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בפרסומים  ואין  וכשרותן,  אמיתותן  סגנונן, 
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לב אוהב וכואב
היום מלאו 40 שנה להסתלקותו של האדמו"ר 

הרה"ק רבי יואל מסאטמר זצוק"ל.

פעם נכנס אליו יהודי ובכה במר נפשו כי צרות 
ומ־ שונות  רפואיות  בעיות  אותו,  תקפו  רבות 
בידו  ואין  ביתו,  בני  מרבית  את  תקפו  שונות 

כדי הצורך כדי לטפל בהם. 

רבי יואליש הקשיב ליהודי ועיניו מלאו דמעות 
מגירתו  את  פתח  כדרכו,  בצרותיו.  השתתפות 
והוציא חפיסה גדולה של שטרות בערך מכובד 
והעניקה לאיש, שיוכל להביא מעט רווחה אל 

ביתו השבור.

החפיסה  את  נטל  הוא  אורו,  האיש  של  עיניו 
והלך לדרכו.

לו  ואמר  הרבי  אל  הגבאי  ניגש  צאתו  לאחר 
בכעס: "האיש הזה הוא רמאי מופלג. אף אחד 
בביתו אינו חולה בשום מחלה, והוא עצמו אינו 
וכולם  מכובדת  פרנסה  לו  יש  לחסדים.  זקוק 

בריאים ושלמים!…"

הגבאי:  אל  שמחה  מלאות  עיניים  נשא  הרבי 
ולא  כמעט  ליבי  אותי.  הרגעת  לך.  כוח  "יישר 
עמד בזה, שיהודי נאלץ לעבור ייסורים קשים 
כל כך. וכעת אתה מודיע לי שהכל בסדר אצלו. 

ברוך ה' ".

דבר המערכת 

האימפריה החדשה
בעבר הלא-רחוק, במונחים היסטוריים, הייתה 
הגדולה  המעצמה  בכיפה.  ששלטה  צרפת  זו 
החזיקה במאחזים רבים ברחבי העולם והייתה 
היום  עולמי.  יום  סדר  שקבעה  על  למעצמת 

המצב שונה.

מעצ־ איננה  תושביה  מיליוני  כ-60  על  צרפת 
מה. היא אולי מחזיקה בצבא חזק ועצמתי, אבל 
מוסל־ בכלל  הם  בשורותיו  מהחיילים  מחצית 

חזקה  הצרפתית  הכלכלה  צרפתיים.  ולא  מים 
המשפיעה  הכלכלה  איננה  היא  אבל  היא,  אף 
השפעתה  האירופי.  באיחוד  לא  ואף  בעולם 
את  אך  אומנם,  משמעותית  האירופי  באיחוד 
הטון מובילה דווקא גרמניה והקנצלרית מרקל.

אימפריה.  של  קולות  עושה  כן  צרפת  אולם, 
יכול  אשר  מנהיג  בעצמו  רואה  מקרון  נשיאה 
על  העולמי.  היום  סדר  על  בהחלט  להשפיע 
החוץ  שר  את  צרפת  הזמינה  האמור  הרקע 
שאולי  התוצאות   .G-7-ה לפסגת  האיראני 
יבואו מאותה פגישה אינן ברורות, אך האירו־
להוטים  הם  כמה  עד  הזה  בצעד  מוכיחים  פים 
לסגור על עסקה מול האיראנים, בלי להתחשב 

בהתנהלותה של הרפובליקה.

מפעם  ישראל  את  לגנות  להם  נותר  בינתיים 
לפעם על אישור כמה יחידות דיור מעבר לקו 

הירוק. 

פרשנות // אברהם ויסמן 

ישראל העבירה מסר עם מצרים לחמאס:

האירועים בצפון לא ימנעו 
תקיפות בעזה

בחמאס אמרו למצרים כי הם חוקרים מי ביצע את ירי הרקטות אתמול לעבר 
ישראל • המצרים זימנו גם את הג'יהאד האסלאמי לקהיר כדי ליישר את 

ההדורים עם חמאס

מ‡: מ. יו„

אתמול  העבירה  מצרים 
הב־  – לחמאס  מישראל  אזהרה 
לא  בצפון  והאירועים  חירות 
בעזה.  לתקוף  מישראל  ימנעו 
בתוך כך, מצרים זימנה את אר־
האסלאמי  והג'יהאד  חמאס  גון 
מנגד  חמאס  בקהיר.  לשיחות 
חוקרים  הם  כי  למצרים  מסרו 

הרקטות  ירי  מאחורי  עומד  מי 
את  ליישר  ינסו  והמצרים  אמש, 
לג'יהאד  חמאס  בין  ההדורים 

האסלאמי.
שהג'יהאד  היא  ההערכה 
האסלאמי עומד מאחורי ירי הר־
המצ־ באוזני  טען  וחמאס  קטות 
רים כי הירי מנוגד לאינטרס שלו. 
לג'יהאד  חמאס  בין  המתח  לאור 
לא־ בו  לזנב  שמנסה  האסלאמי 

לשטחה  מצרים  זימנה  חרונה, 
הטרור  ארגוני  משני  משלחות 
בי־ ההדורים  את  ליישר  בניסיון 
מסרו  פלסטינים  מקורות  ניהם. 
לכאן חדשות כי משלחת מצרית 
בסוף  לעזה  לבוא  אמורה  הייתה 
הביקור  אך  האחרון,  השבוע 
בוטל בשל הימצאותו של השליח 
מתי־ כשברקע  ברצועה  הקטרי 

חות בין מצרים לקטר.

חיל האוויר תקף בצפון 
רצועת עזה

צה"ל תקף יעדי טרור במתחם צבאי של חמאס בתגובה לירי הרקטות 
לישראל • בין היעדים שהותקפו - משרדו של מפקד גדוד בארגון • בעקבות 

הירי צומצמה העברת הדלקים לעזה

מ‡: מ. יו„

חיל  כי  דיווח  צה"ל  דובר 
האתמול  יום  בליל  תקף  האוויר 
צבאי  במתחם  טרור  יעדי  כמה 
רצועת  בצפון  חמאס  ארגון  של 
בתגובה  בוצעה  התקיפה  עזה. 
ישראל.  לשטח  הרקטות  לירי 
משר־  - שהותקפו  המטרות  בין 
מו־ בארגון.  גדוד  מפקד  של  דו 

מקו־ דיווחו  הלילה  יותר  קדם 
תקף  צה"ל  כי  פלסטינים  רות 
מתאם  בבד,  בד  עזה.  ברצועת 
בשטחים,  הממשלה  פעולות 
הודיע  רוקון,  אבו  כמיל  אלוף 
החליט  לדרום  הירי  שבעקבות 
הור־ על  נתניהו  הממשלה  ראש 
דת חצי מכמות העברת הדלקים 
דרך  עזה  ברצועת  הכוח  לתחנת 

מעבר כרם.

רק־ שלוש  שוגרו  כן  לפני 
טות מעזה, שתיים יורטו על ידי 
נפלה  ואחת  ברזל  כיפת  מערכת 
לא  שדרות.  באזור  פתוח  בשטח 
היו נפגעים מנפילת הרקטה, אך 
כתו־ נפגע  מאוכלס  בלתי  בניין 
צאה משברי טיל של כיפת ברזל 
לאחר  קל  נפצעה  העיר  ותושבת 
למרחב  שרצה  בעת  שמעדה 

מוגן.
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שריפות בירושלים, בבית שמש ובצפון:

מאות דונמים עלו באש, תושבים רבים פונו מבתיהם
אחרי שעות ארוכות השיגו צוותי כיבוי בסיוע מטוסים השתלטות על שריפות שפרצו בפארק בתוך בית שמש וסמוך לכפרים כנא ומשהד שבצפון • שריפה 

נוספת פרצה בחורבת חנות שבמורדות ירושלים • ב"ה אין נפגעים

מ‡: מ. יו„

אתמול  ששרר  הכבד  החום  עומס  רקע  על 
ברוב אזורי הארץ, פרצו ארבע שריפות שונות באזור 
מהשריפות.  כתוצאה  נפגעים  אין  ובצפון.  ירושלים 
שריפה גדולה השתוללו באזור חורבת חנות בכביש 
375, ליד היישוב מטע שבמורדות הרי ירושלים. 11 
צוותי כיבוי והצלה בסיוע שישה מטוסי כבאות פעלו 

במקום.
בנוסף, עשרה צוותי כיבוי והצלה ושני מטוסים 
פעלו בשריפת חורש טבעי נוספת באזור פארק הגפן 
בחזית  נאבקים  האש  לוחמי  בעוד  שמש.  בית  בעיר 
פינתה  המשטרה  התפשטותה,  את  לעצור  כדי  האש 
את תושבי קו הבתים הראשון מהמקום. לאחר כש־
עתיים הם הורשו לשוב לביתם. רחובות הגפן והגו־

נפתחו  מכן  ולאחר  לתנועה  נחסמו  הסמוכים  לן 
השריפה  בשטח  הכבאות  כוחות  שמפקד  לאחר 
וצמצום  האש  של  משמעותית  בלימה  על  דיווח 

ההיקף שלה.
לכפר  סמוך  פרצה  נוספת  קוצים  שריפת 
משהד שליד נצרת. 15 בתים הסמוכים לשריפה. 
פונו מיושביהם כאמצעי זהירות, אך לאחר השגת 
שליטה על האש, הם הורשו לשוב לבתיהם והונחו 
להגיף את חלונותיהם בשל העשן. שמונה צוותי 
באזור  לפעול  ממשיכים  ומטוסים  האש  לוחמי 
לכיבוי סופי של השריפה, תוך שימוש בחומרים 
שריפה  באש.  עלו  דונמים  מאות  בעירה.  מעכבי 
שליטה  הושגה  שם  הסמוך,  כנא  בכפר  גם  פרצה 

על האש. הושגה שליטה בשריפת היער סמוך.

נשיא לבנון: 
"התקפת הרחפנים 

של ישראל - 
הכרזת מלחמה"

הנשיא מישל עאון אמר כי התקפת הרחפנים של ישראל 
במעוז של חיזבאללה בביירות משולה ל"הכרזת מלחמה" 
והיא "מאפשרת לנו לממש את זכותנו להגן על ריבונותנו" 
• חבר הקבינט יובל שטייניץ בתגובה: "מדובר בבובה של 

חיזבאללה"

מ‡: מ. יו„

אמר  עאון,  מישל  לבנון,  נשיא 
יש־ של  הרחפנים  התקפת  כי  אתמול 
חיזבאללה  של  במעוז  כלשונו,  ראל, 
מלחמה"  ל"הכרזת  משולה  בביירות, 
והיא "מאפשרת לנו לממש את זכותנו 
שלנו".  והעצמאות  ריבונותנו  על  להגן 
של  המיוחד  המתאם  עם  נועד  עאון 
האו"ם יאן קוביץ וטען כי העם הלבנוני 

"שואף לשלום ולא למלחמה".
עוד אמר עאון: "לא נסכים שאף 
דבריו  דרך".  בשום  עלינו  יאיים  אחד 
רקע  על  מגיעים  הלבנוני  הנשיא  של 
לישראל  המיוחסת  הרחפנים  תקיפת 

ברובע הדאחיה בביירות לפני יומיים.

הקבינט  וחבר  האנרגיה  שר 
אמר  שטייניץ  יובל  המדיני-ביטחוני 
"מדובר  לבנון:  נשיא  לדברי  בתגובה 
בעצמו  שהוא  חיזבאללה,  של  בבובה 
ל'כאן  בריאיון  איראן".  של  שלוחה 
"מי  שטייניץ:  אמש  אמר  חדשות' 
שמאפשר לחיזבאללה להפוך את ארצו 
זה  הוא   – ישראל  מול  רקטות  למחסן 
שתאפ־ מדינה  לתוצאות.  שאחראי 
לשאת  עלולה  ישראל,  את  לתקוף  שר 
החל־ קיבלנו  ביותר.  קשות  בתוצאות 
טה שלא רק להתעצם מול הצד השני, 
האיראני.  הצבא  את  לבלום  גם  אלא 
אנחנו נגן על עצמנו, ונבלום את הצבא 
מקום  בכל  אותנו  מלתקוף  האיראני 

שבו זה יידרש".
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בצל המתיחות:

משלחת חמאס הוזמנה 
לשיחות בקהיר

המשלחת לא תכלול את מנהיגי הארגון ברצועה יחיא סינוואר ואיסמעיל 
הנייה • נודע כי גם נציגי הג'יהאד האסלאמי יגיעו למצרים בימים הקרובים

מ‡: מ. יו„

 - בדרום  המתיחות  בצל 
משלחת של חמאס הוזמנה לשי־
אמורה  המשלחת  בקהיר.  חות 
ומ־ אתמול,  מעזה  לצאת  הייתה 
סוף רפיח שנסגר לרגל חג מצרי 
את  לאפשר  כדי  במיוחד  ייפתח 
לדון  צפויים  הצוותים  יציאתה. 
ובסכסוך  ישראל  עם  ברגיעה 

הפנים פלסטיני.
ככל הידוע המשלחת אינה 
כוללת את מנהיגי חמאס איסמ־

אלא  סינוואר,  ויחיא  הנייה  עיל 
את בכיר חמאס ראוחי מושתהא 
וראש מערך הביטחון של חמאס 
הם  נעים.  אבו  תוופיק  ברצועה, 

יקיימו שיחות בקהיר עם בכירים 
משלחת  אף  המצרי.  במודיעין 
אמו־ האסלאמי  הג'יהאד  מטעם 
רה לבוא לקהיר בימים הקרובים.

ירי על מטוס הצילום 
- בעת כוננות לאירוע 

החדירה שסוכל
זאת למרות שבצה"ל כינו את הירי על מטוס הצילום האזרחי "אירוע חמור" 
• לוחמי הצנחנים שנמצאים בגבול הצפוני קיבלו את ההתרעות על הרחפנים 

כבר בשבוע שעבר - ופעלו בהתאם לאיום המתקרב

מ‡: מ. יו„

פיגו־ לביצוע  ההתרעה 
ירדה  בגולן  ברמת  רחפנים  עי 
בשבוע שעבר לגדודי הביטחון 
גזרת  על  שאחראיים  השוטף 
התד־ רקע  על  באזור.  הגבול 
לוחמי  בנושא,  שעברו  רוכים 
שנמצאים  בצנחנים   101 גדוד 
באזור  מבצעית  בתעסוקה 
לעבר  הירי  את  ביצעו  הגבול 
שחג  האזרחי  הצילום  מטוס 
הג־ באזור  ערב  לפנות  ברביעי 

בול.
האירוע,  לאחר  מיד 
מטוס  על  הירי  את  כינו  בצה"ל 
הצילום "אירוע חמור" ואמרו כי 
הדבר יתוחקר. דובר צה"ל מסר 
מפני  הגנה  מנוהל  "כחלק  כי 
חדירת כלי טיס, מצופה מהכוח 
לעבר  ולתצפת  לזהות  בשטח 
באירוע  מדובר  חשודים.  כלים 

ולקחיו  בתחקיר  שנמצא  חמור 
יופקו".

הגו־ ברמת  שטס  הטייס 
ובתחילה  בכנף  מכה  הרגיש  לן 
כתוצאה  במכה  שמדובר  חשב 
לח־ סיפר  כך  ציפור.  מפגיעת 
טיסה  כדי  תוך  בהמשך,  בריו. 
מהמטוס,  דלק  דליפת  החלה 
וכשהוא התבונן במכל הוא זיהה 
העליון  בחלקו  צבע  של  קילוף 
נחת  המטוס  הדלק.  מכל  של 
לאחר מכן בשלום במחניים - אז 
התגלתה פגיעת הירי. בהתחלה 
סורי,  בירי  שמדובר  חשש  עלה 
אולם בהמשך התברר כי מדובר 

בירי של צה"ל.
אזרחיות  טיסות  ביצוע 
ברמת הגולן מצריך אישור חריג 
גורמי  מול  תיאום  ודורש  מאוד 
וחיל  האזרחית  התעופה  רשות 
הת־ ברשויות  גורמים  האוויר. 
עופה האזרחית בישראל אומרים 

כי לא עודכנו על ידי חיל האוויר 
באמצ־ פיגוע  לביצוע  בהתראות 
מה  סוריה,  משטח  רחפנים  עות 
שיכול להסביר את הדריכות של 
החיילים בשטח, שתודרכו במה־
לעבר  והירי  האחרון,  השבוע  לך 

המטוס הקל.
הטקסן  מטוס  טייס 
טיסת  ביצע  עוד   (4X-HYT)
רביעי  ביום  שגרתית  צילום 
למ־ ביום  בטיסה  אולם  שעבר, 
חרת אירעה תקרית הירי לעברו 
הצ־ של  גדוד 101  חיילי  ידי  על 

נחנים.
טיסות  מתקיימות  באזור 
בתיאום  שמנוהלות  רבות  ריסוס 
חדרו  למרחב  אך  הצבא,  עם 
פעמים  כמה  האחרונות  בשנים 
מכיוון  מאוישים  בלתי  טיס  כלי 
קרב  מטוסי  לשני  בנוסף  סוריה, 
שחדרו  לאחר  שיורטו  סוריים 

בטעות.

