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זהות - הסוף
יו"ר זהות חתם על הסכם עם נתניהו • לפי ההסכם, זהות 

פורשת מהתמודדות לבחירות בתמורה לתפקיד שר 
לפייגלין וקידום רפורמות החשובות למפלגה • ההסכם 

טעון את אישור מתפקדי זהות

בובה של חייל

טרגדיה משפחתית

מכחישים את ההכחשות

כתב לבנוני צילם רכב צה"לי 
כשבתוכו בובת חייל במקום 

חייל אמיתי # צה"ל בתגובה: לא 
מתייחסים לפרסומים זרים

בעקבות החשיפה על הפריצה למכשירי הסלולר של בכירי כחול לבן, 
יו"ר המפלגה בני גנץ טוען: "היה חשד אך הוא נשלל" # יעקב פרי, נשיא 

חברת החקירות: "דוחה את ההכחשות, היייתה פריצת סייבר. לא מבין 
למה לא התלוננו במשטרה # רוסיה מכחישה את מעורבותה: פייק ניוז

ישראל חשפה את שמותיהם ותמונתיהם של מפקדי פרוייקט הטילים שהותקף בלבנון 
• על פי הפרסום, הפרוייקט החל ב-2013 כשאיראן ניצלה את מלחמת האזרחים בסוריה 
להעברת טילים מדוייקים לחיזבאללה, אך רוב ההעברות סוכלו ע"י ישראל ואז החלה 

איראן לייצר את הטילים בשטח לבנון, פרוייקט מאותו ישראל סיכלה השבוע

שתי אחיות נהרגו בתאונת דרכים קטלנית באשקלון, 
אחות שלישית נלחמת על חייה • הנהג, שנפצע בינוני 

סטה מנתיבו והתנגש בעץ • חקירת המשטרה: הנוסעים 
לא היו חגורים

אנשי הצללים

והצד שלכם?
הצד שלנו נותן דירה...

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:

