 – ירושלים  במחוז  היו 
אביב  תל  מחוז  מכן  לאחר  לים, 
עם  צפת  ונפת  מקרים   431 עם 
בשנת  חלו  כה  עד  מקרים.   380

2019 - 1,165 בני אדם. 
בריאות  רופאי  באיגוד 
הירי־ מגמת  על  בירכו  הציבור 
תחילת  עם  כי  תקווה  והביעו  דה 
שנת הלימודים והחורף לא תהיה 
בפרט  בתחלואה,  חוזרת  עלייה 

כאשר שליש מהשנתון לא מקבל 
שנה  בגיל  הראשונה  המנה  את 
המשאבים  היעדר  עקב  במועד 
הדגישו  באיגוד  החלב.  בטיפות 
כי חשוב ללמוד וליישם את לקחי 
הדחוף  הצורך  ואת  ההתפרצות 
האדם  כוח  משאבי  בהקצאת 
לשירות  הנדרשים  והתקציב 
המונע, על מנת להגן על בריאות 

הציבור בישראל.

מענק הלימודים ישולם היום
יקבלו את המענק 98,900 משפחות חד הוריות עבור 160,700 ילדים, וכ- 
17,500 משפחות ברוכות ילדים המקבלות קצבאות עבור כ-66,500 ילדים

מ‡ פ. יוחנן
הלימודים  שנת  פתיחת  לרגל 
תש"פ בעוד כשלושה שבועות, הבי־
לימודים  מענק  ישלם  הלאומי  טוח 
למשפחות הזכאיות לכך על פי חוק 

הביטוח הלאומי.
מדובר במשפחות חד-הוריות, 
ויותר  ילדים  ארבעה  עם  ומשפחות 
הכנסה,  הבטחת  קצבאות  המקבלות 
מזונות, נכות, אזרח ותיק (זקנה), או 
למשפ־ לסייע  בא  המענק  שאירים. 
לק־ הספר  לבתי  ציוד  ברכישת  חות 

ראת שנת הלימודים החדשה.
 1,018 הוא  המענק  סכום 

 ,18 עד   6 בגיל  ילד  כל  עבור  ש"ח 
שנולדו  ילדים  עבור  משולם  והוא 
המע־  .12.2013.31 עד  מ-1.1.2002 
נק ישולם לחשבון הבנק של הזכאים 

היום (שני). 
המענק  את  יקבלו  השנה 
הורה  שבראשן  משפחות   98,900
וכ-  ילדים,   160,700 עבור  עצמאי 
ילדים  ברוכות  משפחות   17,500
עבור  קיום,  קצבאות  המקבלות 
הכוללת  העלות  ילדים.  כ-66,500 
של תשלומי המענק היא כ-231 מי־

ליון ש"ח.
מסר  שפיגלר  מאיר  המנכ"ל 

שהביטוח הלאומי משלם את המענק 
מרבית  של  הבנק  לחשבון  ישירות 
שיצטרכו  מבלי  הזכאיות  המשפחות 
ובי־ טפסים,  למלא  או  אלינו  לפנות 
למשפחות  שולחים  אנחנו  אלו  מים 
לטל־ ומסרונים  מפורטות  הודעות 
הוסיף,  המנכ"ל  הסלולריים.  פונים 
הביטוח  המענק  תשלום  "באמצעות 
אחריות  של  מסר  מעביר  הלאומי 
חברתית למשפחות. אנחנו מאמינים 
שההשקעה בחינוך דור העתיד היא 
השקעה נכונה ובעלת תרומה מו־
ולצמצום  הילדים,  לקידום  כחת 

מעגל העוני".

רוסיה: 2 הרוגים בפיצוץ 
במתקן טילים; נרשמה עלייה 

זמנית בקרינה
ארבעה בני אדם נוספים נפצעו בתקרית שאירעה בבסיס בצפון המדינה ◆ 
הרשויות באזור הודיעו על זינוק ברמות הקרינה והנחו את התושבים ליטול 

טיפות יודין ולסגור את חלונות הבתים

מ‡ פ. יוחנן
בפי־ נהרגו  אדם  בני  שני 
טילים  במתקן  שאירע  צוץ 
ארכנגלסק  העיר  באזור  צבאי, 
בני  ארבעה  המדינה.  שבצפון 
משרד  נפצעו.  נוספים  אדם 
ההגנה הרוסי דיווח כי התקרית 
שה־ רקטי  מנוע  בשל  נגרמה 
ונסיבות  ניסוי,  במהלך  תפוצץ 

האירוע עדיין נבדקות.
הודיע  התקרית,  לאחר 
שוחררו  לא  כי  ההגנה  משרד 
כתו־ רדיואקטיביים  חומרים 
רשויות  אך  מהפיצוץ,  צאה 
על  דיווחו  באזור  מקומיות 
למשך  הקרינה  ברמות  עלייה 

זמן קצר.
תושבי האזור הונחו ליטול 
טיפות יודין ולסגור את חלונות 

מהק־ לפגיעה  מחשש  הבתים, 
התנועה  כן,  כמו  החריגה.  רינה 
חודש.  למשך  נאסרה  הלבן  בים 
תושבי  שונים,  דיווחים  פי  על 
מהב־ לצאת  לא  הונחו  האזור 
כי  מסר  ארכנגלסק  מושל  תים. 

האזור לא יפונה מתושבים.

כי  דווח  כשבוע  לפני 
נו־ שמונה  ולפחות  נהרג  אדם 
פיצוצים  בסדרת  נפצעו  ספים 
שאירעה במחסן נשק בעיר קר־
בעקבות  שבסיביר.  סנויארסק 
מתושבי  אלף  כ-11  הפיצוצים, 

האזור פונו מבתיהם.

ארה"ב: טייס החזיר את גופת 
אביו שנפל בווייטנאם

טייס אמריקני זכה להביא את אביו, טייס קרב שנפל בוייטנאם לפני 52 שנה, 
לקבורה ◆ בראיין נייט, שנפרד מאביו כשהיה בן חמש, החזיר את שרידי אביו 

לנמל התעופה שבו נפגשו לאחרונה

מ‡ פ. יוחנן
בלבד  חמש  בן  היה  נייט  בראיין 
נייט  רוי  הקרב  טייס  מאביו,  כשנפרד 
ג'וניור, בעת שהמריא למלחמה בווייט־
התעופה  בשדה  ההיא  הפרידה  נאם. 
שבה  האחרונה  הפעם  היתה  בדאלאס 
במלחמה  נפל  האב  השניים:  התראו 
והוגדר כנעדר שנים רבות, עד שלאח־
החזיר  כעת  גופתו.  שרידי  אותרו  רונה 
בעקבות  לטייס  בעצמו  שהפך  בראיין, 
ארה"ב  לאדמת  אביו  שרידי  את  אביו, 

בטקס מרגש.

האב, רוי נייט ג'וניור, הוגדר כנ־
עדר לאחר שמטוסו הופל במאי 1967: 
הוא היה אז בן 36. איש לא ראה אותו 
והתפו־ שהתרסק  לפני  מהמטוס  צונח 
למרות  כחלל,  הוגדר  הוא  ב-1974  צץ. 
קודם  והוא  אותרו,  לא  גופתו  ששרידי 

לדרגת קולונל.
הביטחון  משרד  הודיע  השנה 
הש־ כי  נייט  של  למשפחתו  האמריקני 
רידים אותרו. לפני מספר ימים בנו של 
שרידי  את  בטיסה  החזיר  הקרב  טייס 
גופתו לשדה התעופה בדאלאס, טקסס 

– המקום שבו התראו לאחרונה.
התעופה  שדה  צוות  כל  כמעט 
הגיע למקום על מנת לחלוק כבוד אח־
לכבוד  וזכה   – בקרב  שנפל  לגיבור  רון 
את  שסחב  כבוד  ולמשמר  מלא  צבאי 

ארונו. 
"משפחת סאות'ווסט איירליינס 
קולונל  של  בחזרתו  לתמוך  מתכבדת 
נייט, לאחר שנים רבות ומלאות תקווה – 
כמו גם בחזרתו של כל גיבור צבאי שה־
קריב את הקורבן האולטימטיבי תוך כדי 
שירות בצבא", נמסר בהודעה הרשמית.
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וודקה גרעינית, 
משדות צ'רנוביל

חוקרים בריטים ייצרו וודקה משיפון שגדל באזור צ'רנוביל ◆ הוודקה נמצאה 
בטוחה לשתיה

מ‡ פ. יוחנן
בבריטניה  חוקרים  קבוצת 
הוכיחה כי הטבע באזור צ'רנוביל,  
שם התרחש אסון גרעיני ב-,1986 
שיקם את עצמו עד כדי כך שניתן 
כעת לשתות בו את מי האקוויפר 
חוקרים  לבירה.  דגנים   ולגדל 
ייצרו  פורטסמות'  מאוניברסיטת 
משיפון  לשתייה  בטוחה  וודקה  
שגידלו באזור האסור. "אין בווד־
קה  הזאת רדיואקטיביות חריגה, 
היא כמו כל וודקה אחרת",  הודיע 
החוקר ג'ים סמית', "לקחנו שיפון 
מזוהם בנשורת  גרעינית וגם מים 
והתח־ צ'רנוביל,  של  מהאקוויפר 

לנו בתהליך  הזיקוק". 
בדקו  אחרת  באוניברסיטה 
את המשקה במעבדה  ולא איתרו 
סמית'  רדיואקטיביות.  רמת  בו 
אמר כי המחקר מחזק את שרבים 
סבורים: ניתן לגדל חקלאות ללא 
(כ-4,200  האסור"  ב"אזור  חשש  
הרווחים   כי  ציין  גם  הוא  קמ"ר). 

בין  יחולקו  הוודקה,  ממכירת 
שסבלו  המקומיים,  התושבים 

שהציבו  ההגבלות  בגלל  שנים 
הרשויות על חקלאות.

ארבעה מפעלים חדשים 
יוקמו בדימונה

בשורה לדרום: ארבעה מפעלים חדשים יוקמו בדימונה וכן יורחב מפעל נוסף 
בעיר ◆ בעקבות כך יועסקו כ-140 עובדים חדשים בנגב

מ‡ פ. יוחנן
במ־ תעשייה  אזורי  מינהל 
שיווק  והתעשייה  הכלכלה  שרד 
מגרשים ליזמים להקמת ארבעה 
דימו־ התעשייה  באזור  מפעלים 
נה, בשטח כולל של  יותר מ-15 
מיליון  כ-4   של  ובתקציב  דונם 

שקלים.
שי־ החדשים  המפעלים 
שלטי  לייצור  מפעל  הם:  קומו 
תאורה  מתקני  מפעל  חוצות, 
לשלטי פרסום, בית  דפוס ומפ־
על מתכת. בנוסף, מינהלת רשות 
הכלכלה  במשרד  ההשקעות 
דלק   לחברת  אישרה  והתעשייה 

הממוקמת  בע"מ,  מיחזור  סן 
לה־ השקעה  תוכנית  בדימונה, 

של   בסכום  קיים  מפעל   רחבת 
מדובר  שקלים.    22,950,000
במונחי  שקלים  ב-4,590,000 

מענק.
להביא  צפויה  התוכנית 
לגידול  בהיקף של  18,229,000 
בח־ המכירות  במחזור  שקלים 
בייצור  עוסקת  החברה  ברה. 
לרבות  שונים,  מסוגים  ממיסים 
תה־ באמצעות  ציקלוהקסנון, 
ליך של זיקוק חומרים והשבתם 
המאפשרת  ניקיון  של  לרמה 

שימוש חוזר בתעשייה.

מבו־ זו  השקעה  תוכנית 
ופיתוח  מחקר  עבודת  על  ססת 
האח־ בשנים  בחברה  שבוצעה 
מתקן  להקמת  ומיועדת  רונות 
מערכת  שבמרכזו  חדש  ייצור 
יאפ־ זה  ציוד  מפריט.  זיקוק 
תע־ ברמה  לייצר  לחברה  שר 
בדרגת  ציקלוהקסנון  שייתית 
היא  שאותו    99%, של   ניקיון 
שבק־ אינטל  ממפעל  אוספת 
לסיוע   יזכו  המפעלים  גת.  ריית 
ובהמשך  בפיתוח,  כ%90-  של 
בקבלת  להסתייע  יוכלו  גם  הם 
של  ההשקעות  מרשות  מענקים 

המשרד.

הוקצו מיליוני שקלים לשמירה 
על ניקיון הים והחופים

קמפיין הסברה לשמירה על ניקיון החופים והשארת הכלים החד-פעמיים 
בבית כדי ליהנות מחופים נקיים מפלסטיק

מ‡: יר‡ל לבי‡
הסביבה  להגנת  המשרד 
ממשיכים  אקואושן  ועמותת 
הסביבה  על  לשמור  שנה  כבכל 
נקי,  ים  למען  והימית  החופית 
תחת  הסברה  בקמפיין  ויוצאים 
בים  לא   – "חד-פעמי  הכותרת: 
לציבור  קורא  הקמפיין  שלי!". 
החד-פע־ הכלים  את  להשאיר 
וים  מחופים  וליהנות  בבית  מיים 

נקיים מפלסטיק.
וב־ בים  הפסולת  תופעת 
גלובלית  בעיה  מהווה  חופים 
כולו.  העולם  בחופי  ופוגעת 
על-פי הערכות שונות, מדי שנה 
ולאוקיינוסים  לימים  מושלכים 
פלסטיק.  של  טונות  מיליון  כ-8 
מה־  90% שעד  נמצא,  בישראל 
פסולת הימית היא פלסטיק שכ־
הזה,  ובקצב  מתכלה.  ואינו  מעט 
עשירים  יהיו  הים  מי  ב-2050 
מאשר  פלסטיק  בשאריות  יותר 

בדגים חיים.
לפחות 60% מהפסולת בים 
יבש־ במקורות  מקורה  ובחופים 
תיים - ציבור לא אחראי המבלה 
לכלוך:  אחריו  ומשאיר  בחופים 
חד- כלים  שתייה,  בקבוקי 
שקיות  שתייה,  קשיות  פעמיים, 
פלסטיק, בדלי סיגריות, שאריות 
מצט־ נוספת  פסולת  ועוד.  מזון 
או  נחלים  משפכי  בחופים  ברת 
רבים  במקרים  שכולל  ים,  מפלט 
פסולות שנשטפו מחופים אחרים 
ונסחפו בזרמי הים, לעתים למר־

חקים ארוכים.
לה־ המשרד   2019 בשנת   
ברשויות  תומך  הסביבה  גנת 

בלתי  חופים  שבתחומן  מקומיות 
 9,307,300 של  בהיקף  מוכרזים 
ביותר  הגדולה  התמיכה   - שקל 
המש־ על-ידי  כה  עד  שניתנה 
שהעביר  התקציבים  הגדלת  רד. 
החו־ לניקיון  לרשויות  המשרד 
בשנים  הסברה  ולפעילויות  פים 
האחרונות, לצד כניסת חוק הש־
משמעו־ להפחתה  הביאו  קיות, 
תית של כמות הפסולת בחופים.
ממדד "חוף נקי" של המש־
רד להגנת הסביבה, השני לחודש 
מקו־ רשות  אף  כי  עולה   , יולי 
"מלוכלך"  בציון  דורגה  לא  מית 
זאת,  עם  מאוד".  "מלוכלך  או 
דו־ שנמדדו  מהחופים   65.15%
רגו כ"נקיים" עד "נקיים מאוד", 
בת־ הקודם.  לעומת 67% במדד 

שעברה  בשנה  המקבילה  קופה 
נקיים  מהחופים   72.72% נמצאו 
השנה  מתחילת  מאד.  נקיים  עד 
לפחות  נקיים  מהחופים   62.12%

70% מהזמן.

