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לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע

מחר יהיה האות הזה: 
היערכות שיא למעמד 

התפילה הגדול שע"י 'רינה 
של תורה' בעמוקה

"המשרת של נתניהו"
בעקבות הרפורמות של מבקר המדינה, 

אהוד ברק בהקפה חסרת תקדים: המשרת 
העלוב של נתניהו •  הליכוד בקריאה 
ליועמ''ש: לפתוח בחקירה בגין העלבת 

עובד ציבור

באיראן טוענים: 
"בריטניה מעוניינת לשחרר את 

מיכלית הנפט האיראנית "גרייס 1" 
בעקבות מסמכים שונים 

שהועברו אליה

המהומות מתרחבות
בסין החלו בשינוע כוחות צבא להונג 

קונג בעקבות החרפת המהומות 
במדינה • בעקבות ההפגנות מנייתה 
של חברת התעופה הלאומית צנחו 

ביותר ב-10%

אל תשכחו 
אותם מאחור

בפעם השנייה בתוך יממה, תינוקת נשכחה ברכב סגור 
בצהרי היום • עוברי אורח עירניים שהבחינו בתינוקת 

הנעולה, מיהרו להזעיק את האב ששהה בקרבת מקום • 
באירגון ידידים שבים וקוראים להורים: עוד מבט אחד 
לאחור לפני שאתם יוצאים מהרכב - יכול להציל חיים
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להעברת שמות לחצו כאן!

בישיבת היערכות בליכוד הוחלט: עיקר המאמץ – בתוך גוש הימין • במפלגה יגבירו את 
המאמצים לשתיית המפלגות הקטנות, ופחות להעברת קולות בין הגושים • בהתאם לכך, 

נתניהו במתקפה חריפה על שקד: ציפי לבני החדשה • סמוטריץ בתגובה: הצבעה לנתניהו היא 
הצבעה לממשלת שמאל

ירי בנגמ''ש

ברוך דיין האמת
הלך לעולמו המקובל 

הרב חיים כהן זצ''ל 
המכונה 'החלבן' 

http://rst.ksr.org.il/b/?utm_source=shaharit
http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
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פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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תחזית להיום:

שערים יציגים

 ויב חם   להיו יוסיף  היום: 
בהרים ובפנים ה‡ר. ברוב ‡זורי 
כב„ים  חום  עומסי  יררו   ה‡ר

ע„ ˜יˆוניים.

 ויב חם   להיו יוסיף  מחר: 
בהרים ובפנים ה‡ר. ברוב ‡זורי 
ה‡ר יוסיפו לרור עומסי חום 

כב„ים ע„ ˜יˆוניים.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה
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3.9202
2.3650

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„

הכני הכלכלי ל עמיר 
פר - ‡סון כלכלי   

של  הכלכלית  בתכנית  עוסק  אשר  מאמר  לפניכם  הנה 
הת־ כמה  עד  מסביר  אשר  העבודה-גשר,  ומפלגת  פרץ  עמיר 

כנית הזו מסוכנת לעתידה של מדינת ישראל.

"מס עושר" להכנסות גבוהות במיוחד, על סך 67%.   .1
לכאורה הצעה סוציאליסטית קלאסית, אלא שמס ההכנסה בי־
לנו 7  יש  במערב.  ביותר  הפרוגרסיביים  אחד  כבר  הוא  שראל 
דרגות מס שונות, שנעות מקיצוניות של 0% ל-50%, וזה לפני 
ביטוח לאומי ומס בריאות. שני העשירונים העליונים משלמים 
כבר היום את רוב המיסים הישירים בישראל, והמשמעות של 
כך היא שמהנדס או רופא שמכניס לכיסו 23,000 בחודש צריך 
לדרוש מהמעסיק שיוציא עליו *63,000 ש"ח* בכל חודש כדי 
לשלם את כל המיסים, הניכויים וההפרשות במערכת המס המ־

סובכת שלנו. 

צרפת ניסתה ליישם "מס עשירים" בדיוק כזה בין 2012 
המדענים,  היזמים,  הגדולים,  היצרנים  שכל  וגילתה  ל-2014, 
הרג־ את  לוקחים  פשוט  והמהנדסים  המתכנתים  הרופאים, 
אחת  מקומן  את  להעתיק  החלו  חברות  ועוזבים.  שלהם  ליים 
אחרי השנייה מצרפת. עד שהם הבינו את הטעות וביטלו את 
האפודים  מחאת  את  שזירז  אדיר  כלכלי  נזק  להם  נגרם  המס, 

הצהובים. כמה צרפת הכניסה מהמס הזה? קרוב לאפס.

נשמע  המבודדות"  ההתנחלויות  תקציבי  "ביטול   .2
שערך  בדיקה  פי  שעל  שנזכרים  עד  נהדר,  תקציבי  מקור  כמו 
(כולל  ההתנחלויות  לכל  העודפת  ההוצאה  סך  האוצר,  משרד 
"מיינסטרימיות" כמו גוש עציון והבקעה שגנץ הבטיח לשמור 
עליהן בכל מחיר) עומדת על מיליארד. אחד. אז בהתחשב בזה 
אנשים  אלפי  עשרות  כמה  גרים  "המבודדות"  שבהתנחלויות 
לכל היותר, מדובר על כמות אפסית של כסף שאפשר לחסוך. 
כרגע  עומדות  פרץ  של  התכניות  מזכיר,  אני  השוואה,  לצורך 
האמיתי  הכסף  במינימום.  בשנה  מיליארדים  עשרות  כמה  על 
שיוצא על ההתנחלויות הוא לא בתקציבים הישירים אלא בש־
מירה עליהן, אבל קשה לתאר את זה בתור מקור תקציבי אמין 

שאפשר לשלוף כלאחר יד.

3. "כספים קואליציוניים" זה משהו שקל להגיד, עד שא־
שכרה מסתכלים מה הם כוללים. 880 מיליון ש"ח הועברו דרך 
עש־ הגדול",  החופש  של  הספר  ל"בית  קואליציוניים  כספים 
רות מיליונים מועברים לבתי חולים ציבוריים ואפילו העלאת 
שכר החיילים האחרונה עברה דרך כספים קואליציוניים. אבל 

פרנו // ‡ברהם ויסמן

 ני לוחו בם עלויכ"
‡בנים וינם ‡לי"    

סיפר רבי יוסף חיים בעל ה"בן איש חי": סבי רבי משה 
חיים היה דיין בבגדד. פעם באו לדין לפניו שני אנשים, שאחד 
תבע את חברו. אחד האנשים הצהיר כי הוא מוכן להישבע על 
להישבע  מתכונן  האיש  כי  בחכמתו,  הבין  משה  ורבי  דבריו, 

לשקר.

אמר רבי משה: האם חושב אתה שאשביעך בספר תורה? 
לשמש  הורה  הוא  הברית!  לוחות  בשני  להשביעך  עומד  אני 

שילך לטבול במקוה, ויביא אליו את שני לוחות הברית.

שמע האיש את דבריו ונבהל מאוד. הוא סבר כי בידי הרב 
מיד  סיני.  מהר  משה  הוריד  אותם  הברית,  לוחות  שני  מצויים 

קם והודה על האמת כי שקר דבריו.

// דוברו של אבו מאזן: ''הנשיא „בר המערכ
טראמפ משחק באש"

הדובר הפלסטיני אמר כי לארה"ב אין כל זכות לבצע צעד שיפגע בזכויות הפלסטיניות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הר־ יו"ר  של  דוברו 
מאזן,  אבו  הפלשתינית  שות 
כי  אמר  רודיינה,  אבו  נביל 
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 

ביחסו  באש"  "משחק  מפ, 
אל הפלסטינים. הדובר אמר 
אינם  "הפלסטינים  כי  עוד, 
מתכוונים להסכים על הסדר 
ציין  עוד  מחיר".  בכל  שלום 

או  זכות  כל  אין  לארה"ב  כי 
או  צעד  לבצע  לגיטימיות 
בז־ שיפגעו  כלשהי  החלטה 
ובמקור  הפלסטיניות  כויות 

הסמכות הבינלאומי.

המשך>>>
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עיראק: פיצוץ התרחש 
במחסן נשק של מיליציה שיעית

הפיצוץ התרחש, ככל הנראה, מהחזקה לקויה של הרקטות 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
גורם ביטחוני עיראקי דיווח כי פיצוץ אירע 
במחסן נשק סמוך לבגדד. הפיצוץ אירע בבסיס של 
הבירה  באזור  המצויה  העממי"  "הגיוס  מיליציית 

בגדד. מדובר במיליציה שיעית המזוהה עם איראן.
הפיצוץ התרחש במחסן בו אוחסנו קטיושות 
במקום  פרצה  מהפיצוץ  כתוצאה  קצר.  לטווח 
קטיושות.  מספר  של  לשיגורם  שהובילה  שרפה 
מרביתם  אדם,  בני   14 פצעו  ששוגרו  הקטיושות 

ילדים.
המא־ האצבע  בהם  קודמות  לפעמים  בניגוד 
שימה הופנתה לעבר מדינת ישראל, הפעם הערכה 
היא כי הפיצוץ התרחש, ככל הנראה, כתוצאה מה־

חזקה לקויה של הרקטות.

את  לבטל  רוצה  שפרץ  נגיד 
הוציאה  היוצאת  הממשלה  בממוצע,   - אלו  כל 
בכל  קואליציוניים  בכספים  ש"ח  מיליארד   1.6
לממן  כדי  למספיק  קרוב  לא  אפילו  שזה  שנה, 
 - מזה  וחוץ  שלו.  הגרנדיוזיות  התכניות  את 
בממשלה שפרץ יהיה חבר בה לא יצטרכו כספים 

קואליציוניים? הרשו לי לפקפק.

4. "העלאת מס רווחי הון ב-5%". ב-2012, 
בעקבות המחאה החברתית, העלו את מס רווחי 
הון  רווחי  שמס  למרות  ל-25%,  מ-20%  הון 
הממוצע ב-OECD עומד על 18%. עמיר פרץ 
רוצה להעלות אותו ל-30%, מה שיהפוך אותנו 
לאחת המדינות עם המיסוי הכבד ביותר על הון 
רק  שלא  גילה  ישראל  בנק  של  מחקר  במערב. 
הכנסות  הניבה  בקושי  ב-2012  המס  שהעלאת 
לדיור,  השקעות  ועוד  עוד  ניתבה  היא  למדינה, 
דבר שיצר בועה שאנחנו גוררים עד היום. אנחנו 
משלמים חודש חודש במשכנתא ובשכר הדירה 
הזאת,  הפופוליסטית  המדיניות  של  המחיר  את 

שפרץ רוצה ליישם בצורה עוד יותר קיצונית.

5. "מאבק בהון השחור והעמקת הגבייה". 
וואו, איך אף אחד לא חשב על זה קודם? לגבות 
גאוני.  רעיון  איזה  כסף.  לגבות  לא  במקום  כסף 
רק שהממשלה הנוכחית כבר עתה עושה צעדים 
להג־ וכך  במזומן  שימוש  למנוע  כדי  דרקוניים 
דיל את ההכנסה ממיסים. הסעיף הזה זו סיסמה 

ריקה לחלוטין ואין טעם אפילו להתעכב עליו.

מגיעים  כאן  החוב-תוצר.  יחס  6. "הגדלת 
דרך  שום  לפרץ  אין  בתכלס,  כי  האמיתי.  לדבר 
אז  מתכנן.  שהוא  האדירות  ההוצאות  את  לממן 
מי  כל  חשבון  על  הלוואות  לקחת  מתכנן  הוא 
שהיום צעיר, נער, ילד או אפילו לא נולד. כבר 
היום, אנחנו משלמים 39 מיליארד ש"ח בשנה רק 
ממשלות  שלנו.  העבר  חובות  על  *הריבית*  על 
בעבר (ובהווה) התנהלו בצורה מופקרת והוציאו 
המחיר.  את  עלינו  וגלגלו  שהכניסו,  ממה  יותר 
הבאים  הדורות  את  לשעבד  מתכוון  פרץ  עמיר 
שתכריח  בצורה  ועכשיו,  כאן  הוצאות  לטובת 
בהוצאות  ולצמצם  מיסים  להעלות  אותנו 
הממשלה. אנחנו נמצאים בתקופת שגשוג 
חוב־ יחס  מצמצם  העולם  כל  שבה  כלכלי 
חוסר  זה  עכשיו  לחובות  ולהיכנס  תוצר, 
אחריות ברמה הכי בסיסית שיש. אם יהיה 
וחלילה  חס  או  רציני,  כלכלי  משבר  כאן 
ללוות  איך  לנו  יהיה  לא   - גדולה  מלחמה 
כסף. משה כחלון כמובן התנהל בהפקרות 
בממשלה האחרונה וניפח את הגרעון, אבל 
פרץ רוצה להפוך את הטעות - למדיניות.

ניסה  שלפחות  פרץ  לעמיר  הכבוד  כל 
להסביר מאיפה הכסף, אבל הסעיפים כאן הם 
הכ־ הרע.  במקרה  ואסון  הטוב,  במקרה  בדיחה 
בריחת  בה  כזאת  תהיה  פרץ  עמיר  תחת  לכלה 
הכ־ שגרה.  אלא  בעיתון,  כותרת  אינה  מוחות 
מה־ ההיפך  בדיוק  היא  פרץ  עמיר  תחת  לכלה 
סיוט  תהיה  והיא  במערב,  הולכים  אליו  כיוון 
לחלשים ביותר ולפריפריה. לא משנה מי יהיה 
ראש הממשלה אחרי הבחירות הקרובות, עמיר 
פרץ ככל הנראה יהיה שותף קואליציוני. הדרך 
היחידה למנוע את זה תהיה אם נשכנע מספיק 

אנשים כך שהוא לא יעבור את אחוז החסימה.

המשך פרשנות
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גורם ביטחוני עיראקי דיווח כי פיצוץ אירע 
במחסן נשק סמוך לבגדד. הפיצוץ אירע בבסיס של 
הבירה  באזור  המצויה  העממי"  "הגיוס  מיליציית 

בגדד. מדובר במיליציה שיעית המזוהה עם איראן.
הפיצוץ התרחש במחסן בו אוחסנו קטיושות 
במקום  פרצה  מהפיצוץ  כתוצאה  קצר.  לטווח 
קטיושות.  מספר  של  לשיגורם  שהובילה  שרפה 
מרביתם  אדם,  בני   14 פצעו  ששוגרו  הקטיושות 

ילדים.
המא־ האצבע  בהם  קודמות  לפעמים  בניגוד 
שימה הופנתה לעבר מדינת ישראל, הפעם הערכה 
היא כי הפיצוץ התרחש, ככל הנראה, כתוצאה מה־

חזקה לקויה של הרקטות.

את  לבטל  רוצה  שפרץ  נגיד 
הוציאה  היוצאת  הממשלה  בממוצע,   - אלו  כל 
בכל  קואליציוניים  בכספים  ש"ח  מיליארד   1.6
לממן  כדי  למספיק  קרוב  לא  אפילו  שזה  שנה, 
 - מזה  וחוץ  שלו.  הגרנדיוזיות  התכניות  את 
בממשלה שפרץ יהיה חבר בה לא יצטרכו כספים 

קואליציוניים? הרשו לי לפקפק.

4. "העלאת מס רווחי הון ב-5%". ב-2012, 
בעקבות המחאה החברתית, העלו את מס רווחי 
הון  רווחי  שמס  למרות  ל-25%,  מ-20%  הון 
הממוצע ב-OECD עומד על 18%. עמיר פרץ 
רוצה להעלות אותו ל-30%, מה שיהפוך אותנו 
לאחת המדינות עם המיסוי הכבד ביותר על הון 
רק  שלא  גילה  ישראל  בנק  של  מחקר  במערב. 
הכנסות  הניבה  בקושי  ב-2012  המס  שהעלאת 
לדיור,  השקעות  ועוד  עוד  ניתבה  היא  למדינה, 
דבר שיצר בועה שאנחנו גוררים עד היום. אנחנו 
משלמים חודש חודש במשכנתא ובשכר הדירה 
הזאת,  הפופוליסטית  המדיניות  של  המחיר  את 

שפרץ רוצה ליישם בצורה עוד יותר קיצונית.

5. "מאבק בהון השחור והעמקת הגבייה". 
וואו, איך אף אחד לא חשב על זה קודם? לגבות 
גאוני.  רעיון  איזה  כסף.  לגבות  לא  במקום  כסף 
רק שהממשלה הנוכחית כבר עתה עושה צעדים 
להג־ וכך  במזומן  שימוש  למנוע  כדי  דרקוניים 
דיל את ההכנסה ממיסים. הסעיף הזה זו סיסמה 

ריקה לחלוטין ואין טעם אפילו להתעכב עליו.

מגיעים  כאן  החוב-תוצר.  יחס  6. "הגדלת 
דרך  שום  לפרץ  אין  בתכלס,  כי  האמיתי.  לדבר 
אז  מתכנן.  שהוא  האדירות  ההוצאות  את  לממן 
מי  כל  חשבון  על  הלוואות  לקחת  מתכנן  הוא 
שהיום צעיר, נער, ילד או אפילו לא נולד. כבר 
היום, אנחנו משלמים 39 מיליארד ש"ח בשנה רק 
ממשלות  שלנו.  העבר  חובות  על  *הריבית*  על 
בעבר (ובהווה) התנהלו בצורה מופקרת והוציאו 
המחיר.  את  עלינו  וגלגלו  שהכניסו,  ממה  יותר 
הבאים  הדורות  את  לשעבד  מתכוון  פרץ  עמיר 
שתכריח  בצורה  ועכשיו,  כאן  הוצאות  לטובת 
בהוצאות  ולצמצם  מיסים  להעלות  אותנו 
הממשלה. אנחנו נמצאים בתקופת שגשוג 
חוב־ יחס  מצמצם  העולם  כל  שבה  כלכלי 
חוסר  זה  עכשיו  לחובות  ולהיכנס  תוצר, 
אחריות ברמה הכי בסיסית שיש. אם יהיה 
וחלילה  חס  או  רציני,  כלכלי  משבר  כאן 
ללוות  איך  לנו  יהיה  לא   - גדולה  מלחמה 
כסף. משה כחלון כמובן התנהל בהפקרות 
בממשלה האחרונה וניפח את הגרעון, אבל 
פרץ רוצה להפוך את הטעות - למדיניות.

ניסה  שלפחות  פרץ  לעמיר  הכבוד  כל 
להסביר מאיפה הכסף, אבל הסעיפים כאן הם 
הכ־ הרע.  במקרה  ואסון  הטוב,  במקרה  בדיחה 
בריחת  בה  כזאת  תהיה  פרץ  עמיר  תחת  לכלה 
הכ־ שגרה.  אלא  בעיתון,  כותרת  אינה  מוחות 
מה־ ההיפך  בדיוק  היא  פרץ  עמיר  תחת  לכלה 
סיוט  תהיה  והיא  במערב,  הולכים  אליו  כיוון 
לחלשים ביותר ולפריפריה. לא משנה מי יהיה 
ראש הממשלה אחרי הבחירות הקרובות, עמיר 
פרץ ככל הנראה יהיה שותף קואליציוני. הדרך 
היחידה למנוע את זה תהיה אם נשכנע מספיק 

אנשים כך שהוא לא יעבור את אחוז החסימה.

המשך פרשנות
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סער המליץ לנתניהו: 

מתקפה בתוך גוש 
הימין על 'ימינה' 
והמפלגות הקטנות

הליכוד  של  הכנסת  מחברי  חלק  בין  שנערך  בדיון 
במפלגות  ההתקפות  את  למקד  יש  כי  סער  טען 
נתניהו  מנגד,   ◆ החסימה  אחוז  את  יעברו  שלא 
התמקדות  תוך  לבן  כחול  על  בהתקפות  תומך 

באבי ניסנקורן

מ‡: ח. פרנ˜ל
נתניהו  הממשלה  ראש 
ישיבה,  (שלישי)  אתמול  כינס 
מפתח  אנשי  מספר  הזמין  אליה 
המשך  על  לדון  במטרה  בליכוד 
המ־ הבחירות  לקראת  הקמפיין 
הימין,  גוש  בתוך  גם   – תקרבות 
המ־ בישיבה  לבן.  כחול  מול  וגם 
ליץ חבר הכנסת סער לתקוף גם 
"ימינה"  החדשה  המפלגה  את 

בראשות שקד ובנט.
הלי־ בכירי  נכחו  בישיבה 
כוד לצד חברי כנסת מהספסלים 
סער,  גדעון  וביניהם,  האחוריים 
מירי רגב, יריב לוין, אופיר אקו־
שטרית  קטי  קלנר,  אריאל  ניס, 

וטלי פלוסקוב.
סער  טען  הישיבה  במהלך 
כי כדאי לבצע מתקפה משולבת 
בתוך גוש הימין: "אני חושב שצ־
הבא:  לאופן  זה  את  לפרמט  ריך 
יהודית  לעוצמה  שמצביע  'מי 
חסר  מעשה  עושה   – זהות  או 
את  יעברו  לא  הם  כי  אחריות, 
אחוז חסימה'; 'מי שמצביע לבנט 
חסרי  לאנשים  מצביע  ושקד 
את  לקחו  לא  הם  כי   – אחריות 
מנגד,  וזהות'".  יהודית  עוצמה 
התייחס  נתניהו  הממשלה  ראש 
נגד  למתקפה  דווקא  בפגישה 
דברים  להגיד  "צריך  לבן.  כחול 
הסתדרות  כלכלת  או  פשוטים: 
או   – לבן  וכחול  ניסנקורן  עם 
הסביר  שלנו",  חופשית  כלכלה 
את האסטרטגיה, "ואמרתי לכם, 
ולא  הלכה  מדינת  לא  תהיה  לא 

מדינת הסתדרות". השר אקוניס 
הסכים עם ראש הממשלה, ואמר 
בציבור  גדולה  התנגדות  "יש  כי 
מתנגדים",   70% להסתדרות, 
ציין. ועל כך הגיב ראש הממשלה 
כי "זה מנייד מנדטים", כשכוונתו 
הגושים.  בין  מצביעים  להעברת 
למתקפה  הסיבה  הנראה  ככל  זו 
שמככב  ניסנקורן,  נגד  הישירה 
בליכוד  שהציבו  חוצות  בשלטי 
האוצר  כ"שר  אותו  ומציגים 

הבא" מטעם כחול לבן.
מאוד  מוטרדים  בליכוד 
הימין  מפלגות  של  מהמנדטים 
לעבור  לא  שצפויות  הקטנות 
ובוחנים  החסימה,  אחוז  את 
מפלגת  מול  אסטרטגיות  שתי 
כו־ מתקפה  או  חיבור  "זהות": 
שנערך  גדול  טלפוני  סקר  ללת. 
בימים האחרונים נועד לבחון את 
האפשרות שפייגלין ימונה לאחר 
הבחירות לשר בכיר מטעם הלי־
שהמ־ אפשרות  עלתה  ואף  כוד, 
מהב־ חובותיו  את  תכסה  פלגה 

חירות האחרונות. 

ברק על רפורמת מבקר המדינה: 
אנגלמן הוא המשרת העלוב של נתניהו

בעקבות דבריו החריפים פנה מנכ''ל בצלמו ליועמ''ש בדרישה שיפתח חקירה בנושא

מ‡: ח. פרנ˜ל
לשעבר  הממשלה  ראש  
הדמוקרטי,  המחנה  ומראשי 
אתמול  התראיין  ברק,  אהוד 
את  ותקף  צה"ל,  בגלי  (שלישי) 
מתניהו  החדש  המדינה  מבקר 
חדשה  רפורמה  על  אנגלמן 
כינה  בראיון  הכניס.  שאותה 
של  העלוב  "המשרת  ברק  אותו 
ביזיון  רצפה,  סמרטוט  נתניהו, 

למוסד מבקר המדינה". 
באו לאחר  ברק  של  דבריו 

מי־ על  הודיע  המדינה  שמבקר 
ההיתרים  בוועדת  חדשים  נויים 
מימון  בעניין  להחליט  האמורה 
המת־ המשפטי  להליך  תורמים 
בנימין  הממשלה,  ראש  נגד  נהל 

נתניהו.
והמי־ ברק  של  התקפותיו 
השתמש  בהם  החריפות  לים 
אר־ ומנכ"ל  סערה,  עוררו 
הגיש  גליק,  שי  "בצלמו",  גון 
המשפטי  ליועץ  דחופה  פנייה 
מנדלבליט,  אביחי  לממשלה, 
בנו־ בחקירה  שיפתח  בבקשה 

שא. 
למנדל־ שנשלח  במכתב 
ברק  של  "דבריו  כי  כתב  בליט, 
בגלי  ראשית  בתוכנית  נאמרו 
ההערכות  פי  על  שלה  צה"ל, 
דבריו  מאזינים.  אלפי  מאות 
התק־ כלי  בכלל  ברבים  הופצו 
יש־ אזרחי  לכלל  והגיעו  שורת 

ראל. 
ולעיתים  שמותר  ספק  אין 
אולם  ביקורת,  למתוח  רצוי  אף 

כאן מדובר בחציית קו אדום. 
של  שכינויו  עוררין  אין 

מבקר המדינה במילים סמרטוט 
רצפה ומשרת עלוב מהווים הע־
לבת עובד ציבור ללא כל ספק".

בנוסף הביא גליק במכתבו 
כי  המוכיחים  תקדימים  מספר 
חקירה  נפתחה  אחרים  במקרים 
שאזרח השתמש בביטויים חרי־

פים נגד עובד ציבור
פנייתו,  את  סיכם  גליק 
אב־ לעיל,  האמור  "בשל  וכתב: 
קשך להורות על פתיחת חקירה 
מיידית נגד אהוד ברק בגין הע־

לבת עובד ציבור".
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בתמיכת ברק:

 חברי המחנה הדמוקרטי נפגשו עם אבו מאזן
לטענתם מטרת הפגישה היא להעלות חזרה את השיח בישראל בנושא המדיני

מ‡: ח. פרנ˜ל

חבר   - הדמוקרטי"  "המחנה  חברי 

נכדתו  רוטמן,  ונועה  פריג'  עיסאווי  הכנסת 

הגיעו  רבין,  יצחק  המנוח  הממשלה  ראש  של 

שלשום (שני) למוקטעה ברמאללה ופגשו את 

יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן. כך נחשף 
אמש בחדשות 13.

פריג' ורוטמן, שיזמו את הפגישה, אמרו 
הנו־ את  מחדש  להעלות  כדי  זאת  עשו  שהם 
הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  ואת  המדיני  שא 
לסדר היום של הבחירות.  ב"מחנה הדמוקר־

טי" רוצים לנסות ולמשוך מצביעי כחול לבן או 
מפלגת העבודה שמאוכזבים מהעובדה שהמ־
פלגות הללו אינן עוסקות כלל בנושא המדיני. 
בני גנץ וכחול לבן מנסים לקרוץ למצביעי ימין 
ומסרבים לתמוך בפתרון שתי המדינות באופן 
מנהלים  העבודה  ומפלגת  פרץ  ועמיר  פומבי, 

קמפיין בעיקר בנושאים חברתיים.
בח־ אורגנה  אבו-מאזן  עם  הפגישה 
אהוד  הוא  מראש  לגביה  שעודכן  ומי  שאיות 
של  דומה  יוזמה  במהלך.  תמך  שגם   – ברק 
בפני  להתנצל  ברק  את  הביאה  ורוטמן  פריג' 
לחי־ שהוביל  מה  הערבים  ישראל  אזרחי 

שברק,  מקווים  ורוטמן  פריג'  מרצ.  עם  בור 
שנה  לפני 19  הצהרתו  על  משמאל  שהותקף 
אחרי כשלון פסגת קמפ-דיוויד כי אין פרטנר 
היום  לסדר  להחזיר  יעזור  לשלום,  פלסטיני 
הישראלית־ הסוגיה  את  גם  הבחירות  של 

פלסטינית.

בכחול לבן 
יתעלמו 

ממפלגות המרכז 
שמאל ויכוונו את 
האש על הליכוד

עם זאת, כשבועיים לפני הבחירות 
תתחיל המפלגה בקמפיין "שתיית 

המנדטים" בגוש

מ‡: ח. פרנ˜ל
הב־ בקמפיין  להתעלם  החליטו  לבן  בכחול 
מהמפלגות  הקרובים  בשבועות  שלהם  חירות 
האחרות בגוש השמאל - העבודה והמחנה הדמו־
קרטי. ברשת ב' נחשף כי רק בשבועיים האחרונים 
שלפני הבחירות תתחיל כחול לבן בקמפיין שמ־
שנמצאות  המפלגות  מכל  מנדטים  שאיבת  טרתו 
משמאל. עד אז ההתמקדות תהיה בליכוד, למעט 

במקרים נקודתיים.
גנץ עצמו, עד הבחירות, אינו מתכוון לתקוף 
המח־ לראשי  או  פרץ  לעמיר  כלל  להתייחס  או 
וסתיו  ברק  אהוד  הורוביץ,  ניצן   - הדמוקרטי  נה 
הממשלה  ראש  רק  להתייחס  מתכוון  הוא  שפיר. 
כמי  עצמו  את  למצב  רצון  מתוך  נתניהו,  בנימין 

שנמצא בקרב ראש בראש מול ראש הממשלה.