h109910@gmail.com
~~~
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החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי
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 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן
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קול הקורא אלול
רבי ישראל מסלנט באחד ממכתביו כותב: "מלפנים כאשר ידעתי-כל איש אחזו פלצות מקול 
קדוש הקורא אלול, החרדה הלזו נשאה פריה להתקרב לעבודתו יתברך שמו, איש לפי ערכו".

בספרי המוסר מסופר: פעם אחת ראה אחד מחיילי הצאר ניקולאי אדם שיכור באמצע הלילה 
וקרא לו להזדהות. השיכור לא הגיב לקריאה ולא הזדהה. חזר החייל וקרא לאיש ודרש ממנו 
להזדהות. גם הפעם נשארה קריאתו ללא מענה בפעם השלישית צעק החייל "אני חייל של 
המלך ניקולאי ואני מצווה עליך להזדהות". משלא נענה האיש גם בפעם הזאת, ירה בו החייל 

ופצעו.

כשעמדו השנים למשפט, השיכור על שלא נענה לקריאה והחייל על שפצע את האיש, טען 
הפצוע. "מדוע ירית בי?" משהשיב החייל שעשה זאת משום שהלה סירב להזדהות, שב האיש 
וטען: "הרי ראית שאני מתנדנד כשיכור", ענה לו החייל: "כאשר שומעים את שמו של המלך, 

גם שיכור צריך להתפכח מיינו".

 ועל כך אומרים: כאשר שומעים קול הקורא "אלול", צריך כל אדם להתעורר.

דבר המערכת 

נ"מ בידי החות'ים
תחת הכותרת: מערכות ההגנה האווירית החדישות שחשפו החות'ים בתימן וההשלכות ליש־
ראל, מפרסם אדם המכונה 'נציב' באתר החדשות 'רויטר', כתבה מעניינת במיוחד על יכולות 
הנ"מ של המורדים החות'ים שנלחמים בתמיכתה של איראן נגד הקואליציה הערבית שמובילה 

סעודיה בתימן.

"ב-2 לאוגוסט חשפו החות'ים בתימן 2 מערכות הגנה אווירית שהוכנסו בסודיות גמורה לש־
רות מבצעי משנת 2017, כותב 'נציב' ומוסיף: "בראיון מצולם אמר תת אלוף יחיא סארי-דובר 
החות'ים ששתי המערכות : פאטר-1 ות'אקיב-1 כבר פעלו נגד מטוסי קרב וכטב"מים של סעו־

דיה ואפילו נגד כלי טייס של חיל האוויר האמריקני.

"כוונתינו לפרוש מערכות הגנה אווירית בכל רחבי המדינה וכי החות'ים ימשיכו בפיתוח יכולות 
חדשות למערכות ההגנה האווירית שלהם עד שיוכלו לגבור על כל איום אווירי" אמר הדובר.

"במסגרת מאמצים אלו החות'ים פתחו מערכות הגנה אווירית שלישית ורביעית והם יחשפו 
בקרוב" – הוסיף הדובר. לסיום הראיון המצולם עם הדובר הוא הבטיח שבשנה הבאה הם יחשפו 

את "מערכת ההגנה האווירית הטובה ביותר של השנה" בתימן.

הנקודה הישראלית: מעטים מאוד בעולם מאמינים כי לחות'ים יש יכולות פיתוח של נשק הגנה 
אווירית שיכולה להתמודד בהצלחה עם הטכנולוגיה האמריקאית. ההערכה היא כי איראן מע־
החות'ים  עושים  ההרכבה  מלאכת  את  ורק  חילוף  וחלקי  וציוד  וטכנולוגיות  לתימן ידע  בירה 
תימן  בשמי  שקורה  מה  כל  לכן  ומהחיזבאללה.  מאיראן  מדריכים  מצד  קפדנית  השגחה  תחת 

וההצלחות בהפלות כלי טייס אמריקאים וסעודים הן בהחלט תחת עניין ישראל.

יש לקבוע כי איראן, המבקשת לנסות בתנאי שדה קרב אמיתי את כל פיתוחי הנשק שלה תנסה 
אותם גם בתימן. וכי כל נשק חדיש היורה בתימן יופיע בסופו של יום בחזיתות הלחימה של כל 
מדינות הסהר השיעי הכוללות את עיראק ,סוריה והחיזבאללה בלבנון. לאחרונה התבטאו בכי־
רים ישראלים כי אפשר ובקרוב תצטרך ישראל לטפל גם בנושאים האיראנים בתימן לפני שיהוו 
איום עליה מה שיאלץ את ישראל לבנות תמונת מצב "בזמן אמת" לגבי תימן ולקחת בחשבון את 

האיומים שכבר פגעו אפילו בכלי טייס אמריקאים מתקדמים.

אמצעי תקשורת בעולם טוענים מזה זמן רב כי החיזבאללה הקים מערכי נ"מ שקיבל מאיראן , 
והם יופעלו מבצעית רק במקרה של עימות צבאי מלא עם ישראל או כאשר יקבלו את הפקודה 
