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ארה''ב מטרפדת את 
שחרור המיכלית האיראנית 

הנמצאת בידי בריטניה

השר חיים כץ צפוי להגיש 
היום את התפטרותו 

מהממשלה בעקבות כתב 
האישום שהוגש נגדו 

שרפת שנאה
פלסטינים הציתו שרפה ליד היישוב 
יצהר ו-40 משפחות פונו מבתיהם ◆ 
השרפה, באזור טופוגרפי שמקשה 

על הגעת כוחות כיבוי האש

באיראן טוענים: 
"בריטניה מעוניינת לשחרר את 

מיכלית הנפט האיראנית "גרייס 1" 
בעקבות מסמכים שונים 

שהועברו אליה

מסמן את היורשים
למרות הבכירים בליכוד 

הטוענים לכתר, לנתניהו יש 
מועמדים משלו להחלפתו 

בוא היום ◆ יוסי כהן – ראש 
המוסד ורון דרמר – שגריר 

ישראל בארה''ב, הם המתאמים 
לתפקיד לדעתו של נתניהו

מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם מדווח כי טיל ישראלי שוגר אתמול בלילה לכיוון סוריה אך 
יורט ע''י מערכות נ''מ סוריות בטרם הגיע ליעדו • האזור בו התבצע היירוט, בצפון מערב 

המדינה, הינו אזור שהותקף בעבר ע''י צה''ל • בסוריה הרשמית טרם האשימו את ישראל בירי

התקיפות 
נמשכות

המהומות בהונג קונג
סין מזהירה כי אם המצב במדינה לא יירגע, היא תשקול להתערב 

בנעשה ולדכא את ההפגנות • בתגובה הזהיר היועץ לביטחון לאומי 
בארה''ב את סין: שקלו את צעדיכם, אנו זוכרים את כיכר טיאננמן

הדילמה הישראלית

שתי חברות הקונגרס האמריקאי, 
הידועות באיבתן לישראל ולנשיא 

טראמפ ביקשו לבקר בישראל 
• לאחר לחץ מהבית הלבן, אסר 
שר הפנים את כניסתן לארץ • 

בעקבות ההחלטה, בכירים במפלגה 
הדמוקרטית בארה''ב זועמים על 

ישראל, וטוענים: "איבדה את 
תמיכת המפלגה"
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'שחרית'
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לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י
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פרנו // „ו„ פרי„

הענ˜ הסיני
הפכו  קונג  בהונג  העזות  ההפגנות 

העו־ ברחבי  רבים  המעסיקות  לכותרות 

לפני  עד  אשר  האזרחים  של  הדרישה  לם. 

היסטוריים)  (במונחים  לא-ארוכה  תקופה 

נהנו משלטון דמוקרטי תחת חסות בריטית 

המקום  ומהפיכת  משינוי  חוששים  וכעת 

היטב  מהדהדת  סין,  בנוסח  לדיקטטורה 

בבירות המערב, אך ספק גדול האם מישהו 

בוושינגטון או בפריז יתערב לטובתם.

הונג קונג על למעלה מ-7 מיליון תוש־

ביה עשויה להיוותר לבד במקרה של פלי־

שה סינית למקום. במקרה כזה אלפי המפ־

גינים ירשמו הפסד גדול בשורה התחתונה 

במקום הרווח אותו ציפו להשיג.

למען האמת, לא ברור מדוע סין לא בי־

צעה עד כה את הצעד הדרמטי של פלישה 

להונג קונג. צעד שכזה, ככל הנראה, יעלה 

בחייהם של מעט מאוד אנשים, אם בכלל, 

ובכך סין תעצור את ההפגנות ברחבי המ־

דינה. תדכא את אזרחי המקום ותמנע את 

כאב הראש המיותר מבחינתה.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

נחמו נחמו עמי   
שם  על  נחמו"  "שבת  נקראת  השבת 

במילים  הפותחת  בה,  הנקראת  ההפטרה 

"נחמו נחמו עמי".

לאחר שלושת השבועות של בין המצ־

רים הנקראים "תלתא דפורענותא", באות 

דנחמתא"  "שבעא  הנחמה  שבתות  שבע 

בהן קוראים נבואות של נחמה וגאולה.

הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זיע"א 

"גזירה  נד):  (פסחים  הגמרא  פי  על  פירש 

כל  שהרי   - הלב"  מן  שישתכח  המת  על 

דבר אבוד שאין שום סיכוי למצאו, האדם 

מתייאש ממנו ושוכח אותו. אבל כאלפיים 

אנו  עדיין  המקדש,  בית  חורבן  מאז  שנה 

המ־ בוכים ומתאבלים עליו. ומכאן שבית 

קדש איננו כדבר "מת" ואבוד מאיתנו. 

זאת נחמתנו אחרי תשעה באב. שבית 

המקדש "חי" ויבנה במהרה.

בברכת שבת שלום

// דרמה: „בר המערכ

ארצות הברית סיכלה את השבת 
המכלית האיראנית שנלכדה

ארה"ב פנתה לגיברלטר וביקשה לעצור את השבת המכלית לאיראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב הצליחה לסכל את 
השבתה של המכלית האיראנית 
אשר נלכדה על ידי הצי הבריטי 
כאשר עברה בסמוך למצרי גי־
ברלטר. המכלית שהייתה אמו־
רה להיות משוחררת אתמול על 
נותרה  גיברלטר,  שלטונות  ידי 
פנתה  שארה"ב  לאחר  במקום 

תש־ לא  כי  וביקשה  לגיברלטר 
הבקשה  את  המכלית.  את  חרר 
האמ־ המדינה  מחלקת  נימקה 
ריקנית בכך ש"מספר האשמות 

שכעת נבחנות".
אמורה  הייתה  המכלית 
להשתחרר אתמול לאחר שהר־
שויות בגיברלטר הבינו כי היא 
כבר לא תשוב לסוריה. המהלך 

צפוי היה להוביל לשחרורה של 
על  שנלכדה  הבריטית  המכלית 

ידי האיראנים.
עצמה  שהמכלית  למרות 
המכלית  מפקד  שוחררה,  לא 
שוח־ צוותה  מאנשי  ושלושה 

ררו.
האמ־ המדינה  במחלקת 

ריקנית לא התייחסה לדיווח.
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בליכוד יפסיקו את ההתקפות 
האישיות נגד יו''ר ימינה שקד
בעקבות סקרים פנימיים הוחלט בליכוד לשנות את האסטרטגיה בה בחרו

מ‡: ח. פרנ˜ל
מק־ חשש  מתוך 
של  ה'געוואלד'  מפיין 
את  שישתה  נתניהו 
מפלגת  של  הקולות 
החשש  ומנגד  'ימינה' 
שבר־ של  הליכוד  של 
לא  'ימינה'  האמת,  גע 
לרא־ בנתניהו  תתמוך 
גרמו  הממשלה,  שות 
לכך שבימים האחרונים 

ו"ירו  זו  את  זו  תקפו  המפלגות 
בתוך הנגמ''ש". 

אלא שכעת, בעקבות סקרי 
במ־ החלו  שנערכו,  קהל  דעת 
האסטרטגיה  את  לשנות  פלגות 
יממה  בתוך  מעלות  ב-180  שלהן 
שבלי־ לאחר  לדוגמה,  כך  אחת. 
האחרונים  בימים  החליטו  כוד 
שקד,  איילת  את  בעוצמה  לתקוף 
זגזוג  על  "ימינה",  רשימת  יו"ר 
להצטרף  צלח  שלא  הניסיון  ועל 
לליכוד, אתמול ביקש צוות הקמ־
פיין לשנות את הקו ולא להתייחס 
לסי־ לא  וגם  אישי  באופן  לשקד 
רוב לאפשר לה להצטרף לליכוד. 
מס־ בקנה  היו  עוד  לאתמול  נכון 
רים בנוסח: "ציפי לבני החדשה", 

לחבור  שקד  של  לניסיון  שרמזו 
בדיוק,  סיבה  מאותה  לליכוד. 
הכיוון  ישונה  מהבוקר  והחל 
מהסקרים  הסיבה:  חד.  באופן 
עלה שבקרב הציבור הימני, ההח־
לטה שלא לפתוח בפני שקד את 
מתקב־ השלטון  למפלגת  השער 
את  בעיקר  ומשרתת  טוב  לא  לת 
השרים  התבקשו  כך  בשל  שקד. 
לא לעסוק בסוגיה הזאת, לא לת־
אישי,  באופן  ובנט  שקד  את  קוף 
של־ עיקרי  אחד  במסר  ולהתרכז 
פיו לא ניתן לסמוך על שקד ועל 

נפתלי בנט שימליצו על נתניהו. 
גם ב'ימינה' נעשתה הערכת 
לשנות  והוחלט  מחודשת  מצב 
עימו־ אחרי  חד.  באופן  כיוון 
של  ומתוקשרים  חריפים  תים 

ותגו־ נתניהו  עם  המפלגה  חברי 
הוחלט  למדיניותו,  חריפות  בות 
כשהסיבה  הלהבות.  את  להוריד 
שהדב־ שהעלו  בדיקות  היא  לכך 
רים הקשים שכתב שר התחבורה 
נתניהו,  על  סמוטריץ'  בצלאל 
והאמירה של שקד שלפיה נתניהו 
לא  הימין,  מועמד  הוא  "כרגע" 
לכן  הימני.  בציבור  טוב  עוברים 
החליטה רביעיית ההנהגה לשנות 
חי,  שידור  במהלך  אתמול,  כיוון. 
לשנות  ההזדמנות  את  בנט  ניצל 
הכי  בצורה  אומר  "אני  הקו:  את 
ימינה  מפלגת  חדה,  והכי  ברורה 
ראש  להיות  נתניהו  על  תמליץ 
ישראל"  מדינת  של  הממשלה 
אמר. "זה על דעת כל ראשי המ־

פלגה".

סערת ההפרדה:

בעקבות החלטת בג''צ: בשמאל 
מברכים, בימין מתנגדים

בין התומכים בהחלטת בג''ץ – אביגדור ליברמן ומפלגת כחול לבן ◆ זאת למרות 
שבג''ץ לא הכריע בסוגיית ההפרדה

מ‡: ח. פרנ˜ל
את  לאסור  בג''ץ  החלטת 
בעפולה,  הזמר  באירוע  ההפרדה 
המשפ־ במערכת  סערה  חוללה 
היו  לא  שלהחלטה  למרות  טית 
וההחל־ היות  מעשיות,  השלכות 
טה ניתנה לאחר תחילת האירוע.

נדרש  לא  בג''ץ  כי  יצוין, 
קבע  אלא  גופא  ההפרדה  לעניין 
לא  המחוזי  המשפט  לבית  כי 
דין  פסק  לבטל  סמכות  הייתה 
משפט  בית  ע''י  שניתן  מנהלי 

לעניינים מנהליים.
בית־ ישראל  מפלגת  יו"ר 
החמיץ  לא  ליברמן,  אביגדור  נו 
להתנגח  ההזדמנות  את  כמובן 
"בזמן  כי  ואמר  החרדי  בציבור 
בסוגיות  דנים  המשפט  שבתי 
מת־ האמיתי  הטירוף  מנהליות, 
האירוע  שלנו.  לאף  מתחת  רחש 
כניעת  של  תוצאה  הוא  בעפולה 
נתניהו,  רה"מ  בראשות  הליכוד 
במו"מ  החרדים  דרישות  לכל 
סביב  ובמיוחד  הקואליציוני 
ההפרדה  איסור  ביטול  סוגיית 

הצי־ במרחב  לגברים  נשים  בין 
יהודית  מדינה  בעד  אנחנו  בורי. 
ובעד מסורת ישראל ונגד מדינת 

הלכה".
לבן,  כחול  הנהגת  חבר  גם, 
גבי אשכנזי, תמך בפסיקת בג''ץ, 
ואמר כי "אנחנו נגד הדרת נשים 
עם  הפרדה.  אירועי  נגד  ובוודאי 
המיסים  משלם  של  ציבור  כספי 
אי אפשר להדיר מישהו שמשלם 
אותם. גם אתם לא רוצים לחיות 
כפייה  נגד  אנחנו  הלכה.  במדינת 

מכל סוג שהוא".

המשפ־ שר  זאת  לעומת 
להח־ התנגד  אוחנה  אמיר  טים 
להדיר  רוצים  לא  "אנחנו  לטה: 
הציבורי.  מהמרחב  החרדים  את 
אפשר לאפשר פעם אחת אירוע 
וולו־ כשההפרדה  החרדי  למגזר 
עפולה  עיריית  ראש  נטרית". 
"כנראה  ואמר:  לגל"צ,  התראיין 
לבטל  כוונה  שום  הייתה  שלא 
את ההופעה, אחרת ביהמ"ש היה 
תחילת  אחרי  דקה  ממש  מודיע 
מס־ בהפרדה  ההופעה  האירוע. 

מלת אחדות".

נתניהו סימן את יורשיו: שגריר 
ישראל בארה''ב וראש המוסד

בשיחות סגורות אמר נתניהו כי השניים הם המתאימים להחליפו ביום שיפרוש

מ‡: ח. פרנ˜ל
מת־ הליכוד  בכירי  בעוד 
הירו־ לקרב  שנים  מזה  כוננים 
לראש  נתניהו,  שאחרי  ביום  שה 
בראש  יש  מסתבר,  הממשלה, 
רעיונות אחרים. "יש שני אנשים 
לה־ מתאימים  בהם  רואה  שאני 
נהיג את מדינת ישראל - יוסי כהן 
ורון דרמר", נתניהו אמר בשיחות 
סגורות באחרונה, כך לדברי גור־
מים פוליטיים. הגורמים הופתעו 
נקב,  שבהם  השמות  את  לשמוע 
שכן הם אינם של בכירים בליכוד 
כמו גדעון סער או גלעד ארדן, או 
מהימין  אחרים  פוליטיקאים  של 
במ־ המפה.  של  השני  מהצד  או 
קום זאת, נתניהו נקב בשמות של 

שניים מהאישים הבכירים ביותר 
במפה המדינית- אסטרטגית של 
ישראל בשנים האחרונות הנחש־
ראש  אמונו,  לאנשי  שניהם  בים 
המוסד ושגריר ישראל בארה''ב. 
את  יבחר  נתניהו  לא  כי  יצוין 
הלי־ מתפקדי  אלא  שלו,  היורש 
על  מעידה  ההתבטאות  אך  כוד, 
בלי־ עמיתיו  כלפי  הערכה  חוסר 
כוד, לעומת הערכה מאוד גבוהה 

לאנשי אמונו.
מהאישים  הם  ודרמר  כהן 
בע־ לנתניהו  ביותר  הקרובים 
כראש  בכהונתו  האחרון  שור 
שהחל   ,48 בן  דרמר,  הממשלה. 
ליו"ר  אסטרטגי  כיועץ  דרכו  את 
שרנסקי,  נתן  לשעבר  הסוכנות 

בתחילת  נתניהו  עם  לעבוד  החל 
ללשכת  וכשחזר  ה-2000,  שנות 
מונה  ב-2008  הממשלה  ראש 
הוא   2013 מאז  המדיני.  ליועצו 
מכהן כשגריר ישראל בוושינגטון 
תקופה  שנים,  משש  יותר  כבר   -
חריגה וארוכה לתפקיד זה. דרמר 
האח־ בשנים  פעמים  כמה  ביקש 
ולשוב  תפקידו  את  לסיים  רונות 
לישראל, אך לבקשת נתניהו הוא 
בשל  היתר  בין  בתפקידו  נשאר 
החדר  עם  שפיתח  החם  הקשר 
טראמפ.  ממשל  של  הסגלגל 
הוארכה  החודש  יותר  מוקדם 
מגבלות  למרות  שוב,  כהונתו 
של  לבקשתו  המעבר,  ממשלת 

ראש הממשלה.
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בליכוד יפסיקו את ההתקפות 
האישיות נגד יו''ר ימינה שקד
בעקבות סקרים פנימיים הוחלט בליכוד לשנות את האסטרטגיה בה בחרו

מ‡: ח. פרנ˜ל
מק־ חשש  מתוך 
של  ה'געוואלד'  מפיין 
את  שישתה  נתניהו 
מפלגת  של  הקולות 
החשש  ומנגד  'ימינה' 
שבר־ של  הליכוד  של 
לא  'ימינה'  האמת,  גע 
לרא־ בנתניהו  תתמוך 
גרמו  הממשלה,  שות 
לכך שבימים האחרונים 

ו"ירו  זו  את  זו  תקפו  המפלגות 
בתוך הנגמ''ש". 

אלא שכעת, בעקבות סקרי 
במ־ החלו  שנערכו,  קהל  דעת 
האסטרטגיה  את  לשנות  פלגות 
יממה  בתוך  מעלות  ב-180  שלהן 
שבלי־ לאחר  לדוגמה,  כך  אחת. 
האחרונים  בימים  החליטו  כוד 
שקד,  איילת  את  בעוצמה  לתקוף 
זגזוג  על  "ימינה",  רשימת  יו"ר 
להצטרף  צלח  שלא  הניסיון  ועל 
לליכוד, אתמול ביקש צוות הקמ־
פיין לשנות את הקו ולא להתייחס 
לסי־ לא  וגם  אישי  באופן  לשקד 
רוב לאפשר לה להצטרף לליכוד. 
מס־ בקנה  היו  עוד  לאתמול  נכון 
רים בנוסח: "ציפי לבני החדשה", 

לחבור  שקד  של  לניסיון  שרמזו 
בדיוק,  סיבה  מאותה  לליכוד. 
הכיוון  ישונה  מהבוקר  והחל 
מהסקרים  הסיבה:  חד.  באופן 
עלה שבקרב הציבור הימני, ההח־
לטה שלא לפתוח בפני שקד את 
מתקב־ השלטון  למפלגת  השער 
את  בעיקר  ומשרתת  טוב  לא  לת 
השרים  התבקשו  כך  בשל  שקד. 
לא לעסוק בסוגיה הזאת, לא לת־
אישי,  באופן  ובנט  שקד  את  קוף 
של־ עיקרי  אחד  במסר  ולהתרכז 
פיו לא ניתן לסמוך על שקד ועל 

נפתלי בנט שימליצו על נתניהו. 
גם ב'ימינה' נעשתה הערכת 
לשנות  והוחלט  מחודשת  מצב 
עימו־ אחרי  חד.  באופן  כיוון 

של  ומתוקשרים  חריפים  תים 

ותגו־ נתניהו  עם  המפלגה  חברי 
הוחלט  למדיניותו,  חריפות  בות 
כשהסיבה  הלהבות.  את  להוריד 
שהדב־ שהעלו  בדיקות  היא  לכך 
רים הקשים שכתב שר התחבורה 
נתניהו,  על  סמוטריץ'  בצלאל 
והאמירה של שקד שלפיה נתניהו 
לא  הימין,  מועמד  הוא  "כרגע" 
לכן  הימני.  בציבור  טוב  עוברים 
החליטה רביעיית ההנהגה לשנות 
חי,  שידור  במהלך  אתמול,  כיוון. 
לשנות  ההזדמנות  את  בנט  ניצל 
הכי  בצורה  אומר  "אני  הקו:  את 
ימינה  מפלגת  חדה,  והכי  ברורה 
ראש  להיות  נתניהו  על  תמליץ 
ישראל"  מדינת  של  הממשלה 
אמר. "זה על דעת כל ראשי המ־

פלגה".

סערת ההפרדה:

בעקבות החלטת בג''צ: בשמאל 
מברכים, בימין מתנגדים

בין התומכים בהחלטת בג''ץ – אביגדור ליברמן ומפלגת כחול לבן ◆ זאת למרות 
שבג''ץ לא הכריע בסוגיית ההפרדה

מ‡: ח. פרנ˜ל
את  לאסור  בג''ץ  החלטת 
בעפולה,  הזמר  באירוע  ההפרדה 
המשפ־ במערכת  סערה  חוללה 
היו  לא  שלהחלטה  למרות  טית 
וההחל־ היות  מעשיות,  השלכות 
טה ניתנה לאחר תחילת האירוע.

נדרש  לא  בג''ץ  כי  יצוין, 
קבע  אלא  גופא  ההפרדה  לעניין 
לא  המחוזי  המשפט  לבית  כי 
דין  פסק  לבטל  סמכות  הייתה 
משפט  בית  ע''י  שניתן  מנהלי 

לעניינים מנהליים.
בית־ ישראל  מפלגת  יו"ר 
החמיץ  לא  ליברמן,  אביגדור  נו 
להתנגח  ההזדמנות  את  כמובן 
"בזמן  כי  ואמר  החרדי  בציבור 
בסוגיות  דנים  המשפט  שבתי 
מת־ האמיתי  הטירוף  מנהליות, 
האירוע  שלנו.  לאף  מתחת  רחש 
כניעת  של  תוצאה  הוא  בעפולה 
נתניהו,  רה"מ  בראשות  הליכוד 
במו"מ  החרדים  דרישות  לכל 
סביב  ובמיוחד  הקואליציוני 
ההפרדה  איסור  ביטול  סוגיית 

הצי־ במרחב  לגברים  נשים  בין 
יהודית  מדינה  בעד  אנחנו  בורי. 
ובעד מסורת ישראל ונגד מדינת 

הלכה".
לבן,  כחול  הנהגת  חבר  גם, 
גבי אשכנזי, תמך בפסיקת בג''ץ, 
ואמר כי "אנחנו נגד הדרת נשים 
עם  הפרדה.  אירועי  נגד  ובוודאי 
המיסים  משלם  של  ציבור  כספי 
אי אפשר להדיר מישהו שמשלם 
אותם. גם אתם לא רוצים לחיות 
כפייה  נגד  אנחנו  הלכה.  במדינת 

מכל סוג שהוא".

המשפ־ שר  זאת  לעומת 
להח־ התנגד  אוחנה  אמיר  טים 
להדיר  רוצים  לא  "אנחנו  לטה: 
הציבורי.  מהמרחב  החרדים  את 
אפשר לאפשר פעם אחת אירוע 
וולו־ כשההפרדה  החרדי  למגזר 

עפולה  עיריית  ראש  נטרית". 
"כנראה  ואמר:  לגל"צ,  התראיין 
לבטל  כוונה  שום  הייתה  שלא 
את ההופעה, אחרת ביהמ"ש היה 
תחילת  אחרי  דקה  ממש  מודיע 
מס־ בהפרדה  ההופעה  האירוע. 

מלת אחדות".

נתניהו סימן את יורשיו: שגריר 
ישראל בארה''ב וראש המוסד

בשיחות סגורות אמר נתניהו כי השניים הם המתאימים להחליפו ביום שיפרוש

מ‡: ח. פרנ˜ל
מת־ הליכוד  בכירי  בעוד 
הירו־ לקרב  שנים  מזה  כוננים 
לראש  נתניהו,  שאחרי  ביום  שה 
בראש  יש  מסתבר,  הממשלה, 
רעיונות אחרים. "יש שני אנשים 
לה־ מתאימים  בהם  רואה  שאני 
נהיג את מדינת ישראל - יוסי כהן 
ורון דרמר", נתניהו אמר בשיחות 
סגורות באחרונה, כך לדברי גור־
מים פוליטיים. הגורמים הופתעו 
נקב,  שבהם  השמות  את  לשמוע 
שכן הם אינם של בכירים בליכוד 
כמו גדעון סער או גלעד ארדן, או 
מהימין  אחרים  פוליטיקאים  של 
במ־ המפה.  של  השני  מהצד  או 
קום זאת, נתניהו נקב בשמות של 

שניים מהאישים הבכירים ביותר 
במפה המדינית- אסטרטגית של 
ישראל בשנים האחרונות הנחש־
ראש  אמונו,  לאנשי  שניהם  בים 
המוסד ושגריר ישראל בארה''ב. 
את  יבחר  נתניהו  לא  כי  יצוין 
הלי־ מתפקדי  אלא  שלו,  היורש 
על  מעידה  ההתבטאות  אך  כוד, 
בלי־ עמיתיו  כלפי  הערכה  חוסר 
כוד, לעומת הערכה מאוד גבוהה 

לאנשי אמונו.
מהאישים  הם  ודרמר  כהן 
בע־ לנתניהו  ביותר  הקרובים 
כראש  בכהונתו  האחרון  שור 
שהחל   ,48 בן  דרמר,  הממשלה. 
ליו"ר  אסטרטגי  כיועץ  דרכו  את 
שרנסקי,  נתן  לשעבר  הסוכנות 

בתחילת  נתניהו  עם  לעבוד  החל 
ללשכת  וכשחזר  ה-2000,  שנות 
מונה  ב-2008  הממשלה  ראש 
הוא   2013 מאז  המדיני.  ליועצו 
מכהן כשגריר ישראל בוושינגטון 
תקופה  שנים,  משש  יותר  כבר   -
חריגה וארוכה לתפקיד זה. דרמר 
האח־ בשנים  פעמים  כמה  ביקש 
ולשוב  תפקידו  את  לסיים  רונות 
לישראל, אך לבקשת נתניהו הוא 
בשל  היתר  בין  בתפקידו  נשאר 
החדר  עם  שפיתח  החם  הקשר 
טראמפ.  ממשל  של  הסגלגל 
הוארכה  החודש  יותר  מוקדם 
מגבלות  למרות  שוב,  כהונתו 
של  לבקשתו  המעבר,  ממשלת 

ראש הממשלה.

http://bit.ly/2Mkizj4


יום שישי ט"ו מנחם אב תשע"ט 416/08/2019

סמוטריץ יפעל לאסור בחוק הפעלת תח''צ פרטית בשבתות
לדבריו, למרות שלא נגבה כסף תמורת הנסיעה בקו, נחשבים הקווים לקווי שירות

מ‡: ח. פרנ˜ל

שוקל  סמוטריץ,  בצלאל  התחבורה,  שר 

בשבת  הציבורית  התחבורה  נגד  חקיקה  לקדם 

ברמת גן. השר הודיע על כך אתמול (חמישי) בת־

נגד  המחוזי  המשפט  לבית  רבנים  לעתירת  גובה 

קווי הבילוי של רמת גן הפועלים בשבתות רח''ל.

בתשובת המדינה לעתירה הסכימה המדינה 
החוק  על  עבירה  בשבת  הקווים  בהפעלת  אין  כי 
משום שלא נדרש לשלם על הנסיעה בהם ובשל 
כך אינם נחשבים כקווי שירות. יחד עם זאת, המ־
דינה מציינת ששר התחבורה הנחה את הגורמים 
המקצועיים במשרדו לבחון אם אין מקום לעדכן 
מסוג  הסעות  שתמנע  כך  הקיימת  הרגולציה  את 

זה, שכן, לטענת המדינה, "המחוקק לא צפה" את 
האפשרות שייערכו הסעות מסוג זה.

ר''ע ר''ג מסר בתגובה: "שר התחבורה יכול 
מעל  הוא  גן  ברמת  החוק  ששלטון  בטוח  להיות 
כן  לפני  אך  בחוק,  שינוי  כל  ונכבד   - הכל  ולפני 
נלחם בכל כוחנו למנוע את חקיקה הקיצונית הזו 

שיותר ממריחה חקיקת מדינת הלכה".

בהחלטה משותפת עם רה''מ: 

שר הפנים אסר 
כניסתן של חברות 
הקונגרס האמריקני 

לישראל
 BDS-זאת בשל פעילותן עם ה
ואיגונים אנטי ישראליים נוספים

מ‡: ח. פרנ˜ל
הרב  הפנים  שר 
החליט  דרעי  אריה 
כני־ את  לאסור  אמש 
סתן לישראל של שתי 
חברות הקונגרס האמ־
עומר  אילהן  ריקני, 
טלאיב.  וראשידה 
על  התקבלה  ההחלטה 
הממשלה,  ראש  דעת 
שר  נתניהו,  בנימין 
החוץ ישראל כץ והשר 
אסטרטגיים,  לעניינים 

גלעד ארדן. 
הת־ ההחלטה 
שהשר  לאחר  קבלה 
מדובר  כי  נוכח  דרעי 
נגד  חרם  בפעילות 
למנוע  שיש  ישראל 
ארצה,  כניסתן  את 
חוק  להוראות  בהתאם 

הכניסה לישראל. 
במי  "מדובר 
הבמה  את  שמנצלות 
ביותר  המרכזית 
בארגוני  לתמיכה 
הקוראים   BDS-ה
ישראל",  נגד  לחרם 
של  בהצהרה  נמסר 
לת־ שנמסרה  השר 
אר־ שגריר  קשורת. 
בישראל,  הברית  צות 
פרסם  פרידמן,  דיוויד 
במס־ הצהרה  הוא  אף 
כוונ־ את  הביע  גרתה 
את  בכבוד  לקבל  תו 
ישראל  של  החלטתה 
הכניסה  את  למנוע 
חב־ של  משלחתן  של 
עומאר  הקונגרס  רות 
המ־ לשטחי  וטאליב 
ישראל  "מדינת  דינה. 
הקונגרס  את  מכבדת 
במסגרת  האמריקני, 
בין  ההדוקה  הברית 
המדינות, אך לא יעלה 

תותר  כי  הדעת  על 
מי  של  ארצה  כניסה 
במ־ לפגוע  שמבקשים 
תוך  אף  ישראל,  דינת 
נמסר  הביקור",  כדי 
עוד. השר דרעי הבהיר 
כי אם תוגש בקשה של 
מטעמים  טליב  הגב' 
למפגש  הומניטריים 
מש־ בני  עם  פרטי 
להת־ בכפוף  פחתה 
המתאימות,  חייבויות 

הוא ישקול זאת.
ראש  גם 
להחל־ הגיב  הממשלה 
טה על מניעת הביקור: 
בעולם  מדינה  "אין 
ארה"ב  את  שמכבדת 
האמרי־ הקונגרס  ואת 
יש־ ממדינת  יותר  קני 
תו־ כדמוקרטיה  ראל. 

ססת וחופשית, ישראל 
פתוחה לכל מבקר ולכל 
מן  יוצא  עם  ביקורת, 
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הש־ שדולת   

הקיצוני-יהודי  מאל 
סטריט,  ג'יי  בארה"ב, 
הזהירה כי אי-הכנסתן 
הקונגרס  חברות  של 
אילהן  הדמוקרטיות 
טא־ וראשידה  עומאר 
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על  מלחמה  הכרזת 
המפלגה הדמוקרטית.

5 יום שישי ט"ו מנחם אב תשע"ט 16/08/2019

סקר חדש: 

שוויון בין המפלגות הגדולות, 'ימינה' השלישית בגודלה
ליברמן מגביר את כוחו ל-11 מנדטים ◆ עוצמה יהודית לא עוברת את אחוז החסימה

מ‡: ח. פרנ˜ל
(חמישי)  אמש  שפורסם   13 חדשות  מסקר 
עולה כי אם הבחירות היו נערכות היום היה שיוויון 
ברא־ לבן  וכחול  נתניהו  בנימין  בראשות  הליכוד  בין 
מנדטים.  מקבלת 31  הייתה  אחת  כל   – גנץ  בני  שות 

זאת לעומת הסקר הקודם של חדשות 13 בו הליכוד 
ישראל  מנדטים.  בשני  לבן  כחול  את  מנצחת  הייתה 
 11 מקבלת  הייתה  ליברמן  אביגדור  בראשות  ביתנו 
מנדטים. מכאן, גוש הימין היה עומד על 56 מנדטים 
מול 53 במרכז שמאל, זאת ללא 11 המנדטים של לי־

ברמן.

שקד  איילת  בראשות  ימינה  רשימת  כן,  כמו 
ביתנו  ישראל  אחריה  מנדטים,  ל-12  זוכה  הייתה 
עם 11 מנדטים והרשימה המשותפת בראשות איימן 
ניצן  בראשות  הדמוקרטי  המחנה  מנדטים.   9 עודה 
הורוביץ הייתה מקבלת 8 מנדטים, יהדות התורה עם 
בראשות  והעבודה-גשר  מנדטים  ש"ס 6  מנדטים,   7

עמיר פרץ ואורלי לוי-אבקסיס הייתה זוכה ל-5 מנ־
דטים.

לא  גביר  בן  איתמר  בראשות  יהודית  עוצמה 
הייתה עוברת את אחוז החסימה כאשר הייתה זוכה 
פייגלין  משה  של  זהות  גם  וכך  מהקולות,  ל-2.1% 

שמקבלת 1.4% מהקולות.

השר חיים כץ 
יתפטר היום 
מהממשלה

בכך יאפשר כץ ליועמ''ש להגיש 
נגדו את כתב האישום באופן מידי

מ‡: ח. פרנ˜ל
הרווחה,  שר 
מהליכוד,  כץ  חיים 
לנתניהו  היום  יגיש 
התפטרות  מכתב 
בעקבות  מהכנסת 
על  היועמ''ש  הודעת 
אישום  כתב  הגשת 
של  בעבירות  נגדו 
אמו־ והפרת  מרמה 

נים
ביום  כזכור, 
היועץ  הודיע  שלישי 
לממשלה  המשפטי 
מנדלבליט  אביחי 
לעורכות דינו של כץ 
בע־ יואשם  השר  כי 
והפרת  מרמה  בירות 
מנדל־ לפי  אמונים. 
בליט, כץ עזר לחברו, 
מוטי  ההון  שוק  איש 
בקידום  בן-ארי, 
חקיקה בכנסת בניגוד 
לחוק ובניגוד עניינים 
חריף. עבירת השוחד 

בהתח־ לכץ  שיוחסה 
בעקבות  נמחקה  לה 
לו,  שנערך  השימוע 
נגדו  החקירה  ותיק 
התעשייה  בפרשת 

האווירית נגנז.
 היועמ"ש סבור 
הרווחה  שר  שעל 
מתפקי־ להתפטר 

היה  כץ  ואילולא  דו, 
מנד־  - זאת  עושה 
דורש  היה  לבליט 
מנתניהו לפטר אותו. 
למרות זאת, כץ שקל 
מה־ חסינות  לבקש 
והיה  במידה  כנסת. 
חסי־ לבקש  בוחר 
מתעכבת  הייתה  נות 
האישום  כתב  הגשת 
הבחירות  לאחר  עד 
הכנ־ שוועדת  כיוון 
מתכנסת  שאינה  סת, 
בחירות,  בתקופת 
להכ־ צריכה  הייתה 

ריע בבקשתו.

קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

בהובלת: ד"ר דורון שר אבי וישורון פישר
רכז הקורס: יחיאל חרז

משך הקורס: 13 חודשים, 60 ימי סיור ו 345 שעות עיוניות 
הלימודים העיוניים יתקיימו בימי ב' בערב בהיכל שלמה, ירושלים. 

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

מועד פתיחת הקורס: כ»ט בתשרי תש»ף (28.10.19)

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

073-3742111 גו  י >> או חי ולהרשמה לחצו כאן  לפרטים 

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/__%D7%90%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%9C%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20409_%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%9F-%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%95%20%D7%A2%D7%98_%D7%94%D7%92%D7%94%D7%944.pdf


יום שישי ט"ו מנחם אב תשע"ט 616/08/2019

לינץ' נמנע במזרח ירושלים
צעירים פלשתינים תקפו נהג יהודי וכמעט ביצעו בו לינץ' ◆ שוטר שחלף במקום ירה באוויר והבריח את הפורעים 

מ‡: מ. יו„ 
"השעה הייתה חצות, ונסעתי ברכ־
בי הפרטי כאשר הבחנתי במספר צעירים 
שמתגודדים סביב רכב, תוקפים את הנהג 
וביצעתי  מהרכב  יצאתי  אבנים.  ומיידים 
ירי באוויר על מנת להרחיק את הפורעים, 
מחלץ  אני  כי  ידאג  שלא  לנהג  והסברתי 

חוקר  כהני,  אפי  רס"מ  תיאר  כך  אותו", 
בתחנת שלם, את הרגעים בהם נאלץ לפ־
שהותקף  אזרח  לחלץ  מנת  על  לבדו  עול 

באלימות.
המשמרת  את  שסיים  כהני,  רס"מ 
באב,  ט'  בערב  המשטרה  בתחנת  כחוקר 
כשהבחין  הפרטי  ברכבו  בנסיעה  החל 

לפ־ עליו  כי  והבין  האזרח  של  במצוקתו 
עול. הוא יצא מרכבו וביצע ירי של מספר 
כדורים, דבר שהביא להימלטותם של הח־
תקיפתו  להפסקת  כהני  הביא  בכך  שודים. 

האלימה של האזרח.
לאזרח  אפי  סייע  מכן  לאחר  מייד 
להגיע למקום בטוח, שם הוא הרגיע אותו 

וכוחות  בו,  שטיפל  רפואה  צוות  והזעיק 
משטרה נוספים שיפתחו בסריקות לאיתור 
נמסר:  המשטרה  מדוברות  החשודים. 
כה  עד  הביאו  המשטרה  חקירת  "מאמצי 
בתקיפה,  חשודים  שלושה  של  למעצרם 
ואנו מתכוונים להמשיך במאמצים על מנת 

לשים את ידינו על כלל המעורבים".

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

דיווח: 

ישראל ואיחוד 
האמירויות 
נפגשו ודנו 

בנושא האיראני
לפי הוול סטריט ג'ורנל, ארה"ב 

אירגנה פגישות סודיות בין 
המדינות במטרה לשיתוף פעולה 

◆ בפגישות השתתף השליח 
האמריקני המיוחד לענייני איראן, 
בריאן הוק ◆ הפגישה האחרונה 

התקיימה בתקופה האחרונה

מ‡: מ. יו„
ישראל ואיחוד האמירויות קיימו פגישות 
סודיות בנוגע לאיראן, כך פורסם אתמול ב"וול 
מגור־ הדיווח  לפי  האמריקני.  ג'ורנל"  סטריט 
הפגישות  לנושא,  המקורבים  אמריקניים  מים 
בחוד־ והתקיימו  הברית  ארצות  ידי  על  אורגנו 
שים האחרונים. זאת במטרה לשתף פעולה נגד 

האיום האיראני.
מי שעמד בראש המפגשים הללו הוא הש־
בריאן  איראן,  לענייני  המיוחד  האמריקני  ליח 
הוק. הפגישה הראשונה נערכה בסתיו והשנייה 
קיומן  על  הגורמים  לפי  האחרונה".  "בתקופה 
בממשל  אנשים  קומץ  רק  ידעו  הפגישות  של 
האמריקני. מהדיווח עולה ששיתוף הפעולה בין 
השתיים הוא תוצאה מהוועידה שנערכה בחודש 
קמפיין  לבנות  ניסיון  היה  בה  בוורשה,  פברואר 
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והתמיכה בטרור האזורי.
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עשרות שב"חים נתפסו באוטובוס 
בדרך לישראל

לוחמי מג"ב תפסו אוטובוס עם פלשתינים, בהם נשים וילדים, במחסום ליד עוטף ירושלים ◆ 
ככל הנראה היו בדרך לחוף הים בישראל

מ‡: מ. יו„
המש־ וחיילי  הגבול  משמר  לוחמי 
טרה הצבאית המוצבים במעבר אה-זעים 
של  הסתננות  סיכלו  ירושלים  שבעוטף 
דרכם  שעשו  חוקיים  בלתי  שוהים   56
באוטובוס ככל הנראה לחוף ים בישראל.
הפר־ באוטובוס  הבחינו  הלוחמים 

לכיוון  ירושלים  מעוטף  דרכו  שעשה  טי, 
הם  חשדם.  את  והעלה  ישראל,  שטח 
והופתעו  לבדיקה  האוטובוס  את  עצרו 
נשים  ילדים,  נוסעיו,   56 כל  כי  לגלות 
רמאללה  תושבי  פלשתינים  הם  וגברים, 
מורשים  אינם  שכלל  בסביבה  והכפרים 

להיכנס לשטח ישראל.    