הנקיות  החופיות  הרשויות 
תל  אשדוד,  אילת,  הן:  ביותר 
וחוף  ים  בת  רווה,  גן  יפו,  אביב- 

השרון.
הסביבה  להגנת  המשרד 
לה־ ולמטיילים  לנופשים  קורא 
החד-פעמיים  הכלים  את  שאיר 
בבית וליהנות מחופים וים נקיים 

מפלסטיק.
הוא  נקי"  חוף  "מדד 
אחידה  להערכה  המשמש  כלי 
ניקיון  מידת  של  ואובייקטיבית 
בים  מוכרזים  הלא  הארץ  חופי 
ומהווה  אילת,  ובמפרץ  התיכון 
המ־ של  נקי  חוף  מתוכנית  חלק 

שרד להגנת הסביבה.
מפ־ נשלחים  זו  במסגרת 
להגנת  הארצית  היחידה  קחי 
לבדוק  במשרד  הימית  הסביבה 
חוף  רצועות   66 של  ניקיונן  את 
ק"מ  כ-153  לאורך  מוכרזות  לא 
בים  החופיות  הרשויות  בכלל 

התיכון ובמפרץ אילת.

כך הפכה מאלמו לעיר 
האנטישמית ביותר בשבדיה

העלמת עין מצד פוליטיקאים לתופעות שנאה, יחד עם מהגרים רבים מארצות 
מוסלמיות, הביאו לכך שהקהילה היהודית הוותיקה בעיר כמעט ונעלמה

מ‡: יר‡ל לבי‡
השלישית  העיר  מאלמו, 
להיות  הפכה  בשבדיה,  בגודלה 
האנטיש־ בשל  לשמצה  ידועה 
ואין  בה,  שפורחת  הבוטה  מיות 
היהודים  מכך  שכתוצאה  פלא 
בטוחים.  חשים  לא  בה  הגרים 
כאשר  יותר  אף  חמורה  הבעיה 
הסוציאל־ שלמפלגה  מתברר 
דמוקרטית השולטת במדינה אין 
מספיק  מוסרי  או  פוליטי  רצון 
כותב  כך  בתופעה.  להילחם  כדי 
פור  עלי  גולאם  נימה  העיתונאי 
שהוא חבר בוועדת החינוך בעיר 
במספר  וחבר  שבשוודיה  מאלמו 
בנושא  שוודיים  חשיבה  צוותי 

המזרח התיכון.
לש־ מאלמו  עיריית  ראש 

הואשם  ריפאלו,  אילמר  עבר, 
בהתב־ פעמים  מספר  בעבר 
מנהיגים  אנטישמיות.  טאויות 
הסוציאל־ במפלגה  אחרים 
קאבא,  אדריאן  כמו  דמוקרטית, 
הפיצו בעבר תיאוריות קשר אנ־
שחל  במאי  ה-1  ביום  טישמיות. 
הנוער  בתנועת  חברים  השנה, 
של המפלגה צעדו במאלמו ושרו 
שירים על ”למחוץ את הציונות“.
הדבר שמייחד את כל הש־
ערוריות האלו הוא שאף אדם לא 
נאלץ לשלם מחיר פוליטי עבורן, 
ולמרות שהמפלגה הביעה חרטה 
אף  התקריות,  כל  על  בפומבי 
לא  עונש  ואף  התפטר  לא  אחד 
אתה  אם  כי  נראה  כה  עד  ננקט. 
סוציאל-דמוקרטי  פוליטיקאי 

אנ־ שהתבטאויות  הרי  במאלמו, 
טישמיות הן דבר מקובל.

הליברלית,  למפלגה  גם 
לסוציאל-דמוקרטים  החברה 
בעיות  יש  במאלמו,  בקואליציה 
ולהפיכתה  לאנטישמיות  בנוגע 
בחו־ בעיר.  בחיים  נורמלי  לדבר 
אחד  כי  נחשף  האחרון  יוני  דש 
חור־ מוחמד  הליברלים,  מחברי 
תפקידו  את  לעזוב  שנאלץ  שיד, 
אנטישמיות,  הערות  בעקבות 
פו־ בפגישות  להשתתף  ממשיך 
כזו  באחת  תועד  ואף  ליטיות 
ביחד עם סגן ראש העיר. הוכחה 
להחזיק  יכול  שאתה  לכך  נוספת 
ולהמשיך  אנטישמיות  בדעות 
בכירי  עם  טובים  ביחסים  להיות 

השלטון במאלמו.

http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
mailto:s@shaharit.com
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וודקה גרעינית, 
משדות צ'רנוביל

חוקרים בריטים ייצרו וודקה משיפון שגדל באזור צ'רנוביל ◆ הוודקה נמצאה 
בטוחה לשתיה

מ‡ פ. יוחנן
בבריטניה  חוקרים  קבוצת 
הוכיחה כי הטבע באזור צ'רנוביל,  
שם התרחש אסון גרעיני ב-,1986 
שיקם את עצמו עד כדי כך שניתן 
כעת לשתות בו את מי האקוויפר 
חוקרים  לבירה.  דגנים   ולגדל 
ייצרו  פורטסמות'  מאוניברסיטת 
משיפון  לשתייה  בטוחה  וודקה  
שגידלו באזור האסור. "אין בווד־
קה  הזאת רדיואקטיביות חריגה, 
היא כמו כל וודקה אחרת",  הודיע 
החוקר ג'ים סמית', "לקחנו שיפון 
מזוהם בנשורת  גרעינית וגם מים 
והתח־ צ'רנוביל,  של  מהאקוויפר 

לנו בתהליך  הזיקוק". 
בדקו  אחרת  באוניברסיטה 
את המשקה במעבדה  ולא איתרו 
סמית'  רדיואקטיביות.  רמת  בו 
אמר כי המחקר מחזק את שרבים 
סבורים: ניתן לגדל חקלאות ללא 
(כ-4,200  האסור"  ב"אזור  חשש  
הרווחים   כי  ציין  גם  הוא  קמ"ר). 

בין  יחולקו  הוודקה,  ממכירת 
שסבלו  המקומיים,  התושבים 

שהציבו  ההגבלות  בגלל  שנים 
הרשויות על חקלאות.

ארבעה מפעלים חדשים 
יוקמו בדימונה

בשורה לדרום: ארבעה מפעלים חדשים יוקמו בדימונה וכן יורחב מפעל נוסף 
בעיר ◆ בעקבות כך יועסקו כ-140 עובדים חדשים בנגב

מ‡ פ. יוחנן
במ־ תעשייה  אזורי  מינהל 
שיווק  והתעשייה  הכלכלה  שרד 
מגרשים ליזמים להקמת ארבעה 
דימו־ התעשייה  באזור  מפעלים 
נה, בשטח כולל של  יותר מ-15 
מיליון  כ-4   של  ובתקציב  דונם 

שקלים.
שי־ החדשים  המפעלים 
שלטי  לייצור  מפעל  הם:  קומו 
תאורה  מתקני  מפעל  חוצות, 
לשלטי פרסום, בית  דפוס ומפ־
על מתכת. בנוסף, מינהלת רשות 
הכלכלה  במשרד  ההשקעות 
דלק   לחברת  אישרה  והתעשייה 

הממוקמת  בע"מ,  מיחזור  סן 
לה־ השקעה  תוכנית  בדימונה, 
של   בסכום  קיים  מפעל   רחבת 
מדובר  שקלים.    22,950,000
במונחי  שקלים  ב-4,590,000 

מענק.
להביא  צפויה  התוכנית 
לגידול  בהיקף של  18,229,000 
בח־ המכירות  במחזור  שקלים 
בייצור  עוסקת  החברה  ברה. 
לרבות  שונים,  מסוגים  ממיסים 
תה־ באמצעות  ציקלוהקסנון, 
ליך של זיקוק חומרים והשבתם 
המאפשרת  ניקיון  של  לרמה 

שימוש חוזר בתעשייה.

מבו־ זו  השקעה  תוכנית 
ופיתוח  מחקר  עבודת  על  ססת 
האח־ בשנים  בחברה  שבוצעה 
מתקן  להקמת  ומיועדת  רונות 
מערכת  שבמרכזו  חדש  ייצור 
יאפ־ זה  ציוד  מפריט.  זיקוק 
תע־ ברמה  לייצר  לחברה  שר 
בדרגת  ציקלוהקסנון  שייתית 
היא  שאותו    99%, של   ניקיון 
שבק־ אינטל  ממפעל  אוספת 
לסיוע   יזכו  המפעלים  גת.  ריית 
ובהמשך  בפיתוח,  כ%90-  של 
בקבלת  להסתייע  יוכלו  גם  הם 
של  ההשקעות  מרשות  מענקים 

המשרד.

הוקצו מיליוני שקלים לשמירה 
על ניקיון הים והחופים

קמפיין הסברה לשמירה על ניקיון החופים והשארת הכלים החד-פעמיים 
בבית כדי ליהנות מחופים נקיים מפלסטיק

מ‡: יר‡ל לבי‡
הסביבה  להגנת  המשרד 
ממשיכים  אקואושן  ועמותת 
הסביבה  על  לשמור  שנה  כבכל 
נקי,  ים  למען  והימית  החופית 
תחת  הסברה  בקמפיין  ויוצאים 
בים  לא   – "חד-פעמי  הכותרת: 
לציבור  קורא  הקמפיין  שלי!". 
החד-פע־ הכלים  את  להשאיר 
וים  מחופים  וליהנות  בבית  מיים 

נקיים מפלסטיק.
וב־ בים  הפסולת  תופעת 
גלובלית  בעיה  מהווה  חופים 
כולו.  העולם  בחופי  ופוגעת 
על-פי הערכות שונות, מדי שנה 
ולאוקיינוסים  לימים  מושלכים 
פלסטיק.  של  טונות  מיליון  כ-8 
מה־  90% שעד  נמצא,  בישראל 
פסולת הימית היא פלסטיק שכ־
הזה,  ובקצב  מתכלה.  ואינו  מעט 
עשירים  יהיו  הים  מי  ב-2050 
מאשר  פלסטיק  בשאריות  יותר 

בדגים חיים.
לפחות 60% מהפסולת בים 
יבש־ במקורות  מקורה  ובחופים 
תיים - ציבור לא אחראי המבלה 
לכלוך:  אחריו  ומשאיר  בחופים 
חד- כלים  שתייה,  בקבוקי 
שקיות  שתייה,  קשיות  פעמיים, 
פלסטיק, בדלי סיגריות, שאריות 
מצט־ נוספת  פסולת  ועוד.  מזון 
או  נחלים  משפכי  בחופים  ברת 
רבים  במקרים  שכולל  ים,  מפלט 
פסולות שנשטפו מחופים אחרים 
ונסחפו בזרמי הים, לעתים למר־

חקים ארוכים.
לה־ המשרד   2019 בשנת   
ברשויות  תומך  הסביבה  גנת 

בלתי  חופים  שבתחומן  מקומיות 
 9,307,300 של  בהיקף  מוכרזים 
ביותר  הגדולה  התמיכה   - שקל 
המש־ על-ידי  כה  עד  שניתנה 
שהעביר  התקציבים  הגדלת  רד. 
החו־ לניקיון  לרשויות  המשרד 
בשנים  הסברה  ולפעילויות  פים 
האחרונות, לצד כניסת חוק הש־
משמעו־ להפחתה  הביאו  קיות, 
תית של כמות הפסולת בחופים.
ממדד "חוף נקי" של המש־

רד להגנת הסביבה, השני לחודש 
מקו־ רשות  אף  כי  עולה   , יולי 
"מלוכלך"  בציון  דורגה  לא  מית 
זאת,  עם  מאוד".  "מלוכלך  או 
דו־ שנמדדו  מהחופים   65.15%
רגו כ"נקיים" עד "נקיים מאוד", 
בת־ הקודם.  במדד  לעומת 67% 
שעברה  בשנה  המקבילה  קופה 
נקיים  מהחופים   72.72% נמצאו 
השנה  מתחילת  מאד.  נקיים  עד 
לפחות  נקיים  מהחופים   62.12%

70% מהזמן.

הנקיות  החופיות  הרשויות 
תל  אשדוד,  אילת,  הן:  ביותר 
וחוף  ים  בת  רווה,  גן  יפו,  אביב- 

השרון.
הסביבה  להגנת  המשרד 
לה־ ולמטיילים  לנופשים  קורא 
החד-פעמיים  הכלים  את  שאיר 
בבית וליהנות מחופים וים נקיים 

מפלסטיק.
הוא  נקי"  חוף  "מדד 
אחידה  להערכה  המשמש  כלי 
ניקיון  מידת  של  ואובייקטיבית 
בים  מוכרזים  הלא  הארץ  חופי 
ומהווה  אילת,  ובמפרץ  התיכון 
המ־ של  נקי  חוף  מתוכנית  חלק 

שרד להגנת הסביבה.
מפ־ נשלחים  זו  במסגרת 
להגנת  הארצית  היחידה  קחי 
לבדוק  במשרד  הימית  הסביבה 
חוף  רצועות   66 של  ניקיונן  את 
ק"מ  כ-153  לאורך  מוכרזות  לא 
בים  החופיות  הרשויות  בכלל 

התיכון ובמפרץ אילת.

כך הפכה מאלמו לעיר 
האנטישמית ביותר בשבדיה

העלמת עין מצד פוליטיקאים לתופעות שנאה, יחד עם מהגרים רבים מארצות 
מוסלמיות, הביאו לכך שהקהילה היהודית הוותיקה בעיר כמעט ונעלמה

מ‡: יר‡ל לבי‡
השלישית  העיר  מאלמו, 
להיות  הפכה  בשבדיה,  בגודלה 
האנטיש־ בשל  לשמצה  ידועה 
ואין  בה,  שפורחת  הבוטה  מיות 
היהודים  מכך  שכתוצאה  פלא 
בטוחים.  חשים  לא  בה  הגרים 
כאשר  יותר  אף  חמורה  הבעיה 
הסוציאל־ שלמפלגה  מתברר 
דמוקרטית השולטת במדינה אין 
מספיק  מוסרי  או  פוליטי  רצון 
כותב  כך  בתופעה.  להילחם  כדי 
פור  עלי  גולאם  נימה  העיתונאי 
שהוא חבר בוועדת החינוך בעיר 
במספר  וחבר  שבשוודיה  מאלמו 
בנושא  שוודיים  חשיבה  צוותי 

המזרח התיכון.
לש־ מאלמו  עיריית  ראש 

הואשם  ריפאלו,  אילמר  עבר, 
בהתב־ פעמים  מספר  בעבר 
מנהיגים  אנטישמיות.  טאויות 
הסוציאל־ במפלגה  אחרים 
קאבא,  אדריאן  כמו  דמוקרטית, 
הפיצו בעבר תיאוריות קשר אנ־
שחל  במאי  ה-1  ביום  טישמיות. 
הנוער  בתנועת  חברים  השנה, 
של המפלגה צעדו במאלמו ושרו 
שירים על ”למחוץ את הציונות“.
הדבר שמייחד את כל הש־
ערוריות האלו הוא שאף אדם לא 
נאלץ לשלם מחיר פוליטי עבורן, 
ולמרות שהמפלגה הביעה חרטה 
אף  התקריות,  כל  על  בפומבי 
לא  עונש  ואף  התפטר  לא  אחד 
אתה  אם  כי  נראה  כה  עד  ננקט. 
סוציאל-דמוקרטי  פוליטיקאי 

אנ־ שהתבטאויות  הרי  במאלמו, 
טישמיות הן דבר מקובל.