המתאימה מאיראן. על מערכי הגנה אווירית אלו הסתמך מנהיג החיזבאללה – נאסראללה כאשר 

איים להפיל כל מטוס ישראלי שיטוס בשמי לבנון.

רק אתמול התפרסם בעיראק כי איראן החלה לספק מערכות הגנה אווירית חדישות למיליציית 
אלחשד אלשעבי, הנאמנה לה, כדי להתגונן מפני התקיפות האוויריות הגורמות להשמדת עוד 

ועוד מחסני טילים בליסטיים שאיראן מאחסנת על אדמת עיראק.

יש להעריך כי כל המערך האיראני במזרח סוריה,והמאבטח את הגשר היבשתי הנפרש מטהרן 
ללבנון,גם הוא הולך ונעטף במערכות הגנה אווירית איראניות.

ישראל,הפועלת לדחיקת איראן ,הן מסוריה והן מעיראק,כבר "רואה" היטב את הקמת מערכי 
הנ"מ האיראנים בכל האזור יודעת ומבינה מה נחוץ כדי להימנע מפגיעתן הרעה.

פרשנות // אברהם ויסמן 

במהלך ביקור 
משלחת זריף 

באירופה: 
עיתונאי איראני 
ערק למערב

האיש סיפר כי הצליח לחמוק מ-48 
מאבטחי המשלחת

מ ‡ברהם ויסמן
מבוכה לאיראן: במהלך ביקורו של שר החוץ האירא־
ני, מוחמד ג'אווד זריף, באירופה, הצליח אחד העיתונאים 
חברי  שאר  את  לעזוב  האיראני,  לשר  שהתלוו  האיראנים 

המשלחת ולערוק לשבדיה.
פוליטי  ככתב  שעבד  פאזל,  אמיר-תוהיד  העיתונאי, 
האיראני,  במשטר  תומכת  אשר  איראנית  ידיעות  בסוכנות 
היה חלק ממשלחת של זריף במסגרת סבב ביקורים שערך 

בבפינלנד, שוודיה, נורווגיה ומדינות אחרות באירופה.
במיוחד  קשה  הייתה  העריקה  כי  סיפר  העיתונאי 
השר  משלחת  את  שמאבטחים  ראש  שומרי   48 ישנם  וכי 
האיראני אשר פוקחים עין על העיתונאים המתלווים לבי־

קור. 

ארה"ב הביאה 
לפגיעה ביכולתה 
של איראן ללכוד 

מכליות נפט 
במפרץ

לפי בכיר לשעבר במערך המודיעין 
האמריקני, ארה"ב מעדיפה לשנות 

את התנהגותה של איראן מבלי ליצור 
סכסוכים רחבים

מ ‡ברהם ויסמן
של  ביכולותיה  פגעה  אמריקנית  סייבר  מתקפת 
פגיעת  הפרסי.  במפרץ  נפט  מכליות  ללכוד  איראן 
הסייבר הובילה למחיקת בסיסי נתונים ולשיתוק מע־
רכות ששימשו את משמרות המהפכה לפגוע במכליות 

נפט אשר נעות במפרץ.
טיימס,  יורק  ניו  האמריקני  בעיתון  דיווח  לפי 
הפריצה האמריקנית הובילה למחיקת נתונים שאפש־
רו לאיראן לאתר ספינות במפרץ הפרסי. לפי הדיווח 
בעיתון, באיראן עדיין מנסים לשחזר את המידע שנמ־

חק במהלך המתקפה האמריקנית.
 נורמל רול, בכיר לשעבר במערך המודיעין האמ־
ריקני, אמר כי פעולות הסייבר של ארצות הברית נו־
עדו לשנות את התנהגותה של איראן מבלי ליצור סכ־
סוכים רחבים יותר. לדבריו, הם לרוב נותרים סמויים 
מן העין. "הפעולות הללו מבטיחות שהאויב יבין מסר 
שלא  לו  שעדיף  יכולות  יש  הברית  שלארצות  אחד: 
ייעשה בהן שימוש, וייטב לכולם שיחדל מהתנהגותו", 

אמר. 
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גנץ על הפריצה לפלאפונים: היה חשד אך הוא נשלל. 
חברת החקירות: היתה פריצה

בעוד גנץ מכחיש את הדיווחים על הפריצה לפאלפונים של מטה כחול לבן, יעקב פרי, נשיא חברת החקירות טוען: "משוכנעים שהייתה חדירה, לא 
מבינים למה הם לא פנו למשטרה" ◆ רוסיה מכחישה קשר לעניין: "פייק ניוז"

מ ח. פרנ˜ל
התייחס  לבן  כחול  יו''ר 
של  לפרסום  (חמישי)  אתמול 
החקירה  ממצאי  על  סגל  עמית 
של חברת החקירות אותה שכר, 
הממצאים,  את  "בדקנו  וטען: 
תקין".  נמצא  הוא  אך  חשד  היה 
כי   גנץ  הוסיף  בגל"צ  בריאיון 
פוליטיים  גורמים  מעט  לא  "יש 
שמנסים לפגוע בנו. אני לא רוצה 
לחשוב שהרוסים מעורבים ואני 
פה  גורם  שיש  לחשוב  רוצה  לא 
שקיבלנו  הדוח  אותם.  שהפעיל 
לא הצביע על מעורבות רוסית".

 CGI יכול להיות שחברת"
לא עשתה עבודה טובה" המשיך 
לב־ מאיתנו  גנץ, "מצופה  לטעון 
דוק את אבטחת המידע שלנו וזה 

מאיפה  מבין  אני   - שעשינו  מה 