צה"ל במסר לתושבי עזה: 
"גוררים אתכם לאלימות"
מתאם הפעולות הממשלה בשטחים פרסם מסר לתושבי רצועת עזה • 
"הג'יהאד האיסלאמי בשליחות איראנית מערער שוב ושוב את היציבות 

ופוגע בביטחון האזור" נכתב במסר

מ‡: מ. יו„

הממשלה  פעולות  מתאם 
רוקון  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים, 
לתוש־ ישיר  מסר  אתמול  פרסם 
עוינים  "גורמים  עזה.  רצועת  בי 
ור־ קרובים  מלחמה,  ומחרחרי 
לאלימות  אתכם  גוררים  חוקים, 
והביטחון",  היציבות  ולאבדן 

כתב אבו רוקון.

האיס־ "הג׳יהאד  לדבריו, 
מער־ איראנית  בשליחות  לאמי 
ער שוב ושוב את היציבות ופוגע 
התוצאות,  את  האזור.  בביטחון 

תרגישו אתם".
"הירי לעבר ישראל ולעבר 
אזרחים ישראלים ייענה בתגובה 
את  רוקון  אבו  הזהיר  הולמת", 
תגן  "ישראל  הרצועה,  תושבי 
עושים  שלא  מה  אזרחיה,  על 

מנהיגיכם ובני בריתם".
שהארגונים  "כנראה 
של  טובתה  את  מעדיפים  בעזה 
טען  שלכם",  מטובתכם  איראן, 
והוסיף, "דרדור היציבות ופגיעה 
ופגי־ להרס  יביאו   - בביטחון 
שימשיכו  הרצועה,  בתושבי  עה 
ללכת באפלה באשמתם של אלו 
הר־ על  ועלטה  אימה  המטילים 

צועה.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-1.pdf
mailto:vthalllc@gmail.com
mailto:mikraot.g@gmail.com�
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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

שלושה ימים אחרי הפיגוע במעיין דני:

מטען נוטרל בציר עוקף שכם
גשש צה"ל איתר את המטען במהלך סיור, הכביש נחסם וחבלני משטרה נטרלו אותו • כוחות הביטחון פתחו בחקירה

מ‡: מ. יו„

מטען  סיור  במהלך  אתמול  איתר  צה"ל  גשש 

במרחב  שכם  עוקף  בציר  לכביש 555  סמוך  שהונח 
לזירה  הוקפצו  כוחות  שומרון.  המרחבית  החטיבה 
משט־ חבלני  ידי  על  נוטרל  המטען  נחסם.  והכביש 

רה. זאת שלושה ימים בלבד לאחר הפיגוע בדולב בו 
נרצחה רנה שנרב הי"ד בת ה-17. מערכת הביטחון 

פתחה בחקירה.

דיווחים ערביים:

צה"ל 
תקף 

בסיס של 
החזית 

העממית 
בלבנון

לפי כלי תקשורת לבנוניים 
התקיפה של בסיס החזית 

העממית לשחרור פלסטין אירעה 
סמוך לגבול עם סוריה • עוד דווח 

כי כלי טייס ישראליים שיגרו 
שלושה טילים קטנים לעבר 

הבסיס • הארגון פועל בסוריה 
ולבנון והותקף בעבר על ידי 

ישראל

מ‡: מ. יו„

כלי תקשורת לבנוניים וערביים דיווחו כי 
חיל האוויר הישראלי תקף אתמול לפנות בוקר 
בסיס צבאי של ארגון החזית העממית לשחרור 
הארגון  מנהיג  של  הכללית  המפקדה  פלסטין - 
אחמד ג'יבריל בבקעת הלבנון באזור הגבול עם 
סוריה. בנוסף דווח כי אנשי הארגון ניסו לבצע 
הת־ את  שביצוע  הטיס  כלי  לעבר  מהבסיס  ירי 

קיפה.
הע־ החזית  ארגון  של  האחראים  אחד 
ממית על אותו בסיס, אבו מוחמד, אמר לעיתון 
"א-נהאר" כי כלי טיס ישראליים לא מאוישים 
תקפו את אחד מהבסיסים שלהם בשלושה טי־
לים קטנים. לדבריו, נגרם רק נזק ואין נפגעים. 
אבו מוחמד הוסיף כי אנשי הארגון מכתרים את 
המקום שהותקף מחשש שיש טיל שלא התפו־
צץ. בערוץ אל-ג'זירה דיווחו על שלוש תקיפות 

באותו אזור.
מהארגונים  אחד  הוא  העממית  החזית 
ובעבר  ולבנון  בסוריה  גם  שפועל  הפלסטיניים 
כבר הותקף על ידי ישראל בשל ניסיונות לפעול 
קוסאיא,  באזור  אירעה  התקיפה  שטח.  מאותו 

במזרח המדינה.
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בתגובה לפיגוע: 

רה"מ הנחה לאשר 300 יח"ד חדשות בדולב
נתניהו: "נעמיק שורש ונכה באויבינו. נמשיך לחזק ולפתח את ההתיישבות"

מ‡: יר‡ל לבי‡

להביא  משרדו  מנכ"ל  את  הנחה  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לאישור וועדת התכנון הקרובה תכנית להקמת 300 יח"ד ביישוב דולב 

בקרבתו התרחש הפיגוע הקשה בו נרצחה רנה שנרב הי"ד.

ראש הממשלה נתניהו: "נעמיק שורש ונכה באויבינו. נמשיך לחזק 
ולפתח את ההתיישבות".

ואביה  ואחיה  הי"ד  שנרב  רנה  נרצחה  האחרון  שישי  ביום  כזכור, 
נפצעו, כשמטען חבלה שהוטמן בקרבת המעיין התפוצץ.

פורסמו 
שמות 
פעילי 

המיליציות 
שחוסלו 
בסוריה 

חאסם יוסוף זאביב ויאסר אחמד 
צאהר, בני 22 ו-23 מלבנון, הם 

הפעילים בשירות כוח קודס שנהרגו 
בתקיפה הישראלית לסיכול פיגוע 

הרחפנים משטח סוריה

מ‡: מ. יו„

מסו־ הרחפנים  פיגוע  סיכול  לאחר  כיממה 
ריה, פרסם צה"ל כי שני פעילי המיליציות השי־
הישרא־ בתקיפה  שחוסלו  הפרן-איראניות  עיות 
לית הם חאסם יוסוף זאביב, בן 23 מנבטייה ויאסר 
שבלבנון.  בליידה  מהכפר   22 בן  צאהר,  אחמד 
השניים פעלו בשירות כוח קודס במסגרת ניסיון 

הפיגוע שהוביל קאסם סולימאני משטח סוריה.
לאיראן  טסו  הפעילים  צה"ל,  הודעת  לפי 
לצורכי  האחרונות  בשנים  פעמים  של  רב  מספר 
הכשרה, שם עברו אימונים יעודיים של כוח קודס 
נפץ.  ורחפני  מאוישים  בלתי  טייס  כלי  להפעלת 
בשבועות האחרונים פעלו השניים למימוש פיגוע 
רחפנים נגד יעדים בישראל במסגרת המיליציות.

אמש פורסמו ציטוטים של מפקד כוח קודס 
במשמרות המהפכה של איראן, קאסם סולימאני, 
בח־ ישראל  של  האחרונות  הפעולות  על  בתגובה 
זית הצפונית: "הפעולות של ישראל מטורפות והן 

יהיו הנשימות האחרונות שלה".

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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TWILL

בהוראת רה''מ: 

בני גנץ זומן לתדרוך בטחוני 
בעקבות האירועים האחרונים

זאת על אף שאינו מכהן כיו''ר האופוזיציה הרשמי • התדרוך הועבר ע''י המזכיר הצבאי וראש המל''ל

מ‡: ח. פרנ˜ל

בהוראת  זומן  גנץ,  בני  לבן,  כחול  יו''ר 
רה''מ לתדריך בטחוני שהועבר לו ע''י המזכיר 
הצבאי וראש המל''ל. יצוין כי נוהל העדכון חל 
האופו־ כיו"ר  המכהן  הח"כ  כלפי  כלל  בדרך 
במאי  ה-21  הכנסת  פיזור  מאז  אולם  זיציה, 
האחרון, ח"כ שלי יחימוביץ' שכיהנה בתפקיד 
כבר אינה מכהנת בו באופן רשמי - ואין יו"ר 

אופוזיציה מכהן בזמן ממשלת מעבר.
יו"ר כחול לבן, בני גנץ, הוא חבר הכ־
נסת שעומד בראש המפלגה הגדולה ביותר 
משמש  הוא  ולכן  השלטון,  מפלגת  שאינה 
למעשה כיו''ר האופוזיציה באופן לא רשמי 

- וזו הסיבה שזומן לשיחת העדכון.
מת־ גנץ,  הוזמן  אליה  העדכון  שיחת 
הביטחוניות  ההתפתחויות  רקע  על  קיימת 
גזרות:  בשלל  האחרונים,  בימים  הרבות 
המתקפה של חיל האוויר הישראלי בסוריה 

שתו־ רחפנים  פיגוע  לסיכול  שהובילה 
מל"טים  על  הדיווחים  אירן,  בחסות  כנן 
ותקיפה  בביירות  דאחיה  ברובע  שאותרו 
ההסלמה  לבנון,  בשטח  לכאורה  ישראלית 

בש־ ישראלים  שני  ורצח  ושומרון  ביהודה 
עזה  מרצועת  רקטות  שיגור  האחרון,  בוע 
מהרצועה  מחבלים  של  חדירה  וניסיונות 

לשטח ישראל.

השר אלי כהן נגד ליברמן: ''קשקשן''
"ליברמן שעומד בראש מפלגה לא דמוקרטית, מנסה לעשות הכל כדי להכתיב למפלגה הכי 

דמוקרטית איך להתנהל", הוסיף

מ‡: יר‡ל לבי‡

הקבי־ וחבר  והתעשייה  הכלכלה  שר 
נט הבטחוני-מדיני אלי כהן בראיון ליעקב 
ברדוגו על אביגדור ליברמן: "תבין עד כמה 
צבוע הוא אביגדור ליברמן. רק לפני פחות 
ובו  הכנסת  ליו"ר  מכתב  שלח  הוא  משנה 
עודה  איימן  של  לצידו  לשבת  שלא  ביקש 
הוא  עכשיו  אבל  האופוזיציה,  בספסלי 
לו  ופותח  הדרך  את  לו  סולל  אליו,  חובר 
את הדלת הראשית כשותף מלא בממשלת 

לפיד-גנץ".
קשקשן.  הוא  כהן "ליברמן  אמר  עוד 

הבטיח שתוך 48 שעות יחסל את הנייה ולא 
בעד  היה  האחרון  באוקטובר  זאת.  עשה 
המ־ לבחירות  דילים  איתם  וסגר  החרדים 
משה  של  בחירתו  אדריכל  כשהיה  קומיות 
ועכשיו  ירושלים  עיריית  לראשות  ליאון 

משדר נגדם שנאה.
היא  אחדות  שממשלת  אמר  הוא 
מציב  הוא  עכשיו  אבל  שיתוק,  ממשלת 
ליב־ אחדות.  לממשלת  רק  שייכנס  תנאי 
רמן שעומד בראש מפלגה לא דמוקרטית, 
למפלגה  להכתיב  כדי  הכל  לעשות  מנסה 

הכי דמוקרטית איך להתנהל", הוסיף.

סקר חדש: 

הליכוד מתחזק, 
ליברמן נחלש

השפעת השיח הביטחוני מהימים האחרונים משפיעה 
על הסקרים וגורמת להתחזקות של המפלגות הגדולות

מ‡: ח. פרנ˜ל

הביטחוניות  ההתפתחויות 
מחזקות את המפלגות הגדולות. כך 
בכאן  אמש  שפורסם  מסקר  עולה 
הליכוד  הסקר,  תוצאות  לפי   .11
וכחול לבן עולות במספר המנדטים 
הקודם,  חדשות  כאן  לסקר  ביחס 
הליכוד  לזו.  זו  צמודות  ונותרות 
ל-32  עולה  מנדטים,  ב-3  מתחזקת 
ועוקפת את כחול לבן. מפלגתו של 
בני גנץ מתחזקת במנדט אחד ומק־

בלת בסקר 31.
של  העלייה 
אולי  הליכוד, 
מהצפת  כתוצאה 
הבטחוני,  השיח 
חשבונו  על  באה 
של ליברמן שיורד 
בשני מנדטים ל-9 
שנחלשת  וימינה 
ל-10.  במנדט 
השמאל,  בגוש 
ר  ש ג - ה ד ו ב ע ה
עמיר  בראשות 
במ־ עוברת  פרץ 
המנדטים  ספר 
הד־ המחנה  את 
פי  על  מוקרטי. 
מפלגתו  הסקר, 
מקבלת  פרץ  של 
ועולה  מנדטים,   7
במנדט אחד ביחס 
הקודם.  לסקר 
ניצן  של  הרשימה 
סתיו  הורוביץ, 
ברק  ואהוד  שפיר 
מנדט  מאבדת 
מהסקר  נוסף 
לכחול  גם  הקודם 

לבן, ויורדת ל-6. הרשימה המשות־
נשארת  הערביות  המפלגות  של  פת 
יציבה עם 11 מנדטים. ש"ס ויהדות 
התורה מקבלות כל אחת 7 מנדטים. 
עם  וזהות  עם 2.3%  יהודית  עוצמה 
1.7% לא עוברות את אחוז החסימה.
הסקר  מתוצאות  עולה  עוד 
להקים  יכול  לא  עדיין  נתניהו  כי 
קואליציית 61 ללא ליברמן, כשבלי 
 56 מכיל  הימין  גוש  ביתנו  ישראל 
המרכז-שמאל  גוש  מנגד,  מנדטים. 

מגיע ל-55 מנדטים.

mailto:mikraot.g@gmail.com�
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ליברמן עבר על הוראות הצנזור 
הראשי ופרסם הודעה על 

תפיסת רוצחי רינה שנרב הי''ד
דקות לאחר פרסום ההודעה – היא נמחקה

מ‡: ח. פרנ˜ל

ח''כ אביגדור ליברמן פרסם אתמול 
(שני) הודעה המברכת את חיילי צה''ל על 
לכידתם של רוצחי רינה שנרב הי''ד שנ־
רצחה ממטען חבלה ביום שישי האחרון. 
ליברמן הוסיף כי "אפשר רק להצטער על 
כך שרה"מ נתניהו מונע את העברת חוק 
ספורות  דקות  למחבלים".  מוות  עונש 
והצנ־ היות  ההודעה  נמחקה  מכן  לאחר 
זורה הצבאית אסרה על פרסום הידיעה. 
להסביר  סירבו  ביתנו  ישראל  ממפלגת 

מדוע נמחקה ההודעה.
הוד־ על  זעמו  הביטחון  במערכת 
עת ליברמן. ״אני לא מבין מדוע אצה לו 
הדרך? מה הוא השיג בזה שהוא פרסם 
על  לתקשורת  הודעה  והוציא  לכולם 
תפיסת מחבלים? ממתי זה תפקידו״?, 
כי  והדגיש  בכיר  ביטחוני  גורם  אמר 
מכו־ יותר  רגיש  להיות  צריך  ״ליברמן 

הביטחון.  שר  בתפקיד  היה  הוא  לם. 
יודע  הוא  חקירות,  זה  מה  יודע  הוא 
מה זו עבודת שטח, הוא יודע יותר טוב 

מכולם מה זו צנזורה״.
הגורם הוסיף בזעם: ״בשב״כ, בצנ־
זורה, במערכת הביטחונית – כולם זועמים 
עליו. צריך להבין – ציוץ כמו של ליברמן 
דבר  עושים  לא  לוחמים.  חיי  לסכן  עלול 

כזה! אני לא מבין אותו״.
מהשב"כ נמסר: "הפרסומים בנושא 
הפיגוע  את  שביצעו  המחבלים  תפיסת 
שב"כ  באישור  או  דעת  על  אינם  בדולב 
הפיגוע  חקירת  החקירה.  על  אמון  אשר 
לסיומה  להמתין  ויש  בעיצומה  נמצאת 
בנושא  ומוסמכות  רשמיות  ולהודעות 

תוצאותיה."