במקום 530730

3 חלקיםחליפה ח"ב

חה20%כל מוצרי ברודווי
הנ

הלבשה כללית

נם
מותגי וולטקס מדיסון1+4חי

י

טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

אין כפל מבצעים,
הזול מביניהם, עד גמר המלאי,

ברודווי רשאית להפסיק
את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

במקום 330450חליפה ח"ב

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

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog


5 יום רביעי י"ג מנחם אב תשע"ט 14/08/2019

בתמיכת ברק:

 חברי המחנה הדמוקרטי נפגשו עם אבו מאזן
לטענתם מטרת הפגישה היא להעלות חזרה את השיח בישראל בנושא המדיני

מ‡: ח. פרנ˜ל

חבר   - הדמוקרטי"  "המחנה  חברי 

נכדתו  רוטמן,  ונועה  פריג'  עיסאווי  הכנסת 

הגיעו  רבין,  יצחק  המנוח  הממשלה  ראש  של 

שלשום (שני) למוקטעה ברמאללה ופגשו את 

יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן. כך נחשף 
אמש בחדשות 13.

פריג' ורוטמן, שיזמו את הפגישה, אמרו 
הנו־ את  מחדש  להעלות  כדי  זאת  עשו  שהם 
הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  ואת  המדיני  שא 
לסדר היום של הבחירות.  ב"מחנה הדמוקר־

טי" רוצים לנסות ולמשוך מצביעי כחול לבן או 
מפלגת העבודה שמאוכזבים מהעובדה שהמ־
פלגות הללו אינן עוסקות כלל בנושא המדיני. 
בני גנץ וכחול לבן מנסים לקרוץ למצביעי ימין 
ומסרבים לתמוך בפתרון שתי המדינות באופן 
מנהלים  העבודה  ומפלגת  פרץ  ועמיר  פומבי, 

קמפיין בעיקר בנושאים חברתיים.
בח־ אורגנה  אבו-מאזן  עם  הפגישה 
אהוד  הוא  מראש  לגביה  שעודכן  ומי  שאיות 
של  דומה  יוזמה  במהלך.  תמך  שגם   – ברק 
בפני  להתנצל  ברק  את  הביאה  ורוטמן  פריג' 
לחי־ שהוביל  מה  הערבים  ישראל  אזרחי 

שברק,  מקווים  ורוטמן  פריג'  מרצ.  עם  בור 
שנה  לפני 19  הצהרתו  על  משמאל  שהותקף 
אחרי כשלון פסגת קמפ-דיוויד כי אין פרטנר 
היום  לסדר  להחזיר  יעזור  לשלום,  פלסטיני 
הישראלית־ הסוגיה  את  גם  הבחירות  של 

פלסטינית.

בכחול לבן 
יתעלמו 

ממפלגות המרכז 
שמאל ויכוונו את 
האש על הליכוד

עם זאת, כשבועיים לפני הבחירות 
תתחיל המפלגה בקמפיין "שתיית 

המנדטים" בגוש

מ‡: ח. פרנ˜ל
הב־ בקמפיין  להתעלם  החליטו  לבן  בכחול 
מהמפלגות  הקרובים  בשבועות  שלהם  חירות 
האחרות בגוש השמאל - העבודה והמחנה הדמו־
קרטי. ברשת ב' נחשף כי רק בשבועיים האחרונים 
שלפני הבחירות תתחיל כחול לבן בקמפיין שמ־
שנמצאות  המפלגות  מכל  מנדטים  שאיבת  טרתו 
משמאל. עד אז ההתמקדות תהיה בליכוד, למעט 

במקרים נקודתיים.
גנץ עצמו, עד הבחירות, אינו מתכוון לתקוף 
המח־ לראשי  או  פרץ  לעמיר  כלל  להתייחס  או 
וסתיו  ברק  אהוד  הורוביץ,  ניצן   - הדמוקרטי  נה 
הממשלה  ראש  רק  להתייחס  מתכוון  הוא  שפיר. 
כמי  עצמו  את  למצב  רצון  מתוך  נתניהו,  בנימין 

שנמצא בקרב ראש בראש מול ראש הממשלה.
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בג''ץ דחה את עתירת קובי נגד החזרת חברי המועצה בטבריה לכהונתם
מ‡: ח. פרנ˜ל

בג"ץ דחה אתמול (שלישי) 
עיריית  ראש  של  עתירתו  את 
החלטת  נגד  קובי,  רון  טבריה, 
להשיב  דרעי,  אריה  הפנים,  שר 
עי־ מועצת  חברי  את  לתפקידם 
ריית טבריה. בכך אישרו שופטי 
בג"ץ כי החלטת השר דרעי נית־
גם  אושרה  כן,  כמו  בסמכות.  נה 

ברשויות  המועצה  חברי  חזרת 
לתפקידם.  ועוספיה  רהט  ירכא, 
החלטה זו גם כוללת את הארכת 
באותן  התקציב  לאישור  המועד 
שלא  מקומיות,  רשויות  ארבע 
ל-30  עד  תקציבן  את  אישרו 

בספטמבר.
על  בירך  דרעי  הפנים  שר 
כי  ואמר  המשפט,  בית  החלטת 

הע־ המשפט  שבית  "שמח  הוא 
ליון אישר את החלטתי לאפשר 
טבריה,  ירכא,  הרשויות,  לארבע 
תק־ את  לאשר  ועוספיה  רהט 
תקציבי  אישור  המועצה.  ציב 
הרשויות חשוב ביותר לתפקודן 

התקין ולרווחת התושבים".
כשלונו  בעקבות  כזכור, 
זומן  בטבריה  התקציב  בהעברת 

הפנים,  במשרד  לשימוע  קובי 
של  עתירתו  בעקבות  שבוטל 
האריך  לעתירתו  כתשובה  קובי. 
התקציב  אישור  זמן  את  דרעי 
המועצה  חברי  את  החזיר  ובכך 
בעיר לכהונתם שפגה עם כישלון 
קובי  על  כעת  התקציב.  העברת 
תק־ את  להעביר  ולנסות  לחזור 

ציב העיר עד ה-30 לספטמבר.

מנדלבליט לוועדת 
הבחירות: לפסול 
את ברוך מרזל 
ובנצי גופשטיין 

מלהתמודד לכנסת
על עתירת 'עוצמה יהודית' לפסילת 
מפלגת יש עתיד, כתב היועמ''ש כי 

"דין העתירה להידחות על הסף"

מ‡: ח. פרנ˜ל
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
לבקשות  בנוגע  עמדתו  את  (שלישי)  אמש  הגיש 
לפי  המרכזית.  הבחירות  לוועדת  מועמדים  לפסילת 
נייר העמדה אותו הגיש מנדלבליט לוועדת הבחירות 
בראשות המשנה לנשיאת העליון, חנן מלצר, יש לפ־
גופשטיין,  ובנצי  מרזל  ברוך  של  מועמדותם  את  סול 
אך לא לפסול את התמודדות רשימת עוצמה יהודית 
את  לפסול  הבקשה  את  הסף  על  לדחות  יש  ככלל, 
רשימת יש עתיד וכן יש לדחות את הבקשה לפסילת 

הרשימה הערבית המשותפת
מנדלבליט כתב כי הוא ופרקליט המדינה סבו־
רים, בהתאם להוראות החוק ולפסיקת בית המשפט 
קרי־ מסה  הצטברה  וגופשטיין  מרזל  שנגד  העליון, 
טית של ראיות ואף הרבה מעבר לכך, כלשונו, וממנה 
עולה תמונה ברורה, חמורה וחד-משמעית של הסתה 
לגזענות מצידם, באופן שיטתי ולאורך שנים. "עילת 
ההסתה לגזענות בעניינם של מרזל וגופשטיין", כותב 
מנדלבליט, "דומה בחומרתה ובהיקפה להתקיימותה 
של העילה בעניינו של ד"ר מיכאל בן ארי, שמועמדו־
תו לכנסת ה-21 נפסלה על-ידי בית המשפט העליון".
ואת  היועמ"ש  את  את  תקפו  יהודית  בעוצמה 
פרקליט המדינה בעקבות ההמלצה לפסול את גופש־
טיין ומרזל ואמרו כי "למנדלבליט ושי ניצן יש מטרה 
וגם  ניצן  שי  גם  הימין.  ממשלת  את  להפיל   - אחת 
מנדלבליט יודעים מתמטיקה, מכירים היטב את המ־
ספרים ויודעים כי בלי עוצמה יהודית לא יכולה לקום 
ממשלת ימין. לכן הם עושים הכל כדי לפגוע בעוצמה 

יהודית, מתוך השקפה פוליטית טהורה". 
עוצמה  לבקשת  במכתבו  התייחס  מנדלבליט 
הרשימה  של  התמודדותה  את  לאשר  שלא  יהודית 
מצ־ אינו  הכולל  הראיות  חומר  כי  וכתב  המשותפת 
דיק את הפסילה, "שכן לא הצטברה "מסה ראייתית 
מועמדים  רשימת  פסילת  לשם  המתחייבת  קריטית" 

מלהתמודד בבחירות לכנסת.
על בקשת עוצמה יהודית לפסול את יש עתיד 
הסף,  על  הבקשה  את  לדחות  יש  כי  מנדלבליט  כתב 
הוא  לבקשה  בתמיכה  שהונח  הראייתי  הבסיס  שכן 
המידה  באמות  עומד  אינו  מאוד, "וממילא  עד  קלוש 
יהודית  עוצמה  רשימה".  פסילת  לצורך  המחמירות 
כי  בטענה  לבן  כחול  נגד  הפסילה  בקשת  את  הגישה 
כמה מחברי יש עתיד שבכחול לבן התבטאו בגזענות 
שטרן  אלעזר  לפיד,  יאיר  בהם  החרדי,  הציבור  כלפי 

ומיקי לוי.
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ארה"ב: מהלך דרמטי נגד ההגירה
ממשל טראמפ חשף שורת חוקים חדשים שנועדו לקצץ בצורה משמעותית את מספר המהגרים שיוכלו להיכנס לשטח ארה"ב

מ‡ פ. יוחנן
בניסיון להילחם בגלי ההגירה לארה"ב, ממשל 
טראמפ חשף שורת חוקים חדשים שייכנסו לתוקפם 
מש־ בצורה  להקטין  ונועדו  באוקטובר,   15 בתאריך 
מעותית את מספר המהגרים שיוכלו להיכנס באופן 

חוקי לשטחי ארה"ב.
שבקשות  היתר  בין  קובעים  החדשים  החוקים 
בתחומי  ושהייה  עבודה  ואישורי  קארד"  ל"גרין 
ארה"ב יוכלו להידחות על ידי הרשויות במידה והמ־
בקשים הם בעלי הכנסה נמוכה או השכלה נמוכה, וכן 
מגיעים  הם  מהן  במדינות  בעבר  והשתמשו  במידה 
בהטבות רפואיות על חשבון המדינה, שוברי מזון או 
סיוע בדיור, מאחר וסביר להניח שבעתיד הם ייבקשו 

סיוע דומה גם בארה"ב.
וההגירה  האזרחות  שירותי  מנהל  קוצ'ינלי,  קן 
של ארה"ב, אמר בתדרוך לעיתונאים בבית הלבן כי 

"החוקים החדשים יעודדו הסתמכות עצמית וסיפוק 
או  להיכנס  שמבקשים  אלו  עבור  הצרכים  של  עצמי 

להישאר בתחומי ארה"ב".
לא  החדשים  החוקים  האם  נשאל  הוא  כאשר 
פוגעים באופן מכוון בבעלי הכנסה נמוכה או השכלה 
נמוכה, אמר קוצ'ינלי כי "אנו בהחלט מצפים מאנשים 
בעלי כל סוג של הכנסה להיות מסוגלים לעמוד על 
מסוג־ אינם  אנשים  אם  לכן,  עצמאי.  באופן  רגליהם 
לפ־ הולך  הזה  השלילי  הגורם  עצמאיים,  להיות  לים 
עול נגדם בצורה משמעותית בהחלטה האם לאפשר 

להם להיות תושבי קבע בארה"ב".
החוק  בארה"ב,  פנים  לביטחון  המשרד  פי  על 
שמ־ אדם  בני  אלף   383 על  להשפיע  עלול  החדש 

ומחצית  יתכן  וכי  ארה"ב,  לתחומי  להיכנס  בקשים 
על  שלילית  תשובה  יקבלו  קארד"  ה"גרין  ממבקשי 

בקשתם.

להעברת שמות לחצו כאן!

או חייגו ל: 053-3194968
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מתי צריך להתנהג במדות הכתר
ׁש ִמּדוֹת  יֵּ ֵני שֶׁ ִמיד, ִמפְּ ּדוֹת תָּ ֵאּלּו ַהמִּ ִאי ֶאְפשָׁר ְלִהְתַנֵהג בְּ ָאְמָנם ָיַדְענּו שֶׁ

ֲאשֶׁר ְנָבֵאר.  ְחּתוֹנוֹת, כַּ בּורוֹת ַהתַּ ֶהן ְוֵהן ֵמַהגְּ ם בָּ לֵּ ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהשְׁתַּ ֲאֵחרוֹת שֶׁ

ֵני ָאָדם ְצִריִכים ֲאֵליֶהן,  בּורוֹת ּפוֲֹעלוֹת ְוֵאין בְּ ֵאין ַהגְּ ֲאָבל ֵיׁש ָיִמים ְידּוִעים שֶׁ

ָכל  ׁש בְּ מֵּ שְׁתַּ יִּ ׁש, ָאז ָצִריְך שֶׁ קֵּ ֶתר ִמְתבַּ ַהכֶּ ֶהם, אוֹ שָׁעוֹת שֶׁ ֶתר ׁשוֵֹלט בָּ ַהכֶּ ְלִפי שֶׁ

ַכְרנּו. זָּ ּדוֹת שֶּׁ ה ַהמִּ ֵאלֶּ

ה  ַעתָּ ֵעת  ֵאין  ָעָתן,  שְׁ בִּ ֲעבוָֹדה  צֶֹרְך  שֵֶׁהם  ֱהיוֹת  ִעם  ּדוֹת  ַהמִּ שְָׁאר  ָאְמָנם 

ּדוֹת  אוָֹתן ַהמִּ ׁש בְּ מֵּ ָלן. ְוָכְך הּוא לֹא ִישְׁתַּ ֶתר ְמַבטְּ ֵני שֶׁאוֹר ַהכֶּ ֶהן, ִמפְּ ׁש בָּ מֵּ ְלִהשְׁתַּ

ׁש  מֵּ ת, ָאז ִישְׁתַּ שַׁבָּ ִנין בְּ סוֹד עֶֹנג ְוֵאין דָּ ן בְּ קֵּ ָהעוָֹלם ִמְתתַּ ת שֶׁ גוֹן שַׁבָּ ׁשוֹת, כְּ ַהקָּ

ָנתוֹ ֶאל אוֹרוֹת  ַכוָּ ן בְּ ִאּלּו ְיַכוֵּ קוֹרוֹת ָהֶעְליוִֹנים. שֶׁ ַח ַהמְּ ֵדי ִלְפתֹּ ן, כְּ לָּ ִמּדוֹת ֵאּלּו כֻּ בְּ

ֶתר, ַוֲהֵרי  ח ְמקוֹר ַהכֶּ ֵהֶפְך, ֵהיַאְך ִיְפתַּ ְפֻעּלוָֹתיו בְּ ְתִפּלוָֹתיו ְוהּוא ִיְפעֹל בִּ ֶתר בִּ ַהכֶּ

ִפירוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת  ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר, ִאם ַהסְּ ַמֲעָשׂיו. ַוֲהֵרי ַהדְּ ׁש בְּ הּוא דוֵֹחהּו ַממָּ

ֶהן, ִאם ָהָאָדם  ֶתר בָּ דוֹׁש לֹא ִישְֶׁרה ַהכֶּ ַעס, ַהקָּ דוֹשִׁים ְוַהכַּ יִנים ַהקְּ ירוֹת ַהדִּ ַמְגבִּ

ֶתר ְואוֹרוֹ  א ִישְֶׁרה ַהכֶּ לֹּ ן שֶׁ כֵּ ל שֶׁ ַמִים,כָּ ַעס ַהִחיצוִֹני ֲאִפּלּו ִיְהֶיה ְלשֵׁם שָׁ יר ַהכַּ ַיְגבִּ

ה ַעּזּות  מָּ ּדוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת, ְוֵהן אוְֹמרוֹת כַּ א ְלעוְֹררוֹ ַעל ַהמִּ ם שֶׁהּוא בָּ ָעָליו. ּוַמה גַּ

ְוהּוא  הוֹר,  ְוַהטָּ דוֹׁש  ַהקָּ ִדיֵננּו  ֵני  ִמפְּ נּו,  בָּ ה  לֶּ ִמְתגַּ ֶתר  ַהכֶּ אוֹר  ֵאין  ּבוֹ,  ֵיׁש  ִנים  פָּ

ַעס ּוְפֻעּלוֹת ְמֻגּנוֹת ִחצוֹנוֹת. רוֶֹצה ְלַגּלוֹתוֹ ָמֵלא כַּ

ִפ־ ּפּוִרים ּוִבשְַׁעת ַהתְּ תוֹת ּוְביוֹם ַהכִּ בָּ ָיִמים טוִֹבים ּוַבשַּׁ ְלָכְך ָצִריְך ָהָאָדם בְּ

ּלּוי ָהָרצוֹן ָהֶע־ א שָׁעוֹת גִּ בּורוֹת, ֶאלָּ ֵאיָנן שָׁעוֹת ַהגְּ ה ּושְׁעוֹת ֵעֶסק ַהּתוָֹרה שֶׁ לָּ

ָארוֹת  שְׁ ִמּדוֹת ַהנִּ ׁש בְּ מֵּ ן. ּושְָׁאר שָׁעוֹת ִישְׁתַּ ִמּדוֹת ָהֵאּלּו ֻכלָּ עוָֹתיו בְּ ְליוֹן, ְלכוֵֹנן דֵּ

ֲאשֶׁר  א ְלָרָעתוֹ, כַּ ָאָדם ֶאלָּ ֵאין לוֹ ֵעת ִלשְׁלוֹט בָּ ה ֵמֶהן, שֶּׁ ֻגנֶּ ַלֲעבוַֹדת ה', לֹא ַהמְּ

קוֹרוֹת ָהֶע־ ח ַהמְּ ְפתַּ יִּ ִמּדוֹת ֵאּלּו ִיְהֶיה ָנכוֹן ּוָבטּוַח שֶׁ ׁש בְּ מֵּ ֲאשֶׁר ִישְׁתַּ ְנָבֵאר. ְוָאז כַּ

ִרית  ּדוֹת ְמַעט ְמָעט, ְוָהִעקָּ ֵאּלּו ַהמִּ יל ַעְצמוֹ בְּ ל ָאָדם ְלַהְרגִּ ְליוִֹנים. ְלִפיָכְך ָצִריְך כָּ

ִחיָנה ִראׁשוָֹנה  ן, בְּ ִהיא רֹאׁש ְלֻכלָּ ֵני שֶׁ ל - ָהֲעָנָוה, ִמפְּ ַח ַהכֹּ ִהיא ַמְפתֵּ ס, שֶׁ ְתפֹּ יִּ שֶׁ

ל.   יָה ֻיְכַלל ַהכֹּ ֶתר, ְוַתְחתֶּ כֶּ בַּ

י"ג לחודש

לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע

מחר יהיה האות הזה: היערכות 
שיא למעמד התפילה הגדול 
שע"י 'רינה של תורה' בעמוקה

נשלמות ההכנות לקליטת האלפים שיגיעו מכל רחבי הארץ למעמד המסוגל והנורא 
בחצות ליל ט"ו באב בציון התנא האלוקי יונתן בן עוזיאל ◆ בעדות נאמנה מעיד 
רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א: "תפילת 'רינה של תורה' היא ההשתדלות 

הנכונה לאב ואם לזיווג צאצאיהם" ◆ בהוראתו שליט"א יתקיים השנה גם מעמד 
'בקשת מחילה' והסרת קפידות הידועים כמעכבי הישועה לזיווג הגון רח"ל ◆ 

בקרב  ודריכות  היערכות 
בית  עמך  ועדת  התורה  בני  קהל 
המצ־ אלו  בקרב  ובפרט  ישראל, 
פים ומייחלים לפקודת ישועה ור־
חמים בבנין ביתם, לקראת המעמד 
שיתקיים  והמסוגל  הנורא  הגדול, 
בזמן  הלילה,  בחצות  מחר  אי"ה 
רשת  ע"י  באב  ט"ו  ליל  המסוגל 
בציון  תורה'  של  'רינה  הכוללים 
התנא האלוקי יונתן בן עוזיאל בע־
מוקה, בהשתתפות אלפים שיגיעו 
מכל רחבי הארץ, כדי ליטול חלק 
במעמד ששמו יצא למרחקים כמ־
סוגל לישועה ולמציאת זיווג הגון.
ביראה ורעדה כהוראה היס־
נשמעים  ישראל,  לרבבות  טורית 
התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  דברי 
קדשו,  יד  בכתב  שהעיד  שליט"א 
של  רינה  שע"י  התפילה  מעמד  כי 
הנ־ ההשתדלות  מגדרי  הוא  תורה 
צאצאיהם.  לזיווג  ולאם  לאב  כונה 
ברבים  לפרסום  נאמרו  הדברים 
ישראל  לרבבות  הנהגה  להורות 
ולהורות  קשת  יהודה  לבני  ללמד 
כח התפילה עד היכן מגעת. הדב־
רים נאמרו בתשובה אישית לראש 
הגאון  תורה'  של  'רינה  הכוללים 
רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א 
לקהל  לפרסם  מפורשת  כהוראה 
משפ־ בקרב  ובפרט  ישראל  עדת 
חות אשר מצפים לישועת ה' בבנין 
מעוכבי  לצאצאיהם  נאמן  בית 
השידוך, וזה לשונו: "תפילת 'רינה 
של תורה' היא ההשתדלות הנכונה 
ומרן  צאצאיהם"  לזיווג  ואם  לאב 
"וכל  הטהורה  ברכתו  את  מוסיף 
בקרוב  בס"ד  יוושעו  המשתתפים 

בשמחתם"
הדברים המה בנוסף למאורי 
ההוד שחקק  מרן רבינו שר התורה 
כשהוא  קדשו,  יד  בכתב  שליט"א 

ולמופת:  לאות  הדבר  את  חותם 
של  התורה  עמל  דאחרי  "נראה 
מאות אברכים של רינה של תורה 
מתפ־ ואח"כ  דיבור  תענית  מתוך 
ללים על ציון יונתן בן עוזיאל, הוא 
הגונים  בזיווגים  להיוושע  סגולה 
מתקב־ דהתפילה  הגר"א  כמש"כ 

לת בקברן של צדיקים".
המעמד המיוחד מתחיל כבר 
כשמאות  הצהריים  אחר  משעות 
של  רינה  שע"י  הכוללים  אברכי 
צפת  הקודש  לעיר  יגיעו  תורה' 
שעות  ג'  לימוד  סדר  יקיימו  שם 
רצופות בתענית דיבור ללא הפסק 
כלל, בהיכל ישיבת צפת בראשות 
הרה"ג ר' דב קפלן שליט"א ובחד־
רים הסמוכים לבית המדרש, אשר 
אפס  עד  מלאים  המה  שנה  כמידי 
המצ־ אלפי  של  לזכותם  מקום, 
בכדי  שמותיהם  את  ששלחו  פים 

שיוזכרו במעמד. 
שעת  לקראת  הסדר,  לאחר 
חצות לילה, ייצאו האברכים לציון 
הקדוש בעמוקה כשאליהם יצטר־
אשר  ישראל  בני  ואלפי  מאות  פו 
יגיעו במערך הסעים מיוחד ומתו־
נתיבות  חברת  ע"י  שיתקיים  גבר 
המבקשים  ההמונים  עבור  חסד, 
להגיע ממרחקים מכל רחבי הארץ 
המ־ זה,  כביר  במעמד  להשתתף 
התפילה  ובכח  התורה  בכח  סוגל 
כפי  הארץ,  בקרב  ישועות  לפעול 
זצוק"ל  הרז  תורת  חכמי  שהורו 

ויבדלחט"א.
התפילה  מעמד  בראש   
ידי  על  שנקבע  מיוחד  בנוסח 
התורה הגר"ח  שר  מרן  רשכבה"ג 
הגאון  יעמוד  שליט"א,  קנייבסקי 
רבי שרגא שטינמן שליט"א חתנא 
של  ובנו  שה"ת  דמרן  נשיאה  דבי 
הצדיק  והגאון  זצוק"ל,  רה"י  מרן 

רבי בנימין פינקל שליט"א שיישא 
קודם  וכיבושין  התעוררות  דברי 
ראש  יעבור  התיבה  לפני  המעמד. 
הכוללים הגאון הצדיק רבי מרדכי 
התפי־ ובסיום  שליט"א  כהן  ליבר 
לה ייערך מעמד קבלת עול מלכות 
כששערי  מכן,  לאחר  מיד  שמים. 
שמים פתוחים בתפילתם ודמעתם 
של עמלי התורה וקהל עם קדוש, 
והזקו־ המבקשים  שמות  יוקראו 
ידי  על  אישי  באופן  לישועה  קים 
המתפללים  והמוני  התורה  גדולי 
יעב־ המעמד  בסיום  הלב.  בכוונת 
ידי  על  להתברך  האלפים  קהל  רו 
להיוושע  שליט"א  התורה  גדולי 
ישועה  ולראות  הגונים  בזיווגים 

בזאת השנה. 
תורה  מעמדות  של  שמעם 
למרחקים  יצא  כבר  אלו  ותפילה 
ראיה,  צריכות  אינן  והמפורסמות 
של  'רינה  הכוללים  לרשת  כאשר 
רבות  עדויות  הגיעו  כבר  תורה' 
לאין מספר ע"י המונים שהשתתפו 
במעמדים אלו רק בשנה האחרונה 
וכבר זכו להקים את בתיהם בס"ד 

באופן מופלא. 
של  'רינה  הכוללים  ברשת 
שלא  לציבור  מזכירים  תורה' 
ולהסדיר  האחרון  לרגע  להמתין 
השמות  מסירת  את  היום  כבר 
ור־ מרנן  ע"י  להיזכר  המבקשים 
ומאות  שליט"א  ישראל  גדולי  בנן 
בהקדם  ולהתקשר  התורה,  עמלי 
האפשרי למוקד הטלפוני של רינה 
ולמ־  0722-600-200 תורה  של 
ולהיוושע  להיזכר  שמם  את  סור 
תוגבר  הטלפוני  המוקד  לטובה. 
אלפי  למען  אלו  בימים  במיוחד 
מאמינים  בני  המאמינים  ישראל 
בכח התורה ובסגולתה. כי ישועה 

וודאי קרובה לבוא בס"ד.
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mailto:msh5380380@gmail.com
mailto:s@shaharit.com


9 יום רביעי י"ג מנחם אב תשע"ט 14/08/2019

מתי צריך להתנהג במדות הכתר
ׁש ִמּדוֹת  יֵּ ֵני שֶׁ ִמיד, ִמפְּ ּדוֹת תָּ ֵאּלּו ַהמִּ ִאי ֶאְפשָׁר ְלִהְתַנֵהג בְּ ָאְמָנם ָיַדְענּו שֶׁ

ֲאשֶׁר ְנָבֵאר.  ְחּתוֹנוֹת, כַּ בּורוֹת ַהתַּ ֶהן ְוֵהן ֵמַהגְּ ם בָּ לֵּ ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהשְׁתַּ ֲאֵחרוֹת שֶׁ

ֵני ָאָדם ְצִריִכים ֲאֵליֶהן,  בּורוֹת ּפוֲֹעלוֹת ְוֵאין בְּ ֵאין ַהגְּ ֲאָבל ֵיׁש ָיִמים ְידּוִעים שֶׁ

ָכל  ׁש בְּ מֵּ שְׁתַּ יִּ ׁש, ָאז ָצִריְך שֶׁ קֵּ ֶתר ִמְתבַּ ַהכֶּ ֶהם, אוֹ שָׁעוֹת שֶׁ ֶתר ׁשוֵֹלט בָּ ַהכֶּ ְלִפי שֶׁ