פרטי  נמצאו  באוטובוס  בחיפוש 
החשד  את  שמגבירים  וממצאים  לבוש 
לאחד  דרכה  שעשתה  בקבוצה  שמדובר 

מחופי הים בישראל.
באהר  צור  תושב  ישראלי  הנהג, 
בשנות ה- 20 לחייו, וכל נוסעי האוטובוס 

עוכבו במעבר להמשך חקירת האירוע.

מדוע הוסתר סקר שביעות רצון על 
משרד הבריאות?

מ‡: יר‡ל לבי‡
סקר  ממצאי  מסתיר  הבריאות  משרד 
לא  תמונה  עולה  מהסקר  הסיבה:  ערך.  שהוא 
מחמיאה של חוסר שביעות רצון משירותיו. כך 
מפרסמת כתבת הבריאות של "ישראל היום"- 

מיטל יסעור בית-אור.
הטי־ שבו  בעידן  במידע:  שקיפות  אין 
החולים  ובקופות  החולים  בבתי  והשירות  פול 
הב־ משרד  מתפרסמות -  והתוצאות  נמדדים, 
עצמו  שהוא  סקר  של  ממצאים  מסתיר  ריאות 
חוסר  של  מחמיאה  לא  תמונה  המעלים  ערך, 

שביעות רצון של הציבור משירותי המשרד.
עד  בינונית  רצון  שביעות  מראה  הסקר 
לי־ פונים  כ־1,100  בקרב  נערך  והוא  נמוכה, 
פניות  (רוקחות,  המשרד  של  השונות  חידות 

הציבור, פסיכולוגים ועוד).
מטרידה במיוחד העובדה שהציון הנמוך 
ביותר ניתן על ידי מי שפנו למחלקה לתלונות 
הב־ במקצועות  העובדים  במשרד.  הציבור 
נתנו  פסיכולוגים)  רוקחים,  (רופאים,  ריאות 
ציונים גבוהים יותר לשירות שקיבלו, אך שבי־

נמוכה  מיוחדות"  "אוכלוסיות  של  הרצון  עות 
מאוד: רק 43 אחוזים מרוצים או מרוצים מאוד 
מהשירות ומתלוננים בעיקר על "סגירת מעגל 

הטיפול והשירות מעובדי המשרד".

לאישור  האחראי  לאגף  הפונים  נתוני 
רבה -  רצון  שביעות  גילו  (אמ"ר)  רפואי  ציוד 
לעומת  מאוד.  מרוצים  או  מרוצים  אחוזים   95
נמצאת  הרוקחות  מאגף  הרצון  שביעות  זאת, 
היו  מהפונים  אחוזים   46 ורק  ירידה,  במגמת 

מרוצים מהשירות שקיבלו.

מהסקר  חלקיים  מנתונים  עולה  כך 
משרד  בדוברות  היום".  לידי "ישראל  שהגיעו 
בקשת  הנתונים.  את  למסור  סירבו  הבריאות 
המי־ לחופש  התנועה  בסיוע  היום",  "ישראל 
דע, לקבל את הנתונים, נענתה בסירוב בנימוק 
שהסקר הוא "כלי פנימי לשיפור עבור יחידות 
שנמ־ ב"מדיניות  מדובר  וכי  בלבד",  המשרד 
צאת בשלבי עיצוב". התשובה תמוהה במיוחד, 
משום שמדובר בסקר שנערך כבר כמה שנים, 

והסקר הבא (לשנת 2019) כבר יצא לדרך.
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דיסקונט מזנקת; שופרסל נשחקת
הבנק רשם רווח שיא ברבעון האחרון - 545 מיליון שקלים ◆ גם קבוצת 

עזריאלי מזנקת: עלייה של 40% ברווח הנקי בשנה החולפת

מ‡ פ. יוחנן
 הדו"חות הכספיים לרבעון 
ולפיהם  פורסמו,  השנה  של  השני 
של  שיא  רווח  רשם  דיסקונט  בנק 
545 מיליון שקלים - עלייה של קרוב 
המקבילה  התקופה  לעומת  ל־30% 

אשתקד.
דיסקונט  של  האשראי  תיק 
שקלים  מיליארד   172.2 על  עומד 
בשנה  מ־10%  יותר  של  עלייה   -
הכנסות  רשמו  בדיסקונט  החולפת. 
שקלים  מיליון  בהיקף 729  מעמלות 
השנה  לעומת   4.6% של  עלייה   -
חלוקת  על  הוחלט  בבנק  שעברה. 

דיבידנד בשיעור 15% מהרווח הנקי. 
הרבעון  את  סיים  לאומי  בנק 
מיליון   923 של  נקי  ברווח  האחרון 
 2.2% של  מתונה  עלייה   - שקלים 
בשנה  אפריל־יוני  חודשים  לעומת 
גם  כללו  לאומי  דו"חות  שעברה. 
האשראי  כרטיסי  חברת  ביצועי  את 
האחרון  שבמארס  קארד,  לאומי 
פיננסי  לגוף  והפכה  מלאומי  נפרדה 
תוצאות  בניכוי  מקס.  בשם  עצמאי 
מקס, הרווח של לאומי מטפס כמעט 
ל־10%. בלאומי יחלקו דיבידנד גבוה 

בשיעור 40% מהרווח הנקי.
ישראכרט,  האשראי  חברת 
רשמה  הפועלים,  מבנק  שנפרדה 

רווח נקי של 78 מיליון שקלים - זאת 
בתקו־ מיליון  כ־90  של  רווח  לעומת 
פה המקבילה אשתקד. תיק האשראי 
הצרכני של ישראכרט רשם זינוק של 
עומד  והוא  שנה  בתוך  ל־30%  קרוב 

על 3.28 מיליארד שקלים. 
עזריאלי  קבוצת  הנדל"ן  בענף 
הנקי  ברווח   40% של  זינוק  רשמה 
 332 של  סכום  עם  החולפת,  בשנה 
עזריאלי,  מניית  שקלים.  מיליון 
בבורסה,  הגדולה  הנדל"ן  חברת 
מתחילת   50% של  עלייה  רשמה 
השנה והיא נסחרת ברמות שיא המ־
שקפות לחברה שווי של 32 מיליארד 

שקלים.

ראש ממשלת עיראק לקח 
לידיו את הסמכות על אישורי 

הטיסה במרחב האווירי 
כמו כן, תקודם התכנית לפינוי מחסני הנשק והאמל"ח מהערים במדינה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

במח־ הפיצוץ  בעקבות 

שיעית  מיליציה  של  הנשק  סן 

ראש  ערך  בגדד,  בדרום  הממוקמת 

מהדי,  אל  עבד  עיראק,  ממשלת 

ישיבה אשר עסקה בפיצוץ המסתו־

רי, שמיוחס לדעת רבים לישראל.

בסיומה של הפגישה נקבע כי 

תיערך חקירה כוללת בעניין. כאשר 

האירוע.  על  דו"ח  יוגש  שבוע  תוך 

התכנית  את  לקדם  נקבע  בנוסף 

לפינוי הערים ממחסני נשק ואמל"ח 

של צבא עיראק והמיליציות. החל־

טה נוספת שניתנה במהלך הפגישה 

אישורי  על  הסמכות  העברת  היא 

הטיסה במרחב האווירי של עיראק 

לידיו של ראש הממשלה בעצמו. 

טורקיה נערכת לפתיחת בסיס 
צבאי נוסף בקטאר

שכנותיה של קטאר מתנגדות ליחסיה עם טורקיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לפתוח  מתכוונת  טורקיה 

לב־ בנוסף  בקטאר,  צבאי  בסיס 

סיס הקיים בו שוהים כבר 3,000 

העיתון  לפי  טורקיים.  חיילים 

הצ־ המתקן  "הארייט",  הטורקי 

בקטאר  טורקיה  של  החדש  באי 

של  בהשתתפותו  להיחנך  צפוי 

אל  חמאד  בן  טמין  קטאר  אמיר 

תאני ונשיא טורקיה רג'יפ טאיפ 

ארדואן. 

לק־ טורקיה  בין  היחסים 

שכנו־ אצל  זעם  מעוררים  טאר 

ואיחוד  סעודיה  קטאר,  של  תיה 

על  לוחצים  אשר  האמירויות 

את  לנתק  הקטארית  ההנהגה 

קשריה עם טורקיה. 

היועץ לביטחון לאומי של 
ארה"ב מזהיר את סין מפני דיכוי 

אלים של ההפגנות בהונג קונג
נשיא ארה"ב הציע להיפגש עם נשיא סין במטרה לדון בפתרון המשבר בהונג קונג

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  לאומי  לביטחון  היועץ 
ארה"ב, ג'ון בולטון, התייחס לא־
את  לדכא  תפעל  סין  כי  פשרות 
קונג  בהונג  שנערכות  ההפגנות 
והזהיר את ההנהגה הסינית שלא 
להפעיל אלימות כנגד המפגינים. 
להסתכל  צריכים  "הסינים 
נוקטים  שהם  הצעדים  על  טוב 
זוכרים  באמריקה  שאנשים  מפני 
בולטון  אמר  טיאננמן",  כיכר  את 

תקשורת  לכלי  שהעניק  בראיון 
מכ־ בולטון  של  דבריו  אמריקני. 
סטו־ נגד  שבוצע  לטבח  וונים 
הסינית  בבירה  שהפגינו  דנטים 

בייג'ינג ב-1989.
תמונת  את  זוכרים  "הם 
הטנקים,  טור  מול  שעמד  האדם 
החירות,  פסל  את  זוכרים  הם 
האזרחים  קולות  את  זוכרים  הם 
ודמוק־ חירות  שביקשו  הסינים 
רטיה והם זוכרים את הדיכוי של 

הממשלה הסינית ב-1989", אמר 
בולטון.

ארה"ב  נשיא  כך,  בתוך 
ג'ינפינג  שי  סין,  לנשיא  הציע 
להיפגש עמו במטרה לפתור את 
קונג. "אין  בהונג  שנוצר  המשבר 
לי ספק שהנשיא שי רוצה לפתור 
הבעיה  את  ובהומניות  במהירות 
לעשות  יכול  הוא  בהונג-קונג, 
הנ־ כתב  אישית?",  פגישה  זאת. 

שיא האמריקני. 

סקר בארה"ב: 

אחוז התמיכה בטראמפ נמצא בירידה
אחוז אי-שביעות הרצון עלה אף הוא

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בנשיא  התמיכה  אחוז 
האמריקני דונלד טראמפ נמצא 
של  סקר  קובע  כך  בירידה. 
האמריקנית  החדשות  רשת 
אחוז  הסקר,  לפי  ניוז".  "פוקס 

בנשיא  תומך  אשר  האזרחים 

 46% לעומת   ,43% על  עומד 

רעה  בשורה  שעבר.  בחודש 

הרפו־ ולמפלגה  לנשיא  נוספת 

בליקאית עולה מהסקר, ולפיה 

אי-שביעות  אחוז  כי  מתברר 

הוא  אף  עלה  מהנשיא  הרצון 

ב-5 נקודות, כך לפי הסקר.

רעה  בבשורה  מדובר 

 - הזה  במועד  הנשיא  עבור 

הבחירות  לפני  ורבע  כשנה 

לנשיאות.
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עצות נוספות להתרגל לענוה

יוִֹעיל  לֹא  ֲאָבל  ְמאֹד  טוֹב  ַמשְֶׁקה  ָמָצאִתי  ְועוֹד 

ר ְלֵעיל,  ְזכָּ שֶׁת ַהנִּ ְחבֹּ ּיוִֹעיל ַאַחר תַּ מוֹ שֶׁ ְך כְּ ל כָּ שְֶׁקה כָּ ַהמַּ

ָבִרים: ֵני דְּ שְׁ יל ַעְצמוֹ בִּ ְרגִּ יַּ ְוהּוא שֶׁ

ַאַחר  ם,  לָּ כֻּ ְבָרִאים  ַהנִּ ל  כָּ ד  ְלַכבֵּ הּוא   - ָהֶאָחד 

ל  כָּ ְוֵכן  ָחְכָמה,  בְּ ָהָאָדם  ָיַצר  ֲאשֶׁר  ַהּבוֵֹרא  ַמֲעַלת  יר  כִּ יַּ שֶׁ

ֵהם  ֲהֵרי  שֶׁ ְבַעְצמוֹ  ְוִיְרֶאה  ֶהם,  בָּ ַהּיוֵֹצר  ָחְכַמת  ְבָרִאים  ַהנִּ

ל  כָּ ַעל  ֲעֶלה  ַהנַּ ֶהָחָכם  ל  ַהכֹּ יוֵֹצר  ל  ְטפַּ נִּ שֶׁ ְמאֹד,  ִדים  ִנְכבָּ

ְכבוֹד  בִּ נוֵֹגַע  ְושָׁלוֹם  ַחס  אוָֹתם  ה  ְיַבזֶּ ְוִאּלּו  ְבִריָאָתם,  בִּ

ָחְכ־ בְּ ִלי  כְּ ָעָשׂה  צוֵֹרף,  ָחָכם  ֶאל  ִיְדֶמה  ֶזה  ַוֲהֵרי  יוְֹצָרם. 

ֶאָחד  ְוִהְתִחיל  ָאָדם,  ֵני  בְּ ֶאל  ַמֲעֵשׂהּו  ְוָהְרָאה  דוָֹלה  גְּ ָמה 

ַעס ֶאל ֶהָחָכם ַההּוא  יַע ֵמַהכַּ ה ַיגִּ מָּ ֵמֶהם ְלַגּנוֹתוֹ ּוְלַבּזוֹתוֹ, כַּ

ְוַאף  ָיָדיו.  ַמֲעֵשׂה  ים  ְמַבזִּ ְהיוָֹתם  בִּ ָחְכָמתוֹ  ין  ַבזִּ מְּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ

־ ִמבְּ ה  ִריָּ בְּ ׁשּום  ְיַבּזּו  ִאם  ֵעיָניו  בְּ ֵיַרע  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ים קד, כד): "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂיָך  ִהלִּ תּוב (תְּ כָּ ִרּיוָֹתיו, ְוֶזה שֶׁ

ר  יתוֹ" (ֶאְסתֵּ א "ַרּבּו" ָלׁשוֹן "ַרב בֵּ ְדלּו" ֶאלָּ ה'". לֹא ָאַמר "גָּ

־ נִּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" , ְוַאַחר שֶׁ ם בְּ לָּ א, ח) ֲחׁשּוִבים ְמאֹד, "כֻּ

ְלָאָדם  ְוָראּוי  ַמֲעֶשׂיָך,  ְוָגְדלּו  ַרּבּו  ֶהם  בָּ ָחְכָמְתָך  ָלה  ְטפְּ

יוֹן. זָּ ְלִהְתּבוֵֹנן ִמּתוָֹכם ָחְכָמה, לֹא בִּ

ָאָדם  ֵני  בְּ ַאֲהַבת  ְלַהְכִניס  ַעְצמוֹ  יל  ַיְרגִּ  - ִני  ַהשֵּׁ

ַעד  ה,  ִמזֶּ ְויֵֹתר  ֶאָחיו  ָהיּו  ִאּלּו  כְּ ִעים,  ָהְרשָׁ ַוֲאִפילּו  ִלּבוֹ,  בְּ

ִעים  ָהְרשָׁ ַוֲאִפּלּו  ם,  לָּ כֻּ ָאָדם  ֵני  בְּ ַאֲהַבת  ִלּבוֹ  בְּ ע  ְקבַּ יִּ שֶׁ

יִקים  ַצדִּ ֵאּלּו  ְוִיְהיּו  ן  ִיתֵּ ִמי  ְויֹאַמר,  ִלּבוֹ,  בְּ אָֹתם  ֶיֱאַהב 

קוֹם.  ַלמָּ ּוְרצּוִיים  דוִֹלים  גְּ ם  לָּ כֻּ ְהיּו  ַויִּ ְתׁשּוָבה  בִּ ִבים  שָׁ

ר יא, כט):  ְדבָּ מִּ ַמֲאַמר אוֵֹהב ֶנֱאָמן ְלָכל ִיְשָׂרֵאל, ָאַמר (בַּ כְּ

ְהיוֹתוֹ  בִּ ֶיֱאַהב,  ה  ּוַבמֶּ ְוגוֹ'",  ְנִביִאים  ה'  ַעם  ל  כָּ ן  ִיתֵּ "ּוִמי 

ְולֹא  מּוָמם  ה  ִויַכסֶּ ֶהם,  בָּ ֲאשֶׁר  טוֹבוֹת  ְבּתוֹ  ַמֲחשַׁ בְּ יר  ַמְזכִּ

ֶהם.  בָּ ֲאשֶׁר  ַהּטוֹבוֹת  ּדוֹת  מִּ בַּ א  ֶאלָּ ִנְגֵעיֶהם  בְּ ל  כֵּ ִיְסתַּ

ַעל ָממוֹן ַרב  ה בַּ אּוס ַהזֶּ ִלּבוֹ, ִאּלּו ָהָיה ֶהָעִני ַהמָּ ְויֹאַמר בְּ

ֶחְבַרת  בְּ שֵָׂמַח  ֲאִני  שֶׁ מוֹ  כְּ ֶחְבָרתוֹ,  בְּ שֵָׂמַח  ָהִייִתי  ה  מָּ כַּ

מוֹ  כְּ ִאים  ַהנָּ בּושִׁים  ַהלְּ יׁשּוהּו  ַיְלבִּ ִאּלּו  ֶזה,  ַוֲהֵרי  לוִֹני.  פְּ

בֹדוֹ  ה ֵיָעֵדר כְּ ן ָלמָּ ל, ִאם כֵּ ינוֹ ְלֵבינוֹ ֶהְבדֵּ לוִֹני ֲהֵרי ֵאין בֵּ פְּ

ה עִֹני  י, שֶׁהּוא ָנגּוַע ְמֻדכָּ נִּ ֵעיֵני ה' ָחׁשּוב ִממֶּ ֵעיַני, ַוֲהֵרי בְּ בְּ

רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁ ִמי  ֶאְשָׂנא  ה  ְוָלמָּ ֵמָעוֹן,  ה  ּוְמֻנקֶּ ְוִיּסּוִרים 

יל  ּוַמְרגִּ ַהּטוֹב  ַצד  ֶאל  ֶנה  פֹּ ְלָבבוֹ  ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  אוֵֹהב,  הּוא 

ַכְרנּו. זָּ ָכל ִמּדוֹת טוֹבוֹת שֶׁ ַעְצמוֹ ַלְחשֹׁב בְּ

פרק ג - האיך ירגיל האדם עצמו במדת 
החכמה

ְמָצִאים  ַהנִּ ל  כָּ ַעל  רּוָשׂה  פְּ ָהֶעְליוָֹנה  ַהָחְכָמה  ה  ִהנֵּ

ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה  ְמאֹד,  ָבה  ְוִנְשׂגָּ ֶנֱעֶלֶמת  ֱהיוָֹתּה  ִעם  ם,  לָּ כֻּ

ָחְכָמה  בְּ ם  לָּ כֻּ ה'  ַמֲעֶשׂיָך  ַרּבּו  "ָמה  כד):  קד,  ים  ִהלִּ (תְּ

ל  כֹּ בַּ ְמצּוָיה  ָחְכָמתוֹ  ְהֶיה  שֶׁתִּ ְלָאָדם  ָראּוי  ְך  כָּ ָעִשׂיָת". 

ִפי כֹחוֹ  ד ְלהוִֹעיל ִלְבֵני ָאָדם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד כְּ ְוִיְהֶיה ְמַלמֵּ

ְולֹא  יֵעהּו  פִּ ַישְׁ ֵמָחְכָמתוֹ  ָעָליו  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ּיּוַכל  שֶׁ ַמה  ל  כָּ

ָלל. ה כְּ ַתְטִריֵדהּו ִסבָּ

שני פנים לחכמה

ֵני ָפִנים: ה ֶאל ַהָחְכָמה שְׁ ְוִהנֵּ

־ ֶתר - ְוֵאין אָֹתם ַהפָּ ן ָהֶעְליוֹן ַהּפוֶֹנה ֶאל ַהכֶּ •  ַהפָּ

ִלים ִמְלַמְעָלה. א ְמַקבְּ ה ֶאלָּ ִלים ְלַמטָּ כְּ ִנים ִמְסתַּ

־ סְּ יַח בַּ גִּ ה - ְלַהשְׁ ְחּתוֹן ּפוֶֹנה ְלַמטָּ ִני ַהתַּ ן ַהשֵּׁ •  ַהפָּ

ָחְכָמָתּה ֲאֵליֶהם. ֶטת בְּ שֶּׁ ִהיא ִמְתפַּ ִפירוֹת שֶׁ

ֵני ָפִנים: ְך ִיְהֶיה ֶאל ָהָאָדם שְׁ כָּ

ֵדי  כְּ קוֹנוֹ  בְּ ִהְתּבוְֹדדּותוֹ  הּוא   - ָהִראׁשוֹן  ן  ַהפָּ   •

ָנּה. ָחְכָמתוֹ ּוְלַתקְּ ְלהוִֹסיף בְּ

־ ַהקָּ ֵני ָאָדם ֵמאוָֹתּה ָחְכָמה שֶׁ ד בְּ ִני - ְלַלמֵּ •  ַהשֵּׁ

יַע ָעָליו. פִּ רּוְך הּוא ִהשְׁ דוֹׁש בָּ

ּוְסִפיָרה  ְסִפיָרה  ל  כָּ ֶאל  ַעת  ַמשְׁפַּ ַהָחְכָמה  שֶׁ ּוְכמוֹ 

שִׁעּור  ִפי  כְּ ָאָדם  ָכל  בְּ יַע  פִּ ַישְׁ ן  כֵּ ּה,  ְוָצְרכָּ עּוָרּה  שִׁ ִפי  כְּ

ֵמר  ְוִישָּׁ ְוָצְרּכוֹ.  ֵאָליו  ְוַהֵנאוֹת  שְֵׂאת  יּוַכל  ֲאשֶׁר  ִשְׂכלוֹ 

ּנּו  ִממֶּ ְך  שֵׁ ִתמָּ א  לֹּ שֶׁ ע,  שְׁפָּ ַהמֻּ ֵשֶׂכל  עּור  ִמשִּׁ יוֵֹתר  ֵתת  ִמלָּ

עּור  ִפיָרה ָהֶעְליוָֹנה ֵאיָנּה מוֶֹסֶפת ַעל ַהשִּׁ ן ַהסְּ כֵּ ָלה, שֶׁ קָּ תַּ

ל. ְמַקבֵּ ל בִּ ְגבָּ ַהמֻּ

השגחה על צרכי אחרים

־ ַהמְּ ל  כָּ ַעל  ַחת  גַּ ַמשְׁ ִלְהיוָֹתּה  ַהָחְכָמה  ֶרְך  ִמדֶּ ְועוֹד 

ְמָצאוֹת  ַהנִּ ל  כָּ ַעל  ַהחוֹשֶֶׁבת  ְחשָָׁבה  ַהמַּ ִהיא  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ִציאּות 

ַמְחשְׁבוֹ־ בוַֹתי  ַמְחשְׁ לֹא  י  "כִּ ח):  נה,  ְעָיה  (ְישַׁ ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה 

י  ֵתיֶכם", ּוְכִתיב (שְׁמּוֵאל ב יד, יד): "ְוָחשַׁב ַמֲחשָׁבוֹת ְלִבְלתִּ

י ֶאת  י ָאנִֹכי ָיַדְעתִּ ח" וכתיב (ירמיה כט, יא): "כִּ ּנּו ִנדָּ ח ִממֶּ ִידַּ

ַמְחשְׁבוֹת  ִיְשָׂרֵאל  ית  בֵּ ֲעֵליֶכם  חוֹשֵׁב  ֲאִני  ֲאשֶׁר  ֲחשָׁבֹת  ַהמַּ

ְך ָצִריְך ָהָאָדם  ְקָוה". כָּ שָׁלוֹם ְולֹא ָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית תִּ

ִלְהיוֹת ֵעיָניו ְפֻקחוֹת ַעל ַהְנָהַגת ִעם ה' ְלהוִֹעיָלם, ּוַמְחשְׁבוֹ־

ִחים ְוַלְחשֹׁב ֲעֵליֶהם ַמֲחשָׁבוֹת טוֹבוֹת,  דָּ ְהֶייָנה ְלָקֵרב ַהנִּ ָתיו תִּ

ְך ַיְחשֹׁב הּוא ּתוֹ־ ּלוֹ, כָּ ְמָצא כֻּ ֶׂכל חֹשֵׁב ּתוֶֹעֶלת ַהנִּ ַהשֵּ שֶׁ מוֹ  כְּ

ְפָרט  בִּ ֶעֶלת ַהֲחֵבִרים ְוִיְתַיֵעץ ֵעצוֹת טוֹבוֹת ִעם ה׳ ְוָעם ַעּמוֹ 

־ ּוִבְכָלל, ְוַהּיוֵֹצא ֵמַהַהְנָהָגה ַהּטוָֹבה ְיַנֲהֵלהּו ֶאל ַהַהְנָהָגה ַהְישָׁ

ְנָהג  ַהמִּ ֶאל  ּוְלַנֲהלוֹ  ְלַנֲהגוֹ  ּוַמְחשָָׁבה  ֵשֶׂכל  מוֹ  כְּ לוֹ  ְוִיְהֶיה  ָרה 

ֶרת ָהָאָדם ָהֶעְליוֹן.  ַמֲחשָָׁבה ָהֶעְליוָֹנה ַהְמַישֶּׁ שֶׁר, כַּ ַהּטוֹב ְוַהיֹּ

ט"ו-ט"ז לחודש

דיווח בסוריה: 
טיל זר נורה לעבר יעד בצפון 

המדינה – ויורט
כלי התקשורת במדינה דיווחו כי אמצעי ההגנה האווירית הופעלו באזור העיר 

מסיאף, והצליחו ליירט את הטיל אשר הגיע מכיוון דרום ◆ בדיווח נוסף נטען כי 
תושבים מדווחים על קולות פיצוצים גם באזור טרטוס שבמדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בסוכנות  דיווחים  פי  על 
נורה  עוין  טיל  "סאנא",  הידיעות 
מאזור  לשישי)  חמישי  (בין  אמש 
צפון לבנון לעבר המדינה. מערכות 
והטיל  הופעלו  האווירית  ההגנה 
סו־ מסיאף.  העיר  שמי  מעל  יורט 

"ספוטניק"  הרוסית  הידיעות  כנות 
שנשמ־ עזים  פיצוצים  על  דיווחה 

עים בחומס.
כי  אמר  סורי  צבאי  גורם 
מע־ חמישי  בליל   23:06 "בשעה 
גילו  שלנו  האווירית  ההגנה  רכות 
צפון  מכיוון  שמגיעה  עוינת  מטרה 
המע־ מסיאף.  העיר  לכיוון  לבנון 

אותה  והשמידו  אותה  יירטו  רכות 
לפני שפגעה במטרה".

הגיע  הטיל  צבאי,  מקור  לפי 
שה־ לפני  ויורט  לבנון  צפון  מכיוון 
גיע למטרה. באזור זה דיווחו בעבר 
יעדים  על  זרים  תקשורת  בכלי 
ישראל  ידי  על  שהותקפו  איראנים 
עומד  מי  ידוע  לא  כרגע  לכאורה. 

מאחורי התקיפה.
בכלי  דווח  כשבועיים  לפני 
תקשורת בסוריה כי ישראל תקפה 
במדי־ יום  אותו  בצהרי  במהלך 
קוניטרה  באזור  טיל  באצעות  נה 
יום  באור  תקיפה  הסורי.  שבגולן 
לנדי־ נחשבת  לישראל  שמיוחסת 
רה, עד כה דווח בעיקר על תקיפות 

פי  על  הלילה.  בשעות  ישראליות 
דיווחים מסוריה, הטיל נורה לכיוון 
קו־ באזור  לישראל  האזנה  תשתית 

נייטרה.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
כי,  ואמר  לתקיפה  באותו  רמז  ניהו 
הזמן.  כל  עצמנו  על  מגינים  "אנחנו 
מעזה  מחבל  ניסה  אתמול,  בדרום, 
ידי  על  חוסל  והוא  בישראל  לפגע 
בשם  בשמכם,  שולח  אני  כוחותינו. 
לפצו־ החלמה  איחולי  ישראל,  עם 
עינו. בה בעת אנו נלחמים גם בחזי־
פו־ אנו  הצפון  בחזית  אחרות.  תות 
ואתם  וחיזבאללה  איראן  נגד  עלים 
שומעים על כך גם בימים אלה. זהו 

קיר הברזל".

בכירי 'פתח' נעצרו בידי המשטרה
מקורות פלסטינים מדווחים על מסע מעצרים המכוון בעיקר נגד פעילי 'פתח' 

◆ העצורים חשודים בפעילות עוינת על הר הבית
מ‡: מ. יו„

מד־ פלסטינים  מקורות 
היש־ הביטחון  כוחות  כי  ווחים, 
פעילי  אתמול  עצרו  ראליים 
ירושלים  במזרח  'פתח'  תנועת 
כהצלחת  שתואר  מה  בעקבות 
למ־ מוסלמים  מתפללים  מאות 
נוע "פריצת" יהודים למתחם הר 

הבית במהלך עיד אל-אדחא.
סוכנות  דיווח  פי  על 
הרשמית  הפלסטינית  הידיעות 

דרוויש  יאסר  בעצורים  "וופא", 
בעיסאוויה  'פתח'  תנועת  מזכר 
על  האחראי  סלאיימה,  ועווד 
אל- במחוז  הקדושים  המקומות 
קודס. כמו כן זומן לחקירה ח'ליל 
אל- במסגד  שומר  אל-תרהוני, 

אקצה.
תנו־ מזכיר  מטוור,  שאדע 
אמר  אל-קודס  במחוז  'פתח'  עת 
פעו־ תוכנית  קיימת  כי  ל"וופא", 
להשת־ שמטרתה  ישראלית  לה 

ו"אנו  אל-אקצה,  מסגד  על  לט 
"הפגיעה  כי  לכיבוש"  אומרים 
באש"  משחק  היא  באל-אקצה 
לסיכול  תפעל  'פתח'  תנועת  וכי 

התוכנית הישראלית.
תושבי  כי  הדגיש,  הוא 
כולו  הפלסטיני  והעם  ירושלים 
וימנוע  אל-אקצה  מסגד  על  יגנו 
הישראלית  הריבונות  מימוש  את 

במקום.

שירותי המודיעין של שווייץ: 

איראן מקווה להפסד של 
טראמפ בבחירות 2020

לפי המודיעין השווייצרי, איראן תעביר פחות כסף לארגונים המתנגדים 
לישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שניפק המודיעין  דו"ח  לפי 
מתכ־ איננה  איראן  השווייצרי, 
הגרעין.  הסכם  את  לעזוב  וונת 
היא  הרפובליקה  של  מטרתה 
לנ־ הבחירות  לאחר  עד  לחכות 
בשנת  בארה"ב  שייערכו  שיאות 
יוחלף  טראמפ  כי  בתקווה   ,2020

במועמד דמוקרטי.
הד־ המועמדים  כל  כידוע, 
אחד  מועמד  מלבד  מוקרטים 
לה־ בכוונתם  כי  הצהירו  בלבד, 
שיב מחדש את ההסכם עם איראן 

ממנו הנשיא טראמפ פרש. 
של  המודיעין  שירות  לפי 
לתמוך  תמשיך  איראן  לישראל, שווייץ,  המתנגדים  אולם יעבירו אליהם פחות כסף.בארגונים 
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עצות נוספות להתרגל לענוה

יוִֹעיל  לֹא  ֲאָבל  ְמאֹד  טוֹב  ַמשְֶׁקה  ָמָצאִתי  ְועוֹד 

ר ְלֵעיל,  ְזכָּ שֶׁת ַהנִּ ְחבֹּ ּיוִֹעיל ַאַחר תַּ מוֹ שֶׁ ְך כְּ ל כָּ שְֶׁקה כָּ ַהמַּ

ָבִרים: ֵני דְּ שְׁ יל ַעְצמוֹ בִּ ְרגִּ יַּ ְוהּוא שֶׁ

ַאַחר  ם,  לָּ כֻּ ְבָרִאים  ַהנִּ ל  כָּ ד  ְלַכבֵּ הּוא   - ָהֶאָחד 

ל  כָּ ְוֵכן  ָחְכָמה,  בְּ ָהָאָדם  ָיַצר  ֲאשֶׁר  ַהּבוֵֹרא  ַמֲעַלת  יר  כִּ יַּ שֶׁ

ֵהם  ֲהֵרי  שֶׁ ְבַעְצמוֹ  ְוִיְרֶאה  ֶהם,  בָּ ַהּיוֵֹצר  ָחְכַמת  ְבָרִאים  ַהנִּ

ל  כָּ ַעל  ֲעֶלה  ַהנַּ ֶהָחָכם  ל  ַהכֹּ יוֵֹצר  ל  ְטפַּ נִּ שֶׁ ְמאֹד,  ִדים  ִנְכבָּ

ְכבוֹד  בִּ נוֵֹגַע  ְושָׁלוֹם  ַחס  אוָֹתם  ה  ְיַבזֶּ ְוִאּלּו  ְבִריָאָתם,  בִּ

ָחְכ־ בְּ ִלי  כְּ ָעָשׂה  צוֵֹרף,  ָחָכם  ֶאל  ִיְדֶמה  ֶזה  ַוֲהֵרי  יוְֹצָרם. 

ֶאָחד  ְוִהְתִחיל  ָאָדם,  ֵני  בְּ ֶאל  ַמֲעֵשׂהּו  ְוָהְרָאה  דוָֹלה  גְּ ָמה 

ַעס ֶאל ֶהָחָכם ַההּוא  יַע ֵמַהכַּ ה ַיגִּ מָּ ֵמֶהם ְלַגּנוֹתוֹ ּוְלַבּזוֹתוֹ, כַּ

ְוַאף  ָיָדיו.  ַמֲעֵשׂה  ים  ְמַבזִּ ְהיוָֹתם  בִּ ָחְכָמתוֹ  ין  ַבזִּ מְּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ

־ ִמבְּ ה  ִריָּ בְּ ׁשּום  ְיַבּזּו  ִאם  ֵעיָניו  בְּ ֵיַרע  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ים קד, כד): "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂיָך  ִהלִּ תּוב (תְּ כָּ ִרּיוָֹתיו, ְוֶזה שֶׁ

ר  יתוֹ" (ֶאְסתֵּ א "ַרּבּו" ָלׁשוֹן "ַרב בֵּ ְדלּו" ֶאלָּ ה'". לֹא ָאַמר "גָּ

־ נִּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" , ְוַאַחר שֶׁ ם בְּ לָּ א, ח) ֲחׁשּוִבים ְמאֹד, "כֻּ

ְלָאָדם  ְוָראּוי  ַמֲעֶשׂיָך,  ְוָגְדלּו  ַרּבּו  ֶהם  בָּ ָחְכָמְתָך  ָלה  ְטפְּ

יוֹן. זָּ ְלִהְתּבוֵֹנן ִמּתוָֹכם ָחְכָמה, לֹא בִּ

ָאָדם  ֵני  בְּ ַאֲהַבת  ְלַהְכִניס  ַעְצמוֹ  יל  ַיְרגִּ  - ִני  ַהשֵּׁ

ַעד  ה,  ִמזֶּ ְויֵֹתר  ֶאָחיו  ָהיּו  ִאּלּו  כְּ ִעים,  ָהְרשָׁ ַוֲאִפילּו  ִלּבוֹ,  בְּ

ִעים  ָהְרשָׁ ַוֲאִפּלּו  ם,  לָּ כֻּ ָאָדם  ֵני  בְּ ַאֲהַבת  ִלּבוֹ  בְּ ע  ְקבַּ יִּ שֶׁ

יִקים  ַצדִּ ֵאּלּו  ְוִיְהיּו  ן  ִיתֵּ ִמי  ְויֹאַמר,  ִלּבוֹ,  בְּ אָֹתם  ֶיֱאַהב 

קוֹם.  ַלמָּ ּוְרצּוִיים  דוִֹלים  גְּ ם  לָּ כֻּ ְהיּו  ַויִּ ְתׁשּוָבה  בִּ ִבים  שָׁ

ר יא, כט):  ְדבָּ מִּ ַמֲאַמר אוֵֹהב ֶנֱאָמן ְלָכל ִיְשָׂרֵאל, ָאַמר (בַּ כְּ

ְהיוֹתוֹ  בִּ ֶיֱאַהב,  ה  ּוַבמֶּ ְוגוֹ'",  ְנִביִאים  ה'  ַעם  ל  כָּ ן  ִיתֵּ "ּוִמי 

ְולֹא  מּוָמם  ה  ִויַכסֶּ ֶהם,  בָּ ֲאשֶׁר  טוֹבוֹת  ְבּתוֹ  ַמֲחשַׁ בְּ יר  ַמְזכִּ

ֶהם.  בָּ ֲאשֶׁר  ַהּטוֹבוֹת  ּדוֹת  מִּ בַּ א  ֶאלָּ ִנְגֵעיֶהם  בְּ ל  כֵּ ִיְסתַּ

ַעל ָממוֹן ַרב  ה בַּ אּוס ַהזֶּ ִלּבוֹ, ִאּלּו ָהָיה ֶהָעִני ַהמָּ ְויֹאַמר בְּ

ֶחְבַרת  בְּ שֵָׂמַח  ֲאִני  שֶׁ מוֹ  כְּ ֶחְבָרתוֹ,  בְּ שֵָׂמַח  ָהִייִתי  ה  מָּ כַּ

מוֹ  כְּ ִאים  ַהנָּ בּושִׁים  ַהלְּ יׁשּוהּו  ַיְלבִּ ִאּלּו  ֶזה,  ַוֲהֵרי  לוִֹני.  פְּ

בֹדוֹ  ה ֵיָעֵדר כְּ ן ָלמָּ ל, ִאם כֵּ ינוֹ ְלֵבינוֹ ֶהְבדֵּ לוִֹני ֲהֵרי ֵאין בֵּ פְּ

ה עִֹני  י, שֶׁהּוא ָנגּוַע ְמֻדכָּ נִּ ֵעיֵני ה' ָחׁשּוב ִממֶּ ֵעיַני, ַוֲהֵרי בְּ בְּ

רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁ ִמי  ֶאְשָׂנא  ה  ְוָלמָּ ֵמָעוֹן,  ה  ּוְמֻנקֶּ ְוִיּסּוִרים 

יל  ּוַמְרגִּ ַהּטוֹב  ַצד  ֶאל  ֶנה  פֹּ ְלָבבוֹ  ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  אוֵֹהב,  הּוא 

ַכְרנּו. זָּ ָכל ִמּדוֹת טוֹבוֹת שֶׁ ַעְצמוֹ ַלְחשֹׁב בְּ

פרק ג - האיך ירגיל האדם עצמו במדת 
החכמה

ְמָצִאים  ַהנִּ ל  כָּ ַעל  רּוָשׂה  פְּ ָהֶעְליוָֹנה  ַהָחְכָמה  ה  ִהנֵּ

ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה  ְמאֹד,  ָבה  ְוִנְשׂגָּ ֶנֱעֶלֶמת  ֱהיוָֹתּה  ִעם  ם,  לָּ כֻּ

ָחְכָמה  בְּ ם  לָּ כֻּ ה'  ַמֲעֶשׂיָך  ַרּבּו  "ָמה  כד):  קד,  ים  ִהלִּ (תְּ

ל  כֹּ בַּ ְמצּוָיה  ָחְכָמתוֹ  ְהֶיה  שֶׁתִּ ְלָאָדם  ָראּוי  ְך  כָּ ָעִשׂיָת". 