הערכה: 
פייגלין צפוי להודיע 

בימים הקרובים על פרישה 
מההתמודדות לכנסת

ע''פ הדיווחים נתניהו הציע לפייגלין משרת שר כלכלי 
בתמורה לפרישתו מהמרוץ

מ‡: ח. פרנ˜ל

עם  המגעים  כי  מעריכים  בליכוד 
קרובים  מהמרוץ  פרישתו  על  פייגלין 
לסיכום. במסגרת המגעים, נתניהו הציע 
להתמו־ ולא  מהמרוץ  לפרוש  לפייגלין 
ימנה  ובתמורה  הקרובות,  בבחירות  דד 
כלכלי  לשר  שתוקם  בממשלה  אותו 

בכיר מבלי שיכהן כחבר כנסת.
ישי־ להגיב  סירבו  זהות  במפלגת 
רות לדיווחים ומסרו: "זהות מתמודדת 
רב  כנס  בערב  מחר  ומקיימת  בבחירות 
אביב.  בתל  התערוכה  בגני  משתתפים 
עד כה נרשמו לכנס בתוך פחות מיממה 
כ-700 משתתפים והמספרים ממשיכים 

לעלות".
בתוך כך, נפגש אתמול ראש מפ־
גביר,  בן  איתמר  יהודית,  עוצמה  לגת 
עם מקורבו של נתניהו נתן אשל. בסיום 
הפגישה אמר בן גביר כי "הפגישה שלי 

ישיר  המשך  היא  היום  אשל  נתן  עם 
עי־ במסיבת  הבוקר  שאמרתי  לדברים 
מסר  העבירה  יהודית  עוצמה  תונאים. 
ממשלת  אין  שבלעדיה  לנתניהו  ברור 
ימין ושנתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה. 
דברים  לפרט  בכוונתי  אין  לזה  מעבר 

שנאמרו בשיחה של ארבע עיניים".
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בית משפט אמריקני בקביעה דרמטית: 

אלקטורים יוכלו להצביע עבור 
המועמד המועדף עליהם לנשיאות

בית המשפט קבע כי האלקטורים אשר בוחרים את נשיא ארה"ב לא יצטרכו להתחשב בעמדתם 
של האזרחים אותם הם אמורים לייצג

מ‡ ‡ברהם ויסמן

קבע  בדנוור  אמריקני  המשפט  בית 
זהותו  את  קובעים  אשר  האלקטורים  כי 
מה־ במי  להחליט  יוכלו  ארה"ב,  נשיא  של 
מועמדים הם מעוניינים לתמוך, זאת מבלי 
להתחשב בהצבעת אזרחי המדינה שאותה 

הם אמורים לייצג.
ודרמ־ משמעותית  בפסיקה  מדובר 
טית היכולה לשנות את תוצאות הבחירות 
הקרו־ מהבחירות  החל  בארה"ב  לנשיאות 

בות שייערכו בשנת 2020.
הצביע  ב-2016,  לנשיאות  בבחירות 
לג'ון  בקה  מייקל  בשם  מקולורדו  אלקטור 
שה־ אף  על  לשעבר,  אוהיו  מושל  קייסיק, 

זכתה  קלינטון  הילרי  הדמוקרטית  מועמדת 
במרבית הקולות במדינה. שר המשפטים של 
בקה  את  להחליף  יש  כי  קבע  דאז  המדינה 
בשבוע  לקלינטון.  הצביע  ומחליפו  מיידית, 
בדנוור  לערעורים  המשפט  בית  קבע  שעבר 

כי ביטול הצבעתו של בקה היה לא חוקתי.

איראן מאיימת על 
ישראל: "תשלם מחיר 

כבד על מעשיה"
דובר ממשלת איראן אמר כי לעיראק, לבנון וסוריה יש 

את הזכות להגן על עצמן מפני ישראל

 מ‡ ‡ברהם ויסמן 

כי  אמר  איראן  ממשלת  דובר 
ארצו תומכת בזכותן של סוריה, לבנון 
התקי־ מפני  עצמן  על  להגן  ועיראק 

פות הישראליות.
האחרונות  התקיפות  ברקע 
בעיראק  לישראל  מיוחסות  אשר 

והתקיפה הישראלית בסוריה כמו גם 
אירוע הרחפנים בלבנון, איים הדובר 
לשאת  צריכה  "ישראל  כי  האיראני 
באחריות על מעשיה, ולהיות בטוחה 
שהיא תשלם מחיר כבד". עוד נאמר 
הישראליות  לתקיפות  כי  בהודעה 

יהיו השלכות.

mailto:109910@gmail.com
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איראן דורשת מאירופה הסכם ללא 
התייחסות לפרויקט פיתוח הטילים 

זריף הגיע לפסגת שבע המדינות המתועשות ונפגש עם נשיא צרפת

מ‡ ‡ברהם ויסמן

להמ־ בתמורה  דורשת  איראן 
אי  הגרעין,  הסכם  סביב  המו"מ  שך 
הטילים  פיתוח  לפרויקט  התייחסות 
של הרפובליקה. עוד דורשים האירא־
לייצא  לאיראן  שיינתן  אישור  נים, 
ליום.  נפט  חביות  אלף   700 לפחות 
נע־ הנפט  חביות  לכמות  ההתייחסות 
שית כנקודת פתיחה שאמורה לגדול, 

כך לפי הדרישה האיראנית. 
האיראני,  החוץ  שר  כזכור, 
לצרפת,  הגיע  זריף,  ג'אווד  מוחמד 
המדינות  שבע  בפסגת  השתתף  שם 
נפגש  הביקור  במהלך  המתועשות. 
עמ־ צרפת  נשיא  עם  האיראני  השר 

נואל מקרון. 

גורם בבית הלבן: הנשיא 
הופתע מהגעת זריף 

לוועידת ה-ג'י-7; טראמפ: 
"ידעתי שזריף מגיע"

טראמפ אמר כי מקרון עדכנו וביקש את אישורו קודם 
הזמנתו של זריף

מ‡ ‡ברהם ויסמן

דונלד  האמריקני  הנשיא  האם 
החוץ  שר  של  מהזמנתו  ידע  טראמפ 
או  ה-ג'י-7  לפסגת  זריף  האיראני 
התשובה  לכך?  מודע  היה  לא  שמא 
לכך תלויה בזהות המשיב. גורם בבית 
הופתע  טראמפ  הנשיא  כי  דיווח  הלבן 
הוזמן  זריף  האיראני  החוץ  ששר  מכך 

לפגישת הפסגה.
האמרי־ הנשיא  זאת,  לעומת 
החוץ  שר  להגעת  התייחס  עצמו  קני 
האיראני לפסגה ואמר: ''ידעתי שזריף 
מגיע ל-G-7. טראמפ הוסיף ואמר כי 
לא רצה לפגוש בזריף במהלך הפסגה. 
אותו  עדכן  צרפת  נשיא  כי  אמר,  עוד 

קודם לפגישה וביקש את אישורו.

גורמים בפרלמנט 
העיראקי מאיימים 

על ישראל: שומרים 
את הזכות להגיב

מיליציה שיעית טוענת כי בתקיפה נהרגו תשעה מאנשיה 

מ‡ ‡ברהם ויסמן

שני  על  המסתורית  ההפצצה 
השיעיות,  המיליציות  של  רכב  כלי 
לסוריה,  עיראק  שבין  בגבול  שנעו 
קואליציית  אנשי  של  לתגובה  הביאה 
אשר  העיראקי  בפרלמנט  פתח"  "אל 
מזוהים עם אנשי המיליציות השיעיות. 
מדובר  כי  נאמר  שפרסמו  בהודעה 
העם  עיראק.  נגד  מלחמה"  ב"הכרזת 
בנו־ העיראקית".  והריבונות  העיראקי 

בפרלמנט  והביטחון  ההגנה  וועדת  סף, 
חירום  ישיבות  לערוך  קראה  העיראקי 
של הממשלה ושל הפרלמנט, זאת בכדי 
הישרא־ התקיפות  של  בהשלכות  לדון 

ליות על המדינה.
"עסאא'ב  מיליציית  כך,  בתוך 
תשעה  כי  אתמול  טענה  אל־חק",  אהל 
מאנשיה נהרגו בתקיפה שהם מייחסים 
לישראל, שבה נפגעו שני כלי רכב של 
הארגון. לפי המיליציה, בהרוגים מפקד 

השטח.  

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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הלוואות חוץ בנקאיות
עד 100,000 ש"ח
לימי בין הזמנים והחגים
באישור מיידי ללא ערבים

077-350-0405
ak9391@gmail.com

ישראל

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

דיווח: 
טראמפ הציע 

להפציץ 
סופות הוריקן 
בפצצות גרעין

כדי למנוע מהם לפגוע בארה"ב 
• לפי הדיווח, הבכירים שנכחו 
בתדרוך אמרו לנשיא כי יבדקו 

את הנושא

מ‡: יר‡ל לבי‡

אתר החדשות האמריקאי 'אקסיוס' מדווח כי 
פעמים  מספר  הציע  טראמפ  הברית  ארצות  נשיא 
הלאומי  הביטחון  ובכירי  פנים  בביטחון  לבכירים 
לבדוק שימוש בפצצות גרעין כדי למנוע מסופות 

הוריקן לפגוע במדינה.
הסביר  הבטחוניים  התדרוכים  אחד  במהלך 
אפרי־ חופי  מול  להיווצר  מתחילים  טראמפ: "הם 
האטלנטי,  לאוקיאנוס  מעבר  עוברים  כשהם  קה, 
לא  אנחנו  מדוע  אותם,  ישבש  וזה  פצצה  נשליך 

יכולים לעשות את זה?".
אמרו  בתדרוך  שנכחו  הבכירים  הדיווח,  לפי 
לנשיא כי יבדקו את הנושא. אך לא ידעו מה לע־

שות עם ההצעה.
מתייחסים  אינם  כי  הגיבו  הלבן  בבית 
"לדיונים פרטיים שהנשיא יכול היה או לא היה עם 

צוות הביטחון הלאומי שלו".

ביותר מ-1000 קלפיות

השופט מלצר התיר הצבת מצלמות 
בזמן ספירת הקולות 

באופן תקדימי התיר יו''ר וועדת הבחירות הצבת מצלמות מחשש לזיופים • עם זאת אסר מלצר להכניס מצלמות 
לקלפיות במהלך יום הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל

יו״ר  (שני)  אמש  הודיע  תקדימית  בהודעה 
על  מלצר,  חנן  השופט  המרכזית,  הבחירות  ועדת 
החלטה להתיר תיעוד של ספירת הקולות בבחירות 
הארץ,  ברחבי  קלפיות  מ-1,000  ביותר  הקרובות 
מה־ נובעת  הדרמטית  ההחלטה  אלף.  כ-14  מתוך 
תוצאות  את  להטות  ינסו  פוליטיים  שגורמים  חשש 
ומתוך  זיופן  באמצעות  שונות  בקלפיות  הבחירות 
יוצבו  שבהן  מהקלפיות  חלק  הרתעה.  ליצור  רצון 
הב־ וועדת  ידי  על  שייבחרו  קלפיות  יהיו  מצלמות 

חירות וחלקן ייבחרו באופן אקראי.
למפלגות  אסור  כי  מלצר  הודיע  זאת  עם  יחד 
במקומות  מצלמות  להציב  המועמדים  ולרשימות 
הקלפי, וכי הצבת מצלמות באופן שיטתי בקלפיות 
לעמדת היועץ  בדומה  וזאת  ראשית,  חקיקה  טעונה 
בוחנים  בליכוד  ההחלטה,  עקב  לממשלה.  המשפטי 

אפשרות לחקיקה ראשית לפני הבחירות.
ההיתר של מלצר כאמור, לא מדבר על תיעוד 
בתי־ אלא  הבחירות,  יום  במהלך  ההצבעה  הליך 
עוד ספירת הקולות בלבד. בנוסף, מלצר הודיע על 

מפקחים  מאות  כמה  בן  מיוחד  משימה  כוח  הקמת 
שיבצעו גיחות פתע לקלפיות ברחבי הארץ כדי לה־

בטיח את הבקרה על טוהר הבחירות.
כזכור ביום ראשון פורסם כי  החלק הראשון של 
חקירת המשטרה בפרשת הזיופים 
הנוגעל-5  האחרונות,  בבחירות 
הב־ ועדת  שהעבירה  קלפיות 
להסתיים  עומד  לבדיקה,  חירות 
ראיות  נמצאו  הקרובים.  בימים 
בעלי  ידי  על  שבוצעו  לזיופים 
תפקידים בשתי קלפיות – כסרא 
סמיע וטמרה. יותר מ-100 מעור־
בים העידו ונחקרו, בהם תושבים 
אכן  אם  שנבדק  סמיע  בכסרא 
הצביעו. החקירה מתנהלת ביחי־

דה הארצית לחקירות הונאה.

mailto:tthaemek@gmail.com
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תוך שמירה על חשאיות: 

גנץ שכר שוב את שירותיו של 
היועץ שתקף בעבר את לפיד

מדובר ברונן צור, ששימש כיועצו של גנץ בבחירות האחרונות כשלאחריהן, כינה את התנהגות 
לפיד ''אווילית''

מ‡: ח. פרנ˜ל

המתיחות בצמרת כחול לבן ממשיכה. 
אמש פורסם בכאן 11 כי יו"ר כחול לבן בני 
והפעם  נוספת,  פעם  לאחרונה  שכר  גנץ 
לצמרת  חבריו  שאר  מידור  ותוך  בחשאי 
האסטרטגי  היועץ  שירותי  את  המפלגה, 
רונן צור "למשימות ספציפיות ומיוחדות". 
זאת על אף העובדה שצור תקף בעבר את 

מספר 2 בכחול לבן יאיר לפיד.
צור שימש כיועץ בקמפיין של כחול 
תקף  ולאחריהן  הקודמות  בבחירות  לבן 
התנהלותו  את  כינה  לפיד  את  בחריפות 
לי־ מנדטים  דוחק  שהוא  ואמר  "אווילית" 

מין. 
כשבו־ לפני  ירושלים  לרדיו  בריאיון 
עיים אמר היועץ כי ״היצר של לפיד לפגוע 
מצדו  עתיד  יש  יו"ר  ממנו".  חזק  בחרדים 
של  האישי  ודוברו  בחזרה,  צור  את  תקף 
שם  שמוציא  בנוכל  ״מדובר  כי  כתב  לפיד 
לעבוד  ישוב  לא  אמנם  צור  למקצוע״.  רע 

צפוי  אבל  לבן,  כחול  של  בקמפיין  הפעם 
לתת ייעוץ אישי לגנץ.

מכחול לבן נמסר בתגובה: "רונן צור 

לא מועסק בקמפיין". צור אישר את הפר־
ולא  אישי  כיועץ  גנץ  בני  את  סום: "אלווה 

כמנהל או מוביל קמפיין".