ַכְרנּו. זָּ ּדוֹת שֶּׁ ה ַהמִּ ֵאלֶּ

ה  ַעתָּ ֵעת  ֵאין  ָעָתן,  שְׁ בִּ ֲעבוָֹדה  צֶֹרְך  שֵֶׁהם  ֱהיוֹת  ִעם  ּדוֹת  ַהמִּ שְָׁאר  ָאְמָנם 

ּדוֹת  אוָֹתן ַהמִּ ׁש בְּ מֵּ ָלן. ְוָכְך הּוא לֹא ִישְׁתַּ ֶתר ְמַבטְּ ֵני שֶׁאוֹר ַהכֶּ ֶהן, ִמפְּ ׁש בָּ מֵּ ְלִהשְׁתַּ

ׁש  מֵּ ת, ָאז ִישְׁתַּ שַׁבָּ ִנין בְּ סוֹד עֶֹנג ְוֵאין דָּ ן בְּ קֵּ ָהעוָֹלם ִמְתתַּ ת שֶׁ גוֹן שַׁבָּ ׁשוֹת, כְּ ַהקָּ

ָנתוֹ ֶאל אוֹרוֹת  ַכוָּ ן בְּ ִאּלּו ְיַכוֵּ קוֹרוֹת ָהֶעְליוִֹנים. שֶׁ ַח ַהמְּ ֵדי ִלְפתֹּ ן, כְּ לָּ ִמּדוֹת ֵאּלּו כֻּ בְּ

ֶתר, ַוֲהֵרי  ח ְמקוֹר ַהכֶּ ֵהֶפְך, ֵהיַאְך ִיְפתַּ ְפֻעּלוָֹתיו בְּ ְתִפּלוָֹתיו ְוהּוא ִיְפעֹל בִּ ֶתר בִּ ַהכֶּ

ִפירוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת  ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר, ִאם ַהסְּ ַמֲעָשׂיו. ַוֲהֵרי ַהדְּ ׁש בְּ הּוא דוֵֹחהּו ַממָּ

ֶהן, ִאם ָהָאָדם  ֶתר בָּ דוֹׁש לֹא ִישְֶׁרה ַהכֶּ ַעס, ַהקָּ דוֹשִׁים ְוַהכַּ יִנים ַהקְּ ירוֹת ַהדִּ ַמְגבִּ

ֶתר ְואוֹרוֹ  א ִישְֶׁרה ַהכֶּ לֹּ ן שֶׁ כֵּ ל שֶׁ ַמִים,כָּ ַעס ַהִחיצוִֹני ֲאִפּלּו ִיְהֶיה ְלשֵׁם שָׁ יר ַהכַּ ַיְגבִּ

ה ַעּזּות  מָּ ּדוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת, ְוֵהן אוְֹמרוֹת כַּ א ְלעוְֹררוֹ ַעל ַהמִּ ם שֶׁהּוא בָּ ָעָליו. ּוַמה גַּ

ְוהּוא  הוֹר,  ְוַהטָּ דוֹׁש  ַהקָּ ִדיֵננּו  ֵני  ִמפְּ נּו,  בָּ ה  לֶּ ִמְתגַּ ֶתר  ַהכֶּ אוֹר  ֵאין  ּבוֹ,  ֵיׁש  ִנים  פָּ

ַעס ּוְפֻעּלוֹת ְמֻגּנוֹת ִחצוֹנוֹת. רוֶֹצה ְלַגּלוֹתוֹ ָמֵלא כַּ

ִפ־ ּפּוִרים ּוִבשְַׁעת ַהתְּ תוֹת ּוְביוֹם ַהכִּ בָּ ָיִמים טוִֹבים ּוַבשַּׁ ְלָכְך ָצִריְך ָהָאָדם בְּ

ּלּוי ָהָרצוֹן ָהֶע־ א שָׁעוֹת גִּ בּורוֹת, ֶאלָּ ֵאיָנן שָׁעוֹת ַהגְּ ה ּושְׁעוֹת ֵעֶסק ַהּתוָֹרה שֶׁ לָּ

ָארוֹת  שְׁ ִמּדוֹת ַהנִּ ׁש בְּ מֵּ ן. ּושְָׁאר שָׁעוֹת ִישְׁתַּ ִמּדוֹת ָהֵאּלּו ֻכלָּ עוָֹתיו בְּ ְליוֹן, ְלכוֵֹנן דֵּ

ֲאשֶׁר  א ְלָרָעתוֹ, כַּ ָאָדם ֶאלָּ ֵאין לוֹ ֵעת ִלשְׁלוֹט בָּ ה ֵמֶהן, שֶּׁ ֻגנֶּ ַלֲעבוַֹדת ה', לֹא ַהמְּ

קוֹרוֹת ָהֶע־ ח ַהמְּ ְפתַּ יִּ ִמּדוֹת ֵאּלּו ִיְהֶיה ָנכוֹן ּוָבטּוַח שֶׁ ׁש בְּ מֵּ ֲאשֶׁר ִישְׁתַּ ְנָבֵאר. ְוָאז כַּ

ִרית  ּדוֹת ְמַעט ְמָעט, ְוָהִעקָּ ֵאּלּו ַהמִּ יל ַעְצמוֹ בְּ ל ָאָדם ְלַהְרגִּ ְליוִֹנים. ְלִפיָכְך ָצִריְך כָּ

ִחיָנה ִראׁשוָֹנה  ן, בְּ ִהיא רֹאׁש ְלֻכלָּ ֵני שֶׁ ל - ָהֲעָנָוה, ִמפְּ ַח ַהכֹּ ִהיא ַמְפתֵּ ס, שֶׁ ְתפֹּ יִּ שֶׁ

ל.   יָה ֻיְכַלל ַהכֹּ ֶתר, ְוַתְחתֶּ כֶּ בַּ

י"ג לחודש

לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע

מחר יהיה האות הזה: היערכות 
שיא למעמד התפילה הגדול 
שע"י 'רינה של תורה' בעמוקה

נשלמות ההכנות לקליטת האלפים שיגיעו מכל רחבי הארץ למעמד המסוגל והנורא 
בחצות ליל ט"ו באב בציון התנא האלוקי יונתן בן עוזיאל ◆ בעדות נאמנה מעיד 
רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א: "תפילת 'רינה של תורה' היא ההשתדלות 

הנכונה לאב ואם לזיווג צאצאיהם" ◆ בהוראתו שליט"א יתקיים השנה גם מעמד 
'בקשת מחילה' והסרת קפידות הידועים כמעכבי הישועה לזיווג הגון רח"ל ◆ 

בקרב  ודריכות  היערכות 
בית  עמך  ועדת  התורה  בני  קהל 
המצ־ אלו  בקרב  ובפרט  ישראל, 
פים ומייחלים לפקודת ישועה ור־
חמים בבנין ביתם, לקראת המעמד 
שיתקיים  והמסוגל  הנורא  הגדול, 
בזמן  הלילה,  בחצות  מחר  אי"ה 
רשת  ע"י  באב  ט"ו  ליל  המסוגל 
בציון  תורה'  של  'רינה  הכוללים 
התנא האלוקי יונתן בן עוזיאל בע־
מוקה, בהשתתפות אלפים שיגיעו 
מכל רחבי הארץ, כדי ליטול חלק 
במעמד ששמו יצא למרחקים כמ־
סוגל לישועה ולמציאת זיווג הגון.
ביראה ורעדה כהוראה היס־
נשמעים  ישראל,  לרבבות  טורית 
התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  דברי 
קדשו,  יד  בכתב  שהעיד  שליט"א 
של  רינה  שע"י  התפילה  מעמד  כי 
הנ־ ההשתדלות  מגדרי  הוא  תורה 
צאצאיהם.  לזיווג  ולאם  לאב  כונה 
ברבים  לפרסום  נאמרו  הדברים 
ישראל  לרבבות  הנהגה  להורות 
ולהורות  קשת  יהודה  לבני  ללמד 
כח התפילה עד היכן מגעת. הדב־
רים נאמרו בתשובה אישית לראש 
הגאון  תורה'  של  'רינה  הכוללים 
רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א 
לקהל  לפרסם  מפורשת  כהוראה 
משפ־ בקרב  ובפרט  ישראל  עדת 
חות אשר מצפים לישועת ה' בבנין 
מעוכבי  לצאצאיהם  נאמן  בית 
השידוך, וזה לשונו: "תפילת 'רינה 
של תורה' היא ההשתדלות הנכונה 
ומרן  צאצאיהם"  לזיווג  ואם  לאב 
"וכל  הטהורה  ברכתו  את  מוסיף 
בקרוב  בס"ד  יוושעו  המשתתפים 

בשמחתם"
הדברים המה בנוסף למאורי 
ההוד שחקק  מרן רבינו שר התורה 
כשהוא  קדשו,  יד  בכתב  שליט"א 

ולמופת:  לאות  הדבר  את  חותם 
של  התורה  עמל  דאחרי  "נראה 
מאות אברכים של רינה של תורה 
מתפ־ ואח"כ  דיבור  תענית  מתוך 
ללים על ציון יונתן בן עוזיאל, הוא 
הגונים  בזיווגים  להיוושע  סגולה 
מתקב־ דהתפילה  הגר"א  כמש"כ 

לת בקברן של צדיקים".
המעמד המיוחד מתחיל כבר 
כשמאות  הצהריים  אחר  משעות 
של  רינה  שע"י  הכוללים  אברכי 
צפת  הקודש  לעיר  יגיעו  תורה' 
שעות  ג'  לימוד  סדר  יקיימו  שם 
רצופות בתענית דיבור ללא הפסק 
כלל, בהיכל ישיבת צפת בראשות 
הרה"ג ר' דב קפלן שליט"א ובחד־
רים הסמוכים לבית המדרש, אשר 
אפס  עד  מלאים  המה  שנה  כמידי 
המצ־ אלפי  של  לזכותם  מקום, 
בכדי  שמותיהם  את  ששלחו  פים 

שיוזכרו במעמד. 
שעת  לקראת  הסדר,  לאחר 
חצות לילה, ייצאו האברכים לציון 
הקדוש בעמוקה כשאליהם יצטר־
אשר  ישראל  בני  ואלפי  מאות  פו 
יגיעו במערך הסעים מיוחד ומתו־
נתיבות  חברת  ע"י  שיתקיים  גבר 
המבקשים  ההמונים  עבור  חסד, 
להגיע ממרחקים מכל רחבי הארץ 
המ־ זה,  כביר  במעמד  להשתתף 
התפילה  ובכח  התורה  בכח  סוגל 
כפי  הארץ,  בקרב  ישועות  לפעול 
זצוק"ל  הרז  תורת  חכמי  שהורו 

ויבדלחט"א.
התפילה  מעמד  בראש   
ידי  על  שנקבע  מיוחד  בנוסח 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 
הגאון  יעמוד  שליט"א,  קנייבסקי 
רבי שרגא שטינמן שליט"א חתנא 
של  ובנו  שה"ת  דמרן  נשיאה  דבי 
הצדיק  והגאון  זצוק"ל,  רה"י  מרן 

רבי בנימין פינקל שליט"א שיישא 
קודם  וכיבושין  התעוררות  דברי 
ראש  יעבור  התיבה  לפני  המעמד. 
הכוללים הגאון הצדיק רבי מרדכי 
התפי־ ובסיום  שליט"א  כהן  ליבר 
לה ייערך מעמד קבלת עול מלכות 
כששערי  מכן,  לאחר  מיד  שמים. 
שמים פתוחים בתפילתם ודמעתם 
של עמלי התורה וקהל עם קדוש, 
והזקו־ המבקשים  שמות  יוקראו 
ידי  על  אישי  באופן  לישועה  קים 
המתפללים  והמוני  התורה  גדולי 
יעב־ המעמד  בסיום  הלב.  בכוונת 
ידי  על  להתברך  האלפים  קהל  רו 
להיוושע  שליט"א  התורה  גדולי 
ישועה  ולראות  הגונים  בזיווגים 

בזאת השנה. 
תורה  מעמדות  של  שמעם 
למרחקים  יצא  כבר  אלו  ותפילה 
ראיה,  צריכות  אינן  והמפורסמות 
של  'רינה  הכוללים  לרשת  כאשר 
רבות  עדויות  הגיעו  כבר  תורה' 
לאין מספר ע"י המונים שהשתתפו 
במעמדים אלו רק בשנה האחרונה 
וכבר זכו להקים את בתיהם בס"ד 

באופן מופלא. 
של  'רינה  הכוללים  ברשת 
שלא  לציבור  מזכירים  תורה' 
ולהסדיר  האחרון  לרגע  להמתין 
השמות  מסירת  את  היום  כבר 
ור־ מרנן  ע"י  להיזכר  המבקשים 
ומאות  שליט"א  ישראל  גדולי  בנן 
בהקדם  ולהתקשר  התורה,  עמלי 
האפשרי למוקד הטלפוני של רינה 
ולמ־  0722-600-200 תורה  של 
ולהיוושע  להיזכר  שמם  את  סור 
תוגבר  הטלפוני  המוקד  לטובה. 
אלפי  למען  אלו  בימים  במיוחד 
מאמינים  בני  המאמינים  ישראל 
בכח התורה ובסגולתה. כי ישועה 

וודאי קרובה לבוא בס"ד.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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בפעם השנייה ביממה:

 תינוקת חולצה מרכב 
בבני ברק

בת השנה ננעלה ברכב וחולצה ממנו במצב קל, עם חשד למכת 
חום ◆ אביה ששבר את חלון המכונית נחתך ונפצע קל

מ‡: מ. יו„
שנה  כבת  תינוקת 
לאחר  אתמול  קל  נפגעה 
ננעלה  בו  מרכב  שחולצה 
של  אביה  ברק.  בבני 
לאחר  קל  נפצע  הילדה 
חלון  את  כששבר  שנחתך 
הש־ בפעם  מדובר  הרכב. 
בה  האחרונה  ביממה  נייה 
בעיר  במכונית  ילד  נשכח 

ומחולץ ממנה במצב קל.
הצלה,  איחוד  חובש 
שהגיע  פרנצוויז  מוישי 
שבר  סיפר: "האבא  לזירה 
הרכב  של  הרכב  חלון  את 

והוציא את הפעוטה מהר־
אמבולנס  צוות  בסיוע  כב. 
הענקנו  הצלה  איחוד  של 
כשהיא  ראשוני  סיוע  לה 
נוזלים  מאיבוד  סובלת 
האבא  חום.  למכת  וחשד 
ששבר את החלון נפצע אף 
הוא באורח קל לאחר שנ־
חתך בגפיו במהלך שבירת 

החלון לחילוץ הפעוטה".
נש־ שלשום  כאמור, 

בעיר  ברכב  פעוטה  כחה 
וחולצה ממנו כעבור שעה 
החו־ לבית  ופונתה  וחצי, 
שמואל  בן  קל.  במצב  לים 

שחילץ  הצעיר  כהן, 
אמר  הילדה  את  אתמול 
חדשות:  כאן  עם  בשיחה 
ענקית  סיפוק  הרגשת  "זו 
אפשר  שאי  נפש  וכוח 
אני  במילים.  אותו  לעכל 
הייתי שליח קטן של בורא 
באזור  שם  עבדנו  עולם. 
אורח  עובר  בה.  ונתקלנו 
שהיה שם צעק שיש ילדה 
לק־ שנייה  ובאותה  ברכב 
ושברתי  רצנו  פטיש,  חנו 
את  ופתחתי  החלון  את 
בש־ יצאה  והילדה  הדלת 

לום".

שלושה בני משפחה נפצעו 
בתאונה בין נצרת לעפולה

מ‡: מ. יו„
אתמול  נפצעו  משפחה  בני  שלושה 
נצרת  בין  רכב  בהתהפכות  וקל  קשה  באורח 

לעפולה.
בצילומים ממצלמות הכביש ניתן לראות 

את הרכב נוסע במהירות גדולה לתוך הצומת, 
מדלג מעל מכוניות אחרות - ומתהפך.

בתאונה נפצעו אם בת 60 ובתה בת ה-34 
ה-60  בשנות  המשפחה,  ואב  קשה,  באורח 

לחייו, נפצע באורח קל.

שני צעירים 
אותרו אחר שנפלו 

מאופנוע ים  
יחידת השיטור הימי ומסוק 

משטרתי מצאו את השניים אחרי 
חיפושים שארכו כשעה ◆ ספינת 
שיטור ימי שמצאה את השניים 

העבירה אותם לחוף

מ‡: מ. יו„

צעירים  שני 

נפלו  הנראה  שככל 

שעל  ים  מאופנוע 

מול  אמש  רכבו  גביו 

אותרו  אשקלון  חופי 

משט־ כוחות  ידי  על 

חיפושים  לאחר  רה 

שארכו במשך כשעה. 

ימי  שיטור  ספינת 

השניים  את  החזירה 

לחוף מבטחים.
ה  ר ט ש מ ה מ
הוז־ למקום  כי  נמסר 
לר־ רבים  כוחות  עקו 
השיטור  יחידת  בות 
היחידה  ומסוק  הימי 
מש־ של  האווירית 
ואלו  ישראל  טרת 
אחר  בסריקות  החלו 
שהסתיימו  השניים, 
עם  כשעה  לאחר 

מציאתם.

צלבי קרס צוירו 
בעיר העתיקה 

בירושלים
שני קטינים בני מיעוטים נעצרו לאחר 

שריססו את סמל המשטר הנאצי ברחובות 
ירושלים, פחות מיממה לאחר ט' באב ◆ 

הנערים הועברו להארכת מעצר

מ‡: מ. יו„

יש־ משטרת  כוחות 
משמר  לוחמי  בהם  ראל 
קטינים  שני  עצרו  הגבול, 
גרפיטי  כתובות  שריססו 
קיר  על  קרס  צלבי  ובהם 
העיר  מרחובות  באחד 

העתיקה בירושלים.
תושבי  הקטינים, 
מי־ ובני  ירושלים  מזרח 
מרססים  כשהם   עוטים, 
צבע  ספרי  באמצעות 

באחד  קיר  על  קרס  צלבי 
העתי־ בעיר  מהרחובות 
כוחות  שבירושלים.  קה 
בקרבת  שהיו  המשטרה 
הקטי־ את   איתרו  מקום, 
אותם  ועצרו  כבני 16  נים 
בחשד להשחתת  לחקירה 
פני מקרקעין ובחשד לע־

בירות ממניע גזעני.
הח־ יובאו  היום 
משפט  בית  בפני  שודים 
לדיון  בירושלים  השלום 

בעניינם.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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בפעם השנייה ביממה:

 תינוקת חולצה מרכב 
בבני ברק

בת השנה ננעלה ברכב וחולצה ממנו במצב קל, עם חשד למכת 
חום ◆ אביה ששבר את חלון המכונית נחתך ונפצע קל

מ‡: מ. יו„
שנה  כבת  תינוקת 
לאחר  אתמול  קל  נפגעה 
ננעלה  בו  מרכב  שחולצה 
של  אביה  ברק.  בבני 
לאחר  קל  נפצע  הילדה 
חלון  את  כששבר  שנחתך 
הש־ בפעם  מדובר  הרכב. 
בה  האחרונה  ביממה  נייה 
בעיר  במכונית  ילד  נשכח 

ומחולץ ממנה במצב קל.
הצלה,  איחוד  חובש 
שהגיע  פרנצוויז  מוישי 
שבר  סיפר: "האבא  לזירה 
הרכב  של  הרכב  חלון  את 

והוציא את הפעוטה מהר־
אמבולנס  צוות  בסיוע  כב. 
הענקנו  הצלה  איחוד  של 
כשהיא  ראשוני  סיוע  לה 
נוזלים  מאיבוד  סובלת 
האבא  חום.  למכת  וחשד 
ששבר את החלון נפצע אף 
הוא באורח קל לאחר שנ־
חתך בגפיו במהלך שבירת 

החלון לחילוץ הפעוטה".
נש־ שלשום  כאמור, 

בעיר  ברכב  פעוטה  כחה 
וחולצה ממנו כעבור שעה 
החו־ לבית  ופונתה  וחצי, 
שמואל  בן  קל.  במצב  לים 

שחילץ  הצעיר  כהן, 
אמר  הילדה  את  אתמול 
חדשות:  כאן  עם  בשיחה 
ענקית  סיפוק  הרגשת  "זו 
אפשר  שאי  נפש  וכוח 
אני  במילים.  אותו  לעכל 
הייתי שליח קטן של בורא 
באזור  שם  עבדנו  עולם. 
אורח  עובר  בה.  ונתקלנו 
שהיה שם צעק שיש ילדה 
לק־ שנייה  ובאותה  ברכב 
ושברתי  רצנו  פטיש,  חנו 
את  ופתחתי  החלון  את 
בש־ יצאה  והילדה  הדלת 

לום".

שלושה בני משפחה נפצעו 
בתאונה בין נצרת לעפולה

מ‡: מ. יו„
אתמול  נפצעו  משפחה  בני  שלושה 
נצרת  בין  רכב  בהתהפכות  וקל  קשה  באורח 

לעפולה.
בצילומים ממצלמות הכביש ניתן לראות 

את הרכב נוסע במהירות גדולה לתוך הצומת, 
מדלג מעל מכוניות אחרות - ומתהפך.

בתאונה נפצעו אם בת 60 ובתה בת ה-34 
ה-60  בשנות  המשפחה,  ואב  קשה,  באורח 

לחייו, נפצע באורח קל.

שני צעירים 
אותרו אחר שנפלו 

מאופנוע ים  
יחידת השיטור הימי ומסוק 

משטרתי מצאו את השניים אחרי 
חיפושים שארכו כשעה ◆ ספינת 
שיטור ימי שמצאה את השניים 

העבירה אותם לחוף

מ‡: מ. יו„

צעירים  שני 

נפלו  הנראה  שככל 

שעל  ים  מאופנוע 

מול  אמש  רכבו  גביו 

אותרו  אשקלון  חופי 

משט־ כוחות  ידי  על 

חיפושים  לאחר  רה 

שארכו במשך כשעה. 

ימי  שיטור  ספינת 

השניים  את  החזירה 

לחוף מבטחים.
ה  ר ט ש מ ה מ
הוז־ למקום  כי  נמסר 
לר־ רבים  כוחות  עקו 
השיטור  יחידת  בות 
היחידה  ומסוק  הימי 
מש־ של  האווירית 
ואלו  ישראל  טרת 
אחר  בסריקות  החלו 
שהסתיימו  השניים, 
עם  כשעה  לאחר 

מציאתם.

צלבי קרס צוירו 
בעיר העתיקה 

בירושלים
שני קטינים בני מיעוטים נעצרו לאחר 

שריססו את סמל המשטר הנאצי ברחובות 
ירושלים, פחות מיממה לאחר ט' באב ◆ 

הנערים הועברו להארכת מעצר

מ‡: מ. יו„

יש־ משטרת  כוחות 
משמר  לוחמי  בהם  ראל 
קטינים  שני  עצרו  הגבול, 
גרפיטי  כתובות  שריססו 
קיר  על  קרס  צלבי  ובהם 
העיר  מרחובות  באחד 

העתיקה בירושלים.
תושבי  הקטינים, 
מי־ ובני  ירושלים  מזרח 
מרססים  כשהם   עוטים, 
צבע  ספרי  באמצעות 

באחד  קיר  על  קרס  צלבי 
העתי־ בעיר  מהרחובות 
כוחות  שבירושלים.  קה 
בקרבת  שהיו  המשטרה 
הקטי־ את   איתרו  מקום, 
אותם  ועצרו  כבני 16  נים 
בחשד להשחתת  לחקירה 
פני מקרקעין ובחשד לע־

בירות ממניע גזעני.
הח־ יובאו  היום 
משפט  בית  בפני  שודים 
לדיון  בירושלים  השלום 

בעניינם.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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נתניהו בירך את נשיאה החדש של גואטמלה על היבחרו לתפקיד
ראש הממשלה נתניהו אמר כי הוא "משוכנע שיחד נמשיך לחזק את שיתוף הפעולה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לנשיאות  נבחר  ג'יאמטאי  אלחנדרו 
מו־ ג'ימי  היה  בתפקיד  קודמו  גואטמלה. 
אשר  במיוחד  פרו-ישראלי  נשיא  ראלס, 
חיזק מאוד את הקשרים בין ארצו לישראל 
לירושלים.  השגרירות  את  העביר  ובנוסף 
עם זאת, גם הנשיא הנבחר מחזיק בעמדות 

כי  הצהיר  ואף  מובהקות  פרו-ישראליות 
בי־ ארצו  שגרירות  את  להשאיר  בכוונתו 
הנשיא  כי  היא  בישראל  ההערכה  רושלים. 
החדש ימשיך בקו הפרו ישראלי של קודמו.
הנ־ את  בירך  נתניהו  הממשלה  ראש 
"משוכנע  ואמר  היבחרו  על  החדש  שיא 

שיחד נמשיך לחזק את שיתוף הפעולה".

איראן טוענת: 
בריטניה עומדת 
לקראת שחרור 
המכלית שעצרה

לפי האיראנים, בריטניה עומדת 
לשחרר את המכלית בעקבות 
מסמכים שונים שהועברו אליה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טוענת  איראן 
עומדת  בריטניה  כי 
המכלית  את  לשחרר 
שנ־ לאחר  שלכדה 
נפט  בהובלת  חשדה 
הוטלו  עליה  לסוריה, 
אמריקניות  סנקציות 
לפי  ואירופאיות. 
הברי־ האיראנים, 
לשחרר  צפויים  טים 
"גרייס  המכלית  את 
ידי  על  שנעצרה   "1
של  הביטחון  כוחות 
בשיתוף  בריטניה 

גיברלטר,  עם  פעולה 
שאיראן  לאחר  זאת 
לבריטניה  העבירה 

מסמכים בעניין. 
הנמ־ ראש  סגן 
לים והארגון הימי של 
איראן, גליל אסלאמי, 
"בריטניה  כי  אמר 
את  לשחרר  מעוניינת 
מכלית הנפט האירא־
חילופי  בעקבות  נית 
מסוימים".  מסמכים 
מק־ אנחנו  לדבריו, 
בק־ יקרה  שזה  ווים 

רוב". 

106@5888111.co.il

••••
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אוסטרליה: אדם רעול פנים דקר ופצע אזרחים
הדוקר נעצר על ידי המשטרה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

באוסטרליה:  דקירה  אירוע 

בני  מספר  ופצע  דקר  פנים  רעול  אדם 

סיד־ בעיר  מסחרי  מרכז  בתוך  אדם 

אזרחים  עדויות  לפי  שבאוסטרליה.  ני 

ששהו במקום, הדוקר צער "אללה אכבר" 

במהלך האירוע. לאחר מכן, החלו מספר 
שהחזיק  הדוקר,  אחר  לרדוף  אזרחים 
בסכין גדולה. הם ניסו לנטרלו באמצעות 

זריקת כיסאות.  
הצליחה  האוסטרלית  המשטרה 
לבסוף לעצור את האיש שנלקח לחקירה.
סיפר:  במקום  ששהה  ראייה  עד 

התחיל  פשוט  אקראי  "איש 
ממש  בעיר,  אנשים  לדקור 
צהריים.  שאכלנו  איפה  ליד 
רצתי  אז  רצים  אנשים  ראיתי 
בחו־ כמה  עוד  עם  לקראתו 
רים. הוא רץ כל דרך עד שא־
נשים והמשטרה איגפו אותו". 

בגלל ההפגנות: 

מנייתה של חברת 
התעופה של הונג 

קונג צנחה
סין לחצה על החברה לפטר עובדים 

שהיו מעורבים בהפגנות נגד סין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
פסי־ קתאי  קונג,  הונג  של  התעופה  חברת 
פיק, הפסידה אחוזים ניכרים מערכה בגלל ההפ־
האח־ בעת  קונג  בהונג  שהתרחשו  הגדולות  גנות 
רבות  טיסות  של  לביטולן  הובילו  ההפגנות  רונה. 
המרכזי  התעופה  מנמל  לצאת  אמורות  היו  אשר 

של הונג קונג. 
 פעילות שדה התעופה הבינלאומי של הונג 
מהתגודדות  כתוצאה  חמור  באופן  הופרה  קונג 
בהודעה  התעופה  שדות  רשות  ציינה  ציבורית", 
מאוד  עמוסה  התעופה  לשדה  "התנועה  רשמית. 
לא  מתבקש  הציבור  התמלאו.  החניה  ומקומות 

להגיע לשדה התעופה", נאמר עוד בהודעה.
כמו כן, נאלצה החברה בלחצה של סין, לה־
שעות טייס אחד שהיה מעורב בהפגנות נגד סין 

וכן לפטר שני עובדים. 
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אוסטרליה: אדם רעול פנים דקר ופצע אזרחים
הדוקר נעצר על ידי המשטרה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

באוסטרליה:  דקירה  אירוע 

בני  מספר  ופצע  דקר  פנים  רעול  אדם 

סיד־ בעיר  מסחרי  מרכז  בתוך  אדם 

אזרחים  עדויות  לפי  שבאוסטרליה.  ני 

ששהו במקום, הדוקר צער "אללה אכבר" 

במהלך האירוע. לאחר מכן, החלו מספר 
שהחזיק  הדוקר,  אחר  לרדוף  אזרחים 
בסכין גדולה. הם ניסו לנטרלו באמצעות 

זריקת כיסאות.  
הצליחה  האוסטרלית  המשטרה 
לבסוף לעצור את האיש שנלקח לחקירה.
סיפר:  במקום  ששהה  ראייה  עד 

התחיל  פשוט  אקראי  "איש 
ממש  בעיר,  אנשים  לדקור 
צהריים.  שאכלנו  איפה  ליד 
רצתי  אז  רצים  אנשים  ראיתי 
בחו־ כמה  עוד  עם  לקראתו 
רים. הוא רץ כל דרך עד שא־
נשים והמשטרה איגפו אותו". 