עם  ונתמודד  מגיעים  הרעשים 
כי  והוסיף  התעקש  גנץ  זה". 
בד־ המצב  זה  האמיתי  "הסיפור 
שחוגגת  ושחיתות  והצפון  רום 
לבן  בכחול  ההדלפות  בשלטון - 

זה דבר שולי".
החקירות  חברת  נשיא 
לשעבר,  השב''כ  ראש   CGI
יעקב פרי, התייחס גם הוא את־
ודחה  לפרשה-   (חמישי)  מול 
מכל וכל את ההכחשות של בכי־
ריה. "אני עד לגל עכור ומכפיש 
לירות  בבחינת  זה  החברה,  של 
לע־ בריאיון  פרי  אמר  בשליח", 

"מצטטים  ב',  ברשת  סגל  מית 
דברים שלא היו ולא נבראו. קיים 
עמד־ לבן,  לכחול  בינינו  הסכם 

בהסכם  עומדים  והם  בהסכם  נו 
ואני מתקשה להבין מאיפה הש־
עומד  שאני  החברה  על  מועות 
מדליפה.  כאילו  שהיא  בראשה 
זו השמצה גסה ללא בסיס ורחו־
קה מהאמת. עשינו את עבודתנו 
להבין  מתקשה  ואני  המקצועית 
פרי  הללו".  ההמצאות  מאיפה 
הבהיר כי "העסקנו חברת סייבר 
משוכנעים  ואנחנו  תפקידה  שזו 
על  דיברנו  לא  חדירה.  שהייתה 
רוסים, דיברנו על מזרח אירופה 
לוודאי  שקרוב  עוינים  וגורמים 
חשד  "איתרנו  אירופה.  ממזרח 
טלפונים   5 עד   4 של  לזיהום 
אירו־ מזרח  או  רוסיה  מכיוון 
פה", הדגיש, "אני לא יודע למה 
הממצאים  עם  למשטרה  פנו  לא 

שהבאנו להם".
הכחישה  רוסיה  כך,  בתוך 

בפריצה.  מעורבותה  את  אתמול 
דובר שגרירות רוסיה, אלכסנדר 

לא  "שגרירות  כי  אמר  גברילוב 
מגיבה לפייק ניוז".

נחתם ההסכם: זהות לא 
תתמודד בבחירות הקרובות
ע''פ הפרסומים, הליכוד יכסה את חובות המפלגה ופייגלין ימונה לשר

מ ח. פרנ˜ל
בנימין  הממשלה  ראש 
משה  זהות  מפלגת  ויו"ר  נתניהו 
(חמישי)  אתמול  חתמו  פייגלין 
על הסכם לפיו זהות לא תתמודד 
ביום  כזכור,  הקרובות.  בבחירות 
במשך  פייגלין  נפגש  רביעי 
וב־ נתניהו,  עם  ארוכות  שעות 
סיום הפגישה הודיע יו"ר מפלגת 
בנושאים  התקדמות  יש  כי  זהות 
זאת  בעקבות  וכי  לו,  החשובים 

מועמדות  הסרת  את  שוקל  הוא 
המפלגה לכנסת. "מדובר בהצלת 
בהודעתו.  פייגלין  כתב  חיים", 
פייגלין הבטיח שיאשר כל הסכם 

במשאל בין מתפקדי המפלגה.
במסיבת עיתונאים שקיימו 
השניים אמר נתניהו לפייגלין כי 
בממשלה,  שר  אותך  רואה  "אני 
אני רואה אותך שותף נאמן לדרך 
ולחזון, אני לא אומר את זה רק מן 
השפה אל החוץ ואלו אינן מילים 
לזה,  מתכוון  באמת  אני  בעלמא. 

לעבוד  נוכל  שאנחנו  חושב  ואני 
כדי  הכלל  מן  יוצאת  בצורה  יחד 
להציב את היעדים האלה ולהשיג 

את היעדים האלה".
בנאומו  אמר  זהות  יו"ר 
להתחיל  הפתח  "נפתח  לנתניהו: 
שת־ הממשלה  מתוך  ולהגשים 
החירות  חזון  את  בראשותך  קום 
של זהות". עוד הוסיף כי בהסכם 
גדולה  בשורה  ישנה  הליכוד  עם 
יוקר  להורדת  הפרטי,  לשוק  גם 

המחיה ולעסקים הקטנים.

חיזבאללה: צה"ל הציב 
בובות בגבול הצפון

מקורות לבנונים תיעדו בגבול ישראל-לבנון רכב ג'יפ צה"לי שבתוכו 
בובה בדמות חייל ◆ לא ברורה מה מטרת הצבת הרכב שם

מ מ. יו„
מדווחים  לבנונים  מקורות 
כי צה"ל הציב בסמוך לגבול יש־
שבתוכו  צה"לי  ג'יפ  ראל-לבנון 
בובה בדמות חייל. הרכב הצה"לי 
מוקם במקום הנצפה מתוך שטח 
לבנון ולא ברור מה היה תפקידו 
ומה מטרת הצבת הרכב שבתוכו 

הבובה.
מהדיווחים  חלק  לטענת 
על  כפתיון  משמש  הרכב  בלבנון 
מנת לבחון את תגובת חיזבאללה 
ולטענת דיווחים נוספים המהלך 
נועד על מנת להראות נוכחות על 
הגבול אך מתוך "פחד מהתגובה 

שהבטיח ראש חיזבאללה".

בתחילת  שפורסם,  כפי 
חיזבאללה  מנהיג  נאם  השבוע 
הישראלית  לתקיפה  והגיב 
פיגוע  לסכל  שנועדה  בסוריה, 
"הת־ איראן.  שתכננה  רחפנים 
קיפה הישראלית מסוכנת מאוד. 
מסו־ ובלבנון  בסוריה  האירועים 

כנים מאוד", אמר נסראללה.
היש־ בהתקפה  "מדובר 