ההסתדרות לבית הדין 
לעבודה: לאסור על 

המדינה לבטל תשלומים 
לעובדי רווחה

מדובר ביותר מ-3,000 עובדים, בהם עו"סים, קציני 
מבחן ועוד, אשר מוזעקים לטפל במקרים קשים סביב 
השעון • משרד הרווחה הודיע בשבוע שעבר לעובדים 
כי לא ישלם להם על כוננויות, כולל רטרואקטיבית על 

עבודה שכבר ביצעו

מ‡: יר‡ל לבי‡

לבית  הגישה  ההסתדרות 
בת"א-יפו,  לעבודה  האזורי  הדין 
על  יאסור  אשר  מניעה  לצו  בקשה 
והרווחה)  האוצר  (משרדי  המדינה 
לעוב־ כוננויות  עבור  תשלום  לבטל 
להפחית  ויאסור  הרווחה,  משרד  די 
כוננויות  על  שכר  רטרואקטיבית 

שכבר בוצעו ודווחו.
ההס־ ע"י  הוגשה  הבקשה 
המדינה  עובדי  הסתדרות  תדרות, 
והר־ העבודה  משרד  עובדי  וועד 
המ־ הלשכה  ראש  באמצעות  ווחה, 
שפטית באגף לאיגוד מקצועי עו"ד 
עו"ד  ובאמצעות  שניצר-רהב  חנה 

תהילה בנישו מהלשכה.
מניעה  צו  ביקשה  ההסתדרות 
כו־ לבטל  המדינה  על  יאסור  אשר 
ננויות המוקצות לעובדי משרד הר־
המדינה  על  האוסר  מניעה  צו  ווחה; 
משרד  עובדי  של  משכרם  להפחית 

שעות  או  כוננויות  עבור  הרווחה, 
נוספות שבוצעו ודווחו בחודש יולי 
הצדדים  את  לזמן  בקשה  וכן   ;2019

לדיון דחוף בפני בית הדין.
הוד־ בעקבות  הוגשה  הבקשה 
והשי־ הרווחה  העבודה,  משרד  עת 
שעבר,  בשבוע  החברתיים,  רותים 
שכר  להם  ישלם  לא  כי  לעובדים, 
מחו־ רטרואקטיבית  כוננויות,  עבור 
הנוספות  בשעות  הקיצוץ  יולי.  דש 
נציגות  עם  ומתן  משא  ללא  נעשה 
במשרדי  שנעשה  כפי  העובדים, 

ממשלה אחרים.
בתנאי  לפגוע  צפוי  הדבר 
למעלה  של  והתעסוקה  השכר 
מ-3,000 עובדי משרד הרווחה, בהם 
ועובדים  מבחן  קציני  ילדים,  חוקרי 
עלו־ מכך,  יוצא  כפועל  סוציאליים. 
לות להיפגע גם האוכלוסיות המוח־
אשר נזקקות לשירותי גורמי  לשות 

הרווחה, 24 שעות ביממה.

TWILL

טבריה: ילדה ננעלה בשגגה 
ברכב לעיני אביה

הילדה חולצה בשלום 

מ‡: יר‡ל לבי‡

הט־ במוקד  קריאה  התקבלה  בחצות 
לפוני של ידידים אודות ילדה שננעלה בש־

גגה ברכב לעיני אביה בגן העיר בטבריה.
וישראל  כנרת,  מרחב  סג"מ  דרי,  נתי 
בן הרוש, כונן סניף טבריה, הגיעו במהירות 

למקום ובאמצעות הציוד הייעודי שברשו־
נזק  כל  לגרום  מבלי  הילדה  את  חילצו  תם 

לרכב. לילדה שלום.
אורח  "עובר  מהשטח:  סיפר  נתי 
ליד  האבא  את  וראה  במקום  שעבר 
הגע־ לידידים.  צלצל  הנעול  הרכב 
אני  הילדה.  את  וחילצנו  במהירות  נו 

נפ־ מתנה  וזו  הולדת  יום  הלילה  חוגג 
ילדה  לחלץ  זכות   - לקבל  עבורי  לאה 

שננעלה".
ומבקשים  שבים  בארגון 
ולהקפיד  ערנות  להגביר  מההורים 
אף  סגור  ברכב  ילדים  להשאיר  שלא 

לא לרגע קצר.

mailto:mikraot.g@gmail.com�
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השעמום גורם לחטא:

בית שמש: ילדים הציתו 70 
שריפות בעיר

הילדים נהגו להחביא חומרי בערה בסמוך למקומות בהם למדו ובהפסקות או בסיום יום הלימודים הציתו

מ‡: יר‡ל לבי‡

רמת  באזור  חוזרות  הצתות  בעקבות 
בית שמש, נפתחה חקירת משטרה, נאספו 
החוק־ נדהמו  ובמהלכה  וראיות  ממצאים 
הינם  בהצתות  החשודים   7 כי  לגלות  רים 
נוספים  קטינים  עם  ביחד   12 בני  קטינים 

הצעירים מהם.
הק־ כי  התברר  החקירה  במסגרת 
בסמוך  בערה  חומרי  להחביא  נהגו  טינים 
בסיום  או  ובהפסקות  למדו  בהם  למקומות 
יום הלימודים הציתו, על פי החשד, חורש 
בפעולות  וצפו  המתינו  כן  ואחרי  טבעי, 
כוחות  נאלצו  מקרים  במספר  הכיבוי. 
רבים  דיירים  לפנות  והכיבוי  המשטרה 
הסכנה  בעקבות  חינוך  ומוסדות  מבניינים 

שנשקפה במקום.
הצ־ של  מקרים   70 הקיפה  החקירה 
באזור  לשנה  קרוב  לאורך  שהתרחשו  תות 
לחורש  רב  נזק  נגרם  בהם  שמש  בית  רמת 
לצי־ מיידית  סכנה  תוך  פעם  ולא  טבעי 
הקטינים  הצעיר  גילם  מפאת  ורכושו.  בור 

שוחררו  שבסופה  לחקירה  הגיעו  והורים 
מעורבים  הרווחה  שגורמי  תוך  בתנאים, 

במקרה.
בחקירה  "מדובר  כי  ציינו,  במשטרה 
מישורים  במגוון  פעלנו  במהלכה  מורכבת 
להגיע  מנת  על  חקירה  ופעולות  שונים 

ומ־ ייתכן  לצערנו,  המציתים.  של  לזהותם 
לנזק  שגרמו  חמורים  קונדס  במעשי  דובר 
רב ועלולים היו לגרום לפגיעה קשה בנפש. 
להשגיח  להורים  קוראת  ישראל  משטרת 
על מעשי ילדיהם שעלולים להביא לסכנה 

מידית לחיי אדם ורכוש".

עקב ביטול תמ"א:
תנועת חירום נגד הזנחת מבנים מסוכנים 

קמפיין תנועת החירום הארצית לאיגוד בעלי הדירות במבנים המסוכנים בישראל 

מ‡: יר‡ל לבי‡

תנו־ הושקה  האחרונים  וחצי  בשבוע 
הדירות  בעלי  לאיגוד  ארצית  חירום  עת 
להג־ במטרה  בישראל  המסוכנים  במבנים 
מבנים  ומיגון  חיזוק  בנושא  השיח  את  ביר 
לרבות  עירונית  התחדשות  מיזמי  וקידום 

תמ"א 38 ופינוי בינוי;
מאז השקת התנועה בשבוע שעבר 
לת־ הצטרפו  לאוויר,  הקמפיין  ועליית 
קיבלה  והתנועה  מצטרפים  אלפי  נועה 
מבעלי  תמיכה  הצהרות  בדוגמת  חיזוק 
שלמה  לרבות  בתחום  מרכזיים  מקצוע 
השלטון  מרכז  ראש  לשעבר  בוחבוט 
מעלות  עיריית  וראש  ח"כ  המקומי, 

לשכת  יו"ר  מסילתי  חיים  תרשיחא, 
יו"ר  סגן  ללום,  אברהם  עו"ד  השמאים, 
לשכת עורכי הדין, אד' עדנה מור – יו"ר 
עו"ד  העצמאיים,  האדריכלים  ארגון 
ת"א  מחוז  הערר  וועדת  יו"ר  בירן  ענת 

לשעבר, ועוד. 
 70%" התנועה:  מוביל  ברוך  טל 
דירות  בעלי  הם  לתנועה  מהמצטרפים 
באזורים המוחלשים והפריפריה שבהם 
נכון  עירונית  להתחדשות  היתכנות  אין 
המסו־ במבנים  שחיים  ודיירים  להיום 
כנים. הגיע הזמן שהממשלה תכריז על 
לחדש  ותפעל  לאומית,  חירום  תכנית 
והמסוכנים  הישנים  המבנים  כל  את 

ישראל!"

אומן: ילדה חרדית נפלה מגובה 
שתי קומות

ילדה חרדית, כבת 6, נפלה מגובה שתי קומות בעיר אומן באוקראינה, בסמוך לציון רבי נחמן 
מברסלב. היא פונתה במצב קשה לבית החולים עם חבלת ראש

מ‡: יר‡ל לבי‡

נפלה  ברסלב  חסידי  ממשפחה  ילדה 
לקברו  סמוך  מגורים  בבניין  שנייה  מקומה 

של רבי נחמן מברסלב זיע“א באומן.

אותה  פינה  מקומי  אמבולנס 
כשמצבה  בעיר  המקומי  החולים  לבית 
ושברים  ראש  חבלת  עם  קשה  מוגדר 

בידיים.
הילדה מאושפזת בבית החולים בעיר 

נבדקת  ומונשמת.  מורדמת  כשהיא  אומן 
לי־ הילדה  של  בהולה  להטסה  האפשרות 

שראל.
אנא הרבו בתפילות! שם הילדה לת־

פילה: ענת (אניה) בת חנה (ז‘אנה)

מהי התועלת שבשמחה? חלק ב
שנב־ רוצה  אני  עכשיו  השמחה  נושא  את  התחלנו  הקודמת  בפעם 
חין מהי שמחה אמתית, תמיד בחגי הגויים עוד מעט מגיע סוף שנה 
ואתם מבינים על מה אני מדבר, אלפים יוצאים לרחובות שיכורים 
ומאושרים, לא עובר הרבה זמן עד שמתלקחים מריבות בין אנשים, 
אנשים נפצעים ונעצרים, כל זה לא שמחה אלא אשליה של שמחה 
הסטרית! ראיתי חז"ל על זה אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע אין אומה 
זו כשאר אומות העולם, אומות העולם כששותים ומשתכרים הולכים 

ופוחזים ואנו לא כן, אלא שאף על פי ששתינו ואני תפילתי לך ה'.

 אנחנו צריכים ללמוד ולהבדיל בין שמחה אמתית שנותנת לנו כוח 
להתעלות ולהתקדם לבין אשליית שמחה שפורצת בכוחות צהלה 
עצומים ומתנקזת לפורקן יצרים, ודועכת לנפילה ודיכאון, לא במק־
רה זוכה ראש השנה האזרחי לשיא המפוקפק של היום שיש בו הכי 

הרבה מקרי התאבדות בעולם. 

משמחה,  קופץ  הוא  בלוטו  גדולה  זכיה  זכה  אדם  כאשר  לדוגמא 
לכאורה למה הוא מצפה? לנסוע לטיול מסביב העולם? להיות איש 
חשוב עכשיו? הוא חושב לעצמו עכשיו אני אוכל לעשות מה שמ־
תחשק לי עד מאה ועשרים שלי אני אדם חופשי ואדון לעצמי, לא 
עוד עבודה לא עוד דאגה לא עוד בעיות, לא עוד צרות 50 מיליון 

שקל הללויה. 

ועכשיו בואו נתבונן האם תחושת ההתעלות הזו תחזיק מעמד לאורך 
זמן? הרי ברור לכולנו שאפשר להיות אומללים וגם מיליונרים, יתכן 
מהחיים  להשיג  רוצה  מה  בכלל  יודע  לא  "המאושר"  שהזוכה  מאוד 
שלו. ואז כל השמחה שלו היא בועת אשליה שתתנפץ לו, לאחר שנה 
אנחנו יכולים לראות אותו בחיפוש נואש אחר משמעות החיים. ולמה? 
כי כל כך משעמם לו שאומר לעצמו אולי הפילוסופיה הזו תיתן לי ענין 
בחיים". אנחנו צריכים לדעת  שמחה היא לא שיכרות מטופשת או 
פורקן יצרים. אלא שמחה היא אושר פנימי עמוק שמגיע עם הגשמת 
הפוטנציאל שלך. כל אדם צריך להבין אם אתה יודע מה אתה רוצה 
להשיג בחיים אז אתה יכול להשיג את זה גם בלי מיליוני שקלים בחש־
בון הבנק. אתה סה"כ צריך זריקה קטנה של שמחה לתוך החיים ואתה 
מוכן לצאת לדרך, ולכן השאלה היא האם אתה מתחיל להבין כיצד 

אפשר להשתמש בכוח השמחה כדי לחיות?

זה הזמן להיות בשמחה להודות על האושר שלך, זה הזמן לאחוז בת־
קוה שיגיעו ימים של שלווה ולא נשאר מקום לעצבות. . עכשיו תבחן 
את עצמך עד כמה הנך שמח ביומיום שלך? עד כמה השמחה שורה 
בתוכך? עד כמה יש בך אמביציה ואנרגיה בחיים? מרכז האומץ לשנות 
מלווה אותך בתוכנית ליווי אישית להצלחה באחריות מלאה לתוצאות, 
ההצלחה ממשיכה עכשיו נפתח מחזור רביעי ב 18.9.19 קורס פרונ־
 TMP-Therapeutic   טלי לתכנות תת המודע טראנס וסוגסטיות
 NLP Basic | סוגסטיבי  מודרך  דמיון    Mind Programming
Practitioner לדעת להניע תהליכי שינוי עמוקים בעצמך ובאנשים, 
להתחבר לכל אדם בשניות, להיות אדם משפיע וכריזמטי שממגנט 
המודע!  תת  את  את היכולת לתכנת  לרכוש  חייב  אתה  אנשים  אליו 
קורס ה- TMP המקיף ביותר של ד"ר שינוי לכל הפרטים המלאים 

0506669924        קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה  

האומץ לשנות // מאת הרב גילי עטרי

לך ובבילך „"ר ינוי ‚ילי עטרי
 NLP Trainer & Master חבר הפ„רˆיה העולמי NFNLP

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

חוננו: "המשטרה 
נוהגת באפליה. 

הצעיר ואביו נעצרו 
על לא עוול בכפם"

אב ובנו תושבי גוש טלמונים נעצרו בעת שיצאו 
ביום שישי להפגין סמוך למקום הפיגוע, וזאת 

ללא כל סיבה הנראית לעין 

מ‡: יר‡ל לבי‡

טל־ גוש  תושבי  ובנו  אב 
להפגין  שישי  ביום  יצאו  מונים 
למעיין  סמוך  הדואר  בצומת 
נרצחה  בו  הפיגוע  מקום  דני, 
ואביה.  אחיה  ונפצעו  שנרב  רנה 
שוטרי  עצרו  ההפגנה  במהלך 
סיבה  כל  ללא  צעיר  בחור  מג"ב 
על  אביו  כשמחה  לעין.  הנראית 
את  גם  השוטרים  עצרו  מעצרו, 

האב.
במקום  שצולם  בסרטון 
על  עומד  הצעיר  נראה  ההפגנה 
השוטר,  עם  ומתווכח  המדרכה 
לעצר  השוטר  מחליט  כשלפתע 
אביו  מחה  מכן  לאחר  אותו. 
להבין  וביקש  השוטרים  בפני 
לאחר  אך  המעצר,  סיבת  את 
השוטרים  עצרו  ספורות  דקות 

גם אותו.
לתחנת  הובאו  ובנו  האב 
המשטרה במודיעין עילית, ושו־

חררו לפני שבת. 
מארגון  קידר  עדי  עו"ד 

ביקר  ולבנו  לאב  המסייע  חוננו 
את התנהגות השוטרים " במהלך 
הנת־ הרצח  לאחר  שישי  יום 
מספר  התקבצו  דני  במעיין  עב 
לגיטי־ למחאה  באזור  אנשים 
אנשים  הגיעו  הזה  במקרה  מית. 
לא  סוכריות,  עם  האזור  תושבי 
ממקום מתפרע אלא מתוך מקום 
לגיטימית.  בצורה  להפגין  של 
במק־ ישראל  משטרת  לצערנו 
יו"ש,  באזור  תמיד  כמו  הזה,  רה 
הביטוי  חופש  את  מכבדת  אינה 
הת־ בצורה  באו  הם  והמחאה. 
את  שווא  במעצר  ועצרו  קפית, 
הבחור הצעיר ואביו על לא עוול 
אותם  להרתיע  כדי  ורק  בכפם 

ואת המפגינים".
עו"ד קידר הוסיף כי " חבל 
באפ־ נוהגת  ישראל  שמשטרת 
ליה. למול מחאת יהודי אתיופיה 
בכבוד  נהגו  כלכליות  ומחאות 
כלפי  פה,  ורק  המוחים,  כלפי 
מחאה שקטה ולגיטימית - נקטו 
לשר  קוראים  אנו  קשה.  ביד 

לביטחון פנים לטפל בבעיה".