הליברלית,  למפלגה  גם 
לסוציאל-דמוקרטים  החברה 
בעיות  יש  במאלמו,  בקואליציה 
ולהפיכתה  לאנטישמיות  בנוגע 
בחו־ בעיר.  בחיים  נורמלי  לדבר 
אחד  כי  נחשף  האחרון  יוני  דש 
חור־ מוחמד  הליברלים,  מחברי 
תפקידו  את  לעזוב  שנאלץ  שיד, 
אנטישמיות,  הערות  בעקבות 
פו־ בפגישות  להשתתף  ממשיך 

כזו  באחת  תועד  ואף  ליטיות 
ביחד עם סגן ראש העיר. הוכחה 
להחזיק  יכול  שאתה  לכך  נוספת 
ולהמשיך  אנטישמיות  בדעות 
בכירי  עם  טובים  ביחסים  להיות 

השלטון במאלמו.
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בוטלה הפגנה שתוכננה 
בהרצליה נגד הרס 
ביהכ"נ הצרפתי 

לאחר שראש העיר והקהילה הצרפתית החלו בסדרת סבבי פגישות כדי לאתר 
פתרון קבע לבתי הכנסת של הקהילה הצרפתית

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרצ־ העיר  מועצת  חבר 
לת־ הצליח  צדיקוב  אלעד  ליה, 
ווך בין רה"ע משה פדלון וראשי 
הקהילה הצרפתית לאחר נתק בן 

מעל שנה.
הצרפתית  והקהילה  רה"ע 
החלו בסדרת סבבי פגישות ע"מ 
הכנסת  לבתי  קבע  פתרון  לאתר 
של הקהילה הצרפתית בהרצליה 

פיתוח.
ברוח  נערכה  הפגישה 
נכו־ עם  ופרודוקטיבית  חיובית 
העבר  משקעי  את  לזנוח  נות 
קדימה  להתבונן  ומאידך  מחד, 

למציאת פתרון קבע.
ראש  עם  מפגש  לנו  "היה 
טוב  כיוון  שיש  וראינו  העירייה 
פתרון  למצוא  מצדו  טוב  ורצון 
מחר",  ההפגנה  את  ביטלנו  ולכן 
הצרפתית  הקהילה  ראש  מספר 
"דיבר־ השרון,  לצומת  דהן  דוד 
ביחד  ונעשה  ונפתחנו  בכנות  נו 
של  בדרך  פתרון  למצוא  מאמץ 
באנו  לא  במלחמה.  ולא  שלום 
אלא  ולריב  להילחם  כדי  לארץ 

ולג־ שלנו  בארץ  בכיף  לחיות 
שלנו  הילדים  את  בשקט  פה  דל 
מקווים  אנחנו  ואהבה.  בשמחה 
בצו־ ויסתדר  יצליח  זה  שהפעם 
רה טובה ומכובדת לכל הצדדים. 
העירייה  בראש  מאמינים  אנחנו 
שהפעם זה יהיה טוב. נכנסו עכ־
פגישות  של  ומרתון  למו"מ  שיו 
לבית  קבע  פתרון  שנמצא  עד 
כשש  של  נתק  אחרי  הכנסת, 
עוד  צפויות  הבא  בשבוע  שנים. 
הכנסת  בית  בינתיים  פגישות. 
ברחוב וינגייט 90 פועל במסגרת 
לעזוב  היא  והמטרה  מצומצמת 
כמה שיותר מהר את המקום שם. 
אנחנו מקווים שיימצא לנו בהק־
לקהילה  וראוי  מכובד  מקום  דם 
שמאוד  כמו שלנו  ומכובדת  יפה 
ואת  פיתוח  הרצליה  את  אוהבת 

הארץ".
מברך  'אני  צדיקוב:  אלעד 
המ־ התהליך  על  לרה"ע  ומודה 
הציבור  לכלל  האחריות  חודש. 
כראש רשות צריכה לגבור על כל 
זאת  הוכיח  ורה"ע  אחר  שיקול 
בנכונותו. זהו צעד בונה אמון של 

ערך  ייקר  שהוא  ישראל,  אהבת 
עוד יותר  בימים אלו'.

נמסר:  הרצליה  מעיריית 
"היחסים בין הקהילה הצרפתית 
לבין עיריית הרצליה, וראש העיר 
טובים.  ומעולם  מאז  היו  בפרט, 
מע־ נבעו  האחרונות  המחלוקות 
משה  העיר,  ראש  שבדין.  ניינים 
פדלון, מאמין בהידברות פתוחה 
ומציאת פתרונות במסגרת החוק 

– וכך יעשה".
כזכור, בגלל עבירות בנייה 
בית  את  סגרה  הרצליה  עיריית 
הכנסת של עולי צרפת בעיר ללא 
הסדר או פתרון - חבר המועצה 
מ'דגל' אלעד צדיקוב כתב מכתב 
בסיסי  סיוע  שאין  כך  על  חריף 

לעולים החדשים מצרפת .
נשיא  את  ציטט  הוא 
הקהילה הרב דוד דהן שאמר לו 
"בצרפת התייחסו אלינו עשרות 
העליתי  לא  טוב,  יותר  מונים 
ביותר  השחורים  בחלומותיי 
שיהודים  ישראל  בארץ  שדווקא 
ביה"כ  את  לסגור  בנו  יילחמו 

שלנו".

ארה"ב: פעיל ניאו-נאצי נאשם 
שתכנן לפוצץ בית כנסת בלאס וגאס

בביתו נמצאו מרכיבים לייצור פצצות ◆ הוא נעצר והודה בחקירה כי הוא שונא 
יהודים, וכי תכנן לייצר מטען חבלה מאולתר

מ‡: יר‡ל לבי‡
קלימו,  קונור  בשם  צעיר 
ידי  על  נעצר  וגאס,  מלאס  בן 23 
לפוצץ  שתכנן  והואשם   FBI-ה
של  ברשותו  בעיר.  כנסת  בית 
כמאבטח,  בעברו  שעבד  קלימו, 
ולפי  נפץ,  חומרי  לכאורה  נמצאו 
הרשות הפדרלית הוא "שמר על 
עליונות  ארגון  פעילי  עם  קשר 
לבנה, שמתבסס אידיאולוגית על 

המפלגה הנאצית".
בטרור  הלוחמה  מחלקת 
את  לחקור  החלה   FBI-ה של 

הפעיל צעיר באפריל, אחרי שה־
"חטיבת  עם  קשר  יצר  כי  תגלה 
ארגון   ,(AWD) אטומוואפן" 
הב־ בארצות  הפועל  נאו-נאצי 
עולה,  אי  בי  האף  מחקירת  רית. 
כי ה-AWDמעודד תקיפות על 
כי  נאמר  עוד  ויהודים.  תשתיות 
חברים  לגייס  כדי  פועל  הארגון 
להע־ דומות,  השקפות  בעלי 
בטקטיקות  אימונים  אותם  ביר 
צבאיות, קרב מגע, הכנת פצצות 
בשביל "ניצחון  נוספים  ובדברים 
במלחמת  מתפשר  ובלתי  מוחלט 

גזע".
כא־ מהחקירה,  עלה  עוד 
בית  לפוצץ  תכנן  קלימו  כי  מור, 
במאי.  ב-10  וגאס  בלאס  כנסת 
עובד מוסווה של המשטרה גילה 
התע־ כי  העצור  עם  בהתכתבות 

ניין בבניית חומרי נפץ.
נמצאו  בביתו  בחיפוש 
ברזל  גופרתית,  חומצה  תרמיט, 
לייצור  נוספים  ומרכיבים  ריתוך 
בחקי־ והודה  נעצר  הוא  פצצות. 
רה כי הוא שונא יהודים, וכי תכנן 

לייצר מטען חבלה מאולתר.

shaharit.com
office@shaharit.com

צב ים חום נלכד בתוך עקבת 
גלגלי רכב שמנע הגעתו לים 
חשוב לשים לב: תאורה על החוף במהלך הלילה מפריעה לצבים ולצבונים 

שבוקעים מהביצים. חשוב לצמצם שימוש בתאורה ואור על החופים

מ‡: יר‡ל לבי‡  
לאחר  נצפה  צב  אבקוע 
ים  צב  האבקוע  מהקן.  שהגיח 
חום נלכד בתוך עקבת גלגלי רכב 

המונעת את הגעתו לים
חומים  ים  צבי 
ירוקים  ים  וצבי   (CARETTA)
 (CHELONIA MYDAS)
לה־ כדי  ישראל  לחופי  מגיעים 
טיל את ביציהן בקינים על החוף. 
בסכנת  נמצאים  הצבים  מיני  שני 
הכחדה בים התיכון ומוגנים ע"פ 

חוק.
במהלך עונת ההטלה חשוב 
התנה־ כללי  על  לשמור  מאוד 
גות, על מנת להגן על צבות הים 
הקינים  על  החוף,  אל  שעולות 
על  וכמובן,  שבתוכם)  (והביצים 
הצבונים הקטנים שיבקעו לבסוף 

ויעשו את דרכם אל הים.
מב־ והגנים  הטבע  ברשות 
קשים לשים לב: תאורה על החוף 
לצבים  מפריעה  הלילה  במהלך 

מהביצים.  שבוקעים  ולצבונים 
בתאורה  שימוש  לצמצם  חשוב 

ואור על החופים.
בחוף  מנוכחות  להימנע  יש 
כבר  אתם  ואם  הלילה.  במהלך 
שם, אז חשוב לשמור על השקט, 
לא להבעיר מדורות, לא להשמיע 
השי־ את  ולצמצם  חזקה  מוזיקה 
מוש בתאורה למינימום האפשרי. 
אשפה מהווה מכשול עבור צבי-

ים ולפעמים אפילו מלכודת.
הרכ־ בחוף.  נהיגה  איסור 

שקעים  אחריהם  מותירים  בים 
מכשול  שמהווים  בחול  וחריצים 
החוף  על  שנוסע  רכב  לצבים. 
עלול לפגוע בקן ביצים שהטילה 

צבת ים.
ים  צב  ראיתם  אם  וכמובן, 
לצב.  תפריעו  אל  אנא  החוף,  על 
תצלמו  ואל  בפנסים  תאירו  אל 
אם  פלאש.  באמצעות  הצב  את 
אל  לחפור  אסור  בקן,  נתקלתם 
תוך הקן – פגיעה בקן תפגע בסי־

כויי הביצים לבקוע.
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שבוע ביום י"ג מנחם אב ימלאו ל"ה שנים להסתלקותו של ה
האי צדיקא ופרישא, רועה נאמן לעדתו, איש האשכולות, 
גאון וצדיק שזכה להרביץ תורה ולגדל דורות נאמנים לה' 
ולתורתו עשרות בשנים, ה"ה, כ"ק הגה"ק רבי יוסף גריינואלד בעל "ויחי 

יוסף" מפאפא זצוק"ל.
קשה לתאר בחרט אנוש ובקולמוס דל, את מסכת חייו המופלאה 
ורבת ההוד, לא יוכל המתאר להמחישו מפאת קוצר המשיג אשר עלול 
דתורה  מארי  תלמידיו,  גדולי  זכו  אך  וקדושתו.  המושג  בעומק  לפגוע 
ויראה, ששתו ורוו ממקור מים חיים, מבאר האמונה והדעת – יצקו הם 
להליכות  התעודדו  וממנו  אמרים,  צוף  רדו  ידו,  על  וטהורים  זכים  מים 
חיים טהורים וקדושים. וחרתו על לוחות לבבם דרכים ונתיבות בעבודת 
היוצר, שגב קדושתו ודרכי עבודתו הרוממה, והשכילו להתבונן בדמותו 
אמר־ קדישא  דהילולא  יומא  לרגל  הנעלים,  והליכותיו  צדיק  האי  של 
נו וענינו להעלות מעל גבי הטורים הני פרקי זכרונות שחוו וראוו בימי 
שבתם בבית ה' בהיכל ישיבתו הרמה 'פאפא' וקנו לעצמם ושתו מבארו 

וממעיינו הזך.

ייב פ‡פ‡
והמפורסמות  הבולטות  הישיבות  בין  ידועה  היתה  פאפא  ישיבת 
התורה  היכלי  כשל  הייתה  בה  האווירה  אך  הונגריה  אדמת  על  ששכנו 

והחסידות בפולין וגליציה. 
לאחר  הישיבה  את  יסד  זי"ע  יע'קב  הויגד  בעל  הקדוש  אביו 
שהוכתר לכהן כרב העיר פאפא בשנת תרפ"ח כאשר שמעו הטוב יצא 
למרחקים ונתפרסם שמו ביותר בכל הגלילות בגדלותו ובשיעור קומתו 
להתבשם  אליו  נוהרים  היו  ומרחוק  מקרוב  הסביבה,  מכל  ורבים  הנדיר 

מזיו תורתו ועבודתו בקודש.
הישיבה הגדולה שהקים בפאפא, בה נתחנכו במשך השנים אלפי 
תלמידים מובחרים ומצוינים מכל רחבי הונגריה שהגיעו ללמוד במחיצ־
תו במטרה להתעלות בתורה ועבודה, יראת שמים ומידות, אותם הנחיל 
בהם במידה גדושה, והייתה תקופה שפאפא אף הייתה הישיבה הגדולה 

ביותר בהונגריה הן מבחינת כמות התלמידים והן מבחינת האיכות.
זצוק"ל  גשטטנר  נתן  רבי  הגה"צ  וסיפר  ששח  מה  לצטט  מעניין 

אב"ד ור"מ קרית אגוד"י-ב"ב ("חודש בחודשו" אב תשס"ו, עמ' ה'): 
"זכיתי להכנס ללמוד בישיבה אצל כ"ק מרן אדמו"ר מפאפא בעל 

ויחי יוסף זצ"ל בהיותי כבן עשר שנים ומחצה".
היה  בלימודים  והשקידה  ההתמדה  כי  טליא  הוינא  כד  "ודכירנא 
השעה  לפני  הבוקר  באשמורת  יום  ובכל  ממש,  הטבע  מדרך  למעלה 
אפס  עד  הבחורים  של  המדרש  בבית  הישיבה  היכל  נתמלא  כבר  חמש, 
מקום, וכל מקומות הישיבה נתמלאו מבחורים משכימי קום, שבאו לש־
לשבת  מקום  למצוא  קשה  והיה  התורה,  בלימוד  וצמאונם  רעבונם  בור 
עליו, ואכן מי שהגיע מאוחר קצת נאלץ לחפש לעצמו מקום לימוד בבתי 
מדרשות אחרים או באכסניה. וזכורני שיום אחד באמצע הגדת השיעור 
הישי־ להיכל  פתאום  פרצו  בני הישיבה,  מאות  בנוכחות  רבינו  שמסר 

בה קבוצת ז'אנדארמים [פלוגת חיילים] מהונגריה שהיו חמושים בכלי 
זיין, ועיניהם ברקו משנאה תהומית, ואף אחד מאיתנו לא ידע מה יקרה 
על  בשיעורו  הלאה  המשיך  יוסף"  ה"ויחי  רבינו  ואילו  הבאים,  ברגעים 
מקומו כאילו אינו רואה ואינו מרגיש מאומה, ולא קם ולא זע מפניהם, 
עד שיצאו בשקט ובדממה כלעומת שבאו, והיה זה חידוש גדול שרבינו 

המשיך בשיעורו כאילו לא אירע כלום".

˜„ו וט‰ור
כבר מילדותו ניכרו עליו גינוני קדושה מיוחדים.