 .2006 מאז  הראשונה  ראלית 
טענה  הישראלית  התקשורת 
אבל  מסחרי,  בכלי  שמדובר 
לפ־ שאורכו  צבאי  בכלי  מדובר 
חות שני מטרים. הרחפן הראשון 
ולא  מידע  איסוף  במשימת  היה 
היה חמוש. הוא טס בגובה נמוך 

והופל על ידי תושבים שהשליכו 
עליו אבנים. לאחר פרק זמן קצר 
הגיע הרחפן השני וביצע תקיפה 
על מקום מסויים, מדובר ברחפן 

מתאבד", אמר נסראללה.
הוא איים על ישראל: "אם 
כי  נגמר  שהסיפור  חושב  נתניהו 
אם  טועה.  הוא  הרוגים,  היו  לא 
יציב  זה  הזו,  ההפרה  על  נשתוק 
שבו  מסוכן  במסלול  לבנון  את 
ממולכד  רחפן  יגיע  יומיים  כל 
אני  בשטחנו.  מטרות  שיתקוף 
הצ־ בגבול  צה"ל  לחיילי  פונה 

פוני - מהלילה תעמדו על הגדר 
ותחכו לנו. יום, יומיים, שלושה, 

תחכו לנו".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

צה"ל חושף:

הדרג הבכיר שפיקד 
על פרויקט הדגל של 
איראן והחיזבאללה

בצבא חשפו את פרטי סיכול המבצע האיראני שמטרתו 
הייתה להמטיר מאות טילים מדויקים על ישראל ◆ שמות 
הקצינים האיראנים והלבנונים שפיקדו על המהלך פורסמו

מ מ. יו„
חדשים  חומרים  צה"ל  פרסם  אמש 
שחיזבאללה  הטילים  דיוק  פרויקט  על 
פרויקט  ישראל.  עם  הבאה  למלחמה  מכין 
מלח־ בחסות  ב-2013.  החל  הטילים  דיוק 
להע־ החלה  איראן  בסוריה  האזרחים  מת 
כדי  לסוריה  איראנים  מדויקים  טילים  ביר 
המ־ ניצול  תוך  לחיזבאללה  אותם  להעביר 
לחמה. הרוב המוחלט סוכל ברצף תקיפות 

שיוחסו לחיל האוויר הישראלי.
והחיזבאללה  האיראנים  ב-2016 
של  חדש  לקו  ופנו  אסטרטגי  כיוון  שינו 
בתהליך  לפתוח  הוחלט  בטהרן  חשיבה. 
בסוריה  המיוצרים  טילים  שבמסגרתו 
ב״סרס״,  היתר,  בין  דיוק,  שדרוג  יעברו 
תקיפות  אך  הסורית.  הצבאית  התעשייה 
אוויריות שבוצעו על מתקני ייצור הטילים 

בסוריה סיכלו את המהלך הזה.
לאחר התקיפות, הוחלט בטהרן לה־
בלבנון.  לאתרים  הדיוק  תהליך  את  עביר 
פרסם  נתניהו   2018 שנת  של  בספטמבר 
ייצור  אתרי  שלושה  של  חשיפה  באו"ם 
בלבנון,  חיזבאללה  הטרור  ארגון  שהפעיל 
שבהם בוצע שדרוג הטילים. אך הארגון לא 
הצליח להגיע למאסה של טילים מדויקים. 
לא  לכן  מורתע,  שצה"ל  האמין  חיזבאללה 

יעז לתקוף בלב הבירה הלבנונית.
צי־ בשלושה  משתמש  חיזבאללה 
הפרויקט.  עבור  חומרים  להעברת  רים 
ימי  ציר  סוריה-לבנון.  בגבול  יבשתי  ציר 
אזרחיים  מטוסים  בנחיתת  אווירי  וציר 
חרירי  רפיק  הבינלאומי  התעופה  בשדה 
לא  חיזבאללה  המאמץ,  למרות  שבביירות. 
מדויקים  טילים  לייצר  היום  גם  מצליח 

בלבנון.
אך בצה"ל טוענים כי בתקופה האח־
במאמצים  משמעותית  עלייה  חלה  רונה 
יכול  מדויק  טיל  מדויקים.  טילים  לייצר 
ממטרת  מטרים  עשרה  של  בטווח  לפגוע 
הטי־ ירי  את  להפוך  הוא  הרעיון  היעד.  
לים לעבר מרכז הארץ למדויק יותר, ובכך 
ובמטרות  במבנים  לפגוע  מסוגלים  להיות 
ספציפיים. בתהליך ההסבה לוקחים רקטה 

ישנה, מפרקים ומרכיבים מחדש.
המ־ הדבר  הרקטות  ייצור  בתהליך 
לצורך  הרקטה.  מנוע  ייצור  הוא  שמעותי 
עבור  המוצקים  והדלקים  המנוע  ייצור 
במערבל  שימוש  לעשות  צורך  יש  הרקטה 
במיוחד  באיראן,  נוצר  המערבל  מיוחד. 
מוקם  שם  לביירות,  והובא  הפרויקט  עבור 

במתקן ייעודי ברובע הדאחייה.
וגם  לבנון  בדרום  גם  בביירות,  גם 
בבקע ניסו האיראנים להקים מפעלים מו־
גנים לדיוק טילים. הסיבה לריבוי האתרים 
צה"ל  ויושמד.  יתגלה  שאחד  חשש  היא 
חשף את זהותם של כמה אזרחים איראנים 
בראשם  בפרויקט,  חלק  שלקחו  ולבנונים 
שנמצא  בלבנון  קודס  כוח  מפקד  חיג׳אזי 
הוא  הכוח.  מפקד  סולימאני  קאסם  תחת 

ושימש  משפחתו  עם  בביירות  התגורר 