עתירה לביהמ"ש: 

משרד החינוך שותף בהקמת בית 
ספר בלתי חוקי

עתירה נגד משרד החינוך ומועצת נווה מדבר שמקימים בית ספר לא חוקי במתחם המיועד בקרוב 
להעתקה לרהט • "אינטרסים פסולים מאחורי הקלעים"

מ‡: יר‡ל לבי‡  

מועצת  התחילה  האחרונים  בשבועות 
אינטנסיביות  בעבודות  שבדרום,  מדבר  נווה 
לא  בדואי  במתחם  תיכון  ספר  בית  לבניית 
הוא  בבג"ץ,  המדינה  הצהרת  פי  שעל  חוקי 
חדשה  לשכונה  הקרוב  בזמן  לפינוי  מיועד 
רהט.  בעיר  עבורם  מקימה  הבדואים  שרשות 
הצבת  גדול,  שטח  הכשרת  כוללות  העבודות 

מבני כיתות, מבני שירות ועוד.
להסדרת  לרשות  רגבים  פניית  בעקבות 

התיישבות הבדואים בנגב, הגיבו ברשות לפ־
בית  להקמת  מתנגדת  הרשות  כי  רגבים  ניית 
הספר, "שכן לשיטתה אין מקום להקמת בית 
ספר זמן לא רב לפני מעבר התושבים לשכונת 

הקבע".
הארצית  ליחידה  רגבים  פניית  בעקבות 
עבו־ הפסקת  צווי  הוצאו  הבניה,  על  לפיקוח 
רג־ עתרה  ובמקביל  מדבר,  נווה  למועצת  דה 
כנגד  שבע,  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית  בים 

משרד החינוך ומועצת נווה מדבר.
גו־ של  שערורייתית  התנהלות  "זוהי 

פים רשמיים במדינת ישראל שהחליטו על 
חוקי,  בלתי  ספר  בית  לבנות  עצמה  דעת 
חריף  בניגוד  ואף  כחוק,  בניה  היתרי  ללא 
לעמדת רשות הבדואים", מציינים בתנועת 
למגורי  לעבור  אמורים  "התושבים  רגבים. 
המדינה  להחלטת  בהתאם  רהט  בעיר  קבע 
חוקי  ספר  בית  עבורם  יש  ובינתיים  ובג"ץ, 
שה־ הנמנע  מן  לא  נסיעה.  דקות   5 במרחק 
רק  לא  היא  חוקי,  הבלתי  הספר  בית  קמת 
פסו־ באינטרסים  כרוכה  אלא  חינוכי,  צורך 

לים מאחורי הקלעים".

שני דולפינים נצפו בחוף בסמוך ליפו
שני דולפינים מצויים, חמישה צבים חומים ושלך בנדידה נצפו בפיקוח דייג בסמוך לנמל יפו

מ‡: יר‡ל לבי‡

הטבע  ברשות  הימית  היחידה  פקחי 
והגנים זכו לתצפית מרשימה של שני דולפי־
נים מצויים, חמישה צבי ים חומים ושלך בנ־
דידה בסיור פיקוח ימי היום בין אשקלון ליפו.
גיא לוויאן פקח היחידה הימית ברשות 
מר־ תצפית  לראות  הופתענו  והגנים:  הטבע 
שימה של בעלי חיים רבים בסיור הימי היום. 
מאוד משמח אותנו לפגוש ולעקוב אחר בעלי 

החיים בים התיכון.
הנפוץ  הימי  היונק  הוא  המצוי  הדולפין 
ביותר בישראל. מבנה גופו מלא ומגושם וצב־
עו אפור עד חום, עם בטן בהירה. חרטומו קצר 
ועבה, והוא מופרד על ידי כפל בולט מקדמת 

ממוצעת  להקה  מ'.   2.5-3.5 אורכו  הקדקוד. 
מונה חמישה פרטים ומורכבת מנקבות וגורים 
שוחים  הזכרים  הזוויגים.  משני  מצעירים  או 

בגפם או בזוגות וחוברים ללהקות מזדמנות. 
היבשת  מדף  מעל  חי  המצוי  הדולפין 

ולעתים פוקד את הים העמוק.

מדף  מעל  המצוי  הדולפין  אוכלוסיית 
בישראל  התיכון  הים  חוף  שלאורך  היבשת 
האוכלו־ תת  פרטים.  ב-300-400  מוערכת 
בס־ שעתידו  כמין  מסווגת  התיכון  בים  סייה 
עליה  שמאיים  העיקרי  הסיכון  כאשר  כנה, 
הוא לכידה בשוגג בציוד דיג. איומים נוספים 
כוללים את זיהום הים, בליעת פסולת ופגיעה 
הבינ־ הארגון  הכריז  ב-2017  המזון.  במארג 
מדף  שטח  על   (IUCN) טבע לשימור  לאומי 
ישראל  של  התיכון  הים  חופי  שמול  היבשת 
בע־  ,(IMMA) ימיים  ליונקים  חשוב  כאזור 
ודולפי־ מצויים  דולפינים  של  תצפיות  קבות 
נים מצויים על ידי מחמל"י (מרכז חקר מידע 
וסיוע ליונקים ימיים בישראל) לאורך השנים.

הצעיר החרדי שהותקף ברשת 
שופרסל הגיש תלונה נגד תוקפיו

משפחתו של הצעיר שכרה את שרותיו של איתמר בן גביר על מנת לייצג אותם בתיק נגד התוקף והוא 
התחייב לייצגו ללא תמורה

מ‡: יר‡ל לבי‡

שעבר  בשבוע  שהותקף  החרדי  הצעיר 
עם  יחד  הגיע  עציון  שבגוש  שופרסל  בסניף 
משפחתו ועורך דינו איתמר בן גביר, על מנת 
להגיש תלונה במשטרה נגד תוקפיו. התלונה 

הוגשה בתחנת המשטרה בביתר עלית.
כזכור אמש הודיע עו"ד בן גביר כי מש־
מנת  על  שרותיו  את  שכרה  הצעיר  של  פחתו 
לייצג אותם בתיק נגד התוקף. בשל חשיבות 
הנושא לקח על עצמו בן גביר את הייצוג בתיק 

למרות שבימים אלו הוא מתמודד לכנסת.
מדובר  לא  כי  עולה  ראשונית  מבדיקה 
ידי  על  הצעיר  מותקף  בה  הראשונה  בפעם 
עובדים תושבי הרשות. כמו כן, משיחה של בן 
גביר עם הצעיר עולה שזאת לא הפעם הרא־

שונה שהתעללות בו צולמה.

שעבר  שבשבוע  לאחר  נחשפה  הפרשה 
פורסם סרטון בו נראה עובד שופרסל, תושב 
הרשות, מתעלל בבחור חרדי בעל מוגבלויות. 

בסרטון רואים את התוקף עוטף הצעיר החר־
די בניילון נצמד תוך כדי שהם מכריחים אותו 

להגיד דברים שונים.

אובמה קונה 
אחוזה ב-15 
מיליון דולר

ברק אובמה רוכש ארמון קיט עצום באי הנופש 
היוקרתי מרת'הס ויניארד שמול חופי מסצ'וסטס 

מ‡ פ. יוחנן

הדמו־ שבמפלגה  בזמן 
הראש  את  שוברים  קרטית 
נפטרים  איך  להבין  בניסיון 
אובמה  ברק  טראמפ,  מדונלד 
אחו־  - ענק  לרכישת  מתכונן 
היוקרתי  באי  מפוארת  זה 
הממוקם  ויניארד,  מרתה'ס 

במדינת מסצ'וסטס.
אמריקנים  אתרים  מספר 
לשעבר  ארה"ב  שנשיא  דיווחו 
ורעייתו כבר חתמו על חוזה לר־
כ-120  של  בשטח  מגרש  כישת 
שפת  על  ממש  הממוקם  דונם, 
הים. בתוך השטח כבר בנוי בית 
ובתוכו  מ"ר,  כ-650  ששטחו 

אחד  שלכל  שינה  חדרי  שבעה 
צמו־ ושירותים  אמבטיה  מהם 

דים. 
הבית  של  הרשמי  מחירו 
הוא 15 מיליון דולר, אבל אובמה 
הנחה  מחיר  הנראה  ככל  ישלם 
עצום  סלון  מכיל  הבית  מיוחד. 
אוכל  חדר  מקושתת,  תקרה  עם 
ופי־ מקצועי  שף  מטבח  רשמי, 
לבני  שאופייניים  נוספים  נוקים 

המעמד העליון. 
שבעת  אובמה,  הזוג  בני 
כהונתו של ברק הרבו לדבר על 
שוויון חברתי והקטנת הפערים, 
הכחישו בשנת 2017 שהם עתי־
דים לרכוש בית מפואר במדינת 

מסצ'וסטס.
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תשדיר הסברה בשפת הסימנים 
נגד התבוללות 

אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בארץ חשופה יותר לנגע ההתבוללות  

‡: יר‡ל לבי‡

עם  של  הייחודיות  את  מסבירים  איך 
המא־ כוונו  הפעם  ידיים?  בתנועות  ישראל 
השמיעה  וכבדי  החרשים  לאוכלוסיית  מצים 
למניפולציות  יותר  לפגיעה  שנחשבת  בארץ, 

מיסיונריות ולהתבוללות.
זוהי  השמיעה.  כבדי  באוכלוסיית  מדובר 
קהילה סגורה יחסית, שקשה לחדור אליה לנו־
כח מגבלת התקשורת. בשנים האחרונות הפכה 
אנטי  לתעמולה  במיוחד  לחשופה  זו  קהילה 
יהודית, ולטרף קל לנגע ההתבוללות שפשה בה.

הרב יהושע סודקוף, רב בקהילה ושליח 
את  מסביר  בישראל,  השמיעה  לכבדי  חב"ד 

בקהילה  "מדובר  המדאיגה:  התופעה  ממדי 
לקהל  פתוחה  איננה  הדברים  ומטבע  קטנה, 
הרחב. לא פעם, היהודי החרש ניצב בפני ני־
סיון לא פשוט של התבוללות. לצערנו, גילינו 
אוכלו־ בקרב  התבוללות  של  גבוהה  נוכחות 

סיית החרשים".
את  הרימו  התבוללות  למניעת  בארגון 
הפי־ הם  לעזרה.  להיחלץ  והחליטו  הכפפה 
הכותרת  שגולת  חדשנית,  הסברה  ערכת  קו 
הממחיש  הסימנים,  בשפת  תשדיר  היא  שלה 
את  ומסביר  ההתבוללות  שבנגע  הסכנה  את 
שמדו־ מודים  הם  ישראל.  עם  של  ייחודיותו 
אי־ ההתבוללות  סכנת  "לצערנו,  באתגר:  בר 

גדלים  ציבורים  ובקרב  כבעבר,  קונצנזוס  ננה 
והולכים, מתפתח כרסום בהכרה בסגולתו של 
בעבר  אם  יהודי.  חינוך  בהעדר  ישראל,  עם 
נישואין לבני זוג לא-יהודים היו מוסכמה גו־

רפת, הרי שלצערנו הערך הזה נפרץ.
"כאן נוסף קושי כפול, בניסוח המסרים 
הקהילה,  בני  של  התקשורת  לשפת  האלה 
ולאחר  מקצועיים,  מומחים  גייסנו  כך  לשם 
המוגמר,  על  לברך  שמחים  אנו  ממושך  עמל 
המ־ אלו,  יקרים  יהודים  שגם  גדולה  בתקווה 
תמודדים יום-יום עם מגבלות פיזיות, יהדפו 
את ההתבוללות הלאה מהם. סוף-סוף יש בי־
דינו כלי הסברה איכותי בסוגיה אקוטית זו".

סערת ההפרדה בחיפה:
השופט לא אפשר להבהיר את פסק דינו

שופט בית המשפט בחיפה שהתבקש להבהיר האם ניתן לקיים את האירוע במימון פרטי, סירב לעשות כן, 
מתוך ידיעה שאי מתן תשובה תגרום לביטול מוחלט של האירוע

מ‡: יר‡ל לבי‡

לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה הח־
ליט כי לא ניתן לקיים את האירוע לגברים בלבד, 
אף  וביניהם  האחרון,  הרגע  של  מאמצים  נעשו 

פנייה אל השופט שיבהיר את פסק דינו.
ומרדכי  שטיינמץ  מוטי  של  דינם  עורכי 
בן דוד, ביקשו מהשופט שיבהיר את פסק דינו 

וזאת לבקשתם של הנהלת מרכז הקונגרסים.
הערות  לאור  כי  לשופט  כתבו  בפנייתם 
הק־ חובת  ומתוך  הדיון  במהלך  המשפט  בית 
הקונגרסים  למרכז  פניה  נעשתה  הנזק,  טנת 
לקיומו של האירוע במימון פרטי. לצורך כך, 

הקונגרסים  ומרכז  טלפונית  שיחה  התקיימה 
הודיעו כי הם מבקשים לקבל את הבהרת בית 
האירוע  של  קיומו  לאפשרות  אשר  המשפט 
שנמכרו לו כבר כאמור בדיון, למעלה מ-1300 
לה־ המשפט  מבית  ביקשו  כן  ועל  כרטיסים 
על  אוסר  או  מתייחס  הדין  פסק  האם  בהיר 

קיום האירוע המתוכנן במימון פרטי.
הדיון  כי  השופט  הודיע  שעה  כעבור 
הבהרות  של  הליך  ואין  הדין,  בפסק  הסתיים 

אחריו.
החלטת  את  תקף  גפני  משה  הרב  ח"כ 
והוא  חוק  יש  כי  ואומר  בחיפה  המשפט  בית 

כאן  שיש  שופטים. "התהליך  לכמה  ברור  לא 
הוא מסוכן ולא נעבור עליו לסדר היום".

"התרבות שלהם - היא תרבות, התרבות 
שלנו - היא לא תרבות. התהליך הזה הוא תה־
ליך מסוכן, אנחנו לא מתכוונים לעבור לסדר 

היום על הדבר הזה".
"המציאות הזאת שאנחנו יכולים לחיות 
תרבות  לקבל  יכולים  ואנחנו  הזאת,  בארץ 
דבר  היא  באוכלוסייה,  אחרת  קבוצה  כל  כמו 
הזה  לטירוף  ניתן  ולא  מאליו,  מובן  פשוט, 
את  נתקן  הזאת.  בצורה  ולהשתולל  להמשיך 

החוק הזה שהוא יהיה ברור".

החות'ים ירו 10 טילים בליסטיים לסעודיה
המורדים בתימן, שלוחיה של איראן, ממשיכים להבעיר את האזור • הסעודים הצליחו ליירט שישה 

טילים מתוך עשרה ששוגרו לשטחם

מ‡ פ. יוחנן

לא  שיגרו  בתימן  החות'ים  המורדים 
פחות מעשרה טילים בליסטיים מסוג "באדר 
F1" לעבר נמל התעופה ג'יזאן, שבדרום-מע־
רב ערב הסעודית. זו אינה התקיפה החות'ית 
הראשונה של נמל זה, אך מנגד מדובר בתקי־

פה חריגה בהיקפה.
הן  משתמשים  ג'יזאן  התעופה  בנמל 
כוחות  של  הפעילות  עבור  צבאיים,  לצרכים 
הקואליציה בראשות ערב הסעודית במלחמת 
בין  אזרחיים.  לצרכים  והן  בתימן,  האזרחים 
"אייר- ג'יזאן:  בנמל  שמשתמשות  החברות 
האמירויות,  שבאיחוד  לשארג'ה  ערבייה" 
הבינלאומי  התעופה  לנמל  "פליי-דובאי" 
חברות  שלל  וכן  לקהיר,  "נייל-איר"  בדובאי, 
הדיווחים  הסעודית.  בערב  פנים  לטיסות 
שזורמים מג'יזאן מציינים נפגעים רבים, ללא 
מספר ברור. מנגד, מצוין כי שישה טילי פט־
 .F1 ריוט הצליחו ליירט חלק מטילי הבאדר

לת־ חדש  שיא  מהווה  החריג  האירוע 
קופה סוערת, שבה הסעודים סופגים פגיעות 
ואבחה  ג'יזאן  בערים  התעופה  נמלי  קשות. 
אתמול,  נפצעו.  רבות  ועשרות  טילים  ספגו 
בעיר  צבאי  במבנה  פגע  חות'י  טיל  למשל, 
תימן-ערב  גבול  בקרבת  שנמצאת  סמטאח, 

הסעודית.