ִפי כֹחוֹ  ד ְלהוִֹעיל ִלְבֵני ָאָדם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד כְּ ְוִיְהֶיה ְמַלמֵּ

ְולֹא  יֵעהּו  פִּ ַישְׁ ֵמָחְכָמתוֹ  ָעָליו  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ּיּוַכל  שֶׁ ַמה  ל  כָּ

ָלל. ה כְּ ַתְטִריֵדהּו ִסבָּ

שני פנים לחכמה

ֵני ָפִנים: ה ֶאל ַהָחְכָמה שְׁ ְוִהנֵּ

־ ֶתר - ְוֵאין אָֹתם ַהפָּ ן ָהֶעְליוֹן ַהּפוֶֹנה ֶאל ַהכֶּ •  ַהפָּ

ִלים ִמְלַמְעָלה. א ְמַקבְּ ה ֶאלָּ ִלים ְלַמטָּ כְּ ִנים ִמְסתַּ

־ סְּ יַח בַּ גִּ ה - ְלַהשְׁ ְחּתוֹן ּפוֶֹנה ְלַמטָּ ִני ַהתַּ ן ַהשֵּׁ •  ַהפָּ

ָחְכָמָתּה ֲאֵליֶהם. ֶטת בְּ שֶּׁ ִהיא ִמְתפַּ ִפירוֹת שֶׁ

ֵני ָפִנים: ְך ִיְהֶיה ֶאל ָהָאָדם שְׁ כָּ

ֵדי  כְּ קוֹנוֹ  בְּ ִהְתּבוְֹדדּותוֹ  הּוא   - ָהִראׁשוֹן  ן  ַהפָּ   •

ָנּה. ָחְכָמתוֹ ּוְלַתקְּ ְלהוִֹסיף בְּ

־ ַהקָּ ֵני ָאָדם ֵמאוָֹתּה ָחְכָמה שֶׁ ד בְּ ִני - ְלַלמֵּ •  ַהשֵּׁ

יַע ָעָליו. פִּ רּוְך הּוא ִהשְׁ דוֹׁש בָּ

ּוְסִפיָרה  ְסִפיָרה  ל  כָּ ֶאל  ַעת  ַמשְׁפַּ ַהָחְכָמה  שֶׁ ּוְכמוֹ 

שִׁעּור  ִפי  כְּ ָאָדם  ָכל  בְּ יַע  פִּ ַישְׁ ן  כֵּ ּה,  ְוָצְרכָּ עּוָרּה  שִׁ ִפי  כְּ

ֵמר  ְוִישָּׁ ְוָצְרּכוֹ.  ֵאָליו  ְוַהֵנאוֹת  שְֵׂאת  יּוַכל  ֲאשֶׁר  ִשְׂכלוֹ 

ּנּו  ִממֶּ ְך  שֵׁ ִתמָּ א  לֹּ שֶׁ ע,  שְׁפָּ ַהמֻּ ֵשֶׂכל  עּור  ִמשִּׁ יוֵֹתר  ֵתת  ִמלָּ

עּור  ִפיָרה ָהֶעְליוָֹנה ֵאיָנּה מוֶֹסֶפת ַעל ַהשִּׁ ן ַהסְּ כֵּ ָלה, שֶׁ קָּ תַּ

ל. ְמַקבֵּ ל בִּ ְגבָּ ַהמֻּ

השגחה על צרכי אחרים

־ ַהמְּ ל  כָּ ַעל  ַחת  גַּ ַמשְׁ ִלְהיוָֹתּה  ַהָחְכָמה  ֶרְך  ִמדֶּ ְועוֹד 

ְמָצאוֹת  ַהנִּ ל  כָּ ַעל  ַהחוֹשֶֶׁבת  ְחשָָׁבה  ַהמַּ ִהיא  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ִציאּות 

ַמְחשְׁבוֹ־ בוַֹתי  ַמְחשְׁ לֹא  י  "כִּ ח):  נה,  ְעָיה  (ְישַׁ ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה 

י  ֵתיֶכם", ּוְכִתיב (שְׁמּוֵאל ב יד, יד): "ְוָחשַׁב ַמֲחשָׁבוֹת ְלִבְלתִּ

י ֶאת  י ָאנִֹכי ָיַדְעתִּ ח" וכתיב (ירמיה כט, יא): "כִּ ּנּו ִנדָּ ח ִממֶּ ִידַּ

ַמְחשְׁבוֹת  ִיְשָׂרֵאל  ית  בֵּ ֲעֵליֶכם  חוֹשֵׁב  ֲאִני  ֲאשֶׁר  ֲחשָׁבֹת  ַהמַּ

ְך ָצִריְך ָהָאָדם  ְקָוה". כָּ שָׁלוֹם ְולֹא ָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית תִּ

ִלְהיוֹת ֵעיָניו ְפֻקחוֹת ַעל ַהְנָהַגת ִעם ה' ְלהוִֹעיָלם, ּוַמְחשְׁבוֹ־

ִחים ְוַלְחשֹׁב ֲעֵליֶהם ַמֲחשָׁבוֹת טוֹבוֹת,  דָּ ְהֶייָנה ְלָקֵרב ַהנִּ ָתיו תִּ

ְך ַיְחשֹׁב הּוא ּתוֹ־ ּלוֹ, כָּ ְמָצא כֻּ ֶׂכל חֹשֵׁב ּתוֶֹעֶלת ַהנִּ ַהשֵּ שֶׁ מוֹ  כְּ

ְפָרט  בִּ ֶעֶלת ַהֲחֵבִרים ְוִיְתַיֵעץ ֵעצוֹת טוֹבוֹת ִעם ה׳ ְוָעם ַעּמוֹ 

־ ּוִבְכָלל, ְוַהּיוֵֹצא ֵמַהַהְנָהָגה ַהּטוָֹבה ְיַנֲהֵלהּו ֶאל ַהַהְנָהָגה ַהְישָׁ

ְנָהג  ַהמִּ ֶאל  ּוְלַנֲהלוֹ  ְלַנֲהגוֹ  ּוַמְחשָָׁבה  ֵשֶׂכל  מוֹ  כְּ לוֹ  ְוִיְהֶיה  ָרה 

ֶרת ָהָאָדם ָהֶעְליוֹן.  ַמֲחשָָׁבה ָהֶעְליוָֹנה ַהְמַישֶּׁ שֶׁר, כַּ ַהּטוֹב ְוַהיֹּ

ט"ו-ט"ז לחודש

דיווח בסוריה: 
טיל זר נורה לעבר יעד בצפון 

המדינה – ויורט
כלי התקשורת במדינה דיווחו כי אמצעי ההגנה האווירית הופעלו באזור העיר 

מסיאף, והצליחו ליירט את הטיל אשר הגיע מכיוון דרום ◆ בדיווח נוסף נטען כי 
תושבים מדווחים על קולות פיצוצים גם באזור טרטוס שבמדינה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בסוכנות  דיווחים  פי  על 
נורה  עוין  טיל  "סאנא",  הידיעות 
מאזור  לשישי)  חמישי  (בין  אמש 
צפון לבנון לעבר המדינה. מערכות 
והטיל  הופעלו  האווירית  ההגנה 
סו־ מסיאף.  העיר  שמי  מעל  יורט 
"ספוטניק"  הרוסית  הידיעות  כנות 
שנשמ־ עזים  פיצוצים  על  דיווחה 

עים בחומס.
כי  אמר  סורי  צבאי  גורם 
מע־ חמישי  בליל   23:06 "בשעה 
גילו  שלנו  האווירית  ההגנה  רכות 
צפון  מכיוון  שמגיעה  עוינת  מטרה 
המע־ מסיאף.  העיר  לכיוון  לבנון 

אותה  והשמידו  אותה  יירטו  רכות 
לפני שפגעה במטרה".

הגיע  הטיל  צבאי,  מקור  לפי 
שה־ לפני  ויורט  לבנון  צפון  מכיוון 
גיע למטרה. באזור זה דיווחו בעבר 
יעדים  על  זרים  תקשורת  בכלי 
ישראל  ידי  על  שהותקפו  איראנים 
עומד  מי  ידוע  לא  כרגע  לכאורה. 

מאחורי התקיפה.
בכלי  דווח  כשבועיים  לפני 
תקשורת בסוריה כי ישראל תקפה 
במדי־ יום  אותו  בצהרי  במהלך 
קוניטרה  באזור  טיל  באצעות  נה 
יום  באור  תקיפה  הסורי.  שבגולן 
לנדי־ נחשבת  לישראל  שמיוחסת 
רה, עד כה דווח בעיקר על תקיפות 

פי  על  הלילה.  בשעות  ישראליות 
דיווחים מסוריה, הטיל נורה לכיוון 
קו־ באזור  לישראל  האזנה  תשתית 

נייטרה.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
כי,  ואמר  לתקיפה  באותו  רמז  ניהו 
הזמן.  כל  עצמנו  על  מגינים  "אנחנו 
מעזה  מחבל  ניסה  אתמול,  בדרום, 
ידי  על  חוסל  והוא  בישראל  לפגע 
בשם  בשמכם,  שולח  אני  כוחותינו. 
לפצו־ החלמה  איחולי  ישראל,  עם 
עינו. בה בעת אנו נלחמים גם בחזי־
פו־ אנו  הצפון  בחזית  אחרות.  תות 
ואתם  וחיזבאללה  איראן  נגד  עלים 
שומעים על כך גם בימים אלה. זהו 

קיר הברזל".

בכירי 'פתח' נעצרו בידי המשטרה
מקורות פלסטינים מדווחים על מסע מעצרים המכוון בעיקר נגד פעילי 'פתח' 

◆ העצורים חשודים בפעילות עוינת על הר הבית
מ‡: מ. יו„

מד־ פלסטינים  מקורות 
היש־ הביטחון  כוחות  כי  ווחים, 
פעילי  אתמול  עצרו  ראליים 
ירושלים  במזרח  'פתח'  תנועת 
כהצלחת  שתואר  מה  בעקבות 
למ־ מוסלמים  מתפללים  מאות 
נוע "פריצת" יהודים למתחם הר 

הבית במהלך עיד אל-אדחא.
סוכנות  דיווח  פי  על 
הרשמית  הפלסטינית  הידיעות 

דרוויש  יאסר  בעצורים  "וופא", 
בעיסאוויה  'פתח'  תנועת  מזכר 
על  האחראי  סלאיימה,  ועווד 
אל- במחוז  הקדושים  המקומות 
קודס. כמו כן זומן לחקירה ח'ליל 
אל- במסגד  שומר  אל-תרהוני, 

אקצה.
תנו־ מזכיר  מטוור,  שאדע 
אמר  אל-קודס  במחוז  'פתח'  עת 
פעו־ תוכנית  קיימת  כי  ל"וופא", 
להשת־ שמטרתה  ישראלית  לה 

ו"אנו  אל-אקצה,  מסגד  על  לט 
"הפגיעה  כי  לכיבוש"  אומרים 
באש"  משחק  היא  באל-אקצה 
לסיכול  תפעל  'פתח'  תנועת  וכי 

התוכנית הישראלית.
תושבי  כי  הדגיש,  הוא 
כולו  הפלסטיני  והעם  ירושלים 
וימנוע  אל-אקצה  מסגד  על  יגנו 
הישראלית  הריבונות  מימוש  את 

במקום.

שירותי המודיעין של שווייץ: 

איראן מקווה להפסד של 
טראמפ בבחירות 2020

לפי המודיעין השווייצרי, איראן תעביר פחות כסף לארגונים המתנגדים 
לישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שניפק המודיעין  דו"ח  לפי 
מתכ־ איננה  איראן  השווייצרי, 
הגרעין.  הסכם  את  לעזוב  וונת 
היא  הרפובליקה  של  מטרתה 
לנ־ הבחירות  לאחר  עד  לחכות 
בשנת  בארה"ב  שייערכו  שיאות 
יוחלף  טראמפ  כי  בתקווה   ,2020

במועמד דמוקרטי.
הד־ המועמדים  כל  כידוע, 

אחד  מועמד  מלבד  מוקרטים 
לה־ בכוונתם  כי  הצהירו  בלבד, 
שיב מחדש את ההסכם עם איראן 

ממנו הנשיא טראמפ פרש. 
של  המודיעין  שירות  לפי 
לתמוך  תמשיך  איראן  לישראל, שווייץ,  המתנגדים  אולם יעבירו אליהם פחות כסף.בארגונים 

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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דו"ח של המודיעין האוסטרי מזהיר: 

האיום הגדול על המדינה 
הוא הטרור האסלאמי

שירות המודיעין האוסטרי הביע חשש מאזרחים ששבו למדינה 
לאחר שפעלו בין שורותיו של דאע"ש

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ביותר  הגדול  האיום 
מהט־ מגיע  אוסטריה  על 
קובע  כך  האסלאמי.  רור 
דו"ח של שירות המודיעין 
הדו"ח  האירופית.  במדינה 
אשר חובר על ידי המשרד 
באוסטריה  החוקה  להגנת 
מזהיר כי הטרור האסלאמי 

אזרחים  גם  כמו  הקיצוני 
הצטרפו  אשר  אוסטרים 
דאע"ש  ארגון  לשורות 
בתקו־ לאוסטריה  וחזרו 
את  מהווים  האחרונה  פה 
לבי־ ביותר  הגדול  האיום 

טחונה של המדינה. 
את  לחזות  "קשה 
שחזרו  אלו  של  פעילותם 
ומהווים  התיכון  מהמזרח 

כי  העובדה  לנוכח  סכנה 
רכשו יכולות לחימה מעבר 

לים", נכתב בדו"ח.
המ־ הערכת  לפי 
אזרחים   320 ישנם  שרד, 
אוסטרים שהתנדבו לשרת 
הקיצוני.  הטרור  בארגון 
בקר־ נהרגו  מתוכם   107
שבו  מהנותרים  וחלק  בות 

לאוסטריה. 

משאית התנגשה בגשר אלוף שדה
שוטרים שהוזעקו למקום החלו לטפל בעומסי התנועה שנוצרו בעקבות תאונת 

הדרכים ◆ לא היו נפגעים באירוע

מ‡: מ. יו„
אתמול  התנגשה  משאית 
מה   ,4 שבכביש  שדה  אלוף  בגשר 

שו־ כבדים.  תנועה  לעומסי  שגרם 
טרים שהוזעקו למקום, החלו לסייע 
תנועת  ובהכוונת  העומסים  בהקלת 

הנהגים. לא היו נפגעים.

עוכבו  ובעליה  המשאית  נהג 
האירוע.  בעקבות  משטרה  לחקירת 
בינתיים הכביש נפתח לאחר חילוץ 

המשאית והתנועה חזרה לסדרה.

ערבים הציתו שריפה ליד יצהר
כ-40 משפחות פונו מבתיהן בעקבות שריפה שהציתו ערבים מהכפר 

הסמוך ◆ התושבים חזרו לבתים לאחר שהושגה שליטה על האש

מ‡: מ. יו„
מב־ פונו  משפחות  כ-40 
תיהן בעקבות שריפה שהציתו 
יצהר  ליישוב  סמוך  ערבים 
בסיוע  כיבוי  צוותי  בשומרון. 
פעלו  משטרה  וכוחות  מסוקים 
הדליקה  כיבוי  ולאחר  המקום, 
לב־ לחזור  המשפחות  הוחזרו 

תים מהם פונו.
תעשייה  מבני  ארבעה 
כבד  נזק  באש.  עלו  ומחסנים 
וחשמל.  מים  לתשתיות  נגרם 
השריפה  את  שהציתו  הערבים 
מתגוררים בכפר עוריף הסמוך 

ליצהר.
המועצה  ראש  דגן,  יוסי 
האזורית שומרון, אמר כי "הצ־
תות הפכו דרך קבע למרר את 
יש  ישראל.  מדינת  תושבי  חיי 
לשים תג מחיר גבוה על הצתה 

כדי שהדברים הללו לא יישנו.

''אני קורא לממשלה לה־
ללכידת  מיוחדת  יחידה  קים 
ולהבאתם  ביו"ש  המציתים 
כל  כי  שציין  דגן  הוסיף  לדין'', 

הרלוונטיים  המקצוע  גורמי 
שומרון  האזורית  במועצה 
שפונו  למשפחות  מסייעים 

מבתיהן.

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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דו"ח של המודיעין האוסטרי מזהיר: 

האיום הגדול על המדינה 
הוא הטרור האסלאמי

שירות המודיעין האוסטרי הביע חשש מאזרחים ששבו למדינה 
לאחר שפעלו בין שורותיו של דאע"ש

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ביותר  הגדול  האיום 
מהט־ מגיע  אוסטריה  על 
קובע  כך  האסלאמי.  רור 
דו"ח של שירות המודיעין 
הדו"ח  האירופית.  במדינה 
אשר חובר על ידי המשרד 
באוסטריה  החוקה  להגנת 
מזהיר כי הטרור האסלאמי 

אזרחים  גם  כמו  הקיצוני 
הצטרפו  אשר  אוסטרים 
דאע"ש  ארגון  לשורות 
בתקו־ לאוסטריה  וחזרו 
את  מהווים  האחרונה  פה 
לבי־ ביותר  הגדול  האיום 

טחונה של המדינה. 
את  לחזות  "קשה 
שחזרו  אלו  של  פעילותם 
ומהווים  התיכון  מהמזרח 

כי  העובדה  לנוכח  סכנה 
רכשו יכולות לחימה מעבר 

לים", נכתב בדו"ח.
המ־ הערכת  לפי 
אזרחים   320 ישנם  שרד, 
אוסטרים שהתנדבו לשרת 
הקיצוני.  הטרור  בארגון 
בקר־ נהרגו  מתוכם   107
שבו  מהנותרים  וחלק  בות 

לאוסטריה. 

משאית התנגשה בגשר אלוף שדה
שוטרים שהוזעקו למקום החלו לטפל בעומסי התנועה שנוצרו בעקבות תאונת 

הדרכים ◆ לא היו נפגעים באירוע

מ‡: מ. יו„
אתמול  התנגשה  משאית 
מה   ,4 שבכביש  שדה  אלוף  בגשר 

שו־ כבדים.  תנועה  לעומסי  שגרם 
טרים שהוזעקו למקום, החלו לסייע 
תנועת  ובהכוונת  העומסים  בהקלת 

הנהגים. לא היו נפגעים.

עוכבו  ובעליה  המשאית  נהג 
האירוע.  בעקבות  משטרה  לחקירת 
בינתיים הכביש נפתח לאחר חילוץ 

המשאית והתנועה חזרה לסדרה.

ערבים הציתו שריפה ליד יצהר
כ-40 משפחות פונו מבתיהן בעקבות שריפה שהציתו ערבים מהכפר 

הסמוך ◆ התושבים חזרו לבתים לאחר שהושגה שליטה על האש

מ‡: מ. יו„
מב־ פונו  משפחות  כ-40 
תיהן בעקבות שריפה שהציתו 
יצהר  ליישוב  סמוך  ערבים 
בסיוע  כיבוי  צוותי  בשומרון. 
פעלו  משטרה  וכוחות  מסוקים 
הדליקה  כיבוי  ולאחר  המקום, 
לב־ לחזור  המשפחות  הוחזרו 

תים מהם פונו.
תעשייה  מבני  ארבעה 
כבד  נזק  באש.  עלו  ומחסנים 
וחשמל.  מים  לתשתיות  נגרם 
השריפה  את  שהציתו  הערבים 
מתגוררים בכפר עוריף הסמוך 

ליצהר.
המועצה  ראש  דגן,  יוסי 
האזורית שומרון, אמר כי "הצ־
תות הפכו דרך קבע למרר את 
יש  ישראל.  מדינת  תושבי  חיי 
לשים תג מחיר גבוה על הצתה 

כדי שהדברים הללו לא יישנו.

''אני קורא לממשלה לה־
ללכידת  מיוחדת  יחידה  קים 
ולהבאתם  ביו"ש  המציתים 
כל  כי  שציין  דגן  הוסיף  לדין'', 

הרלוונטיים  המקצוע  גורמי 
שומרון  האזורית  במועצה 
שפונו  למשפחות  מסייעים 

מבתיהן.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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נס גדול:

 פיסת פליימוביל הוצאה 
מגופה של ילדה בת שנתיים

הפעוטה בלעה את חתיכת המשחק והיא נתקעה לה בוושט ◆ בהכנות להוצאה 
היא עברה במערכת העיכול עד למעי - משם נשלפה ◆ הרופא שטיפל בה: היה 

לה מזל שהיא לא נכנסה לקנה הנשימה

מ‡: מ. יו„

שבלעה  פליימוביל  פיסת 

ליד  מיישוב  שנתיים  בת  פעוטה 

מגופה  השבוע  נשלפה  חיפה 

בחיפה.  רמב"ם  החולים  בבית 

חתיכת הפלסטיק נתקעה בוושט 

של הילדה ותוך כדי ההכנות היא 

שנ־ עד  העיכול  במערכת  עברה 
נשלפה  היא  משם  במעי.  תקעה 

בהצלחה על ידי הרופאים.
גסט־ מכון  מנהל 
בילדים,  ותזונה  רואנטרולוגיה 
לי־ כי  אמר  שאול,  רון  פרופסור 
לדה היה מזל שהפיסה לא נשא־
מה  הנשימה,  מערכת  לתוך  פה 

שהיה יוצר מצב מסכן חיים. הוא 
צעירים  לילדים  "הורים  הוסיף: 
למשחקי  ערנות  לגלות  חייבים 
שעלו־ קטנים  חלקים  עם  ילדים 
לים להיבלע או להישאף. בשנים 
טרגדיות  כמה  אירעו  האחרונות 
ידי  על  אותן  למנוע  וניתן  קשות 

תשומת לב".

משאית פלסטינית הוחרמה 
באזור חיזמא

המשאית הכילה פסולת בניין ללא היתר ◆  מלבד זאת, יחידת הפיקוח של 
המנהל האזרחי חסמה כמה דרכים שסללו פלסטינים בין כפרי חיזמא וענאתא 

על כביש 437

מ‡: מ. יו„

במנהל  הפיקוח  יחידת 

האזרחי החרימה אתמול משאית 

בניין  פסולת  שהכילה  פלסטינית 

ללא היתר בפאתי חיזמא שבאזור 

והוע־ נתפסה  המשאית  בנימין. 

בבית  ההחרמות  למגרש  ברה 

במקום  נחקר  המשאית  בעל  אל. 

מש־ של  טיפול  להמשך  והועבר 

טרת ישראל.

של  הפיקוח  יחידת  בנוסף, 
דר־ כמה  חסמה  האזרחי  המנהל 
כפרי  בין  פלסטינים  שסללו  כים 

חיזמא וענאתא על כביש 437.
כצירי  שימשו  הפריצות 
ושריפת  שפיכת  לאתרי  גישה 
שהובילו  חוקית  בלתי  פסולת 
ולפגיעה  רחב  סביבתי  לזיהום 
באורח החיים של התושבים בא־
במסגרת  נעשתה  הפעילות  זור. 
לא־ שמאשר  הדרך  זכויות  צו 

שנמצא  מה  כל  מיידי  באופן  כוף 
לתנועה  ומפריע  הכביש  בשולי 

החולפת.
במ־ הפיקוח  יחידת  מנהל 
שבת,  בן  מרקו  האזרחי,  נהל 
פועל  האזרחי  "המנהל  מסר: 
לילות כימים על מנת למגר פעי־
לויות בלתי חוקיות מסוג זה ובכך 
המשך  ועל  הסביבה  על  לשמור 
ביהודה  החיים  מרקם  שיפור 

ושומרון".

הוארך מעצרו של אדם שהונה 
קשישים באשדוד

על פי החשד נהג החשוד להגיע אל בתיהם של קשישים יוצאי חבר העמים 
בעיר אשדוד תוך שהתחזה בפניהם כי הוא עובד "ביטוח לאומי" וכי הגיע 

לפגוש אותם על מנת להטיב את תנאיהם

מ‡: יר‡ל לבי‡
מקרי  לחקירת  בהמשך 
קשישים  והונאת  התפרצות 
בעיר אשדוד על ידי חשוד שה־
לאומי"  "ביטוח  לעובד  תחזה 
האחרונים,  השבועות  במהלך 
על  נעצר  הוא  שאתמול  ולאחר 
ידי משטרת ישראל והועבר לח־
לבק־ המשפט  בית  נעתר  קירה, 
מע־ את  והאריך  המשטרה  שת 
נוספים  ימים   (4) בארבעה  צרו 
לטובת המשך פעולות החקירה.

החשוד  נהג  החשד  פי  על 
קשישים  של  בתיהם  אל  להגיע 
יוצאי חבר העמים בעיר אשדוד 
הוא  כי  בפניהם  שהתחזה  תוך 
הגיע  וכי  לאומי"  "ביטוח  עובד 
לפגוש אותם על מנת להטיב את 

תנאיהם.

בעורמה  ביקורו  במהלך 
בדירתם, דרש החשוד לקבל לי־
דיו את כרטיסי האשראי ומספר 
מהמקרים  ובחלק  הסודי  הקוד 
נמלט מהמקום לאחר שהתעורר 
לפני  לא  קורבנותיו,  של  חשדם 

שגנב מדירתם פריטי רכוש.
ראשונית  מחקירה  כן  כמו 
עלה כי החשוד הספיק לנצל את 
וביצע  שנטל  האשראי  כרטיסי 
סך  על  בסכומים  שימוש  בהם 

מאות שקלים.

מאות חפיסות סיגריות נפלטו 
לחוף אולגה

בסך הכל נפלטו לחוף כ-30 תיבות שבכל אחת מהן כ-800 חפיסות סיגריות

מ‡: יר‡ל לבי‡  
השיטור  של  סיור  במהלך 
הב־ הים  חוף  לאורך  העירוני 
שוטר  המונה  השיטור,  צוות  חין 
חדרה,  עיריית  של  עזר  ופקח 
בדי־ לחוף.  שנפלט  חשוד  בחפץ 
מדובר  כי  העלתה  ראשונית  קה 
בארגז מלבני אטום היטב. בדיקה 
לאחר  שנערכה  יותר,  מעמיקה 
הארגז  של  בטיחותית  בחינה 
מאות  הכיל  כי  העלתה  החשוד, 

חפיסות של סיגריות.
הגבירו  העירוני  בשיטור 
ובמ־ החוף,  לאורך  הסיורים  את 
ואכן  המשטרה,  את  עדכנו  קביל 
מכן  שלאחר  השעות  במהלך 
לחוף,  תיבות  עשרות  עוד  נפלטו 
כמו־ החשודות  סיגריות  ובכולן 

ברחות.
בסך הכל נפלטו לחוף כ-30 
מהן  אחת  שבכל  נוספות,  תיבות 
התי־ סיגריות.  חפיסות  כ-800 
נסיבות  וכן  מקורן,  ובירור  בות 
היפלטותן לחוף, הועברו להמשך 

טיפול וחקירה במשטרת חדרה.
וביטחון  אכיפה  אגף  מנהל 
בעיריית חדרה, איתן כהן, שיבח 
השיטור  צוות  של  הערנות  את 
בהישג  שמדובר  ואמר  העירוני, 
של  הפעילות  את  הממחיש  נוסף 
העיר  ברחבי  העירוני  השיטור 
ואת ההצלחות אליהן ניתן להגיע 
עיריית  בין  מלא  פעולה  בשיתוף 

חדרה לבין משטרת ישראל.
העירו־ השיטור  כי  יצוין 
במשותף  מובילים  שאותו  ני, 

אליתים  אופיר  השיטור  מפקד 
השיטור  ומנהל  חדרה  ממשטרת 
חדרה,  מעיריית  עומיסי  דותן 
הארצית,  ברמה  למצטיין  נחשב 
ללמוד  מגיעים  פעילותו  ואת 

צוותים מרשויות רבות אחרות.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

 חיה ב ברכה, ימי ניסל פיי‚‡ ב
‡ורה , הו„יה חיה ב „בורה נעמי , 
מלכה מלי ב זלפה, מרים ב „בורה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

„נון  „ני  ב‡ו''ם  יר‡ל  ‚ריר 
 ורום ולעיך למ‡" :חזר ל‡ר
ˆברי.  ‰ניסיון  עם  יר‡ל  למען 
Œנוס  בחירו עו„  י‰יו  ל‡  מ˜וו‰ 
Œלס ל‰יערך  מכוון  פו, ‡בל ‡ני 

בבים ‰ב‡ים י‚יעו ‡לינו".

 (ו„ח‰) ר˜י ונ‡י י‡ירעי‰
מסביר: "ימין ‰מ‡וח„ ‰בינו ‰בוע 
 ‚‰ב ‰חליט  נני‰ו  מ‰   ‡
Œלמ ינס‰  ‰ו‡  ‰פעם   -  ימור‰
עוך ‡ום בכל ‰כח. ‰‰לבטו על 
פיטורי סמוטרי' ‰י‰ ר˜ ‰פיח‰ 
מלמ„ ‰ו‡ כבר ל‡ רו‡‰ ב‰ם 

‡ ופיו ‰בלע„יים".

עפול‰:   סער על  יעלון  בו‚י 
 ,חילוני כפי‰   ל‰יו ˆריכ‰  "ל‡ 

‡י ב‡מונו יחי‰".

 :‡נו ב‡וו   סמוטרי בˆל‡ל 
Œ‰ל ל‰כניס  סירב  ‰ליכו„  ״לˆערי 
‰חו˜   עˆ‰  ‡ ‰˜ו‡ליˆיוני  סכם 
ר˜ע  על  ‰פר„‰   ובע˜‰ לי 
כ‡פליי‰. ‡ני ˜ור‡  חב  ל‡  „י 
Œל  חר„יו‰  מ‰מפל‚ו לחבריי 

מוך ב„רי‰״.

לי  ‰ובטח  "ל‡  מˆ‰יר:  כחלון 
בממל‰  ‰‡וˆר  ר  פ˜י„   ‡

‰ב‡‰״.

"נני‰ו  ל˜וף:  ממיך  בר˜ 
‡ל‰  וסמרטוטים,  „חלילים  ממנ‰ 

ל‡ ומרי סף".

על  מ‰ליכו„  ‰נ‚בי  ˆחי  ‰ר 
Œמל ימין: "י‰ וך ‚וב מלחמו‰
Œב חמ‰ על 270 ‡לף מˆביעי ימין
."ל‡ נכנסו לכנס חרו במפל‚ו
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מטעם רבני טוהר המחנה :

החופים הנפרדים באשדוד, חיפה, 
נתניה, אשקלון, עכו, נהריה, הוכשרו 

לקהל יראי ה'
שבחים לשר הפנים הרב אריה דרעי שבזכות פעילותו הרבה החופים הוכשרו

שמפרסמת  מיוחדת  במודעה 
כי  עולה  המחנה  טוהר  למען  האגודה 
'נפרדים'  הנחשבים  מהחופים  רבים 
לשי־ כלל  ראויים  אינם  השונות  בערים 
מוש ע"י יראי ד'. שלוחי האגודה שירדו 
הדברים  פני  את  לבחון  כדי  השטח  אל 
כי  לגלות  נחרדו  אמצעי,  בלתי  באופן 
אף  שונים  בחופים  נוספו  רבות  פרצות 
וגם   - בעבר  ידם  על  ונסקרו  שנסרקו 
אלה שהצביעו עליהם בעבר טרם תוקנו 

ואף החמירו..
עתה  לעת  הפסולים  החופים  בין 
נמנים חוף שרתון בת"א, החוף בראשון 
שבכולם  והרצליה -  ים,  בת  חוף  לציון, 
הצניעות,  מגדרי  רבות  חריגות  נמצאו 
ובלתי אפשרי לכל מי שיראת ד' בלבבו 

לרחוץ בהם.
ציינו  המחנה  טוהר  למען  באגודה 
הפנים  שר  של  הברוכה  פעילותו  את 
הנפר־ החופים  למען  דרעי  אריה  הרב 
דים, כאשר הוא, יחד עם צוות לשכתו, 
הר־ מול  אל  ולעמוד  לסייע  נרתמים 
שויות והגופים הרלוונטיים עד להשגת 
האישורים המתאימים ותיקון הליקויים 
כשרים  נפרדים  חופים  של  רב  במספר 

ברחבי הארץ.
נמנים:  הכשרים  הים  חופי  בין 
בא־ הנפרד  החוף  בחיפה,  השקט  החוף 
שדוד, החוף הנפרד בנתניה, החוף הנפ־

רד באשקלון, החוף הנפרד בעכו, החוף 
הנפרד בנהריה, חוף כינר בטבריה, החוף 
העירוני הנפרד בטבריה, חוף 'חמי זוהר' 

בים המלח. 
כי  מדגישים  באגודה  זאת  עם 
פתוחים  הים  שחופי  לדעת  הציבור  על 
בערב   7 השעה  עד  בבוקר   7 מהשעה 
מהשעה 8  שפתוח  חיפה  חוף  למעט    -
בכל  כאשר  בערב,   8 השעה  עד  בבוקר 
 19.00 השעה  מאחרי  החל  החופים, 
לכל  מעורבים  כחופים  הם  הרי  בערב, 

דבר. 
נת־ חוף  לגבי  הדגישו,  כן  כמו 
גברים  בין  מתחלקות  בו  שהשעות  ניה 
להקפיד  יש  אחה"צ   - לפנה"צ  לנשים 
בצהריים,   13:00 בשעה  מהחוף  לצאת 
ולא להגיע לרחצת אחה"צ לפני השעה 

.14:00
למען  האגודה  פעילויות  מתוך 
וטה־ ביטחונם  לשמירת  המחנה  טוהר 
ומזהירים  שבים  ישראל,  ילדי  של  רתם 
אין  בשופו"א  כי  במכתבם,  הציבור  את 
אלא  הים  לחופי  לבדם  ילדים  לשלוח 
ואח־ מבוגר  אדם  של  צמודה  בהשגחה 
ראי, וכל נבון יעשה בדעת. כי גם חופי 
זהירות  למשנה  זקוקים  הכשרים,  הים 
לצעירי  ובפרט  הוא  באשר  אדם  לכל 

הצאן.
כשיוצאים  אלו  בימים  כמו"כ 
מאד  צריך  בגליל,  בנחלים  לטיולים 
מכיון  הבוקר,  בשעות  לצאת  לב,  לשים 
ושמקומות עם מים יכולים להיות במשך 
מאד, כחופים מעורבים  היום בעייתיים 

ח"ו.
למען  האגודה  של  הטלפון  מספר 
טוהר המחנה למידע ולמשוב בכל נושא 

חופי הים: 0-72-27-600-60

פרנו // „ו„ פרי„

מה טובו ‡הליך יע˜ב - ˜וב ב 
וההל־ התורה  שוחרי 

אלו  בימים  התבשרו  כה 

הנכבד  הקובץ  הוצאת  על 

יעקב"  אהליך  טובו  "מה 

- מאסף תורני מפרי עטם 

התורה  וחכמי  גדולי  של 

ולומדיה, פסקים ותשובות 

חדשות בענינים העומדים 

על הפרק ובארבעה חלקי 

שו־ וענינים  ערוך  השלחן 

הגדול  הגאון  בעריכת  נים 

גמליאל  רבי  המפורסם 

הכהן רבינוביץ שליט"א - 

מחבר סדרת הספרים הנודעה "גם אני אודך" ועוד ספרים רבים 

ומו"צ בעי"ת רחובות ת"ו.

קובץ זה השני במספר לחודש מנחם אב תשע"ט, כולל גנוזות 

חדשות בענינים רבים מכבשונם של גדולי ומאורי הדורות שחלקם 

עד עתה לא שזפתם עין ולא ראו את אור הדפוס. בין הגנוזות מו־

פיעים מאמרים ממרנן אדירי התורה כשכעטרה לראש הקובץ מו־

פיעים הנהגות ופסקי מרן השרף מבריסק הגה"ק מהרי"ל דיסקין 

זצוקללה"ה וזיע"א בעניני הלכות בין המצרים, תשעה באב ועניני 

העומד  יהושע"  "אהל  הספר  מתוך  לחורבן  וזכר  המערבי  הכותל 

לראות אור בקרוב אי"ה.  

על  יו"ל  יעקב"  אהליך  טובו  "מה  השם  את  הנושא  זה  ירחון 

שמו ולזכרו של היקר והנכבד, אוהב תורה ולומדיה הד"ר רבי טלי 

השתא,  סיון  בחודש  שנלב"ע  שבארה"ב  מקוינס  זלה"ה  סקוצילס 

רבנן,  בנין  ה'  ברך  זרע  אחריו  להשאיר  זכה  זלה"ה  הנכבד  המנוח 

שליט"א  סקוצילס  אהרן  יעקב  מוהר"ר  המובהק  הגאון  וביניהם 

"יד  ההוראה  בבית  ומו"צ  יעקב"  "אהל  הספרים  סדרת  מחבר   -

הרמ"ה" בעיה"ק ירושלים ת"ו. בסוף הקובץ הנכבד מופיע מדור 

זכרון להרב המנוח ז"ל ובו הספדים שנאמרו אחר מיטתו ע"י הגאון 

הגדול רבי מתתיהו דייטש שליט"א גאב"ד רמת שלמה והגאון הג־

דול רבי שאול אריאלי שליט"א. וכן קטעי עיתונות ומאמרי זיכרון.

ירחון זה שכאמור י"ל בחודש מנחם אב השתא והנו השני בס־

דרה, ובעז"ה בחודש אלול הקרוב יופיע קובץ נוסף שיודש בחלקו 

הגדול לעניני והלכות חודש אלול וחגי תשרי. מעל במה זו קוראים 

מיצירתם  לפרסם  המעונינים  חכמים  לתלמידי  הירחון  במערכת 

מפרי  המדור  למערכת  לשלוח  נוספים,  ובענינים  הנ"ל  בענינים 

תנובתם בימים הקרובים על מנת לפרסמם ברבים, לחלקם ביעקב 

ולהפיצם בישראל.

ברכותינו להרב העורך והמסדר ולמשפחת המנוח שיזמו את 

הרעיון המבורך הזה כי ימשיכו מדי חודש בחדשו בהופעת הירחון 

הזה ולהגדיל תורה ולהאדירה, ישוטטו רבים ותרבה הדעת אכי"ר 

ונזכה לביאת גואל ובניית בית קדשנו ותפארתנו ויקיצו וירננו שו־

כני עפר. 