בגלל ההפגנות: 

מנייתה של חברת 
התעופה של הונג 

קונג צנחה
סין לחצה על החברה לפטר עובדים 

שהיו מעורבים בהפגנות נגד סין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
פסי־ קתאי  קונג,  הונג  של  התעופה  חברת 
פיק, הפסידה אחוזים ניכרים מערכה בגלל ההפ־
האח־ בעת  קונג  בהונג  שהתרחשו  הגדולות  גנות 
רבות  טיסות  של  לביטולן  הובילו  ההפגנות  רונה. 
המרכזי  התעופה  מנמל  לצאת  אמורות  היו  אשר 

של הונג קונג. 
 פעילות שדה התעופה הבינלאומי של הונג 
מהתגודדות  כתוצאה  חמור  באופן  הופרה  קונג 
בהודעה  התעופה  שדות  רשות  ציינה  ציבורית", 
מאוד  עמוסה  התעופה  לשדה  "התנועה  רשמית. 
לא  מתבקש  הציבור  התמלאו.  החניה  ומקומות 

להגיע לשדה התעופה", נאמר עוד בהודעה.
כמו כן, נאלצה החברה בלחצה של סין, לה־
שעות טייס אחד שהיה מעורב בהפגנות נגד סין 

וכן לפטר שני עובדים. 

http://rst.ksr.org.il/b/?utm_source=shaharit
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להעברת שמות לחצו כאן!
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שני צעירים נהרגו בתאונת 
דרכים באזור ערד

 השניים התנגשו בעמוד סמוך למנחת שבעיר הדרומית ◆ מותם נקבע במקום

מ‡: מ. יו„
שני צעירים כבני 20 נהרגו 
דר־ בתאונת  האתמול  יום  בליל 
הודעת  פי  על  ערד.  באזור  כים 
מד"א, רכבם של השניים התנגש 
בעמוד סמוך למנחת שליד העיר. 
פרמדיקים שהוזעקו לזירה קבעו 

את מותם במקום.

בדרום,  אחרת  בתאונה 
 50 ובן   24 בן  צעיר  בינוני  נפצע 
כלי  שני  בין  בתאונה  קל  נפצע 
למחלף  סמוך   ,25 בכביש  רכב 
השניים  דימונה.  לכיוון  שרה 
פונו לבית החולים סורוקה בבאר 
שהייתה  אחרת  בתאונה  שבע. 
כבן  רגל  הולך  קשה  נפצע  הערב 

מלחמת  ברחוב  רכב  מפגיעת   70
פונה  הוא  בעיר.  הימים  ששת 
החולים  בבית  טיפול  לקבלת 
בינוני  נפצעה  בצפון  לניאדו. 
שני  בין  בתאונה   30 כבת  אישה 
היא  העמקים.  בצומת  רכב  כלי 
פונתה לקבלת טיפול בבית החו־
לים העמק בעפולה, מצבה יציב.

בית המשפט בבריטניה אישר 
שלילת אזרחות של אזרח 
בריטי שהתגייס לדאע"ש

אביו של המחבל עתר לבית המשפט בבריטניה בבקשה לפסול את החלטת 
משרד הפנים של הממלכה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בבריטניה  המשפט  בית 
אישר את החלטתו של שר הפנים 
שלל  אשר  בריטניה  של  לשעבר 
מחמוד  אשרף  של  אזרחותו  את 
מברי־ מוסלמי  צעיר  האסלאם, 

טניה בן 22 אשר הצטרף לארגון 
הטרור דאע"ש.

המשפט  לבית  שעתר  מי 
המחבל  של  אביו  היה  הבריטי 
ביקש  אשר  אסלאם,  עבדאללה 
ולהשיב  ההחלטה  את  לדחות 

הכורדי  בכלא  נמצא  אשר  לבנו 
בעיראק, את אזרחותו הבריטית. 
המ־ בית  כאמור,  זאת,  עם 
משרד  החלטת  את  אישרר  שפט 
הבן  את  והותיר  בממלכה  הפנים 
הטרוריסט ללא אזרחות בריטית. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

יחז˜‡ל בן פיי‚‡ ˆפורה, מיה רה ב מיכל, 
̂יונה, „ביר  מ‡יר בן ונה, בנימין מר„כי בן 
יר‡ל בן רו, עלמה חנה ב ‚ילה פרי„ה, 

חנה ב חוה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו להעברת שמות לחצו כאן!

"‡נחנו   :פרו מ‡יר  ‰רב  ח''כ 
Œˆל כ„י   ,בכנס ‚„ול  כוח  ˆריכים 
Œמ‰ בי  ל  ‰‰פע‰   ‡ מˆם 
בנו‡ים  ל‰ם   ערבו‰ב פט 
ב‰ם  מבינים  ל‡   ממ ‰ופטים 

ומנסים לכפו עלינו".

Œסמוט  סער על   מפרו עו„ 
רוˆ‰  ל‡   'סמוטרי ‰ר  "‚ם   :רי
ל„בר  נין  ל‡  כ‡ן ‡נרכי‰.  ‰י‰ 
 ‡ו כרם ‰ו‡ רוˆ‰ ‡ו‚ על ‡„ם
ממל‰ בˆור‰ כזו, כ‡ח„ ‰רי˜ים".

כ‰‚יע  חופים:  ב'   בר
ר‰"מ,  למר„   'סמוטרי ‡מול 
מוכן. ‰ו‡  כבר ‰י‰  מכב ‰פיטורין 
Œונ ל‰נˆל  מכוון  מי„  ‰ב‰יר 
נ‚„ו  ‡מר  ‰„ברים  לו  ני‰ו ‡מר 

"חˆופים".

"‡סור  עניין:  ב‡וו  מרזל  ברוך 
Œ‚ל ˆריך   ,"נ‚מ‰ בוך   לירו
Œמ˜סי‰  ‡ ל‰י‚   חריו‡  לו
מום. ‡חר, ל‡ ‰י‰ ממל ימין 
לטון  ‡ו   ח„ו‡  לממ ו‰י‰ 
‡ח„  ‡ף   ל‰חלי ‡סור  מ‡ל. 

בוך ‚ו ‰ימין".

‚מור  בס„ר  "‡ני   :„˜  ייל‡
‰ו‡ ‡מר ‰ס‚נון ל‡ ‰י‰ במ˜ום. 
לו   י בבו˜ר.  ז‰   ‡ לו ‡ני ‡מרי 
בעיניי  מ‡ו„  טוב  ז‰  מז‚.  חם  ‡ופי 

‰ו‡ יו„ע ‚ם ל‰נˆל".

״‡ני  מ‰ליכו„:  ‡˜וניס  ‡ופיר 
‰נˆל,  סמוטרי׳  מח  מ‡„ 
ל˜ח לו ‡מנם כמ‰ עו. ‡ני ‡ומר 
ל‡  ‡ני  ב‰ם,  מ‡מין  ‡ני  „ברים 
ל‚מרי  מ‡מין  ‡ני  לך  לומר  יכול 
בנט ו˜„ ל‡ ילכו עם ‚נ, ר‡ינו 
לפי„  עם  ‡חים   ברי  ‰ו‡  ‡

בעבר״.

ממיך  סמוטרי‰ 'נˆל, ‡בל 
Œופט: "למ‰ על בי פו˜‰ב
פטים י פריביל‚י‰, ‰ם ל‡ ˆריכים 
ל„בר יפ‰. ‰ם יכולים לב ב‡ולם, 
ו‡ז   רˆיני ‡ˆטל‰  עלי‰ם   לעטו

."טויו ובבמחיל‰ לכ

יוˆ˜  ופט  "כל   :„˜  ייל‡
‰„בר  ולכן  וכן,  לו  ‰„ין  לפס˜י 
‡ם  ופטים.  מינוי  ז‰  חוב  ‰כי 
‰י‰ פוס˜ ופט ‡חר בי˜ ז‰, ‡ני 
 .חר‡  ‰יי‰ ‰וˆ‡‰  בטוח‰ 

‰פר„‰ ‰י‡ ל‡ ‰„ר‰".

י פירון ממייס„י 'י עי„' על 
‰ˆיבור  על   ״לכפו עפול‰:   סער
זו  ב‰פר„‰  ל‡  מופעים  ‰חר„י 
טעו‰ .נ‰‚ו ‡ר‚וני ‰נים ‰י‡ 

פונ„מנטליזם חילוני״.

Œמו מ‰ליכו„   י˜ יו‡ב  ח''כ 
„‡‚: "‡ם נני‰ו ל‡ יˆליח ל‰רכיב 
נלך  סבירו ‚בו‰‰  ימין,   לממ

ל‡ופוזיˆי‰".

מ'ימינ‰':  סופר  ‡ופיר  ח''כ 
בנני‰ו,  ומכים  ‡נחנו  ״ברור 
בטוחים   ל‰יו רוˆים  ר˜  ‡נחנו 
‡ין  ימין.   לבממ ומך  ‰ליכו„ 
מ˜וו‰  ‡ני   ,חר‡ בריר‰  ום  פ‰ 

‡ין כ‡ן ‡מוˆיו ‡ייו״.

Œלמ‰ ‡בינר, מבכירי ‰ר רב‰
יברר  "‡ם   :י„‰  בˆיונו בנים 
מפל‚ נעם ל‡ עובר‡  ‡חוז 
‰חסימ‰, ‡ין ל‰ˆביע ל‰. ז‰ יברר 
 .בחירו‰ לפני  בועיים  ‡ו  בוע 
‡ם מיי‡ים מר‡ ל‡ ˆליח, 

ו„‡י ל‡ ˆליח".

 „˜  ״‡ייל מסיס:  ליברמן 
על  ימליˆו  ל‡  סמוטרי׳  ובˆל‡ל 

נני‰ו״.

http://rst.ksr.org.il/b/?utm_source=shaharit
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שני צעירים נהרגו בתאונת 
דרכים באזור ערד

 השניים התנגשו בעמוד סמוך למנחת שבעיר הדרומית ◆ מותם נקבע במקום

מ‡: מ. יו„
שני צעירים כבני 20 נהרגו 
דר־ בתאונת  האתמול  יום  בליל 
הודעת  פי  על  ערד.  באזור  כים 
מד"א, רכבם של השניים התנגש 
בעמוד סמוך למנחת שליד העיר. 
פרמדיקים שהוזעקו לזירה קבעו 

את מותם במקום.

בדרום,  אחרת  בתאונה 
 50 ובן   24 בן  צעיר  בינוני  נפצע 
כלי  שני  בין  בתאונה  קל  נפצע 
למחלף  סמוך   ,25 בכביש  רכב 
השניים  דימונה.  לכיוון  שרה 
פונו לבית החולים סורוקה בבאר 
שהייתה  אחרת  בתאונה  שבע. 
כבן  רגל  הולך  קשה  נפצע  הערב 

מלחמת  ברחוב  רכב  מפגיעת   70
פונה  הוא  בעיר.  הימים  ששת 
החולים  בבית  טיפול  לקבלת 
בינוני  נפצעה  בצפון  לניאדו. 
שני  בין  בתאונה   30 כבת  אישה 
היא  העמקים.  בצומת  רכב  כלי 
פונתה לקבלת טיפול בבית החו־
לים העמק בעפולה, מצבה יציב.

בית המשפט בבריטניה אישר 
שלילת אזרחות של אזרח 
בריטי שהתגייס לדאע"ש

אביו של המחבל עתר לבית המשפט בבריטניה בבקשה לפסול את החלטת 
משרד הפנים של הממלכה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בבריטניה  המשפט  בית 
אישר את החלטתו של שר הפנים 
שלל  אשר  בריטניה  של  לשעבר 
מחמוד  אשרף  של  אזרחותו  את 
מברי־ מוסלמי  צעיר  האסלאם, 

טניה בן 22 אשר הצטרף לארגון 
הטרור דאע"ש.

המשפט  לבית  שעתר  מי 
המחבל  של  אביו  היה  הבריטי 
ביקש  אשר  אסלאם,  עבדאללה 
ולהשיב  ההחלטה  את  לדחות 

הכורדי  בכלא  נמצא  אשר  לבנו 
בעיראק, את אזרחותו הבריטית. 
המ־ בית  כאמור,  זאת,  עם 
משרד  החלטת  את  אישרר  שפט 
הבן  את  והותיר  בממלכה  הפנים 
הטרוריסט ללא אזרחות בריטית. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

יחז˜‡ל בן פיי‚‡ ˆפורה, מיה רה ב מיכל, 
̂יונה, „ביר  מ‡יר בן ונה, בנימין מר„כי בן 
יר‡ל בן רו, עלמה חנה ב ‚ילה פרי„ה, 

חנה ב חוה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו להעברת שמות לחצו כאן!

"‡נחנו   :פרו מ‡יר  ‰רב  ח''כ 
Œˆל כ„י   ,בכנס ‚„ול  כוח  ˆריכים 
Œמ‰ בי  ל  ‰‰פע‰   ‡ מˆם 
בנו‡ים  ל‰ם   ערבו‰ב פט 
ב‰ם  מבינים  ל‡   ממ ‰ופטים 

ומנסים לכפו עלינו".

Œסמוט  סער על   מפרו עו„ 
רוˆ‰  ל‡   'סמוטרי ‰ר  "‚ם   :רי
ל„בר  נין  ל‡  כ‡ן ‡נרכי‰.  ‰י‰ 
 ‡ו כרם ‰ו‡ רוˆ‰ ‡ו‚ על ‡„ם
ממל‰ בˆור‰ כזו, כ‡ח„ ‰רי˜ים".

כ‰‚יע  חופים:  ב'   בר
ר‰"מ,  למר„   'סמוטרי ‡מול 
מוכן. ‰ו‡  כבר ‰י‰  מכב ‰פיטורין 
Œונ ל‰נˆל  מכוון  מי„  ‰ב‰יר 
נ‚„ו  ‡מר  ‰„ברים  לו  ני‰ו ‡מר 

"חˆופים".

"‡סור  עניין:  ב‡וו  מרזל  ברוך 
Œ‚ל ˆריך   ,"נ‚מ‰ בוך   לירו
Œמ˜סי‰  ‡ ל‰י‚   חריו‡  לו
מום. ‡חר, ל‡ ‰י‰ ממל ימין 
לטון  ‡ו   ח„ו‡  לממ ו‰י‰ 
‡ח„  ‡ף   ל‰חלי ‡סור  מ‡ל. 

בוך ‚ו ‰ימין".

‚מור  בס„ר  "‡ני   :„˜  ייל‡
‰ו‡ ‡מר ‰ס‚נון ל‡ ‰י‰ במ˜ום. 
לו   י בבו˜ר.  ז‰   ‡ לו ‡ני ‡מרי 
בעיניי  מ‡ו„  טוב  ז‰  מז‚.  חם  ‡ופי 

‰ו‡ יו„ע ‚ם ל‰נˆל".

״‡ני  מ‰ליכו„:  ‡˜וניס  ‡ופיר 
‰נˆל,  סמוטרי׳  מח  מ‡„ 
ל˜ח לו ‡מנם כמ‰ עו. ‡ני ‡ומר 
ל‡  ‡ני  ב‰ם,  מ‡מין  ‡ני  „ברים 
ל‚מרי  מ‡מין  ‡ני  לך  לומר  יכול 
בנט ו˜„ ל‡ ילכו עם ‚נ, ר‡ינו 
לפי„  עם  ‡חים   ברי  ‰ו‡  ‡

בעבר״.

ממיך  סמוטרי‰ 'נˆל, ‡בל 
Œופט: "למ‰ על בי פו˜‰ב
פטים י פריביל‚י‰, ‰ם ל‡ ˆריכים 
ל„בר יפ‰. ‰ם יכולים לב ב‡ולם, 
ו‡ז   רˆיני ‡ˆטל‰  עלי‰ם   לעטו

."טויו ובבמחיל‰ לכ

יוˆ˜  ופט  "כל   :„˜  ייל‡
‰„בר  ולכן  וכן,  לו  ‰„ין  לפס˜י 
‡ם  ופטים.  מינוי  ז‰  חוב  ‰כי 
‰י‰ פוס˜ ופט ‡חר בי˜ ז‰, ‡ני 
 .חר‡  ‰יי‰ ‰וˆ‡‰  בטוח‰ 

‰פר„‰ ‰י‡ ל‡ ‰„ר‰".

י פירון ממייס„י 'י עי„' על 
‰ˆיבור  על   ״לכפו עפול‰:   סער
זו  ב‰פר„‰  ל‡  מופעים  ‰חר„י 
טעו‰ .נ‰‚ו ‡ר‚וני ‰נים ‰י‡ 

פונ„מנטליזם חילוני״.

Œמו מ‰ליכו„   י˜ יו‡ב  ח''כ 
„‡‚: "‡ם נני‰ו ל‡ יˆליח ל‰רכיב 
נלך  סבירו ‚בו‰‰  ימין,   לממ

ל‡ופוזיˆי‰".

מ'ימינ‰':  סופר  ‡ופיר  ח''כ 
בנני‰ו,  ומכים  ‡נחנו  ״ברור 
בטוחים   ל‰יו רוˆים  ר˜  ‡נחנו 
‡ין  ימין.   לבממ ומך  ‰ליכו„ 
מ˜וו‰  ‡ני   ,חר‡ בריר‰  ום  פ‰ 

‡ין כ‡ן ‡מוˆיו ‡ייו״.

Œלמ‰ ‡בינר, מבכירי ‰ר רב‰
יברר  "‡ם   :י„‰  בˆיונו בנים 
מפל‚ נעם ל‡ עובר‡  ‡חוז 
‰חסימ‰, ‡ין ל‰ˆביע ל‰. ז‰ יברר 
 .בחירו‰ לפני  בועיים  ‡ו  בוע 
‡ם מיי‡ים מר‡ ל‡ ˆליח, 

ו„‡י ל‡ ˆליח".

 „˜  ״‡ייל מסיס:  ליברמן 
על  ימליˆו  ל‡  סמוטרי׳  ובˆל‡ל 

נני‰ו״.

http://rst.ksr.org.il/b/?utm_source=shaharit
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להעברת שמות לחצו כאן!
17 יום רביעי י"ג מנחם אב תשע"ט 14/08/2019

דיווח: 

חברות מלבנון מסייעות לאיראן 
לעקוף את הסנקציות על סוריה

בארגון חיזבאללה אמרו כי אינם מכירים כל פעילות שכזו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
"דה  העיתון  שפרסם  דיווח  לפי 
חברות  האמירויות,  מאיחוד  נשיונאל" 
איראן  עם  פעולה  משתפות  מלבנון 
הסנקציות  לעקיפת  התכנית  במסגרת 

מפעי־ הלבנוניות  החברות  סוריה.  על 
מאיראן  נפט  שמבריחות  ספינות  לות 
לסוריה. הנפט האיראני מועמס על מכ־
ליות אשר נעות בים מבלי לשדר אותות 
להימנע  בכדי  זאת  קיומן,  על  המורות 

מדינות  ידי  על  עיכובן  של  מאפשרות 
סנקציות  עם  פעולה  המשתפות  בעולם 

על סוריה או על איראן.
אמרו  חיזבאללה  בארגון  זאת,  עם 

כי אינם מכירים כל פעילות שכזו. 

ראש ממשלת לבנון 
הגיע לביקור בארה"ב

ראש הממשלה הלבנוני ידון עם מארחיו על הסנקציות שהוטלו על חיזבאללה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ראש ממשלת לבנון, סעד אל חרי־
רי, הגיע אתמול לביקור מדיני בארה"ב. 
במהלך  ייפגש  הלבנוני  הממשלה  ראש 
ביקורו בארה"ב עם מזכיר המדינה מייק 

פומפאו וסגן הנשיא מייק פנס.
לפי דיווח בערוץ החדשות 'חדית', 
לארה"ב  חרירי  אל  של  נסיעתו  מטרת 
האמרי־ המדיניות  עם  להתמודד  נועדה 
לחצים  הפעלת  הכוללת  החדשה,  קנית 
בהם  בריתה  ובעלות  איראן  על  כבדים 
הוטלו  עליו  הלבנוני,  חיזבאללה  ארגון 

סנקציות כבדות. 

6,300 ק"מ ברגל: 

מטייל הלך לראשונה 
לאורך נהר הינגצה בסין

אש דייקס השלים את המסע המפרך, שנמשך כשנה, ושרד דובים וחורף קשה

מ‡ פ. יוחנן
הראשון  לאדם  הפך  בריטי  מטייל 
בעולם שהולך לבדו לאורך נהר הינגצה, 
אש  סין.  ברחבי  מסעות  של  שנה  אחרי 
במקור  מסעו  את  החל  מוויילס,  דייקס, 
בס־ אותו  וסיים  הטיבטית  ברמה  הנהר 
יומיים  של  בעיכוב  שנגחאי,  לעיר  מוך 
בעקבות הטייפון העוצמתי שהכה באזור 

בסוף השבוע.
"יירשם  שלו  המסע  כי  אמר  הוא 
לברכות  זכה  והוא  ההיסטוריה",  בספרי 
תקשורת  וכלי  מקומיים  תושבים  מצד 
של  אורכו  המסלול.  בסוף  שהמתינו 
הנהר  והוא  ק"מ,   6,300 הוא  הינגצה 
הנילוס  אחרי  בעולם,  באורכו  השלישי 
והאמזונס. הו הנהר הארוך ביותר בעולם 

שזורם במדינה אחת.
הרא־ האדם  שהיותו  סיפר  דייקס 
תשומת  משך  הנהר  לאורך  שצועד  שון 
לסיקור  זכה  הוא  וכי  במדינה,  רבה  לב 
ציפיתי  התקשורת. "לא  כלי  מצד  נרחב 
שלי  הספר  וגדל.  הלך  זה  מזה,  להרבה 
מתורגם למנדרינית ואני מרגיש שזו רק 

ההתחלה", אמר.
שלו  המסע  בתחילת  לדבריו, 
למגוון  המודעות  את  להגביר  רצה  הוא 
הביולוגי של המדינה ולחשוף צד של סין 

דייקס  רואים.  בקושי  המערב  שאזרחי 
תיאר את הקשיים שחווה במסעו - החל 
מהגובה הרב שבו התחיל את הצעדה - 
5,100 מטר - הקור העז והמפגש עם דו־

בים. הוא הבטיח שהרפתקאותיו יהפכו 
ל"שאפתניות יותר". "אני חושב שהדרך 
לעשות זאת, היא לעשות את זה חכם, זה 

רק ההתחלה עבור השוק הסיני", אמר.

פרנו // „ו„ פרי„

 יבמו ספר 'עיונים' ח"ב - על מסכ
בית  לחובשי  בשורה  יום 

ושוחרי  התורה  הוגי  המדרש 

לרבו־ המסורה  בדרך  העיון 

תינו ראשי הישיבות ומעתיקי 

הספר  הופעת  עם  השמועה 

מסכ־ על  ב  חלק  'עיונים' 

הגאון  הרב  מאת  'יבמות'  תא 

גרליץ  [בהרי"ש]  אהרן  רבי 

שליט"א

אשר  חידושיו  פרי  הוא 

האברכים  בחבורת  נאמרו 

הגאון  בראשות  אשר  טוב'  'לקח  התורה  בהיכלי  המפורסם  בכולל 

הגדול רבי יוסף יגן שליט"א

בחידושיו  א'  חלק  'עיונים'  בספרו  שמיה  פקיע  דכבר  המחבר 

המאירים על כמה מסכתות הש"ס כפי שזכה ליצוק בהם מים ממרנן 

ורבנן ראשי הישיבות אשר חסה בצילם וזכה לחדש מערכות בדר־

כם בביאור וליבון הסוגיות בעומק ואמיתה של תורה. עתה הניף ידו 

בשנית וגליה לדרעיה בספרו זה, הוא חיבור עצום הכולל סימנים 

ערוכים על מסכתא יבמות המקיפים את הסוגיות החמורות במסכת 

מכונו  על  דבר  להעמיד  כדי  המסכתא   עניני  רוב  על  והולך  וסובב 

מתוך חדות הסברא ובסדר נפלא.

הפליא לעשות בחיבורו זה, באשר צולל במצולות העיון עמוק 

תורה  עמלי  בפני  שניצבו  העמוקים  הנידונים  כל  על  ושוקד  עמוק 

ואין יד הכל ממשמשת בהם בעוד הוא מבררם בכל היקפם עד לשו־

רשם לתועלת עמלי תורה ותאבי עמקותה.

וכפי שכתב והפליג מורו ורבו הגאון הגדול רח"פ ברמן מראש"י 

מתלמידיו  היותו  אשר  המחבר  אודות תלמידו  בהסכמתו  פונוביז' 

הקרובים מאוד משנות למדו בישיבת 'פונוביז' המעטירה:

שליט"א  גרליץ  אהרן  רבי  המופלא  הגאון  הרב  את  אני  'מכיר 

משנות למדו בישיבת פוניבז' וכו' וידיו רב לו הן בבקיאות גדולה 

בהרבה חלקי התורה. והן בהבנה ישרה עד להפליא.

עניינים  על  'עיונים'  להוציא  זכה  וכעת  מובהק,  ת"ח  ...והוא 

ועמוקות  חמורות  סוגיות  ובהרבה  יבמות.  במסכת  ועמוקים  רבים 

חומרתם  מחמת  הן  עליהם  לעמוד  להלומדים  קשה  אשר  מאוד 

והן מחמת ריבוי הפרטים שבהם, והאיר אותם בבהירות ובקיצור, 

בתוספת  רבותינו,  יסודות  את  בקל  מקבל  הזה  הספר  את  והלומד 

מרובה אשר כולה לאור רבותינו, וכו'. והלומד ספרו בכל ענין יקבל 

בהירות גדולה והבנה יסודית הנצרכת, והכל בישרות גדולה.

ובהיות שספר זה יש בו 'יגדיל תורה ויאדיר' הנני לברך את הרב 

הגאון המחבר שליט"א שיזכה להרביץ תורה הרבה, וירבה הדעת'.

ומעתה אין איתנו אלא לברך את המחבר שליט"א אשר העלה 

כוחו מעלה שיזכה כי יתדברון מילייהו בבי מדרשא, ובני הישיבות 

והיכלי הכוללים האמונים על חקר העיון ימצאו בו פתח נפלא לה־

בנת עומק הסוגיות ויאותו לאורו. וכן ירבה וכן יפרוץ ויזכה לחדש 

עוד ועוד חידושי תורה כהנה וכהנה על כל מסכתות הש"ס ויפוצו 

מעיינותיו חוצה.

את הספר ניתן להשיג אצל המחבר בטל. 052.7694083 או בכ־

תובת:  משפחת גרליץ רחוב הרב צדקה 1/20 בית שמש. ובחנויות 

הספרים המובחרות. 

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail. :לתגובות
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דיווח: 

חברות מלבנון מסייעות לאיראן 
לעקוף את הסנקציות על סוריה

בארגון חיזבאללה אמרו כי אינם מכירים כל פעילות שכזו

מ‡ ‡ברהם ויסמן
"דה  העיתון  שפרסם  דיווח  לפי 
חברות  האמירויות,  מאיחוד  נשיונאל" 
איראן  עם  פעולה  משתפות  מלבנון 
הסנקציות  לעקיפת  התכנית  במסגרת 

מפעי־ הלבנוניות  החברות  סוריה.  על 
מאיראן  נפט  שמבריחות  ספינות  לות 
לסוריה. הנפט האיראני מועמס על מכ־
ליות אשר נעות בים מבלי לשדר אותות 
להימנע  בכדי  זאת  קיומן,  על  המורות 

מדינות  ידי  על  עיכובן  של  מאפשרות 
סנקציות  עם  פעולה  המשתפות  בעולם 

על סוריה או על איראן.
אמרו  חיזבאללה  בארגון  זאת,  עם 

כי אינם מכירים כל פעילות שכזו. 