"הימשכות ניסיונותיהם של החות'ים 
לחו־ מנוגדת  אזרחיות  במטרות  לפגוע 
כוחות  דובר  תקף  הבינלאומיים",  קים 
אל-מאליכי.  טורקי  קולונל  הקואליציה 
טיס  בכלי  להשתמש  ממשיכים  "הם 
ופוגעים  בליסטיים  ובטילים  ממולכדים 

בריבונות שלנו".

היום יומ“ד של 
מרן האדמו“ר 

רבי יואל 
מסאטמאר זי“ע

מרנן האדמו"רים מסאטמאר שליט"א ערכו אמש 
את סעודת ההילולא ויעלו היום לציונו

מ‡: יר‡ל לבי‡

ריכוזי  בכל  מציינים  היום 
חסידי סאטמאר בארץ ובעולם את 
יומא דהילולא ה-40 של כ“ק מרן 
זי“ע,  מסאטמר  יואל  רבי  אדמו“ר 

בעל ה'ויואל משה'.
מסאטמר  האדמו"ים  כ"ק 
שוה"ט  את  אמש  ערכו  שליט"א 

ויעלו היום לציונו. 
צפויים  ישראל  בית  המוני 

להגיע היום לציונו הק'.
בימים האחרונים החלו אנשי 
עם  הקהילה  של  קדישא  חברה 
ההכנות לקליטת ההמונים שיגיעו 
להתפלל במקום לשיקום הדרכים 

לציון הק' והקמת האוהלים.

חוק "אשראי הוגן" 
נכנס לתוקף

החוק יחזק את התחרות בין המלווים ויגביל  את 
גובה הריבית • "יסדיר את שוק האשראי"

מ‡ פ. יוחנן

נכנס  הוגן"  "אשראי  חוק 
פרסו־ לאחר  כשנתיים  לתוקפו, 
במסגרת  ללווים   לסייע  כדי  מו, 
ברי־ יחויבו  שלא  חוץ-בנקאית, 
ביות גבוהות וזכויותיהם יישמרו 
הלוואות  במתן  בעיקר  במלואן, 

בהוגנות ובשקיפות.
בשל  במיוחד  חשוב  החוק 
הטכנולוגיות  ההתפתחויות 
הפיננסים.  בתחום  והאחרות  
בעוד  ישראל,  בנק  נתוני  פי  על 
בהיקף  ירידה  מציגים  הבנקים 
האש־ חברות  הצרכני,  האשראי 
ראי מציגות גידול מהיר בתחום.

בשנת  ,2017 למשל, היקף 
ידי  על  בפועל  שניתן  האשראי 
גדל  האשראי  כרטיסי  חברות 

ביותר מ-21  מיליארד שקלים - 
גידול של  .15.6% 

מומ־ נרקיס,  גלעד  עו"ד 
המערכת  מול  להתמודדות  חה 
היום"  ל"ישראל  אמר  הבנקאית, 
החדש,  החוק  את  משבח  הוא  כי 
המטיל על המלווה מספר חובות: 
עריכת  היא  הראשונה  החובה 
הלווה  והסכמת  בכתב  מסמך 
ועליה  במפורש  להינתן  צריכה 

להיות מתועדת בידי המלווה.
לה־ נוגעת  השניה  החובה 
הש־ לחוק  התיקון  ריבית:  גבלת 
בנקאיים  החוץ  המלווים  את  ווה 
לבנקים ולחברות האשראי וקבע 
ריבית מקסימום של בנק ישראל 
בתו־  (0.1% על   כיום  (העומדת 

ספת 15%.
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כיצד לבנות ביטחון עצמי?
ישנם חמישה סימנים שמצביעים על אדם שאין לו את הרמה הנכונה 
והרצויה של ביטחון עצמי. עם זאת, ישנם אנשים אחרים שאין להם 
ביטחון עצמי על אף שעל חמשת הנקודות הבאות עם יענו כראוי. נקו־
דות אלו אינן אלא נקודות עוצמתיות שמצביעות עלינו האם אנו בעלי 

ביטחון או לא.

1. אנחנו מפסיקים לנקוט פעולות ומתחילים להתמהמה על דברים שו־
נים. 2. אנחנו לא אוהבים להגדיר מטרות. 3. אנחנו חוששים להיכשל. 
4. השיח הפנימי שלנו תמיד מלא בכעס וביקורת עצמית. 5. אנחנו לא 
עושים כלום לגבי הדברים שמפריעים לנו בחיים. אלו הסממנים הבול־

טים של אדם חסר ביטחון עצמי.

אם כן, שיפור המסוגלות העצמית שלך הוא דבר בעל חשיבות מכרעת 
מזאת,  יתרה  תשיג.  שאתה  ולאושר  מטרות  להשגת  בחיים,  להצלחה 
משתבשים,  דברים  אם  כי  האמונה  גם  משמעה  העצמית  המסוגלות 

ישנם סיכויים טובים כי התוצאות יהיו חיוביות לבסוף.

זכרו: כאשר ההערכה העצמית והכבוד העצמי שלכם נותרים שלמים 
שאינם  במצבים  גם  ועוצמתיים  חזקים  תישארו  אתם  מה,  משנה  לא 

נעימים לכם. 

אנו מציעים מפגש אישי ודיסקרטי שבו נלמד תרגילים, טכניקות ושי־
טות שבעזרת השם יביאו לתוצאות מדהימות של שינוי וביטחון עצמי 

רב.

לאור ההצלחה עד כה: המבצע ממשיך ועשרת הפונים הראשונים יקב־
לו אבחון גרפולוגי במתנה.

צלצל עכשיו למספר: 0534184414

אנו נשמח ליצור עמך קשר, לייעץ לך ולהתקדם יחד עמך לעבר עתיד 
טוב יותר.

בהצלחה!

פרטיות הפונים מובטחת!

CBT טור

פנה עכיו לכוב המייל הב‡ה וה‡ר ‡ מספר הטלפון לך
iontan345345@gmail.com

‡נו נמח ליˆור עמך ˜ר ולה˜„ם יח„ עמך
 לעבר עי„ טוב יור. בהˆלחה!

אינדונזיה תחליף 
את עיר הבירה 
השוקעת שלה

ג'קארטה נמצאת כבר כמעט חציה מתחת לפני הים 
והיא תוחלף במסגרת תכנית שאפתנית

מ‡ פ. יוחנן

 אינדונזיה הויעה כי עיר בירה 
חדשה תמוקם באי בורנאו, במקומה 
ג'אקרטה  הנוכחית  הבירה  עיר  של 
מתחת  נמצא  כבר  חצייה  שכמעט 

לגובה פני הים
האינדונזית  הבירה  ג'אקרטה, 
הבירה  להתחלף.  הולכת  היום,  עד 
החדשה והנוצצת עדיין חסרת שם, 
אבל היא תמוקם, לפי דברי הנשיא 
קלימ־ מזרח  במחוז  ווידודו,  ג'וקו 
על  ותתפרש  בורנאו,  שבאי  נטאן 
יח־ מפותחים  לא  אזורים  שני  פני 
היא  הבירה  להחלפת  הסיבה  סית. 

שג'אקרטה שוקעת בים.
של  ביתם  הקודמת,  הבירה 
נבנתה  תושבים,  מיליון  מ-10  יותר 
שוקעת  והיא  ביצתית  אדמה  על 

של  מסחרר  בקצב  ג'אווה  ים  לתוך 
כיום,  כבר  בשנה.  סנטימטרים   25
נמצאת  היא  מומחים,  אומרים 
פני  לגובה  מתחת  בחצייה  כמעט 
תעלה  השאפתנית  התוכנית  הים. 
דולרים.  מיליארד   32.79 למדינה 
חומה  החוף  בקו  הוקמה  בינתיים, 

בניסיון להאט את הצפתה.

טראמפ למקרון: "נטיל מס על יין צרפתי"
בפסגת ה־G7 תקף טראמפ את מקרון בשל מיסוי גבוה על טכנולוגיה אמריקנית • לגבי מלחמת 

הסחר הבהיר: "נוכל להכריז על מצב חירום"
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נשיא  את  תקף  האמריקני  הנשיא 
לא  צרפת  אם  כי  מקרון  על  ואיים  צרפת 
חברות  של  מוצרים  על  מכסים  תפחית 
היין  את  ימסה  הוא  אמריקניות,  טכנולוגיה 
הצרפתי שנכנס לארה"ב "כפי שהם לא ראו 

בעבר".
חזית  להציג  ניסה  מקרון  עוד  בנוסף, 
טראמפ  הנשיא  האיראנית,  בסוגיה  אחידה 
הסנ־ במשטר  דבק  הוא  כי  להדגיש  מיהר 
על  המקסימלי"  ה"לחץ  ובמדיניות  קציות 

טהרן. 
 טראמפ התייחס למלחמת הסחר עם 
סין ואיים כי ביכולתו להכריז על "מצב חי־
רום לאומי" בגין "גניבת קניין רוחני. אנחנו 
זה".  בגלל  בשנה  דולר  טריליון  מפסידים 
חירום  מצב  על  להכריז  בכוונתו  אין  אולם, 

שכזה בשלב זה.

ראש  עם  גם  נפגש  האמריקני  הנשיא 
ג'ונסון,  בוריס  הטרי  הבריטי  הממשלה 

מעס־ תיהנה  בריטניה  כי  משוכנע  ונשמע 
לאחר  ארה"ב  עם  במיוחד  גדולה  סחר  קת 
שהבריטים יממשו את הברקזיט ויעזבו את 
למ־ הנכון  האדם  "אתה  האירופי.  האיחוד 
הממשלה  לראש  טראמפ  החמיא  שימה", 

הבריטי, שהודה מצידו לנשיא האמריקני. 
דאגה  הביע  בריטניה  ממשלת  ראש 
לסין,  ארה"ב  בין  הסחר  מלחמת  מהחרפת 
וכן ביחס לשינויי האקלים. על רקע השרי־
פה ביערות האמזונס, התגלעו מחלוקות בין 

טראמפ ליתר המנהיגים. 
לתחזיות  בניגוד  טראמפ,  לדברי 
"אסון",  בגדר  תהיה  הפסגה  כי  התקשורת 
המדינות  מנהיגי  ליתר  הנשיא  בין  השיחות 
המתועשות "הולכות מצוין". מנגד, במאמר 
הכלכלי  יועצו  הביע  ג'ורנל"  סטריט  ב"וול 
כי  חשש  קאדלו,  לארי  טראמפ,  של  הבכיר 
את  לגמרי  לאבד  מוחשית  בסכנה   G7ה־"

דרכה". 

גידול בסחר מקוון לקראת שנת הלימודים
לקראת החזרה לבית הספר בחודש הבא, חברת דואר ישראל דיווחה על עלייה משמעותית בקניות 

אונליין • רק בחודש יולי הגיעו 5 מיליון חבילות
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בחו־ הספר  לבית  החזרה  לקראת   
על  מדווחת  ישראל  דואר  חברת  הבא,  דש 

המשך גידול בסחר המקוון. 
יולי  בחודש  החברה,  נתוני  פי  על 
המ־ חבילות,  מיליון   5 לארץ  הגיעו  בלבד 
שקפות עלייה של כ־10% במספר החבילות 
נצפתה  בנוסף,  אשתקד.  יולי  לחודש  ביחס 
עלייה של כ־25% במשקל החבילות לעומת 
השנה הקודמת, העומד על כ־1,200 טונות. 

בחודש  ישראל,  דואר  תחזיות  פי  על 

אוגוסט הנוכחי צפוי גידול נוסף של כ־10% 
במספר החבילות הנכנסות ושל 25% במש־
קל לעומת השנה הקודמת. לשם ההשוואה, 
הישראלי 4.7  הצרכן  הזמין  באוגוסט 2018 

מיליון חבילות מחו"ל.
בנ־ הצפוי  העומס  עם  להתמודד  כדי 
ממליצים  ישראל  בדואר  המסירה,  קודות 
בטל־ לסניף,  תור  מראש  להזמין  לצרכנים 
פון או באפליקציה. בנוסף, לדיוק המסירה, 
מיקוד  לציין  המשלוח  הזמנת  בעת  מומלץ 
בן 7 ספרות וכן מספר נייד, לצורך משלוח 

הודעה בעת הגעת הפריט ליחידה.
דואר  מנכ"ל  גולדשטיין,  דני  לדברי 
המ־ הסחר  בשוק  המואץ  "הגידול  ישראל, 
קוון בשנים האחרונות מתבטא גם בחודשי 
מהישראלים  רבים  שבה  בתקופה  הקיץ, 
נמצאים בעצמם בחופשה בארץ או בחו"ל. 
אנו  יולי  חודש  במהלך  כבר  זאת,  למרות 
שהוזמנו  החבילות  במספר  עלייה  רואים 
חבילות  בהזמנת  הגידול  הצרכנים.  ידי  על 
להיערכות  מיוחס  הקיץ  בחודשי  דווקא 

ההורים לחזרת הילדים לבית הספר".

מטבע של 10 סנט נמכר ב-1.34 
מיליון דולר

המטבע, שרק 24 כמוהו נוצרו, נחשב לאחד המבוקשים בארה"ב • לקונה שייכים כמעט כל 
המטבעות הנחשקים במדינה
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אמריקניים  סנט  עשרה  של  מטבע 
 ,1894 בשנת  כולם  יוצרו,  מסוגו   24 שרק 
נקנה השבוע על ידי דל לוי האנסן, בסכום 

דמיוני של 1.34 מיליון דולר. 
המטבע הייחודי, אושר רשמית על ידי 
בא־ הפועל  הרשמי  המטבעות  דירוג  שירות 
המטבעות  מעשרת  אחד  והוא  הברית,  רצות 
היחידים מאותה שנה שעדיין קיימים בשוק. 
גורלם של שאר המטבעות אינו ידוע, והם לא 
שהוטבע  המטבע  השירות.  ידי  על  מוכרים 
ב-9 ביולי, 1894, הוא בעל היסטוריה עשירה 
של אספנות על ידי אנשי ספורט אמריקניים, 
כשהבעלים הקודם שלו היה ג'רי באס המנוח, 

בעליה של קבוצת הלוס אנג'לס לייקרס.
ג'ון  האנסן,  לוי  דל  של  הקניות  איש 
בראש, נשיא חברת דיוויד לורנס למטבעות 
ואמר  שלו  הבוס  את  במכירה  ייצג  נדירים, 

מטבע,  על  דולר  מיליון  מציע  "כשאתה  כי 
הידיים שלך מזיעות. זה משהו אחר לגמרי". 
על  לקח  האנסן  לוי  "דל  בראש:  מסר  עוד 
עצמו את האתגר להשיג כל מטבע אמריקני 
שהוטבע בארה"ב מאז תחילת ההטבעות של 
למעשה,   .1792 בשנת  אמריקניים  מטבעות 
משישה  חוץ  המטבעות  כל  את  היום  לו  יש 

מיוחדים שלא מצויים היום כלל בשוק.
אחד מהם הוא ה-S-1894, שיוצר ועו־
צב על ידי החרט האמריקני הנודע צ'ארלס א. 
בארבר, שתכנן את רוב המטבעות האמריקניות 
באותה תקופה. המטבע הספציפי ההוא פשוט 
לא מצוי בשוק כלל, כיוון שהאחרון ממנו נמכר 

לפני כשלוש שנים תמורת 2 מיליון דולר".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

תקוני היסוד

ְמאֹד  ֵהר  ְלִהזָּ ָהָאָדם  ָצִריְך  ַהְיסוֹד,  ת  ִמדַּ בְּ ַעְצמוֹ  ָהָאָדם  יל  ַיְרגִּ ַהֵאיְך  ְואּוָלם 

א  שֶׁלֹּ לוַֹמר  ָצִריְך  ֵאין  ֶקִרי,  ִליֵדי  ָיבֹא  א  שֶׁלֹּ ֵדי  כְּ ִהְרהּור  ִליֵדי  ִביא  ַהמֵּ ּבּור  ֵמַהדִּ