לפרטים בעניני הקובץ טל 052-7128536

 gmail.com@7128536 מייל

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail. :לתגובות

111111111111111111111333333333333333333333333333333333333333333

  י"בה

  

  

  

  
  
  
  

  ט" תשענח� אבמד "ימעודכ� לתארי� 

הי�-חופי
  - הכשרי� -

  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� השקטחיפה  )1

  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� הנפרדאשדוד  )2

  .היפ�ה' ו' ד' וימי� ב  ,צ נשי�"ואחה,  גברי� צ"לפנה',  ה',ג', בימי� אנתניה  )3
  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� הנפרד כוע )4

  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� הנפרד הריהנ )5

  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� הנפרד אשקלו� )6
  .�מופעל בו זמנית לגברי� ונשי .חו� כינרכינרת  )7
  .החו� מופעל בו זמנית לגברי� ונשי� .חו� העירוני הנפרד כינרת )8

  .החו� מופעל בו זמנית לגברי� ונשי� .חו� חמי זוהר י� המלח  )9

  הפסולי�

  לעת עתה

  שרתו� )1

  ראשו� לציו� )2

  בת י� )3

  הרצליה) 4

   בערב7 בבוקר עד השעה 7כל החופי� פתוחי� מהשעה * 

 . בערב6 בבוקר עד השעה 8מהשעה  למעט חו� חיפה שפתוח   
  . בבוקר8:30השעה פתוח מ' נתניה' �חוו    

  .2.00 ואי� להגיע לפני השעה 1.00יש לצאת מהחו� עד השעה ' נתניה'בחו� * 

  .רבי� בערב הרי ה� חופי� מעו7:00בכל החופי� אחר השעה * 

  אי� לשלוח ילדי� לבד� לחופי הי�

  .אלא בהשגחה צמודה של אד� מבוגר ואחראי

  0-72-27-600-60 מספר טלפו� למידע ולמשוב לכל נושא חופי הי�
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מטעם רבני טוהר המחנה :

החופים הנפרדים באשדוד, חיפה, 
נתניה, אשקלון, עכו, נהריה, הוכשרו 

לקהל יראי ה'
שבחים לשר הפנים הרב אריה דרעי שבזכות פעילותו הרבה החופים הוכשרו

שמפרסמת  מיוחדת  במודעה 
כי  עולה  המחנה  טוהר  למען  האגודה 
'נפרדים'  הנחשבים  מהחופים  רבים 
לשי־ כלל  ראויים  אינם  השונות  בערים 
מוש ע"י יראי ד'. שלוחי האגודה שירדו 
הדברים  פני  את  לבחון  כדי  השטח  אל 
כי  לגלות  נחרדו  אמצעי,  בלתי  באופן 
אף  שונים  בחופים  נוספו  רבות  פרצות 
וגם   - בעבר  ידם  על  ונסקרו  שנסרקו 
אלה שהצביעו עליהם בעבר טרם תוקנו 

ואף החמירו..
עתה  לעת  הפסולים  החופים  בין 
נמנים חוף שרתון בת"א, החוף בראשון 
שבכולם  והרצליה -  ים,  בת  חוף  לציון, 
הצניעות,  מגדרי  רבות  חריגות  נמצאו 
ובלתי אפשרי לכל מי שיראת ד' בלבבו 

לרחוץ בהם.
ציינו  המחנה  טוהר  למען  באגודה 
הפנים  שר  של  הברוכה  פעילותו  את 
הנפר־ החופים  למען  דרעי  אריה  הרב 
דים, כאשר הוא, יחד עם צוות לשכתו, 
הר־ מול  אל  ולעמוד  לסייע  נרתמים 
שויות והגופים הרלוונטיים עד להשגת 
האישורים המתאימים ותיקון הליקויים 
כשרים  נפרדים  חופים  של  רב  במספר 

ברחבי הארץ.
נמנים:  הכשרים  הים  חופי  בין 
בא־ הנפרד  החוף  בחיפה,  השקט  החוף 
שדוד, החוף הנפרד בנתניה, החוף הנפ־
רד באשקלון, החוף הנפרד בעכו, החוף 
הנפרד בנהריה, חוף כינר בטבריה, החוף 
העירוני הנפרד בטבריה, חוף 'חמי זוהר' 

בים המלח. 
כי  מדגישים  באגודה  זאת  עם 
פתוחים  הים  שחופי  לדעת  הציבור  על 
בערב   7 השעה  עד  בבוקר   7 מהשעה 
מהשעה 8  שפתוח  חיפה  חוף  למעט    -
בכל  כאשר  בערב,   8 השעה  עד  בבוקר 
 19.00 השעה  מאחרי  החל  החופים, 
לכל  מעורבים  כחופים  הם  הרי  בערב, 

דבר. 
נת־ חוף  לגבי  הדגישו,  כן  כמו 
גברים  בין  מתחלקות  בו  שהשעות  ניה 
להקפיד  יש  אחה"צ   - לפנה"צ  לנשים 
בצהריים,   13:00 בשעה  מהחוף  לצאת 
ולא להגיע לרחצת אחה"צ לפני השעה 

.14:00
למען  האגודה  פעילויות  מתוך 
וטה־ ביטחונם  לשמירת  המחנה  טוהר 
ומזהירים  שבים  ישראל,  ילדי  של  רתם 
אין  בשופו"א  כי  במכתבם,  הציבור  את 
אלא  הים  לחופי  לבדם  ילדים  לשלוח 
ואח־ מבוגר  אדם  של  צמודה  בהשגחה 
ראי, וכל נבון יעשה בדעת. כי גם חופי 
זהירות  למשנה  זקוקים  הכשרים,  הים 
לצעירי  ובפרט  הוא  באשר  אדם  לכל 

הצאן.
כשיוצאים  אלו  בימים  כמו"כ 
מאד  צריך  בגליל,  בנחלים  לטיולים 
מכיון  הבוקר,  בשעות  לצאת  לב,  לשים 
ושמקומות עם מים יכולים להיות במשך 
מאד, כחופים מעורבים  היום בעייתיים 

ח"ו.
למען  האגודה  של  הטלפון  מספר 
טוהר המחנה למידע ולמשוב בכל נושא 

חופי הים: 0-72-27-600-60

פרנו // „ו„ פרי„

מה טובו ‡הליך יע˜ב - ˜וב ב 
וההל־ התורה  שוחרי 

אלו  בימים  התבשרו  כה 

הנכבד  הקובץ  הוצאת  על 

יעקב"  אהליך  טובו  "מה 

- מאסף תורני מפרי עטם 

התורה  וחכמי  גדולי  של 

ולומדיה, פסקים ותשובות 

חדשות בענינים העומדים 

על הפרק ובארבעה חלקי 

שו־ וענינים  ערוך  השלחן 

הגדול  הגאון  בעריכת  נים 

גמליאל  רבי  המפורסם 

הכהן רבינוביץ שליט"א - 

מחבר סדרת הספרים הנודעה "גם אני אודך" ועוד ספרים רבים 

ומו"צ בעי"ת רחובות ת"ו.

קובץ זה השני במספר לחודש מנחם אב תשע"ט, כולל גנוזות 

חדשות בענינים רבים מכבשונם של גדולי ומאורי הדורות שחלקם 

עד עתה לא שזפתם עין ולא ראו את אור הדפוס. בין הגנוזות מו־

פיעים מאמרים ממרנן אדירי התורה כשכעטרה לראש הקובץ מו־

פיעים הנהגות ופסקי מרן השרף מבריסק הגה"ק מהרי"ל דיסקין 

זצוקללה"ה וזיע"א בעניני הלכות בין המצרים, תשעה באב ועניני 

העומד  יהושע"  "אהל  הספר  מתוך  לחורבן  וזכר  המערבי  הכותל 

לראות אור בקרוב אי"ה.  

על  יו"ל  יעקב"  אהליך  טובו  "מה  השם  את  הנושא  זה  ירחון 

שמו ולזכרו של היקר והנכבד, אוהב תורה ולומדיה הד"ר רבי טלי 

השתא,  סיון  בחודש  שנלב"ע  שבארה"ב  מקוינס  זלה"ה  סקוצילס 

רבנן,  בנין  ה'  ברך  זרע  אחריו  להשאיר  זכה  זלה"ה  הנכבד  המנוח 

שליט"א  סקוצילס  אהרן  יעקב  מוהר"ר  המובהק  הגאון  וביניהם 

"יד  ההוראה  בבית  ומו"צ  יעקב"  "אהל  הספרים  סדרת  מחבר   -

הרמ"ה" בעיה"ק ירושלים ת"ו. בסוף הקובץ הנכבד מופיע מדור 

זכרון להרב המנוח ז"ל ובו הספדים שנאמרו אחר מיטתו ע"י הגאון 

הגדול רבי מתתיהו דייטש שליט"א גאב"ד רמת שלמה והגאון הג־

דול רבי שאול אריאלי שליט"א. וכן קטעי עיתונות ומאמרי זיכרון.

ירחון זה שכאמור י"ל בחודש מנחם אב השתא והנו השני בס־

דרה, ובעז"ה בחודש אלול הקרוב יופיע קובץ נוסף שיודש בחלקו 

הגדול לעניני והלכות חודש אלול וחגי תשרי. מעל במה זו קוראים 

מיצירתם  לפרסם  המעונינים  חכמים  לתלמידי  הירחון  במערכת 

מפרי  המדור  למערכת  לשלוח  נוספים,  ובענינים  הנ"ל  בענינים 

תנובתם בימים הקרובים על מנת לפרסמם ברבים, לחלקם ביעקב 

ולהפיצם בישראל.

ברכותינו להרב העורך והמסדר ולמשפחת המנוח שיזמו את 

הרעיון המבורך הזה כי ימשיכו מדי חודש בחדשו בהופעת הירחון 

הזה ולהגדיל תורה ולהאדירה, ישוטטו רבים ותרבה הדעת אכי"ר 

ונזכה לביאת גואל ובניית בית קדשנו ותפארתנו ויקיצו וירננו שו־

כני עפר. 

לפרטים בעניני הקובץ טל 052-7128536

 gmail.com@7128536 מייל

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail. :לתגובות
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  ט" תשענח� אבמד "ימעודכ� לתארי� 

הי�-חופי
  - הכשרי� -

  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� השקטחיפה  )1

  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� הנפרדאשדוד  )2

  .היפ�ה' ו' ד' וימי� ב  ,צ נשי�"ואחה,  גברי� צ"לפנה',  ה',ג', בימי� אנתניה  )3
  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� הנפרד כוע )4

  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� הנפרד הריהנ )5

  .נשי�', ה', ג', ימי� א, לגברי�', ו', ד', בימי� ב .החו� הנפרד אשקלו� )6
  .�מופעל בו זמנית לגברי� ונשי .חו� כינרכינרת  )7
  .החו� מופעל בו זמנית לגברי� ונשי� .חו� העירוני הנפרד כינרת )8

  .החו� מופעל בו זמנית לגברי� ונשי� .חו� חמי זוהר י� המלח  )9

  הפסולי�

  לעת עתה

  שרתו� )1

  ראשו� לציו� )2

  בת י� )3

  הרצליה) 4

   בערב7 בבוקר עד השעה 7כל החופי� פתוחי� מהשעה * 

 . בערב6 בבוקר עד השעה 8מהשעה  למעט חו� חיפה שפתוח   
  . בבוקר8:30השעה פתוח מ' נתניה' �חוו    

  .2.00 ואי� להגיע לפני השעה 1.00יש לצאת מהחו� עד השעה ' נתניה'בחו� * 

  .רבי� בערב הרי ה� חופי� מעו7:00בכל החופי� אחר השעה * 

  אי� לשלוח ילדי� לבד� לחופי הי�

  .אלא בהשגחה צמודה של אד� מבוגר ואחראי

  0-72-27-600-60 מספר טלפו� למידע ולמשוב לכל נושא חופי הי�
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יום שישי ט"ו מנחם אב תשע"ט 1416/08/2019

 חוגגימילקי עם הפתעות! 

מילקי חוגג 40 אצלכם בעיר 
וכולכם מוזמנים לחגיגה 

מילקי, מעדן השוקולד האהוב 
המעדנים  קטגוריית  את  המוביל 
יותר  של  שוק  נתח  עם  בישראל 
טעמים  של  שנה   40 חוגג  מ-40%, 

וחדשנות ואתם מוזמנים לחגיגה .
מיל־ של  ממותגת  משאית 
החרדיות  הערים  למרכזי  תגיע  קי 
ומ־ מפתיע  הזמנים"  "בין  להפנינג 
חו־ לחגיגה.  מוזמנים  וכולכם  רענן, 

גגימילקי, אתם באים?
תגיע  ה-40  חגיגות  לרגל 
מילקי  של  הממותגת  המשאית 
ממעדני  ליהנות  שתוכלו  כך  אליכם 
ומפנקים  מפתיעים  טעימים,  מילקי 

במיוחד!
אז איפה תפגשו אותנו? אלעד 
פארק  בחניון  אב  י"ז  ראשון  יום   –

 ;16:00-22:00 השעות  בין  אלעד 
ביתר עילית – יום שני י"ח אב בפא־
הע־ יסוד  רחוב  המינים,  שבעת  רק 
השעות 16:00-22:00;  בין  בודה 15 
בני ברק – יום שלישי י"ט באב על ידי 
ה'בילונה' רחוב מבצע קדש בין הש־
יום   – ירושלים   ,11:00-18:00 עות 
קהילתי  מנהל  בחניון  אב  כ'  רביעי 

15:00- השעות  בין  רמות  מעלה 
21:00 ובמודיעין עילית – יום חמישי 
רחוב  קהילתי  מנהל  בחניון  אב  כ"א 
אבני נזר 59, אשכול פיס, בין השעות 

.16:00-22:00
כשרים  מילקי  מעדני  מגוון 
מהדרין  בד"ץ  בהשגחת  למהדרין 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.

ביוזמת קרן דניאלי ובשיתוף מכבי

בוחרים את רופא המשפחה 
שמגיעה לו תודה

בשנת 2018 מכבי הובילה בבחירת הרופאים. מטעם מכבי נבחרו ד"ר גיל פלדמן, 
ד"ר מודי אגם, ד"ר פנינה בסרגליק שקיבלו אות הצטיינות מטעם קרן דניאלי

משפחה  רופא  מכירים 
לשלב  שיודע  כזה  דופן?  יוצא 
ואדיבות  רגישות  אכפתיות, 
מתפש־ בלתי  מקצועיות  עם 
רת? קרן דניאלי בשיתוף מכבי 
לומר  אתכם  מזמינים  בפעילות 
שלכם  המשפחה  לרופא  תודה 
של  המסור  הרופא  את  ולבחור 

המדינה לשנת 2019
המ־ רופא  על  המליצו 
03- בטלמסר  שלכם  שפחה 
המוצ־ בקלפיות  או   3065555
את  ובחרו  החולים  בקופת  בות 

הרופא המסור לשנת 2019. 
זו  מוענק  דניאלי  פרס 
עם  בשיתוף  השלישית,  השנה 
להנציח  כדי  הבריאות,  משרד 
זוננפלד  דניאלי  של  זכרה  את 
שירות  בת  היתה  דניאלי  ע"ה. 
האונקו־ במחלקה  מצטיינת 
שניידר  החולים  בבית  לוגית 
 ,2015 במרץ  ונהרגה  לילדים, 
בעת  דרכים  בתאונת   20 בגיל 
במחלקה.  ממשמרת  שחזרה 
רפואה,  ללמוד  תכננה  דניאלי 
וכדי להנציח את זכרה ופועלה, 
את  להקים  המשפחה  החליטה 
לב.  עם  לרפואה  דניאלי  קרן 
השנה הוחלט להתמקד בתחום 
להע־ בכדי  המשפחה,  רפואת 
הרופא/רופאה  את  נס  על  לות 
על  בדגש  ביותר  המסורים 
ומקצוענות  רגישות  אדיבות, 

ללא פשרות.
לה־ נועדה  הפרס  הענקת 
בקרב  המוטיבציה  את  עצים 
לשלב  והאחיות  הרופאים  כלל 

ולהגביר  נשמה  עם  מקצועיות 
וחשי־ העצומה  המודעות  את 

והאנושיות  האהבה  של  בותה 
כחלק בלתי נפרד מטיפול רפואי 
מהווה  הפרס  פרויקט  מקצועי. 
את  ולהוקיר  להעריך  הזדמנות 
האנושיות והשותפות האמיתית 
של הצוות הרפואי, עם המטופ־
לים ובני משפחתם. בראש הפ־
מקצועית  ועדה  עומדת  רויקט 
אישי  הם  המכובדים  שחבריה 
ציבור שעולם העשיה והרפואה 

קרובים לליבם.
יד ביד, בשותפות עם בני 
משפחות החולים, נאספות מדי 
שנה המלצות חמות על רופאים, 
בצוות  נוספים  וחברים  אחיות 

במסירות  המצטיינים  הרפואי, 
מתחומי  באחד  דופן  יוצאת 

הרפואה. 
ההמלצות  איסוף  לאחר 
המק־ הוועדה  יושבת  השנתי, 
צועית לדון בהמלצות, ועל פיהן 
הראויים  במועמדים  בוחרת 
הנבחרים  המועמדים  ביותר. 
מרגש  הוקרה  בטקס  מקבלים 
ומ־ פועלם  על  הוקרה  תעודת 
דניאלי  'פרס  נכבד.  כספי  ענק 
את  מעלה  לב'  עם  רפואה   –
המודעות הציבורית לחשיבותה 
העצומה של האהבה והאנושיות 

בשירותי הרפואה.
לשליחת  אחרון  מועד 

המלצות: כ"ט אלול תשע"ט

"מדינה פלסטינית מסוכנת 
"BDS יותר מה

 BDS 21 חכים הביעו דאגה וביקורת בגין אישור הצעת ההחלטה נגד ה
בקונגרס האמריקני שבה הוכנסו סעיפים התומכים בהקמת מדינה פלסטינית

מ‡: יר‡ל לבי‡
סג־ בהם:  כנסת  חברי   21
חוטוב־ ציפי  ח"כ  החוץ  שר  נית 
לי, סגן שר הביטחון ח"כ אלי בן 
לשע־ הקבינט  וחבר  השר  דהן, 
ועדת  יו"ר  סער,  גדעון  ח"כ  בר 
החוץ והביטחון ח"כ אבי דיכטר, 
יו"ר  דיין  עוזי  ח"כ  במיל.  האלוף 
יו"ר  קיש,  יואב  ח"כ  א"י  שדולת 
מוטי  ח"כ  ליו"ש  המשנה  ועדת 
יוגב,  ואחרים פנו הבוקר במכתב 
יוצא דופן לחברי הקונגרס האמ־
איפא"ק  ומנהלי  ולחברי  ריקני 
ובו הם הביעו דאגה וביקורת בגין 
ה  נגד  ההחלטה  הצעת  אישור 
ב 23.7  האמריקני  בקונגרס   bds
התומכים  סעיפים  הוכנסו  שבה 

בהקמת מדינה פלסטינית.
דאגה  הביעו  הכנסת  חברי 
בגין הכנסת סעיפים אלו להצעת 
אומ־ הם  במכתבם  ההחלטה. 
מבקשים  "אנו  השאר:  בין  רים 
האחרו־ ההחלטה  כי  להבהיר 
 :BDS ה  נגד  הקונגרס  של  נה 
היא, טעות חמורה, משום שהיא 
שמכונה  במה  תמיכה  גם  מביעה 

כלומר  המדינות",  שתי  "תכנית 
בהקמת "מדינה פלסטינית" בלי־
הקטנטנה.  ישראל  ארץ  של  בה 
שהקמת  להבהיר  מבקשים  אנו 
ליש־ מסוכנת  פלסטינית  מדינה 

.BDSראל הרבה יותר מה
דרישה להקמת מדינה פל־
ב  ארה  לעמדת  מנוגדת  סטינית 
מנוגדת לעמדת ממשלת ישראל, 
ומנוגדת לעמדת רוב הציבור בי־
שראל. וכל זאת משום שהיא גם 
לא צודקת וגם מסכנת את בטחון 

מדינת ישראל".
דגן  יוסי  הוא  המכתב  יוזם 
שומרון  האזורית  המועצה  ראש 
באמצעות יחידת קשרי החוץ של 
ואליו  שומרון  האזורית  המועצה 
חברו שדולת ארץ ישראל, המטה 
הלאומי בליכוד ו"הליכוד שלי - 

מטה ההתיישבות בליכוד".
היוז־ את  הסביר  דגן 
האחרונות  בשנים  "לצערי  מה: 
עצ־ באופן  מקדמת  איפא"ק 
המדינות.  שתי  פתרון  את  מאי 
הצי־ נבחרי  את  מטעה  איפא"ק 
בור האמריקני ומציגה את פתרון 

ישראלי  כאינטרס  המדינות  שתי 
וזאת  ישראל,  מדינת  וכעמדת 
המדינות  שתי  שפתרון  אף  על 
יש־ מדינת  מעמדת  חלק  אינו 
היסוד  בקווי  מופיע  אינו  ראל, 
של הממשלה, ואינו חלק מעמדת 
הוציא  אף  ארהב  ונשיא  ארה"ב 
אותו מהדו"ח לאסטרטגיה לבט־
חון לאומי. הצעת ההחלטה כנגד 
ה bds היא חתול בשק, שאין לנו 
ספק שנעטף יפה ונמכר לחברינו 
ידיעתם,  ללא  כאשר  בקונגרס, 
איפא"ק  על  סומכים  הם  כאשר 
חתמו  החוק,  הצעת  כותרת  ועל 
החלטה  הצעת  על  ידיהם  במו 
שע־ זו  פלסטינית.  מדינה  בעד 
כי  לאיפא"ק  להבהיר  יש  רוריה. 
מדינת ישראל לא תמשיך לגבות 
תמשיך  היא  באם  פעילותה  את 
הפל־ המדינה  הקמת  את  לקדם 
סטינית תחת מעטה "קידום אינ־
ש  שמח  אני  ישראלים"  טרסים 
לנכון  ראו  מהקואליציה  ח"כ   21
להצטרף לקריאה הזו. ואני בטוח 
שאם היה עוד זמן היו מצטרפים 

עוד רבים".

הושחת בית קברות יהודי בגרמניה
העירייה אישרה כי ההשחתה היתה מכוונת

מ‡: יר‡ל לבי‡
Uebigau – יותר מארבעה 
הקברות  שבית  לאחר  שבועות 
היהודי הושחת באוביגאו, מאש־
רת עכשיו עיריית אוביגאו-ָואֶר־
היה  מכוונת  השחתה  כי  נּברּוק, 

הסיבה לכך.
במ־ שמדובר  ברור,  לפיכך 

עקבות  כל  "אין  אנטישמי.  עשה 
קט  אימפָּ של  או  שריטות  של 
שֶריי,  רולנד  אומר  ההתנגשות", 
העי־ של  הראשי  הלשכה  מנהל 
אלמוני  אדם  הסתם  "מן  רייה. 
ולע־ הָאצֶטָלה  את  להפיל  ניסה 

קור אותה ממקומה".
על גבי הַאצֶטָלה ניתן היה 
לקרוא את קווי הִמתאר של תו־

הוקם  אשר  הקברות  בית  לדות 
ב- 1839.

אשתקד  בנובמבר  רק 
שוקם ונחנך מחדש בית הקברות 
הר־ מסילת  במעבר  היהודית 
פי  על  לאוביגאו.  מדרום  כבות 
המנוחה  תקופת  היהודי,  הטקס 
בלתי  הינה  הנצח"  חיי  ב"בית 

מוגבלת.
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פרופ' זאב רוטשטיין יהיה יו"ר 
ועדת סל התרופות לשנה הבאה
מרכז הדסה על המינוי: ״נביא לישראל סל תרופות חדש. היקף תקציבו יהיה 

לפחות 700 מליון ש״ח ובימים הקרובים נפרסם את חברי הוועדה״

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב  הבריאות,  שר  סגן 
יעקב ליצמן, הודיע בוועידת יש־
בי־ ראל לרפואה בבנייני האומה 
רושלים כי פרופ׳ זאב רוטשטיין, 
הבא  היו״ר  הוא  הדסה,  מנכ״ל 
לשנת  התרופות  סל  וועדת  של 
2020. ״אנו נביא למדינת ישראל 
תקציבו  היקף  חדש.  תרופות  סל 
יהיה לפחות 700 מליון ש״ח ובי־
חברי  את  נפרסם  הקרובים  מים 

הוועדה״, אמר.
המרכז הרפואי הדסה מסר: 
הבריאות  שר  סגן  של  ההכרזה 
ישראל  בוועידת  ליצמן  יעקב 
בירוש־ האומה  בבנייני  לרפואה 
לים: פרופ׳ זאב רוטשטיין, מנכ״ל 
הדסה הוא היו״ר הבא של וועדת 

סל התרופות לשנת 2020.
ישראל  למדינת  נביא  ״אנו 
תקציבו  היקף  חדש.  תרופות  סל 
יהיה לפחות 700 מליון ש״ח ובי־
חברי  את  נפרסם  הקרובים  מים 

הוועדה״.
רוטשטיין  זאב  פרופ׳ 

מנכ״ל הדסה: ״קיבלתי בהפתעה 
ובהתרגשות את ההכרזה. מדובר 
החשו־ התפקידים  מן  באחד 
הבריאות  במערכת  ביותר  בים 
מלוא  את  לוקח  ואני  בישראל, 
לטובת  לפעול  עליי,  האחריות 

הציבור״.

מזמור שיר - מרכז רפואי נוסף 
למכבי בירושלים

בתוך שלוש שנים חנכה מכבי עשרים ושלושה מרכזים רפואיים בירושליםהמרכז 
הרפואי החדש נחנך בשכונות קטמון ◆ הרה"ג אריה שטרן שליט"א רבה של 
ירושלים שהינו תושב השכונה, קבע את המזוזה במרכז החדש ◆ על פי נתוני 

הביטוח הלאומי, 30,000 חברים ירושלמים הצטרפו למכבי בשלוש וחצי השנים 
האחרונות ◆ ראש מחוז ירושלים והשפלה גידי לשץ: "המטרה שלנו להבטיח 

נגישות וקרבה של שירותי רפואה איכותיים לתושבי ירושלים"

של  ההתרחבות  תנופת 
בירוש־ בריאות  שירותי  מכבי 
האחרונים  בימים  נמשכת.  לים 
נוסף  רפואי  מרכז  מכבי   חנכה 
ברחוב  'המושבה',   – בירושלים 
קט־ בשכונת   18 המודעי  אלעזר 
השוכן  החדש,  במרכז  בעיר.  מון 
בשכונה,  ערלוי  למוסדות  בסמוך 
רפואה  שירותי  של  רחב  מגוון 
משפ־ רפואת  בהם  מתקדמים, 
חה, רפואת ילדים, רפואת נשים, 
אחיות  מרפאת  אורתופדיה, 
בנוסף  ומשרד.  מעבדה  ושירותי 
אליו  ובסמוך  הרפואי   למרכז 
בהם:  נוספים  רפואה  שירותי 
מומחה  כהן  שלמה  ד"ר  מרפאת 
שירותים  ומגוון  ילדים  ברפואת 

מומחים לילדים.
החדש  הרפואי  המרכז 
הר־ המרכז  הוא  קטמון,  בשכונת 
חנכה  אותו  במספר  ה-23  פואי 
האחרו־ בשנים  בירושלים  מכבי 
הבריאות  מהפכת  במסגרת  נות, 
ראש  של  ועידודו  בהובלתו 
עד  נחנכו  לשץ,  גידי  מר  המחוז, 
כה מרכזים רפואיים חדשים ומ־
פוארים בשכונות ירושלים, בהם 
וגן,  בית  מרדכי,  גבעת  שכונות 
רוממה, רמת אשכול, רמת שלמה 

ובשכונות נוספות ברחבי העיר.
הסכ־ למכבי  זאת,  לצד 
בתי  עם  רבים  פעולה  שיתוף  מי 
החולים בירושלים על מנת לייעל 

ולשפר את השירות לחברי מכבי 
לר־ נוספים  ושירותים  הניתנים 
בהם  בעיר,  מכבי  חברי  ווחת 
'רופא תורן מומחה' הפו־ שירות 
על מידי יום בין השעות -19:00
בשעות  שישי  בימי   ;21:00
שבת  ובמוצאי   ;08:00-12:00
ברחוב   19:00-21:00 בשעות 
שח"ל 79 בגבעת מרדכי. בנוסף, 
'מכ־ מרקחת  בית  במקום  נמצא 
את  לרכוש  המאפשר  בי-פארם', 
תרופת המרשם שמנפיק הרופא. 
נוכרי  'רופא  הינו  נוסף  שירות 
ייחודי  פעולה  ושיתוף  בשבת' 
יכולים  במסגרתו  שרה",  עם "יד 
רפואי  שירות  לקבל  מכבי  חברי 
לרפואה  פרנקל  ב"מרכז  דחוף 
החל  ערב  מידי  הפועל  דחופה" 

מהשעה 19:00 ועד לחצות. 
פעולותיה הרבות של מכבי 
למען בריאות הציבור בירושלים, 
מובהק  באופן  ביטוי  לידי  באות 
לקו־ חברים   הצטרפות  בנתוני 
תדיר  המפורסמים  החולים  פות 

על ידי המוסד לביטוח לאומי. על 
פי הנתונים, זה כבר למעלה מש־
לוש שנים שמכבי מובילה בצמי־
חה בפער משמעותי בעיר  והיא 
הקופה אליה הצטרפו הכי הרבה 

ירושלמים בשנים האחרונות.
ראש מחוז ירושלים והש־
"פתיחת  אומר:  לשץ  גידי  פלה 
ממהפכת  חלק  מהווה  המרכז 
בירו־ שמתחוללת  הבריאות 
האח־ בשנים  וסביבתה  שלים 
 23 פתחנו  במסגרתה,  רונות. 
ומ־ חדשים  רפואיים  מרכזיים 
שנים  בשלוש  בעיר  תקדמים 
רו־ מאות  גייסנו   , האחרונות 
חד־ ומטפלים  מומחים  פאים 
ושי־ הסכמים  וקידמנו  שים, 
החברים.  לרווחת  פעולה  תופי 
הבריאות,  מהפכת  כמובילי 
שליחות,  תחושת  חדורי  אנו 
מעטפת  מכבי  לחברי  להעניק 
ומתקדמת,  מקצועית  רפואית 
קשבת  ואוזן  רגיש  שירות  עם 

ברגעי האמת". 

סיפור השגחה מופלא: הטרמפ 
המפתיע בטרמפיאדה

"אמרתי: השם, בבקשה תשלח לי אוטו. אני מוכרח לחזור הביתה. אני מבטיח 
שאם אתה שולח לי אוטו, אז כשיהיה לי אוטו משלי, האדם הראשון שיבקש 

לעלות, אקח אותו עד הבית שלו!"

מ‡: יר‡ל לבי‡
שארע  השגחה  של  סיפור 
לאחרונה ופורסם בגליון "השגחה 
פרטית", וכך מספר האיש ששמע 
מבעל העובדה הנהג שלקח אותו 
שהוא  למרות  לחיפה  במיוחד 
עמ־ לרחובות:  בדרך  היה  בכלל 
וחי־ מירון  ממושב  ביציאה  דתי 
כיתי לטרמפ שייקח אותי לחיפה 
ויביא אותי אל אמי היקרה המצ־
פה לי. היא לא חשה בטוב, וידע־
היום.  אותה  שאבקר  חיוני  כי  תי 
עמדתי לקיים מצות כיבוד הורים 
קויתי  הדרך  ועל  חולים,  וביקור 

לזכות מישהו בגמילות חסדים.
מכונית מתקרבת, אני מרים 
ואז  נעצרת,  המכונית  היד,  את 
שני  יושבים  שבתוכה  מגלה  אני 
סימן  כל  ובלי  כיפה,  ללא  אנשים 
זיהוי אם יהודים הם או לא. בעוד 
אני מתחיל להתחרט על שעצרתי 
"לאן  הנהג:  אותי  שואל  אותם, 
אתה צריך?" לחיפה, עניתי, ולאן 

אתם? "לרחובות".
ברורה,  המסקנה  ככה,  אם 
הבנתי  לא  אחר.  לטרמפ  אחכה 
לעמוד  השניים  ממשיכים  מדוע 
הם  ביניהם.  ולדבר  מקומם  על 
וח־ ומשפטים,  מילים  ליחששו 
הם  מה  יודע  מי  וגבר.  הלך  ששי 
להיות  אפשר  אי  בימינו  זוממים. 
חצי  לך  מספיק  בכלום.  בטוחים 
דקה של פחד כדי להעלות במוח 
בשלו־ הטרמפים  סיפורי  כל  את 
בארץ  האחרונים  העשורים  שת 
בתוך  עצמך  את  ולדמיין  ישראל, 

הסיפור הבא בתור.

בדמיונות,  עסוק  אני  בעוד 
ולא  חשוב  בדיון  עסוקים  הם 
הנהג:  אלי  פונה  ולבסוף  ברור, 
"בוא, ניקח אותך לחיפה". המבע 
כל  נראה  לא  הוא  נדיב.  היה  שלו 
דיברתי  בדמיונות.  כמו  רע  כך 
במה  ביררתי  קצת,  עוד  איתו 
מעבר  לי  והתברר  עוסק,  הוא 
לכל ספק שהנהג והנוסע, שניהם 
ואפשר  ישראל,  מזרע  יהודים 

להכנס למכוניתם.
אז,  חשבתי  הקלה!  איזו 
איזו שמחה יש לי מלפגוש יהודי. 
בפשטות  להיווכח  נפלא  כמה 
אחים  על  סומכים  אנחנו  שבה 
אמר  שאם  לי,  ברור  כמה  יקרים. 
אכן  הוא  אז  לחיפה,  אותי  שיקח 
הנהג  עליתי,  לשם.  אותי  יקח 
די  נראה  הרכב  בנסיעה.  פתח 
חדש, ואני התרווחתי בנוחות על 

המושב האחורי.
אחרי כמה דקות של נסיעה 
יודע  "אתה  פיו:  את  הנהג  פותח 
לחי־ אותך  לקחת  החלטתי  למה 

פה?"– לא.
"אספר לך. לפני כמה שנים 
לע־ במירון,  לרשב"י  כאן,  באתי 
היום  כל  כיפור.  יום  את  שות 
הצום  ובמוצאי  התפללתי,  צמתי, 
טעמתי  לגמרי.  מותש  הייתי 
בציון,  שהגישו  ממה  קל  משהו 
היה  רגע  באותו  שרציתי  מה  וכל 
להגיע הביתה, וכמה שיותר מהר.

לטרמפיאדה,  "יצאתי 
אותך  שמצאתי  איפה  כאן  בדיוק 
חיכיתי  לטרמפ.  וחיכיתי  עומד, 
נראה  לא  אוטו  ושום  וחיכיתי, 

באופק. 'רבונו של עולם!' קראתי 
פונה   – יודע"  אתה  הלב.  מעומק 
אלי הנהג – "אחרי יום כיפור אתה 
לאבא  קרוב  מרגיש  כזה,  קליל 
אמתית  שלך  התפילה  בשמים, 
אני  כן,  משחקים"…  בלי  כזאת, 
יודע, אמרתי. אך לא הייתי בטוח 
כל כך. שום דבר איני יודע. אתה 
רואה יהודי פשוט, ואין לך מושג 

אלו עומקים בנשמה שלו.
"אז תשמע, אמרתי: 'השם, 
מו־ אני  אוטו.  לי  תשלח  בבקשה 
כרח לחזור הביתה. מבטיח שאם 
כשיהיה  אז  אוטו,  לי  שולח  אתה 
לי אוטו משלי, הטרמפיסט הרא־
שון שירצה לעלות, אקח אותו עד 

הבית שלו!'
קניתי  ימים  כמה  "לפני 
הרא־ הטרמפיסט  ואתה  אוטו, 
כאן,  ואיפה?  אותי.  שפוגש  שון 
כמה  לפני  עמדתי  שאני  במקום 
שנים. אתה צריך לחיפה, אני לר־
חובות, וזה אומר שאני צריך לה־
כפיל את הדרך. לכן התדיינתי פה 
שלי  ההבטחה  אם  שלי,  חבר  עם 
בסוף הגענו  כזה.  מצב  גם  כוללת 
הבטחה,  זו  שהבטחה  למסקנה 
ולא משנה לאיזה קצה עולם אתה 
הטרמפיסט  אתה  להגיע.  צריך 
וי  שרות  תקבל  ואתה  הראשון, 

איי פי כמו שהבטחתי".
לקח  הזה  היקר  הנהג  אכן. 
אותי עד לביתה של אמי בחיפה, 
על  עלה  הוא  החדש  האוטו  ועם 
קרוב  הכי  להגיע  כדי  המדרכה 
לפתח הבנין. (גיליון השגחה פר־

טית – מטות מסעי תשע"ט).

הגר"י בצרי על החלבן: "בעל 
צדקה מהגדולים בדור"

המקובל הגר"י בצרי, שבמשך שנים למד עימו בחברותא מספר על גדלותו: 
"הוא היה נותן 90% מהמשכורת שלו לצדקה. הוא היה מחלק את כל מה שיש 

לו לצדקה, הוא לא היה משאיר לעצמו על השולחן מאומה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
שליט"א,  בצרי  יצחק  הרה"ג 
במשך  זצ"ל  החלבן  עם  שלמד  מי 
של  גדלותו  על  מספר  רבות,  שנים 
המנוח החלבן: "למדתי איתו בחב־
רותא במשך הרבה שנים, הוא היה 
משתף  מאוד",  גדול  צדקה  בעל 
"הוא  וממשיך:  בצרי  הרב  אותנו 
שלו  מהמשכורת   90% נותן  היה 
לצדקה. הוא היה מחלק את כל מה 
שיש לו לתת לצדקה, הוא לא היה 
משאיר לעצמו מאומה. שום שקל".
בו  שהיתה  החסד  מידת  על 
הוא מספר: "פעם נכנס אליו יהודי 
בערב שנת השמיטה ואמר לו שהוא 
הוא  מכירה.  היתר  לעשות  רוצה 
שלו  ההכנסות  כמה  אותנו  שאל 

בשנה מהשדה ואמר לו שלא יעבוד, 
והרב  תורה  וילמד  לכולל  ילך  אלא 
לו  היה  ההפסדים.  את  עליו  ייטול 
מושגים של צדקה. הוא היה מפרנס 
לכל  להם  ודואג  ויתומים  אלמנות 

מחסורם".
גבאי  היה  כי  לעובדה  בנוסף 

היה  הוא  בדור,  מהגדולים  צדקה 
לו  "היה  ממדים:  ענק  תורה  איש 
'תפא־ הכנסת  בבית  תורה  שיעור 
רת צבי', ושם בכל יום שלישי היה 
מגי־ היו  בתחילה  שיעורים.  מוסר 
ובהמשך  בודדים  אנשים  כמה  עים 
הגיעו מאות!", מספר הגר"י בצרי.
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פרופ' זאב רוטשטיין יהיה יו"ר 
ועדת סל התרופות לשנה הבאה
מרכז הדסה על המינוי: ״נביא לישראל סל תרופות חדש. היקף תקציבו יהיה 

לפחות 700 מליון ש״ח ובימים הקרובים נפרסם את חברי הוועדה״

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב  הבריאות,  שר  סגן 
יעקב ליצמן, הודיע בוועידת יש־
בי־ ראל לרפואה בבנייני האומה 
רושלים כי פרופ׳ זאב רוטשטיין, 
הבא  היו״ר  הוא  הדסה,  מנכ״ל 
לשנת  התרופות  סל  וועדת  של 
2020. ״אנו נביא למדינת ישראל 
תקציבו  היקף  חדש.  תרופות  סל 
יהיה לפחות 700 מליון ש״ח ובי־
חברי  את  נפרסם  הקרובים  מים 

הוועדה״, אמר.
המרכז הרפואי הדסה מסר: 
הבריאות  שר  סגן  של  ההכרזה 
ישראל  בוועידת  ליצמן  יעקב 
בירוש־ האומה  בבנייני  לרפואה 
לים: פרופ׳ זאב רוטשטיין, מנכ״ל 
הדסה הוא היו״ר הבא של וועדת 

סל התרופות לשנת 2020.
ישראל  למדינת  נביא  ״אנו 
תקציבו  היקף  חדש.  תרופות  סל 
יהיה לפחות 700 מליון ש״ח ובי־
חברי  את  נפרסם  הקרובים  מים 

הוועדה״.
רוטשטיין  זאב  פרופ׳ 

מנכ״ל הדסה: ״קיבלתי בהפתעה 
ובהתרגשות את ההכרזה. מדובר 
החשו־ התפקידים  מן  באחד 
הבריאות  במערכת  ביותר  בים 
מלוא  את  לוקח  ואני  בישראל, 
לטובת  לפעול  עליי,  האחריות 

הציבור״.