היועץ הראשי לנסראללה בתחום הטילים.

מדעי,  יועץ  סולימאני  מינה  לצידו 
הפרויקט  על  שמפקח  איראני  מהנדס 
לדאוג  מונה  נוסף  איראני  אזרח  בלבנון. 
הביצוע  איש  הטילים.  ולניוד  ללוגיסטיקה 
חיזבאללה  בכיר  שוקור,  פואד  שמונה, 
את  להחזיק  מונה  לנארסראלה  המקורב 
גם  מבוקש  הוא  בחיזבאללה.  הדיוק  תיק 
בידי האמריקנים על הפיגוע נגד המארינס 

בביירות ב-1983.
בטהרן הבינו שסודיות המבצע קוד־
מת לכל. מדובר בפרויקט ממודר גם בתוך 
הת־ הפרויקט  לבנון.  בתוך  וגם  חיזבאללה 
נהל מתחת לאף של הנשיא וראש ממשלת 
לבנון. הפרטים האלה הועברו בידי ישראל 
עשתה  לא  לבנון  ממשלת  אולם  ללבנון, 
יש־ מבחינת  הפרויקט.  את  וגיבתה  דבר 
לבנון  הפכה  הזו  העין  העלמת  בשל  ראל, 
תעשייה  בשטחה,  המתנהל  על  לאחראית 
צבאית ממודרת שלא עבור המדינה. משה־
האיצו  וחיזבאללה  איראן  שנחשפו,  בינו 
פרויקט  מאמצי  את  האחרונים  בחודשים 

הדיוק.
ארה"ב  בין  הגרעין  הסכם  למרות 
לאיראן, ההסכם אינו עוסק בפרויקט הטי־
על  וטוב  אינטימי  מודיעין  יש  לצה"ל  לים. 
חי־ של  הרקטות  מערך  רוב  החיזבאללה. 
יש  לחיזבאללה  סטטיסטיות.  הן  זבאללה 
כמה עשרות רקטות מדויקות ברמה מבצ־

עית משתנה. ללא ייצור במפעל.
מ-2013-2019 מדינת ישראל ושות־
פיה הצליחו למנוע את פרויקט הדיוק. מה 
שהשתנה הוא שהמערב והאו״ם מבינים מה 
שהותקף  המערבל  אם  היום.  סדר  על  יש 
להביא  עלול  היה  הוא  למפעל  מועבר  היה 
מצב  וזה  בלבנון,  מדויקים  טילים  לייצור 
חיזבא־ לו.  להסכים  תוכל  לא  שישראל 
הרחפנים  פיגוע  על  בתקשורת  שמע  ללה 
האיראני שסוכל בסוריה ואין לו קשר אליו.
מדויקים  טילים  רוצה  חיזבאלה 
מטרים.  עשרה  של  לדיוק  נקודה  למטרת 
בהק־ משמעותי  מרחק  רחוק  חיזבאללה 
מת מפעל תעשייתי, תעש איראני, לייצור 
שבשנת 2016  תכננו  הם  מדוייקים.  טילים 
זה  בפועל  אך  מוכן,  יהיה  כבר  כזה  מפעל 

לא קרה.
נר־ תחושת  לייצר  מנסה  ישראל 
שהארגון  במטרה  חיזבאללה,  אצל  דפות 
באתרים  מודיעינית.  חדיר  שהוא  יבין 
שבהם ניסה הארגון לייצר טילים מדויקים 
בביירות, פרסם הפרויקט לא צלח. יש כאן 
מרדף מי מקדים את מי. החיזבאללה נתקע 
החלון,  דרך  להיכנס  מנסה  הוא  אז  בדלת 
נתניהו  שחשף  האתרים  בישראל.  אומרים 
בספטמבר היו צריכים להתחיל לפעול תוך 
הם   2019 באוגוסט  בפועל,  חודשים.  כמה 
בקרב  הפגיעות  ותחושת  קיימים  לא  עוד 

מנהיגי הארגון גדולה מתמיד.

מלצר: נקים מספר טלפון מיוחד לדיווח 
על זיופים במהלך יום הבחירות

זאת כחלק מהקמת יחידה שתדאג לטוהר הבחירות

מ ח. פרנ˜ל
המרכזית  הבחירות  ועדת  יו"ר 
(חמי־ אתמול  אמר  מלצר  חנן  השופט 
שי) כי הוועדת הבחירות תפרסם מספר 
אזרחים  יוכלו  שאליו  ייעודי,  טלפון 
דברים  על  ולדווח  אמת  בזמן  להתקשר 
זאת  בקלפי.  תקינים  לא  להם  שנראים 
הקרו־ בבחירות  זיופים  למנוע  במאמץ 
בות. מלצר ציין במהלך כנס של לשכת 
ועדת  כי  אביב,  תל  במחוז  הדין  עורכי 
שי־ דין  עורכי  לגייס  שוקלת  הבחירות 

טפלו בחלק מהנושאים. 
הבחי־ ועדת  מנכ"לית  כך,  בתוך 
אמרה  עדס,  אורלי  עו"ד  המרכזית  רות 
ית־ מצלמות  אלפי  כי  ב  לרשת  בראיון 
"לא  הקולות:  ספירת  תהליך  את  עדו 

נודיע מראש על כך - הכל יהיה כגורם 
קרי־ ידי  על  ייקבעו  הפתעה. הקלפיות 
שה־ בטוחים  אנחנו  מסוימים.  טריונים 

מהלכים הללו יוכיחו את עצמם". 
כי  מלצר  הודיע  שני  ביום  כזכור, 
הוא אוסר על המפלגות לצלם בקלפיות 
טוהר  על  פיקוח  יחידת  להקים  והורה 

ההצ־ בשעות  כי  קבע  מלצר  הבחירות. 
בעה רשאי מפקח טוהר הבחירות לתעד 
סביר  חשש  של  במקרה  רק  הקלפי  את 