ראש ממשלת לבנון 
הגיע לביקור בארה"ב

ראש הממשלה הלבנוני ידון עם מארחיו על הסנקציות שהוטלו על חיזבאללה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ראש ממשלת לבנון, סעד אל חרי־
רי, הגיע אתמול לביקור מדיני בארה"ב. 
במהלך  ייפגש  הלבנוני  הממשלה  ראש 
ביקורו בארה"ב עם מזכיר המדינה מייק 

פומפאו וסגן הנשיא מייק פנס.
לפי דיווח בערוץ החדשות 'חדית', 
לארה"ב  חרירי  אל  של  נסיעתו  מטרת 
האמרי־ המדיניות  עם  להתמודד  נועדה 
לחצים  הפעלת  הכוללת  החדשה,  קנית 
בהם  בריתה  ובעלות  איראן  על  כבדים 
הוטלו  עליו  הלבנוני,  חיזבאללה  ארגון 

סנקציות כבדות. 

6,300 ק"מ ברגל: 

מטייל הלך לראשונה 
לאורך נהר הינגצה בסין

אש דייקס השלים את המסע המפרך, שנמשך כשנה, ושרד דובים וחורף קשה

מ‡ פ. יוחנן
הראשון  לאדם  הפך  בריטי  מטייל 
בעולם שהולך לבדו לאורך נהר הינגצה, 
אש  סין.  ברחבי  מסעות  של  שנה  אחרי 
במקור  מסעו  את  החל  מוויילס,  דייקס, 
בס־ אותו  וסיים  הטיבטית  ברמה  הנהר 
יומיים  של  בעיכוב  שנגחאי,  לעיר  מוך 
בעקבות הטייפון העוצמתי שהכה באזור 

בסוף השבוע.
"יירשם  שלו  המסע  כי  אמר  הוא 
לברכות  זכה  והוא  ההיסטוריה",  בספרי 
תקשורת  וכלי  מקומיים  תושבים  מצד 
של  אורכו  המסלול.  בסוף  שהמתינו 
הנהר  והוא  ק"מ,   6,300 הוא  הינגצה 
הנילוס  אחרי  בעולם,  באורכו  השלישי 
והאמזונס. הו הנהר הארוך ביותר בעולם 

שזורם במדינה אחת.
הרא־ האדם  שהיותו  סיפר  דייקס 
תשומת  משך  הנהר  לאורך  שצועד  שון 
לסיקור  זכה  הוא  וכי  במדינה,  רבה  לב 
ציפיתי  התקשורת. "לא  כלי  מצד  נרחב 
שלי  הספר  וגדל.  הלך  זה  מזה,  להרבה 
מתורגם למנדרינית ואני מרגיש שזו רק 

ההתחלה", אמר.
שלו  המסע  בתחילת  לדבריו, 
למגוון  המודעות  את  להגביר  רצה  הוא 
הביולוגי של המדינה ולחשוף צד של סין 

דייקס  רואים.  בקושי  המערב  שאזרחי 
תיאר את הקשיים שחווה במסעו - החל 
מהגובה הרב שבו התחיל את הצעדה - 
5,100 מטר - הקור העז והמפגש עם דו־

בים. הוא הבטיח שהרפתקאותיו יהפכו 
ל"שאפתניות יותר". "אני חושב שהדרך 
לעשות זאת, היא לעשות את זה חכם, זה 

רק ההתחלה עבור השוק הסיני", אמר.

פרנו // „ו„ פרי„

 יבמו ספר 'עיונים' ח"ב - על מסכ
בית  לחובשי  בשורה  יום 

ושוחרי  התורה  הוגי  המדרש 

לרבו־ המסורה  בדרך  העיון 

תינו ראשי הישיבות ומעתיקי 

הספר  הופעת  עם  השמועה 

מסכ־ על  ב  חלק  'עיונים' 

הגאון  הרב  מאת  'יבמות'  תא 

גרליץ  [בהרי"ש]  אהרן  רבי 

שליט"א

אשר  חידושיו  פרי  הוא 

האברכים  בחבורת  נאמרו 

הגאון  בראשות  אשר  טוב'  'לקח  התורה  בהיכלי  המפורסם  בכולל 

הגדול רבי יוסף יגן שליט"א

בחידושיו  א'  חלק  'עיונים'  בספרו  שמיה  פקיע  דכבר  המחבר 

המאירים על כמה מסכתות הש"ס כפי שזכה ליצוק בהם מים ממרנן 

ורבנן ראשי הישיבות אשר חסה בצילם וזכה לחדש מערכות בדר־

כם בביאור וליבון הסוגיות בעומק ואמיתה של תורה. עתה הניף ידו 

בשנית וגליה לדרעיה בספרו זה, הוא חיבור עצום הכולל סימנים 

ערוכים על מסכתא יבמות המקיפים את הסוגיות החמורות במסכת 

מכונו  על  דבר  להעמיד  כדי  המסכתא   עניני  רוב  על  והולך  וסובב 

מתוך חדות הסברא ובסדר נפלא.

הפליא לעשות בחיבורו זה, באשר צולל במצולות העיון עמוק 

תורה  עמלי  בפני  שניצבו  העמוקים  הנידונים  כל  על  ושוקד  עמוק 

ואין יד הכל ממשמשת בהם בעוד הוא מבררם בכל היקפם עד לשו־

רשם לתועלת עמלי תורה ותאבי עמקותה.

וכפי שכתב והפליג מורו ורבו הגאון הגדול רח"פ ברמן מראש"י 

מתלמידיו  היותו  אשר  המחבר  תלמידו  אודות  בהסכמתו  פונוביז' 

הקרובים מאוד משנות למדו בישיבת 'פונוביז' המעטירה:

שליט"א  גרליץ  אהרן  רבי  המופלא  הגאון  הרב  את  אני  'מכיר 

משנות למדו בישיבת פוניבז' וכו' וידיו רב לו הן בבקיאות גדולה 

בהרבה חלקי התורה. והן בהבנה ישרה עד להפליא.

עניינים  על  'עיונים'  להוציא  זכה  וכעת  מובהק,  ת"ח  ...והוא 

ועמוקות  חמורות  סוגיות  ובהרבה  יבמות.  במסכת  ועמוקים  רבים 

חומרתם  מחמת  הן  עליהם  לעמוד  להלומדים  קשה  אשר  מאוד 

והן מחמת ריבוי הפרטים שבהם, והאיר אותם בבהירות ובקיצור, 

בתוספת  רבותינו,  יסודות  את  בקל  מקבל  הזה  הספר  את  והלומד 

מרובה אשר כולה לאור רבותינו, וכו'. והלומד ספרו בכל ענין יקבל 

בהירות גדולה והבנה יסודית הנצרכת, והכל בישרות גדולה.

ובהיות שספר זה יש בו 'יגדיל תורה ויאדיר' הנני לברך את הרב 

הגאון המחבר שליט"א שיזכה להרביץ תורה הרבה, וירבה הדעת'.

ומעתה אין איתנו אלא לברך את המחבר שליט"א אשר העלה 

כוחו מעלה שיזכה כי יתדברון מילייהו בבי מדרשא, ובני הישיבות 

והיכלי הכוללים האמונים על חקר העיון ימצאו בו פתח נפלא לה־

בנת עומק הסוגיות ויאותו לאורו. וכן ירבה וכן יפרוץ ויזכה לחדש 

עוד ועוד חידושי תורה כהנה וכהנה על כל מסכתות הש"ס ויפוצו 

מעיינותיו חוצה.

את הספר ניתן להשיג אצל המחבר בטל. 052.7694083 או בכ־

תובת:  משפחת גרליץ רחוב הרב צדקה 1/20 בית שמש. ובחנויות 

הספרים המובחרות. 

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail. :לתגובות
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מעמד סיום המשניות החודשי ברשת הכוללים "זכות אבות" 
בהשתתפות האדמו"ר מזוטשקא

'חרי' בכ :‡מ
המפורס־ המעלות  לכל,  ידועות  הן 
שגילו  כפי  משניות,  בלימוד  החבויות  מות 
לנו חז"ל הקדושים, שעל זה שנינו (מגילה 
כח, ב): 'כל השונה הלכות בכל יום מובטח 
לו שהוא בן העולם הבא' (והכוונה למשנה, 
עי' רש"י נדה עג, א; סוטה כב, א), וגם אוכ־
לין פירותיה בעולם הזה, וכמרומז ש'משנה' 
עולה בגימטריא 'פרנסה'. זאת מלבד הידוע 
שלימוד משניות בקביעות הוא תיקון גדול 

לנשמה (משנה אותיות נשמה).
הקדוש  האר"י  ממרן  גדול  לנו  ומי 
בתורה  עוסק  היה  יעקב  בן  ר  ָאשֵׁ שכתב: 
של  פטירתו  ולאחר  מאחיו,  יותר  ובמשנה 
אדם כשדנין אותו לגיהנום, קורא לכל שבט 
עונה.  ואין  קול  ואין  משם,  ושבט שיצילהו 
קראת  ר:  ָאשֵׁ לו  משיב  ר,  לָאשֵׁ וכשקורא 
מימיך משנה? אם אומר לו הן, מיד מוציא 
שאמר  וזהו  המשנה.  בזכות  מגיהנום  אותו 
אותיות  לחמו',  שמנ"ה  'מאשר  הכתוב: 

משנה.
ואם במשנה בודדת אמרו, קל וחומר 
משנה  סדרי  ששה  כל  בלימוד  כשמדובר 

שאין ערוך לו.
זוכים  אבות'  'זכות  הכוללים  ברשת 
ה'ששה  כל  את  חודש  בכל  בעיון  ללמוד 
נערך  חודש  מידי  כאשר  משנה',  סדרי 
מעמד סיום ש"ס משניות ברוב פאר והדר, 
ישראל,  ומאורי  גדולי  של  בהשתתפותם 
הבאים לחזק את הלומדים, ולעמוד מקרוב 
עם  יחד  והנשגב,  הגדול  הלימוד  מערך  על 
סדרת המבחנים עליהם עומדים בכור המ־

באהלה  היושבים  החשובים  האברכים  בחן 
של משנה דבר יום ביומו מתוך דיבוק חב־

רים.
למרות שנעשו כבר מעל 220 סיומים, 
מהווה 'מעמד הסיום' מקור בלתי נדלה של 
בחדשו,  חודש  מדי  מחודשת,  התרגשות 

שזכו  ישראל  גדולי  יגידון  יעידון  כאשר 
החובק  זה  אדירים  מפעל  ולהכיר  לשמוע 

זרועות עולם ומלואו.
בחו־ שהתקיים  הסיום  מעמד  את 
ומייסדו  הכולל  ראש  פתח  האחרון,  דש 
קלי־ משה  ר'  הרה"ח  עשורים,  כשני  לפני 
דברי  את  השאר  בין  שציטט  שליט"א,  גר 
מראדאמסק  שלמה'  ה'תפארת  הרה"ק 
זי"ע, על ה'עת רצון' שמתעוררת בזמן ערי־
כת הסיום, שאז מתקבצים יחדיו כל נשמות 

בסילודין  הוזכרו  קדשם  שדברי  התנאים 
להשתתף  באים  והם  המשנה,  לימוד  בעת 
בסיום להמליץ טוב ולהשפיע רוב ברכה על 

כל הנאספים.
ר'  הרה"ח  ע"י  נערך  עצמו  ה'סיום' 
שמואל רובין שליט"א, היושב באהלה של 

משנה החל מהמחזורים הראשונים.
שליט"א  מזוטשקא  אדמו"ר  כ"ק 
שכיבד בהשתתפותו במעמד הסיום לכבו־
דה של תורה, ובהיותו בשנת האבל על אביו 

מזוטשקא  הקוה"ט  אדמו"ר  כ"ק  הגדול 
נשא  ה'קדיש',  באמירת  כובד  אף  זצוק"ל, 
את  נס  על  העלה  בו  המרכזי,  המשא  את 
רום מעלת לימוד המשניות והסיום שזוכים 
לערוך בימי בין המצרים, ובמיוחד בשנה זו 
בה צום תשעה באב נדחה, עד שרבי יהודה 

הנשיא רצה לדחותו לגמרי (מגילה ה, ב).
זי"ע,  מרוז'ין  הרה"ק  בשם  ומובא 
הק־ ב) שכתב רבנו  א,  לבאר המשנה (ב"ק 
את  הכשרתי  בשמירתו  שחבתי  כל  דוש: 

ביהמ"ק,  על  מכוונים  שדבריו  וכו',  נזקו 
והשלמה  וכתיקון  בשמירתו,  חייבים  שאנו 
עמד וערך ששה סדרי משנה, שיהיה זה לנו 

לחיזוק בגלות החיל הזה.
רבה  (ויקרא  חז"ל  שאמרו  ומצינו 
אלא  מתכנסות  הללו  הגליות  כל  אין  ג):  ז, 
בספה"ק,  רמזו  נפלא  ורמז  משניות.  בזכות 
כמנין  תקכ"ד  הם  המשניות  פרקי  שסכום 
'משיח בן דוד', שבזכות לימוד משניות יבא 

משיח בן דוד ויגאלנו, במהרה בימינו אמן.

מחפשים מסלול מומלץ ל'בין הזמנים'?

היכנסו לאיקאה!
אין כמו בילוי משפחתי באיקאה ל'בין הזמנים': מסלול קסום בין רהיטים 

מעוצבים ומקוריים, מגוון פעילויות לילדים ללא תשלום וגם ארוחות כשרות 
למהדרין במסעדות איקאה! אז בדרך לחופשה, סמנו לכם 'איקאה' על המפה.

להציע  שמחה  איקאה 
מגוון  הרשת  חנויות  למבקרי 
תשלום  ללא  לילדים  פעילויות 
סדנאות  יצירה,  פינת  וביניהן 
חנויות  ברחבי  משחק  ועמדות 
לציון,  ראשון  בנתניה,  הרשת- 

קריית אתא ובאר שבע.
המבק־ לרווחת  בנוסף, 
מסעדות  כתמיד  עומדות  רים 
חנויות  בכל  למהדרין,  הכשרות 
הרשת, כך שיוכלו ליהנות ממגוון 
במחיר  המשפחה,  לכל  ארוחות 
מו־ במסעדה  במיוחד.  משתלם 
ובנוסף  ילדים  ארוחות  גם  צעות 
פעילות  מתחם  במסעדה  קיים 
יכו־ ההורים  שמסביבו  לילדים 
המסעדה  ולהשגיח.  לשבת  לים 
מהשעה 11:30  פתוחה  הבשרית 
א'-ד'  בימים   20:30 השעה  עד 
ובימי חמישי מהשעה 11:30 עד 
השעה 23:30. בימי שישי תיסגר 
סגירת  לפני  שעה  חצי  המסעדה 

החנות.

עונת הקיץ מזמינה התרע־
ננות גם במראה הבית, ובאיקאה 
עיצוב  מוצרי  מגוון  לכם  מחכים 
ייחודיים,  רהיטים  קיץ,  בצבעי 
כלי אוכל מגוונים, ועוד. וכל זאת 
קבועות  פעילויות  מגוון  לצד 
מתחם  כגון:  איקאה  שמציעה 
הילדים"  "ממלכת  המשחקים 
בכל  הכניסה  בקומת  הנמצא 
ייהנו  ובה  איקאה  מחנויות  אחת 
הכו־ כדורים  מבריכת  הילדים 
צעצועי  משחקים,  מתקני  ללת 
הכוללות  יצירה  פינת  איקאה, 

פעילויות כגון ציור, צביעה והד־
בקה. במתחם הילדים תוכלו לה־
השגחת  תחת  הילדים  את  שאיר 
צוות מיומן בשעה שאתם מבלים 
ללא  הפעילות  החנות.  ברחבי 
למדיניות  (בכפוף  תשלום  כל 
הממלכה). יש אפשרות להשכרת 

טיולונים במידת הצורך. 
החנויות  פעילות  שעות 
בימי   ,10:00-21:00 מ-  החל 
09:00- מ-  חג  וערבי  שישי 
דקות   45 כ-  במוצ"ש   ,15:00

מצאת השבת עד השעה 23:00

בגובה 6 מטרים ובאורך 9 ק"מ: 

קיר ימנע חדירת מחבלים מעזה
קיר אקוסטי בעלות של עשרות מילוני שקלים ייבנה לאורך הגבול עם רצועת 

עזה ויימנע חדירות מחבלים

מ‡ פ. יוחנן
שישה  בגובה  אקוסטי  קיר 
קי־  9 לאורך  שיתפרס  מטרים 
בגבול  לגדר  במקביל  לומטרים 
הנראה  ככל  יוקם  עזה  ברצועת 
במרחב החיץ סמוך ליישובי הד־

רום – כך פרסמנו בערוץ 12.
שמתקיימים  דיונים  פי  על 
הביטחון  במערכת  אלה  בימים 
בצמי־ שייבנה  האקוסטי,  הקיר 
 34 כביש  ולתוואי  לישובים  דות 
אמור  עוז,  לנחל  מרדכי  יד  בין 

מח־ ולעכב  נוסף  מכשול  להוות 
בלים בזמן חדירה לשטח ישראל 
במידה ויצליחו לעבור את הגבול 
לבצע  בדרכם  צה"ל  לוחמי  ואת 

פיגוע.
המשוע־ הפרויקט  עלות 
מיליוני  עשרות  על  עומדת  רת 
שקלים. כרגע הדיונים מתנהלים 
משרד  התחבורה,  משרד  בין 
הממשלה  ראש  ומשרד  הביטחון 
תק־ מקור  במציאת  ומתמקדים 
בעקבות  התקיימו  הדיונים  ציבי. 

 - הממשלה  ראש  של  הדרישה 
האחרון  ההסלמה  סבב  במהלך 
מיגון  פתרון  למצוא  מאי  בחודש 

לאזורים החשופים.
ההחלטה התקבלה על רקע 
וניסיונות  האחרונה  ההסלמה 
לת־ שהופכים  המחבלים  חדירת 
כופים יותר. הניסיונות בשבועות 
יותר  עוד  חידדו  רק  האחרונים 
הנו־ ההגנה  בשכיבת  הצורך  את 
ספת שתצטרף למרכיבי הביטחון 

הקיימים.
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משטרת ישראל פיצתה נער 
שנעצר לשווא

 המשטרה שילמה פיצויים בגובה 2,800 ש''ח לנער שנעצר בשל חזותו בעת 
שנסע ברכבת הקלה בירושלים ◆ הנער נעצר כי נראה ''כמו נוער גבעות''

מ‡: מ. יו„
פיצויים  שילמה  המשטרה 
שתבע  לנער  ש''ח   2,800 בגובה 
נעצר  כי  בטענה  המשטרה  את 
פאות  הכוללת  חזותו,  בשל  רק 
דרשו  השוטרים  וכיפה.  ארוכות 
ממנו להזדהות, והוא נעצר ונאזק. 
כי  השוטר  הודה  הדיונים  במהלך 
ביקש ממנו להזדהות בשל העוב־

דה ש"נראה כנוער גבעות".
התביעה  כתב  בראשית 
הק־ של  החיצוני  מראהו  תואר 
גדולה  ארוגה  כיפה  "חובש  טין: 
וארוכות  עבות  ופאות  לראשו 
בתא־ פניו".  בצידי  משתלשלות 
נסע  שנה,  לפני  המדובר,  ריך 
בירושלים.  הקלה  ברכבת  הקטין 
ברדתו מהרכבת שני שוטרים בי־
קשו ממנו להציג בפניהם תעודת 

זהות.
מדוע,  אותם  שאל  הקטין 
שאל  דרישתם  על  ומשחזרו 
וכי־ פאות  לי  שיש  בגלל  "למה? 
ודברים  דין  לאחר  גדולה?".  פה 
שמו  את  הקטין  מסר  במהלכם 
כי  השוטר  הודיע  כתובתו,  ואת 
לסי־ הנער  מששאל  מעוכב.  הוא 
על  קפץ  "השוטר  העיכוב  בת 
אותו  אזק  עצבני,  במזג  התובע 
בידיים מאחורי הגב ואגב כך קרע 
כי  לו  ואמר  החולצה,  את  לתובע 

סירוב  בגין  היא  המאסר  עילת 
להזדהות".

רק לאחר רבע שעה הגיעה 
עומד  הזה  הזמן  כשכל  הניידת, 
מאחו־ אזוקות  כשידיו  הקטין 
בתחנת  קרועה  וחולצתו  גבו  רי 
האדם.  הומה  יפו  ברחוב  הרכבת 
בנוסף, השוטר הידק את האזיקים 
ולא נצר אותם כנדרש בחוק, ומ־
שביקש התובע לשחרר מעט את 

ההידוק, סירב השוטר.
למגרש  הקטין  הגעת  עם 
ואז  ברגליו,  גם  נאזק  הרוסים 
כשהוא  כשעתיים,  להמתין  נאלץ 
אזוק בידיו ורגליו, וההקלה היחי־

הידיים  איזוק  מעבר  היתה  דה 
להוראות  בהתאם  קדמי.  לאיזוק 
חוק הנוער זומנו הוריו של הקטין 

לתחנה, ואמו נכחה בחקירה.
הקטין  נחקר  לחוק,  בניגוד 
והכ־ ורגליו,  בידיו  אזוק  כשהוא 
משציין  שוטר.  העליב  כי  חיש 
לו  אסור  כי  השוטר  בפני  הקטין 
השיב  אזוק,  כשהוא  אותו  לחקור 
את  יודע  "מי  בשאלה  השוטר 

החוק, אתה או אני?".
השוטרים  התנהלות  לאור 
כי  בתביעה  הקטין  טען  באירוע 
שכמו־ ונערים  הוא  חזותו,  "בשל 
בידוקים  באינספור  נתקלים  תו, 
שלא  בנסיבות  גם  שוטרים,  מצד 

בידו־ נגדם.  חשד  שום  מקימות 
קים אלו אינם חוקיים".

התביעה הוגשה בגין איסור 
איסור  חקירה,  בשעת  איזוק  על 
מוגזם  איזוק  בתחנה,  איזוק  על 
לצרוך  בניגוד  וברגליים  בידיים 
נצי־ אי  האיזוק,  למדרג  ובניגוד 
רת האזיקים כנדרש בחוק, איזוק 
מעצר  עיר,  של  ברחובה  קטין 
בניגוד  חוקתיות  ועוולות  שווא 

לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
שה־ ההגנה  בכתב  כאמור, 
עדות  הובאה  המשטרה  גישה 
הסיבה  "מה  נשאל  בה  השוטר, 
להזדהות  מהעצור  שביקשתם 
השו־ מהרכבת?".  שירד  לאחר 
טר השיב "מדובר בבחור שנראה 
במרכז  ומדובר  גבעות,  כנוער 
כאמור,  עמוסות".  בשעות  העיר 
פיצתה  פשרה  הסדר  במסגרת 
ב-2,800  הקטין  את  המשטרה 

ש''ח.
מאר־ יאדו  מנשה  עו"ד 
מסר  הקטין  את  שייצג  חוננו  גון 
בגלל  רק  בנער  פגעו  "השוטרים 
שהוא נער גבעות. הם פעלו מכוח 
התביעה  פיילינג.  ופרו  סטיגמה 
עשתה תיקון קטן, אבל האחריות 
על סגל המשטרה להפיק לקחים 
לדרג  אותם  ולהוריד  רוחביים 

השטח".

צה"ל עצר חמוש שחצה את 
הגבול מעזה

 על החשוד שעבר את גדר המערכת לעבר ישראל נמצאו סכין ושני קליעים ◆ 
הוא הועבר לחקירת כוחות הביטחון

מ‡: מ. יו„
שלשום  לכדו  צה"ל  כוחות 
בד־ הגבול  גדר  את  שחצה  חשוד 
רום רצועת עזה. נמצאו עליו סכין 
ושני קליעים, והוא הועבר לחקי־

רת כוחות הביטחון.

שלישי  חדירה  ניסיון  זהו 
בשלושה ימים: ביום ראשון האח־
רון סוכל ניסיון חדירה נוסף ליש־
לאחר  צה"ל,  לוחמי  ידי  על  ראל  
שמחבל חמוש חוסל בזמן שניסה 
הרצועה.  בצפון  הגדר  את  לחצות 

חדי־ ניסיון  סוכל  כן  לפני  יום 
מחבלים  מספר  כשזוהו  נוסף  רה 
מצוידים ברובי קלצ׳ניקוב, רימוני 
יד ומטול RPG, שהתקרבו לגדר 
באש  פתחו  הלוחמים  המערכת. 

והרגו ארבעה חמושים.

shaharit.com
office@shaharit.com

יהודי קליפורניה נגד תכנית 
לימודים גזענית

לדבריהם, "זו תהיה אירוניה אכזרית אם תכנית לימודים שנועדה לסייע 
בהפחתת דעות קדומות נגד מיעוטים, תקדם גזענות ואנטישמיות נגד הקהילה 

היהודית"

מ‡: יר‡ל לבי‡
למחקר  לימודים  תכנית 
המוצעת  מיעוטים  של  אתנית 
בקליפו־ החינוך  מחלקת  ידי  על 
רניה "פוגעת ביהודים" ומשקפת 
כתבו  כך  יהודית",  אנטי  "הטיה 
המחו־ בבית  יהודים  חברים   16
קקים של המדינה לוועדה שכת־

בה ואישרה את התכנית.
שמתע־ בתכנית  "מדובר 
ואף  האמריקנית  מהיהדות  למת 
עולה בקנה אחד עם אנטישמיות 
לשמה כשהיא מציגה את ישראל, 
מדינת היהודים, כראויה לגינוי", 

הוסיפו המחוקקים.
המ־ מטעם  כולם  הנציגים, 
חרף  אמרו  הדמוקרטית,  פלגה 
הלימודים  שתכנית  העובדה 

לא  היא  הוועדה  לאישור  זכתה 
תאושר על ידיהם אם לא יוכנסו 

בה "שינויים דרמטיים".
בעקבות  נוצרה  התכנית 
בשנת  במדינה  שהתקבל  חוק 
של  החינוך  לוועדת  והורה   2016
לימו־ תכנית  להגות  קליפורניה 
של  תרומתם  את  שתדגיש  דים 

מיעוטים בפיתוחה.
קורסים  מספקת  הטיוטה 
עי־ תחומים  בארבעה  לדוגמא 
אפרו-אמרי־ מחקרים  קריים: 
לי־ היספניים,  לימודים  קאים, 
התרבות האמריקאית  של  מודים 
אמריקאים  ומחקרים  הילידית 

באסיה.
בתכנית  ליהודים  "היחס 
בקבוצות  סביב  סובב  הלימודים 

אקטיביסטיות כמו תנועת החרם 
המאבק  את  ומציג  ישראל  נגד 
והכל   – ישראל  נגד  הפלסטיני 
מבלי  צדדי,  חד  באופן  נעשה 
להשמיע יותר מקול אחד", ציינו 

המחוקקים.
 JTA הידיעות  סוכנות 
דובר  של  דבריו  את  הביאה 
פרנסי־ בסן  היהודיות  הקהילות 
הוא  שלנו  העמוק  "החשש  סקו. 
שהכל כאן נעשה במכוון רק כדי 
לפגוע ביהודים ואנחנו לא מקב־
כשמ־ שלא  ודאי  כזה,  דבר  לים 
דובר בחינוך הדורות הבאים. על 
את המגוון  לשקף  כאלה  תכניות 
המיעוטים  של  והמבורך  האמיתי 
לחיבורים  ולהביא  בקליפורניה 

נוספים ולא לשנאות חדשות".
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משטרת ישראל פיצתה נער 
שנעצר לשווא

 המשטרה שילמה פיצויים בגובה 2,800 ש''ח לנער שנעצר בשל חזותו בעת 
שנסע ברכבת הקלה בירושלים ◆ הנער נעצר כי נראה ''כמו נוער גבעות''

מ‡: מ. יו„
פיצויים  שילמה  המשטרה 
שתבע  לנער  ש''ח   2,800 בגובה 
נעצר  כי  בטענה  המשטרה  את 
פאות  הכוללת  חזותו,  בשל  רק 
דרשו  השוטרים  וכיפה.  ארוכות 
ממנו להזדהות, והוא נעצר ונאזק. 
כי  השוטר  הודה  הדיונים  במהלך 
ביקש ממנו להזדהות בשל העוב־

דה ש"נראה כנוער גבעות".
התביעה  כתב  בראשית 
הק־ של  החיצוני  מראהו  תואר 
גדולה  ארוגה  כיפה  "חובש  טין: 
וארוכות  עבות  ופאות  לראשו 
בתא־ פניו".  בצידי  משתלשלות 
נסע  שנה,  לפני  המדובר,  ריך 
בירושלים.  הקלה  ברכבת  הקטין 
ברדתו מהרכבת שני שוטרים בי־
קשו ממנו להציג בפניהם תעודת 

זהות.
מדוע,  אותם  שאל  הקטין 
שאל  דרישתם  על  ומשחזרו 
וכי־ פאות  לי  שיש  בגלל  "למה? 
ודברים  דין  לאחר  גדולה?".  פה 
שמו  את  הקטין  מסר  במהלכם 
כי  השוטר  הודיע  כתובתו,  ואת 
לסי־ הנער  מששאל  מעוכב.  הוא 
על  קפץ  "השוטר  העיכוב  בת 
אותו  אזק  עצבני,  במזג  התובע 
בידיים מאחורי הגב ואגב כך קרע 
כי  לו  ואמר  החולצה,  את  לתובע 

סירוב  בגין  היא  המאסר  עילת 
להזדהות".