מזמור שיר - מרכז רפואי נוסף 
למכבי בירושלים

בתוך שלוש שנים חנכה מכבי עשרים ושלושה מרכזים רפואיים בירושליםהמרכז 
הרפואי החדש נחנך בשכונות קטמון ◆ הרה"ג אריה שטרן שליט"א רבה של 
ירושלים שהינו תושב השכונה, קבע את המזוזה במרכז החדש ◆ על פי נתוני 

הביטוח הלאומי, 30,000 חברים ירושלמים הצטרפו למכבי בשלוש וחצי השנים 
האחרונות ◆ ראש מחוז ירושלים והשפלה גידי לשץ: "המטרה שלנו להבטיח 

נגישות וקרבה של שירותי רפואה איכותיים לתושבי ירושלים"

של  ההתרחבות  תנופת 
בירוש־ בריאות  שירותי  מכבי 
האחרונים  בימים  נמשכת.  לים 
נוסף  רפואי  מרכז  מכבי   חנכה 
ברחוב  'המושבה',   – בירושלים 
קט־ בשכונת   18 המודעי  אלעזר 
השוכן  החדש,  במרכז  בעיר.  מון 
בשכונה,  ערלוי  למוסדות  בסמוך 
רפואה  שירותי  של  רחב  מגוון 
משפ־ רפואת  בהם  מתקדמים, 
חה, רפואת ילדים, רפואת נשים, 
אחיות  מרפאת  אורתופדיה, 
בנוסף  ומשרד.  מעבדה  ושירותי 
אליו  ובסמוך  הרפואי   למרכז 
בהם:  נוספים  רפואה  שירותי 
מומחה  כהן  שלמה  ד"ר  מרפאת 
שירותים  ומגוון  ילדים  ברפואת 

מומחים לילדים.
החדש  הרפואי  המרכז 
הר־ המרכז  הוא  קטמון,  בשכונת 
חנכה  אותו  במספר  ה-23  פואי 
האחרו־ בשנים  בירושלים  מכבי 
הבריאות  מהפכת  במסגרת  נות, 
ראש  של  ועידודו  בהובלתו 
עד  נחנכו  לשץ,  גידי  מר  המחוז, 
כה מרכזים רפואיים חדשים ומ־
פוארים בשכונות ירושלים, בהם 
וגן,  בית  מרדכי,  גבעת  שכונות 
רוממה, רמת אשכול, רמת שלמה 

ובשכונות נוספות ברחבי העיר.
הסכ־ למכבי  זאת,  לצד 
בתי  עם  רבים  פעולה  שיתוף  מי 
החולים בירושלים על מנת לייעל 

ולשפר את השירות לחברי מכבי 
לר־ נוספים  ושירותים  הניתנים 
בהם  בעיר,  מכבי  חברי  ווחת 
'רופא תורן מומחה' הפו־ שירות 
על מידי יום בין השעות -19:00
בשעות  שישי  בימי   ;21:00
שבת  ובמוצאי   ;08:00-12:00
ברחוב   19:00-21:00 בשעות 
שח"ל 79 בגבעת מרדכי. בנוסף, 
'מכ־ מרקחת  בית  במקום  נמצא 
את  לרכוש  המאפשר  בי-פארם', 
תרופת המרשם שמנפיק הרופא. 
נוכרי  'רופא  הינו  נוסף  שירות 
ייחודי  פעולה  ושיתוף  בשבת' 
יכולים  במסגרתו  שרה",  עם "יד 
רפואי  שירות  לקבל  מכבי  חברי 
לרפואה  פרנקל  ב"מרכז  דחוף 
החל  ערב  מידי  הפועל  דחופה" 

מהשעה 19:00 ועד לחצות. 
פעולותיה הרבות של מכבי 
למען בריאות הציבור בירושלים, 
מובהק  באופן  ביטוי  לידי  באות 
לקו־ חברים   הצטרפות  בנתוני 
תדיר  המפורסמים  החולים  פות 

על ידי המוסד לביטוח לאומי. על 
פי הנתונים, זה כבר למעלה מש־
לוש שנים שמכבי מובילה בצמי־
חה בפער משמעותי בעיר  והיא 
הקופה אליה הצטרפו הכי הרבה 

ירושלמים בשנים האחרונות.
ראש מחוז ירושלים והש־
"פתיחת  אומר:  לשץ  גידי  פלה 
ממהפכת  חלק  מהווה  המרכז 
בירו־ שמתחוללת  הבריאות 
האח־ בשנים  וסביבתה  שלים 
 23 פתחנו  במסגרתה,  רונות. 
ומ־ חדשים  רפואיים  מרכזיים 
שנים  בשלוש  בעיר  תקדמים 
רו־ מאות  גייסנו   , האחרונות 
חד־ ומטפלים  מומחים  פאים 
ושי־ הסכמים  וקידמנו  שים, 
החברים.  לרווחת  פעולה  תופי 
הבריאות,  מהפכת  כמובילי 
שליחות,  תחושת  חדורי  אנו 
מעטפת  מכבי  לחברי  להעניק 
ומתקדמת,  מקצועית  רפואית 
קשבת  ואוזן  רגיש  שירות  עם 

ברגעי האמת". 

סיפור השגחה מופלא: הטרמפ 
המפתיע בטרמפיאדה

"אמרתי: השם, בבקשה תשלח לי אוטו. אני מוכרח לחזור הביתה. אני מבטיח 
שאם אתה שולח לי אוטו, אז כשיהיה לי אוטו משלי, האדם הראשון שיבקש 

לעלות, אקח אותו עד הבית שלו!"

מ‡: יר‡ל לבי‡
שארע  השגחה  של  סיפור 
לאחרונה ופורסם בגליון "השגחה 
פרטית", וכך מספר האיש ששמע 
מבעל העובדה הנהג שלקח אותו 
שהוא  למרות  לחיפה  במיוחד 
עמ־ לרחובות:  בדרך  היה  בכלל 
וחי־ מירון  ממושב  ביציאה  דתי 
כיתי לטרמפ שייקח אותי לחיפה 
ויביא אותי אל אמי היקרה המצ־
פה לי. היא לא חשה בטוב, וידע־
היום.  אותה  שאבקר  חיוני  כי  תי 
עמדתי לקיים מצות כיבוד הורים 
קויתי  הדרך  ועל  חולים,  וביקור 

לזכות מישהו בגמילות חסדים.
מכונית מתקרבת, אני מרים 
ואז  נעצרת,  המכונית  היד,  את 
שני  יושבים  שבתוכה  מגלה  אני 
סימן  כל  ובלי  כיפה,  ללא  אנשים 
זיהוי אם יהודים הם או לא. בעוד 
אני מתחיל להתחרט על שעצרתי 
"לאן  הנהג:  אותי  שואל  אותם, 
אתה צריך?" לחיפה, עניתי, ולאן 

אתם? "לרחובות".
ברורה,  המסקנה  ככה,  אם 
הבנתי  לא  אחר.  לטרמפ  אחכה 
לעמוד  השניים  ממשיכים  מדוע 
הם  ביניהם.  ולדבר  מקומם  על 
וח־ ומשפטים,  מילים  ליחששו 
הם  מה  יודע  מי  וגבר.  הלך  ששי 
להיות  אפשר  אי  בימינו  זוממים. 
חצי  לך  מספיק  בכלום.  בטוחים 
דקה של פחד כדי להעלות במוח 
בשלו־ הטרמפים  סיפורי  כל  את 
בארץ  האחרונים  העשורים  שת 
בתוך  עצמך  את  ולדמיין  ישראל, 

הסיפור הבא בתור.

בדמיונות,  עסוק  אני  בעוד 
ולא  חשוב  בדיון  עסוקים  הם 
הנהג:  אלי  פונה  ולבסוף  ברור, 
"בוא, ניקח אותך לחיפה". המבע 
נראה כל  לא  הוא  נדיב.  היה  שלו 
דיברתי  בדמיונות.  כמו  רע  כך 
במה  ביררתי  קצת,  עוד  איתו 
מעבר  לי  והתברר  עוסק,  הוא 
לכל ספק שהנהג והנוסע, שניהם 
ואפשר  ישראל,  מזרע  יהודים 

להכנס למכוניתם.
אז,  חשבתי  הקלה!  איזו 
איזו שמחה יש לי מלפגוש יהודי. 
בפשטות  להיווכח  נפלא  כמה 
אחים  על  סומכים  אנחנו  שבה 
אמר  שאם  לי,  ברור  כמה  יקרים. 
אכן  הוא  אז  לחיפה,  אותי  שיקח 
הנהג  עליתי,  לשם.  אותי  יקח 
די  נראה  הרכב  בנסיעה.  פתח 
חדש, ואני התרווחתי בנוחות על 

המושב האחורי.
אחרי כמה דקות של נסיעה 
יודע  "אתה  פיו:  את  הנהג  פותח 
לחי־ אותך  לקחת  החלטתי  למה 

פה?"– לא.
"אספר לך. לפני כמה שנים 
לע־ במירון,  לרשב"י  כאן,  באתי 
היום  כל  כיפור.  יום  את  שות 
הצום  ובמוצאי  התפללתי,  צמתי, 
טעמתי  לגמרי.  מותש  הייתי 
בציון,  שהגישו  ממה  קל  משהו 
היה  רגע  באותו  שרציתי  מה  וכל 
להגיע הביתה, וכמה שיותר מהר.

לטרמפיאדה,  "יצאתי 
אותך  שמצאתי  איפה  כאן  בדיוק 
חיכיתי  לטרמפ.  וחיכיתי  עומד, 
נראה  לא  אוטו  ושום  וחיכיתי, 

באופק. 'רבונו של עולם!' קראתי 
פונה   – יודע"  אתה  הלב.  מעומק 
אלי הנהג – "אחרי יום כיפור אתה 
לאבא  קרוב  מרגיש  כזה,  קליל 
אמתית  שלך  התפילה  בשמים, 
אני  כן,  משחקים"…  בלי  כזאת, 
יודע, אמרתי. אך לא הייתי בטוח 
כל כך. שום דבר איני יודע. אתה 
רואה יהודי פשוט, ואין לך מושג 

אלו עומקים בנשמה שלו.
"אז תשמע, אמרתי: 'השם, 
מו־ אני  אוטו.  לי  תשלח  בבקשה 
כרח לחזור הביתה. מבטיח שאם 
כשיהיה  אז  אוטו,  לי  שולח  אתה 
לי אוטו משלי, הטרמפיסט הרא־
שון שירצה לעלות, אקח אותו עד 

הבית שלו!'
קניתי  ימים  כמה  "לפני 
הרא־ הטרמפיסט  ואתה  אוטו, 
כאן,  ואיפה?  אותי.  שפוגש  שון 
כמה  לפני  עמדתי  שאני  במקום 
שנים. אתה צריך לחיפה, אני לר־
חובות, וזה אומר שאני צריך לה־
כפיל את הדרך. לכן התדיינתי פה 
שלי  ההבטחה  אם  שלי,  חבר  עם 
בסוף הגענו  כזה.  מצב  גם  כוללת 
הבטחה,  זו  שהבטחה  למסקנה 
ולא משנה לאיזה קצה עולם אתה 
הטרמפיסט  אתה  להגיע.  צריך 
וי  שרות  תקבל  ואתה  הראשון, 

איי פי כמו שהבטחתי".
לקח  הזה  היקר  הנהג  אכן. 
אותי עד לביתה של אמי בחיפה, 
על  עלה  הוא  החדש  האוטו  ועם 
קרוב  הכי  להגיע  כדי  המדרכה 
לפתח הבנין. (גיליון השגחה פר־

טית – מטות מסעי תשע"ט).

הגר"י בצרי על החלבן: "בעל 
צדקה מהגדולים בדור"

המקובל הגר"י בצרי, שבמשך שנים למד עימו בחברותא מספר על גדלותו: 
"הוא היה נותן 90% מהמשכורת שלו לצדקה. הוא היה מחלק את כל מה שיש 

לו לצדקה, הוא לא היה משאיר לעצמו על השולחן מאומה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
שליט"א,  בצרי  יצחק  הרה"ג 
במשך  זצ"ל  החלבן  עם  שלמד  מי 
של  גדלותו  על  מספר  רבות,  שנים 
המנוח החלבן: "למדתי איתו בחב־
רותא במשך הרבה שנים, הוא היה 
משתף  מאוד",  גדול  צדקה  בעל 
"הוא  וממשיך:  בצרי  הרב  אותנו 
שלו  מהמשכורת   90% נותן  היה 
לצדקה. הוא היה מחלק את כל מה 
שיש לו לתת לצדקה, הוא לא היה 
משאיר לעצמו מאומה. שום שקל".
בו  שהיתה  החסד  מידת  על 
הוא מספר: "פעם נכנס אליו יהודי 
בערב שנת השמיטה ואמר לו שהוא 
הוא  מכירה.  היתר  לעשות  רוצה 
שלו  ההכנסות  כמה  אותנו  שאל 

בשנה מהשדה ואמר לו שלא יעבוד, 
והרב  תורה  וילמד  לכולל  ילך  אלא 
לו  היה  ההפסדים.  את  עליו  ייטול 
מושגים של צדקה. הוא היה מפרנס 
לכל  להם  ודואג  ויתומים  אלמנות 

מחסורם".
גבאי  היה  כי  לעובדה  בנוסף 

היה  הוא  בדור,  מהגדולים  צדקה 
לו  "היה  ממדים:  ענק  תורה  איש 
'תפא־ הכנסת  בבית  תורה  שיעור 
רת צבי', ושם בכל יום שלישי היה 
מגי־ היו  בתחילה  שיעורים.  מוסר 
ובהמשך  בודדים  אנשים  כמה  עים 
הגיעו מאות!", מספר הגר"י בצרי.
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יש צדיק היה בירושלים עיה"ק, ושמו הרה"צ רבי בן ציון א
רבים  שלימה  לתשובה  לעורר  זכה  אשר  זצוק"ל  ידלר 
וטובים בזכות דרשותיו הנודעים שכבשו את לבות עמך 
בית ישראל וסללו מסילות בלבם לצד אישיותו הגדולה 

שהשפיע על רבים לשוב לכור מחצבתם לאביהם שבשמים.
לקראת יומא דהילולא קדישא החל היום, אמרנו נביא בזה אי אלו 

עובדות וסיפורים לזכרו הטהור, ויהיו הדברים לעי"נ הטהורה.

מימירים
הרה"צ רבי בן ציון זצוק"ל הונצח לדורי דורות בקרב עם ה', בגין 
הוכתר  אשר  דמתא  מישרים"  "מגיד  של  הרשמי  בתפקיד  מכהן  היותו 
לכך על ידי גדולי ירושלים בראשותו של מרן הגר"ש סלנט זצ"ל רבה של 
ירושלים שראו בו את האדם הנכון אשר יוכל לעורר את הציבור ולעמוד 
בפרץ כנגד פורצי גדר שיצאו אז בגלוי לקעקע את חומת הדת והאמונה.
שנשא  ה'  עם  את  והמעוררים  הזועקים  ושיחותיו  דרשותיו  בגין 
מעומק לבו הטהור, זכה ונשתמרה צביונה התורני של ירושלים עיה"ק, 
לה־ בחייו  זכה  ארה"ק  רחבי  בכל  המעוררים  שבדרשותיו  מלבד  וזאת 
ציון  בן  ר'  שבשמים.  אביהם  לחיק  מחצבתם  לכור  אנשים  מאות  חזיר 
זצ"ל מעולם לא הסתגר בביתו ובעירו, אלא היה יוצא בנדודים ובמסי־
רות נפש, למסעי תוכחה ותשובה על פני כל הארץ, בערים ובמושבות, 
מיהודה ועד הגליל ועמק יזרעאל, והרבה הישגים וזכויות באותן ערים 
יזקפו לזכותו כשבדרשותיו היה מחולל מהפיכה אמיתית ובמיוחד בחי־

נוך בני הנוער לתורה ולמצוות. 
רבים מבני ירושלים וארה"ק עדיין זוכרים את דמותו האהובה הר־
חימאית, הדמות שנראית כשל מוכיח קדמון מימי הנביאים, כשל מקונן 
מתקופת החורבן, או כשל מבשר בעידן עקבות המשיח, ואשר התוכחה 

בשבט פיו הפכה גם היא מגזיר חובלים למקל נועם.
לא בכדי העיד עליו הרה"ק רבי אהרל'ה ראטה זצ"ל בעל ה"שומר 
מקונן  שהיה  כיון  הנביא,  ירמיהו  של  מנשמתו  ניצוץ  בו  שיש  אמונים" 

תדיר על חורבן המקדש.
היטיב לתארו אחד הסופרים לאחר הסתלקותו, וכה כתב: "ישיש 
על  מעידות  הנפולות  ושלחייו  ממנו  ניטל  עיניו  שמאור  גו  וכפוף  צנום 
סבל רב, חוצה את הרחוב במהירות ובביטחון, כשהוא נשען על כתפיו 
של אחד מנכדיו או ניניו הקטנים המוביל אותו בידו. ההליכה קשה לו 
בכ־ לו  נשמעות  דרכים  בתאונות  מספר  פעמים  שנפגעו  רגליו  ביותר, 
בדות, ובכל זאת עושה הוא דרכו במהירות, כאילו נושא הוא את רגליו 
ולא רגליו נושאות אותו. תנועותיו הנמרצות והזריזות עומדות בסתירה 

לזקנותו המופלגת שתשעים שנות חיים מעיקות עליה.
"בעברו ברחוב מפנים לו המבוגרים את הדרך ביראת הכבוד, ואילו 
הילדים ילדי המושבות, שאינם רגילים בדמויות מעין אלה, מפטירים זה 

לזה בלחישה ובדרך ארץ: "זהו הנביא, הנביא הזקן מירושלים".
 "לאן ממהר ר' בן ציון בשעת בין ערביים זו, שעה שכל אחד נח 
מעמל היום? לפני הצהרים הגיע ר' בן ציון למושבה, את ארוחתו סעד על 
שולחנו של אחד מזקני המקום, מתוך תרמילו הוציא פרוסת לחם ולפתן 

שהביא אתו, כי מעודו לא טעם משל אחרים פרט לכוס מים רתוחים,
 "מיד אחרי זה כתב בעצמו מודעות מספר כי בשעה פלונית ופ־
לונית "ידרוש ר' בן ציון ידלר בבית הכנסת בדברי התעוררות". הוא לא 
הדפיסן כי אם כתבן בכתב ידו, כי חבל לבזבז כסף, הוא בעצמו הדביקן 
או ביקש את הנכד הקטן שידביקן. והנה הוא ממהר לבית הכנסת בו הת־
כנסו כבר כמה עשרות איש לשמוע את הדרשה ואת ההתעוררות. ר' בן 
ציון אינו זקוק לקהל שומעים, אף לא לבמה הופך הוא ארגז ירקות על 
גבו, עולה עליו דופק ב "סטנדר" ומיד הדרשה קולחת מפיו. שעה- שע־
תיים אין מרגישים בו עייפות. הצרידות איננה שולטת בקולו "וכי מדבר 
אני בפני אנשים - הוא אומר -  מדבר אני בפני מלך מלכי המלכים ובפיו 

אין עייפות ואין תשישות".
מענינת  עובדה  סיפר  שליט"א  גולדברג  יהודה  ר'  הרה"ח  נכדו 
שטרם פורסמה עד כה, איך שהתקבל זקנו כ"מגיד מישרים", וכך הווה: 
"כפי הידוע מינהו מרן הגר"ש סלנט זצ"ל רבה של ירושלים כ"מגיד מי־

שרים" דמתא, היה זה לאחר שהגר"ש סלנט כיבדו לדרוש בשבת זכור 
הגר"ש  החסיד,  יהודה  ר'  בחורבת  אשר  הגדול  בבהכנ"ס  תרס"ב  שנת 
התפעל ביותר מדרשתו שדרש ברבים, ועוד באותו שבוע החליט הגר"ש 
סיפור  זצ"ל  מאאמו"ר  ושמעתי  מישרים",  ה"מגיד  בתואר  להכתירו 
מעניין בענין זה, לזקני היה אח גדול ממנו בשם ר' אברהם יוחנן שהיה 
מקובל וצדיק נודע, וכששמע על הכתרתו של זקני הגיע לפני אביו הג"ר 
יצחק זאב בעל ה"תפארת ציון" בטענה שאמירת הדרשות בגיל כה צעיר 
יכול להפריע לו מלימוד גמ' ופוסקים, אביו ענה לו, שמכיון שאתה בע־
בן  ר'  לאחיך  תועלת  שיהיה  מחשבותיך  כל  והרי  זאת,  לי  סיפרת  צמך 
ציון, לכן מחר בבוקר אחר תפלת וותיקין, תכנסו שניכם אצלי לתועלת 

הדבר ונדון בענין.
"ואכן כך הווה, למחרת אחר התפלה נכנסו שני האחים לאביהם, 
ואז ביקש ר' יצחק זאב מבנו ר' אברהם יוחנן שישטח טענתו בפני האח 
ר' בן ציון, ר' אברהם יוחנן שמע למצות אביו, והחל לטעון שלפי דעתו 
לא  ואח"כ  לימודיו,  מסדרי  לו  להפריע  רב"צ  שדורש  הדרשות  יכולים 

ידע ללמוד כראוי.
"זקני ענה על אתר, שהוא עצמו הרי לא החליט על כך, אלא הוא 
קיבל את המינוי מהגאב"ד הגר"ש סלנט שהחליט שדרשותיו יהיו לתו־

אביו,  לו  ענה  ואז  טובים,  ולמעשים  לתשובה  שיתעוררו  הרבים  עלת 

ש"ס  יוחנן  אברהם  ר'  הגדול  אחיו  עם  יסיים  שלא  זמן  כל  דעתו,  שלפי 
ופוסקים, אסור לו להתחיל לדרוש בקביעות ברבים, ורק לאחר שיגמור 
ש"ס ופוסקים אז יבוא אליו, ואם יוכל לענות על השאלות שיבחון אותו, 
אז יוכל לדרוש ברבים דברי התעוררות, ואכן כך הווה, שתיכף ומיד הת־
הספרדי,  בבהכנ"ס  מקומם  את  קובעים  כשהם  בחברותא,  ללמוד  חילו 
הם עזבו את ביתם, ושהו שם כל ימות השבוע ממוצאי שבת ועד ערב 
שבת לפני הדלקת הנרות, הם ישנו בעזרת נשים של הבהכנ"ס על גבי 
מחצלאות ושטיחים שהיו שם, וכן נשותיהם היו מגישים להם את האוכל 
לבהכנ"ס וכך במשך תקופה של כשנתיים עמלו בתורה ביגיעה עצומה 

יומם ולילה עד שגמרו יחדיו ש"ס ופוסקים.   

"לאחר שסיים זקני ללמוד ש"ס ופוסקים, הגיע להיבחן אצל אביו 
הגרי"ז זצ"ל שנערכה מספר ימים, כשעל כל שאלותיו בש"ס ופוסקים 
ענה זקני בצורה ברורה וקלעת, ורק אז נתן לו אביו את הסכמתו להתחיל 
לדרוש ברבים ולהתעטר בתואר של "מגיד מישרים", אאמו"ר סיפר לי 
כי כשחזר זקני להגר"ש סלנט זצ"ל להודיע לו שהצליח במבחן, אמר זקני 
להגר"ש כי הוא מוכן להתחיל לדרוש אך הוא רוצה הבטחה מהרב שיהיו 
דבריו נשמעים, ואכן הגר"ש הבטיחו שיהיו דבריו נשמעים ואף יחולל 

גדולות ונצורות בדרשותיו. 
גודל השפעתו

ל  השפעתו  גודל  אודות  שליט"א  גולדברג  ר"י  נכדו  סיפר  כמו"כ 

ערםלוליוייור
קשרים מיוחדים נוצרו בין גדולי הדור זי"ע להגרב"צ זצ"ל שה־

עריכוהו והעריצוהו ביותר.
להגרב"צ זצ"ל היה קשר הדוק עם כל גדולי ירושלים כהגר"ש 
סלנט והגרי"ח זוננפלד זצ"ל ועוד, אשר רבות פעל בשליחותם והיה 
יד ימינם עשרות בשנים כמובא בהרחבה בספר 'טוב ירושלים', אך אני 
החוגים  מכל  ישראל  גדולי  של  הערצתם  על  לקוראים  לספר  אוסיף 

לזקני שעדיין טרם פורסמו. 
קשר מיוחד היה לו עם מרן החזו"א זצ"ל "פעם הגיע לבקר אצל 
החזון איש, וכשנכנס לחזו"א קם לפניו החזו"א מלוא קומתו בהכריזו: 
"הנני קם לכבודם של שליחם הנאמן של גדולי ירושלים", כך שמעתי 

מאחד הנכדים שהתלוה אליו.
"הגרב"צ זצ"ל לעומת זה אף העריץ ביותר את החזו"א, וסיפר 
ר' משה וולס שטרם הבר מצוה נסע ביחד עם הגרב"צ להתברך אצל 
החזו"א, החזו"א בירכו בחום, אך הגרב"צ אמר לו שההכנה הכי טובה 
לבר מצוה שיתבונן בקריאת שמע וכן על תפלתו של החזו"א לדעת 
נשאר  אף  הגרב"צ  ובדבקות,  בכוונה  לה'  להתפלל  צריך  יהודי  היאך 
ולהתבונן  החזו"א  של  במחיצתו  להיות  בכדי  בב"ב  ימים  מספר  ללון 
אף  תש"א  בשנת  החזו"א  של  אמו  וכשנפטרה  תפלתו.  אחר  מקרוב 

הספידה הגרב"צ בבהכ"נ הגדול לבקשתו של החזו"א.
ידידות  קשרי  להגרב"צ  היה  זצ"ל  הסטייפלר  גיסו  עם  "גם 
מיוחדים, כשהגרב"צ היה מגיע לשבות בב"ב בשבתות בכדי לדרוש 
כבדו  אשר  הסטייפלר  של  בביתו  קבוע  באופן  מתאכסן  היה  ברבים 
מאוד. הגר"ח קנייבסקי שליט"א סיפר כי הוא זוכר באחד השבתות 
לאכול  נהוג  היה  לא  בבית  ואצלם  ג'  סעודה  בביתם  אכל  שהגרב"צ 
בשר בסעודה ג', אז החל הגרב"צ בויכוח תורני עם הסטייפלר, ואף 
הראה לו את דברי הרמב"ם בדבר החובה לאכול בשר בסעודה ג', ואכן 

מאותו שבת החל הסטייפלר לאכול בשר בסעודה ג'.
"על הערצתו של הרה"ק ר' שלמה מזוויעהל זיע"א, סיפר פעם 
הרה"צ ר' אלי' ראטה זצ"ל כי הרה"ק מזוויעהל זיע"א היה מגיע כל 
שנה בליל ט' באב לדרשתו המפורסמת של הגרב"צ שהיתה מתקיימת 
ברחבת ה'שטיבלעך' של מאה שערים שם היו מגיעים המונים מבני 
ירושלים מכל השכונות כשהגרב"צ היה מקונן על חורבן המקדש בד־
מעות שליש, והציבור הגדול אף הוא היה מתעורר למשמע זעקותיו 

ובכיותיו הנוראים. 
הוא  מדוע  זיע"א  רבו  את  לשאול  העיז  שפעם  סיפר  אלי'  "ר' 
מגיע כל שנה לדרשתו של הגרב"צ, הרי הוא חוזר בכל שנה על אותם 
אלי:  לר'  ענה  מזוויעהל  הרה"ק  שעברו?  בשנים  שאמרם  מדרשים 
"נכון אתה צודק כי כל שנה הוא חוזר על אותם מדרשים, אך לר' בן 

ציון יש יחודיות בדרשותיו שכל מי ששומעו מקונן על החורבן, הרי 
זה נראה לו כמי שעתה ממש חרב הבית המקדש, וכמי שמתו מוטל 
המקדש,  חורבן  של  ההרגשה  את  יהודי  לכל  להחדיר  ובכוחו  לפניו, 

ולכן הנני הולך לשמוע אותו מידי שנה בשנה!
מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  של  המיוחדת  הערכתו  גם  "ידוע 
מבע־ שהרבי  מהתקופה  השני  את  אחד  הכירו  הם  להגרב"צ,  זיע"א 
לזא התגורר בקטמון, גם ישיבת בעלזא שכנה תקופה מסויימת בבית 

מדרשו של הגרב"צ.
ועל כך סיפר נכדו הר"י שליט"א: "שמעתי מגיסי שלמד באותה 
הב־ את  מזרז  היה  זיע"א  מבעלזא  שהרה"ק  בעלזא  בישיבת  תקופה 
מתפלל  שהיה  איך  זקני  של  בתפלתו  לחזות  בעלזא  דחסידי  חורים 
הרבי  ואמר  הפטיר  אף  פעם  מעות,  וכמונה  ובהשתוקקות  בכוונה 
בן  ר'  את  לראות  ללכת  צריך  להתפלל  איך  הבחורים: "לדעת  לאחד 
ציון ידלר", זקני כידוע היה מתפלל כל ימיו כוותיקין, ואף כבר שעה 
אז  השחר  מעלות  החל  לתפלה  עצמו  מכין  היה  התפלה  טרם  ארוכה 
כל  לב  את  שהמיסו  הנפש  ובהשתפכות  בבכיות  תהילים  אומר  היה 
רואיהן, ורק אח"כ החלה תפלתו אשר היוותה דוגמא חיה של יהודי 

העומד ומפיל תחנתו לפני קונו. 
מיוחד  קשר  להגרב"צ  היה  זיע"א  מבריסק  הרב  מרן  עם  "גם 
במינו, הרב מבריסק העריץ את הגרב"צבאופן נדיר ביותר, ולדוגמא 
נספר שהרב מבריסק היה סומך על הטחינת חיטים לפסח שהיה שמור 
משעת קצירה רק ממה שהגרב"צ היה עוסק, ומזה אפה את המצות 
לפסח, ולמותר להאריך על חומרותיו בקודש של גאב"ד בריסק, וגם 

שלא על כל אחד היה סומך במהרה.
"הגר"ד סולוביציק שליט"א סיפר, כי אביו הרב מבריסק הכיר 
את הגרב"צ, כאשר אביו הגיע לארה"ק מחו"ל עם האניה לנמל חיפה, 
ובשבת הראשונה שבת בעיר חיפה, ואותו שבת שבת שם גם הגרב"צ, 
הגרב"צ,  של  לדרשותיו  מבריסק  הרב  אביו  האזין  השבת  במהלך 
ומאוד התפעל מהתוכן והצורה שבה נאמרה, ואף התבטא אח"כ לבני 
שום  לא  הישן  בסגנון  ה'דרשן'  את  מזכיר  שהגרב"צ בדרשותיו  ביתו 

זיוף ושינוי!
מספר עוד נכדו הר"י שליט"א: "אני זוכר בילדותי כשזקני חזר 
מתפלת נעילה, ובדרך לביתו שאל זקני את אחי ר' מיכאל הי"ו, על 
לזקני,  ענה  לא  מפטירתו,  ידע  שכבר  אחי  מבריסק,  הרב  של  שלומו 
לביתו  הגיע  טרם  עוד  צער  ומרוב  הנעשה,  את  הבין  כבר  זקני  אולם 
זמן  ביללה  בכה  וכך  המדרכה  על  והתיישב  מרגליו  סנדלו  את  הוריד 
רב. הרב מבריסק אף ציוה לבל יספידוהו, אך היחיד שכן דיבר בהלויה 
היה זקני, אשר טרם סתימת הגולל עלה על חבית והחל לבכות, ואז 
אמר אמת שהרב ציוה לבל יספידוהו, אך מחובתינו לבכות על גודל 

האבידה שנחסר לנו עתה עם הסתלקותו של גדול הדור.
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יש צדיק היה בירושלים עיה"ק, ושמו הרה"צ רבי בן ציון א
רבים  שלימה  לתשובה  לעורר  זכה  אשר  זצוק"ל  ידלר 
וטובים בזכות דרשותיו הנודעים שכבשו את לבות עמך 
בית ישראל וסללו מסילות בלבם לצד אישיותו הגדולה 

שהשפיע על רבים לשוב לכור מחצבתם לאביהם שבשמים.
לקראת יומא דהילולא קדישא החל היום, אמרנו נביא בזה אי אלו 

עובדות וסיפורים לזכרו הטהור, ויהיו הדברים לעי"נ הטהורה.

מימירים
הרה"צ רבי בן ציון זצוק"ל הונצח לדורי דורות בקרב עם ה', בגין 
הוכתר  אשר  דמתא  מישרים"  "מגיד  של  הרשמי  בתפקיד  מכהן  היותו 
לכך על ידי גדולי ירושלים בראשותו של מרן הגר"ש סלנט זצ"ל רבה של 
ירושלים שראו בו את האדם הנכון אשר יוכל לעורר את הציבור ולעמוד 
בפרץ כנגד פורצי גדר שיצאו אז בגלוי לקעקע את חומת הדת והאמונה.
שנשא  ה'  עם  את  והמעוררים  הזועקים  ושיחותיו  דרשותיו  בגין 
מעומק לבו הטהור, זכה ונשתמרה צביונה התורני של ירושלים עיה"ק, 
לה־ בחייו  זכה  ארה"ק  רחבי  בכל  המעוררים  שבדרשותיו  מלבד  וזאת 
ציון  בן  ר'  שבשמים.  אביהם  לחיק  מחצבתם  לכור  אנשים  מאות  חזיר 
זצ"ל מעולם לא הסתגר בביתו ובעירו, אלא היה יוצא בנדודים ובמסי־
רות נפש, למסעי תוכחה ותשובה על פני כל הארץ, בערים ובמושבות, 
מיהודה ועד הגליל ועמק יזרעאל, והרבה הישגים וזכויות באותן ערים 
יזקפו לזכותו כשבדרשותיו היה מחולל מהפיכה אמיתית ובמיוחד בחי־

נוך בני הנוער לתורה ולמצוות. 
רבים מבני ירושלים וארה"ק עדיין זוכרים את דמותו האהובה הר־
חימאית, הדמות שנראית כשל מוכיח קדמון מימי הנביאים, כשל מקונן 
מתקופת החורבן, או כשל מבשר בעידן עקבות המשיח, ואשר התוכחה 

בשבט פיו הפכה גם היא מגזיר חובלים למקל נועם.
לא בכדי העיד עליו הרה"ק רבי אהרל'ה ראטה זצ"ל בעל ה"שומר 
מקונן  שהיה  כיון  הנביא,  ירמיהו  של  מנשמתו  ניצוץ  בו  שיש  אמונים" 

תדיר על חורבן המקדש.
היטיב לתארו אחד הסופרים לאחר הסתלקותו, וכה כתב: "ישיש 
על  מעידות  הנפולות  ושלחייו  ממנו  ניטל  עיניו  שמאור  גו  וכפוף  צנום 
סבל רב, חוצה את הרחוב במהירות ובביטחון, כשהוא נשען על כתפיו 
של אחד מנכדיו או ניניו הקטנים המוביל אותו בידו. ההליכה קשה לו 
בכ־ לו  נשמעות  דרכים  בתאונות  מספר  פעמים  שנפגעו  רגליו  ביותר, 
בדות, ובכל זאת עושה הוא דרכו במהירות, כאילו נושא הוא את רגליו 
ולא רגליו נושאות אותו. תנועותיו הנמרצות והזריזות עומדות בסתירה 

לזקנותו המופלגת שתשעים שנות חיים מעיקות עליה.
"בעברו ברחוב מפנים לו המבוגרים את הדרך ביראת הכבוד, ואילו 
הילדים ילדי המושבות, שאינם רגילים בדמויות מעין אלה, מפטירים זה 

לזה בלחישה ובדרך ארץ: "זהו הנביא, הנביא הזקן מירושלים".
 "לאן ממהר ר' בן ציון בשעת בין ערביים זו, שעה שכל אחד נח 
מעמל היום? לפני הצהרים הגיע ר' בן ציון למושבה, את ארוחתו סעד על 
שולחנו של אחד מזקני המקום, מתוך תרמילו הוציא פרוסת לחם ולפתן 

שהביא אתו, כי מעודו לא טעם משל אחרים פרט לכוס מים רתוחים,
 "מיד אחרי זה כתב בעצמו מודעות מספר כי בשעה פלונית ופ־
לונית "ידרוש ר' בן ציון ידלר בבית הכנסת בדברי התעוררות". הוא לא 
הדפיסן כי אם כתבן בכתב ידו, כי חבל לבזבז כסף, הוא בעצמו הדביקן 
או ביקש את הנכד הקטן שידביקן. והנה הוא ממהר לבית הכנסת בו הת־
כנסו כבר כמה עשרות איש לשמוע את הדרשה ואת ההתעוררות. ר' בן 
ציון אינו זקוק לקהל שומעים, אף לא לבמה הופך הוא ארגז ירקות על 
גבו, עולה עליו דופק ב "סטנדר" ומיד הדרשה קולחת מפיו. שעה- שע־
תיים אין מרגישים בו עייפות. הצרידות איננה שולטת בקולו "וכי מדבר 
אני בפני אנשים - הוא אומר -  מדבר אני בפני מלך מלכי המלכים ובפיו 

אין עייפות ואין תשישות".
מענינת  עובדה  סיפר  שליט"א  גולדברג  יהודה  ר'  הרה"ח  נכדו 
שטרם פורסמה עד כה, איך שהתקבל זקנו כ"מגיד מישרים", וכך הווה: 
"כפי הידוע מינהו מרן הגר"ש סלנט זצ"ל רבה של ירושלים כ"מגיד מי־
שרים" דמתא, היה זה לאחר שהגר"ש סלנט כיבדו לדרוש בשבת זכור 
הגר"ש  החסיד,  יהודה  ר'  בחורבת  אשר  הגדול  בבהכנ"ס  תרס"ב  שנת 
התפעל ביותר מדרשתו שדרש ברבים, ועוד באותו שבוע החליט הגר"ש 
סיפור  זצ"ל  מאאמו"ר  ושמעתי  מישרים",  ה"מגיד  בתואר  להכתירו 
מעניין בענין זה, לזקני היה אח גדול ממנו בשם ר' אברהם יוחנן שהיה 
מקובל וצדיק נודע, וכששמע על הכתרתו של זקני הגיע לפני אביו הג"ר 
יצחק זאב בעל ה"תפארת ציון" בטענה שאמירת הדרשות בגיל כה צעיר 
יכול להפריע לו מלימוד גמ' ופוסקים, אביו ענה לו, שמכיון שאתה בע־
בן  ר'  לאחיך  תועלת  שיהיה  מחשבותיך  כל  והרי  זאת,  לי  סיפרת  צמך 
ציון, לכן מחר בבוקר אחר תפלת וותיקין, תכנסו שניכם אצלי לתועלת 

הדבר ונדון בענין.
"ואכן כך הווה, למחרת אחר התפלה נכנסו שני האחים לאביהם, 
ואז ביקש ר' יצחק זאב מבנו ר' אברהם יוחנן שישטח טענתו בפני האח 
ר' בן ציון, ר' אברהם יוחנן שמע למצות אביו, והחל לטעון שלפי דעתו 
לא  ואח"כ  לימודיו,  מסדרי  לו  להפריע  רב"צ  שדורש  הדרשות  יכולים 

ידע ללמוד כראוי.
"זקני ענה על אתר, שהוא עצמו הרי לא החליט על כך, אלא הוא 
קיבל את המינוי מהגאב"ד הגר"ש סלנט שהחליט שדרשותיו יהיו לתו־
אביו,  לו  ענה  ואז  טובים,  ולמעשים  לתשובה  שיתעוררו  הרבים  עלת 

ש"ס  יוחנן  אברהם  ר'  הגדול  אחיו  עם  יסיים  שלא  זמן  כל  דעתו,  שלפי 
ופוסקים, אסור לו להתחיל לדרוש בקביעות ברבים, ורק לאחר שיגמור 
ש"ס ופוסקים אז יבוא אליו, ואם יוכל לענות על השאלות שיבחון אותו, 
אז יוכל לדרוש ברבים דברי התעוררות, ואכן כך הווה, שתיכף ומיד הת־
הספרדי,  בבהכנ"ס  מקומם  את  קובעים  כשהם  בחברותא,  ללמוד  חילו 
הם עזבו את ביתם, ושהו שם כל ימות השבוע ממוצאי שבת ועד ערב 
שבת לפני הדלקת הנרות, הם ישנו בעזרת נשים של הבהכנ"ס על גבי 
מחצלאות ושטיחים שהיו שם, וכן נשותיהם היו מגישים להם את האוכל 
לבהכנ"ס וכך במשך תקופה של כשנתיים עמלו בתורה ביגיעה עצומה 

יומם ולילה עד שגמרו יחדיו ש"ס ופוסקים.   