או  הבחירות  בטוהר  מהותית  לפגיעה 
בסדרן התקין - וזאת רק באמצעות מכ־
שיר מיוחד שיוקצה לצורך כך, ובאישור 

המשטרה.

kfar.shira10@gmail.com | 052-9120307|kfarshira.co.il
Kfar shira |
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צה"ל חושף:

הדרג הבכיר שפיקד 
על פרויקט הדגל של 
איראן והחיזבאללה

בצבא חשפו את פרטי סיכול המבצע האיראני שמטרתו 
הייתה להמטיר מאות טילים מדויקים על ישראל ◆ שמות 
הקצינים האיראנים והלבנונים שפיקדו על המהלך פורסמו

מ מ. יו„
חדשים  חומרים  צה"ל  פרסם  אמש 
שחיזבאללה  הטילים  דיוק  פרויקט  על 
פרויקט  ישראל.  עם  הבאה  למלחמה  מכין 
מלח־ בחסות  ב-2013.  החל  הטילים  דיוק 
להע־ החלה  איראן  בסוריה  האזרחים  מת 
כדי  לסוריה  איראנים  מדויקים  טילים  ביר 
המ־ ניצול  תוך  לחיזבאללה  אותם  להעביר 
לחמה. הרוב המוחלט סוכל ברצף תקיפות 

שיוחסו לחיל האוויר הישראלי.
והחיזבאללה  האיראנים  ב-2016 
של  חדש  לקו  ופנו  אסטרטגי  כיוון  שינו 
בתהליך  לפתוח  הוחלט  בטהרן  חשיבה. 
בסוריה  המיוצרים  טילים  שבמסגרתו 
ב״סרס״,  היתר,  בין  דיוק,  שדרוג  יעברו 
תקיפות  אך  הסורית.  הצבאית  התעשייה 
אוויריות שבוצעו על מתקני ייצור הטילים 

בסוריה סיכלו את המהלך הזה.
לאחר התקיפות, הוחלט בטהרן לה־
בלבנון.  לאתרים  הדיוק  תהליך  את  עביר 
פרסם  נתניהו   2018 שנת  של  בספטמבר 
ייצור  אתרי  שלושה  של  חשיפה  באו"ם 
בלבנון,  חיזבאללה  הטרור  ארגון  שהפעיל 
שבהם בוצע שדרוג הטילים. אך הארגון לא 
הצליח להגיע למאסה של טילים מדויקים. 
לא  לכן  מורתע,  שצה"ל  האמין  חיזבאללה 

יעז לתקוף בלב הבירה הלבנונית.
צי־ בשלושה  משתמש  חיזבאללה 
הפרויקט.  עבור  חומרים  להעברת  רים 
ימי  ציר  סוריה-לבנון.  בגבול  יבשתי  ציר 
אזרחיים  מטוסים  בנחיתת  אווירי  וציר 
חרירי  רפיק  הבינלאומי  התעופה  בשדה 
לא  חיזבאללה  המאמץ,  למרות  שבביירות. 
מדויקים  טילים  לייצר  היום  גם  מצליח 

בלבנון.
אך בצה"ל טוענים כי בתקופה האח־
במאמצים  משמעותית  עלייה  חלה  רונה 
יכול  מדויק  טיל  מדויקים.  טילים  לייצר 
ממטרת  מטרים  עשרה  של  בטווח  לפגוע 
הטי־ ירי  את  להפוך  הוא  הרעיון  היעד.  
לים לעבר מרכז הארץ למדויק יותר, ובכך 
ובמטרות  במבנים  לפגוע  מסוגלים  להיות 
ספציפיים. בתהליך ההסבה לוקחים רקטה 

ישנה, מפרקים ומרכיבים מחדש.
המ־ הדבר  הרקטות  ייצור  בתהליך 
לצורך  הרקטה.  מנוע  ייצור  הוא  שמעותי 
עבור  המוצקים  והדלקים  המנוע  ייצור 
במערבל  שימוש  לעשות  צורך  יש  הרקטה 
במיוחד  באיראן,  נוצר  המערבל  מיוחד. 
מוקם  שם  לביירות,  והובא  הפרויקט  עבור 

במתקן ייעודי ברובע הדאחייה.
וגם  לבנון  בדרום  גם  בביירות,  גם 
בבקע ניסו האיראנים להקים מפעלים מו־
גנים לדיוק טילים. הסיבה לריבוי האתרים 
צה"ל  ויושמד.  יתגלה  שאחד  חשש  היא 
חשף את זהותם של כמה אזרחים איראנים 
בראשם  בפרויקט,  חלק  שלקחו  ולבנונים 
שנמצא  בלבנון  קודס  כוח  מפקד  חיג׳אזי 
הוא  הכוח.  מפקד  סולימאני  קאסם  תחת 

ושימש  משפחתו  עם  בביירות  התגורר 
היועץ הראשי לנסראללה בתחום הטילים.

מדעי,  יועץ  סולימאני  מינה  לצידו 
הפרויקט  על  שמפקח  איראני  מהנדס 
לדאוג  מונה  נוסף  איראני  אזרח  בלבנון. 
הביצוע  איש  הטילים.  ולניוד  ללוגיסטיקה 
חיזבאללה  בכיר  שוקור,  פואד  שמונה, 
את  להחזיק  מונה  לנארסראלה  המקורב 
גם  מבוקש  הוא  בחיזבאללה.  הדיוק  תיק 
בידי האמריקנים על הפיגוע נגד המארינס 

בביירות ב-1983.
בטהרן הבינו שסודיות המבצע קוד־
מת לכל. מדובר בפרויקט ממודר גם בתוך 
הת־ הפרויקט  לבנון.  בתוך  וגם  חיזבאללה 