רק לאחר רבע שעה הגיעה 
עומד  הזה  הזמן  כשכל  הניידת, 
מאחו־ אזוקות  כשידיו  הקטין 
בתחנת  קרועה  וחולצתו  גבו  רי 
האדם.  הומה  יפו  ברחוב  הרכבת 
בנוסף, השוטר הידק את האזיקים 
ולא נצר אותם כנדרש בחוק, ומ־
שביקש התובע לשחרר מעט את 

ההידוק, סירב השוטר.
למגרש  הקטין  הגעת  עם 
ואז  ברגליו,  גם  נאזק  הרוסים 
כשהוא  להמתין כשעתיים,  נאלץ 
אזוק בידיו ורגליו, וההקלה היחי־

הידיים  איזוק  מעבר  היתה  דה 
להוראות  בהתאם  קדמי.  לאיזוק 
חוק הנוער זומנו הוריו של הקטין 

לתחנה, ואמו נכחה בחקירה.
הקטין  נחקר  לחוק,  בניגוד 
והכ־ ורגליו,  בידיו  אזוק  כשהוא 
משציין  שוטר.  העליב  כי  חיש 
לו  אסור  כי  השוטר  בפני  הקטין 
השיב  אזוק,  כשהוא  אותו  לחקור 
את  יודע  "מי  בשאלה  השוטר 

החוק, אתה או אני?".
השוטרים  התנהלות  לאור 
כי  בתביעה  הקטין  טען  באירוע 
שכמו־ ונערים  הוא  חזותו,  "בשל 
בידוקים  באינספור  נתקלים  תו, 
שלא  בנסיבות  גם  שוטרים,  מצד 

בידו־ נגדם.  חשד  שום  מקימות 
קים אלו אינם חוקיים".

התביעה הוגשה בגין איסור 
איסור  חקירה,  בשעת  איזוק  על 
מוגזם  איזוק  בתחנה,  איזוק  על 
לצרוך  בניגוד  וברגליים  בידיים 
נצי־ אי  האיזוק,  למדרג  ובניגוד 
רת האזיקים כנדרש בחוק, איזוק 
מעצר  עיר,  של  ברחובה  קטין 
בניגוד  חוקתיות  ועוולות  שווא 

לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
שה־ ההגנה  בכתב  כאמור, 
עדות  הובאה  המשטרה  גישה 
הסיבה  "מה  נשאל  בה  השוטר, 
להזדהות  מהעצור  שביקשתם 
השו־ מהרכבת?".  שירד  לאחר 
טר השיב "מדובר בבחור שנראה 
במרכז  ומדובר  גבעות,  כנוער 
כאמור,  עמוסות".  בשעות  העיר 
פיצתה  פשרה  הסדר  במסגרת 
ב-2,800  הקטין  את  המשטרה 

ש''ח.
מאר־ יאדו  מנשה  עו"ד 
מסר  הקטין  את  שייצג  חוננו  גון 
בגלל  רק  בנער  פגעו  "השוטרים 
שהוא נער גבעות. הם פעלו מכוח 
התביעה  פיילינג.  ופרו  סטיגמה 
עשתה תיקון קטן, אבל האחריות 
על סגל המשטרה להפיק לקחים 
לדרג  אותם  ולהוריד  רוחביים 

השטח".

צה"ל עצר חמוש שחצה את 
הגבול מעזה

 על החשוד שעבר את גדר המערכת לעבר ישראל נמצאו סכין ושני קליעים ◆ 
הוא הועבר לחקירת כוחות הביטחון

מ‡: מ. יו„
שלשום  לכדו  צה"ל  כוחות 
בד־ הגבול  גדר  את  שחצה  חשוד 
רום רצועת עזה. נמצאו עליו סכין 
ושני קליעים, והוא הועבר לחקי־

רת כוחות הביטחון.

שלישי  חדירה  ניסיון  זהו 
בשלושה ימים: ביום ראשון האח־
רון סוכל ניסיון חדירה נוסף ליש־
לאחר  צה"ל,  לוחמי  ידי  על  ראל  
שמחבל חמוש חוסל בזמן שניסה 
הרצועה.  בצפון  הגדר  את  לחצות 

חדי־ ניסיון  סוכל  כן  לפני  יום 
מחבלים  מספר  כשזוהו  נוסף  רה 
מצוידים ברובי קלצ׳ניקוב, רימוני 
יד ומטול RPG, שהתקרבו לגדר 
באש  פתחו  הלוחמים  המערכת. 

והרגו ארבעה חמושים.

shaharit.com
office@shaharit.com

יהודי קליפורניה נגד תכנית 
לימודים גזענית

לדבריהם, "זו תהיה אירוניה אכזרית אם תכנית לימודים שנועדה לסייע 
בהפחתת דעות קדומות נגד מיעוטים, תקדם גזענות ואנטישמיות נגד הקהילה 

היהודית"

מ‡: יר‡ל לבי‡
למחקר  לימודים  תכנית 
המוצעת  מיעוטים  של  אתנית 
בקליפו־ החינוך  מחלקת  ידי  על 
רניה "פוגעת ביהודים" ומשקפת 
כתבו  כך  יהודית",  אנטי  "הטיה 
המחו־ בבית  יהודים  חברים   16
קקים של המדינה לוועדה שכת־

בה ואישרה את התכנית.
שמתע־ בתכנית  "מדובר 
ואף  האמריקנית  מהיהדות  למת 
עולה בקנה אחד עם אנטישמיות 
לשמה כשהיא מציגה את ישראל, 
מדינת היהודים, כראויה לגינוי", 

הוסיפו המחוקקים.
המ־ מטעם  כולם  הנציגים, 
חרף  אמרו  הדמוקרטית,  פלגה 
הלימודים  שתכנית  העובדה 

לא  היא  הוועדה  לאישור  זכתה 
תאושר על ידיהם אם לא יוכנסו 

בה "שינויים דרמטיים".
בעקבות  נוצרה  התכנית 
בשנת  במדינה  שהתקבל  חוק 
של  החינוך  לוועדת  והורה   2016
לימו־ תכנית  להגות  קליפורניה 
של  תרומתם  את  שתדגיש  דים 

מיעוטים בפיתוחה.
קורסים  מספקת  הטיוטה 
עי־ תחומים  בארבעה  לדוגמא 
אפרו-אמרי־ מחקרים  קריים: 
לי־ היספניים,  לימודים  קאים, 

התרבות האמריקאית  של  מודים 
אמריקאים  ומחקרים  הילידית 

באסיה.
בתכנית  ליהודים  "היחס 
בקבוצות  סביב  סובב  הלימודים 

אקטיביסטיות כמו תנועת החרם 
המאבק  את  ומציג  ישראל  נגד 
והכל   – ישראל  נגד  הפלסטיני 
מבלי  צדדי,  חד  באופן  נעשה 
להשמיע יותר מקול אחד", ציינו 

המחוקקים.
 JTA הידיעות  סוכנות 
דובר  של  דבריו  את  הביאה 
פרנסי־ בסן  היהודיות  הקהילות 
הוא  שלנו  העמוק  "החשש  סקו. 
שהכל כאן נעשה במכוון רק כדי 
לפגוע ביהודים ואנחנו לא מקב־
כשמ־ שלא  ודאי  כזה,  דבר  לים 
דובר בחינוך הדורות הבאים. על 
את המגוון  לשקף  כאלה  תכניות 
המיעוטים  של  והמבורך  האמיתי 
לחיבורים  ולהביא  בקליפורניה 

נוספים ולא לשנאות חדשות".

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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ומי ניגש 
ל'כגוונא'? מיילך 
קאהן ופינצ'יק, 
אברהם פריד 

ומרדכי בן דוד... 
המחרוזת של 

זאנוויל, מלכות 
וגלילי!

ברוקלין:

תביעה בסך 8 מיליון דולר על התעלמות 
מבריונות אנטישמית בברוקלין

ילד הותקף בבית ספר בשל יהדותו ◆ הנהלת בית הספר לא עשתה דבר

מ‡: יר‡ל לבי‡
עצמאי  ספר  בית 
בבראונסוויל לא עשה דבר על 
של  להכאתם  קץ  לשים  מנת 
הב־ ולמעשי  יהודים  ילדים 
בוצעו  אשר  התדירים  ריונות 
שהט־ תלמידים  ידי  על  נגדם 
כך  שנים,  במשך  ילדים  רידו 
לפי כתב תביעה בסך 8 מיליון 

דולר.
את  מאשימים  ההורים 
על  באפליה  הספר  בתי  ארגון 
אשר  תביעה  בכתב  דתי,  רקע 
הוגש בבית המשפט הפדראלי 
רישומי  פי  על  כך  בברוקלין, 

בית המשפט.
הספר  בית  "החלטות 

במעשי  הטיפול  אופן  בעניין 
העו־ על  התבססו  הבריונות 
היה  הבריונות  מעשה  כי  בדה 
בכתב  נטען  כך  אנטישמי", 

התביעה.
עבור  התחילו  הבעיות 
הזוג  בני  של  ילדיהם  שלושת 
בנם  כאשר  סיסמיס-מרקמן 
של בני הזוג שחבש כיפה וענד 
בני  ידי  על  הוטרד  ציציות, 
בגדיו,  את  קרעו  אשר  כיתתו, 
שרטו את זרועותיו והתלוצצו 
עליו כאילו יש לו זנב, כך נטען 

בכתב התביעה.
סיסמיס-מר־ הזוג  לבני 
אודות  לראשונה  נודע  קמן 
הבי־ הגיע  בנם  כאשר  הבעיה 
תה עם ברך חבולה והם שאלו 

אותו האם בוצעו נגדו לעתים 
כך  בריונות,  מעשי  תדירות 
פרץ  הילד  התביעה.  עפ"י 
כל  הזמן,  "כל  וענה,  בדמעות 

יום".
דיווחים  שעפ"י  לאחר 
להורים  ההנהלה  ע"י  נאמר 
שנ־ בחקירה  כי  המודאגים 
ראיה  כל  נמצאה  לא  ערכה 
של  לדרך  פנו  הם  לבריונות, 
כך  משפטית,  פעולה  נקיטת 

עפ"י התביעה.
סיסאמיס-מר־ הזוג  בני 
דולר  מיליון   8 מבקשים  קמן 
התלמידים  כל  כי  וכן  פיצויים 
הכשרה  יעברו  שלו  והצוות 
אנטישמיות  בנושא  שנתית 

ובריונות.

השוד תועד במצלמות האבטחה:

ניצלו את היעדרות הקשיש 
מביתו וגנבו מהכספת 

כסף ותכשיטים
לאחר צפייה במצלמות האבטחה שהותקנו בדירה התברר לחוקרי המשטרה 
כי החשודים עקרו מהמקום 2 מצלמות אבטחה שהיו בדירה ו"פספסו" את 

המצלמה השלישית

מ‡: יר‡ל לבי‡
התקבלה   22.7.19 ביום 
על  תלונה  ישראל  במשטרת 
בראש  דקר  ברח'  לבית  פריצה 
של  ראשונית  מבדיקה  העין. 
חשו־  2 כי  התברר  האירוע 
שבעלי  העובדה  את  ניצלו  דים 
ביחד  יצא  בן 93,  קשיש  הבית, 
עם המטפל שלו מהדירה והש־
ניים פרצו אליה וגנבו מהכספת 
במזומן,   ₪  12,000 שבדירה 
יחד עם תכשיטים של בני המ־

שפחה.
במצלמות  צפייה  לאחר 
בדירה  שהותקנו  האבטחה 
כי  המשטרה  לחוקרי  התברר 
 2 מהמקום  עקרו  החשודים 
בדירה  שהיו  אבטחה  מצלמות 
הש־ המצלמה  את  ו"פספסו" 
לישית, שתיעדה את המתרחש.
עשו  המשטרה  חוקרי 
טכנולוגיים  באמצעים  שימוש 
שונים שהובילו לזיהויים של 2 
כשבמה־ אותרו  והם  החשודים 

לך חיפוש בביתם נמצאו פרטי 
לבוש הקושרים אותם למעשים 

המיוחסים להם.
מעצרם הוארך מעת לעת 
וביום  בפ"ת  השלום  בבימ"ש 
כתב  נגדם  הוגש  שעבר  חמישי 
אישום בעבירות של התפרצות 
הליכי  שיבוש  גניבה,  למגורים, 
במזיד.  בלרכוש  והיזק  חקירה 
הוגשה  האישום  כתב  עם  יחד 
נגדם גם בקשת מעצר עד לתום 

ההליכים המשפטיים נגדם.

אחרי מאבק סוער: 

אם פיליפינית ובנה גורשו מישראל
היא התבקשה לצאת בתום שנת הלימודים של בנה ומשלא עמדה בהתחייבותה ולא עזבה – נעצרה ◆ בית הדין קבע כי לא נפל פגם בהליך מעצרם

מ‡: יר‡ל לבי‡  
רוהן,  ובנה  רוזמרי  פיליפינית,  אם 
שבפיליפינים  למנילה  שני  ביום  גורשו 
דרך בנגקוק בליווי שתי נציגות של רשות 
האוכלוסין, כך הודיעה רשות האוכלוסין 

וההגירה.
רוזמ־ כי  נמסר  הרשות  בהודעת 
מתוכן  רבות,  שנים  בישראל  נמצאת  רי 
במהלכן  ביודעין,  כחוק  שלא  שנים   12

ניקיון.  בעבודות  אלא  בסיעוד  עסקה  לא 
בנה רוהן נולך בישראל ואביו הוא טורקי 

שעזב את הארץ לפני שנים.
כחלק  היא  השניים  של  הטסתם 
ההגירה  רשות  של  רחב  גירוש  ממבצע 
עוכ־ רוזמרי  וילדיהן.  זרות  עובדות  נגד 
בה בחודשים האחרונים בגין שהיה בלתי 
חוקית והתחייבה, כמו מעוכבות אחרות, 
בנה,  של  הלימודים  שנת  בתום  לצאת 

 - עזבה  ולא  בהתחייבותה  עמדה  משלא 
נעצרה לפני כשבוע.

לעררים  הדין  בית  דן  ראשון  ביום 
בערר שהוגש בעניינה. בית הדין קבע כי 
לא נפל פגם בהליך מעצרה וכי "מפתחות 

הכלא נמצאים בידי האם".
המשפט  בית  דחו  יום  באותו  עוד 
האם  בקשת  עליון  משפט  ובית  המחוזי 
חתם בפיליפינים.כאמור, הוטסו השניים למדינתם ולמשפ־ובנה להוציא צו מניעה להרחקתם. אמש, 
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להעברת שמות לחצו כאן!

הוועדה הזמנית לחוץ וביטחון: להכריז 
על חירום ל-4 חודשים נוספים

בסיום החליטה הוועדה, פה אחד, להמליץ למליאת הכנסת לשוב ולהכריז על 
מצב חירום עד לתאריך 04.01.20

מ‡: יר‡ל לבי‡
לענייני  הזמנית  הוועדה 
ח"כ  בראשות  וביטחון,  חוץ 
קיימה,  (הליכוד),  דיכטר  אבי 
מיום  הממשלה  בהחלטת  דיון 
28.07.19, להציע לכנסת להכריז 
על מצב חירום לתקופה של שנה 

אחת נוספת.
הכריזה  השנה  ביוני  ב-12 
לארבעה  חירום  מצב  על  הכנסת 
באוקטובר,  ל-12  עד  חודשים, 
על  כי  קובע  הכנסת  ותקנון 
המלצותיה  את  להביא  הוועדה 
לחידוש מצב החירום עד 14 יום 
לפני סיום מצב החירום. מועד זה 
הבחירות  שלאחר  בתקופה  נופל 
כינונה,  בטרם  אך  ה-22  לכנסת 
ומשום כך הוחלט לקיים עוד דיון 

בכנ־ עוד  החירום  מצב  בהארכת 
לכנסת  לתת  מנת  על  ה-21,  סת 
הקבועה הבאה זמן לדון בסוגיה 

בצורה מסודרת.
לבן):  (כחול  גנץ  בני  ח"כ 
"אנו נתמוך בבקשה, היות שהיא 
החיים  אורך  את  לאפשר  נועדה 
החוקי עד שיוסדר הנושא באופן 
תיאורטי,  באופן  אבל,  קבוע 
לביטול  חוק  מחוקקים  היו  לו 
כל  כי  קובע  אשר  החירום,  מצב 
בתו־ עודנה  התלויה  החקיקה 
האם  החדש,  החוק  מתוקף  קף, 
את  לפתרון  מביאים  היינו  לא 
 70 כבר  שנמשכת  הזו  הסוגיה 

שנה?".
כי  הסביר  בן-יצחק  עו"ד 
נבחן,  והנושא  קיימת,  הצעה  זו 
חקיקה  מבחינת  קשה  כיום  כך 

הת־ הנושאים  כל  את  לקשור 
לויים בחוק אחד, אם כי, לאחר 
שיוסדרו נושאים כגון המעצרים 
המקרקעין  ותפיסת  המנהליים 
ייתכן  החירום,  במצב  התלויים 
מאוד שאת שאר הנושאים ניתן 

יהיה לפתור בחקיקה אחת.
דיכ־ ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
כי  הדיון  את  בסכמו  ציין  טר, 
על  המלצה  להצבעה  מביא  הוא 
בארבעה  החירום  מצב  הארכת 
במליאת  הדיון  כאשר  חודשים, 
החירום,  מצב  בהארכת  הכנסת 
צפוי  הוועדה,  זאת  תאשר  אם 

להתקיים ב-04.09.19.
הוועדה,  החליטה  בסיום 
הכ־ למליאת  להמליץ  אחד,  פה 
נסת לשוב ולהכריז על מצב חי־

רום עד לתאריך 04.01.20.

כך פועל מנגנון הפיגועים של 
חמאס בגדה

ניתוח מיוחד ומרתק של המזרחן יוני בן מנחם באדיבות אתר המרכז הירושלמי 
לענייני ציבור ומדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  רוצחיו  אחר  המצוד 
הי"ד  שורק  דביר  צה"ל  חייל 
ההתעניינות  את  מיקד  ולכידתם 
חמאס  של  הפיגועים  במנגנון 

בשטחי הגדה.
פעיל  הוא  הרוצחים  אחד 
את  השב"כ  בודק  וכעת  חמאס, 
והאם  ההתארגנות,  של  אופייה 
הפיגוע היה בהתארגנות ביוזמה 
בחולייה  שמדובר  או  מקומית 
הנחייה  שקיבלה  מאורגנת 

מהארגון לבצע את הפיגוע.
מנגנון הפיגועים של ארגון 
בשנות  לפעול  שהחל  הפת"ח 
אל־ ח'ליל  ידי  על  והוקם  ה-70 
מנגנון  היה  ג'יהאד)  (אבו  ווזיר 
שקיבל  לישראל  מאוד  מסוכן 
המ־ הגזרה  "מנגנון  הכינוי  את 
גורש  שאש"פ  לאחר  ערבית", 
מתוניסיה  הופעל  הוא  מלבנון 
ופעולות הטרור שלו הם שדחפו 
ההחלטה  את  לקבל  ישראל  את 
שעמד  ג'יהאד  אבו  את  לחסל 

בראשו.

עכשיו מפעיל ארגון חמאס 
מנגנון פיגועים הרבה יותר מסו־
כן שכולל הקמת תשתיות טרור, 
מומחי  והכשרת  חבלה  מעבדות 
לק־ מתאבדים  ומחבלים  חבלה 
בישראל  פיגועים  ביצוע  ראת 
המנגנון  בראש  הגדה,  ובשטחי 
אלעארורי  צאלח  עומד  הזה 
שהינו מספר 2 בחמאס ומתחרה 
ביחיא סינוואר על ראשות האר־
גון. העבודה המצוינת של השב"כ 
הישראלי סיכלה עד כה פיגועים 
בתוך  הזה  המנגנון  של  גדולים 

ישראל ובשטחי הגדה.
כתמנון  פועל  הזה  המנגנון 
מיומן עם 4 זרועות ממספר מקו־
מות במזרח התיכון, המטה הרא־
שי שלו ממוקם במעוז חיזבאללה 
שבביירות,  א-דאחיה  בשכונת 
אלעארורי  צאלח  מפעיל  משם 
את  ומתאם  השלוחות  שאר  את 
וחיזבאללה  איראן  עם  הפעילות 
וכן עם ארגון הג'יהאד האסלאמי, 
מתגורר  נח'אלה  זיאד  שמנהיגו 

אף הוא בשכונת א-דאחייה.

אלעארורי  של  במשרדו 
גם  יושב  א-דאחיה  שבשכונת 
שהוא  דודין  מוסא  הארגון  בכיר 
הש־ בתיק  הטיפול  על  האחראי 
הישראלים  והנעדרים  בויים 
בשבי  עזה  ברצועת  המוחזקים 

חמאס.
בדוחא,  חמאס  משרדי 
הלוגי־ העורף  הם  קטאר,  בירת 
שמסייע  הזה  המנגנון  של  סטי 
פעו־ ומימון  הכספים  בגיוס  לו 
בשטח  המפקדות  הטרור,  לות 
הטרור  את  ישירות  שמפעילות 
החמאס  משרד  הן  הגדה  בשטחי 
בר־ הגדה"  "מטה  ו  באיסטנבול 

צועת עזה.
שמת־ המבצעים  קציני 
הם  הטרור  פעילות  את  פעלים 
הצבאית  בזרוע  ותיקים  פעילים 
ומשוחררי  בגדה  חמאס  של 
היטב  המכירים  שליט"  "עסקת 
החברתי  והמבנה  השטח  את 
והחמולתי בגדה. מחר אי"ה פרק 
החמאס  פועל  כך  החושף:  נוסף 

מאיסטנבול.

תיק דומא: השופטים המליצו 
לפרקליטות לחזור מאישום 

בארגון טרור
בניגוד להמלצה בפרקליטות ממשיכים ◆ עורכי דינו של הקטין: "סמוכים 

ובטוחים כי ביהמ"ש לא רק שלא ייסוג מדעתו ודבריו אלא רק יחזק אותם תוך 
ביקורת חדה לעבר הפרקליטות- בסופו של ההליך הנאשם יבוא חשבון ויתבע 

את כל הגורמים שהתנכלו והתעללו בו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
מרכז  מחוז  פרקליטות 
כי  בלוד  המחוזי  לבימ"ש  הודיעה 
היא דוחה את המלצת הרכב השו־
המליצו  אשר  דומא  בתיק  פטים 
מסעיף  בה  לחזור  לפרקליטות 
של חברות בארגון טרור  האישום 
כנגד הקטין וכי בכוונתם להמשיך 
לנהל כנגד הקטין את המשפט על 

סעיף זה.
שהתקיים  בדיון  כי  נזכיר 
המליצו  שבועות,  מספר  לפני 
לפרקליטות  השופטים  הרכב 
המשפט  ניהול  המשך  את  לשקול 
חברות  של  באישום  הקטין  כנגד 
השופ־ הרכב  ראש  טרור.  בארגון 

לורך  רות  השופטת  במשפט  טים 
להרשעה  הסיכוי  כי  התבטאה  אף 
בסעיף זה הינה מרחיקת לכת "זה 
קצת מרחיק לכת בעינינו" אמרה, 
מהפרקלי־ מבקש  שההרכב  תוך 
טות לעדכן את בימ"ש בהחלטתם. 
בפרק־ דחו  השבוע  בסוף  וכאמור 
ליטות את המלצת בימ"ש והחלי־

טו להמשיך בהליך כנגד הקטין.
קידר  עדי  עו"ד  דינו  עורכי 
אמיר  ציון  ועו"ד  חוננו  מארגון 
מקו־ הפרקליטות  "עמדת  מסרו 
אוזן  הטו  שלא  בכך  די  לא  ממת. 
ביהמ"ש  של  הנחרצים  לדבריו 
טי־ והעלו  לעצמם  דין  עשו  הם 
רשותו  ללא  וזאת  חדשים  עונים 

פר־ של  ידם  חתימת  בימ"ש.  של 
ניכרים  וראשיה  המדינה  קליטות 
מלשון התגובה ואולם עיון בתכנה 
וחצי  דבר  מאחוריה  אין  כי  מעלה 

דבר.
זמן נוסף  פרק  תוך  נגיב  אנו 
ואנו סמוכים ובטוחים כי ביהמ"ש 
ודבריו  מדעתו  ייסוג  שלא  רק  לא 
ביקורת  תוך  אותם  יחזק  רק  אלא 
חדה לעבר הפרקליטות. יש לציין 
השע־ ההשוואות  את  לשלילה 
בתגובת  והמקוממת  רורייתיות 
ההליך  של  בסופו  הפרקליטות. 
הנאשם יבוא חשבון ויתבע את כל 
הגורמים שהתנכלו והתעללו בו." 

הוסיפו.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%9B%D7%92%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%90.mp4
https://jumbomail.me/j/pPkS62rD9k6UGGW
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הוועדה הזמנית לחוץ וביטחון: להכריז 
על חירום ל-4 חודשים נוספים

בסיום החליטה הוועדה, פה אחד, להמליץ למליאת הכנסת לשוב ולהכריז על 
מצב חירום עד לתאריך 04.01.20

מ‡: יר‡ל לבי‡
לענייני  הזמנית  הוועדה 
ח"כ  בראשות  וביטחון,  חוץ 
קיימה,  (הליכוד),  דיכטר  אבי 
מיום  הממשלה  בהחלטת  דיון 
28.07.19, להציע לכנסת להכריז 
על מצב חירום לתקופה של שנה 

אחת נוספת.
הכריזה  השנה  ביוני  ב-12 
לארבעה  חירום  מצב  על  הכנסת 
באוקטובר,  ל-12  עד  חודשים, 
על  כי  קובע  הכנסת  ותקנון 
המלצותיה  את  להביא  הוועדה 
לחידוש מצב החירום עד 14 יום 
לפני סיום מצב החירום. מועד זה 
הבחירות  שלאחר  בתקופה  נופל 
כינונה,  בטרם  אך  ה-22  לכנסת 
ומשום כך הוחלט לקיים עוד דיון 

בכנ־ עוד  החירום  מצב  בהארכת 
לכנסת  לתת  מנת  על  ה-21,  סת 
הקבועה הבאה זמן לדון בסוגיה 

בצורה מסודרת.
לבן):  (כחול  גנץ  בני  ח"כ 
"אנו נתמוך בבקשה, היות שהיא 
החיים  אורך  את  לאפשר  נועדה 
החוקי עד שיוסדר הנושא באופן 
תיאורטי,  באופן  אבל,  קבוע 
לביטול  חוק  מחוקקים  היו  לו 
כל  כי  קובע  אשר  החירום,  מצב 
בתו־ עודנה  התלויה  החקיקה 
האם  החדש,  החוק  מתוקף  קף, 
את  לפתרון  מביאים  היינו  לא 
 70 כבר  שנמשכת  הזו  הסוגיה 

שנה?".
כי  הסביר  בן-יצחק  עו"ד 
נבחן,  והנושא  קיימת,  הצעה  זו 
חקיקה  מבחינת  קשה  כיום  כך 

הת־ הנושאים  כל  את  לקשור 
לויים בחוק אחד, אם כי, לאחר 
שיוסדרו נושאים כגון המעצרים 
המקרקעין  ותפיסת  המנהליים 
ייתכן  החירום,  במצב  התלויים 
מאוד שאת שאר הנושאים ניתן 

יהיה לפתור בחקיקה אחת.
דיכ־ ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
כי  הדיון  את  בסכמו  ציין  טר, 
על  המלצה  להצבעה  מביא  הוא 
בארבעה  החירום  מצב  הארכת 
במליאת  הדיון  כאשר  חודשים, 
החירום,  מצב  בהארכת  הכנסת 
צפוי  הוועדה,  זאת  תאשר  אם 

להתקיים ב-04.09.19.
הוועדה,  החליטה  בסיום 
הכ־ למליאת  להמליץ  אחד,  פה 
נסת לשוב ולהכריז על מצב חי־

רום עד לתאריך 04.01.20.