אביו הגה"ק ה"ויגד יעקב" זי"ע העריכו ביותר. כל אימת שנקלע 
הבן היקיר לקרבת אביו היה צוהל לקראתו וחולק לו כבוד גדול, בקומו 

מפניו מלוא קומתו, ואף היה מתבטא: "הרי הוא ספר תורה חי!".
 לימים התבטא עליו אביו הגה"ק ה"ויגד יעקב" זי"ע, תחת אחד 
קדוש  א  געווען,  נישט  קינד  קיין  קיינמאל  איז  יוסף,  ר'  השיחים: "מיין 
טל  משחר  שמים  יראת  זיין  זיינע,  ערנסקייט  דאס  געווען.  אמו  מרחם 
ילדותו אלץ קליין קינד, איז גווען ווי פון א גרויסן מענטש!" [בני ר' יוסף, 
מימיו לא עשה מעשה ילדות, קדוש מרחם אמו. הרצינות שלו, היראת 

שמים שלו עוד בהיותו ילד קטן, היתה כשל אדם מבוגר!].
טבילת  על  בכלל  טהרתו.  ענין  היא  חייו  היא  במסכת  מיוחד  פרק 
מקוה היתה לו מסירות נפש למעלה מכוחותיו, כפי שהעיד לספר בעל 
העובדא בעצמו לפני שנים רבות, כי בשנת תש"ט כאשר הגה"ק מפאפא 
התגורר בעיר אנטווערפן  ונחלה מאוד והוצרך לניתוח, והיה חולה מסו־
כן ר"ל, וכאשר הוטב לו קצת נסע למדינת שווייץ כדי להחזיק כחותיו 
שהיה חלש מאוד, ופעם אחת ביומא דפגרא אמר לבעל העובדא שהיה 
אז בחור צעיר כבן י"ג שנה, וביקשו שילווה אותו למקוה, ואמר לו הבחור 
היאך יכול הרבי לגודל חולשתו ללכת למקוה, אבל הרבי השיבו כי אם 
לא ילווהו ילך בעצמו למקוה, ובהכרח ליווה אותו הבחור למקוה, וראה 
לטבול  המנהג  הלא  הבחור  ושאלו  אחת,  פעם  רק  וטבל  למקוה  שירד 

שלש פעמים, וענה לו הרב, לטבילה אחת היה לי כח ולא ליותר. 
"פתח  ספר  הקדמת  כתב  לחות  על  הם  חרותים  נפלאים  דברים 

טוב" ( ע' י"ב) שנכתב ע"י בניו שליט"א, וכה חרתו באותיות של אש:
 "ובעינינו ראינו עד כמה מסר אבינו נפשו על זה, דאף בעת שת־
כפו עליו יסורים וחולשת גופו לא מנע עצמו מלטבול במקוה, ודכירנא 
דבהיותו שוהה עם בני ישיבתו במחנה הקיץ והי' שם מעיין אחת עמוק 

הרבה, ועליו הי' נבנה אוהל קטן וצר מהכיל, וכמעט שלא הי' אפשר לירד 
לטבול בה, כי לא הי' מדריגות מוכן לכך, והי' מקושר עם סכנה עצומה 
לטבול שם, ואאמו"ר מחמת גודל חסידותו רצה לאהדורי אטהרה, והי' 
רגיל לטבול במעיין הזה, והי' מטפס ויורד בסולם וטבל שם מתוך מסירת 

נפש.
וסיפר רב גדול אחד מגדולי ליטא, אשר בעת שהיה דר באנטווע־
רפן, פגש פעם עם אאמו"ר בעיר ההוא שמה, ופלפלו בדבר ה' זו הלכה, 
בהוראה,  ומציון  מובהק  הוא  ואיך  בתורה  גדלותו  באאמו"ר  הבחין  ואז 
ע"כ כאשר בא לפניו שאלה חמורה, הי' נושא ונותן עם אאמו"ר בדברי 
הפוסקים הראשונים והאחרונים בזה, לידע חוות דעת קדשו, והנה דרכו 
בקודש של אאמו"ר הי' להיזהר בכל יום בטבילת מקוה, והקפיד מאוד 
על זה, ובתחילת קבועת דירתו שמה, מאחר שלא הי' עדיין מקוה סמוך 
בכל  שמה  לנסוע  רגיל  הי'  ע"כ  רב,  מרחק  במקום  אלא  שלו,  לביהמ"ד 
ובכל  סביבה,  באותו  דירתו  הי'  הנ"ל  והרב  רב,  זמן  בזה  ששהה  אף  יום 
עת כאשר בא לפניו איזה שאלה או דבר הלכה, המתין על ביאת אאמו"ר 
בהגיע שמה, ואז הציע לו ספיקותיו, ואאמו"ר הישב לו ולן עמו בעמקו 
של הלכה כפי חוות דעתו הרמה, וככה פלפלו כמעט מדי יום ביומו, והרב 
הנ"ל היות שהי' מילידי ליטא לא נהג כמנהג החסידים להיזהר בטבילה 
במקוה, ופעם הרהיב עוז בנפשו ואמר לאאמו"ר שמתמה עצמו עליו עד 
למקוה,  לטבול  רב  מרחק  לילך  רב  זמן  ויום  יום  כל  שמבלה  איך  מאוד, 
ואינו חושש על ביטול תורה, דהלא גדול כמותו יוכל בזמן ההוא לעיין 
בקושיא חמורה, או לברר איזה הלכה למעשה, והתרגש אאמו"ר והשיב 
לו בהתרגשות עצומה, בזה"ל: "וואס קען איך טוהן, אהן גיין אין מקוה 
קען איך נישט דאווענן", וסיים הרב הנ"ל, דכל כך נתעורר מדברי קדשו 
של אאמו"ר שיצאו מעומק לבו ועשו עליו רושם אדיר, עד שקיבל על 
עצמו כי מני אז והלאה לילך למקוה מדי פעם כפעם ובפרט בימי החגים 

וזמנים המקודשים".

ובורו י‰‚‰
גודל התמדתו ודבקותו הגדולה בחוקי חורב ובדפי התלמוד נודעת 
אונגר  הגרי"ש  לספר  העיד  הטוב.  לקחו  ושומעי  חסידיו  בקרב  הייתה 
רא־ יום  של  בבוקרו  סאמבאטהעלי  העיר  אל  הגעתי  אחת  פעם  זצ"ל: 
שון בשבוע, וכשהתקדמתי למעון קדשו של רבינו יוסף צדיקא מפאפא 
זי"ע בעל "ויחי יוסף", ראיתי את אחי הגה"צ רבי זלמן אונגר [שליט"א] 
והוא  הבית,  מפתח  בצאתו  ארה"ב  סקווירא  שיכון  דק"ק  דומ"ץ  (זצ"ל) 

עודנו עוטה על גופו את בגדי השבת, וגם השטריימל חבוש לו בראשו.
לקוראו  מנוחה  במוצאי  שלח  שרבינו  לי  נודע  כך,  על  לתמיהתי 
הקבוע,  שיעורם  את  בחבירותא  עמו  ללמוד  מנת  על  מביתו  זלמן  לרבי 
והיו עוסקים ודבקים בתורה כל הלילה, עד אשר אתא בוקר והאיר היום.
יום אחד נסע רבינו ה"ויחי יוסף" זי"ע מסאטמאר לפאפא להקביל 
יעקב"  ה"ויגד  הגה"ק  אביו  עמד  אצלם  שהותו  ובמשך  ואמו,  אביו  פני 

זי"ע להרביץ תורה בתלמידיו, בסוגיית "מעות קונות".
רבינו רבי יוסף זי"ע התיישב אף הוא על ספסל התלמידים, והת־
מזג ביניהם כאחד מהם, ובהיותו שרוי בכל מוחו ולבבו בסוגיא, התלהט 
גדולה  ובעוצמה  בחריפות  בראש  העומד  אביו  ובין  בינו  אדיר  פולמוס 
בפני כל התלמידים אשר ראו בחוש את קיום דברי חז"ל אשר האב ובנו 

שעוסקין בתורה בשער אחד, מתנגחים בהלכה לשם שמים.
לפתע יצא ה"ויגד יעקב" יציאה חפוזה מאולם ביהמ"ד, עמד על 
פתחו של היכל כשדמעות גיל זלגו מעיניו, והכרזת שמחה בקעה מגרונו: 
יוסף מנצחני  ר'  שבני  בהלכה!" [ב"ה  מנצח  ב"ה  מיך  איז  יוסף  ר'  "מיין 

בהלכה!].
אגב כך, נציין כי תמיד סיפר על אביו הקדוש בעל הויגד יעקב, על 
גודל התמדתו האיתנה, וכך לימים סיפר והעיד בהקדמה לספרו על כך, 
התוה"ק  הרבה,  חלוש  אאמו"ר  שהיה  האחרונות  בשנים  כתב: "גם  וכה 
במיטה  בעצמו  לנוח  לפעמים  מוכרח  וכשהיה  ושעשועיו,  חיותו  הייתה 

להינפש, היה תלמיד אחד קורא לפניו ליד מיטתו איזה לימוד שהיה רגיל 
ללמוד, כדי שלא לבטל מלימוד תורה אף בעת ההוא".

כל רז ל‡ ‡ניס לי‰
המלחמה  בתום  יוסף",  "ויחי  בעל  שערך  הנדודים  מסע  במהלך 
האיומה והנוראה, הגיע לעיר פריימאן שבגרמניא, ושבת שם בימי ראש 
השנה. וכמו בכל מקום אשר תדרוך כף רגלו, במקום בו מצויה קהילה 
מקרב  השבורים,  הלבבות  את  זי"ע  רבינו  ועודד  חיזק  כאן  גם  יהודית, 

אחינו שרידי האש והתופת.
בשבת-שובה, הזמינוהו ראשי ישיבה אחת שבניה אינם נמנים על 
נענה  רבא".  ב"קידושא  עמם  להשתתף  לבוא  לו  וקראו  החסידים,  עדת 
פקפקו  כי  קנקנו,  על  לתהות  ניסו  והמה  אליהם,  ובא  להזמנתם  רבינו 
ואמרו: מה יתן לנו, ומה יוסיף לנו, איזה רב חסידי מאונגארן?! אכן, מה 
מאוד השתוממו לגלות את רבינו, בשיא תפארת גדולתו, בהראותו להם 
בעומק  אדיר  גאון  שהינו  לראות,  ונוכחו  בתורה,  כוחו  וגודל  זיוו  נועם 

‰מופל‡ ב„רכיו
על עבודת תיקון המידות, תמיד היה מעורר את שומעי לקחו הטוב ובני תלמידיו, כאשר היווה דוגמא מוחשית. אך יתירה מזה, עורר אותם 

בסיפורי מעשיות על אביו הקדוש ה"ויגד יעקב" זי"ע שראה במו עיניו את עדינות מידות אביו הקדוש. 
וכך סיפר על מידותיו המופלאות וזהירותו ביותר מידת הכעס בנו הגה"ק ה"ויחי יוסף" זי"ע בהקד' לספר "צדה לדרך":

"אחת ממדות הנפלאות שראינו אצל אאמו"ר היה ששמר עצמו מכעס, ופעם אחת בפתחו וסגרו את הקופסא קטנה של טאביק שבידו, 
סיפר מהה"ק מראפשיץ שהיה לו קופסא קטנה של כסף לטאביק, אבל לא ראוהו שיהא מריח ממנה רק פותחה וסוגרה, ושאלוהו מה הקופסא 
משמשת אם אינו מריח ממנה, והשיב שהרבה פעמים מזדמן לו ענין שרוצה לכעוס עבורו ואז פותח את הקופסא ומניח לתוכה הענין הזה וסו־
גרה, ומשמרו בתוכו היטב על שעה או שתים ואח"כ כאשר חמתו שככה פותח הקופסא ומסתכל ומתבונן על הענין שהניח בתוכה האם כדאי 

הוא לכעוס עבורו.
 "ודכירנא בק"ק צעהלים אירע שפעם במוצש"ק בהבדלה כשהיו הבחורים דוחקין עצמם אליו, ע"י הדחיפה נשפך מידו הכוס של הבדלה 
וגם נחרך כובע השטריימל שלו מהאבוקה של הבדלה, ונבהלו מאוד והוא ז"ל במקום לכעוס עליהם אמר איזה דבר הלצה ע"ז, וסיפר תלמיד 
אחד ששמשו, שפ"א בשגגה שלא ראה שרבנו מחזיק ידו במקום שקיפת הדלת, פתח הדלת ונקפה על ידו עד שנפצע עורו הרבה וירד דם ולא 
רגז, רק אמר: זעהסט איך פערדינן נישט אזויפיל כבוד (כי פתיחת הדלת היה לכבודו שלא יצטרך להטריח), ולמחרתו בא התלמיד בשברון רוח 
לבקש מחילה שלא יקפיד עליו, והשיב לו בצחות: אדרבה הלא אמרו חז"ל אין אדם נוקף אצבעו למטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה, ואי לא זה 

הלא אין מדברין למעלה ממני כ"כ, ועל ידך דברו ממני למעלה.
 "פ"א בש"ק קודם התפלה כשרצה לילך להתפלל לא מצא הטלית שלו וחפשוהו ולא מצאו, ונעשה רעש כי בודאי נגנב ואאמו"ר ישב 
בהשקט ולא היה ניכר עליו שום רוגזא כלל אף שהיה הזמן מאוחר לילך להתפלל ואמר כי בודאי ימצאוהו, ואח"כ נמצא הטלית והלך להתפלל 
וכשהגיע לפתח חדרו עמד ואמר: לכאורה הייתי צריך עוד הפעם לילך למקוה לטבול מחמת שהייתי בכעס אך הזמן מאוחר לילך להתפלל, אבל 

עכ"פ ארחץ בנקיון כפי, ושב לחדרו ונטל ידיו והלך להתפלל.
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הבנה ובבקיאות מקיפה, וכל רז לא אניס ליה [רשומים בשמך עמ' תפ].
בהז־ ואף  התורה,  ללימוד  ורגע  רגע  כל  מנצל  היה  זאת  גם  ואף 
מנצלם  היה  אחרים,  בדברים  עסוקים  רבים  בו  שגרתיות  לא  דמנויות 
לאותיות התורה. סיפר חתנו הגה"צ רבי יעקב שלמה מייזליש שליט"א 
כ"ק  "חותני  ט"ז):  ע'  תשס"ג,  ויצא  הקודש  (בחצר  לימינוב  אבד"ק 
האזין  לא  פעם"  שהוא "אף  עצמו,  על  לי  אמר  זצ"ל  מפאפא  האדמו"ר 
לדברי הבדחן, לא דברי מוסר וגם לא שבחים שאמר..! בשעה שהבדחן 
היה משמיע את דבריו, היה חותני זצ"ל חוזר בע"פ על עמוד גמרא (כתו־

בות טז:) בענין כיצד מרקדין לפני הכלה.

יר‡ ‰חט‡
מד־ ובשגב  האנפין  רבת  באישותו  והתגלם  שהתבלט  הדברים  מן 
בפסיקות  נימא  כמלא  לזוז  ולא  גדול,  בפחד  החטא  יראת  היה  רגותיו, 

ההלכה והמנהג ואפילו בקוצו של יו"ד. 
העלה פעם בזכרונו תלמידו המבוהק  הגה"צ רבי יעקב יצחק ניימן 

זצ"ל רב אב"ד דחסידי בעלזא במונטריאל: 
היה רבינו מלא מסירות נפש שלא לעבור ח"ו על דבר שמוזכר בג־
מרא ובשו"ע. וזאת ראינו בשנת תש"ד כאשר עבר בעבודת כפיה תחת 
לו  צוו  פעמים  והרבה  הפקר,  ישראל  נפש  היה  ל"ע  כבר  הרשעים, ואז 
איזה דבר והכו אותו במכות גדולות, ולא שמע ח"ו עליהם, לדוגמא פעם 
פרקדין  לשכוב  ח"ו  ואמר  למטה,  ופניו  ישכב  אחד  שכל  המושלים  צוו 

והוא הובא לאיסור בגמרא (ברכות י"ג:). וכן כמה פעמים צוו אותו לא־
כול פת עכו"ם ולא רצה לאכול, וקיבל הכאות אכזריות, והכל סבל שלא 

לעבור אפילו על איסור דרבנן.
תחת  הייתי  ת"ש  בשנת  שכאשר  ונזכרתי  הבנתי,  לא  ומתחילה 
עבודת כפיה ל"ע, ולפעמים היה צריך לעבור איסור דרבנן, ושאלתי את 
כ"ק אדמו"ר ויגד יעקב זי"ע, כי אז לא היה סכנת נפשות, איך להתנהג, 
לחנניה  נגדהו  אלמלי  רב  אמר  ע"ב  ל"ג  דף  כתובות  מגמרא  לי  והשיב 
מישאל ועזריה פלחו לצלמא, א"כ רואים שבמקום יסורים מותר לעבור 
ואפילו בלי סכנות נפשות, ואולם בנידון הנ"ל היה תרתי הן סכנת נפשות 
והן יסורים גדולים. ומצאתי שהב"י הביא ביו"ד סימן קנ"ז הנמוקי יוסף, 

שאם הוא אדם גדול חסיד ויר"ש וכו' רשאי לקדש השם וכו'.
ואף גם זאת בסיפור דלהלן ששחו בני תלמידיו אף ניווכח לראות 
מדריגות קפידותיו על הליכות המנהג וההלכה.  נוהג היה רבנו  בפורים 
בעריכת שלחנו לקום ממקומו ולילך לאסוף צדקה בקרב אנשי שלומו, 
ובחדא מחתא בירך את כל הנותנים בישועות גדולות. בשנה אחת ממש 
הוא במדרגה  בסוף ימיו כמדומה בשנת תשמ"ב, החליט בדעתו כי אין 
הזאת, ואין הוא מאחל ישועות, ולא צדיק הוא. כן עבר בדעתו מחשבת 