ּנּו,  ִממֶּ ְלִהשֵָּׁמר  ָראּוי  ִהְרהּור  ִליֵדי  ִביא  ַהמֵּ ָטהוֹר  ּבּור  דִּ ֲאִפילּו  א  ֶאלָּ ְנָבָלה  ר  ְיַדבֵּ

ָשֶׂרָך"  יָך ַלֲחִטיא ֶאת בְּ ן ֶאת פִּ תֵּ ְקָרא (קֶֹהֶלת ה, ה): "ַאל תִּ ֵיק ִלישָָּׁנא דִּ ַוֲהִכי דָּ

ֶקִרי.  בְּ ִרית -  בְּ אוֹת  קֶֹדׁש  ַשׂר  בְּ ְלַהֲחִטיא  ִביא  שֶׁמֵּ ִדּבּור  בְּ יו  פִּ ן  ִיתֵּ א  שֶׁלֹּ ִהְזִהיר 

ה, ַמאי ַלֲחִטיא, ֲהֵרי הּוא  ה ִיְקצֹף ָהֱאלִֹהים" ְוגוֹ', ְוִאם הּוא ִנְבלּות ַהפֶּ ּוְכִתיב "ָלמָּ

ּבּור ָטהוֹר, ִאם ֵמִביא  א דִּ ּבּור לֹא ִיְהֶיה ֵחְטא ֶאלָּ א ֲאִפילּו שֶַׁהדִּ ַעְצמוֹ ֵחְטא, ֶאלָּ בְּ

ה ִיְקצֹף", ִיְרֶצה  ָשֶׂרָך ָלמָּ ּנּו, ְוָלֶזה ָאַמר "ַלֲחִטיא ֶאת בְּ ֵהר ִממֶּ ִליֵדי ִהְרהּור ָצִריְך ְלִהזָּ

ה ָרָעה  ֻעלָּ י ַעל ְיֵדי פְּ ר, כִּ ְהֶיה ֻמתָּ ְחִטיא ִיְקצֹף ַעל אוֹתוֹ קוֹל ֲאִפילּו שֶׁיִּ ַאַחר שֶׁמַּ

א  ִרית, שֶׁלֹּ ְך ָצִריְך ְזִהירּות ְלאוֹת בְּ ל כָּ ּבּור ָרע. כָּ ּנּו, ָחַזר ַהּקוֹל ְוַהדִּ ְמשֶֶׁכת ִממֶּ ַהנִּ

ְלַהְרֵהר ְולֹא ַישְִׁחית.

רּוָכה ְלַמְעָלה  שֶׁת ֵאיָנּה דְּ שֶׁת, ְוַהקֶּ ִרית ַהקֶּ סוֹד הּוא אוֹת בְּ ֵהר שֶַׁהיְּ ְועוֹד ָצִריְך ְלִהזָּ

ֵחץ  ה ַהּיוֶֹרה כְּ פָּ ָרה ַלֵחץ, ׁשוֶֹמֶרת ַהטִּ ְלכּות שִֶׁהיא ַמטָּ ת ַהמַּ ים ְלִמדַּ ח ִחצִּ א ְלשַׁלַּ ֶאלָּ

א ְלנַֹכח  שֶׁת ָהֶעְליוֹן ֶאלָּ עוָֹלם לֹא ִיְדרְֹך ַהקֶּ ִרי, ּוְכשֵׁם שֶׁמֵּ ַלֲעשׂוֹת ָעָנף ְוָלֵשׂאת פֶּ

א  ׁשּום ַצד, ֶאלָּ שֶׁת ְולֹא ַיְקשֶׁה ַעְצמוֹ בְּ ְך ָהָאָדם לֹא ִיְדרְֹך ַהקֶּ ֶרת, כָּ ְזכֶּ ָרה ַהנִּ טָּ ַהמַּ

ּוּוג ְולֹא יוֵֹתר ִמזֶּה,  ָטֳהָרָתּה שֶׁהּוא ֵעת ַהזִּ ָרה ָהְראּוָיה, שִֶׁהיא ִאשְּׁתוֹ בְּ טָּ ְלנַֹכח ַהמַּ

ְהיוֹתוֹ  ִמיָרה בִּ ר ַהשְּׁ ה ַהזֹּאת ַחס ְושָׁלוֹם ּוְמאֹד ְמאֹד ָצִריְך ְזִהירּות, ְוִעקַּ דָּ ם ַהמִּ ִיְפגֹּ

ׁשוֵֹמר ַעְצמוֹ ִמן ַהִהְרהּור. 

כ"u לחודש

מדענים הדפיסו איבר 
בתוך שניות

בהליך חדשני שכלל עיצוב בלייזר של ג'ל המכיל תאי גזע, הדפיסו מדענים 
צרפתים ושוויצרים איבר שלם תוך שניות בודדות • בעתיד יוכל התהליך 

ליצור "חלקי חילוף" אנושיים במהירות

מ פ. יוחנן

ומהולנד  משווייץ  מדענים 
ולה־ לעצב  שניות  בתוך  הצליחו 
מורכ־ רקמות  ממד  בתלת  דפיס 

בות בסביבה רוויית תאי גזע.
הרקמה  את  ליצור  כדי 
המלאכותית המדענים השתמשו 
מבח־ לתוך  שכוונו  לייזר  בקרני 
נה מסתובבת שהכילה ג'ל עשיר 
באור  השתמשו  הם  גזע.  בתאי 
בצורה  הרקמה  את  לעצב  כדי 
איבר  ליצור  והצליחו  הרצויה, 
יציב  כגוף  הרצוי,  בעיצוב  יציב 

בעל נפח שצף בתוך התמיסה.
בלייזר,  השימוש  למרות 
הגזע  בתאי  פגעו  לא  החוקרים 

במסגרת  התמיסה.  בתוך  שהיו 
המ־ במגזין  שפורסם  המחקר, 
יצרו  מתקדמים,  לחומרים  דעי 
החוקרים רקמות בעובי של כמה 
ני־ למטרת  שנוצרו  סנטימטרים, 
שנוצרו  האברים  בין  בלבד.  סוי 
לב,  מסתם  מיניסקוס,  זו  בשיטה 
ועצם ירך - איבר הנוטה להישבר 
הייצור  שיטת  קשישים.  אצל 
לפתח  גם  למדענים  מאפשרת 
זה  המשתלבים  אברים  ולהדפיס 

בזה בגוף.
לוטרי,  דאמיין  לדברי   
(בית    EPFL במעבדות  חוקר 
בלו־ הפדרלי  הפוליטכני  הספר 
אפשר  המחקר,  ממחברי  זאן), 
להדפסה  האיכות  את  להשוות 

ההבדל  אך  רגילה,  ביולוגית 
לדב־ הביצוע.  במהירות  הוא 
ומאפשר  יותר  מהיר  ההליך  ריו, 
של  בעיצוב  גמישות  לחוקרים 
לפגוע  בלי  מלאכותיים  אברים 

בחיוניות של התאים.
כי  מעריכים,  החוקרים   
גם  ליצור  יאפשר  החדש  ההליך 
איברי גוף אנושיים נוספים, גדו־
לים יותר, במהירות גבוהה בהר־
בה מכל התהליכים המוכרים עד 
היום. הפיתוח יאפשר גם בדיקה 
איברים  על  חדשות  תרופות  של 
אנושיים ולמנוע את הצורך בני־
גם  ההליך  חיים.  בבעלי  סויים 
יוזיל את פיתוח התרופות ויאיץ 
את הגעתן לחולים הזקוקים להן. 

בעקבות לחץ בינ"ל: 

צבא ברזיל יילחם 
בשריפות באמזונס

הנשיא בולסונארו הכריז כי ישלח את הכוחות לטפל בדליקות  הענק: "רוצה 
לעזור להגן על היערות" • מנגד המונים יצאו  להפגין: "הבית שלנו עולה 

באש! בולסונארו הביתה"

מ פ. יוחנן

בול־ ז'איר  ברזיל  נשיא 
הבינלאומי  ללחץ  נכנע  סונארו, 
בזמן שהודיע על שליחת כוחות 
השרי־ במכת  להילחם  כדי  צבא 
הגשם  יערות  את  שפוקדת  פות 

באמזונס.
סערה  קמה  שעבר  בשבוע 
באמ־ כי  התברר  כאשר  בעולם 
 20 מייצרת  בו  שהצמחייה  זונס, 
חלה  בעולם,  מהחמצן  אחוזים 
אחוזים   83 של  עלייה  השנה 
בגלל  מהן  שרבות  בשריפות, 
שטח  לפנות  שרוצים  חקלאים 
שרו־ כורים  בגלל  או  למרעה, 
צים לחפור באדמה. על פי דו"ח 
הש־ מספר  לאחרונה,  שיצא 
הוא  זה  באזור  באוגוסט  ריפות 
ומעל   2010 מאז  ביותר  הגבוה 
9,000 זוהו בשבועיים האחרונים 
בלבד. ניתן לומר שבכל דקה נכ־
רתים שטחים בגודל של חמישה 

מגרשי כדורגל.
לבעל  נחשב  בולסונארו 
המ־ ובעלי  החקלאים  של  ברית 
את  האשים  ואף  באזור,  כרות 
בהצתה  הסביבתיים  הארגונים 
מכוונת כדי להכפיש את ממשלו. 
המשבר  מגודל  המעיט  אף  הוא 
רק  הן  השריפות  כי  שאמר  בזמן 
כי  טוענים  מבקריו  אך  זמניות, 

מהשרי־ עין  להעלים  מוכן  הוא 
ולרמוס  באזור  הפיראטיות  פות 
את האזורים הירוקים רק בשביל 
תמיכה  והשגת  כלכלי  פיתוח 
נוספת  בקלפי. אך כעת כאמור, 
והודיע  גישתו  את  שינה  הוא 
לכוחות  אישור  נתן  כי  בנאום 
לכ־ כדי  שדרוש  מה  כל  לעשות 
"למדתי,  השריפות.  את  בות 
שיש  הצבאי,  שירותי  במהלך 
ואני  האמזונס,   יער  את  לאהוב 
הוא  עליו",  להגן  לעזור  רוצה 
הוא  כי  הטענה  את  והדף  אמר 
ביע־ לפגוע  כדי  במכוון  פועל 
רות. ההחלטה התקבלה על רקע 
בעולם  וגוברת  ההולכת  המחאה 
רבות  בערים  גם  התנהלותו.  נגד 
נגד  הפגנות  התקיימו  בברזיל 
אזלת היד של בולסונרו, כמו גם 
מול נציגויות דיפלומטיות שונות 

של ברזיל בעולם.  

פסגת   החלה  במקביל, 
ענייני  ולמרות  בצרפת,   G7-ה
הסחר הבינלאומי הבוערים העו־
מדים בפני  מנהיגי ארה"ב, גרמ־
ניה, יפן, בריטניה,  צרפת, קנדה 
ואיטליה - מבקש המארח, נשיא 
לגבש  מקרון,  עמנואל  צרפת 
לעצירת  דחופה  עולמית  פעולה 
האמזונס  ביערות  הענק  דליקות 
על "הריאה  המאיימות  בברזיל,  
"בי־ בעולם.  הגדולה  הירוקה" 
מקרון  הצהיר   באש",  עולה  תנו 
לפני תחילת הפסגה, "זהו משבר 
בינלאומי. הבה נדבר תחילה על 
מקרה  החירום הזה". מקרון זכה 
מצי־ גורפת  לתמיכה  זה  בעניין 
בריטניה,  ממשלת   ראש  של  דו 
השתתפותו  שזו  ג'ונסון,  בוריס 
בינלאומית  בפסגה  הראשונה 
כמה  לפני  לתפקידו  נכנס  מאז 

שבועות.
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

נחשפו נתוני קבלת 
הוויזות לארה"ב

186,461 ישראלים קיבלו ויזה ב-2018, עליה של 38% לעומת 2009 • זמן ההמתנה הממוצע לראיון - 
ארבעה שבועות 

מ‡ פ. יוחנן

כניסה  אשרת  ניתנה   2018 בשנת 
על  ישראלים.  אזרחים  ל-186,461  לארה"ב 
פי הנתונים, ישראל מדורגת במקום השמי־
ביחס  לאזרחיה  שניתנו  האשרות  במספר  ני 
לשאר המדינות. מדובר על קפיצה בשיעור 
בה   ,2009 שנת  לנתוני  בהשוואה   38% של 

ניתנו 135,434 ויזות לאזרחים ישראלים.
החובה על הישראלים לבקש ויזה לא־
רצות הברית עדיין לא בוטלה. רוב הישרא־
לים ממתינים ארבעה שבועות לראיון, שהוא 
ארוך  זה  זמן  מהתהליך.  נפרד  בלתי  חלק 

אתם  אם  אך  המערב,  מדינות  לשאר  יחסית 
סטודנטים, מומחים או משקיעים, אתם תמ־

תינו לראיון יומיים או שלושה בלבד.
קונסולריים  לעניינים  האגף  באתר 
ניתן  האמריקנית,  המדינה  שבמחלקת 
הגשת  בין  שעובר  הזמן  משך  את  לראות 
לבין  הבקשה,  לבחינת  הנדרשים  המסמכים 
המועד שיקבע לראיון בכל מדינה. מתוך 13 
להגיע  שרוצים  ישראלים  שדגמנו,  מדינות 
סטודנטים,  אולם  ימים,  ימתינו 37  כתיירים 
הרבה  ימתינו  עבודה,  ויזות  ובעלי  מומחים 

פחות. 

על פי נתוני הביטוח הלאומי:  

מכבי מובילה במספר המצטרפים 
הגבוה ביותר מבין כל קופות החולים
עשרות מרכזים רפואיים של מכבי נפתחו במהלך החודשים האחרונות בכל רחבי הארץ, אלפי 

מצטרפים חדשים הצטרפו לשירותי מכבי ושיעור הנאמנות של חברי הקופה הינו הגבוה ביותר. מכבי 
מסכמת מעבר נוסף בהצלחה גדולה

חרי בכ :‡מ

בנתוני ביטוח לאומי שהתפרסמו לא־
חברי  של  הנאמנות  שיעור  כי  עולה  חרונה 
האחרון  ובמעבר  ביותר  הגבוהה  הינה  מכבי 
הגבוה  המצטרפים  במספר  מובילה  מכבי 

ביותר מבין כל קופות החולים.
בהצלחה  הסתיים  האחרון  המעבר 
בכל  למכבי  חדשים  מצטרפים  אלפי  רבה. 
נפת־ רבים  רפואיים  מרכזים   , הארץ,  רחבי 
פותחו  חדשים  שירותים  המחוזות,  בכל  חו 
והתרחבו במרכזים הרפואיים בהתאמה לכל 

קהילה בכל עיר ובכל שכונה.
מכבי, כארגון הבריאות המוביל ביש־
ראל דוגלת במתן שירות מקצועי ועם זאת 
למדי־ בהתאם  חבריה.  לכל  וייחודי  אישי 
עם  רציף  קשר  על  מכבי  שומרת  זו,  ניות 
קהל  דעת  ומובילי  הקהילות  ורבני  ראשי 
השי־ את  להתאים  מנת  על  החרדי  במגזר 
רות כל העת לצרכי המגזר החרדי. בנוסף, 
פועלת מכבי רבות לעידוד מודעות לקיום 
פעו־ בשיתוף  ופועלת  בריא  חיים  אורח 
מנת  על  החרדית  התרבות  מערכת  עם  לה 
לקידום  וסדנאות  כינוסים  ולהפעיל  ליצור 
על  לשמירה  המועדות  והעלאת  הבריאות 

אורח חיים בריא.
ברגישות ובעבודה מאומצת מצליחה 
והאיכותי  המדויק  השירות  את  לתת  מכבי 
מה  הארץ,  רחבי  בכל  חבריה  לכלל  ביותר 
שמוביל לשביעות הרצון הגבוהה וההרגשה 
של חברי מכבי כי הבריאות שלהם נמצאת 

בידיים מקצועיות, רגישות ואכפתיות.
הארץ,  רחבי  בכל  המחוזות  ראשי 
מצפון עד דרום מסכמים פה אחד: "אנו 
השירותים  את  לעבות  מטרה  ממוקדי 
לציבור  ובהתאמה  האוכלוסייה  לטובת 
הרפואיים  המרכזים  פתיחת  החרדי. 