כך פועל מנגנון הפיגועים של 
חמאס בגדה

ניתוח מיוחד ומרתק של המזרחן יוני בן מנחם באדיבות אתר המרכז הירושלמי 
לענייני ציבור ומדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  רוצחיו  אחר  המצוד 
הי"ד  שורק  דביר  צה"ל  חייל 
ההתעניינות  את  מיקד  ולכידתם 
חמאס  של  הפיגועים  במנגנון 

בשטחי הגדה.
פעיל  הוא  הרוצחים  אחד 
את  השב"כ  בודק  וכעת  חמאס, 
והאם  ההתארגנות,  של  אופייה 
הפיגוע היה בהתארגנות ביוזמה 
בחולייה  שמדובר  או  מקומית 
הנחייה  שקיבלה  מאורגנת 

מהארגון לבצע את הפיגוע.
מנגנון הפיגועים של ארגון 
בשנות  לפעול  שהחל  הפת"ח 
אל־ ח'ליל  ידי  על  והוקם  ה-70 
מנגנון  היה  ג'יהאד)  (אבו  ווזיר 
שקיבל  לישראל  מאוד  מסוכן 
המ־ הגזרה  "מנגנון  הכינוי  את 
גורש  שאש"פ  לאחר  ערבית", 
מתוניסיה  הופעל  הוא  מלבנון 
ופעולות הטרור שלו הם שדחפו 
ההחלטה  את  לקבל  ישראל  את 
שעמד  ג'יהאד  אבו  את  לחסל 

בראשו.

עכשיו מפעיל ארגון חמאס 
מנגנון פיגועים הרבה יותר מסו־
כן שכולל הקמת תשתיות טרור, 
מומחי  והכשרת  חבלה  מעבדות 
לק־ מתאבדים  ומחבלים  חבלה 
בישראל  פיגועים  ביצוע  ראת 
המנגנון  בראש  הגדה,  ובשטחי 
אלעארורי  צאלח  עומד  הזה 
שהינו מספר 2 בחמאס ומתחרה 
ביחיא סינוואר על ראשות האר־
גון. העבודה המצוינת של השב"כ 
הישראלי סיכלה עד כה פיגועים 
בתוך  הזה  המנגנון  של  גדולים 

ישראל ובשטחי הגדה.
כתמנון  פועל  הזה  המנגנון 
מיומן עם 4 זרועות ממספר מקו־
מות במזרח התיכון, המטה הרא־
שי שלו ממוקם במעוז חיזבאללה 
שבביירות,  א-דאחיה  בשכונת 
אלעארורי  צאלח  מפעיל  משם 
את  ומתאם  השלוחות  שאר  את 
וחיזבאללה  איראן  עם  הפעילות 
וכן עם ארגון הג'יהאד האסלאמי, 
מתגורר  נח'אלה  זיאד  שמנהיגו 

אף הוא בשכונת א-דאחייה.

אלעארורי  של  במשרדו 
גם  יושב  א-דאחיה  שבשכונת 
שהוא  דודין  מוסא  הארגון  בכיר 
הש־ בתיק  הטיפול  על  האחראי 
הישראלים  והנעדרים  בויים 
בשבי  עזה  ברצועת  המוחזקים 

חמאס.
בדוחא,  חמאס  משרדי 
הלוגי־ העורף  הם  קטאר,  בירת 
שמסייע  הזה  המנגנון  של  סטי 
פעו־ ומימון  הכספים  בגיוס  לו 
בשטח  המפקדות  הטרור,  לות 
הטרור  את  ישירות  שמפעילות 
החמאס  משרד  הן  הגדה  בשטחי 
בר־ הגדה"  "מטה  ו  באיסטנבול 

צועת עזה.
שמת־ המבצעים  קציני 
הם  הטרור  פעילות  את  פעלים 
הצבאית  בזרוע  ותיקים  פעילים 
ומשוחררי  בגדה  חמאס  של 
היטב  המכירים  שליט"  "עסקת 
החברתי  והמבנה  השטח  את 
והחמולתי בגדה. מחר אי"ה פרק 
החמאס  פועל  כך  החושף:  נוסף 

מאיסטנבול.

תיק דומא: השופטים המליצו 
לפרקליטות לחזור מאישום 

בארגון טרור
בניגוד להמלצה בפרקליטות ממשיכים ◆ עורכי דינו של הקטין: "סמוכים 

ובטוחים כי ביהמ"ש לא רק שלא ייסוג מדעתו ודבריו אלא רק יחזק אותם תוך 
ביקורת חדה לעבר הפרקליטות- בסופו של ההליך הנאשם יבוא חשבון ויתבע 

את כל הגורמים שהתנכלו והתעללו בו"

מ‡: יר‡ל לבי‡
מרכז  מחוז  פרקליטות 
כי  בלוד  המחוזי  לבימ"ש  הודיעה 
היא דוחה את המלצת הרכב השו־
המליצו  אשר  דומא  בתיק  פטים 
מסעיף  בה  לחזור  לפרקליטות 
של חברות בארגון טרור  האישום 
כנגד הקטין וכי בכוונתם להמשיך 
לנהל כנגד הקטין את המשפט על 

סעיף זה.
שהתקיים  בדיון  כי  נזכיר 
המליצו  שבועות,  מספר  לפני 
לפרקליטות  השופטים  הרכב 
המשפט  ניהול  המשך  את  לשקול 
חברות  של  באישום  הקטין  כנגד 
השופ־ הרכב  ראש  טרור.  בארגון 

לורך  רות  השופטת  במשפט  טים 
להרשעה  הסיכוי  כי  התבטאה  אף 
בסעיף זה הינה מרחיקת לכת "זה 
קצת מרחיק לכת בעינינו" אמרה, 
מהפרקלי־ מבקש  שההרכב  תוך 
טות לעדכן את בימ"ש בהחלטתם. 
בפרק־ דחו  השבוע  בסוף  וכאמור 
ליטות את המלצת בימ"ש והחלי־

טו להמשיך בהליך כנגד הקטין.
קידר  עדי  עו"ד  דינו  עורכי 
אמיר  ציון  ועו"ד  חוננו  מארגון 
מקו־ הפרקליטות  "עמדת  מסרו 
אוזן  הטו  שלא  בכך  די  לא  ממת. 
ביהמ"ש  של  הנחרצים  לדבריו 
טי־ והעלו  לעצמם  דין  עשו  הם 
רשותו  ללא  וזאת  חדשים  עונים 

פר־ של  ידם  חתימת  בימ"ש.  של 
ניכרים  וראשיה  המדינה  קליטות 
מלשון התגובה ואולם עיון בתכנה 
וחצי  דבר  מאחוריה  אין  כי  מעלה 

דבר.
זמן נוסף  פרק  תוך  נגיב  אנו 
ואנו סמוכים ובטוחים כי ביהמ"ש 
ודבריו  מדעתו  ייסוג  שלא  רק  לא 
ביקורת  תוך  אותם  יחזק  רק  אלא 
חדה לעבר הפרקליטות. יש לציין 
השע־ ההשוואות  את  לשלילה 
בתגובת  והמקוממת  רורייתיות 
ההליך  של  בסופו  הפרקליטות. 
הנאשם יבוא חשבון ויתבע את כל 
הגורמים שהתנכלו והתעללו בו." 

הוסיפו.

http://rst.ksr.org.il/b/?utm_source=shaharit
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טביעה היא הגורם השני בשכיחותו 
לתמותת ילדים מהיפגעות

לאור ריבוי מקרי טביעות הילדים, פרסמו גדולי הרבנים פסק הלכה להורים

מ‡: יר‡ל לבי‡
טביעות  מקרי  ריבוי  לאור 
הרב־ גדולי  פרסמו  הילדים, 
להורים  הקורא  הלכה  פסק  נים 
ביתיות  בריכות  מפני  להישמר 
ולהקפיד  נופש  באתרי  ובריכות 
מים,  בקרבת  ילדים  על  להשגיח 
נפשך  ושמור  לך  ‘השמר  בבחינת 

מאוד, ו'לא תשים דמים בביתך'.
הפועל  ליעקב  אמת  ארגון 
ולילדים  בכלל  סכנות  למניעות 
עליו  הלכה  פסקי  מציג  בפרט, 
רבי  הגאונים:  הרבנים  חתומים 
יצחק יוסף הרב הראשי לישראל, 
בעל  רבינוביץ  בצ"א  שמחה  רבי 
נפתלי  ורבי  תשובות",  "פסקי 
נוסבוים שליט"א ראש בתי הדין 
"אהבת שלום", שליט"א. העוסק 
ומתייחס  הנפש  שמירת  בהלכות 
חו־ בימי  הטביעות  מקרי  לריבוי 

פשה ובבית.
לב־ 'בטרם'  ארגון  מנתוני 
טביעה  כי  עולה  ילדים,  טיחות 
בשכיחותו  השני  הגורם  היא 
עד  מהיפגעות.  ילדים  לתמותת 
כה, טבעו השנה למוות 10 ילדים. 
טבעו  שעברה  שנה  בקיץ  כאשר 
מתרח־ טביעה  ילדים,  למוות 36 
שת בדממה ובמהירות. ילד טובע 
אינו יכול לצעוק ולהתריע שהוא 

בסכנה מכיוון שהפה והראש שלו 
 5 גיל  עד  ילדים  במים.  מכוסים 
בעומק  במים  גם  לטבוע  עלולים 
ולכן  בלבד,  בודדים  סנטימטרים 
המים  בקרבת  יהיו  שלא  חשוב 

ללא השגחה.
מפרטים  ההלכה  בפסק 
ניתן  בהם  התנאים  את  הרבנים 
ברי־ עם  דירה  או  צימר  לשכור 
שהבריכה  לוודא  יש  פרטית:  כה 
 1.10 בגובה  מחיצה  עם  מגודרת 
קפיץ  הכולל  ושער  לפחות,  מטר 
לסגירה אוטומטית ומנעול בגובה 
1.10 מטר מהקרקע למניעת כני־
סת ילדים ופעוטות ללא השגחה.

בפסק  מודגש  כן,  כמו 
ההלכה כי בכל מקווי מים שבתוך 
הבית, לרבות דלי מים, חובה לה־
אחראי  מבוגר  נוכחות  על  קפיד 
שתפקידו להשגיח על הילד ללא 

הסחת דעת.
הצטר־ ההלכה  לפסק 
הרבנים  ברק  בני  העיר  רבני  פו 
אייזיק  יצחק  חיים  הרב  הגאונים 
רוזנבלט,  צבי  שבח  והרב  לנדא  

שליט"א.
"בין  ימי  לקראת  בנוסף, 
הרבנים  פרסמו  הזמנים", 
הגאונים הרב יהודה סילמן, הרב 
רוז־ שריאל  והרב  בעדני  שמעון 

לשמירת  הודעה  שליט"א  נברג, 
הגוף והנפש וציינו כי יש להימנע 
צפויים  בהם  למקומות  מנסיעות 
רו־ סכנות  בהן  שונים,  מכשולים 

חניות וסכנות גשמיות.
הגשמיות  הסכנות  בין 
להימנע  שיש  הרבנים  הדגישו 
מטיולים למקומות מסוכנים ללא 
הכנה ראויה, בריכות ומאגרי מים 
ללא  בים  ורחצה  מגדרים  שאינם 

פיקוח.
מנכ"לית  סילבינגר,  אורלי 
ילדים:  לבטיחות  'בטרם'  ארגון 
"אנחנו מברכים על הפעילות של 
עמותת 'אמת ליעקב' ושמחים על 
טבי־ למניעת  הרבנים  הירתמות 
האחרונות  בשנים  לצערנו,  עות. 
אנו רואים עלייה במקרי טביעות 
הילדים, בעיקר בבריכות פרטיות 
ובצימרים. התופעה אינה פוסחת 
בחברה הישראלית.  מגזר  אף  על 
תגידו  אל  להורים:  קוראים  אנו 
'לי זה לא יקרה' - פעלו למניעה. 
מהילדים  מורידים  לא  מים,  ליד 
שה־ לוודא  חשוב  העיניים.  את 
הננעל  שער  עם  מגודרת  בריכה 
אוטומטית למניעת כניסת ילדים 
ללא השגחה. רק הקפדה על הנ־
את  למנוע  תוכל  הבטיחות  חיות 

המקרה הבא".

חשש שאלפי תלמידים לא 
יפתחו את שנת הלימודים

היעדר תקציב לסייעות לתלמידים עם אלרגיות עלול להשאיר 3,000 תלמידים 
בבית ◆ משרד החינוך: "פועלים באופן אינטנסיבי למצוא פתרון"

מ‡ פ. יוחנן
לפתיחת  שבועות  שלושה 
לאלפי  והורים  הלימודים  שנת 
חו־ מאלרגיה  הסובלים  ילדים 
את  לפתוח  יוכלו  שלא  ששים 
שטרם  מאחר  הלימודים,  שנת 
היעדר  לבעיית  פתרון  נמצא 

סייעת צמודה לילדיהם. 
הסובלים  בילדים  מדובר 
וזכאים  חיים  מסכנת  מאלרגיה 
לסייעת צמודה. ההורים טוענים 
להם  הבטיחו  החינוך  במשרד  כי 
כי התלמידים בגני הילדים ובכי־
תות א' וב' יהיו זכאים לסייעות, 
כמו בכל שנה, אך כרגע לא נמצא 

לכך מימון תקציבי.
 : ציינו  החינוך  במשרד   
אינטנסי־ באופן  פועל  "המשרד 

בי, זה תקופה, כדי למצוא פתרון 
במאמ־ נמשיך  לבעיה.  מוסכם 
הלימו־ שבשנת  לוודא  כדי  צים, 
מלא  תקציב  יהיה  הקרובה  דים 

למתן סייעות כנדרש".
במערכת  הערכות,  פי  על 
החינוך יש כ-50 אלף ילדים אל־
רגיים, אלא שרק תלמידים בגילי 
לסייעת  זכאים  ב'  כיתה  עד  גן 
בכ- מדובר  הכל  בסך  צמודה. 
3,000 סייעות עבור 3,000 ילדים 

אלרגיים, אולם כיום בשל היעדר 
להתחיל  יוכל  לא  חלקן  המימון 

את השנה. 
(העמותה  יה"ל  עמותת 
קיץ  מסרה: "כל  מזון)  לאלרגיות 
אנחנו עוברים מסכת התעללויות 
ובכל  הממשלה,  משרדי  בחסות 
כדי  למאבק  לצאת  צריכים  קיץ 
בסי־ הכי  הזכות  את  להבטיח 
הזכות   - שלנו  הילדים  של  סית 
עצ־ את  מוצאים  אנחנו  לחיים. 
בחופשות.  במקום  בהפגנות  מנו 
מדובר  כי  ברירה,  לנו  אין  אבל 
העוב־ שלנו.  הילדים  של  בחיים 
דה שעד היום לא מת ילד אלרגי 
היא  הספר  בבית  או  בגן  במעון, 
לא  ואנחנו  מזל,  של  עניין  רק 
מוכנים שאוזלת היד של משרדי 
דבר  של  בסופו  תעלה  הממשלה 

בחיים של הילדים שלנו". 
בעמותה:  הוסיפו  עוד 
יותר  יש  החינוך  "במערכת 
מ-50,000 ילדים אלרגיים למזון 
ובא־ חיים  בסכנת  שנמצאים 
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יום הלימודים, והיום אנחנו רחו־
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את  לפתור  כדי  פעל  לא  החינוך 
 - המורים  מול  הזו  הסיטואציה 
וכ-3,000  חדש  איום  נולד  כעת 
וב'  א  ובכיתות  בגנים  ילדים 
של־ התחייבות  קיבלו  שכבר 
יוקצו  כי  החינוך  ממשרד  טונית 
מג־  - רפואיות  סייעות  עבורם 
לחזור  שמבקש  מי  יש  כי  לים 
ולבטל  הזאת  מההתחייבות  בו 
מדינה  אף  אין  הסייעות.  את 
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להמשיך  יכולה  לא  שהיא  להבין 
הילדים  של  החיים  את  להפקיר 

שלנו". 
הרווחה  העבודה,  משרד 
מסר  החברתיים  והשירותים 
התקציבים  אגף  "ראש  בתגובה: 
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אנדרו קואומו הורה למשטרה לחקור את המקרים כפשע שנאה ◆ "יש לנו אפס 
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מ‡ פ. יוחנן
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וחוסר סובלנות", אמר המושל.
המשימה  לכוח  מורה  "אני 
המ־ משטרת  של  שנאה  לפשעי 
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החשד שמדובר בפשע שנאה.
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לדבריו, האפליה כנגד הציבור הדתי זועקת לשמיים. היא הפכה לחלק 
מהאג׳נדה של השמאל להרוס את המדינה ולפגוע במרקם שלה - ביהדות שלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ובעל   20 מערוץ  גולן  בועז 
במ־ במאמרו  יוצא   0404 האתר 
תקפה חסרת תקדים על הסערה 
מילה  כל  דבריו,  ואלו  בעפולה. 
המ־ בית  נתפס.  "בלתי  מיותרת: 
שפט אוסר על קיום הופעה לצי־
בור החרדי בנפרד. אתם מבינים? 
בית המשפט קבע שנשים וגברים 
צריכים לשבת יחד בהופעת זמר 
חרדי. הם הריבון, הם קובעים גם 

בעניין דת והלכה.
על  בארץ  שמדבר  מי 
בארצנו  משקר.  פשוט  הדתה, 
דתית  כפייה  קשה.  החלנה  ישנה 
פני־ בעניינים  והתערבות  קשה 
מיים של הציבור – עניינים שכלל 

לא משפיעים על האחר.
להגיע  שתכנן  מי  כל 

של  העירוני  במתחם  להופעה 
מוטי  המצוין,  החסידי  הזמר 
שטיינמץ, תכנן לשבת בנפרד. גם 
מי שלא, מכיר את ההופעות מה־
הזמרים  של  רצונם  ואת  הזה  סוג 

לא להופיע מול קהל מעורב.
העות־ אם  רב  בספק  אני 
השמאלני  מהארגון  ההזויות  רות 
מכירות את שיריו של שטיינמץ. 
עם  שר  שהוא  ״נפשי״  את  אולי 
ישי ריבו, הן זכו לשמוע בגלגל״צ, 
שאותן  לי  נראה  מה  משום  אבל 
בגלגלי  מקל  לתקוע  רק  עניין 
קצת.  עוד  לפגוע  הדתי.  הציבור 

להשיג עוד החלנה גועלית.
דווקא בתשעה באב, מקבל 
בית המשפט החלטה הזויה ומט־
יש  כי  שמאשרת  החלטה  רידה. 
תהליכים  תהליכים.  באמת  כאן 

עליהם  שדיבר  לאלה  הפוכים 
לצד  תהליכים  גולן.  יאיר  אדון 

השני.
תתפלאו,  אל  הבא,  השלב 
בלי  מעורבים.  כנסת  בתי  יהיה 
ברובן  הכנסת  בתי  נשים.  עזרת 
עירוניים וזה מה שיחליטו ראשי 

הממשלה מבג״צ. תתכוננו.
ימין  לארגוני  מציע  אני 
כל  נגד  בעתירות  כעת  לפנות 
קבו־ נגד  ונפרד:  עירוני  דבר 
לנשים  טיולים  נגד  כדורגל,  צות 
מקומיות,  רשויות  מטעם  בלבד 
או  בלבד  לעובדות  עיון  ימי  נגד 
חס־ לא  בלבד.  לעובדות  טיולים 
רות הדוגמאות. אם בית המשפט 
רוצה תגובה – תגיבו. יש המון מה 
רק  בהפרדה.  רווי  השוק  לדרוש. 
תתחילו להגיש עתירות. עכשיו!

נתניהו במתקפה על שקד: 
ציפי לבני החדשה

בליכוד מחריפים את הטון נגד מפלגת 'ימינה': לא ימליצו על נתניהו

מ‡: ח. פרנ˜ל
בצלאל  מול  העימות  אחרי 
בני־ הממשלה  ראש  סמוטריץ' - 
נגד  במתקפה  פתח  נתניהו  מין 
לדב־ שקד:  איילת  ימינה  יו״ר 
לבני  ״ציפי  היא  שקד  רה"מ,  רי 
עם  ששוחח  נתניהו,  החדשה״. 
לת־ מהם  ביקש  בליכוד,  בכירים 
קוף את שקד בחריפות בראיונות 
אין  ש״לשקד  ולומר  לתקשורת 
עקרונות והיא עשויה לא להמליץ 

עלי אחרי הבחירות״.
בסביבת  נוספים  גורמים 
לתדרוכים  מצטרפים  נתניהו 
לש־ המשפטים  שרת  נגד  הללו 
לשמור  צריך  כי  ואומרים  עבר 

חלשה.  כמה שיותר  על מפלגתה 
לדברי הגורמים, ״אם בנט ושקד 
הם  מנדטים  ה-10  את  יעברו 

יעשו הכל כדי שנתניהו לא ירכיב 
את הממשלה הבאה״.

המקובל רבי חיים כהן זצ"ל
אתמול נפטר המקובל רבי חיים כהן זצ"ל המכונה "החלבן" מגבעתיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בד"ה: המקובל רבי חיים 
לאחרונה  'החלבן'.  זצ"ל  כהן 
סבל ממחלה והיה במצב קשה. 

בן 84 בפטירתו.
כהן  חיים  רבי  המקובל 
'הח־ המכונה   - זצ"ל  פרחיה 
כחודשיים  לפני  אושפז  לבן' 
טיפול  במחלקת  קשה  במצב 
מורדם  השומר,  בתל  נמרץ 

ומונשם.
כהן  חיים  הרב  'החלבן', 
(84), הוא מבעליה של מחלבת 
'דשן' בתל אביב, שהוקמה על 
ידי משפחתו. הוא תיפעל את 
שי־ מסר  ובמקביל  המחלבה, 
עורים בקבלה, והעניק ברכות. 
נחשב לאחרון מקבוצת מקוב־
לים שלמדו יחד בשנות ה-60.

מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין 
שליט"א שוחרר מביה"ח

לדברי הרופאים מרן ראש הישיבה סבל מחולשה בשל צום תשעה באב

מ‡: יר‡ל לבי‡
התורה  בעולם  שמחה 
לאחר שמרן ראש הישיבה הגאון 
שליט"א  אדלשטיין  גרשון  רבי 

שוחרר מבית החולים לביתו.
לאחר  שוחרר  הגר"ג 
"מעיני  הרפואה  בבית  ששהה 
נמרץ,  טיפול  במחלקת  הישועה" 
תחת מעקב צמוד של רופאי המ־
חלקה ממוצאי צום תשעה באב.

ובראשם  הרופאים  טובי 
הנ־ ככל  כי  אמרו  ביה"ח  מנהל 
הצום,  בגלל  נבעה  החולשה  ראה 
הראו  שעבר  שהבדיקות  ולאחר 
על  כאמור  הוחלט  טוב,  שמצבו 

שחרורו מבית החולים.
ימשיך  רה"י  מרן  כי  יצויין 
את סדרי מסירת השיעורים לת־
ויתכן  ברק,  בבני  מביתו  למידים 
שאף יופיע בשיעורי תורה מחוץ 
מצבו  לפי  תלוי  זה  כל  לביתו, 

והחלטת רופאו האישי.

shaharit.com
office@shaharit.com

mailto:s@shaharit.com
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כהן  חיים  רבי  המקובל 
'הח־ המכונה   - זצ"ל  פרחיה 
כחודשיים  לפני  אושפז  לבן' 
טיפול  במחלקת  קשה  במצב 
מורדם  השומר,  בתל  נמרץ 

ומונשם.
כהן  חיים  הרב  'החלבן', 
(84), הוא מבעליה של מחלבת 
'דשן' בתל אביב, שהוקמה על 
ידי משפחתו. הוא תיפעל את 
שי־ מסר  ובמקביל  המחלבה, 
עורים בקבלה, והעניק ברכות. 
נחשב לאחרון מקבוצת מקוב־
לים שלמדו יחד בשנות ה-60.

מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין 
שליט"א שוחרר מביה"ח

לדברי הרופאים מרן ראש הישיבה סבל מחולשה בשל צום תשעה באב

מ‡: יר‡ל לבי‡
התורה  בעולם  שמחה 
לאחר שמרן ראש הישיבה הגאון 
שליט"א  אדלשטיין  גרשון  רבי 

שוחרר מבית החולים לביתו.
לאחר  שוחרר  הגר"ג 
"מעיני  הרפואה  בבית  ששהה 
נמרץ,  טיפול  במחלקת  הישועה" 
תחת מעקב צמוד של רופאי המ־
חלקה ממוצאי צום תשעה באב.

ובראשם  הרופאים  טובי 
הנ־ ככל  כי  אמרו  ביה"ח  מנהל 
הצום,  בגלל  נבעה  החולשה  ראה 
הראו  שעבר  שהבדיקות  ולאחר 
על  כאמור  הוחלט  טוב,  שמצבו 

שחרורו מבית החולים.
ימשיך  רה"י  מרן  כי  יצויין 
את סדרי מסירת השיעורים לת־
ויתכן  ברק,  בבני  מביתו  למידים 
שאף יופיע בשיעורי תורה מחוץ 
מצבו  לפי  תלוי  זה  כל  לביתו, 

והחלטת רופאו האישי.

shaharit.com
office@shaharit.com

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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אסטרואיד בגודל של פירמידה 
בדרך לכדור הארץ

סוכנויות החלל הבינלאומיות זיהו גרם שמיים בעל פוטנציאל הרסני שעתיד 
לפסוח בקושי על פני כדור הארץ 

מ‡ פ. יוחנן
בגו־ אימתני  אסטרואיד 
את  עושה  גיזה  פירמידת  של  דל 
דרכו לכיוון כדור הארץ ואם הוא 
להש־ עשוי  הוא  בפלנטה,  יפגע 
הדיווח  פי  על  שלמה.  עיר  מיד 
בערוץ 12, סוכנות נאס"א מסרה 

 (OU1  2019) האסטרואיד  כי 
הוגדר בתור גרם שמיים בסדרת 
אפולו – משמע שיש לו פוטנציאל 

להסב הרס אדיר.
מדובר  כי  סבורים  מומחים 
באסטרואיד שמתעופף במערכת 
עכשיו  ורק  רבות  שנים  השמש 

לכדור  קרוב  לעבור  עומד  הוא 
קצת  נמצא  האסטרואיד  הארץ. 
סוכ־ אבל  ק"מ,  ממיליון  יותר 
מגדירה  האמריקאית  החלל  נות 
אפילו  כמסוכנים  אסטרואידים 
 2 פי  של  במרחק  עוברים  כשהם 

מזה.

המדינה תשקיע 30 מיליון 
שקלים במיחזור פלסטיק

רשות החדשנות תשקיע מיליונים להקמת מאגד שמטרתו לקדם פיתוח 
טכנולוגיות מיחזור ושימוש בחומרים ממוחזרים בישראל

מ‡ פ. יוחנן
איש־ החדשנות  רשות 
מאגד  של  הקמתו  את  רה 
מעגלית,  כלכלה   ,"CIRCLE"
טכנולו־ פיתוח  לקדם  שמטרתו 
בחומרים  ושימוש  מיחזור  גיות 
הפלסטיק  בתעשיית  ממוחזרים 

בישראל. 
 30 יושקעו  שבו  המאגד, 
לחברות  יאפשר  שקלים,  מיליון 
יצרניות  או  המיחזור  מתחום 
וכן  ופולימרים,  פלסטיק  מוצרי 
הפו־ ומחקר,  אקדמיים  מוסדות 
טכנולוגיות  לפתח  בתחום  עלים 
יתרון  להקנות  מנת  על  חדשניות 
בש־ הישראלית  לתעשייה  יחסי 
הטכנולוגיות  בינלאומיים.  ווקים 
הרח־ יאפשרו  במאגד  שיפותחו 
הממוחזרים  החומרים  מגוון  בת 

ושימושיותם.
מסלול  במסגרת  יפעל  הוא 
חברות  מאגד  מגנ"ט,  מאגדי  של 
מחקר  ומוסדות  תעשייתיות 
רשות  של  טכנולוגיות  לפיתוח 
נועדה  המאגד  הקמת  החדשנות. 
האקדמיות  היכולות  את  למנף 
לס־ כדי  בישראל  והתעשייתיות 
הקיים  הטכנולוגי  הפער  את  גור 
הפלסטיק  תעשיית  את  ולמקם 
טיפול  בתחום  כמובילה  בישראל 

בפסולת פלסטיק.
"העולם מתקדם לעבר תע־
שייה וכלכלה אחראית באמצעות 

או  ממוחזרים  בחומרים  שימוש 
הש־ לטובת  חדשניים,  חומרים 
מירה על איכות הסביבה", הסביר 
שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן 

לגבי המניעים שהובילו למיזם. 
חדש  פרויקט  כך,  בתוך 
רא"מ  שותפות  מתכננת  שאותו 
פת־ לתת  צפוי  רותם  במישור 
טונות  אלפי  למאות  סביבתי  רון 
בשנה של פסולת פלסטיק עירו־

נית המוטמנת כיום באתר אפעה 
ובאמצעותה לייצר חשמל ונפט .