"לאחר שסיים זקני ללמוד ש"ס ופוסקים, הגיע להיבחן אצל אביו 
הגרי"ז זצ"ל שנערכה מספר ימים, כשעל כל שאלותיו בש"ס ופוסקים 
ענה זקני בצורה ברורה וקלעת, ורק אז נתן לו אביו את הסכמתו להתחיל 
לדרוש ברבים ולהתעטר בתואר של "מגיד מישרים", אאמו"ר סיפר לי 
כי כשחזר זקני להגר"ש סלנט זצ"ל להודיע לו שהצליח במבחן, אמר זקני 
להגר"ש כי הוא מוכן להתחיל לדרוש אך הוא רוצה הבטחה מהרב שיהיו 
דבריו נשמעים, ואכן הגר"ש הבטיחו שיהיו דבריו נשמעים ואף יחולל 

גדולות ונצורות בדרשותיו. 
גודל השפעתו

ל  השפעתו  גודל  אודות  שליט"א  גולדברג  ר"י  נכדו  סיפר  כמו"כ 

ערםלוליוייור
קשרים מיוחדים נוצרו בין גדולי הדור זי"ע להגרב"צ זצ"ל שה־

עריכוהו והעריצוהו ביותר.
להגרב"צ זצ"ל היה קשר הדוק עם כל גדולי ירושלים כהגר"ש 
סלנט והגרי"ח זוננפלד זצ"ל ועוד, אשר רבות פעל בשליחותם והיה 
יד ימינם עשרות בשנים כמובא בהרחבה בספר 'טוב ירושלים', אך אני 
החוגים  מכל  ישראל  גדולי  של  הערצתם  על  לקוראים  לספר  אוסיף 

לזקני שעדיין טרם פורסמו. 
קשר מיוחד היה לו עם מרן החזו"א זצ"ל "פעם הגיע לבקר אצל 
החזון איש, וכשנכנס לחזו"א קם לפניו החזו"א מלוא קומתו בהכריזו: 
"הנני קם לכבודם של שליחם הנאמן של גדולי ירושלים", כך שמעתי 

מאחד הנכדים שהתלוה אליו.
"הגרב"צ זצ"ל לעומת זה אף העריץ ביותר את החזו"א, וסיפר 
ר' משה וולס שטרם הבר מצוה נסע ביחד עם הגרב"צ להתברך אצל 
החזו"א, החזו"א בירכו בחום, אך הגרב"צ אמר לו שההכנה הכי טובה 
לבר מצוה שיתבונן בקריאת שמע וכן על תפלתו של החזו"א לדעת 
נשאר  אף  הגרב"צ  ובדבקות,  בכוונה  לה'  להתפלל  צריך  יהודי  היאך 
ולהתבונן  החזו"א  של  במחיצתו  להיות  בכדי  בב"ב  ימים  מספר  ללון 
אף  תש"א  בשנת  החזו"א  של  אמו  וכשנפטרה  תפלתו.  אחר  מקרוב 

הספידה הגרב"צ בבהכ"נ הגדול לבקשתו של החזו"א.
ידידות  קשרי  להגרב"צ  היה  זצ"ל  הסטייפלר  גיסו  עם  "גם 
מיוחדים, כשהגרב"צ היה מגיע לשבות בב"ב בשבתות בכדי לדרוש 
כבדו  אשר  הסטייפלר  של  בביתו  קבוע  באופן  מתאכסן  היה  ברבים 
מאוד. הגר"ח קנייבסקי שליט"א סיפר כי הוא זוכר באחד השבתות 
לאכול  נהוג  היה  לא  בבית  ואצלם  ג'  סעודה  בביתם  אכל  שהגרב"צ 
בשר בסעודה ג', אז החל הגרב"צ בויכוח תורני עם הסטייפלר, ואף 
הראה לו את דברי הרמב"ם בדבר החובה לאכול בשר בסעודה ג', ואכן 

מאותו שבת החל הסטייפלר לאכול בשר בסעודה ג'.
"על הערצתו של הרה"ק ר' שלמה מזוויעהל זיע"א, סיפר פעם 
הרה"צ ר' אלי' ראטה זצ"ל כי הרה"ק מזוויעהל זיע"א היה מגיע כל 
שנה בליל ט' באב לדרשתו המפורסמת של הגרב"צ שהיתה מתקיימת 
ברחבת ה'שטיבלעך' של מאה שערים שם היו מגיעים המונים מבני 
ירושלים מכל השכונות כשהגרב"צ היה מקונן על חורבן המקדש בד־
מעות שליש, והציבור הגדול אף הוא היה מתעורר למשמע זעקותיו 

ובכיותיו הנוראים. 
הוא  מדוע  זיע"א  רבו  את  לשאול  העיז  שפעם  סיפר  אלי'  "ר' 
מגיע כל שנה לדרשתו של הגרב"צ, הרי הוא חוזר בכל שנה על אותם 
אלי:  לר'  ענה  מזוויעהל  הרה"ק  שעברו?  בשנים  שאמרם  מדרשים 
"נכון אתה צודק כי כל שנה הוא חוזר על אותם מדרשים, אך לר' בן 

ציון יש יחודיות בדרשותיו שכל מי ששומעו מקונן על החורבן, הרי 
זה נראה לו כמי שעתה ממש חרב הבית המקדש, וכמי שמתו מוטל 
המקדש,  חורבן  של  ההרגשה  את  יהודי  לכל  להחדיר  ובכוחו  לפניו, 

ולכן הנני הולך לשמוע אותו מידי שנה בשנה!
מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  של  המיוחדת  הערכתו  גם  "ידוע 
מבע־ שהרבי  מהתקופה  השני  את  אחד  הכירו  הם  להגרב"צ,  זיע"א 
לזא התגורר בקטמון, גם ישיבת בעלזא שכנה תקופה מסויימת בבית 

מדרשו של הגרב"צ.
ועל כך סיפר נכדו הר"י שליט"א: "שמעתי מגיסי שלמד באותה 
הב־ את  מזרז  היה  זיע"א  מבעלזא  שהרה"ק  בעלזא  בישיבת  תקופה 
מתפלל  שהיה  איך  זקני  של  בתפלתו  לחזות  בעלזא  דחסידי  חורים 
הרבי  ואמר  הפטיר  אף  פעם  מעות,  וכמונה  ובהשתוקקות  בכוונה 
בן  ר'  את  לראות  ללכת  צריך  להתפלל  איך  הבחורים: "לדעת  לאחד 
ציון ידלר", זקני כידוע היה מתפלל כל ימיו כוותיקין, ואף כבר שעה 
אז  השחר  מעלות  החל  לתפלה  עצמו  מכין  היה  התפלה  טרם  ארוכה 
כל  לב  את  שהמיסו  הנפש  ובהשתפכות  בבכיות  תהילים  אומר  היה 
רואיהן, ורק אח"כ החלה תפלתו אשר היוותה דוגמא חיה של יהודי 

העומד ומפיל תחנתו לפני קונו. 
מיוחד  קשר  להגרב"צ  היה  זיע"א  מבריסק  הרב  מרן  עם  "גם 
במינו, הרב מבריסק העריץ את הגרב"צבאופן נדיר ביותר, ולדוגמא 
נספר שהרב מבריסק היה סומך על הטחינת חיטים לפסח שהיה שמור 
משעת קצירה רק ממה שהגרב"צ היה עוסק, ומזה אפה את המצות 
לפסח, ולמותר להאריך על חומרותיו בקודש של גאב"ד בריסק, וגם 

שלא על כל אחד היה סומך במהרה.
"הגר"ד סולוביציק שליט"א סיפר, כי אביו הרב מבריסק הכיר 
את הגרב"צ, כאשר אביו הגיע לארה"ק מחו"ל עם האניה לנמל חיפה, 
ובשבת הראשונה שבת בעיר חיפה, ואותו שבת שבת שם גם הגרב"צ, 
הגרב"צ,  של  לדרשותיו  מבריסק  הרב  אביו  האזין  השבת  במהלך 
ומאוד התפעל מהתוכן והצורה שבה נאמרה, ואף התבטא אח"כ לבני 
שום  לא  הישן  בסגנון  ה'דרשן'  את  מזכיר  שהגרב"צ בדרשותיו  ביתו 

זיוף ושינוי!
מספר עוד נכדו הר"י שליט"א: "אני זוכר בילדותי כשזקני חזר 
מתפלת נעילה, ובדרך לביתו שאל זקני את אחי ר' מיכאל הי"ו, על 
לזקני,  ענה  לא  מפטירתו,  ידע  שכבר  אחי  מבריסק,  הרב  של  שלומו 
לביתו  הגיע  טרם  עוד  צער  ומרוב  הנעשה,  את  הבין  כבר  זקני  אולם 
זמן  ביללה  בכה  וכך  המדרכה  על  והתיישב  מרגליו  סנדלו  את  הוריד 
רב. הרב מבריסק אף ציוה לבל יספידוהו, אך היחיד שכן דיבר בהלויה 
היה זקני, אשר טרם סתימת הגולל עלה על חבית והחל לבכות, ואז 
אמר אמת שהרב ציוה לבל יספידוהו, אך מחובתינו לבכות על גודל 

האבידה שנחסר לנו עתה עם הסתלקותו של גדול הדור.



יום שישי ט"ו מנחם אב תשע"ט 1816/08/2019

הגרב"צ זצ"ל בדרשותיו:
""באחד ממסעותיו הרבים לעורר את עם ה' לתשובה הזדמן זקני 
זצ"ל לאחד מקיבוצי "השומר הצעיר" הידועים בהתרחקותם המוחלטת 
מחיי תורה ומצוות רח"ל, בני הקיבוץ התפלאו על פשר בואו של ישיש 
שראה  זקני  מהם?  רצונו  ומה  המקורי,  הירושלמי  בלבוש  הלבוש  חרדי 
את התפלאותם של אנשי הקיבוץ, החל להסביר להם שהוא רוצה לדרוש 
לא  הקיבוץ  בני  חי,  קל  בני  של  וחשיבותו  בהשי"ת  אמונה  בעניני  להם 
הבינו מה הוא רוצה מהם ואף לגלגו לו על כך, אך כך היה דרכו של זקני 

שלא היה נרתע בכל מצב שהוא משום בן אדם בעולם. 
בזה  ובעדינות  בתמימות  לזקני  שאמר  צעיר  בחור  אף  שם  "היה 
הלשון: "סבא! חבל על הדיבורים שלך, כי דיבוריך יכנס לאנשים מאוזן 
אחד ויצא להם מהאוזן השני, וחבל על כוחותיך וזמניך שהנך תאבד כאן 
אך  לדבריך  השפעה  יהיה  אולי  שם  אחר  בישוב  מזלך  את  תנסה  ואולי 
בחור  לאותו  השיב  זקני  אלו",  מעין  לדיבורים  המקום  כאן  שלא  וודאי 
על אתר בחיוך ובחכמה: "בחור יקר! נחמתני בני, עד עכשיו הסתפקתי 
האם יש מישהו שבכלל ירצה להאזין לדברי, ועכשיו אתה מנחם אותי 
שאכן יאזינו לדברי, ולפחות יכנסו דברי לאזנם אלא שאח"כ זה יצא להם 
מהאוזן השני, ואם כן אני ממש מרוצה אשר לפחות לרגע קט זה יכנס 
לאוזנם, וא"כ היה שוה לי להיטלטל בדרכים עד הנה בשביל אותו רגע 

קט שיאזינו לדברי".
"זקני בחכמתו, ענה להם שאכן אין הוא רוצה להטריחם בדרשותיו 
הארוכות בדברי חז"ל וכדומה, אך הוא רוצה להגיד להם במספר דקות 
קצובות כמה מילים פשוטות, בני הקיבוץ אכן הסכימו לכך, ואז החל זקני 
לדרוש בקצרה על המושג הנעלה של "יהודי" שהוא בן המלך לה', ועלי־
כם לדעת, כי אינכם ככל האומות חלילה אלא אתם מיוחדים בכך שהנכם 
על  לשמור  אותכם  מחייב  וזה  העולם,  אומות  משאר  ומובדלים  יהודים 
היחודיות שלכם בתור יהודים, ולכן אני מבקש ממכם "תתנהגו כיהודים" 
ושמרו על שמכם המיוחד המתנוסס עליכם לתפארה כשהוא מסיים את 
דבריו בהתרגשות ובקול חנוק מדמעות ואמר להם באידיש "זייט איד'ן"! 

(תהיו יהודים), ובכך סיים את דיבוריו הקצרים לבני הקיבוץ. 
אותו  הגיע  שנים,  מספר  של  תקופה  ולאחר  נשלם,  לא  "הסיפור 
בחור שאמר בשעתו לזקני "סבא חבל על דבריך בקיבוץ והדברים יכנסו 
הד־ גר  היכן  לברר  והחל  לירושלים,  השני"  מהאוזן  ויצאו  אחד  מאוזן 
לציבור?  דרשות  ומוסר  הארץ  ברחבי  שמסתובב  הזקן  הירושלמי  רשן 
עד שנענה היכן שזקני התגורר, הבחור הגיע לבית זקני, והתחיל להזכיר 
לו כי לפני מספר שנים הוא היה בקיבוץ שלהם, והוא אמר להם בכאב 
לב שעלינו לשמור את עצמינו כיהודים וזה מחייב אותנו, הדברים עשו 
רושם גדול בשעתו ועד עכשיו לא נרגעתי מדיבורים אלו שיצאו מעומק 
זקני  התחיל  ואז  מעתה?  אותי  מחייב  זה  מה  בשאלתי  נפשי  ולכן  הלב, 
כל  שקודם  ממנו  וביקש  והיהדות,  הדת  יסודי  את  בארוכה  לו  להסביר 
יתחיל להניח תפילין מידי בוקר, ועוד מספר דברים ביהדות, וכך נהפך 
אותו בחור לבעל תשובה ויר"ש גמור ואף הקים ברבות הימים בית נאמן 
בישראל, וכל זה הודות לדיבורים הקצרים שזקני נשא אז בקיבוץ שלהם. 

זעזוע רוחני
סיפור נוסף ומעניין אנו שומעים מנכדו הי"ו: "זקני היה נוהג לד־
רוש דרשת התעוררות מידי יום רביעי לפני תפלת מנחה ב'שטיעבלך' 
של ישועות יעקב בשכונת מאה שערים, תושבי האיזור היו יודעים על כך 

והיה מגיעים בהמוניהם להאזין לדבריו החוצבים להבות אש.
"זכרוני כי באחד הפעמים ביום רביעי שרר חום ושרב כבד ביותר 
אשר כמעט לא היה אחד שיצא לרחוב בחום הכבד הזה אם לא למקרה 

דחוף ביותר, וזקני החליט לצאת ולדרוש על אף השרב הכבד.

הדרשה,  את  למסור  מביתו  יצא  לבל  בו  הפצירה  ע"ה  "זקנתי   
מחמת החום הכבד, ומה גם שללא כל ספק איש מבין המשתתפים לא 
יגיע לדרשה בחום הכבד הזה, כך שאין לו למה לצאת מביתו, ויש לציין 
שבאותם זמנים שלפני שישים עדיין לא היה מושג של 'מאוררים' לימים 
אופן  בשום  מותרים  אין  קבועה"  שעל "דרשה  לה  ענה  זקני  אך  חמים, 
יהיה אשר יהיה! (וזאת לדעת, כי זקני לא היה אדם בריא כלל והיה לו 
הב־ מצבו  את  לבדוק  לזקני,  הרופאים  אחד  הגיע  פעם  בריאות,  בעיות 
וחי  מתפקד  חולה  כה  אדם  איך  מהתפעלות,  יצא  רופא  ואותו  ריאותי, 
בכלל? ואף התבטא כי לדעתו הוא "אימל מאנטש" – "איש אלוקים" כי 

בגדרי הרפואה אין לו כל הסבר לתפקודו היומי).
המגבעת,  את  ולבש  דרשתו,  על  לוותר  לא  החליט  שזקני  "כמובן 
החל  שש  ובשעה  הכבד,  בחום  יעקב  לישועות  נפש  במסירות  הלך  וכך 
לדרוש בבימה של הבהכ"נ, כשאף בן אדם לא נכח בביהכ"נ, אך הוא דרש 
כהרגלו תמיד בלי להפנות מבטו עם מאן דהוא הגיע או לא, והנה למרבה 
הפלא עבר מחוץ לבהכ"נ בחור ממשפחה חרדית שירד מדרכו ל"ע, והנה 
הוא שומע דרשה חוצבת להבות אש, הבחור שהסתקרן מי הוא הדרשן 
הביט דרך החלון, והנה הוא רואה רב זקן הדורש בהתעוררות רבה, כשאף 
האם  לדרשן  קורה  מה  לעצמו,  חשב  הבחור  בביהכ"נ,  נמצא  אינו  אחד 
הוא עיוור, או שמא יצא מדעתו ל"ע כשהוא דורש עבור כסאות ריקים? 
הבחור נעמד משתומם אל מול המחזה המעניין, תוך כדי עמידתו בחלון, 
הוא שמע וקלט דיבורים מזקני הזועק מנהמת לבו, שיהודי נשאר בכל 
מצב שהוא יהודי, ואפילו אם הוא שרוי בזמנים קשים שאין לו שייכות 
לא ידח  'כי  עם תורה ומצוות והיצה"ר מתגבר עליו, תמיד עליו לדעת 
ממנו נידח' וכי יש תקוה לנפש הישראלית בכל מצב שהוא וכו', הבחור 
החיזוק  דברי  את  בשקיקה  לשמוע  החל  היהודית  מהדרך  ירד  שכאמור 
האלו, והוא הרגיש כאילו זקני מדבר אליו ואל מצבו האישי בו הוא שרוי 
שהפסיק לשמור תורה ומצוות ל"ע, דיבורים טהורים אלו הרעיפו עליו 
טללי תחיה והתעוררות בנפשו ובמצבו הרוחני בו שרוי, בתום הדרשה 
ניגש אותו בחור לזקני ואמר לו: "דע לך כי דיבורים אלו ששמעתי ממכם 
עתה, חלחלו לליבי עמוק עמוק, וגרמו לי לזעזוע רוחני בשמעי כי בכל 
מצב שהוא יכול האדם לתפוס את עצמו וכו' ועל כן החלטתי על אתר 
הדרכה  ביקש  הבחור  והמצוות,  התורה  בשמירת  היהודית  לדרך  לשוב 

מזקני, ואף התקרב לזקני ביותר והחל לשמשו ולסעדו. 
ובהם נהגה

מספר לנו אחד הנכדים: "ידוע כי זקני המגיד הנודע הגרב"צ זצ"ל 

ואף  היטב  ופוסקים  ש"ס  בע"פ  גמר  טרם  דרשותיו  למסור  התחיל  לא 
נבחן עליה. 

ששמעתי  מה  בתורה  התמדתו  חלק  על  להוסיף  רוצה  אני  "אך 
מאבי זצ"ל. לזקני היה אח בשם ר' אברהם יוחנן זצ"ל שנהרג על קידוש 
השם בשנת תרצ"ז, והוא היה ידוע כמתמיד גדול, היה לו חברותות מידי 
לילה מהשעה רבע לשתים עשרה בלילה ועד לתפלת ותיקין עם גדולי 
הסתלקותו  לאחר  ועוד,  זצ"ל  שחור  הגרמ"ל  כדוגמת  בירושלים  הת"ח 
של אחיו, החל זקני ללמוד עמם בחברותא שהחלה באותם שעות. סדר 
הלימוד התחיל בתיקון חצות בבכיות נוראות, ולאחר מכן החלו ללמוד 
ספרי מוסר כחובת הלבבות וראשית חכמה, וגם ספרי קבלה, ולאחר מכן 
היה להם סדר של כמה שעות בלימוד גמ' עם ראשונים, עד לתפלת ותי־
קין, לאחר התפלה היו טועמים דבר מה, ושוב המשיכו בלימודם, זקני 
היה נוהג לנוח קצת בשעות הצהריים לאגור כח לעבודת ה', כך נמשך 

הסדר שנים רבות.
בתורה:  גדלותו  על  המעיד  דבר  ילדותו  מתקופת  נזכר  אף  נכדו 
זקני  היה  זקני,  לבית  מגיע  והייתי  מה'חיידר'  חוזר  כשהייתי  "בילדותי 
שואל אותי בחביבות מה למדתי היום בחיידר,  ועניתי לו שלמדתי פרק 
המפקיד, זקני שאל אותי האם אני רוצה ללמוד עמו? כמובן שעניתי לו 
בשמחה שאני מעוניין ללמוד אתו, זקני הרי היה סגי נהור בסוף ימיו, ואני 
מסויים  לרש"י  כשהגעתי  וזכרוני,  מבפנים,  הגמ'  את  לו  מקריא  הייתי 
שהיה קשה לי, אז דילגתי עליו והמשכתי לרש"י אחר, זקני על אף שהיה 
סגי נהור הבחין בזה על אתר שדילגתי על הרש"י, והתחיל להרצות לי 
דברי  שכל  לדעת  ועלי  רש"י,  יודעים  לא  אם  לשאול  להתבייש  שאסור 
רש"י נאמרו ברוח הקודש ולכן אסור לדלג על שום רש"י, כמובן שהת־
חיל להסביר לי את דברי רש"י על בוריו. אני רוצה לומר שעד היום אני 
יוצא מהתפעלות מדבר זה איך שבשנות זקנותו שכבר היה עיוור בשני 
רש"י,  על  שדילגתי  הבהיר  זכרונו  מתוך  מיד  הבחין  זאת  כל  ועם  עיניו 
כאן הבנתי שמדובר באדם שמלבד היותו נודע כבקי מופלא בכל אגדות 
ומדרשי חז"ל על בוריו, הרי שלא פחות מכך הוא בקיא מופלא לא רק 

בגמ' אלא אף בדברי רש"י בעל פה ממש!
"לנכדים עוד זכור היטב איך שחתנו הג"ר שלמה סובול זצ"ל היה 
מתפלפל בפלפולי דאורייתא עם זקני רבות בלימוד, אז ראינו כולם את 

כוחו הגדול ושליטתו של זקני במרחבי התלמוד והפוסקים.
הגרב"צ זצ"ל נלקח לעולמו ביום ט"ו באב ה'תשכ"ב ומנוחתו כבוד 

במרומי הר המנוחות בירושלים עיה"ק. זי"ע.

וומו
סיפר נכדו הגרי"ז דולדברג זצ"ל: "ברצוני לספר על פן נוסף באישיותו של זקני, והוא דקדוק המצוות שלו, איך שהיה מדקדק עד קצה 
היכולת על כל צעד ושעל, לדוגמא, זקני היה מקפיד שלא לסרק זקנו כלל, שמא יתלוש ח"ו שערות. פעם טרם נסיעתו לאיסטנבול, מטעם בני 
ירושלים, העירו לו שכדאי לו לסרק את זקנו, כדי לעורר את הרושם של הדרת פנים כנהוג, אך זקני הסכים לזה בתנאי שאחר יעשה לו זאת, 

ולא הוא בעצמו, כשנימוקו עמו: כדי שלא להקל בפעם אחרת!
"זקני אף היה מדקדק מאוד על תפלת ותיקין כל ימיו במסירות נפש ממש, אאמו"ר היה מספר שהוא זוכר שאף לפעמים כשלא היה יושן 
אלא שתי שעות בלבד מחמת שחזר מאוחר מחוץ לעיר, עם כל זאת היה מתגבר כארי לתפלת ותיקין, ואף בשנים האחרונות שהתגורר בקטמון, 
במרתף מתחת לביהמ"ד הגר"א, התקינו חוט מביהמ"ד, עד למרתפו, וכאשר הגיע הש"ץ לברכת "גאל ישראל" היה מושך בחוט, כדי שזקני ידע 

לסיים ק"ש, ולהצטרף עם הציבור לתפלת שמו"ע.
"גם היתה לו זהירות מיוחדת בעניני כשרות. בכל כוחו השתדל שלא לאכול בשר אלא בשבת, ואף כשחל ר"ח באמצע השבוע או יומא 

דפגרא אחר, היה אוכל רק מבשר עוף, אשר הוא בעצמו היה בודק הסכין של השוחט.
"לא אחת התפלאו רבים מתושבי ירושלים, בראותם את זקני עובר ברחובה של עיר עם תרנגול ביד, כדי לעמוד בעצמו, בשעת השחיטה, 
לבדוק את הסכין טרם השחיטה, וכן היה מהדר לקיים במו ידיו מצוות כיסוי הדם. אאמו"ר אף סיפר לי, כי הוא זוכר כשהיה חולה והרופא ציוה 
עליו לאכול בשר בקר, קיבל את הוראתו, אך הזמין את שני השוחטים מבית המטבחים, וביקש מהם כי האחד יבדוק את הסכין של השני, ועשה 

אותו שליח לעמוד על גביו של השוחט האחד בשעת שחיטה – והרי זה ממנהגי זהירות שנהג עד אחרית ימיו. 
"הגר"י טויסיג זצ"ל ממאטערסדורף סיפר לאבי בהתפעלות, כי הוא זוכר כשזקני ביקר במאטערסדורף, ולא רצה לשנות ממנהגו ולאכול 

בשר, אף שאמרו לו שהשוחט הוא יר"ש אלא בתנאי שישחוט השוחט לפניו.
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כנס ייחודי להורים לילדים עם מוגבלות נערך בשיתוף פעולה של 
שמעיה ועיריית בני ברק. הכנס נערך במרכז הכינוסים של שמעיה 

והשתתפו בו עשרות הורים לילדים ולבוגרים עם מוגבלות
מרכז הערב הייתה הרצאתו של ד"ר בנימין הוזמי מבית איזי שפירא, בעניין שינויי תפיסות ועמדות קהילתיות כלפי אנשים עם מוגבלות.

שהעלה תובנות מקצועיות מדהימות, 
עם  אנשים  כלפי  תפיסה  ומשנות  חדשניות 

מוגבלות.
לוי,  סיגל  הגב'  פתחה  האירוע  את 
מוגב־ עם  באנשים  לטיפול  האגף  מנהלת 
בעיריית  חברתיים  לשירותים  בלשכה  לות 
בני ברק. בדבריה הודתה לצוות שמעיה על 
שיתוף הפעולה והשותפות בהפקת האירוע, 
ולצוות המחלקה לשירותים חברתיים - הגב' 

רחל שוימר, הגב' שלומית סולר והגב' בלהה 
סטבון. כמו כן, הציגה את המרכז לחיים עצ־
ואת  למשפחות,  המשלים  והשירות  מאיים 
הפעילויות המגוונות שהם מציעים לאנשים 

עם מוגבלות ובני משפחותיהם. 
משמעיה,  מרנשטיין  לאה  הגב'  גם 
ברכת  את  הביאה  תעסוקה,  תכניות  רכזת 
לשיתופי  ובכלל  לאירוע,  שמעיה  הנהלת 
המחלקה  עם  והיעילים  הרבים  הפעולה 

לר־ ברק  בני  בעיריית  חברתיים  לשירותים 
כמו  מוגבלות.  עם  אנשים  אוכלוסיית  ווחת 
אנ־ לשילוב  שמעיה  פעילות  את  הציגה  כן, 

שים עם מוגבלות בשוק העבודה.
כא־ העביר  המקצועית  ההרצאה  את 
שפירא.  איזי  מבית  הוזמי  בנימין  ד"ר  מור 
עם  לאנשים  הכבוד  עניין  את  הדגיש  הוא 
מוגבלות בעצם היותם אנשים ואת מתן זכות 

הבחירה לאנשים אלו.

בדבריו הזכיר את האמנה הבינלאומית 
לזכויות אנשים עם מוגבלות וניתח את שי־

חסד'  של  מ'גישה  במדינה  התפיסה  נוי 
ל'גישה של זכות'. כמו כן סיפר על החוק 
כאפש־ החלטה'  'תומך  מינוי  של  החדש 
רות נוספת על 'אפוטרופוס', אשר נותנת 
המוגבלות  עם  לאדם  בחירה  אפשרות 

בעצמו. 
המסר החזק והעיקרי שהעביר ד"ר 

בקרב  החיובית  הזהות  בניית  הוא  הוזמי 
אנשים עם מוגבלות, כזו שהמגבלה אינה 
חלק ממנה. זהות כזו נשענת על החוזקות 
בהצל־ ומתמקדת  האדם  של  והיכולות 

חות שהוא חווה.
את  ההורים  הביעו  הערב  בסיום 
על  ברק  בני  ולעיריית  לשמעיה  תודתם 
הידע המועיל שרכשו ועל הכוחות שקי־

בלו להתמודדות היומיומית שלהם.

זה הזמן לרכוש מיומנות 
בסיסיות באנגלית או יישומי 

מחשב במרכז 'הכוון'
שנפתחו  הזמנים  בין  ימי 
השבוע הם בדיוק הזמן המתאים 
הת־ לעולם  היסודות  את  לרכוש 
מבלבל  התעסוקה  שוק  עסוקה. 
ממקצוע  משתנות  והדרישות 
מיומנויות  ישנם  אך  למקצוע, 
באשר  תפקיד  לכל  הנדרשים 
ואנגלית  מחשב  יישומי  כמו  הוא 
בסדנאות  לרכוש  תוכלו  אותם   –
'הכוון  במרכז  המהירות  הקיץ 

תעסוקתי' בני ברק.
תעסוק־ 'הכוון  מרכז 
בני  עיריית  של  מיסודם  תי', 
והרווחה,  העבודה  ומשרד  ברק 
קור־ הזמנים  בין  בימי  מקיים 
קבוצות  במספר  באנגלית  סים 
אנגלית   – לרמות  חלוקה  פי  על 
למתקד־ אנגלית  למתחילים, 
קורס  וכן  מדוברת  ואנגלית  מים 
ביישומי מחשב ללימוד התוכנות 
הבסיסיות תוך זמן קצר במיוחד. 
מפגשים,  ארבעה  יארך  קורס  כל 
בארבעה ימים בין השעות 9:300 
עלות  בצהרים.  ל-13:30  בבוקר 
שקלים  בקורס – 100  השתתפות 
למי  מיועדים  הקורסים  בלבד. 

שרבותיהם התירו להם זאת.
ברק  בני  הכוון'  במרכז' 
אב־ גם  בנוסף  לכם  מציעים 
ידי  על  מקצועי,  תעסוקתי  חון 
המזהים  תעסוקתיים  מאבחנים 
ויכו־ המועמדים  יתרונות  את 
כך  השונים,  בתחומים  לותיהם 
לתחומי  להפנותם  יכולים  שהם 

לי־ ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה 
אשר  מקצועית,  והכשרה  מודים 
בהפר־ כמובן  מתקיימים  כולם 
במיוחד  ומתאימים  מלאה,  דה 
יכ־ בהכוון  המתעניינים.  לאותם 
ייעודיות  למלגות  גם  אתכם  וונו 
השונים  לקורסים  ואטרקטיביות 

המתאימים עבורכם.

מפתח מול מפתח

ביגליס משנה את כללי 
המשחק: טרייד-אין ב-40 דקות 
ובתנאים המשתלמים ביותר

עולם הרכב כמרקחה אחרי שביגליס, חברת הליסינג המובילה במגזר החרדי, 
הכריזה על מהפכת הטרייד-אין "מפתח מול מפתח" הזוכה להצלחה רבה. 

רוצה להתחדש ברכב 2019 מפנק ומאובזר בלי להתרוצץ, להתמקח ובסוף גם 
להפסיד? מהיום כבר לא צריך ולא משתלם למכור את המכונית. פשוט היכנס 
לביגליס ותקבל טריד-אין תוך 40 דקות בלבד בתנאים הטובים ביותר, כולל 

סגירת החוב של הרכב הישן ◆ וקביעת מחיר סופי עוד לפני בדיקה –על בסיס 
מנוע, גיר ושלדה תקינים. עדיין מתלבט? היכנס לביגליס תביא את הרכב הישן 

וצא עם רכב חדש במקום!

הח־ הטרייד-אין  שיטת 
את  מייתרת  ביגליס  של  דשה 
עד  שהכרתם  ההתרוצצויות  כל 
רכב,  תקינות  בדיקות   – היום 
סוחרים,  שמאים,  שווי,  הערכות 
מכירה,  נסיעה,  מחיר,  הצעות 
שעבו־ הסדרת  בעלות,  העברת 
ניירת  תשלומים,  הסדרת  דים, 
מעכשיו  בירוקרטיה.  ואינספור 
ורכישת  ביגליס  של  הטרייד-אין 
מקום,  באותו  הם  החדש  הרכב 
עסקת  לך  לסגור  שמאפשר  מה 
טרייד-אין מיידית ותוך 40 דקות 
החדש!  הרכב  עם  לצאת  תוכל 
מש־ חיסכון  עם  להתרוצץ,  בלי 
חיסכון  ובעיקר  בזמנים  מעותי 

כלכלי ומחיר הרבה יותר טוב!
מגוון  את  תמצאו  בביגליס 
הכוללים  בארץ,  הגדול  הרכבים 

וחשמ־ היברידיים  רכבים  גם 
ליים, עם ביצועי מנוע איכותיים 
בצריכת  לחיסכון  המביאים  יותר 
וחיישנים  טכנולוגיות  הדלק, 
הבטיחות  להגברת  מתקדמים 
וביצועי כביש טובים יותר, וחבי־
לות אבזור ועיצוב חדשני בנוחות 
בביגליס  הכרתם.  שלא  מפנקת 
המתאים  הרכב  את  לכם  יתאימו 
שטח,  או  כביש   – לצרכיכם  בדיוק 
היברידית  משפחתית,  או  פרטית 
חבילת  עם  בנזין  מנוע  בעלת  או 
לנו־ עבורכם  המושלמת  האבזור 
וכמובן  וחיסכון  דלק,  צריכת  חות, 
ביצועי מנוע איכותיים כפי שאתם 

צריכים.
בביגליס יעשו בשבילך הכל, 
כדי שתיהנה מנסיעה נוחה ורגועה 
ומרכב חדש עם ראש שקט. מהיום 

להת־ לבוא,  ללכת,  צריך  לא  כבר 
לה־ מימון,  למצוא  להמתין,  רוצץ, 
הביטוח  את  לחפש  טפסים,  חתים 
הדואר  לסניף  וללכת  ביותר  הזול 
תק־ בביגליס  בעלות.  להעביר  כדי 
מת־ תיהנו  השירותים,  כל  את  בלו 
במיוחד  אטרקטיבי  חודשי  שלום 
ותצאו  כלל  במקדמה  צורך  ללא 
אטרקטי־ בתנאים  חדש  רכב  עם 
ביים בתוך זמן קצר ומבלי שתקום 

מהכסא! 
וקבלו  לביגליס  היכנסו  אז 
בזכות   – בשבילך  ביותר  הטוב  את 
סוכנות   – ביגליס  שלנו!  הניסיון 
 106 כהנמן  ברחוב   – אלבר  משנה 
בבני ברק וברחוב ירמיהו 39 ירוש־
לים או בטלפון 1-700-550-650.

בכפוף  הישן  החוב  סגירת   *
לאישור הגוף הממן וע"פ תנאיו.
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כנס ייחודי להורים לילדים עם מוגבלות נערך בשיתוף פעולה של 
שמעיה ועיריית בני ברק. הכנס נערך במרכז הכינוסים של שמעיה 

והשתתפו בו עשרות הורים לילדים ולבוגרים עם מוגבלות
מרכז הערב הייתה הרצאתו של ד"ר בנימין הוזמי מבית איזי שפירא, בעניין שינויי תפיסות ועמדות קהילתיות כלפי אנשים עם מוגבלות.

שהעלה תובנות מקצועיות מדהימות, 
עם  אנשים  כלפי  תפיסה  ומשנות  חדשניות 

מוגבלות.
לוי,  סיגל  הגב'  פתחה  האירוע  את 
מוגב־ עם  באנשים  לטיפול  האגף  מנהלת 
בעיריית  חברתיים  לשירותים  בלשכה  לות 
בני ברק. בדבריה הודתה לצוות שמעיה על 
שיתוף הפעולה והשותפות בהפקת האירוע, 
ולצוות המחלקה לשירותים חברתיים - הגב' 

רחל שוימר, הגב' שלומית סולר והגב' בלהה 
סטבון. כמו כן, הציגה את המרכז לחיים עצ־
ואת  למשפחות,  המשלים  והשירות  מאיים 
הפעילויות המגוונות שהם מציעים לאנשים 

עם מוגבלות ובני משפחותיהם. 
משמעיה,  מרנשטיין  לאה  הגב'  גם 
ברכת  את  הביאה  תעסוקה,  תכניות  רכזת 
לשיתופי  ובכלל  לאירוע,  שמעיה  הנהלת 
המחלקה  עם  והיעילים  הרבים  הפעולה 

לר־ ברק  בני  בעיריית  חברתיים  לשירותים 
כמו  מוגבלות.  עם  אנשים  אוכלוסיית  ווחת 
אנ־ לשילוב  שמעיה  פעילות  את  הציגה  כן, 

שים עם מוגבלות בשוק העבודה.
כא־ העביר  המקצועית  ההרצאה  את 
שפירא.  איזי  מבית  הוזמי  בנימין  ד"ר  מור 
עם  לאנשים  הכבוד  עניין  את  הדגיש  הוא 
מוגבלות בעצם היותם אנשים ואת מתן זכות 

הבחירה לאנשים אלו.

בדבריו הזכיר את האמנה הבינלאומית 
לזכויות אנשים עם מוגבלות וניתח את שי־
חסד'  של  מ'גישה  במדינה  התפיסה  נוי 
ל'גישה של זכות'. כמו כן סיפר על החוק 
כאפש־ החלטה'  'תומך  מינוי  של  החדש 
רות נוספת על 'אפוטרופוס', אשר נותנת 
המוגבלות  עם  לאדם  בחירה  אפשרות 

בעצמו. 
המסר החזק והעיקרי שהעביר ד"ר 

בקרב  החיובית  הזהות  בניית  הוא  הוזמי 
אנשים עם מוגבלות, כזו שהמגבלה אינה 
חלק ממנה. זהות כזו נשענת על החוזקות 
בהצל־ ומתמקדת  האדם  של  והיכולות 

חות שהוא חווה.
את  ההורים  הביעו  הערב  בסיום 
על  ברק  בני  ולעיריית  לשמעיה  תודתם 
הידע המועיל שרכשו ועל הכוחות שקי־

בלו להתמודדות היומיומית שלהם.

זה הזמן לרכוש מיומנות 
בסיסיות באנגלית או יישומי 

מחשב במרכז 'הכוון'
שנפתחו  הזמנים  בין  ימי 
השבוע הם בדיוק הזמן המתאים 
הת־ לעולם  היסודות  את  לרכוש 
מבלבל  התעסוקה  שוק  עסוקה. 
ממקצוע  משתנות  והדרישות 
מיומנויות  ישנם  אך  למקצוע, 
באשר  תפקיד  לכל  הנדרשים 
ואנגלית  מחשב  יישומי  כמו  הוא 
בסדנאות  לרכוש  תוכלו  אותם   –
'הכוון  במרכז  המהירות  הקיץ 

תעסוקתי' בני ברק.
תעסוק־ 'הכוון  מרכז 
בני  עיריית  של  מיסודם  תי', 
והרווחה,  העבודה  ומשרד  ברק 
קור־ הזמנים  בין  בימי  מקיים 
קבוצות  במספר  באנגלית  סים 
אנגלית   – לרמות  חלוקה  פי  על 
למתקד־ אנגלית  למתחילים, 

קורס  וכן  מדוברת  ואנגלית  מים 
ביישומי מחשב ללימוד התוכנות 
הבסיסיות תוך זמן קצר במיוחד. 
מפגשים,  ארבעה  יארך  קורס  כל 
בארבעה ימים בין השעות 9:300 
עלות  בצהרים.  ל-13:30  בבוקר 
שקלים  בקורס – 100  השתתפות 
למי  מיועדים  הקורסים  בלבד. 