טהרה של ענוה וחסידות.
כמעט שנגמרה החלטתו לשנות את מנהגו הטוב מכמה שנים כולם 
שוים לטובה. אך אז העמיד עצמו על השלחן איש אחד מן הזקנים, והש־
תיק את כל העולם ואמר: הנה אנחנו שומעים עכשיו מהרבי איך שאינו 
צדיק ואינו פועל ישועות, חשבתי כי עכשיו בא הזמן לגלות אפס קצהו 

מן מדריגת הרבי, אשר עיני ראו ולא זר, ותכתב לדור אחרון.
הנה הדבר קרה בעת מלחמת העולם השניה, באישון לילה ואפי־
מעבודה  הרוגים  כמעט  היינו  כולנו  אשר  התלאות  עמוס  יום  אחרי  לה 
קשה המפרכת את הגוף. הגרמנים החליטו כי אין להם זמן מוכשר יותר 
מעת ההוא לחייב את כל האסירים לעשות "עקסערסייס" [התעמלות], 
לעשות תנועות שונות ומשונות, ובלבד שיזהר כל אחד שלא ישנה דבר 
מרצון מלאכי חבלה ההם, להטות הידים ככה וככה, וכן הרגלים, לשכוב 

ולעמוד ככל העולה על רוחם.
כל האסורים בלית ברירה ָיְראּו מעונש מיתה על שינוי כל שהוא 
מאשר זממו הרשעים ההמה, וקיימו ועשו הכל בלי להחסיר תנועה כל 
שהוא להנאתם הארורה. והנה פתאום נשמעו קולות וצעקות מרשעים 
שאנו  כמו  בדיוק  הכל  תעשה  אתה"  "כלב  אחד  על  צעקו  המה  האלו, 
מצוים אותך, תשכב תיכף ומיד, ובכל הזמן הורידו על אותו הגוף מכות 
נוראות ונפלאים, אבל אין קול ואין עונה, האיש ההוא התעקש בכל עוז 
כי אינו עושה כמעשיהם, לא יכולנו להביט ולראות מי הוא, אבל בלחש 
שמענו קול הבא מאחד לשני כי זהו לא אחר מהאדמו"ר מפאפא זיע"א, 
עד  רצח  מכות  לו  הורידו  ההם,  להרשעים  מציית  שאינו  בשביל  אשר 
שפוך דם עליו ויותר. כל אחד מאתנו חשב לעצמו מדוע לא היה יכול 

לציית להם, מדוע הניח עצמו בתוך שיניהם הארורים. ולא הבננו דבר.
אחרי כמה זמן של מכות רצח, הוליכו אותו לתוך חדרם הפנימית 
ושמה נשתהה כמה שעות, באין אנו יודעים מה נעשה עמו. עברו שעות 
האיומים האלו, והאדמו"ר שב חזרה וכל גופו זב דם ומלא מכות ויסורים, 

גורר את רגליו הכבדים, כך הגיע לתוך הבאראק שלנו.
כולנו רצנו אל רבינו, התחלנו לעזור אותו, לרחוץ אותו ממכותיו, 
אחרי  אך  קימעא.  עצמו  את  לחזק  שיוכל  ממש  בו  שיש  סיוע  לסייעו 
ככלות הכל, כשראינו שמתחיל להשיב קצת את נפשו, לא יכולנו להתא־
פק ושאלנו אותו בדרך ארץ, יסביר לנו רבינו מדוע עשה רבינו ככה ולא 

קיים את מה שציוו לו הרשעים הללו.
הרבי ענה חד וחלק, אני ירא מרבי יהושע בן לוי יותר ממה שאני 
נקרא  זה  והלא  הבטן,  על  לשכוב  לי  ציוו  המה  הללו.  מהרשעים  ירא 
דגני  אמאן  לייט  לוי  בן  יהושע  רבי  [יג:]  ברכות  בגמרא  פרקדן,ואיתא 
אפרקיד  כן סיים את סיפורו איש זקן ההוא, כי מזה נראה בעליל אפס 
הכי  ושאל  דבריו  את  סיים  ובזה  הרבי,  של  וקדושתו  גדולתו  של  קצהו 
לא צדיק וקדוש הוא הרבי. וכי שייך לו להסתפק אם יכול ליתן ברכות 

ולפעול ישועות.
נתמלא  הזאת,  המעשה  כל  את  כשמעו  זיע"א  מפאפא  האדמו"ר 
שמחה רבה, וקיים את מנהגו כמידי שנה בשנה, בהוסיפו לברך את כל 
אחד ואחד במדה גדושה, הרבה יותר מבשאר שנים. ("זכרונם לברכה" 

לר"א פרלוב שליט"א, מקורו ב'פיקודיך אשיחה' ח"ב, ע' תכ"ז).

ו‡ני פל‰
רבינו היה מרבה להתפלל בעבור בני ישראל, והיה עמוד צלותהון 
של ישראל בעבודה שבלב זו תפילה, ותפילותיו הטהורות שנאמרו בנ־
עימה קדושה חדרו כל לב וזכרם לא יסוף מלבב שומעיהם. זכורני – סיפר 
הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצוק"ל -  לפני שנים רבות שבת בעיה"ק טב־
ריה, וירד לפני התיבה בערב שבת לתפילת מנחה, ובחזרת הש"ץ כשה־
גדולה  בבכיה  התפרץ  תשוב"  ברחמים  עירך  "ולירושלים  לברכת  גיע 
והתארך זמן רב עד שהיה ביכולתו להמשיך בתפילתו, כי לבו היה לבם 
של ישראל, והיה דואג וטורח תמיד שלא יכבידו הצרות על בני ישראל 
המצויים בצרה ובשביה, והרגיש בצער כל אחד ואחד ששטח בפניו את 

מצוקתו.
תפילותיו של רבינו זי"ע היו בסערה ובלהב אש, וכל גופו מתנועע 
בעוצמה רבה, עד שהיה דומה להתנא הק' רבי עקיבא שאמרו עליו חז"ל 

כי בשעת תפילתו היה אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת.
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הבנה ובבקיאות מקיפה, וכל רז לא אניס ליה [רשומים בשמך עמ' תפ].
בהז־ ואף  התורה,  ללימוד  ורגע  רגע  כל  מנצל  היה  זאת  גם  ואף 
מנצלם  היה  אחרים,  בדברים  עסוקים  רבים  בו  שגרתיות  לא  דמנויות 
לאותיות התורה. סיפר חתנו הגה"צ רבי יעקב שלמה מייזליש שליט"א 
כ"ק  "חותני  ט"ז):  ע'  תשס"ג,  ויצא  הקודש  (בחצר  לימינוב  אבד"ק 
האזין  לא  פעם"  שהוא "אף  עצמו,  על  לי  אמר  זצ"ל  מפאפא  האדמו"ר 
לדברי הבדחן, לא דברי מוסר וגם לא שבחים שאמר..! בשעה שהבדחן 
היה משמיע את דבריו, היה חותני זצ"ל חוזר בע"פ על עמוד גמרא (כתו־

בות טז:) בענין כיצד מרקדין לפני הכלה.

יר‡ ‰חט‡
מד־ ובשגב  האנפין  רבת  באישותו  והתגלם  שהתבלט  הדברים  מן 
בפסיקות  נימא  כמלא  לזוז  ולא  גדול,  בפחד  החטא  יראת  היה  רגותיו, 

ההלכה והמנהג ואפילו בקוצו של יו"ד. 
העלה פעם בזכרונו תלמידו המבוהק  הגה"צ רבי יעקב יצחק ניימן 

זצ"ל רב אב"ד דחסידי בעלזא במונטריאל: 
היה רבינו מלא מסירות נפש שלא לעבור ח"ו על דבר שמוזכר בג־
מרא ובשו"ע. וזאת ראינו בשנת תש"ד כאשר עבר בעבודת כפיה תחת 
לו  צוו  פעמים  והרבה  הפקר,  ישראל  נפש  היה  ל"ע  כבר  ואז  הרשעים, 
איזה דבר והכו אותו במכות גדולות, ולא שמע ח"ו עליהם, לדוגמא פעם 
פרקדין  לשכוב  ח"ו  ואמר  למטה,  ופניו  ישכב  אחד  שכל  המושלים  צוו 

והוא הובא לאיסור בגמרא (ברכות י"ג:). וכן כמה פעמים צוו אותו לא־
כול פת עכו"ם ולא רצה לאכול, וקיבל הכאות אכזריות, והכל סבל שלא 

לעבור אפילו על איסור דרבנן.
תחת  הייתי  ת"ש  בשנת  שכאשר  ונזכרתי  הבנתי,  לא  ומתחילה 
עבודת כפיה ל"ע, ולפעמים היה צריך לעבור איסור דרבנן, ושאלתי את 
כ"ק אדמו"ר ויגד יעקב זי"ע, כי אז לא היה סכנת נפשות, איך להתנהג, 
לחנניה  נגדהו  אלמלי  רב  אמר  ע"ב  ל"ג  דף  כתובות  מגמרא  לי  והשיב 
מישאל ועזריה פלחו לצלמא, א"כ רואים שבמקום יסורים מותר לעבור 
ואפילו בלי סכנות נפשות, ואולם בנידון הנ"ל היה תרתי הן סכנת נפשות 
והן יסורים גדולים. ומצאתי שהב"י הביא ביו"ד סימן קנ"ז הנמוקי יוסף, 

שאם הוא אדם גדול חסיד ויר"ש וכו' רשאי לקדש השם וכו'.
ואף גם זאת בסיפור דלהלן ששחו בני תלמידיו אף ניווכח לראות 
מדריגות קפידותיו על הליכות המנהג וההלכה.  נוהג היה רבנו  בפורים 
בעריכת שלחנו לקום ממקומו ולילך לאסוף צדקה בקרב אנשי שלומו, 
ובחדא מחתא בירך את כל הנותנים בישועות גדולות. בשנה אחת ממש 
הוא במדרגה  בסוף ימיו כמדומה בשנת תשמ"ב, החליט בדעתו כי אין 
הזאת, ואין הוא מאחל ישועות, ולא צדיק הוא. כן עבר בדעתו מחשבת 

טהרה של ענוה וחסידות.
כמעט שנגמרה החלטתו לשנות את מנהגו הטוב מכמה שנים כולם 
שוים לטובה. אך אז העמיד עצמו על השלחן איש אחד מן הזקנים, והש־
תיק את כל העולם ואמר: הנה אנחנו שומעים עכשיו מהרבי איך שאינו 
צדיק ואינו פועל ישועות, חשבתי כי עכשיו בא הזמן לגלות אפס קצהו 

מן מדריגת הרבי, אשר עיני ראו ולא זר, ותכתב לדור אחרון.
הנה הדבר קרה בעת מלחמת העולם השניה, באישון לילה ואפי־
מעבודה  הרוגים  כמעט  היינו  כולנו  אשר  התלאות  עמוס  יום  אחרי  לה 
קשה המפרכת את הגוף. הגרמנים החליטו כי אין להם זמן מוכשר יותר 
מעת ההוא לחייב את כל האסירים לעשות "עקסערסייס" [התעמלות], 
לעשות תנועות שונות ומשונות, ובלבד שיזהר כל אחד שלא ישנה דבר 
מרצון מלאכי חבלה ההם, להטות הידים ככה וככה, וכן הרגלים, לשכוב 

ולעמוד ככל העולה על רוחם.
כל האסורים בלית ברירה ָיְראּו מעונש מיתה על שינוי כל שהוא 
מאשר זממו הרשעים ההמה, וקיימו ועשו הכל בלי להחסיר תנועה כל 
שהוא להנאתם הארורה. והנה פתאום נשמעו קולות וצעקות מרשעים 
שאנו  כמו  בדיוק  הכל  תעשה  אתה"  "כלב  אחד  על  צעקו  המה  האלו, 
מצוים אותך, תשכב תיכף ומיד, ובכל הזמן הורידו על אותו הגוף מכות 
נוראות ונפלאים, אבל אין קול ואין עונה, האיש ההוא התעקש בכל עוז 
כי אינו עושה כמעשיהם, לא יכולנו להביט ולראות מי הוא, אבל בלחש 
שמענו קול הבא מאחד לשני כי זהו לא אחר מהאדמו"ר מפאפא זיע"א, 
עד  רצח  מכות  לו  הורידו  ההם,  להרשעים  מציית  שאינו  בשביל  אשר 
שפוך דם עליו ויותר. כל אחד מאתנו חשב לעצמו מדוע לא היה יכול 

לציית להם, מדוע הניח עצמו בתוך שיניהם הארורים. ולא הבננו דבר.
אחרי כמה זמן של מכות רצח, הוליכו אותו לתוך חדרם הפנימית 
ושמה נשתהה כמה שעות, באין אנו יודעים מה נעשה עמו. עברו שעות 
האיומים האלו, והאדמו"ר שב חזרה וכל גופו זב דם ומלא מכות ויסורים, 

גורר את רגליו הכבדים, כך הגיע לתוך הבאראק שלנו.
כולנו רצנו אל רבינו, התחלנו לעזור אותו, לרחוץ אותו ממכותיו, 
אחרי  אך  קימעא.  עצמו  את  לחזק  שיוכל  ממש  בו  שיש  סיוע  לסייעו 
ככלות הכל, כשראינו שמתחיל להשיב קצת את נפשו, לא יכולנו להתא־
פק ושאלנו אותו בדרך ארץ, יסביר לנו רבינו מדוע עשה רבינו ככה ולא 

קיים את מה שציוו לו הרשעים הללו.
הרבי ענה חד וחלק, אני ירא מרבי יהושע בן לוי יותר ממה שאני 
נקרא  זה  והלא  הבטן,  על  לשכוב  לי  ציוו  המה  הללו.  מהרשעים  ירא 
דגני  אמאן  לייט  לוי  בן  יהושע  רבי  [יג:]  ברכות  בגמרא  פרקדן,ואיתא 
אפרקיד  כן סיים את סיפורו איש זקן ההוא, כי מזה נראה בעליל אפס 
הכי  ושאל  דבריו  את  סיים  ובזה  הרבי,  של  וקדושתו  גדולתו  של  קצהו 
לא צדיק וקדוש הוא הרבי. וכי שייך לו להסתפק אם יכול ליתן ברכות 

ולפעול ישועות.
נתמלא  הזאת,  המעשה  כל  את  כשמעו  זיע"א  מפאפא  האדמו"ר 
שמחה רבה, וקיים את מנהגו כמידי שנה בשנה, בהוסיפו לברך את כל 
אחד ואחד במדה גדושה, הרבה יותר מבשאר שנים. ("זכרונם לברכה" 

לר"א פרלוב שליט"א, מקורו ב'פיקודיך אשיחה' ח"ב, ע' תכ"ז).