הפקה  במתקני  מדובר 
שבנגב  רותם  במישור  שיוקמו 
עובדים  כ־200  להעסיק  וצפויים 
לבעיית  ייחודי  פתרון  שייתנו 
המתקנים  הפלסטיק.  פסולת 
טונות  אלף  ב־200  שימוש  יעשו 
פלסטיק עירוני בשנה כדי להפיק 

ממנו חשמל ונפט.

אשדוד: המונים בראשות רבני העיר שליט"א השתתפו 
בשיעור מרתק בנושא חששות הריבית המצויים שנמסר 

על ידי הרה"ג רבי פנחס וינד שליט"א
מאות מתושבי אשדוד בראשות רבני העיר שליט"א השתתפו במהלך תשעת הימים בשיעור המרתק  שנערך בתשעת הימים במימון מחלקת תרבות תורנית ע"י הרב 

יחיאל וינגרטן סגן ראש העיר. 

מי־ של  לשורה  מצטרף  זה  שיעור 
תרבות  מחלקת  בחסות  הנערכים  זמים 
האחרונה,  שנה  בחצי  בעיר,  תורנית 
למסור  שליט"א  וינד  הגר"פ  החל  מאז 
שיעורים קבועים לרבנים ומורי הוראה 
בעיר, חל מהפך של ממש, בכל הקשור 
לנושא הריבית בעיר, פתאום מתחילים 
אנשים לפתוח את העיניים ולראות את 
עסקים  בעלי  כיום,  הקיימות  החששות 
באיסור  נכשלו  כיצד  בעצמם  מופתעים 

החמור מחור ידע בסיסי בנושא.
השי־ על  ששמעו  רבים,  תושבים 
את  שאלו  לרבנים,  המיוחדים  עורים 
עצמם למה נגרע, וכי אנחנו לא צריכים 
לאור  הבסיסיות.  ההלכות  את  לדעת 
העסק־ פעלו  העיר  רבני  ולבקשת  זאת 
נים מול העיריה לקיים שיעור ענק לכלל 
תושבי העיר, בו יוכל כל אחד להשתתף.
למ־ שערים  שליט"א,  העיר  רבני 
הריבית  חששות  בה  בזמנינו,  ציאות 
בה־ ותחום,  תחום  בכל  כמעט  מצויים 

תנהלות מול הבנקים וחברות האשראי, 
בהתנהלות  קרמיקה,  או  רהוט  בקניית 
הלימוד,  ומוסדות  החולים  קופות  מול 
ללא  פעלו  הילדים.  במשחקי  ואפילו 
והוציאו  המעמד,  הצלחת  למען  לאות 
קול קורא מיוחד, ובו קריאה לכלל תו־

שבי העיר לבוא להשתתף.
בהמוניהם  שבאו  העיר  תושבי 
לראות  התרגשו  בשיעור,  להשתתף 
להש־ והגיעו  שטרחו  העיר  רבני  את 
תתף בשיעור המיוחד, והיוו בכך חיזוק 
מיוחד, אחד מהרבנים אף התבטא שהוא 
הלימוד  שבמוסדות  יתכן  איך  מבין  לא 
ובין  ובישיבות  התורה  בתלמודי  בין 
הכ־ לא  עדיין  ובסמינרים  הספר  בבתי 
כחלק  ריבית  בהלכות  הלימוד  את  ניסו 
או  שבחור  יתכן  לא  הלימודים,  ממערך 
תלמידה יקימו בית ללא שיש להם אפי' 

מושג אחד באיסור ריבית החמור.   
התמקד  שליט"א  וינד  הגר"פ 
לכל  הנוגעים  בדברים  בעיקר  בשיעור 

אחד ואחד בחיי היום יום, ולכל שכבות 
ובין  תורה  בתלמוד  בילדים  בין  הגיל 
בבחורי הישיבות ובנות הסמינר ובוודאי 

לכל בעל משפחה ועקרת בית.
התקהלות  נרשמה  השיעור  בסיום 
וענה  שנדרש  וינד  הגר"פ  סביב  רבה 
שפ־ השואלים  לכלל  יפות  פנים  בסבר 
תאום נודע להם שדברים שהם מבצעים 
מידי יום ביומו כלאחר יד, הינם דברים 

מפורשים לאיסור במשנה ובגמרא.
למארגנים  נגשו  רבים  משתתפים 
על  ליבם  מקרב  ובירכו  הודו  המסורים 
בתחום,  ידע  בהעשרת  העצום  הריווח 
אשר וודאי ישפיע ויחזק להמשך הדרך.
מה־ המומים  שהיו  הכנס  מארגני 
לרב  הודו  האולם  את  שגדש  הרב  קהל 
וינד שנאות לבקשתם לבוא למסור את 
השיעור החשוב, ואף הביעו תקווה שב־
אף  ויארגנו  דוגמא  יקחו  נוספות  ערים 

הם שיעור דומה לתושבי עירם. 
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החזון של מנכ"ל 'לאומית' 
שיציל בעז"ה אלפי חולים בשנה
ניסים אלון, מנכ"ל 'לאומית שירותי בריאות', הציב בפני באי ועידת ישראל לרפואה 
2019 את הבשורות האחרונות בתחום מהפכת האשפוז הביתי אותה מובילה 'לאומית'

הבריאות  מערכת  צמרת 
אתמול  השתתפה  הישראלית 
לרפואה  ישראל  בוועידת  ג'  יום 
האומה  בבנייני  שנערכה   2019

בירושלים. 
בוועידה  הראשון  המושב 
תחת  בית.  אשפוזי  בנושא  עסק 
בבית  מטיפול  "המעבר  הכותרת 
החולים לרפואה קהילתית ואש־
בתי  מנהלי  השמיעו  בית"  פוז 
חולים וקופות חולים את משנתם 

בנושא. 
'לאומית  מנכ"ל  של  דבריו 
אלון,  ניסים  בריאות',  שירותי 
לאור  מיוחדת  לב  תשומת  עוררו 
את  מובילה  ש'לאומית'  העבודה 

המהפכה בנושא. 
חו־ בית  רואה  אני  "בחזוני 
באשפוז  מיטות  מאות  של  לים 
"הפיילוט  המנכ"ל,  הצהיר  בית" 
הראה על שיפור השירות ללקוח 
לעומת אשפוז בבית חולים. כמו 
הבי־ בסביבתו  נשאר  הלקוח  כן, 
תית וכמובן נמנע מזיהומים בבית 
למו־ שנה  בכל  הגורמים  החולים 

תם של אלפי מטופלים".
האחרונות  בשנים  כאמור, 
רב  דגש  הבריאות  משרד  שם 
במסג־ הבית  אשפוזי  תחום  על 
זו  במסגרת  החולים.  קופות  רת 
בריאות  שירותי  לאומית  הקימה 

תכנית  שר"ן  חברת  בשיתוף 
הבוגרת  לאוכלוסייה  המיועדת 
בבתי  רפואי  טיפול  מתן  לצורך 
או  חריפות  במחלות  המטופלים, 
כרוניות  במחלות  החמרה  בעת 
הדורשות אשפוז כתחליף לאש־

פוז בבית חולים כללי.
ולטיפול  למעקב  כי  יצוין 
יתרו־ ביתי  אשפוז  במסגרת 
סכנת  צמצום  ביניהם  רבים,  נות 
מזיהומים  בהדבקה  ההידרדרות 
אליהם עלולים החולים להיחשף 
בבתי החולים. זאת ועוד, התקי־
בסיעוד  הפנימיות  במחלקות  נה 
הזד־ לאור  חסרה  החולים  בבתי 
בתק־ וחוסר  האוכלוסייה  קנות 

ציבים.
המחלות בהן מטפלים במ־
שפעת,  הן  הבית  אשפוז  סגרת 
ריאות,  דלקת  ברונכיטיס, 
באי  החמרה  שונים,  זיהומים 
במ־ החמרה  כרונית,  לב  ספיקת 

חלת ריאות כרונית ועוד.
החליט  לאומית  הנהלת 
בעיר  בתחום  פיילוט  לערוך 
אשדוד במסגרתו אותרו עשרות 
התכנית  בתנאי  העומדים  חולים 
וקיבלו הפניה מרופא המשפחה.
למבוט־ מעניקה  לאומית 

חיה באשפוז הבית –
רופא  של  יומית  בדיקה   •

ואחות.
• מוקד 24 שעות שמאויש 

ע"י אחות ורופא יועץ.
מעבדה  בדיקות  ביצוע   •

בבית
הדמיה  בדיקות  ביצוע   •
באחריות  ההסעות  כל  כאשר 

לאומית מבית הלקוח
וחזרה.

• תרופות וציוד רפואי.
בפיילוט  החלה  לאומית 
בחודש אדר ובמסגרתו טופלו 45 
ממוצע  עם  בית  באשפוז  חולים 
לחולה.    2.4 של  אשפוז  ימי 
מדלקת  נבעו  האשפוזים  מרבית 
ריאות  במחלת  החמרה  ריאות, 
ספיקת  באי  והחמרה  כרונית 
שמרבית  עלה  מהפיילוט  לב. 
המאושפזים היו מעל גיל 65 ומ־

חציתם מעל גיל 80 .
שביעות  הביעו  החולים 
הרפואי  מהצוות  גבוהה  רצון 
החליט  זאת,  לאור  ומהטיפול. 
אלון  ניסים  מר  לאומית,  מנכ"ל 
רחבי  לכל  הפרויקט  הרחבת  על 
כש־ לאומית,  ללקוחות  הארץ 
הרצון  עומד  ההחלטה  מאחורי 
לייעל את המערכת מחד ולדאוג 
מאידך,  החולים  של  לבריאותם 
בנאומו  אלון  מר  שפירט  כפי 

בוועידה.

הפיצוץ המסתורי ברוסיה: "ניסוי 
בטיל בעל הנעה גרעינית"

"ניו יורק טיימס": הפיצוץ באתר הניסויים הרוסי היה באב-טיפוס של טיל 
שיוט מתקדם • הזינוק ברמות הקרינה באזור עוררו את סקרנות המערב 

מ‡ פ. יוחנן
ברוסיה,  המסתורי  הפיצוץ 
סקר־ מעורר  שעבר,  בשבוע 
לאור  האמריקני  במודיעין  נות 
זמני  לזינוק  גרם  שהוא  העובדה 
הרדיואקטיבית  הקרינה  ברמות 

באזור.
טיימס"  יורק  "ניו  העיתון 
האמריקנים,  להערכת  כי  דיווח 
מדובר בניסוי של טיל שיוט בעל 
הנעה גרעינית, שהוצג בעבר על 
פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא  ידי 
של  המרכזית  הנשק  כמערכת 
המת־ החימוש  במרוץ  מוסקבה 

חדש  מול ארה"ב.
לפרסם  מיעטו  הרוסים 
הנראה  ככל  הפיצוץ,  על  מידע 
אחת התאונות הגרעיניות החמו־
רות ברוסיה מאז אסון  צ'רנוביל, 
סוף  במהלך  להודות  נאלצו  אך 
בניסיון  ההרוגים  בין  כי  השבוע 
היו גם חמישה מדענים מסוכנות 

הגרעין  הרוסית "רוסאטום".
לפ־ היו  הדיווחים,  פי  על 

חות עוד שני הרוגים ופצועים.
ביום  בוצע  הכושל  הניסוי 

בסמוך  הלבן  בים  שעבר  חמישי 
לאתר הניסויים  "ננוקסה" אשר 

בצפון-מערב רוסיה.
הגרעינית  בקרינה  הזינוק 
ארכנגלסק,  הנמל  עיר  באזור 
שהתרחש,  הפיצוץ  בעקבות 
גורמי  של  סקרנותם  את  עורר 
כי  שמאמינים  מערביים,  ביון 
בתוכנית  חולשות  חושף  הפיצוץ 

החימוש הרוסית של פוטין.
אמריקניים  ביון  גורמי 
אמרו ל"ניו  יורק טיימס" כי לה־
אב- של  בניסוי  מדובר  ערכתם, 
המכונה  השיוט  טיל  של  טיפוס 
על ידי נאט"ו. כאשר הנשיא פו־

הטיל  של  יכולותיו  את  הציג  טין 
שעברה,  בשנה  לאומה  בנאום 

לפעי־ כניסתו  עם  כי  טען  הוא 
להגיע  יוכל  הטיל  מבצעית  לות 
לכל נקודה בעולם לאור העובדה 
גרעיני  כור  ידי  על  מונע  שהוא 
המר־ מגבלות  את  המבטל  קטן, 
חק הרגילות של טילים המונעים 
באמצעות דלקים קונבנציונליים.
הרוסים,  לטענת  זה,  טיל 
ההגנה  ממערכות  לחמוק  צפוי 
הפועל  ובפנטגון,  האמריקניות, 
מיכולתו  מודאגים  מענה,  לפתח 
הצפויה של הטיל לטוס בנתיבים 

בלתי צפויים בגובה טיסה נמוך.
עדיין  האמריקני  במודיעין 
הכיש־ אם  להעריך  יודעים  לא 
לונות יובילו לביטול התוכנית או 

שמא מדובר בעיכוב זמני בלבד.

הבנק הבינלאומי: הרווח הנקי עלה 
ב-2.3% ברבעון השני של 2019

ההכנסות מריבית צמחו ב-14%, ההכנסות שאינן מריבית ירדו ב-10% ◆ הבנק 
הציג שיפור ביחס היעילות בסיכום המחצית הראשונה של השנה

מ‡ פ. יוחנן
דיווח  בינלאומי   ה  הבנק 
של  השני  לרבעון  תוצאותיו  על 
 14.4% של  צמיחה  עם   2019
של  ועלייה  מריבית  בהכנסות 
2.3% ברווח הנקי. התשואה להון 
השני  ברבעון   11.3% על  עמדה 
הון  במכפיל  כעת  נסחר  והבנק 
הבנק  דירקטוריון  בנוסף,   .1.1
של  דיבידנד  חלוקת  על  החליט 

110 מיליון שקל.
נטו  מריבית  הבנק  הכנסות 
שקל  מיליון  בכ-642  הסתכמו 
גידול   ,2019 של  השני  ברבעון 
כ-561  לעומת  כ-14.4%  של 
המקביל  ברבעון  שקל  מיליון 
שאינן  ההכנסות  מנגד,  אשתקד. 
והסתכ־ בכ-9.9%  ירדו  מריבית 
מו בכ-382 מיליון שקל, לעומת 
בתקופה  שקל  מיליון  כ-424 

המקבילה אשתקד.

דיווח  התחתונה  בשורה 
כ-224  של  נקי  רווח  על  הבנק 
מיליון שקל ברבעון השני, עלייה 
של כ-2.3% לעומת הרווח הנקי 

ברבעון המקביל. 
התפעול  הוצאות  סה"כ 
בכ-678  הסתכמו  הבנק  של 
של  השני  ברבעון  שקל  מיליון 
לעו־ כ-3.5%  של  עלייה  השנה, 
ברבעון  שקל  מיליון  כ-655  מת 

המקביל.

shaharit.com
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החזון של מנכ"ל 'לאומית' 
שיציל בעז"ה אלפי חולים בשנה
ניסים אלון, מנכ"ל 'לאומית שירותי בריאות', הציב בפני באי ועידת ישראל לרפואה 
2019 את הבשורות האחרונות בתחום מהפכת האשפוז הביתי אותה מובילה 'לאומית'

הבריאות  מערכת  צמרת 
אתמול  השתתפה  הישראלית 
לרפואה  ישראל  בוועידת  ג'  יום 
האומה  בבנייני  שנערכה   2019

בירושלים. 
בוועידה  הראשון  המושב 
תחת  בית.  אשפוזי  בנושא  עסק 
בבית  מטיפול  "המעבר  הכותרת 
החולים לרפואה קהילתית ואש־
בתי  מנהלי  השמיעו  בית"  פוז 
חולים וקופות חולים את משנתם 

בנושא. 
'לאומית  מנכ"ל  של  דבריו 
אלון,  ניסים  בריאות',  שירותי 
לאור  מיוחדת  לב  תשומת  עוררו 
את  מובילה  ש'לאומית'  העבודה 

המהפכה בנושא. 
חו־ בית  רואה  אני  "בחזוני 
באשפוז  מיטות  מאות  של  לים 
"הפיילוט  המנכ"ל,  הצהיר  בית" 
הראה על שיפור השירות ללקוח 
לעומת אשפוז בבית חולים. כמו 
הבי־ בסביבתו  נשאר  הלקוח  כן, 
תית וכמובן נמנע מזיהומים בבית 
למו־ שנה  בכל  הגורמים  החולים 

תם של אלפי מטופלים".
האחרונות  בשנים  כאמור, 
רב  דגש  הבריאות  משרד  שם 
במסג־ הבית  אשפוזי  תחום  על 
זו  במסגרת  החולים.  קופות  רת 
בריאות  שירותי  לאומית  הקימה 

תכנית  שר"ן  חברת  בשיתוף 
הבוגרת  לאוכלוסייה  המיועדת 
בבתי  רפואי  טיפול  מתן  לצורך 
או  חריפות  במחלות  המטופלים, 
כרוניות  במחלות  החמרה  בעת 
הדורשות אשפוז כתחליף לאש־

פוז בבית חולים כללי.
ולטיפול  למעקב  כי  יצוין 
יתרו־ ביתי  אשפוז  במסגרת 
סכנת  צמצום  ביניהם  רבים,  נות 
מזיהומים  בהדבקה  ההידרדרות 
אליהם עלולים החולים להיחשף 
בבתי החולים. זאת ועוד, התקי־
בסיעוד  הפנימיות  במחלקות  נה 
הזד־ לאור  חסרה  החולים  בבתי 
בתק־ וחוסר  האוכלוסייה  קנות 

ציבים.
המחלות בהן מטפלים במ־
שפעת,  הן  הבית  אשפוז  סגרת 
ריאות,  דלקת  ברונכיטיס, 
באי  החמרה  שונים,  זיהומים 
במ־ החמרה  כרונית,  לב  ספיקת 

חלת ריאות כרונית ועוד.
החליט  לאומית  הנהלת 
בעיר  בתחום  פיילוט  לערוך 
אשדוד במסגרתו אותרו עשרות 
התכנית  בתנאי  העומדים  חולים 
וקיבלו הפניה מרופא המשפחה.
למבוט־ מעניקה  לאומית 

חיה באשפוז הבית –
רופא  של  יומית  בדיקה   •

ואחות.
• מוקד 24 שעות שמאויש 

ע"י אחות ורופא יועץ.
מעבדה  בדיקות  ביצוע   •

בבית
הדמיה  בדיקות  ביצוע   •
באחריות  ההסעות  כל  כאשר 

לאומית מבית הלקוח
וחזרה.

• תרופות וציוד רפואי.
בפיילוט  החלה  לאומית 
בחודש אדר ובמסגרתו טופלו 45 
ממוצע  עם  בית  באשפוז  חולים 
לחולה.    2.4 של  אשפוז  ימי 
מדלקת  נבעו  האשפוזים  מרבית 
ריאות  במחלת  החמרה  ריאות, 
ספיקת  באי  והחמרה  כרונית 
שמרבית  עלה  מהפיילוט  לב. 
המאושפזים היו מעל גיל 65 ומ־

חציתם מעל גיל 80 .
שביעות  הביעו  החולים 
הרפואי  מהצוות  גבוהה  רצון 
החליט  זאת,  לאור  ומהטיפול. 
אלון  ניסים  מר  לאומית,  מנכ"ל 
רחבי  לכל  הפרויקט  הרחבת  על 
כש־ לאומית,  ללקוחות  הארץ 
הרצון  עומד  ההחלטה  מאחורי 
לייעל את המערכת מחד ולדאוג 
מאידך,  החולים  של  לבריאותם 
בנאומו  אלון  מר  שפירט  כפי 

בוועידה.

הפיצוץ המסתורי ברוסיה: "ניסוי 
בטיל בעל הנעה גרעינית"

"ניו יורק טיימס": הפיצוץ באתר הניסויים הרוסי היה באב-טיפוס של טיל 
שיוט מתקדם • הזינוק ברמות הקרינה באזור עוררו את סקרנות המערב 

מ‡ פ. יוחנן
ברוסיה,  המסתורי  הפיצוץ 
סקר־ מעורר  שעבר,  בשבוע 
לאור  האמריקני  במודיעין  נות 
זמני  לזינוק  גרם  שהוא  העובדה 
הרדיואקטיבית  הקרינה  ברמות 

באזור.
טיימס"  יורק  "ניו  העיתון 
האמריקנים,  להערכת  כי  דיווח 
מדובר בניסוי של טיל שיוט בעל 
הנעה גרעינית, שהוצג בעבר על 
פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא  ידי 
של  המרכזית  הנשק  כמערכת 
המת־ החימוש  במרוץ  מוסקבה 

חדש  מול ארה"ב.
לפרסם  מיעטו  הרוסים 
הנראה  ככל  הפיצוץ,  על  מידע 
אחת התאונות הגרעיניות החמו־
רות ברוסיה מאז אסון  צ'רנוביל, 
סוף  במהלך  להודות  נאלצו  אך 
בניסיון  ההרוגים  בין  כי  השבוע 
היו גם חמישה מדענים מסוכנות 

הגרעין  הרוסית "רוסאטום".
לפ־ היו  הדיווחים,  פי  על 

חות עוד שני הרוגים ופצועים.
ביום  בוצע  הכושל  הניסוי 

בסמוך  הלבן  בים  שעבר  חמישי 
לאתר הניסויים  "ננוקסה" אשר 

בצפון-מערב רוסיה.
הגרעינית  בקרינה  הזינוק 
ארכנגלסק,  הנמל  עיר  באזור 
שהתרחש,  הפיצוץ  בעקבות 
גורמי  של  סקרנותם  את  עורר 
כי  שמאמינים  מערביים,  ביון 
בתוכנית  חולשות  חושף  הפיצוץ 

החימוש הרוסית של פוטין.
אמריקניים  ביון  גורמי 
אמרו ל"ניו  יורק טיימס" כי לה־
אב- של  בניסוי  מדובר  ערכתם, 
המכונה  השיוט  טיל  של  טיפוס 
על ידי נאט"ו. כאשר הנשיא פו־
הטיל  של  יכולותיו  את  הציג  טין 
שעברה,  בשנה  לאומה  בנאום 

לפעי־ כניסתו  עם  כי  טען  הוא 
להגיע  יוכל  הטיל  מבצעית  לות 
לכל נקודה בעולם לאור העובדה 
גרעיני  כור  ידי  על  מונע  שהוא 
המר־ מגבלות  את  המבטל  קטן, 
חק הרגילות של טילים המונעים 
באמצעות דלקים קונבנציונליים.
הרוסים,  לטענת  זה,  טיל 
ההגנה  ממערכות  לחמוק  צפוי 
הפועל  ובפנטגון,  האמריקניות, 
מיכולתו  מודאגים  מענה,  לפתח 
הצפויה של הטיל לטוס בנתיבים 

בלתי צפויים בגובה טיסה נמוך.
עדיין  האמריקני  במודיעין 
הכיש־ אם  להעריך  יודעים  לא 
לונות יובילו לביטול התוכנית או 

שמא מדובר בעיכוב זמני בלבד.

הבנק הבינלאומי: הרווח הנקי עלה 
ב-2.3% ברבעון השני של 2019

ההכנסות מריבית צמחו ב-14%, ההכנסות שאינן מריבית ירדו ב-10% ◆ הבנק 
הציג שיפור ביחס היעילות בסיכום המחצית הראשונה של השנה

מ‡ פ. יוחנן
דיווח  בינלאומי   ה  הבנק 
של  השני  לרבעון  תוצאותיו  על 
 14.4% של  צמיחה  עם   2019
של  ועלייה  מריבית  בהכנסות 
2.3% ברווח הנקי. התשואה להון 
השני  ברבעון   11.3% על  עמדה 
הון  במכפיל  כעת  נסחר  והבנק 
הבנק  דירקטוריון  בנוסף,   .1.1
של  דיבידנד  חלוקת  על  החליט 

110 מיליון שקל.
נטו  מריבית  הבנק  הכנסות 
שקל  מיליון  בכ-642  הסתכמו 
גידול   ,2019 של  השני  ברבעון 
כ-561  לעומת  כ-14.4%  של 
המקביל  ברבעון  שקל  מיליון 
שאינן  ההכנסות  מנגד,  אשתקד. 
והסתכ־ בכ-9.9%  ירדו  מריבית 
מו בכ-382 מיליון שקל, לעומת 
בתקופה  שקל  מיליון  כ-424 

המקבילה אשתקד.

דיווח  התחתונה  בשורה 
כ-224  של  נקי  רווח  על  הבנק 
מיליון שקל ברבעון השני, עלייה 
של כ-2.3% לעומת הרווח הנקי 

ברבעון המקביל. 
התפעול  הוצאות  סה"כ 
בכ-678  הסתכמו  הבנק  של 
של  השני  ברבעון  שקל  מיליון 
לעו־ כ-3.5%  של  עלייה  השנה, 
ברבעון  שקל  מיליון  כ-655  מת 

המקביל.

shaharit.com
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הציבור יודע לנצל הזדמנויות בבין הזמנים:

רשת ברודווי יוצאת בשורת מבצעים 
מיוחדים לבין הזמנים; תקופת בין הזמנים 
מסתמנת כזמן בו הציבור מעדיף לקניות

המבצע השנתי של תקופת בין הזמנים ברשת ההלבשה החסידית 'ברודווי' יצא 
לדרכו במחירים חסרי תחרות, תחת הכותרת 'הגיע הזמן להתחדש'.

ממשיך  הנוכחי  המבצע 
את הקו המוביל את רוח הרשת, 
אל  הלב  תשומת  כל  בהקדשת 
הצי־ של  הצורך  ואל  הלקוחות 
איכו־ במוצרים  להתחדש  בור 

תיים – במחירים סבירים.
בהנהלת 'ברודווי' אומרים 
כי "בתקופת בין הזמנים ניכרת 
המ־ הלקוחות  במספר  עליה 
ההלבשה  סל  את  לחדש  גיעים 
הסמיכות  בגלל  גם  החסידית, 
לב־ הלימודים  שנת  לפתיחת 
בתקופה  ובכלל  הישיבות,  חורי 

עונת  את  מתחילים  אנשים  זו 
ומו־ החגים"  לקראת  הקניות 
סיפים כי "לכן חשוב לנו להיות 
יחד עם ציבור הלקוחות ולענות 
על הצורך של כל אחד מהלקו־

חות".
במבצע הנוכחי כלול מלאי 
 – בטנה  חצי  חליפות  של  רחב 
קולב  ומוצרי  חלקים,  שלוש 
מיוחדים  במחירים  נוספים 
של  הנחות  וכן  הזמנים,  לבין 
מוצרי  כל  על  אחוזים  עשרות 
מלאי  הכוללת  'ברודווי'  המותג 

חלק  ובעקיטשעס  חליפות  של 
דוג־ של  רחב  במבחר  ופרחוני 

מאות. 
'מבצע  במסגרת  כן  כמו 
גם  מיוחד  מבצע  הזמנים',  בין 
בס־ כללית  הלבשה  במחלקת 
וישי־ חולצות  על  ברודווי  ניפי 
האיכותי  המותג  של  חלאט  בה 
איכו־ אישית  והלבשה  'מדיסון' 
תית מהמותג המוכר 'וולטקס'. 
והז־ בשורה  בהחלט  זהו 
שיודע  החסידי  לציבור  דמנות 

לנצל הזדמנויות. 

shaharit.com
office@shaharit.com

053-3625841/053-3181886
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רובח

עבבבמעברן

וומורבחבבע

עבבבחרוסוב

ברבניספינורבחבבעוביפרויוםי
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רובח

עבבמובריממורנטרן

וויזניוסובורבחבבע

בורניובעורבחבבע
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רובח

עבבמובריממורנטרן

וויזניוסובורבחבבע

בורניובעורבחבבע
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רובח

עבבבחרופינסרין

עבבבחרובבוב

ורבחבבע

עבבבחרוכסנר

יוםי

יוםי

וביפרויוםי
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רובח

סבוררורבחבבע

רימךבירמןביחיעבבבבימווורןבירוים

יוםברומיבערער

יוםומיטריכטר
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רובח

סבוררורבחבבע

רימךבירמןביחיעבבבבימווורןבירוים

יוםברומיבערער

יוםומיטריכטר