שרבותיהם התירו להם זאת.
ברק  בני  הכוון'  במרכז' 
אב־ גם  בנוסף  לכם  מציעים 
ידי  על  מקצועי,  תעסוקתי  חון 
המזהים  תעסוקתיים  מאבחנים 
ויכו־ המועמדים  יתרונות  את 
כך  השונים,  בתחומים  לותיהם 
לתחומי  להפנותם  יכולים  שהם 

לי־ ולהמשך  ספציפיים  תעסוקה 
אשר  מקצועית,  והכשרה  מודים 
בהפר־ כמובן  מתקיימים  כולם 
במיוחד  ומתאימים  מלאה,  דה 
יכ־ בהכוון  המתעניינים.  לאותם 
ייעודיות  למלגות  גם  אתכם  וונו 
השונים  לקורסים  ואטרקטיביות 

המתאימים עבורכם.

מפתח מול מפתח

ביגליס משנה את כללי 
המשחק: טרייד-אין ב-40 דקות 
ובתנאים המשתלמים ביותר

עולם הרכב כמרקחה אחרי שביגליס, חברת הליסינג המובילה במגזר החרדי, 
הכריזה על מהפכת הטרייד-אין "מפתח מול מפתח" הזוכה להצלחה רבה. 

רוצה להתחדש ברכב 2019 מפנק ומאובזר בלי להתרוצץ, להתמקח ובסוף גם 
להפסיד? מהיום כבר לא צריך ולא משתלם למכור את המכונית. פשוט היכנס 
לביגליס ותקבל טריד-אין תוך 40 דקות בלבד בתנאים הטובים ביותר, כולל 

סגירת החוב של הרכב הישן ◆ וקביעת מחיר סופי עוד לפני בדיקה –על בסיס 
מנוע, גיר ושלדה תקינים. עדיין מתלבט? היכנס לביגליס תביא את הרכב הישן 

וצא עם רכב חדש במקום!

הח־ הטרייד-אין  שיטת 
את  מייתרת  ביגליס  של  דשה 
עד  שהכרתם  ההתרוצצויות  כל 
רכב,  תקינות  בדיקות   – היום 
סוחרים,  שמאים,  שווי,  הערכות 
מכירה,  נסיעה,  מחיר,  הצעות 
שעבו־ הסדרת  בעלות,  העברת 
ניירת  תשלומים,  הסדרת  דים, 
מעכשיו  בירוקרטיה.  ואינספור 
ורכישת  ביגליס  של  הטרייד-אין 
מקום,  באותו  הם  החדש  הרכב 
עסקת  לך  לסגור  שמאפשר  מה 
טרייד-אין מיידית ותוך 40 דקות 
החדש!  הרכב  עם  לצאת  תוכל 
מש־ חיסכון  עם  להתרוצץ,  בלי 
חיסכון  ובעיקר  בזמנים  מעותי 

כלכלי ומחיר הרבה יותר טוב!
מגוון  את  תמצאו  בביגליס 
הכוללים  בארץ,  הגדול  הרכבים 

וחשמ־ היברידיים  רכבים  גם 
ליים, עם ביצועי מנוע איכותיים 
בצריכת  לחיסכון  המביאים  יותר 
וחיישנים  טכנולוגיות  הדלק, 
הבטיחות  להגברת  מתקדמים 
וביצועי כביש טובים יותר, וחבי־

לות אבזור ועיצוב חדשני בנוחות 
בביגליס  הכרתם.  שלא  מפנקת 
המתאים  הרכב  את  לכם  יתאימו 
שטח,  או  כביש   – לצרכיכם  בדיוק 
היברידית  משפחתית,  או  פרטית 
חבילת  עם  בנזין  מנוע  בעלת  או 
לנו־ עבורכם  המושלמת  האבזור 
וכמובן  וחיסכון  דלק,  צריכת  חות, 
ביצועי מנוע איכותיים כפי שאתם 

צריכים.
בביגליס יעשו בשבילך הכל, 
כדי שתיהנה מנסיעה נוחה ורגועה 
ומרכב חדש עם ראש שקט. מהיום 

להת־ לבוא,  ללכת,  צריך  לא  כבר 
לה־ מימון,  למצוא  להמתין,  רוצץ, 

הביטוח  את  לחפש  טפסים,  חתים 
הדואר  לסניף  וללכת  ביותר  הזול 
תק־ בביגליס  בעלות.  להעביר  כדי 
מת־ תיהנו  השירותים,  כל  את  בלו 
במיוחד  אטרקטיבי  חודשי  שלום 
ותצאו  כלל  במקדמה  צורך  ללא 
אטרקטי־ בתנאים  חדש  רכב  עם 
ביים בתוך זמן קצר ומבלי שתקום 

מהכסא! 
וקבלו  לביגליס  היכנסו  אז 
בזכות   – בשבילך  ביותר  הטוב  את 
סוכנות   – ביגליס  שלנו!  הניסיון 
 106 כהנמן  ברחוב   – אלבר  משנה 
בבני ברק וברחוב ירמיהו 39 ירוש־
לים או בטלפון 1-700-550-650.

בכפוף  הישן  החוב  סגירת   *
לאישור הגוף הממן וע"פ תנאיו.
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בבית מרן שר התורה:

מעמד לחיים לרגל התחלת בנית 
המרכז העולמי דחסידי מודז'יץ

מעמד "לחיים" לרגל התחלת בנין "המרכז העולמי לתורה לתפילה ולחסידות" ברח' 
חבקוק בבני ברק, האמור להכיל את "המרכז העולמי של חסידי מודז'יץ בארה"ק" 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בבית  התקיים  המעמד 
ברח'  שליט"א  התורה  שר  מרן 
בהשתתפות  ברק  בבני  רשב"ם 
ממודז'יץ  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
רבי  הגדול  הגאון  שליט"א, 
בית  רב  שליט"א  גלאי  שמעון 
שכונת  יהודה"  "מנחת  המדרש 
אוסם, ראש ישיבת פוניבז' הגאון 
פוברסקי  דוב  ברוך  רבי  הגדול 
שליט"א,  הגאון רבי מאיר קסלר 
שליט"א רב העיר מודיעין עילית 
והגאון רבי שלום בער סורוצקין 
"עטרת  ישיבת  ראש  שליט"א  

שלמה" בארה"ק.
בה־ פתח  המעמד  את 
סורוצקין  הגרש"ב  תרגשות 
לכבוד  מיוחדים  ברכה  בדברי 
והגאון  שליט"א  ממודז'יץ  הרבי 
אחר  שליט"א  גלאי  שמעון  הרב 
ההתח־ כל  עניין  את  שהזכיר 
כבר  כאן  שהתקיים  קשות  לות 
ועכשיו  רבות,  שנים  רב  בהידור 
המ־ אל  לבוא  מקווים  סוף  סוף 
נוחה וכולנו תפילה שמקום הת־
פילה הזה המאחד את כל שבטי 
ישראל יהיה מגדלור לתורה לת־

פילה ולחסידות.

כ"ק  נתכבד  ברכה  בדברי 
שליט"א  ממודז'יץ  האדמו"ר 
הענין  את  בדבריו  שהזכיר 
היינו  קשות"  ההתחלות  ש"כל 
להיות  צריכות  שההתחלות 
קשות וחזקות, ואין לך יסוד חזק 
ההתחלה  מעמד  מלקיים  יותר 
וסיים  תורה.  שכולו  בבית  הזה 
בתפילה שבקרוב נזכה לברך על 
המוגמר, יחד עם בית מדרשו של 
גלאי  שמעון  רבי  הגדול  הגאון 

שליט"א,
דברי  נשמעו  מכן  לאחר 
גלאי  שמעון  רבי  הגדול  הגאון 
שליט"א רב קהילת מנחת יהודה 

ושכונת מתחם אוסם והסביבה:
בבית  יחד  "התאספנו 
לכ־ שליט"א  התורה  שר  מרן 
המדרש  בית  בניית  תחילת  בוד 
ולת־ לכבוד  הקדושה  לקהילתנו 
פארת, ויחד עימנו בניית ביהמ"ד 
חסידות  של  וישיבה  הגדול 
האדמו"ר  כ"ק  בראשות  מודז'יץ 
עכשיו  נמצאים  אנחנו  שליט"א, 
אחרי ימי האבל והצער על חור־
בן ביהמ"ק ויחד עם כלל ישראל 
אבל  החורבן,  על  התאבלנו  כולו 
שהקב"ה  שאע"פ  לדעת  צריך 

לא  מ"מ  ביהמ"ק,  את  החריב 
השראת  את  לגמרי  לנו  לקח 
ביהמ"ק  את  לנו  והניח  השכינה 
ויש  השכינה.  שורה  שבהם  מעט 
בגמ'  שכתוב  שכמו  עוד  להוסיף 
נברא  לא  לומר  האדם  שצריך 
אחד  וכל  בשבילי  אלא  העולם 
לעצמה,  מיוחדת  יצירה  הוא 
הוא  מעט  ביהמ"ק  כל  כמו"כ 
מיוחד לעצמו, וכאן זה בנייה של 
באור  שמאיר  מאד  מיוחד  בנין 
שע"י  יה"ר  והתפילה.  התורה 
בקרוב  נזכה  מעט  ביהמ"ק  בנין 

לבנין הבית הגדול אכי"ר".
פו־ הגרב"ד  פוניבז'  ר"י 
את  הזכיר  שליט"א  ברסקי 
לבית  שלו  המיוחד  הקשר  את 
עד  דורות  מדורי  עוד  מודז'יץ 
אדמו"ר  כ"ק  חביבו  לתלמידו 
שליט"א, והאריך על גודל מעלת 
יקצרו,  ברנה  בדמעה  "הזורעים 
בדמעות  אותו  שזורעים  שדבר 
וב־ יקצרו,  שברנה  יזכו  בוודאי 
והדמעות  התפילה  כוח  זכות 
יחד  גלאי  הרב  הגדול  הגאון  של 
האדמו"ר  של  התורה  כוח  עם 
שליט"א יהיה למקום גדול לתו־

רה וחסידות.

אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו

ביוזמת וברכתם של גדולי ישראל 
בארה"ב יוקם איגוד קהילות אזרחי 

ארה"ב המתגוררים בארה"ק
גאב"ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש: 'מגדולי ישראל קבלנו, שיש 

ללכת לפי רוחו של כל אחד ואחד בסבלנות גדולה'.

של  ועידודם  בברכתם 
במעמד  בארה"ב,  ישראל  גדולי 
הר־ גדולי  התאספו  היסטורי 
בדרך  לדון  חו"ל,  בני  של  בנים 
ותושייה  עצה  להעניק  הנכונה 
לאזרחי ארה"ב המתגוררים כיום 
בארה"ק, באמצעות הקמת איגוד 
היום  סדר  הוראה.  ומורי  רבנים 
של  בקשתם  עמדה  האסיפה  של 
להקים  בארה"ב  ישראל  גדולי 
לצר־ מענה  שייתן  שכזה  פורום 
כים המיוחדים של בני הקהילות 

.RGA הללו תחת השם
גאב"ד  פתח  האסיפה  את 
אב־ רבי  הגאון  אדומים  מעלה 
על  שסיפר  שליט"א  דויטש  רהם 
ה'כתב  מזקנו  בידו  שיש  הקבלה 
הנהגת  יסוד  בעניין  זיע"א  סופר' 
הרבנות. כמו כן ציין את הדברים 
ששמע מפי  מרן בעל השבט הלוי 
זיע"א,  אלישיב  הגרי"ש  ומרן 
כפי  ללכת  הוא  הגדול  שהעיקר 
ולפעול  ואחד  אחד  כל  של  רוחו 
בסבלנות גדולה במקום שיש חי־

לוקי דעות ומנהגים.
ירושלים  סקווירא  גאב"ד 
גולדמי־ אהרן  רבי  הגדול  הגאון 
הפוסקים  מגדולי  שליט"א  נצער 
שפעל  בעיה"ק,  כעת  מארה"ב 
האיר־ בהקמת  שנה  חצי  כבר 
בעל  דברי  את  הביא   ,RGA גון
ובהלכה  בהנהגה  שיסוד  הטורים 
יש  ישראל  כלל  של  חלק  שלכל 
וצ־ שלהם,  ומנהיגיו  דורשיו  את 
הקהילות  מנהגי  את  לשמר  ריך 
דרכו  לפי  אחד  כל  הליכותיו  עם 

ולמסור ללב דורות הבאים.
לשמוע  זכו  המשתתפים 
שהגי־ הגאונים  מכל  ה',  דבר 
צדיקים',  ה'כינוס  את  לכבד  עו 
שכולם כאחד האריכו בטוב טעם 
ודעת על החשיבות ונחיצות המ־
עמד והציעו עצות מועילות והמ־
לציבור  להתאים  שיכולים  לצות 
בני ארה"ב, כל רב ודיין לפי הרוח 
שלו  תלמידיו  או  קהילתו  של 

ולפי השואלים שלו.
נחום  הרב  הגדול  הגאון 

דמע־ רבה  שליט"א  אייזנשטיין 
מרן  תלמידי  מחשובי  דפנה,  לות 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל, דיבר בה־
חלק  להיות  הזכות  על  תרגשות 
שנים  שכבר  וסיפר  כזה  כנס  של 
ישראל  בארץ  ארה"ב  בני  רבות 
המאחד  רבני  גוף  לראות  מחכים 
הקהילות, כדי להכיר מקרוב את 
הציבור,  של  וצרכים  המנטליות 
לבשו־ בס"ד  כעת  שזכינו  ואשרי 
רה טובה לכל הציבור בני ארה"ב 

בארה"ק. 
התכבד  האסיפה  בסיום 
טמפלער  יצחק  משה  הרב  הגאון 
חסידים',  ד'קהל  רבה  שליט"א 
האסיפה,  החלטת  את  להכריז 
 ,RGA בשם גוף  יוקם  שבקרוב 
בלב  אחד  כאיש  לשרת  שיפעל 
אחד קהילות של בוגרי הישיבות 
על  הליטאיות וקהילות חסידיות 
מנת לעזור ולסייע בכמה עניינים 
לבני  החינוך  בענייני  ובפרט 

ארה"ב הגרים בארץ ישראל.
הרבנים  השתתף  באסיפה 
הגאונים הגדולים רבי נחום אייז־
נשטיין שליט"א רבה של מעלות  
דפנה ואב"ד בד"ץ לענייני היוח־
סין, רבי חיים בלייער שליט"א רב 
יצחק,  מנחת  הוראה  בית  ואב"ד 
שליט"א  גולדמינצער  אהרן  רבי 
רב אב"ד סקווירא ירושלים ויו"ר 
בארה"ב  סקווירא  בד"ץ  כשרות 
דויטש  אברהם  רבי  ובעולם, 
רבי  אדומים,  מעלה  גאב"ד 
ומו"צ  רב  שליט"א  ויינמן  יצחק 

בישיבת  ר"מ  עילית,  במודיעין 
'משמ־ הדיינים  מראשי  הר"ן, 
וויינר  שמואל  רבי  השלום',  רת 
שליט"א, רב ואב"ד קהילת זכרון 
נתן צבי רמת אשכול, ויו"ר ועדת 
הכשרות ZNT, רבי משה יצחק 
טמפלער שליט"א רב ואב"ד קהל 
ודיין  רוממה-ירושלים,  חסידים 
קלמן  יוסף  רבי  גאולה,  גני  בד"ץ 
פרידמן סגן אב"ד 'מנין אברכים' 
סנהדריה ור"מ בישיבת מיר, רבי 
בד"ץ  ומו"צ  רב  צוויבל  שלמה 
צימר־ שבתאי  רבי  גאולה,  גני 
דקהילת  ואב"ד  רב  שליט"א  מן 
צאנז-ירושלים  תפילה,  שערי 
'אהבת תורה',  וראש בית הוראה 
יו"ר  שליט"א  קובר  מרדכי  רבי 
קהילת  ואב"ד  רב  ביפן,   OUה
לשעבר  טלז-סטון,  צבי  נחלת 
שלמה  רבי  בארה"ק,   OUה יו"ר 
המ־ רב  שליט"א  קרליבך  זאב 
העדה  בבד"ץ  הפיננסית  חלקה 
רובינשטיין  אליהו  רבי  החרדית, 
הח־ המדרש  בית  ראש  שליט"א 
ברכה  דברי  מיר.  בישיבת  סידים 
הגדול  מהגאון  נשלחו   לאירוע 
שליט"א  גולדשטיין  מרדכי  רבי 
רב ואב"ד שכונת משכנות יעקב־
מיוחדת  תפילה  וכן  שמש,  בית 
ידי  על   RGAה להצלחת  נעשה 
הגאון הצדיק זקן המשגיחים של 
יהודה  רבי  בארה"ק,  חו"ל  בני 
שכונת  ומו"צ  רב  שליט"א  סמט 
מטרסדורף ומנהל רוחני דישיבת 

'אור שמח' ירושלים.

יוזמה בטבריה: תעודת "מכבד השבת"
זאת כהוקרה בדמות תעודה מרשימה שבאה לחזק ולפרסם את מי שמכבד את 

השבת בעיר

מ‡: יר‡ל לבי‡
הציבור  בטבריה:  יוזמה 
נקרא לחזק ולקנות במקומות 
במ־ השבת!  את  שמכבדים 
בעסקים  מוצגת  אלו  קומות 
השבת"  "מכבד  של  תעודה 
הגע־ טבריה.  הרבנות  מטעם 

תם לעסק מכבד שבת? תגידו 
לו שאתם מחזקים אותו.

מקומי  פעיל  כהן  חננאל 
את  "הוצאנו  הסביר  בטבריה 
התעודה הזאת לכלל העסקים 

שלא פתוחים בשבת".
"הוצאנו  כי  הדגיש  כהן 

העסקים  לכלל  גם  תעודות 
כמפקח  אני  הימי.  בספורט 
בעלי  את  מכיר  בעיר  כשרות 
לה־ אומר  לא  אני  העסקים 
אני  אחרת  או  כזו  חנות  חרים 
העס־ את  לחזק  מבקש  פשוט 

קים שכן סגורים בשבת."

"השאיפה שלנו שמכבי תהיה 
בכל שכונה בירושלים"

הדברים נאמרו על ידי  ראש מחוז ירושלים והשפלה מר גידי לשץ בפגישה 
שנערכה עם יו"ר ועד הישיבות הרה"ג רבי חיים אהרן קאופמן שליט"א ושוחח 

עימו על העמקת שיתופי הפעולה ◆ הפגישה נערכו על רקע הרחבת פריסת 
השירותים הרפואיים של מכבי בירושלים ופתיחת המרכז הרפואי ה-23 

בירושלים בשלש השנים האחרונות.

שירותי  התרחבות  לרגל 
מכבי שירותי בריאות  בירושלים, 
מעמיק ראש המחוז גידי לשץ את 
העיר  רבני  עם  מכבי  של  הקשר 
נפגש  זו  במסגרת  ציבור.  ואישי 
ראש המחוז מר גידי לשץ ועמו ר' 
משה שלזינגר מנהל השיווק למ־
גזר החרדי של מכבי עם יו"ר ועד 
אהרן  חיים  רבי  הרה"ג  הישיבות 

קאופמן שליט"א. 
סקר  שנערכה  בפגישה 
הגדו־ הפריסה  את  המחוז  ראש 
לה של מכבי בשכונות בירושלים 
בשנים האחרונות, וביקש לשמוע 

את  צרכי התושבים.
בישיבה סוכם על שורה של 
ועד  בין  פעולה  ושיתופי  צעדים 
הישיבות למכבי שירותי בריאות 
לאחר  הארץ.  וברחבי  בירושלים 
הציג  בו  סיור  התקיים   הפגישה 
קאופמן  אהרן  חיים  רבי  הרה"ג 
שליט"א את הארכיון החשוב של 
האחרו־ מהדורות  ישראל  גדולי 
נים, אשר נאספו בוועד הישיבות. 

והש־ ירושלים  מחוז  ראש 
ציין  לשץ  גידי  מר  במכבי,  פלה 
מרנן  עם  הביקורים  חשיבות  את 
הציבור  ואישי  שליט"א  ורבנן 
במהפכת  ממשיכים  "אנו  ואמר 
ירושלים  שכונות  בכל  הבריאות 
האחרונים  בימים  רק  כאשר 
ה-23  הרפואי  המרכז  את  חנכנו 
בין  קטמון.  בשכונת  מכבי  של 
עם  שהצבתי  והמטרות  היעדים 
כניסתי לתפקידי, נמנים שירותי 
רפואה איכותיים ומקצועיים גם 
נמשיך  אנו  ירושלים.  לתושבי 
להביא את הבשורה ואת השירות 

של מכבי כדי לעזור לכל חברינו 
בחמלה ובמקצועיות".

פעילותיה הרבות של מכבי 
למען בריאות הציבור בירושלים, 
מובהק  באופן  ביטוי  לידי  באות 
בנתוני הצטרפות מבוטחים לקו־
תדיר  המפורסמים  החולים  פות 
לאומי.  לביטוח  המוסד  ידי  על 
למעלה  כבר  זה  הנתונים,  פי  על 
מובילה  שמכבי  שנים  משלוש 
בעיר  משמעותי  בפער  בצמיחה 
הכי  הצטרפו  אליה  הקופה  והיא 
האח־ בשנים  ירושלמים  הרבה 

רונות.
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בין הזמנים עם תפריט הקיץ 
של מסעדת רודריגז 

האיכו־ הבשרים  מסעדת 
בהר  'רודריגז'  והמובילה  תית 
לכם  מחכה  בירושלים,  החוצבים 
קיץ  תפריט  עם  הזמנים  בבין 

משובח.
של  משפע  ליהנות  תוכלו 
פוקצות  עסיסיות,  נתחים  מנות 
בני־ מתובלים  קבבים  עשירות, 

נהדרים  המבורגרים  נפלא,  חוח 
מש־ מנות  ושלל  עוד,  של  בטעם 

פחתיות עם טעמים. 

המיוחדות  מהמנות  חלק 
שם  להם  שקנו  'רודריגז'  של 
המ־ בהשראת  נולדו  טוב,  וטעם 
טבח הדרום אמריקאי. חלקן של 
בר־ אוכל  של  נגיעות  עם  המנות 
זילאי ותוכלו לבחור לטעמכם גם 
מנות בטעם מזרחי, כי ב'רודריגז' 
של  לטעמם  לקלוע  לשף  חשוב 
כולם. כל אחד שאוהב טעם אחר 
את  ימצא  בעולם,  מקום  מכל 

המנה האהובה עליו.
המסעדה מגישה כבר שנים 
לצד  עסיסיות,  בשריות  מנות 
מנות גורמה של השף אלי מנחם .  
מאפים הטריים המוכנים במקום, 

את  פולטים  והכיריים  והתנורים 
המאכלים האנינים.

מי  לכל  ספק  אין  המנות, 
ומוג־ וייחודיות  שונות  שטעם, 
זהו  ביותר.   הגבוהה  ברמה  שות 
המצ־ שומר  ציבור  עבור  המקום 
וות, בו הוא מקבל מענה קולינרי 
בסטנדרט  גבוה ללא פשרות בכל 
הקשור להידורי הכשרות. הן מו־
מוקפדת  אסתטיקה  ברמת  גשות 
גבוהים  בסטנדרטים  ויוקרתית, 

במיוחד.
תוכלו גם למצוא מגוון של 

של  חגיגה  מעניינים,  קינוחים 
טעמים ייחודיים .

שברחוב  רודריגז  מסעדת 
בירו־ חוצבים  בהר  המדע  קרית 
משעות  יום  בכל  פתוחה  שלים 
ועד  עסקיות  כולל  הצהריים 
במ־ המאוחרות.  הלילה  שעות 
עד ארבעים איש,   vip חדר קום 
ברמה  אירועים  נערכים  גם  שם 
גבוהה, בר מצוות, בריתות, שבע 

ברכות ועוד..
המדע  קרית  רחוב  רודריגז 

3 הר חוצבים ירושלים.

ביוזמת 'לאומית': מאות הורים 
ומחנכים השתתפו בהרצאה 

מקצועית לקראת שנה"ל הבאה 
ההרצאה של הרב אפרים שבדרון התקיימה במרכז הרפואי של 'לאומית' 
במודיעין עילית וביוזמתה, ונטלו בה חלק הורים ומחנכים רבים מהעיר ◆ 

"יצאנו עם הבנות וכלים חדשים לקראת שנת הלימודים"

בריאות'  שירותי  'לאומית 
מהפכת  את  להוביל  ממשיכה 
השירות לקהילה, כאשר לקראת 
עש־ מתקיימים  הלימודים  שנת 
ולילדים  להורים  אירועים  רות 

ברחבי הארץ. 
ביום  התקיימה  זו  במסגרת 
במודיעין  שעבר  בשבוע  חמישי 
להורים  מרתקת  הרצאה  עילית 
הילד  עם  התמודדות  בנושא 

המאתגר.
הרב  העביר  ההרצאה  את 
מק־ מכון  יו"ר  שבדרון,  אפרים 
מל־ מאות  אליה  והגיעו  ראות, 
והורים.  חינוך  מנהלי  מדים, 
בנושא  עסקה  כאמור  ההרצאה 
המאתגר,   הילד  עם  התמודדות 
המצוקות  ופתרון  שלו  ההבנה 

השונות שנגרמות לו ולסביבתו.
ריתק  שבדרון  אפרים  הרב 
בליווי  בהרצאה  השומעים  את 
מקצועית  ברמה  מושקעת  מצגת 
המוסי־ ביותר,  גבוהה  וחדשנות 
פה רבות לידע הכללי ולהבנה של 
המובלים  המוחיים  התהליכים 

לקשיים לימודיים.
וההרצאה  המצגת  במהלך 
כולה, נגע הרב שבדרון בנקודות 
תוך  החשוב,  בנושא  הבוערות 
הדקות  לרזולוציות  יורד  שהוא 
להורים  לסייע  שיכולות  ביותר 

ולאנשי המקצוע.
הוא  האירוע  את  שיזם  מי 
הרב מנחם פרוכטר  מנהל קשרי 
במודיעין  'לאומית'  של  הקהילה 
הג־ הביקוש  לנוכח  זאת  עילית, 
דול בקרב הציבור למידע מקצו־

עי בנושא.
המ־ הודו  ההרצאה  בסיום 
היוז־ על  ל'לאומית'  שתתפים 

תשעים  היו  "אלו  החשובה.  מה 
יצאתי  מאות.  מחכימות  דקות 

מההרצאה עם כלים והבנות חד־
בשנה"ל  מאוד  לי  שיסייעו  שות 
מחנך  ח.  הרב  אמר  הקרובה", 

ותיק ומוכר בעיר. 
מאתגר  לילד  הורה  ד,  הרב 
"ההר־ אמר:  באירוע  שהשתתף 
צאה הזאת היא לא עוד הרצאה, 
לכל  חובה  שהוא  משהו  אלא 
מודה  שלנו...אני  כמו  לילד  הורה 
ל'לאומית' על היוזמה והארגון". 

יצוין כי ההרצאה היא חלק 
מהמהפכה שמוביל 'לאומית' בכל 
למען  ותרומה  לפעילות  הקשור 
זאת  שונים,  בנושאים  הקהילה 
במקביל לעצם התנופה והשדרוג 
הרפואיים  השירותים  מערך  של 
בכל הריכוזים החרדים, ומודיעין 

עילית בכללם. 
הק־ בחודש  לדוגמא  כך 
בשדה  חלב  טיפת  תעבור  רוב 
והמרוווח  החדש  למשכנה  חמד 
מה   ,1 רשב"י  רחוב  בברכפלד, 

שיוביל לשיפור משמעותי בהיקף 
ובאיכות הטיפול ללקוחות. 

מהר־ ייהנו  הם  היתר  בין 
שירותי  הפעילות,  שעות  חבת 
השירו־ ומגוון  נוספים  מזכירות 
לאומית  מבית  המקצועיים  תים 

שירותי בריאות.
הדבר מתחבר כ לכל מהלכי 
'לאומית'  של  הפעילות  הרחבת 
הר־ על  הוחלט  לאחרונה  כשרק 
השירותים  של  משמעותית  חבה 
לפני  הילדים.  רפואת  בתחום 
ח.  ד"ר  הצטרפה  שבועות  מספר 
שטרן, מומחית לאנדוקרינולוגית 
בעיר  המומחים  למצבת  ילדים, 

מודיעין עילית.
ממהפכת  בחלק  מדובר 
הר־ המענה  והרחבת  שדרוג 

החרדיות,  הערים  בכלל  פואי 
בשורות  מבטיחים  וב'לאומית' 
נוספות ומשמעותיות בהיבט הזה 

כבר בשבועות הקרובים.

הרשות להתחדשות תתקצב 
תוספת של כ-32 אלף דירות
בין השאר יחודשו שכונות בצפת, חיפה, כפ"ס, פתח תקווה וגבעתיים

מ‡ פ. יוחנן
לה־ הממשלתית  הרשות 
על  הודיעה  עירונית  תחדשות 
מיליון   12 להשקיע  כוונתה 
יחי־  32,289 של  בתכנון  שקלים 

שיתווספו  חדשות  דיור  דות 
קיימות  דיור  יחידות  ל-20,057 

בשמונה ערים ברחבי הארץ.  
מתו־ בהן  הערים  רשימת 
את  כוללת  הפרויקטים  כננים 
סבא,  כפר  חיפה,  צפת,  טבריה, 
גבעתיים  רמת-גן,  פתח-תקווה, 
וחולון. ערים אלו מצטרפות לא־
ובאר־ ים  קריית  חולון,  שקלון, 
שבע, בהן השקיעה הרשות סכום 
בתחילת  שקל  מיליון   14 של 

השנה הנוכחית.
על פי הרשות, "הערים שנ־
להת־ פוטנציאל  בעלות  הן  בחרו 
בהן  כאלה  או  עירונית,  חדשות 
כדאיות  ואין  סיסמי  סיכון  קיים 
התכניות  תכנון  לאחר  כלכלית. 
בשכונות  המדיניות  מסמכי  או 
הוותיקות של הערים, יזמים פר־
טיים יקדמו תכנון מפורט ויוציאו 
עם  בשיתוף  הבנייה  את  לפועל 
ולאחר  המקומיות,  הרשויות 

קבלת הסכמה מבעלי הדירות".
בתוך כך, בעיר טבריה יתו־
כננו 4,000 יחידות דיור בשכונת 
קריית משה הנמצאת בסמוך למ־
רכז העיר, מתוכן 3,000 יח"ד הן 
תוספת לשאר הדירות הקיימות. 
תו־ גם  מוצעת  התכנון,  במסגרת 
ספת של שטחי מסחר ותעסוקה.

תוספת  מתוכננת  בחיפה 
של 4,800 יחידות דיור בשכונות 
שאול,  ורמת  שפרינצק  קריית 
הכרמל.  מורדות  על  הממוקמות 
לצד  ייבנו  החדשות  היחידות 

4,200 יחידות קיימות. 
תחודש  בפתח-תקווה 
מתוכננות  בה  יוספטל,  שכונת 
4,700 יחידות דיור חדשות, לצד 

1,256 יחידות קיימות. 
שכונת  תחודש  גן  ברמת 
בסמוך  הנמצאת  עמידר,  רמת 
בר- ולאוניברסיטת   4 לכביש 
דיור,  יחידות   9,000 עם  אילן, 
לשאר  תוספת  הן   6,090 מתוכן 

הדירות הקיימות.
 5,400 יתוכננו  בגבעתיים 
של  לצידן  חדשות  דיור  יחידות 
1,800 קיימות, בשכונת בן גוריון 
סו־ זו  שכונה  העיר.  מזרח  בצפון 
הכוללנית  המתאר  בתכנית  מנה 

לעיר המתגבשת בימים אלו, כא־
אינטנ־ עירונית  להתחדשות  זור 
סיבית. בתחומי השכונה עתידים 
הרכבת  של  הצהוב  הקו  לעבור 

הקלה, וקו מטרו.
בחולון תחודש שכונת ג'סי 
 3,500 הוספת  עם  הישנה,  כהן 
יחידות דיור חדשות, לצד 3,500 
השכונה  קיימות.  דיור  יחידות 
עי־ להתחדשות  כאזור  סומנה 
המתאר  תכנית  במסגרת  רונית 
בס־ וממוקמת  לעיר,  הכוללנית 
מוך לנתיבי איילון ולשתי תחנות 

של רכבת ישראל.
הרשות  יו"ר  אביטן,  חיים 
הממשלתית להתחדשות עירונית 
מסר כי "לשמחתי הרבה בסבב זה 
הגישו בקשה ערי פריפריה הנמ־
ואני  גבוה,  סיסמי  בסיכון  צאות 
העירונית  שההתחדשות  שמח 

תתאפשר גם בהן".

התרמת דם מרכזית תתקיים 
בשכונת רוממה בירושלים בשיתוף 

'מכבי' וארגון 'סעד ומרפא' 
דם  במנות  הצורך  לנוכח 
דם  התרמת  תתקיים  בישראל, 
מנחם  י"ט  שלישי  ביום  מרכזית 
השעות  בין  השעות  בין  אב 
17:00-22:00 במרכז הרפואי של 
ברוממה   21 שמגר  ברחוב  מכבי 
בשי־ תיערך  ההתרמה  ירושלים. 
וארגון  'מכבי'  בהשתתפות  תוף 
'סעד ומרפא' ובנק הדם של מד"א.
קשר  קיים  כי  לציין  חשוב 
כל  לאורך  פעולה  ושיתוף  הדוק 
בריאות  שירותי  מכבי  בין  השנה 

לארגון סעד ומרפא לתועלת חברי 
לתורמים  פתוחה  התרומה  מכבי. 
מגיל 18 ומעלה, או מגיל 17 עם 
תעודת  ובליווי  הורים,  חתימת 

זהות.

מרכז  מנהל  רייכמן  זאב 
הדם  "התרמת  רוממה:  רפואי 
בנק  את  לחזק  נועדה  שתתקיים, 
תרו־ של  מאגר  הכולל  הדם, 
מות דם מצילות חיים של ממש. 
'מכבי' בחרה להשתתף בהתרמה 

אחרות,  ברבות  כמו  הנוכחית, 
רפואית  מסגרת  להעניק  במטרה 
קהילתית בה יוכל כל אחד לקחת 
ההתרמה  במערך  חיוני  חלק 
בהתאמה  זאת  ולקיים  הארצי, 
מלאה לאורח החיים ולסדר היום 
החרדי.  המגזר  את  המאפיינים 
שותפים  להיות  שמחים  אנחנו 
לתוש־ ולהעניק  חיים  בהצלת 
שירותי  את  והסביבה  רוממה  בי 
עם  ביותר,  המתקדמים  הרפואה 

שירות קשוב ורגיש". 
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בין הזמנים עם תפריט הקיץ 
של מסעדת רודריגז 

האיכו־ הבשרים  מסעדת 
בהר  'רודריגז'  והמובילה  תית 
לכם  מחכה  בירושלים,  החוצבים 
קיץ  תפריט  עם  הזמנים  בבין 

משובח.
של  משפע  ליהנות  תוכלו 
פוקצות  עסיסיות,  נתחים  מנות 
בני־ מתובלים  קבבים  עשירות, 
נהדרים  המבורגרים  נפלא,  חוח 
מש־ מנות  ושלל  עוד,  של  בטעם 

פחתיות עם טעמים. 

המיוחדות  מהמנות  חלק 
שם  להם  שקנו  'רודריגז'  של 
המ־ בהשראת  נולדו  טוב,  וטעם 
טבח הדרום אמריקאי. חלקן של 
בר־ אוכל  של  נגיעות  עם  המנות 
זילאי ותוכלו לבחור לטעמכם גם 
מנות בטעם מזרחי, כי ב'רודריגז' 
של  לטעמם  לקלוע  לשף  חשוב 
כולם. כל אחד שאוהב טעם אחר 
את  ימצא  בעולם,  מקום  מכל 

המנה האהובה עליו.
המסעדה מגישה כבר שנים 
לצד  עסיסיות,  בשריות  מנות 
מנות גורמה של השף אלי מנחם .  
מאפים הטריים המוכנים במקום, 

את  פולטים  והכיריים  והתנורים 
המאכלים האנינים.

מי  לכל  ספק  אין  המנות, 
ומוג־ וייחודיות  שונות  שטעם, 
זהו  ביותר.   הגבוהה  ברמה  שות 
המצ־ שומר  ציבור  עבור  המקום 
וות, בו הוא מקבל מענה קולינרי 
בסטנדרט  גבוה ללא פשרות בכל 
הקשור להידורי הכשרות. הן מו־
מוקפדת  אסתטיקה  ברמת  גשות 
גבוהים  בסטנדרטים  ויוקרתית, 

במיוחד.
תוכלו גם למצוא מגוון של 

של  חגיגה  מעניינים,  קינוחים 
טעמים ייחודיים .

שברחוב  רודריגז  מסעדת 
בירו־ חוצבים  בהר  המדע  קרית 
משעות  יום  בכל  פתוחה  שלים 
ועד  עסקיות  כולל  הצהריים 
במ־ המאוחרות.  הלילה  שעות 
עד ארבעים איש,   vip חדר קום 
ברמה  אירועים  נערכים  גם  שם 
גבוהה, בר מצוות, בריתות, שבע 

ברכות ועוד..
המדע  קרית  רחוב  רודריגז 

3 הר חוצבים ירושלים.

ביוזמת 'לאומית': מאות הורים 
ומחנכים השתתפו בהרצאה 

מקצועית לקראת שנה"ל הבאה 
ההרצאה של הרב אפרים שבדרון התקיימה במרכז הרפואי של 'לאומית' 
במודיעין עילית וביוזמתה, ונטלו בה חלק הורים ומחנכים רבים מהעיר ◆ 

"יצאנו עם הבנות וכלים חדשים לקראת שנת הלימודים"

בריאות'  שירותי  'לאומית 
מהפכת  את  להוביל  ממשיכה 
השירות לקהילה, כאשר לקראת 
עש־ מתקיימים  הלימודים  שנת 
ולילדים  להורים  אירועים  רות 

ברחבי הארץ. 
ביום  התקיימה  זו  במסגרת 
במודיעין  שעבר  בשבוע  חמישי 
להורים  מרתקת  הרצאה  עילית 
הילד  עם  התמודדות  בנושא 

המאתגר.
הרב  העביר  ההרצאה  את 
מק־ מכון  יו"ר  שבדרון,  אפרים 
מל־ מאות  אליה  והגיעו  ראות, 
והורים.  חינוך  מנהלי  מדים, 
בנושא  עסקה  כאמור  ההרצאה 
המאתגר,   הילד  עם  התמודדות 
המצוקות  ופתרון  שלו  ההבנה 

השונות שנגרמות לו ולסביבתו.
ריתק  שבדרון  אפרים  הרב 
בליווי  בהרצאה  השומעים  את 
מקצועית  ברמה  מושקעת  מצגת 
המוסי־ ביותר,  גבוהה  וחדשנות 
פה רבות לידע הכללי ולהבנה של 
המובלים  המוחיים  התהליכים 

לקשיים לימודיים.
וההרצאה  המצגת  במהלך 
כולה, נגע הרב שבדרון בנקודות 
תוך  החשוב,  בנושא  הבוערות 
הדקות  לרזולוציות  יורד  שהוא 
להורים  לסייע  שיכולות  ביותר 

ולאנשי המקצוע.
הוא  האירוע  את  שיזם  מי 
הרב מנחם פרוכטר  מנהל קשרי 
במודיעין  'לאומית'  של  הקהילה 
הג־ הביקוש  לנוכח  זאת  עילית, 
דול בקרב הציבור למידע מקצו־

עי בנושא.
המ־ הודו  ההרצאה  בסיום 
היוז־ על  ל'לאומית'  שתתפים 

תשעים  היו  "אלו  החשובה.  מה 
יצאתי  מאות.  מחכימות  דקות 

מההרצאה עם כלים והבנות חד־
בשנה"ל  מאוד  לי  שיסייעו  שות 
מחנך  ח.  הרב  אמר  הקרובה", 

ותיק ומוכר בעיר. 
מאתגר  לילד  הורה  ד,  הרב 
"ההר־ אמר:  באירוע  שהשתתף 
צאה הזאת היא לא עוד הרצאה, 
לכל  חובה  שהוא  משהו  אלא 
מודה  שלנו...אני  כמו  לילד  הורה 
ל'לאומית' על היוזמה והארגון". 