ו‡ני פל‰
רבינו היה מרבה להתפלל בעבור בני ישראל, והיה עמוד צלותהון 
של ישראל בעבודה שבלב זו תפילה, ותפילותיו הטהורות שנאמרו בנ־
עימה קדושה חדרו כל לב וזכרם לא יסוף מלבב שומעיהם. זכורני – סיפר 
הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצוק"ל -  לפני שנים רבות שבת בעיה"ק טב־
ריה, וירד לפני התיבה בערב שבת לתפילת מנחה, ובחזרת הש"ץ כשה־
גדולה  בבכיה  התפרץ  תשוב"  ברחמים  עירך  "ולירושלים  לברכת  גיע 
והתארך זמן רב עד שהיה ביכולתו להמשיך בתפילתו, כי לבו היה לבם 
של ישראל, והיה דואג וטורח תמיד שלא יכבידו הצרות על בני ישראל 
המצויים בצרה ובשביה, והרגיש בצער כל אחד ואחד ששטח בפניו את 

מצוקתו.
תפילותיו של רבינו זי"ע היו בסערה ובלהב אש, וכל גופו מתנועע 
בעוצמה רבה, עד שהיה דומה להתנא הק' רבי עקיבא שאמרו עליו חז"ל 

כי בשעת תפילתו היה אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת.
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שרת השיכון: "ממשלת 
ישראל רואה בהודו כוח כלכלי 
ודמוקרטיה משגשגת ועשירה"

שרת הבינוי והשיכון, נאמה בכנס השנתי של קונפדרציית איגוד הנדל"ן 
והיזמים בהודו (CREDAI) במלון דייויד אינטרקונטיננטל בת"א ◆ השנה 

בחרה הקונפדרציה לקיים את הכנס בישראל, עדות לקשר ההדוק 
ששורר בין המדינות

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעי־ שמורכבת  המשלחת, 
ויז־ בניין  מהנדסי  מקבלנים,  קר 
איש.  כ-1200  מונה  הודיים,  מים 
זהו האירוע העסקי הגדול ביותר 
ביש־ ההודים  שקיימו  פעם  אי 
ראל. שגריר הודו בישראל, פוואן 
המ־ מנציגי  רבים  גם  כמו  קפור, 
שלחת ההודית, הביעו בכנס הת־
החדישות  בטכנולוגיות  עניינות 
ובשיטות הבנייה בהן משתמשים 
שאיפתם  את  והדגישו  בישראל 

לאמץ חלק מהן בארץ מוצאם.
ביטון  יפעת  ד"ר  השרה 
ישראל  "מדינת  בכנס:  אמרה 

הממשלה  ראש  בראשה,  והעומד 
בנימין נתניהו, מייחסים חשיבות 
הקש־ ולהרחבת  לחיזוק  רבה 
ממשלתה  וראש  הודו  עם  רים 
בהודו  רואה  ממשלתנו  מודי. 
משג־ ודמוקרטיה  כלכלי  כוח 
שגת בעלת היסטוריה ותרבות 
יש־ למדינת  בדומה  עשירה, 
המשותפים  המאפיינים  ראל. 
הבסיס  הם  המדינות  לשתי 
שמובילה  אמיצה  לידידות 
במגוון  נהדר  פעולה  לשיתוף 

תחומים.
נמצאת  ישראל  מדינת 
תחת מתקפות בזירות השונות. 
היא נלחמת על קיומה, על בי־

בגבולה  ריבונותה  ועל  טחונה 
כשבמקביל,  והצפוני  הדרומי 
למניפולציות  חשופה  גם  היא 
 BDS שה-  הרבים  ולשקרים 

מפיץ בלהט ובשנאה עזה.
לאורך  סבל  היהודי  העם 
בגלל  מרדיפות  ההיסטוריה 
נטבחו  מיליונים  וגזעו.  מוצאו 
בשואה. הלקח שלמדנו מאותם 
אירועים הוא חד וחלק: לעולם 
בנו,  תלוי  זה  עוד  כל  עוד!  לא 
לא ניתן לזה לקרות שוב. היום, 
71 שנה לאחר הקמתה, בעזרת 
בי־ והודו  הטובות,  ידידותיה 
ניהן, ישראל חזקה יותר, יציבה 

יותר ומשגשגת יותר".

אווירה שלילית בעבודה עלולה 
לגרום לחלות במחלות לב

הסיכוי לכך גובר עוד יותר אם יש משבר אי-אמון בין העובד למעסיק 
ולקולגות, ובמקרים בהם מרגיש העובד שמעסיקיו לא בוטחים בו ולא נותנים 

לו מספיק קרדיט

מ‡: יר‡ל לבי‡
בכתב  שהתפרסם  מחקר 
עת המדעי גילה כי אווירה שלי־
לית במקום העבודה שלכם עלול 
הכו־ לב  במחלות  לחלות  לגרום 
גבוה,  כולסטרול  היתר  בין  ללות 

יתר לחץ דם וסוכרת.
הסיכוי לכך גובר עוד יותר 
אם יש משבר אי-אמון בין העו־
בד למעסיק ולקולגות, ובמקרים 
שמעסיקיו  העובד  מרגיש  בהם 
לו  נותנים  ולא  בו  בוטחים  לא 

מספיק קרדיט.
הב־ ארגון  נתוני  פי  על 

הן  לב  מחלות  העולמי,  ריאות 
לתמותה  ביותר  הנפוצה  הסיבה 
נוספים  מחקרים  העולם.  ברחבי 
בקביעה  הם  גם  תומכים  אחרים 
נגזרת  שהן  במחלות  מדובר  כי 
וב־ דיכאון  חרדה,  נפשי,  מלחץ 
בק־ גם  נתמך  המחקר  דידות. 
העולמי  הבריאות  ארגון  ביעת 
מוקדם יותר השנה, כי השחיקה 
רפואית  בעיה  מהווה  בעבודה 

לכל דבר.
גיבש  המחקר,  בעקבות 
 Harvard המדעי  העת  כתב 
בעזרת   Business Review
בחברות  בכירים  מנהלים  מאות 

שא־ הברית,  בארצות  הגדולות 
את  לבחון  לכם  שיסייעו  לות 
מקום  האם  ולהבין  שלכם  המצב 
כך  לא.  או  לכם  מתאים  העבודה 
עצ־ את  לשאול  עליכם  למשל, 
בנוח  מרגיש\ה  אני  האם  מכם 
העבו־ במקום  שאני  מי  להיות 
משתפים  הבכירים  האם  דה? 
באר־ קורה  שבאמת  במה  אותי 
גון? האם החזקות שלי מנוצלות 
כראוי? האם העבודה מעניקה לי 
היום  שגרת  האם  אמיתי?  ערך 
שלי מתגמלת? האם קיימים בח־
ברה חוקים שטותיים שמוציאים 

אותי מדעתי?.

כביש 90: נהג אוטובוס 
נרדם בכביש 

הנהג הורחק מעבודתו עד לסיום החקירה בנושא

מ‡: יר‡ל לבי‡
נוסעי קו 505 של אגד תיע־
דו את הנהג נרדם במהלך נסיעתו 
חוזרות  הערות  למרות  בכביש 90 

ונשנות מצידם על כך.
ניסו  באוטובוס  הנוסעים 
להעיר אותו שוב ושוב אך זה גילה 
קושי רב להתעורר מהירדמותו על 

ההגה.
ני־ אשר  פעם  בכל  כן,  כמו 
כך,  על  לו  להעיר  וניסו  אליו  גשו 
והמשיך  הרוחות  את  הרגיע  הוא 
שה־ למרות  המסוכנת  בנסיעתו 

ראה סימני עייפות קשים מאוד.
הנהג אשר נסע מכיוון חיפה 
נוסעיו  את  סיכן  שמונה,  לקריית 
במשאית  התנגש  שכמעט  לאחר 

אשר נסעה בנתיב הסמוך לו.
מנוס־ אחת  זאת,  בעקבות 
הנו־ לכלל  פנתה  האוטובוס,  עות 
בתחנה  לרדת  להם  וייעצה  סעים 
עד  עימו  להמשיך  ולא  הקרובה 

סוף המסלול.
נהג  אותו  התקרית,  לאחר 
הח־ לסיום  עד  מעבודתו  הורחק 

קירה בנושא.

shaharit.com
office@shaharit.com
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לאחר שנים רבות בהן הורגשה מצוקת הדיור בקרב הציבור החרדי 

היום ייערך במודיעין עילית כנס הדיור הריאלי של 'קרית ברסלב - הר יונה'
שיטת ה'אולינג' הייחודית מביאה איתה בשורה של ממש לפתרון ריאלי ומעשי לציבור יראי ה'  

נרשמו  האחרונים  בימים 
מאות אברכים ובעלי משפחות, 
ועוד רבים צפויים להגיע ל'כנס 
הריאלי' שיתקיים אי"ה היום- 
יום שני, י"א אב, באולם 'היכל 

הנגינה' במודיעין עילית.
הכנס ייערך בשיטה ייחו־
השיטה  'אולינג'.  בשם  דית 

המונים  יעדי  למימוש  נועדה 
בכל תחום, החל מקבלת יעדים 
החל־ לקבלת  ועד  קבוצתיים 
טות קבוצתיות. השיטה נולדה 
עם  לאנשים  מענה  לתת  בכדי 
רצון, אך בשביל שיוכלו לממש 
זקוקים  הם  שלהם-  הרצון  את 

להחלטה קבוצתית.

לכל  כח  נותנת  זו  שיטה 
קבו־ עצמו  הוא  כאילו  יחיד, 
נותן  זה  כח  איש,  מאה  של  צה 
לקבוצה כח של מעצמה- החל 
במ־ חדשות  דירות  מרכישת 
הדיור  בשוק  ביותר  הזול  חיר 
עם  ייחודי  במקום  בישראל, 
הדעת,  ויישוב  חיים  איכות 

בר־ קהילת  את  ולפתח  ולקדם 
המונה  לקהילה  יונה  הר  סלב 
עם  איכותיות,  משפחות  מאות 
ולבנות  לבנים  חינוך  מוסדות 
סבא,  ישראל  בדרך  ההולכים 
ועם חיי קהילה חסידית גדולה 

ומפוארת.
יונה  הר  ברסלב  קהילת 

משפחות  כשבעים  כיום  מונה 
הצפי  ברסלב,  חסידי  מאנ"ש 
ה'אולינג'  קמפיין  שלאחר  הוא 
לפחות  עוד  לקהילה  יתווספו 
ומש־ מסלתה  משפחות  מאה 
המ־ ברסלב  חסידות  של  מנה 

עטירה!
המומ־ טובי  ינאמו  בכנס 

כל  ויינתנו  הדיור,  בתחום  חים 
למי  הפתרונות  וכל  התשובות 
לע־ ולדאוג  להתקדם  שרוצה 

תידו ולעתיד ילדיו.
תהיה  הכנס  פתיחת 
'היכל  באולם   19:00 בשעה 
הנגינה', רח' רשב"י 21 מודיעין 

עילית.

לאור הוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל.

הוקם: מוקד מידע אודות 
אתרים שומרי שבת שע"י 

ארגון "מקדשי שביעי".
את המידע ניתן לקבל בעמדות "קהילות" – בבתי הכנסת (אפשריות נוספות 

> "מקדשי שביעי".) או באתר קהילות. | או בטלפון ע"י זהוי קולי 3752* | או 
    ms.7@gmauil.com.324 במענה אנושי  6324* (*ושבת) | או במייל

מעו־ הזמנים  בין  לקראת   
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  ררים 
שיש להקפיד לבקר רק באתרים 
מלבקר  ולמענה  שבת.  שומרי 

במקומות מחללי שבת.
התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 
שאח־ "בזמן  קניבסקי  הגר"ח 
השבת.  את  ומבזים  מחללים  רים 
מוטל עלינו לחזק בכל כוחנו את 
השבת וככל שהניסיון גדול יותר 

כך יש יותר סייעתא דשמייא"
הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן 
"המבקרים  שליט"א  אלדשטיין 
מחזקים  שבת  מחללי  באתרים 
זמן  זה  ועתה  עבריה  עוברי  ידי 
שצריכים הרבה זכויות. ואף של־
פעמים יש נסיון קשה. ממה שלא 

כדין אין שום רווח"

כזכור גם מרנן ורבנן גדולי 
דעת  את  הביעו  זצוק"ל  ישראל 

התורה בענין 
הדור  פוסק  מרן  רשכבה"ג 
אמר  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש 
של  בזמן  נמצאים  כאשר  “היום 
צרכים  השבת.  כבוד  על  מלחמה 
ורק  אך  ללכת  ביותר  להקפיד 
אם  גם  שבת  שומרי  לאתרים 
וב־ יתירה.  בטרחה  כרוח  הדבר 
עלות כספית גבוהה. למען חיזוק 
ולמען  רמסתה.  ומניעת  כבודה 

הרבות כבוד שמים”.
 

הישי־ ראש  מרן  רשכבה”ג 
זצוק”ל  שטיינמן  הגראי”ל  בה 
מחללי  במקומות  “המבקר  אמר 
שבת  של  לזילותא  מלבד  שבת. 

קודש והפגיע החינוכית בערכיה 
השם  חילול  בזה  יש  המקודשים 

נורא רח”ל”
בימים  הוקם  כך  לאור 
אודות  מידע  מרכז  האחרונים 
ארגון  ע"י  שבת  שומרי  אתרים 

"מקדשי שביעי" 
בע־ לקבל  ניתן  המידע  את 
הכנסת.  בבתי  "קהילות"  מדות 
מידע  מרכז  אפשריות.  (בתפריט 
או  שבת.)  שומרי  אתרים  אודות 

באתר קהילות.
קולי  זהוי  ע"י  בטלפון  או 

*3752
או ע"י מענה אנושי 6324* 

(*ושבת).
ms.7@.324 במייל:  או 

  gmauil.com

526 שיניים נמצאו בפיו של 
ילד בן 7!

המנתחים סיפרו כי השיניים "נראו כמו פנינים בצדפה. אפילו לחתיכה הקטנה 
ביותר היה שורש וציפוי אמייל כמו שן"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הופת־ בהודו  רופאים 
 7 בן  ילד  של  בפיו  לגלות  עו 
כך  שיניים,  מ-526  פחות  לא 
דיווח ה'ניו אינדיה אקספרס'. 
לפי הדיווח, צילומי CT שה־

"מבנה  איתרו  הרופאים  זמינו 
כתוצאה  שנוצר  כיס"  דמוי 
מאודנטומה מורכבת ונבדלת.

שפיר  בגידול  מדובר 
שו־ שיניים  מרקמות  המורכב 
בגילאי  בעיקר  ומתפתח  נות 
ילדות והתבגרות ומונע בדרך 
שיניים  של  צמיחתם  את  כלל 
פחות  לא  ובתוכו  טוחנות, 

מ-526 שיניים בגודל שנע בין 
0.1 מ"מ ל-15 מ"מ.

לדברי פרופסור פרטיבה 
פתולו־ מחלקת  ראש  ראמני, 
החולים  בבית  ולסת  פה  גית 
היא  בצ'נאי,  האוניברסיטאי 
לא ראתה "בחיים כמות כזאת 
אחד".  במקום  שיניים  של 
השיניים  כי  סיפרו  המנתחים 
בצדפה.  פנינים  כמו  "נראו 
אפילו לחתיכה הקטנה ביותר 
כמו  אמייל  וציפוי  שורש  היה 
המחלה  של  איתורה  שן". 
בעקבות  הראשונים,  בשלביה 
נפיחות בלסת התחתונה, אפ־
כל  את  לעקור  לרופאים  שרה 

השיניים בניתוח מורכב שארך 
בהרדמה  שעות,  וחצי  שש 
כללית. עם זאת, לא מן הנמנע 
להש־ הילד  יידרש  שבגיל 16 

תלת שיניים טוחנות.

בילד  שטיפלו  הרופאים 
שהגו־ "למרות  כי  סיפרו 

ידוע,  לא  הנדיר  למצב  רם 
אחת  להיות  יכולה  גנטיקה 
יכולה  הסביבה  לכך.  הסיבות 
חשוב,  תפקיד  למלא  היא  גם 
לבדוק  כדי  מחקר  ערכנו  לכן 
טלפונים  מאנטנות  קרינה  אם 
ניידים יכולה להיות גורם בת־

נאים כאלה".

איש את רעהו יעזורו

בארגון 'לא אלמן ישראל'  
מסכמים מסע רב השראה 

ומרגש בעיה"ק צפת
הנואם המרכזי: האורח מארה"ב הרה"ח הרב שלום מרדכי רובשקין שליט"א 

ומרגש  השראה  רב  מסע 
ומערך  פעילות  במסגרת  נערך 
התמיכה של ארגון "לא אלמן יש־
אלמנים  אבות  בתי  לראשי  ראל" 
שהגיעו מכל ערי ארץ מדרום ועד 
צפון, יהודים יקרים מכל הגוונים, 
ישיבות  מראשי  והחוגים,  העדות 
ועד  מובהקים  חכמים  ותלמידי 

עמלי יום ובעלי עסקים.
בעיה"ק  התקיים  המסע 
דרבינו  יומ"ד  שלישי  ביום  צפת 
פנו  תחילה  זי"ע,  הקדוש  האר"י 
הקדוש  הציון  על  רבים  לתפילת 
בהשתפכות הנפש לישועת הכלל 
והפרט, משם פנו לאולם המיוחד 
הילולא  סעודת  נערך  שם  בצפת 

מפוארת ומושקעת.
יו"ר  בדברים  פתח  תחילה 
פרנקל  מאיר  חיים  הרב  הארגון 
שליט"א, אשר קידם את פני המ־
להיערך  כיצד  והרחיב  שתתפים, 
לקראת־ הבאים  הזמנים  בן  לימי 
שיש  הנכונה  הגישה  דרכי  וכן  נו, 
עסוקים  אשר  אלו,  בימים  לנהוג 
כאשר  כמה  פי  והקושי  וטרודים, 
לצערנו הגדול לקח ה' את האמא 
הנו־ את  שיתף  כן  הבית,  עקרת 
במגוון  להמשיך  בתוכניות  כחים 

סכל  וייעוץ  מקצועיות  סדנאות 
רחבי הארץ.