נו־ השירותים  והרחבת  הארץ  רחבי  בכל 
השי־ חווית  את  לחברים  לתת  כדי  עדה 
ושי־ ההדוק  הקשר  ביותר,  הגבוהה  רות 
הקהילות,  ורבני  ראשי  עם  הפעולה  תוף 
רחבי  בכל  האדירה  ההצטרפות  לצד 
שהצי־ ספק  לכל  מעל  מוכיחים  הארץ- 
שירות  איכות  להעריך  יודע  החרדי  בור 
ברציפות  שנה  אחר  שנה  במכבי  ובוחר 
יקבלו  החברים  שאצלנו  ידיעה  מתוך 
האיכו־ והאישי  המקצועי  השירות  את 
חברי  כל  למען  לפעול  נמשיך  ביותר.  תי 
ולי־ השירותים  בפיתוח  להשקיע  מכבי, 

הבריאות  קידום  לעידוד  פעילויות  זום 
כדי שחברי מכבי ימשיכו להיות מרוצים 

יותר, בטוחים יותר ובריאים יותר." 
מנכ"ל מכבי מר רן סער: " הרמה המ־
קצועית ואיכות השירות של מכבי מדברים 
בעד עצמם. מכבי לקחה על עצמה להתאים 
את השירות לכל חבריה ופועלת רבות לשם 
החדשים  מכבי  חברי  לאלפי  מודה  אני  כך. 
חברי  מיליון  ל2.3  והצטרפו  בנו  שהאמינו 
פעילויות  לקידום  לפעול  נמשיך  מכבי, 
לעידוד קיום חיים בריאים ובטוחים ולמתן 

מענה הטוב ביותר לכלל חברינו".

הצוות הרפואי 
של מכבי בחצור 
התגייס במבצע 
מיוחד לסיוע 
לתינוק חולה

סיפור ההתגייסות של מכבי למען התינוק החולה 
משקפת את מדיניות הקופה בכל הנוגע לרפואה 

עם חמלה • מעטפת השירותים במרחב חצור 
מתאימה ומתרחבת כל העת בהתאם להתפתחות 
העיר • הגב' ליטל כהן מנהלת המרחב: "חשוב 
לנו שכל חבר מכבי יקבל את השירות המקצועי 

והאישי הטוב ביותר"

חרי בכ :‡מ

הכו־ במדיניות  דוגלת  מכבי 
ללת רפואה מקצועית בד בבד עם 
מתן שירות אישי ולבבי לכל חברי 
בהת־ ביטוי  לידי  שבאה  הקופה, 
והמקצועי  הרפואי  הצוות  נהלות 
הצוות  המחוזות.  בכל  מכבי  של 
לא  בחצור  והמקצועי  הרפואי 
אנשי  אלא  מקצוע  אנשי  רק  כולל 
ואכפתיות.  גדול  לב  עם  מקצוע 
הם  וחבריה  מכבי  צוות  בחצור, 

משפחה אחת גדולה ומגובשת.
תי־ נזקק  החולף  בחודש 
נדירה  לתרופה  חצור  תושב  נוק 
מר־ בתי  בארבעה  רק  שנמכרת 
משפחת  הארץ.  רחבי  בכל  קחת 
קשרי  למתאמת  פנתה  התינוק 
שנחל־ ליטמן  ר.  הגב'  הקהילה 
ספורות,  שעות  ותוך  לעזרה  צה 
מנהלת  של  המסור  בניצוחה 
אברו  שיראל  הגב'  המשרד 
הרפואי  הצוות  של  ובהתגייסות 
בחצור, הועברה התרופה על ידי 
של  הרפואי  מהמרכז  מיוחד  נהג 
למשפחת  היישר  ביוקנעם  מכבי 
הסיפור  בחצור.  החולה  התינוק 
הזה משקף את התנהלות מערכת 
מכבי שעבורה כל חבר, בכל גיל 
יחס  מקבל   – בארץ  מקום  ובכל 

של מבוטח יחיד.
במרכז הרפואי במרכז העיר 
הרפואה  שירותי  כל  ניתנים  חצור 
ימות  כל  לאורך  מורחבות  בשעות 
ידי  על  שישי  ימי  כולל  השבוע, 
מהשורה  מומחים  רופאים  צוות 
הרפואיים  השירותים  הראשונה. 
לא־ העת,  כל  מתפתחים  בחצור 
רפואת  לצוות  הצטרפה  חרונה 
הנשים ד"ר הייב סחר. עם הצטר־
פותה של ד"ר סחר הורחבו שעות 
וימות הפעילות של רפואת הנשים 
ויחד עם זאת שודרג המכשור הר־
פואי למכשור חדיש ומתקדם. כמו 
כן, בקרוב יחלו לפעול רופא שבת, 
ומרפאת  לכתף  מומחה  אורתופד 

שיניים בהסכם.
למכבי  וייחודי  חדש  שירות 
בכל אזור הצפון הינו מרפאה ויר־
ומרפאת  לראומטולוגיה   טואלית 
יכולים  השירות  במסגרת  כאב. 

חברי מכבי לקבל ייעוץ וירטואלי 
עם רופאים מומחים מבית החולים 

בני ציון שבחיפה. 
שירותים  מפעילה  מכבי 
הק־ לתושבי  ובלעדיים  ייחודיים 
זו,  במסגרת  בחצור.  החרדית  ריה 
מקצועי  אח  מגיע  בחודש  פעם 
להמוג־ דם  ספירת  לקחת  לקריה 
הבלעדי  השירות  תינוקות-  לובין 
להגיע  הצורך  את  להורים  חוסך 
במיוחד למרכז הרפואי לצורך בי־

צוע ספירת הדם. 
שירות הדגל של מכבי למען 
מכבי  תכנית  הינו  הקריה  תושבי 
חיים  ואורח  נכונה  תזונה  קל- 
בריא, שמפעילה מכבי עבור נשות 
ידי  על  מועברת  התכנית  הקריה. 
דיאטנית בכירה מטעם מכבי שמ־
ירידה  נכונים,  אכילה  הרגלי  קנה 
חיים  אורח  על  ושמירה  במשקל 
בק־ המשתתפות  החברות  בריא. 
המקצו־ התכנית  על  מודות  בוצה 
עית ומספרות על שינוי עצום ומ־
בזכות  המשפחה  ולכל  בבית  בורך 

מכבי קל. 
מציינת  בחצור  הקהילה 
מהיחס  הרבה  רצונה  שביעות  את 
והמסירות  והמקצועי  האישי 
הרבה של כל הסגל הרפואי והמק־
צועי של מכבי- כולל צוות המזכי־

שעושים  והרופאים  האחיות  רות, 
מעל ומעבר למען החברים.

מתאמת  ליטמן,  ר.  הגב' 
"אנחנו,  בחצור:  הקהילה  קשרי 
למען  זמינים  מכבי,  של  הצוות 
שירות  למתן  וערוכים  החברים 
אישי ומקצועי לכל אחד בחפץ לב 
ובזמינות גבוהה. אנחנו משתדלים 
בר־ החברים  לבקשות  להיענות 
למדיניות  כיאה  ובחמלה,  גישות 

מכבי".
גב' ליטל כהן, מנהלת מרחב 
לעי־ פועלים  "אנו  צפת:  חצור 
מכבי  של  השירותים  והרחבת  בוי 
לכל  בהתאמה  עת,  בכל  במרחב 
קהילה ולכל אזור ובשיתוף פעולה 
חשוב  הקהילות.  ראשי  עם  הדוק 
שירות  יקבל  מכבי  חבר  שכל  לנו 
אישי כאילו הוא חבר יחיד ויקבל 
מענה במעטפת שירותים מדויקת 

ומקצועית".
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המכתב שמטלטל את היהדות החרדית בבריטניה:

זקן ראשי הישיבות בבריטניה במכתב מטלטל: "זו 
גזירת שמד שיש למסור נפש נגדה"

חצי שנה לאחר שנועד לפגישה היסטורית עם שר החינוך הבריטי, משגר ראש ישיבת הרמ"ה הגר"א שלזינגר מכתב מטלטל למנהלי המוסדות בו הוא קורא להם 
לעמוד איתן מול גזירת החינוך המרחפת על היהדות החרדית בממלכה • המכתב המלא בפנים בפרסום ראשון

מ‡: יר‡ל לבי‡

הגאון  בבריטניה,  הישיבות  וראשי  הרבנים  זקן 
היש

אלו  בימים  משגר  שלזינגר,  אליקים  רבי  יש 
מכתב מיוחד למנהלי ומלמדי מוסדות החינוך החרדיים 
בבריטניה, בו הוא קובע כי אין להתפשר ולנהל כל משא 
ומתן באשר לנסיונות הרשויות להתערב בתכני הלימו־

דים במוסדות החינוך היהודיים בממלכה.
משרד  דורש  האחרונות  השנים  בשלוש  כזכור, 
להוסיף  היהודיים  החינוך  ממוסדות  המקומי  החינוך 
בשל  ראויים  שאינם  לימוד  תכני  הלימודים  לתכנית 
אנטי-דתיים.  ארגונים  ידי  על  עליו  המופעל  כבד  לחץ 
בלימודים  לשלב  החינוך  מוסדות   נדרשים  למשל  כך 
לי־ לצד  זאת  העולם,  בריאת  אודות  נוספות  תיאוריות 
מודים אסורים נוספים שאינם תואמים את אורח החיים 
משרד  של  ההנחיות  הצניעות.  כללי  על  האמון  החרדי 
חוסר  של  למצב  החינוך  מוסדות  את  הכניסו  החינוך 
וודאות באשר לעתידם ולעתיד אלפי התלמידים, דבר 
בריטניה  ברחבי  התורה  עולם  על  חמור  איום  שמהווה 

ועל עצם קיומו של הציבור החרדי בממלכה.
במהלך כל התקופה הדאגה הלכה וגברה ובמוס־
דות החינוך בחנו דרכי התמודדות עם המשבר החמור, 
אליהם  שמשוגרים  המאיימים  המסרים  לאור  במיוחד 

חדשים לבקרים על ידי פקחי משרד החינוך.
את   לרכך  מהמאמצים  כחלק  שנה,  כחצי  לפני 
עמדת משרד החינוך, נועד ראש ישיבת הרמ"ה הגר"א 
שלזינגר לפגישה היסטורית עם שר החינוך הבריטי וב־

כירי משרדו בבית הפרלמנט הבריטי ברובע וסטמינסטר 
בלונדון. הפגישה - שנחתמה בהבטחה של שר החינוך 
הגר"א  של  הרבה  לפעילותו  נוספה   - בעניין  יפעל  כי 
התורה  עולם  לעתיד  עמוקה  דאגה  שמתוך  שלזינגר, 
ולהוביל  הקורה,  לעובי  כוחותיו  בכל  להיכנס  החליט 
את המערכה ללא פשרות כלשהן. לצד מאבקו הבלתי 
העדה  ראב"ד  בהם  הרבנים,  גדולי  מתייצבים  מתפשר 
החרדית, הגאון רבי משה שטרנבוך, וראב"ד מנצ'סטר, 

הגאון רבי גבריאל קרויס.
לפגישה, כפי שנודע מאוחר יותר, היתה השפעה 
ישירה על קביעת ההנחיות החדשות של משרד החינוך 
לקראת השנה הקרובה, שבהן ניכרת הקלה מזערית בכל 

הקשור לתכני הלימוד במוסדות החינוך החרדיים.
החר־ ההנהגה  החדשות  ההנחיות  פרסום  לאחר 
דית ממשיכה לאבוד עצות, ובער"ח אב נערכה בלונדון 
אסיפה מיוחדת בעניין בהשתתפות גדולי הרבנים וכ-
ומנהלי  ציבור  אנשי  עסקנים,  חכמים,  תלמידים   500
מוסדות. בתום אותה אסיפה ולאחר שבחן את ההנחיות 
שלזינגר  הגר"א  ביקש  שלחנו,  אל  שהגיעו  החדשות 
לשגר מכתב נחרץ, שמוגש עתה על ידי  'וועד עסקני 

קהילות הקודש דאנגליא', בהנהגת הרב שלזינגר.
"זה חדשים רבים", פותח הגר"א שלזינגר את מכ־
גדולה  במבוכה  הם  זו  במדינה  החרדית  "שהיהדות  תבו, 
בכל  הלימודים  אודות  הממשלה  של  חוק  הצעת  לרגלי 
בתי החינוך במדינה כולל גם בתי חינוך שלנו בתי חינוך 
החרדיים, הן התלמודי תורה לבנים והן בתי חינוך לבנות".

שהם  ''אפסטעד''  בשם  ועד  הם  בזה  "הממונים 

כת שונאי הדת הכופרים בהקב''ה ומשאת חייהם שכל 
בגלוי  מכריזים  והם  דעתם  לפי  יהי'  באנגליא  החינוך 
ובנותינו.  בנינו  בחינוך  התורה  אמונת  לעקור  שכוונתם 
פי  ועל  הממשלה  של  החינוך  משרד  על  השתלטו  הם 
התל־ את  להדריך  המכוון  החדש  החוק  נעשה  דעתם 
מידים עד לכפירה גמורה ביסודי תוה''ק לאט לאט עד, 

לעבור על שלוש העבירות החמורות".
הרב שלזינגר מתייחס לדרכי התמודדות שנבחנו 
עד כה על ידי חלק ממנהלי המוסדות: "לצערינו המו''מ 
אודות פשרות לא היה לו שום מציאות על פי דין תורה

חדר עמוק לתוך המוסדות  כבר  ובאשר התכנית 
והרוח כבר הולך ומשתנה לרעה ושום דעת תורה ופסק 
הדעות  ובלבול  ומוחה,  הולך  גדול  וצבור  בזה,  ניתן  לא 
חכמים  תלמידי  ע''י  נתבקשתי  ומתבלבל,  הולך  בצבור 

ויראי ד' להודיע מהו חוות דעת תורה בזה".
עמדתו  את  שלזינגר  הרב  מביע  דבריו  בהמשך 
הנחרצת, וקובע ש"כיון שהכוונה הסופית של הגוזרים 
הוא לעקור עיקר אמונתינו הרי זו גזירת שמד ואסורים 
לשמוע להם שום דבר וחלילה לשנות דרך החינוך הישן, 
וצריך למסור נפש על זה, אפילו על ערקתא דמסאני. 
מכל שכן בנידון דידן שאין נצרך כאן ח''ו שום מסי־
להם  לשמוע  שלא  דעתנו  על  לעמוד  אלא  נפש  רות 

ולהיות תקיפים בדעתנו שהדבר אסור לנו".
הגר"א שלזינגר חותם את מכתבו ופוסק הלכה למ־
עשה: "סוף דבר זהו דעת התורה והפסק דין ברור שאסור 
לשמוע להם לקיים חוקיהם אלה לגבי חינוך בנינו ובנותינו 
וכן אסור לומר להם, גם לפנים, כאילו אנו מקבלים דב־
ריהם, אלא לומר להם בגלוי אע''פ שאנו מצווים לשמור 
חוקיהם בדינא דמלכותא דינא אבל לא מה שהוא נגד צווי 

התורה המפורשים כדאיתא בכל הפוסקים"
"והמנהלים והמלמדים שליט''א", ממשיך הרב 
ומסיים, "עליהם מוטל האחריות בעבוה''ק להמשיך 
ואיסור  כלל,  שינוי  שום  בלי  התשב''ר  את  ללמד 
המוסדות  קיום  על  יחשבו  ואל  להמעיט  או  להוסיף 

כי המוסדות נבנו לקיום התורה ולא ח''ו לבטולה".
כאמור, מכתבו של זקן ראשי הישיבות מעורר 
טלטלה עזה בקרב היהדות החרדית בבריטניה, ואינו 
לפעול  יש  כיצד  המוסדות  למנהלי  ספק  כל  מותיר 
בעניין. המנהלים מצידם מגיבים בסיפוק רב, כי המ־
כתב מעניק להם הרבה כוח כדי להמשיך ולעמוד על 

המשמר.

mailto:109910@gmail.com
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מחניויבןמורמנבורנירוים
̂יúום: úומי טריכטר
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ברבבניטמרסביטבבסעוחומ
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