יצוין כי ההרצאה היא חלק 
מהמהפכה שמוביל 'לאומית' בכל 
למען  ותרומה  לפעילות  הקשור 
זאת  שונים,  בנושאים  הקהילה 
במקביל לעצם התנופה והשדרוג 
הרפואיים  השירותים  מערך  של 
בכל הריכוזים החרדים, ומודיעין 

עילית בכללם. 
הק־ בחודש  לדוגמא  כך 
בשדה  חלב  טיפת  תעבור  רוב 
והמרוווח  החדש  למשכנה  חמד 
מה   ,1 רשב"י  רחוב  בברכפלד, 

שיוביל לשיפור משמעותי בהיקף 
ובאיכות הטיפול ללקוחות. 

מהר־ ייהנו  הם  היתר  בין 
שירותי  הפעילות,  שעות  חבת 
השירו־ ומגוון  נוספים  מזכירות 
לאומית  מבית  המקצועיים  תים 

שירותי בריאות.
הדבר מתחבר כ לכל מהלכי 
'לאומית'  של  הפעילות  הרחבת 
הר־ על  הוחלט  לאחרונה  כשרק 
השירותים  של  משמעותית  חבה 
לפני  הילדים.  רפואת  בתחום 
ח.  ד"ר  הצטרפה  שבועות  מספר 
שטרן, מומחית לאנדוקרינולוגית 
בעיר  המומחים  למצבת  ילדים, 

מודיעין עילית.
ממהפכת  בחלק  מדובר 
הר־ המענה  והרחבת  שדרוג 
החרדיות,  הערים  בכלל  פואי 
בשורות  מבטיחים  וב'לאומית' 
נוספות ומשמעותיות בהיבט הזה 

כבר בשבועות הקרובים.

הרשות להתחדשות תתקצב 
תוספת של כ-32 אלף דירות
בין השאר יחודשו שכונות בצפת, חיפה, כפ"ס, פתח תקווה וגבעתיים

מ‡ פ. יוחנן
לה־ הממשלתית  הרשות 
על  הודיעה  עירונית  תחדשות 
מיליון   12 להשקיע  כוונתה 
יחי־  32,289 של  בתכנון  שקלים 

שיתווספו  חדשות  דיור  דות 
קיימות  דיור  יחידות  ל-20,057 

בשמונה ערים ברחבי הארץ.  
מתו־ בהן  הערים  רשימת 
את  כוללת  הפרויקטים  כננים 
סבא,  כפר  חיפה,  צפת,  טבריה, 
גבעתיים  רמת-גן,  פתח-תקווה, 
וחולון. ערים אלו מצטרפות לא־
ובאר־ ים  קריית  חולון,  שקלון, 
שבע, בהן השקיעה הרשות סכום 
בתחילת  שקל  מיליון   14 של 

השנה הנוכחית.
על פי הרשות, "הערים שנ־
להת־ פוטנציאל  בעלות  הן  בחרו 
בהן  כאלה  או  עירונית,  חדשות 
כדאיות  ואין  סיסמי  סיכון  קיים 
התכניות  תכנון  לאחר  כלכלית. 
בשכונות  המדיניות  מסמכי  או 
הוותיקות של הערים, יזמים פר־
טיים יקדמו תכנון מפורט ויוציאו 
עם  בשיתוף  הבנייה  את  לפועל 
ולאחר  המקומיות,  הרשויות 

קבלת הסכמה מבעלי הדירות".
בתוך כך, בעיר טבריה יתו־
כננו 4,000 יחידות דיור בשכונת 
קריית משה הנמצאת בסמוך למ־
רכז העיר, מתוכן 3,000 יח"ד הן 
תוספת לשאר הדירות הקיימות. 
תו־ גם  מוצעת  התכנון,  במסגרת 
ספת של שטחי מסחר ותעסוקה.

תוספת  מתוכננת  בחיפה 
של 4,800 יחידות דיור בשכונות 
שאול,  ורמת  שפרינצק  קריית 
הכרמל.  מורדות  על  הממוקמות 
לצד  ייבנו  החדשות  היחידות 

4,200 יחידות קיימות. 
תחודש  בפתח-תקווה 
מתוכננות  בה  יוספטל,  שכונת 
4,700 יחידות דיור חדשות, לצד 

1,256 יחידות קיימות. 
שכונת  תחודש  גן  ברמת 
בסמוך  הנמצאת  עמידר,  רמת 
בר- ולאוניברסיטת   4 לכביש 

דיור,  יחידות   9,000 עם  אילן, 
לשאר  תוספת  הן   6,090 מתוכן 

הדירות הקיימות.
 5,400 יתוכננו  בגבעתיים 
של  לצידן  חדשות  דיור  יחידות 
1,800 קיימות, בשכונת בן גוריון 
סו־ זו  שכונה  העיר.  מזרח  בצפון 
הכוללנית  המתאר  בתכנית  מנה 

לעיר המתגבשת בימים אלו, כא־
אינטנ־ עירונית  להתחדשות  זור 
סיבית. בתחומי השכונה עתידים 
הרכבת  של  הצהוב  הקו  לעבור 

הקלה, וקו מטרו.
בחולון תחודש שכונת ג'סי 
 3,500 הוספת  עם  הישנה,  כהן 
יחידות דיור חדשות, לצד 3,500 
השכונה  קיימות.  דיור  יחידות 
עי־ להתחדשות  כאזור  סומנה 
המתאר  תכנית  במסגרת  רונית 
בס־ וממוקמת  לעיר,  הכוללנית 
מוך לנתיבי איילון ולשתי תחנות 

של רכבת ישראל.
הרשות  יו"ר  אביטן,  חיים 
הממשלתית להתחדשות עירונית 
מסר כי "לשמחתי הרבה בסבב זה 
הגישו בקשה ערי פריפריה הנמ־
ואני  גבוה,  סיסמי  בסיכון  צאות 
העירונית  שההתחדשות  שמח 

תתאפשר גם בהן".

התרמת דם מרכזית תתקיים 
בשכונת רוממה בירושלים בשיתוף 

'מכבי' וארגון 'סעד ומרפא' 
דם  במנות  הצורך  לנוכח 
דם  התרמת  תתקיים  בישראל, 
מנחם  י"ט  שלישי  ביום  מרכזית 
השעות  בין  השעות  בין  אב 
17:00-22:00 במרכז הרפואי של 
ברוממה   21 שמגר  ברחוב  מכבי 
בשי־ תיערך  ההתרמה  ירושלים. 
וארגון  'מכבי'  בהשתתפות  תוף 
'סעד ומרפא' ובנק הדם של מד"א.
קשר  קיים  כי  לציין  חשוב 
כל  לאורך  פעולה  ושיתוף  הדוק 
בריאות  שירותי  מכבי  בין  השנה 

לארגון סעד ומרפא לתועלת חברי 
לתורמים  פתוחה  התרומה  מכבי. 
מגיל 18 ומעלה, או מגיל 17 עם 
תעודת  ובליווי  הורים,  חתימת 

זהות.

מרכז  מנהל  רייכמן  זאב 
הדם  "התרמת  רוממה:  רפואי 
בנק  את  לחזק  נועדה  שתתקיים, 
תרו־ של  מאגר  הכולל  הדם, 
מות דם מצילות חיים של ממש. 
'מכבי' בחרה להשתתף בהתרמה 

אחרות,  ברבות  כמו  הנוכחית, 
רפואית  מסגרת  להעניק  במטרה 
קהילתית בה יוכל כל אחד לקחת 
ההתרמה  במערך  חיוני  חלק 
בהתאמה  זאת  ולקיים  הארצי, 
מלאה לאורח החיים ולסדר היום 
החרדי.  המגזר  את  המאפיינים 
שותפים  להיות  שמחים  אנחנו 
לתוש־ ולהעניק  חיים  בהצלת 
שירותי  את  והסביבה  רוממה  בי 
עם  ביותר,  המתקדמים  הרפואה 

שירות קשוב ורגיש". 
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הרב רובשקין בישיבה 
החסידית: "הלקח מהסיפור 
שלי – תמיד לצפות לגאולה"

ערב תשעה באב השתתף הרב שלום מרדכי רובשקין בהתוועדות בישיבת 
'אורייתא' ושוחח עם הבחורים על גאולת הפרט, גאולת הכלל ומה שביניהם

ערב  שעבר,  חמישי  ביום 
בישיבת  נערכה  נחמו,  שבת 
אורייתא התוועדות מיוחדת בע־

ניינא דיומא. 
ההתווע־ של  הכבוד  אורח 
רוב־ הרב שלום מרדכי  היה  דות 
שקין, שישב שנים ארוכות בכלא 
ניסית  בדרך  ושוחרר  האמריקני 
שגזר  המועד  תום  לפני  הרבה 

עליו השופט. 
שיחה  מסר  רובשקין  הרב 
עם  השומעים  את  וסחף  ארוכה 
המקרה  סביב  וסיפורים  עובדות 

הפרטי שלו. 
רובש־ הרב  חיבר  בהמשך 
האבל  לימי  שלו  המקרה  את  קין 
והחורבן, תוך שהוא מאריך בענין 

מידת הביטחון גם ברגעים קשים 
ובכל  זמן  בכל  לגאולה  והציפיה 

מצב. 
זה  שלי  מהסיפור  "הלקח 
ולישועה.  לגאולה  לצפות  תמיד 
בין אם מדובר בענייני הפרט ובין 

בענייני הכלל".
רוב־ הרב  שסיים  לאחר 
עם  שוחח  הוא  דבריו  את  שקין 
הדברים,  על  לו  שהודו  הבחורים 
הע־ והחיזוק  הגדולה  ההשראה 

צום ששאבו ממנו.

עשרות אלפי מאזינים לקו 
ההלכה שע"י מורשת ההוראה
בארגון מורשת ההוראה מביעים סיפוק רב לנוכח הנתונים שמצביעים על 
הצימאון האדיר בקרב ציבור היראים לתורתו של מרן בעל שבט הלוי זיע"א

ההוראה  מורשת  בארגון 
את  להפיץ  למטרה  לעצמו  ששם 
משנתו ותורתו של מרן בעל השבט 
הציבור,  שכבות  לכל  זיע"א  הלוי 
מסכמים בסיפוק את ההיענות הג־
בוהה ומספר המאזינים העצום לקו 

ההלכה שמפעיל הארגון.
תשעת  במהלך  לדוג'  כך 
אלפי  עשרות  לקו  האזינו  הימים 
בני אדם, ששמעו בו את הלכות בין 
המצרים הלכה למעשה, בתמצמות 
נגי־ אפשרות  ובהגשת  ובבהירות, 
שה ויעילה בשמיעת תמצית פסקי 
בשפה  זיע"א  הלוי  שבט  בעל  מרן 

השווה לכל נפש. 

שלל סוגיות פרקטיות נבחנו 
בנידוני הקו, אוצר ידיעות מחכים 
בידע  שומעיו  כל  את  שהעשיר 
השכיחים  בדינים  מרומם  הלכתי 
והוראה  ההלכה  יסודות  עת,  בכל 

למעשה.
לאורך  כי  להדגיש  חשוב 
 3784* שמספרו  הקו  כולה  השנה 
וקליטה  קלה  אפשרות  מגיש 
בעל  מרן  פסקי  תמצית  בשמיעת 
מן  חלק  ברורה,  בשפה  הלוי  שבט 
ההלכה  יסודות  מן  הינם  הדברים 
הלכות  ועיקרם  וסופם  למעיינים, 

מעשיות באופן השווה בכל נפש.
הרב דוד יונה וואזנר מראשי 

המערכת מציין בקורת רוח כי ב"ה 
פי  על  בלבד,  האחרונה  בתקופה 
נתוני המערכת חויגו אל הקו עש־
יחדיו  שמונות  שיחות  אלפי  רות 
כמה מאות אלפי דקות שמע גדו־
שות בדינים ופסקים, ידיעת הדרך 
בדרכו  הלכה,  זו  ד'  ודבר  בה  ילכו 
ועל פי מורשתו של מרן בעל שבט 

הלוי זיע"א.
להוסיף  אי"ה  צופה  הארגון 
ולשכלל את אפשרויותיו עוד ועוד 
לקראת מועדי תשרי הבאים תיכף 
עלינו לטובה, ולהעניק מענה יעיל 
הרבות  האיתנים  ירח  לסוגיות 

והמורכבות.

אחרי 2,000 שנה: שוחזר בושם מלכותי
מדענים שחפרו ליד הנילוס שחזרו את הבושם שייתכן שהיה בשימוש מלכי 

מצרים העתיקה

מ‡ פ. יוחנן
בושם שייתכן שבו השתמ־
שו מלכי מצרים העתיקה שוחזר 
במשך  חפירות  מדענים.  ידי  על 
עשור ליד קהיר הובילו לרקיחת 
הל,  מור,  של  שילוב   - הבושם 

שמן זית וקצת קינמון.
המדענים ציינו כי סמיכותו 
מעט  דומה  ששוחזר  הבושם  של 
לדבריהם,  זית.  שמן  של  לזה 
מה־ בהרבה  חזקה  שלו  הארומה 
אף  והוא  אנו,  ימינו  של  בשמים 

נותר זמן רב יותר על הגוף.
להריח  זה  מרגש  "כמה 
במשך  הריח  לא  שאיש  בושם 
רוב־ פרופ'  אמר  שנה",   2,000

החפי־ את  שהוביל  ליטמן,  רט 
אל- תל  העתיקות  באתר  רות 
עם  ביחד  הנילוס,  שליד  תימאי 
האתר,  סילברסטיין.  ג'יי  פרופ' 
כונה  מצרים,  בצפון  הממוקם 
שניים  יוצרו  ושם  תומיס  בעבר 
ביותר  המפורסמים  מהבשמים 
ומ־ מנדוסיאן   - העתיקה  בעת 

טופיאן.
ני־ האמריקנים  החוקרים 
באמפורה,  שנותרו  שרידים  תחו 
כלי קיבול עתיק מחרס עם שתי 
החפי־ באתר  שנמצא  ידיות 
רות, ושחזרו את הבושם שמוצג 
נשיונל  במוזיאון  בתערוכה  כעת 
היה  "זה  בוושינגטון.  גאוגרפיק 

העתיקה",  מצרים  של  השאנל 5 
אמר פרופ' סילברסטיין. "זה היה 
הבושם הנחשב ביותר בכל העו־

לם העתיק".
 באתר התגלה מתחם גדול 
השלישית  מהמאה  תנורים  של 
היא  וההערכה  הספירה,  לפני 
עתיקה.  בפרפומריה  שמדובר 
כדי  מיובא  בחימר  השתמשו  אז 
וב- הבשמים  בקבוקי  את  לייצר 
של  ביתו  כנראה  נחשף   2012
מייל"  ב"דיילי  המקום.  בעלי 
תכשיטים  של  אוסף  כי  נכתב 
מזהב ומכסף נמצא ליד התנורים, 
שהתשלום  כנראה  שמעיד  דבר 

עבור הבשמים היה גבוה.

הסוף למצוקת החניה במרכז 
הרפואי 'שמיר'

המרכז הרפואי 'שמיר' (אסף הרופא) עם בשורה חדשה למטופלים ובני 
משפחותיהם: מאות מקומות חניה חדשים שיפתרו את מצוקת החניה ששררה 

במקום ◆ בנוסף יופעלו שאטלים שיובילו את הנוסעים מהחניה למחלקות 

חדש  חניון  נפתח  השבוע 
חנייה  מקומות  כ-500  המונה 
המר־ ולעובדי  למטופלי  חדשים 
הרופא),  (אסף  שמיר  הרפואי  כז 
מ"ר.  כ-15,000  של  כולל  בשטח 
לחניונים  בנוסף  הוקם  החניון 
אש־ של  למבנה  ובסמוך  הקיימים 
פוז יום אונקולוגי, והינו חלק מתו־
כנית ההרחבה של המרכז הרפואי 

בשנים הקרובות. 
של  העצום  גודלו  בגלל 
פני  על  המשתרע  הרפואי  המרכז 
כ- 280 דונם ומעל ל- 900 מיטות 
הפזורים  שונים  במבנים  אשפוז 
המ־ הנהלת  החולים,  בית  ברחבי 
גם  בקרוב  מתכננת  הרפואי  רכז 
הסעות   שירות  'שאטל'-  להפעיל 
מסודר עם תחנות העלאת והורדת 
למטופלים  יסייע  אשר  נוסעים, 

להגיע ליעדם בתוך המרכז הרפואי 
בבטיחות מרבית, בתוך זמן קצר.   

חווית  כי  מאמינה  "אני 
הרפואי  במרכז  למטופל  השירות 
מת־ אישית  רפואה  כוללת  שלנו, 
קדמת, שירות אישי למטופל ולבני 
בזמן  חניה  מציאת  וגם  משפחתו, 
החו־ בבתי  החניות  מצוקת  סביר. 
לכולם,  ומוכרת  ידועה  בארץ  לים 
ובשנתיים האחרונות עמלנו קשות 
כדי לשנות את המצב לטובת באי 
הח־ חנוכת  שלנו.  הרפואי  המרכז 
בבחינת  היא  ב'שמיר'  החדש  ניון 
בשורה של ממש. תודתי לכל העו־
ודאגו  נרתמו  אשר  במלאכה,  שים 
המשימה"  של  וטוב  מהיר  לביצוע 
קורח  לבציון  אסנת  ד"ר  הדגישה 
מנהלת המרכז הרפואי שמיר אסף 

הרופא.

ממש  של  בבשורה  מדובר 
ש"גילה"  החרדי  הציבור  עבור  גם 
בשנים האחרונות את בית החולים 
של  למהפכה  תודות  הרופא,  אסף 
לה־ במטרה  בו  שבוצעה  ממש 
ולד־ החרדי  החיים  לאורח  תאימו 

רישות ההלכה. 
המחל־ לכל  תקף  הדבר 
מחלקת  על  בדגש  והאגפים,  קות 
היולדות, כשמאות יולדות חרדיות 
ולהנות  ב'שמיר'  ללדת  בוחרות 
אישי  שירות  מקצועית,  ממחלקה 

והתאמה לאורח חייהן. 
שמב־ הלכה  ופוסקי  רבנים 
נפ־ עומדים  החולים  בבית  קרים 
עמים לנוכח הסטנדרט הגבוה בכל 
הרלוונטיות,  ההלכתיות  הסוגיות 
וטומאת  כשרות  שבת,  במרכזן: 

כהנים.
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משרד התחבורה ועיריית חיפה חתמו על הסכם: 

יבנה מסלול ארוך בשדה 
התעופה בחיפה 

זאת בתמורה לשקט בהליך הקמת נמל המפרץ

מ‡ פ. יוחנן
עיריית  התחבורה,  משרד 
חיפה, חברת נמלי ישראל (חנ"י) 
(רש"ת)  התעופה  שדות  ורשות 
חתמו על הסכם המאפשר לקדם 
תכנון להארכת מסלול שדה הת־
עיריית  בתמורה,  בחיפה.  עופה 
חיפה תסיר את כל התנגדויותיה 
ות־ המפרץ  נמל  הקמת  להמשך 
וההית־ האישורים  כל  את  ספק 
ראש  ממנה.  הנדרשים  רים 
קליש-רותם  עינת  חיפה  העיר 
בכוונתה  כי  מכבר  זה  הצהירה 
ההמ־ מסלול  להארכת  לפעול 
התעופה  בנמל  והנחיתות  ראות 
את  לפתח  במטרה  בחיפה  הקטן 
סגירת  אחרי  באזור.  התיירות 
נמל  סגירת  ולקראת  דב  שדה 
התעופה בהרצליה השקעה בנמל 
הצפוני יכולה לפעול למען התו־

וצפונה  מחדרה  באזור,  שבים 
תגברה  למשל  ישראייר  ובכלל. 
מחיפה  שלה  הטיסות  מערך  את 
ובכוונתה  דב  שדה  סגירת  אחרי 
משדה  הפעילות  את  להעמיק 

התעופה הזה.
הכני־ אזור  ההסכם,  פי  על 
מחדש  יתוכנן  המפרץ  לנמל  סה 
הארכת  את  ימנע  שלא  באופן 
של  והנחיתות  ההמראות  מסלול 

בחיפה.  התעופה  שדה 
הסטטוטורי  התכנון 
מסלול  להארכת 
מחדש  יוגש  השדה 
עד  של  מסלול  ויכלול 
2,100 מטר ברוטו. כמו 
קישוריות  תתוכנן  כן, 
השדה  טרמינל  של 
חוצות  רכבת  לתחנת 
כזה  מסלול  המפרץ. 
יותר  גדולים  למטוסים  יאפשר 

לנחות.
עיריית  ההסכם  במסגרת 
הע־ את  להסיר  התחייבה  חיפה 

על  שהוגשו  המנהליות  תירות 
ידה ואשר עיכבו את הקמת הנמל 
ב-2021.  להיפתח  כעת  שצפוי 
לנקוט  שלא  התחייבה  כן  כמו 
בהליכים משפטיים בעתיד בנוגע 
להיתרי הבנייה של הנמל החדש.

המועצה הארצית אישרה 
תוספת רובע חדש בחריש

הרובע החדש יתוכנן כרובע עירוני מעורב שימושים הכולל 1,430 יחידות דיור 
ולמעלה מ-330 אלף מ"ר שטחי תעסוקה

מ‡ פ. יוחנן
לתכ־ הארצית  המועצה 
בדבר  החלטה  קיבלה  ובנייה  נון 
שטח  להרחבת  תוכנית  הפקדת 
הפיתוח של העיר החדשה חריש. 
מקודמת  חדש  לרובע  התוכנית 
 1,430 הכולל  הרחבה  שטח  על 
מ-330  למעלה  וכן  דיור  יחידות 
נדבך  שיהוו  תעסוקה  מ"ר  אלף 
חשוב בחיזוק הכלכלה העירונית 

ויצירת מקומות עבודה בעיר.
מרכי־ כוללת  התוכנית 
ומתקד־ חדשים  תכנוניים  בים 
של  שימושים  עירוב  ובהם  מים 
תוך  ותעסוקה  מסחר  מגורים, 
של  החיים  איכות  על  הקפדה 

תושבי הרובע. כמו כן, הוקפד על 
חשיבה תכנונית הכוללת שימוש 
נרחב ואיכותי של שירותי תחבו־
רה ציבורית לתושבים ולמבקרים 

בשכונה.
העיר  של  המאפיינים  חד 
החדש,  הרובע  של  וכן  חריש 
תחבורה  למערכות  קרבתה  היא 
דוגמת  הארצית,  ברמה  ראשיות 
למסילה  וכן  ו-65  מס‘ 6,  דרכים 
בסמיכות  המתוכננת  המזרחית 
שבו־ לפני  רק  שאושרה  לחריש 
לנושאים  המשנה  בוועדת  עיים 
במסגרת  עקרוניים  תכנוניים 
לדר־ הארצית  המתאר  תוכנית 
תוואי   .(42 (תמ"א  ומסילות  כים 

רכבת  תחנות  לכלול  עתיד  זה 
שיאפשרו לתושבי העיר נגישות 
מהירה ונוחה לאזורי המטרופולין 

של תל אביב וחיפה.
הש־ בשלוש  עברה  חריש 
מואץ  פיתוח  האחרונות  נים 
במיוחד ומתגוררים בה כבר כיום 
על  כי  יצוין  תושבים.  אלף  כ-13 
פי החלטות ממשלה צפויה חריש 
של 100  אוכלוסייה  ליעד  להגיע 

אלף תושבים ויותר מכך.

"פסל החירות מיועד למהגרים מאירופה"
סערה פוליטית בארה"ב: מנהל שירותי ההגירה הצהיר כי פסל החירות מכוון למהגרים אירופים בלבד

מ‡ פ. יוחנן
הממונה על ענייני ההגירה בממשל 
כשא־ סערה  עורר  קוצ'ינלי,  קן  טראמפ, 
מר כי הכיתוב המפורסם על פסל החירות 
מהגרים  בברכה  מקדמת  ארה"ב  שלפיו 
אליה – מיועד לאנשים שבאים מאירופה. 
לקלוט  רוצה  שארה"ב  הסביר  קוצ'ינלי 
מהגרים "המסוגלים לעמוד על רגליהם".
למדי,  שמרן  רפובליקני  קוצ'ינלי, 
מצד  זעקה  שעורר  הזה,  הצעד  על  הגן 
מהג־ זכויות  למען  ופעילים  דמוקרטים 
רים. אלה טוענים כי ההחלטה תיתן עדי־

כלכלית,  יותר  מבוססים  למהגרים  פות 
ותציב בעמדת נחיתות מהגרים ממדינות 
ובאפ־ הלטינית  באמריקה   – יותר  עניות 

ריקה.
במה  סוף  סוף  הודה  הזה  "הממשל 
חושבים  הם  הזמן:  כל  ידענו  שכולנו 
אמר  ללבנים",  רק  נוגע  החירות  שפסל 
אורו־ בטו  מטקסס  הנבחרים  בית  חבר 
הדמוקרטיים  בפריימריז  מועמד  רק, 

לנשיאות.
את הצהרתו על פסל החירות הש־
הוא   .CNN-ל בריאיון  קוצ'ינלי  מיע 
ברונ־ לוח  על  שחקוק  שיר  על  בו  דיבר 

לזרוס  אמה  של  שיר  לפסל,  הצמוד  זה 
את  לי  "הב  מילותיו:  ושאלה  מ-1883 
בניך היגעים, העניים / ערב רב של המו־
נים כמהים לנשום כבני חורין / את פלי־
טת חופיך האומללה / שלח אותם אליי, 
לפידי  את   / הסער  וסחופי  הבית  חסרי 

אשא לצד שער הזהב".
המי־ כי  בריאיון  טען  קוצ'ינלי 
שבאים  "לאנשים  מכוונות  בשיר  לים 
מאירופה, שם היו חברות המבוססות על 
מעמדות ושבהן אנשים נחשבו אומללים 
הנכון".  למעמד  השתייכו  לא  הם  אם 
המילים  אם  קוצ'ינלי  נשאל  לכן  קודם 

"הב לי את בניך היגעים, העניים" הן חלק 
מהאתוס האמריקני, והשיב: "בהחלט כן. 

הב לי את בניך היגעים, העניים, שיכולים 
לעמוד על שתי רגליהם".

מכונית הפורשה הראשונה 
בדרך למכירה פומבית

אחד מבין שלושת הדגמים שיוצרו בסוף שנות ה-30, יעמוד למכירה פומבית 
בקליפורניה בסכומי שיא

מ‡ פ. יוחנן
למכירה  שיעמוד  הרכב 
שיוצר   64 הפורשה  דגם  הוא 
שלו־ מבין  אחד  והוא  ב-1939, 
ידי  על  פותחו  אשר  דגמים  שה 
להשתתף  כדי  בעיקר  פורשה 
ארוך.  למרחק  סיבולת  במרוצי 
את  תיארו  טיימס"  יורק  ב"ניו 
בש־ בגרמניה  שנוצר  הרכב 
הקודמת  המאה  של  ה-30  נות 
העשוי  ושגופו  זעיר"  כ"רכב 
אלו־ של  דקיקים  מגיליונות 
יד  בעבודת  המעוצבים  מיניום 
מייצג "שבריריות". הרכב מכיל 

מנוע בוקסר 4 צילינדרים בנפח 
כ"ס,   50 של  והספק  ליטר   1.1
מגיעה  השיא  מהירות  כאשר 

ל-145 קמ"ש.
 64 בפורשה  הרואים  יש 
של  הראשון  המכונית  כדגם 
כך  על  החולקים  ויש  החברה, 
הייתה   64 שהפורשה  מאחר 
רוב  את  חלקה  אשר  מכונית 
החיפושית  דגם  עם  רכיביה 
ומדובר  מאחר  פולקסווגן.  של 
המחיר  תג  פומבית  במכירה 
עדיין,  ידוע  לא  לרכב  שיודבק 
אנדי  הרכב,  היסטוריון  אך 

פריל, תיאר במדויק ל"ניו יורק 
המכירה:  מעמד  את  טיימס" 
של  שנה  מ-130  יותר  "במשך 
הזדמנויות  כמה  הרכב'  תולדות 
הרא־ המכונית  את  לרכוש  יש 
מותג  של  פעם  אי  של  שונה 
רכבים כה מוכר?". נכון לעכשיו 
ימכר  הרכב  כי  היא  ההערכה 

ביותר מ-20 מיליון דולר. 
"הע

במו־ רכב  שבהחזקת  רך 
הוא  שכאלו  היסטוריים  נחים 
כמעט בלתי נתפס", אמר פריל 

לטיימס. 
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משרד התחבורה ועיריית חיפה חתמו על הסכם: 

יבנה מסלול ארוך בשדה 
התעופה בחיפה 

זאת בתמורה לשקט בהליך הקמת נמל המפרץ

מ‡ פ. יוחנן
עיריית  התחבורה,  משרד 
חיפה, חברת נמלי ישראל (חנ"י) 
(רש"ת)  התעופה  שדות  ורשות 
חתמו על הסכם המאפשר לקדם 
תכנון להארכת מסלול שדה הת־
עיריית  בתמורה,  בחיפה.  עופה 
חיפה תסיר את כל התנגדויותיה 
ות־ המפרץ  נמל  הקמת  להמשך 
וההית־ האישורים  כל  את  ספק 
ראש  ממנה.  הנדרשים  רים 
קליש-רותם  עינת  חיפה  העיר 
בכוונתה  כי  מכבר  זה  הצהירה 
ההמ־ מסלול  להארכת  לפעול 
התעופה  בנמל  והנחיתות  ראות 
את  לפתח  במטרה  בחיפה  הקטן 
סגירת  אחרי  באזור.  התיירות 
נמל  סגירת  ולקראת  דב  שדה 
התעופה בהרצליה השקעה בנמל 
הצפוני יכולה לפעול למען התו־

וצפונה  מחדרה  באזור,  שבים 
תגברה  למשל  ישראייר  ובכלל. 
מחיפה  שלה  הטיסות  מערך  את 
ובכוונתה  דב  שדה  סגירת  אחרי 
משדה  הפעילות  את  להעמיק 

התעופה הזה.
הכני־ אזור  ההסכם,  פי  על 
מחדש  יתוכנן  המפרץ  לנמל  סה 
הארכת  את  ימנע  שלא  באופן 
של  והנחיתות  ההמראות  מסלול 

בחיפה.  התעופה  שדה 
הסטטוטורי  התכנון 
מסלול  להארכת 
מחדש  יוגש  השדה 
עד  של  מסלול  ויכלול 
2,100 מטר ברוטו. כמו 
קישוריות  תתוכנן  כן, 
השדה  טרמינל  של 
חוצות  רכבת  לתחנת 
כזה  מסלול  המפרץ. 
יותר  גדולים  למטוסים  יאפשר 

לנחות.
עיריית  ההסכם  במסגרת 
הע־ את  להסיר  התחייבה  חיפה 
על  שהוגשו  המנהליות  תירות 
ידה ואשר עיכבו את הקמת הנמל 
ב-2021.  להיפתח  כעת  שצפוי 
לנקוט  שלא  התחייבה  כן  כמו 
בהליכים משפטיים בעתיד בנוגע 
להיתרי הבנייה של הנמל החדש.

המועצה הארצית אישרה 
תוספת רובע חדש בחריש

הרובע החדש יתוכנן כרובע עירוני מעורב שימושים הכולל 1,430 יחידות דיור 
ולמעלה מ-330 אלף מ"ר שטחי תעסוקה

מ‡ פ. יוחנן
לתכ־ הארצית  המועצה 
בדבר  החלטה  קיבלה  ובנייה  נון 
שטח  להרחבת  תוכנית  הפקדת 
הפיתוח של העיר החדשה חריש. 
מקודמת  חדש  לרובע  התוכנית 
 1,430 הכולל  הרחבה  שטח  על 
מ-330  למעלה  וכן  דיור  יחידות 
נדבך  שיהוו  תעסוקה  מ"ר  אלף 
חשוב בחיזוק הכלכלה העירונית 

ויצירת מקומות עבודה בעיר.
מרכי־ כוללת  התוכנית 
ומתקד־ חדשים  תכנוניים  בים 
של  שימושים  עירוב  ובהם  מים 
תוך  ותעסוקה  מסחר  מגורים, 
של  החיים  איכות  על  הקפדה 

תושבי הרובע. כמו כן, הוקפד על 
חשיבה תכנונית הכוללת שימוש 
נרחב ואיכותי של שירותי תחבו־
רה ציבורית לתושבים ולמבקרים 

בשכונה.
העיר  של  המאפיינים  חד 
החדש,  הרובע  של  וכן  חריש 
תחבורה  למערכות  קרבתה  היא 
דוגמת  הארצית,  ברמה  ראשיות 
למסילה  וכן  ו-65  מס‘ 6,  דרכים 
בסמיכות  המתוכננת  המזרחית 
שבו־ לפני  רק  שאושרה  לחריש 
לנושאים  המשנה  בוועדת  עיים 
במסגרת  עקרוניים  תכנוניים 
לדר־ הארצית  המתאר  תוכנית 
תוואי   .(42 (תמ"א  ומסילות  כים 

רכבת  תחנות  לכלול  עתיד  זה 
שיאפשרו לתושבי העיר נגישות 
מהירה ונוחה לאזורי המטרופולין 

של תל אביב וחיפה.
הש־ בשלוש  עברה  חריש 
מואץ  פיתוח  האחרונות  נים 
במיוחד ומתגוררים בה כבר כיום 
על  כי  יצוין  תושבים.  אלף  כ-13 
פי החלטות ממשלה צפויה חריש 
של 100  אוכלוסייה  ליעד  להגיע 

אלף תושבים ויותר מכך.

"פסל החירות מיועד למהגרים מאירופה"
סערה פוליטית בארה"ב: מנהל שירותי ההגירה הצהיר כי פסל החירות מכוון למהגרים אירופים בלבד

מ‡ פ. יוחנן
הממונה על ענייני ההגירה בממשל 
כשא־ סערה  עורר  קוצ'ינלי,  קן  טראמפ, 
מר כי הכיתוב המפורסם על פסל החירות 
מהגרים  בברכה  מקדמת  ארה"ב  שלפיו 
אליה – מיועד לאנשים שבאים מאירופה. 
לקלוט  רוצה  שארה"ב  הסביר  קוצ'ינלי 
מהגרים "המסוגלים לעמוד על רגליהם".
למדי,  שמרן  רפובליקני  קוצ'ינלי, 
מצד  זעקה  שעורר  הזה,  הצעד  על  הגן 
מהג־ זכויות  למען  ופעילים  דמוקרטים 
רים. אלה טוענים כי ההחלטה תיתן עדי־

כלכלית,  יותר  מבוססים  למהגרים  פות 
ותציב בעמדת נחיתות מהגרים ממדינות 
ובאפ־ הלטינית  באמריקה   – יותר  עניות 

ריקה.
במה  סוף  סוף  הודה  הזה  "הממשל 
חושבים  הם  הזמן:  כל  ידענו  שכולנו 
אמר  ללבנים",  רק  נוגע  החירות  שפסל 
אורו־ בטו  מטקסס  הנבחרים  בית  חבר 
הדמוקרטיים  בפריימריז  מועמד  רק, 

לנשיאות.
את הצהרתו על פסל החירות הש־
הוא   .CNN-ל בריאיון  קוצ'ינלי  מיע 
ברונ־ לוח  על  שחקוק  שיר  על  בו  דיבר 

לזרוס  אמה  של  שיר  לפסל,  הצמוד  זה 
את  לי  "הב  מילותיו:  ושאלה  מ-1883 
בניך היגעים, העניים / ערב רב של המו־
נים כמהים לנשום כבני חורין / את פלי־
טת חופיך האומללה / שלח אותם אליי, 
לפידי  את   / הסער  וסחופי  הבית  חסרי 

אשא לצד שער הזהב".
המי־ כי  בריאיון  טען  קוצ'ינלי 
שבאים  "לאנשים  מכוונות  בשיר  לים 
מאירופה, שם היו חברות המבוססות על 
מעמדות ושבהן אנשים נחשבו אומללים 
הנכון".  למעמד  השתייכו  לא  הם  אם 
המילים  אם  קוצ'ינלי  נשאל  לכן  קודם 

"הב לי את בניך היגעים, העניים" הן חלק 
מהאתוס האמריקני, והשיב: "בהחלט כן. 

הב לי את בניך היגעים, העניים, שיכולים 
לעמוד על שתי רגליהם".

מכונית הפורשה הראשונה 
בדרך למכירה פומבית

אחד מבין שלושת הדגמים שיוצרו בסוף שנות ה-30, יעמוד למכירה פומבית 
בקליפורניה בסכומי שיא

מ‡ פ. יוחנן
למכירה  שיעמוד  הרכב 
שיוצר   64 הפורשה  דגם  הוא 
שלו־ מבין  אחד  והוא  ב-1939, 
ידי  על  פותחו  אשר  דגמים  שה 
להשתתף  כדי  בעיקר  פורשה 
ארוך.  למרחק  סיבולת  במרוצי 
את  תיארו  טיימס"  יורק  ב"ניו 
בש־ בגרמניה  שנוצר  הרכב 
הקודמת  המאה  של  ה-30  נות 
העשוי  ושגופו  זעיר"  כ"רכב 
אלו־ של  דקיקים  מגיליונות 
יד  בעבודת  המעוצבים  מיניום 
מייצג "שבריריות". הרכב מכיל 

מנוע בוקסר 4 צילינדרים בנפח 
כ"ס,   50 של  והספק  ליטר   1.1
מגיעה  השיא  מהירות  כאשר 

ל-145 קמ"ש.
 64 בפורשה  הרואים  יש 
של  הראשון  המכונית  כדגם 
כך  על  החולקים  ויש  החברה, 
הייתה   64 שהפורשה  מאחר 
רוב  את  חלקה  אשר  מכונית 
החיפושית  דגם  עם  רכיביה 
ומדובר  מאחר  פולקסווגן.  של 
המחיר  תג  פומבית  במכירה 
עדיין,  ידוע  לא  לרכב  שיודבק 
אנדי  הרכב,  היסטוריון  אך 

פריל, תיאר במדויק ל"ניו יורק 
המכירה:  מעמד  את  טיימס" 
של  שנה  מ-130  יותר  "במשך 
הזדמנויות  כמה  הרכב'  תולדות 
הרא־ המכונית  את  לרכוש  יש 
מותג  של  פעם  אי  של  שונה 
רכבים כה מוכר?". נכון לעכשיו 
ימכר  הרכב  כי  היא  ההערכה 

ביותר מ-20 מיליון דולר. 
"הע

במו־ רכב  שבהחזקת  רך 
הוא  שכאלו  היסטוריים  נחים 
כמעט בלתי נתפס", אמר פריל 

לטיימס. 
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

פינבןנחוביבוןכרבווחפעירומרכזעזריביברכמעמ
יוםוזר

mailto:hillel@lehmaaseh.com
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רובח

פינבןנחוביבוןכרבווחפעירומרכזעזריביברכמעמ
יוםוזר
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רובח

מעמסיוםזמןבייבסוורן
יוםיועפרוכטר
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רובח

זבעורבחירוסיןמחבעינוםי
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רובח

זבעמכנובבחוממסיב

יורביעניךמוינובזיעמורמוינוב

יוםוירר

וביפרויוםי