משא הוד ורווי אמונה נשא 
מארה"ב,  הכבוד  אורח  דברים, 
שלום  הרב  המפורסם  הרה"ח 
אשר  שליט"א,  רובשקין  מרדכי 
המ־ בסיפורו  ריתק  שעה  במשך 
בעוז  שרד  איך  והמחיש  דהים, 
הרגעים  את  בשמחה  ובאמונה 
בני  שרוב  בשעה  בכלא,  המרים 
בנפשם,  נפגעים  יוצאים  האדם 
אצלו היה להיפך, הוא יצא הרבה 
יותר מחוזק ושמח, והתעלה בעו־
ושמחת  אמונה  של  אדירה  צמה 
סוד  את  בהרחבה  וגילה  חיים, 
בחירה  כח  נתן  השי"ת  כי  הדבר 
לאדם לשלוט על רגשותיו ותחו־
התנאים  או  הסביבה  ולא  שותיו, 
המציאותיים קובעים, אלא האדם 
עולם  בבורא  ובבטחונו  באמונתו 
ומעמדו,  מצבו  את  קובע  יתברך 
דווקא  חי  עצמו  את  מוצא  ובכך 
חיים  והנסיונות  הקשיים  בתוך 

מאושרים ושמחים.
והמרומם  היחודי  הכינוס 
היה מעמד של קידוש השם אשר 
אמו־ בכוחות  אדירה  עוצמה  נסך 
נבחרו  אשר  לאבות  והתעלות  נה 

כאב  לילדיהם  להיות  משמים 
וכאם ומתמודדים בכבוד ובגבורה 
עבורם  הועידו  שמשמים  באתגר 

- גידול ילדים ללא נוות ביתם.
ישראל'  אלמן  'לא  ארגון 
פרנקל  מאיר  חיים  הרב  בהנהלת 
גדו־ ובברכת  ובהכוונת  שליט"א, 
לי וצדיקי הדור שליט"א נטל על 
שמת־ אלמנים  על  להקל  עצמו 
מודדים עם שכול במשפחה. כמי 
המקצועיות  את  דגלו  על  שחרט 
כאלה,  לאנשים  לסייע  והיכולת 
שונות  פעילויות  הארגון  מקיים 
וסיוע  עזרה  של  שוטף  ומערך 
סד־ מקיים  הארגון  לאלמנים. 
במכלול  וייעוץ  מקצועיות  נאות 
וגי־ התאחדות  שבתות  נושאים, 
מק־ בייעוץ  מסייע  בנוסף  בוש, 
מעגל  סביב  תמיכה  ומעניק  צועי 

השנה.
והתו־ המהנה  הערב  בסיום 
להביע  מהם  רבים  ביקשו  עלתי, 
והוקרתם  הערכתם  רגשי  את 
הענ־ הפעילות  על  פרנקל  להרב 
פה במשך כל השנה סביב השעון 
ובמיוחד על המסע רב ההשראה, 
אשר הווה מקור להענקת אנרגיה 

ועוצמות רוחניות. 

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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לאחר שנים רבות בהן הורגשה מצוקת הדיור בקרב הציבור החרדי 

היום ייערך במודיעין עילית כנס הדיור הריאלי של 'קרית ברסלב - הר יונה'
שיטת ה'אולינג' הייחודית מביאה איתה בשורה של ממש לפתרון ריאלי ומעשי לציבור יראי ה'  

נרשמו  האחרונים  בימים 
מאות אברכים ובעלי משפחות, 
ועוד רבים צפויים להגיע ל'כנס 
הריאלי' שיתקיים אי"ה היום- 
יום שני, י"א אב, באולם 'היכל 

הנגינה' במודיעין עילית.
הכנס ייערך בשיטה ייחו־
השיטה  'אולינג'.  בשם  דית 

המונים  יעדי  למימוש  נועדה 
בכל תחום, החל מקבלת יעדים 
החל־ לקבלת  ועד  קבוצתיים 
טות קבוצתיות. השיטה נולדה 
עם  לאנשים  מענה  לתת  בכדי 
רצון, אך בשביל שיוכלו לממש 
זקוקים  הם  שלהם-  הרצון  את 

להחלטה קבוצתית.

לכל  כח  נותנת  זו  שיטה 
קבו־ עצמו  הוא  כאילו  יחיד, 
נותן  זה  כח  איש,  מאה  של  צה 
לקבוצה כח של מעצמה- החל 
במ־ חדשות  דירות  מרכישת 
הדיור  בשוק  ביותר  הזול  חיר 
עם  ייחודי  במקום  בישראל, 
הדעת,  ויישוב  חיים  איכות 

בר־ קהילת  את  ולפתח  ולקדם 
המונה  לקהילה  יונה  הר  סלב 
עם  איכותיות,  משפחות  מאות 
ולבנות  לבנים  חינוך  מוסדות 
סבא,  ישראל  בדרך  ההולכים 
ועם חיי קהילה חסידית גדולה 

ומפוארת.
יונה  הר  ברסלב  קהילת 

משפחות  כשבעים  כיום  מונה 
הצפי  ברסלב,  חסידי  מאנ"ש 
ה'אולינג'  קמפיין  שלאחר  הוא 
לפחות  עוד  לקהילה  יתווספו 
ומש־ מסלתה  משפחות  מאה 
המ־ ברסלב  חסידות  של  מנה 

עטירה!
המומ־ טובי  ינאמו  בכנס 

כל  ויינתנו  הדיור,  בתחום  חים 
למי  הפתרונות  וכל  התשובות 
לע־ ולדאוג  להתקדם  שרוצה 

תידו ולעתיד ילדיו.
תהיה  הכנס  פתיחת 
'היכל  באולם   19:00 בשעה 
הנגינה', רח' רשב"י 21 מודיעין 

עילית.

לאור הוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל.

הוקם: מוקד מידע אודות 
אתרים שומרי שבת שע"י 

ארגון "מקדשי שביעי".
את המידע ניתן לקבל בעמדות "קהילות" – בבתי הכנסת (אפשריות נוספות 

> "מקדשי שביעי".) או באתר קהילות. | או בטלפון ע"י זהוי קולי 3752* | או 
    ms.7@gmauil.com.324 במענה אנושי  6324* (*ושבת) | או במייל

מעו־ הזמנים  בין  לקראת   
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  ררים 
שיש להקפיד לבקר רק באתרים 
מלבקר  ולמענה  שבת.  שומרי 

במקומות מחללי שבת.
התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 
שאח־ "בזמן  קניבסקי  הגר"ח 
השבת.  את  ומבזים  מחללים  רים 
מוטל עלינו לחזק בכל כוחנו את 
השבת וככל שהניסיון גדול יותר 

כך יש יותר סייעתא דשמייא"
הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן 
"המבקרים  שליט"א  אלדשטיין 
מחזקים  שבת  מחללי  באתרים 
זמן  זה  ועתה  עבריה  עוברי  ידי 
שצריכים הרבה זכויות. ואף של־
פעמים יש נסיון קשה. ממה שלא 

כדין אין שום רווח"

כזכור גם מרנן ורבנן גדולי 
דעת  את  הביעו  זצוק"ל  ישראל 

התורה בענין 
הדור  פוסק  מרן  רשכבה"ג 
אמר  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש 
של  בזמן  נמצאים  כאשר  “היום 
צרכים  השבת.  כבוד  על  מלחמה 
ורק  אך  ללכת  ביותר  להקפיד 
אם  גם  שבת  שומרי  לאתרים 
וב־ יתירה.  בטרחה  כרוח  הדבר 
עלות כספית גבוהה. למען חיזוק 
ולמען  רמסתה.  ומניעת  כבודה 

הרבות כבוד שמים”.
 

הישי־ ראש  מרן  רשכבה”ג 
זצוק”ל  שטיינמן  הגראי”ל  בה 
מחללי  במקומות  “המבקר  אמר 
שבת  של  לזילותא  מלבד  שבת. 

קודש והפגיע החינוכית בערכיה 
השם  חילול  בזה  יש  המקודשים 

נורא רח”ל”
בימים  הוקם  כך  לאור 
אודות  מידע  מרכז  האחרונים 
ארגון  ע"י  שבת  שומרי  אתרים 

"מקדשי שביעי" 
בע־ לקבל  ניתן  המידע  את 
הכנסת.  בבתי  "קהילות"  מדות 
מידע  מרכז  אפשריות.  (בתפריט 
או  שבת.)  שומרי  אתרים  אודות 

באתר קהילות.
קולי  זהוי  ע"י  בטלפון  או 

*3752
או ע"י מענה אנושי 6324* 

(*ושבת).
ms.7@.324 במייל:  או 

  gmauil.com

526 שיניים נמצאו בפיו של 
ילד בן 7!

המנתחים סיפרו כי השיניים "נראו כמו פנינים בצדפה. אפילו לחתיכה הקטנה 
ביותר היה שורש וציפוי אמייל כמו שן"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הופת־ בהודו  רופאים 
 7 בן  ילד  של  בפיו  לגלות  עו 
כך  שיניים,  מ-526  פחות  לא 
דיווח ה'ניו אינדיה אקספרס'. 
לפי הדיווח, צילומי CT שה־
"מבנה  איתרו  הרופאים  זמינו 
כתוצאה  שנוצר  כיס"  דמוי 
מאודנטומה מורכבת ונבדלת.

שפיר  בגידול  מדובר 
שו־ שיניים  מרקמות  המורכב 
בגילאי  בעיקר  ומתפתח  נות 
ילדות והתבגרות ומונע בדרך 
שיניים  של  צמיחתם  את  כלל 
פחות  לא  ובתוכו  טוחנות, 

מ-526 שיניים בגודל שנע בין 
0.1 מ"מ ל-15 מ"מ.

לדברי פרופסור פרטיבה 
פתולו־ מחלקת  ראש  ראמני, 
החולים  בבית  ולסת  פה  גית 
היא  בצ'נאי,  האוניברסיטאי 
לא ראתה "בחיים כמות כזאת 
אחד".  במקום  שיניים  של 
השיניים  כי  סיפרו  המנתחים 
בצדפה.  פנינים  כמו  "נראו 
אפילו לחתיכה הקטנה ביותר 
כמו  אמייל  וציפוי  שורש  היה 
המחלה  של  איתורה  שן". 
בעקבות  הראשונים,  בשלביה 
נפיחות בלסת התחתונה, אפ־
כל  את  לעקור  לרופאים  שרה 

השיניים בניתוח מורכב שארך 
בהרדמה  שעות,  וחצי  שש 
כללית. עם זאת, לא מן הנמנע 
להש־ הילד  יידרש  שבגיל 16 

תלת שיניים טוחנות.

בילד  שטיפלו  הרופאים 
שהגו־ "למרות  כי  סיפרו 

ידוע,  לא  הנדיר  למצב  רם 
אחת  להיות  יכולה  גנטיקה 
יכולה  הסביבה  לכך.  הסיבות 
חשוב,  תפקיד  למלא  היא  גם 
לבדוק  כדי  מחקר  ערכנו  לכן 
טלפונים  מאנטנות  קרינה  אם 
ניידים יכולה להיות גורם בת־

נאים כאלה".

איש את רעהו יעזורו

בארגון 'לא אלמן ישראל'  
מסכמים מסע רב השראה 

ומרגש בעיה"ק צפת
הנואם המרכזי: האורח מארה"ב הרה"ח הרב שלום מרדכי רובשקין שליט"א 

ומרגש  השראה  רב  מסע 
ומערך  פעילות  במסגרת  נערך 
התמיכה של ארגון "לא אלמן יש־
אלמנים  אבות  בתי  לראשי  ראל" 
שהגיעו מכל ערי ארץ מדרום ועד 
צפון, יהודים יקרים מכל הגוונים, 
ישיבות  מראשי  והחוגים,  העדות 
ועד  מובהקים  חכמים  ותלמידי 

עמלי יום ובעלי עסקים.
בעיה"ק  התקיים  המסע 
דרבינו  יומ"ד  שלישי  ביום  צפת 
פנו  תחילה  זי"ע,  הקדוש  האר"י 
הקדוש  הציון  על  רבים  לתפילת 
בהשתפכות הנפש לישועת הכלל 
והפרט, משם פנו לאולם המיוחד 
הילולא  סעודת  נערך  שם  בצפת 

מפוארת ומושקעת.
יו"ר  בדברים  פתח  תחילה 
פרנקל  מאיר  חיים  הרב  הארגון 
שליט"א, אשר קידם את פני המ־
להיערך  כיצד  והרחיב  שתתפים, 
לקראת־ הבאים  הזמנים  בן  לימי 
שיש  הנכונה  הגישה  דרכי  וכן  נו, 
עסוקים  אשר  אלו,  בימים  לנהוג 
כאשר  כמה  פי  והקושי  וטרודים, 
לצערנו הגדול לקח ה' את האמא 
הנו־ את  שיתף  כן  הבית,  עקרת 
במגוון  להמשיך  בתוכניות  כחים 

סכל  וייעוץ  מקצועיות  סדנאות 
רחבי הארץ.

משא הוד ורווי אמונה נשא 
מארה"ב,  הכבוד  אורח  דברים, 
שלום  הרב  המפורסם  הרה"ח 
אשר  שליט"א,  רובשקין  מרדכי 
המ־ בסיפורו  ריתק  שעה  במשך 
בעוז  שרד  איך  והמחיש  דהים, 
הרגעים  את  בשמחה  ובאמונה 
בני  שרוב  בשעה  בכלא,  המרים 
בנפשם,  נפגעים  יוצאים  האדם 
אצלו היה להיפך, הוא יצא הרבה 
יותר מחוזק ושמח, והתעלה בעו־
ושמחת  אמונה  של  אדירה  צמה 
סוד  את  בהרחבה  וגילה  חיים, 
בחירה  כח  נתן  השי"ת  כי  הדבר 
לאדם לשלוט על רגשותיו ותחו־
התנאים  או  הסביבה  ולא  שותיו, 
המציאותיים קובעים, אלא האדם 
עולם  בבורא  ובבטחונו  באמונתו 
ומעמדו,  מצבו  את  קובע  יתברך 
דווקא  חי  עצמו  את  מוצא  ובכך 
חיים  והנסיונות  הקשיים  בתוך 

מאושרים ושמחים.
והמרומם  היחודי  הכינוס 
היה מעמד של קידוש השם אשר 
אמו־ בכוחות  אדירה  עוצמה  נסך 
נבחרו  אשר  לאבות  והתעלות  נה 

כאב  לילדיהם  להיות  משמים 
וכאם ומתמודדים בכבוד ובגבורה 
עבורם  הועידו  שמשמים  באתגר 

- גידול ילדים ללא נוות ביתם.
ישראל'  אלמן  'לא  ארגון 
פרנקל  מאיר  חיים  הרב  בהנהלת 
גדו־ ובברכת  ובהכוונת  שליט"א, 
לי וצדיקי הדור שליט"א נטל על 
שמת־ אלמנים  על  להקל  עצמו 
מודדים עם שכול במשפחה. כמי 
המקצועיות  את  דגלו  על  שחרט 
כאלה,  לאנשים  לסייע  והיכולת 
שונות  פעילויות  הארגון  מקיים 
וסיוע  עזרה  של  שוטף  ומערך 
סד־ מקיים  הארגון  לאלמנים. 
במכלול  וייעוץ  מקצועיות  נאות 
וגי־ התאחדות  שבתות  נושאים, 
מק־ בייעוץ  מסייע  בנוסף  בוש, 
מעגל  סביב  תמיכה  ומעניק  צועי 

השנה.
והתו־ המהנה  הערב  בסיום 
להביע  מהם  רבים  ביקשו  עלתי, 
והוקרתם  הערכתם  רגשי  את 
הענ־ הפעילות  על  פרנקל  להרב 
פה במשך כל השנה סביב השעון 
ובמיוחד על המסע רב ההשראה, 
אשר הווה מקור להענקת אנרגיה 

ועוצמות רוחניות. 
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סגן שר החוץ הרוסי: ביטחון 
ישראל חשוב לרוסיה

לדבריו, גם איראן יודעת זאת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
משהו  מפתיעה  הצהרה 
החוץ  שר  סגן  רוסי:  בכיר  מצד 
כי  אמר  ריבקוב,  סרגיי  הרוסי, 
ביטחונה של ישראל חשוב מאוד 

לרוסיה. לדבריו, "ביטחון ישראל 
העדיפויות  מסדרי  אחד  הוא 
באזור".  מוסקבה  של  העליונים 
"היש־ עוד:  אמר  הרוסי  הבכיר 
וושינגטון  זאת,  יודעים  ראלים 

עצמם  האיראנים  זאת,  יודעת 
הטורקים  ואפילו  זאת  יודעים 
ביטחון  זאת.  יודעים  והסורים 
עבור  עליונה  בחשיבות  ישראל 

רוסיה". 

מזכיר המדינה האמריקני תקף את מנהיג איראן: 

דווקא בתשעה באב חמינאי קורא 
לאלימות נגד המדינה היהודית

פומפאו תקף את חמינאי על כך שאינו דואג לפלסטינים אלא רק מעודד מעשי 
טרור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמרי־ המדינה  מזכיר 
את  תקף  פומפאו,  מייק  קני, 
המנהיג העליון של איראן על 
לעס־ התנגדותו  שהביע  כך 
הממשל  שמקדם  המאה  קת 
להמשך  קרא  ואף  האמריקני 
האלימות נגד מדינת ישראל. 

שבתש־ חולני  "זה 
משקל  כבד  יום   - באב  עה 
חמינאי  היהודי,  העם  עבור 
המדי־ נגד  לאלימות  קורא 
פומפאו  כתב  היהודית",  נה 
והוסיף, "דאגתו המזויפת של 
היא  הפלסטיני  לעם  חמינאי 
שלטון  שבמשך  עמוקה  כה 

פחות  סיפק  הוא  שלו  הטרור 
מאז  בסיוע  דולר  אלף  מ-20 
מיליונים  ששלח  בעוד   ,2008
אח־ ולטרוריסטים  לחמאס 
רים. מנגד, ארה"ב סיפקה 6.3 
לפל־ בתמיכה  דולר  מיליארד 

סטינים מאז 1994".

ניסיון לינץ' סמוך 
לעיר העתיקה 

רכב ובו יהודי הותקף בעת שנסע סמוך לחומות העיר העתיקה בירושלים ◆ 
שוטר חילץ את הנהג שהותקף ◆ חשודים נעצרו

מ‡: מ. יו„
ערבים תושבי מזרח ירוש־
לים תקפו במוצאי שבת האחרון 
ברחוב  שנסע  יהודי  נהג  ובו  רכב 
ירוש־ במזרח  סולימאן  סולטאן 
הע־ העיר  לחומות  סמוך  לים, 

תיקה.
לרכב  נזק  גרמו  התוקפים 
והחלו לתקוף את הנהג, אך שוטר 
במתרחש  והבחין  במקום  שעבר 
ובמצוקת הנהג, ביצע ירי באוויר 
את  וחילץ  החשודים  להרחקת 

הנהג מהמקום.
כו־ איתרו  קצר,  זמן  לאחר 
למקום  שהוזעקו  המשטרה  חות 
תושבי  מרכזיים,  חשודים  שני 
אותם  ועצרו  ירושלים,  מזרח 

לחקירה.

אזהרה: שרב כבד ישרור בימים הקרובים
בימים שלישי ורביעי צפוי עומס חום כבד ברוב חלקי הארץ ◆ משרד הבריאות 

קורא לציבור הרחב להימנע ככל האפשר מחשיפה לחום ולשמש

מ‡: מ. יו„
הודיע  הבריאות  משרד 
אתמול כי על פי דיווח של השי־
מיום  החל  המטאורולוגי,   רות 
חמישי  יום  ועד  הקרוב  שלישי 
חלקי  ברוב  כבד  חום  גל  צפוי 
לציבור  קורא  המשרד  הארץ. 

הקשישים  ולאוכלוסיית  הרחב, 
ולחולים במחלות כרוניות בפרט, 
מחשיפה  האפשר  ככל  להימנע 
ממאמץ  להימנע  ולשמש,  לחום 
להקפיד  הכרחי,  שאינו  גופני 
לשתות מים ולהימצא ככל האפ־

שר במקומות ממוזגים.

כבר היום, יום שני, תורגש 
עלייה בטמפרטורות, וייעשה חם 
הארץ.  ובפנים  בהרים  מהרגיל 
ישרור  רביעי  וביום  שלישי  ביום 
האזורים,  ברוב  כבד  חום  עומס 
ורק בחמישי תורגש הקלה בחום.

בלון תבערה הצית שריפה 
במועצת שער הנגב

כוחות כיבוי האש השיגו שליטה בשריפה שפרצה סמוך לישוב יכיני

מ‡: מ. יו„
מר־ ששוגר  תבערה  בלון 
שרי־ אתמול  הצית  עזה  צועת 

במועצה  יכיני  לישוב  סמוך  פה 
האזורית שער הנגב. במשך כמה 
בדלי־ כיבוי  צוותי  נאבקו  שעות 

האש.  על  השתלטו  ולבסוף  קה 
לאחר בדיקה התברר כי אכן בלון 

התבערה, הוא שגרם להצתה.
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אלו התרופות החיוניות שחסרות 
כבר חודשיים במרקחות

בתגובה, נמסר ממשרד הבריאות כי "תופעת החוסרים בתרופות ידועה בעולם, 
ואינה ייחודית לישראל, האחריות לניהול המלאי היא של המוסדות הרפואיים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
גנריות  תרופות   14
וח־ מיובאות  חלקן  חיוניות, 
חסרות  בארץ,  מיוצרות  לקן 
מזה  בישראל  המרקחת  בבתי 
שנים,  אפילו  חלקן  חודשים, 
משיקולים  הרוקחים  לטענת 
התרו־ חברות  של  כלכליים 
"כשמייצרים  והיבואנים.  פות 
מייבאים  כאשר  או  תרופה, 
רי־ תיק  לפתוח  צריך  אותה, 
שום בעלות של אלפי שקלים. 
אם בשלב מסוים נוצר מחסור 
יצ־ נדרשת  מסוימת,  בתרופה 
היבואנית  או  התרופה  רנית 
שק־ אלפי  שוב  לשלם  שלה 
בהסתדרות  טוענים  לים", 

הרוקחים.
נרשם  היתר,  בין 
ב:  חמור  מחסור 
 METHOTREXATE
פר־ ובדלקת  בסרטן  לטיפול 
לטיפול   ASSIVAL קים; 
 KALURIL חרדה;  נגד 
 S L O W - B E R A L I - ו
גבוה;  דם  בלחץ  לטיפול 
לטיפול   AHISTON TAB

 VENTOLIN באלרגיה;
ובעיות  לאסתמה   TAB
 ICAKLOMIN נשמה; 
גינקולוגי;  לטיפול   TAB
לטי־  NUSSIDEX TAB
 DUAC-GEL בנזלת;  פול 
 B E N Z A M Y C I N - ו
בג־ בפצעי  לטיפול   GEL
לאיזון   SLOW-K רות; 
 INSPRA;בגוף המלחים 
PK- לב;  בבעיות  לטיפול 
בפרקי־ לטיפול   MERZ
 TETANUS חיסון  נסון; 
 AND DIPHTHERIA
ודי־ לטטנוס   VACCINE

פתריה.
הסתדרות  יו"ר  לדברי 
"היצר־ פפו,  דוד  הרוקחים, 

נים והיבואנים מסתתרים כבר 
תחת  שנים  ואפילו  חודשים 
זמני'.  'מחסור  של  ההגדרה 
מודעים  תמיד  לא  הרופאים 
וממשיכים  בתרופות  למחסור 
המטופלים  מרשמים,  לתת 
מתרוצצים מבית מרקחת אחד 
את  מוצאים  לא  אבל  לשני 
התרופות בשום מקום. משרד 

את  להכריח  צריך  הבריאות 
לבתי  להנגיש  החולים  קופות 
המרקחת את התרופות הללו". 
לא פעם גם יצר המחסור מבו־

כי  רוקח  סיפר  למשל,  כך  כה. 
"לפני כחודשיים הגיעה לארץ 
מאחת  מהנדסים  של  משלחת 
בעולם.  המובילות  החברות 
הם היו אמורים לקבל טטנוס, 
את  למצוא  היה  ניתן  לא  אבל 

החיסון בבתי המרקחת".
ממשרד  נמסר  בתגובה, 
החוסרים  "תופעת  הבריאות: 
בתרופות ידועה בעולם, ואינה 
הסיבות  לישראל.  ייחודית 
ומגוונות  שונות  לחוסרים 
בתכ־ איכות  בעיות  וכוללות 
גלם,  בחומרי  מחסור  שירים, 
סיבות כלכליות, ועוד. מקרים 
פתרו־ מציאת  מחייבים  אלה 
תכשירים  ויבוא  חלופיים  נות 
חלופיים.  ספקים  באמצעות 
היא  המלאי  לניהול  האחריות 
של המוסדות הרפואיים, אשר 
חברות  עם  בקשר  נמצאים 
מוסדר  והנושא  התרופות, 

בהסכמי רכש".

מזכיר/ה  חרדי  עסקים  לאיש 
פגי־ היומן  לניהול  מהבית.  לעבודה 
שות שלו, תיאומי נסיעות, ועוד. 3-4 
ש"ח   50 שכר  גמיש.   - ביום  שעות 
לבני  סמוכה  בניה  לחברת   * לשעה  
ברק דרוש/ה סוכן/ת שטח שעות נו־
חות, שכר גבוה + רכב צמוד. קריירה 

 072-22-222-62

בירושלים  חוצבים  בהר  לחברה 
ועבודה  יומנים,  לניהול  מזכיר/ה, 
משרדית רגועה. שעות נוחות בבוקר, 
קטן  בוטיק  למשרד   * ש"ח.   7,500
לעבודה  מזכיר/ה  דרוש/ה  ברק  בבני 
 7,500 שכר  נוחות,  שעות  משרדית. 

ש"ח. קריירה 072-22-222-62 

shaharit.com
office@shaharit.com

053-3625841/053-3181886

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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אלו התרופות החיוניות שחסרות 
כבר חודשיים במרקחות

בתגובה, נמסר ממשרד הבריאות כי "תופעת החוסרים בתרופות ידועה בעולם, 
ואינה ייחודית לישראל, האחריות לניהול המלאי היא של המוסדות הרפואיים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
גנריות  תרופות   14
וח־ מיובאות  חלקן  חיוניות, 
חסרות  בארץ,  מיוצרות  לקן 
מזה  בישראל  המרקחת  בבתי 
שנים,  אפילו  חלקן  חודשים, 
משיקולים  הרוקחים  לטענת 
התרו־ חברות  של  כלכליים 
"כשמייצרים  והיבואנים.  פות 
מייבאים  כאשר  או  תרופה, 
רי־ תיק  לפתוח  צריך  אותה, 
שום בעלות של אלפי שקלים. 
אם בשלב מסוים נוצר מחסור 
יצ־ נדרשת  מסוימת,  בתרופה 
היבואנית  או  התרופה  רנית 
שק־ אלפי  שוב  לשלם  שלה 
בהסתדרות  טוענים  לים", 

הרוקחים.
נרשם  היתר,  בין 
ב:  חמור  מחסור 
 METHOTREXATE
פר־ ובדלקת  בסרטן  לטיפול 
לטיפול   ASSIVAL קים; 
 KALURIL חרדה;  נגד 
 S L O W - B E R A L I - ו
גבוה;  דם  בלחץ  לטיפול 
לטיפול   AHISTON TAB

 VENTOLIN באלרגיה;
ובעיות  לאסתמה   TAB
 ICAKLOMIN נשמה; 
גינקולוגי;  לטיפול   TAB
לטי־  NUSSIDEX TAB
 DUAC-GEL בנזלת;  פול 
 B E N Z A M Y C I N - ו
בג־ בפצעי  לטיפול   GEL
לאיזון   SLOW-K רות; 
 INSPRA;בגוף המלחים 
PK- לב;  בבעיות  לטיפול 
בפרקי־ לטיפול   MERZ
 TETANUS חיסון  נסון; 
 AND DIPHTHERIA
ודי־ לטטנוס   VACCINE

פתריה.
הסתדרות  יו"ר  לדברי 
"היצר־ פפו,  דוד  הרוקחים, 

נים והיבואנים מסתתרים כבר 
תחת  שנים  ואפילו  חודשים 
זמני'.  'מחסור  של  ההגדרה 
מודעים  תמיד  לא  הרופאים 
וממשיכים  בתרופות  למחסור 
המטופלים  מרשמים,  לתת 
מתרוצצים מבית מרקחת אחד 
את  מוצאים  לא  אבל  לשני 
התרופות בשום מקום. משרד 

את  להכריח  צריך  הבריאות 
לבתי  להנגיש  החולים  קופות 
המרקחת את התרופות הללו". 
לא פעם גם יצר המחסור מבו־

כי  רוקח  סיפר  למשל,  כך  כה. 
"לפני כחודשיים הגיעה לארץ 
מאחת  מהנדסים  של  משלחת 
בעולם.  המובילות  החברות 
הם היו אמורים לקבל טטנוס, 
את  למצוא  היה  ניתן  לא  אבל 

החיסון בבתי המרקחת".
ממשרד  נמסר  בתגובה, 
החוסרים  "תופעת  הבריאות: 
בתרופות ידועה בעולם, ואינה 
הסיבות  לישראל.  ייחודית 
ומגוונות  שונות  לחוסרים 
בתכ־ איכות  בעיות  וכוללות 
גלם,  בחומרי  מחסור  שירים, 
סיבות כלכליות, ועוד. מקרים 
פתרו־ מציאת  מחייבים  אלה 
תכשירים  ויבוא  חלופיים  נות 
חלופיים.  ספקים  באמצעות 
היא  המלאי  לניהול  האחריות 
של המוסדות הרפואיים, אשר 
חברות  עם  בקשר  נמצאים 
מוסדר  והנושא  התרופות, 

בהסכמי רכש".

מזכיר/ה  חרדי  עסקים  לאיש 
פגי־ היומן  לניהול  מהבית.  לעבודה 
שות שלו, תיאומי נסיעות, ועוד. 3-4 
ש"ח   50 שכר  גמיש.   - ביום  שעות 
לבני  סמוכה  בניה  לחברת   * לשעה  
ברק דרוש/ה סוכן/ת שטח שעות נו־
חות, שכר גבוה + רכב צמוד. קריירה 

 072-22-222-62

בירושלים  חוצבים  בהר  לחברה 
ועבודה  יומנים,  לניהול  מזכיר/ה, 
משרדית רגועה. שעות נוחות בבוקר, 
קטן  בוטיק  למשרד   * ש"ח.   7,500
לעבודה  מזכיר/ה  דרוש/ה  ברק  בבני 
 7,500 שכר  נוחות,  שעות  משרדית. 

ש"ח. קריירה 072-22-222-62 

shaharit.com
office@shaharit.com

053-3625841/053-3181886

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94.mp4
http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

טבבבחנבורנירוים

זימובחבבט

טבבמרןרוררכברחניבסי

נוחוחרמומיםי

יוםוירר

יוםוירר

mailto:hillel@lehmaaseh.com
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רובח

טבבבחנבורנירוים

זימובחבבט

טבבמרןרוררכברחניבסי

נוחוחרמומיםי

יוםוירר

יוםוירר
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רובח

טבבבחחוחםסופר

פוניבזיבייכבבבט

זבעמכנובבחבבט

יוםוירר

יוםוירר

יוםוירר
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רובח

מערביבכובבטיוטריכטרמרומיוםי
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רובח

מערביבכובבטיוטריכטרמרומיוםי
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רובח

טבבבחפרמין

מורמססובבביורבייבססוב

וירבירטופירבבט

יוםוירר
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רובח

סמפעטייןכינוסומוםי
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רובח

סמפעטייןכינוסומוםי
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רובח

מוריםורבניםברבייעיעסויזבביונווברעסטירבעימים