נהל מתחת לאף של הנשיא וראש ממשלת 
לבנון. הפרטים האלה הועברו בידי ישראל 
עשתה  לא  לבנון  ממשלת  אולם  ללבנון, 
יש־ מבחינת  הפרויקט.  את  וגיבתה  דבר 
לבנון  הפכה  הזו  העין  העלמת  בשל  ראל, 
תעשייה  בשטחה,  המתנהל  על  לאחראית 
צבאית ממודרת שלא עבור המדינה. משה־
האיצו  וחיזבאללה  איראן  שנחשפו,  בינו 
פרויקט  מאמצי  את  האחרונים  בחודשים 

הדיוק.
ארה"ב  בין  הגרעין  הסכם  למרות 
לאיראן, ההסכם אינו עוסק בפרויקט הטי־
על  וטוב  אינטימי  מודיעין  יש  לצה"ל  לים. 
חי־ של  הרקטות  מערך  רוב  החיזבאללה. 
יש  לחיזבאללה  סטטיסטיות.  הן  זבאללה 
כמה עשרות רקטות מדויקות ברמה מבצ־

עית משתנה. ללא ייצור במפעל.
מ-2013-2019 מדינת ישראל ושות־
פיה הצליחו למנוע את פרויקט הדיוק. מה 
שהשתנה הוא שהמערב והאו״ם מבינים מה 
שהותקף  המערבל  אם  היום.  סדר  על  יש 
להביא  עלול  היה  הוא  למפעל  מועבר  היה 
מצב  וזה  בלבנון,  מדויקים  טילים  לייצור 
חיזבא־ לו.  להסכים  תוכל  לא  שישראל 
הרחפנים  פיגוע  על  בתקשורת  שמע  ללה 
האיראני שסוכל בסוריה ואין לו קשר אליו.
מדויקים  טילים  רוצה  חיזבאלה 
מטרים.  עשרה  של  לדיוק  נקודה  למטרת 
בהק־ משמעותי  מרחק  רחוק  חיזבאללה 
מת מפעל תעשייתי, תעש איראני, לייצור 
שבשנת 2016  תכננו  הם  מדוייקים.  טילים 
זה  בפועל  אך  מוכן,  יהיה  כבר  כזה  מפעל 

לא קרה.
נר־ תחושת  לייצר  מנסה  ישראל 
שהארגון  במטרה  חיזבאללה,  אצל  דפות 
באתרים  מודיעינית.  חדיר  שהוא  יבין 
שבהם ניסה הארגון לייצר טילים מדויקים 
בביירות, פרסם הפרויקט לא צלח. יש כאן 
מרדף מי מקדים את מי. החיזבאללה נתקע 
החלון,  דרך  להיכנס  מנסה  הוא  אז  בדלת 
נתניהו  שחשף  האתרים  בישראל.  אומרים 
בספטמבר היו צריכים להתחיל לפעול תוך 
הם   2019 באוגוסט  בפועל,  חודשים.  כמה 
בקרב  הפגיעות  ותחושת  קיימים  לא  עוד 

מנהיגי הארגון גדולה מתמיד.

מלצר: נקים מספר טלפון מיוחד לדיווח 
על זיופים במהלך יום הבחירות

זאת כחלק מהקמת יחידה שתדאג לטוהר הבחירות

מ ח. פרנ˜ל
המרכזית  הבחירות  ועדת  יו"ר 
(חמי־ אתמול  אמר  מלצר  חנן  השופט 
שי) כי הוועדת הבחירות תפרסם מספר 
אזרחים  יוכלו  שאליו  ייעודי,  טלפון 
דברים  על  ולדווח  אמת  בזמן  להתקשר 
זאת  בקלפי.  תקינים  לא  להם  שנראים 
הקרו־ בבחירות  זיופים  למנוע  במאמץ 
בות. מלצר ציין במהלך כנס של לשכת 
ועדת  כי  אביב,  תל  במחוז  הדין  עורכי 
שי־ דין  עורכי  לגייס  שוקלת  הבחירות 

טפלו בחלק מהנושאים. 
הבחי־ ועדת  מנכ"לית  כך,  בתוך 
אמרה  עדס,  אורלי  עו"ד  המרכזית  רות 
ית־ מצלמות  אלפי  כי  ב  לרשת  בראיון 
"לא  הקולות:  ספירת  תהליך  את  עדו 

נודיע מראש על כך - הכל יהיה כגורם 
קרי־ ידי  על  ייקבעו  הקלפיות  הפתעה. 
שה־ בטוחים  אנחנו  מסוימים.  טריונים 

מהלכים הללו יוכיחו את עצמם". 
כי  מלצר  הודיע  שני  ביום  כזכור, 
הוא אוסר על המפלגות לצלם בקלפיות 
טוהר  על  פיקוח  יחידת  להקים  והורה 

ההצ־ בשעות  כי  קבע  מלצר  הבחירות. 
בעה רשאי מפקח טוהר הבחירות לתעד 
סביר  חשש  של  במקרה  רק  הקלפי  את 
או  הבחירות  בטוהר  מהותית  לפגיעה 
בסדרן התקין - וזאת רק באמצעות מכ־
שיר מיוחד שיוקצה לצורך כך, ובאישור 

המשטרה.

kfar.shira10@gmail.com | 052-9120307|kfarshira.co.il
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צה"ל: הרחפנים שפעלו 
בלבנון לא נפגעו

יוממ
דובר צה"ל דיווח כי ביום 
בשטח  ירי  נשמע  בערב  רביעי 
רחפנים  טסו  בו  למרחב  לבנון 

את  סיימו  הרחפנים  צה״ל.  של 
משימתם ללא שנגרם להם נזק.
הת־ טענה  יותר  מוקדם 
קשורת הלבנונית כי צבא לבנון 

ישראליים  מזל"טים  לעבר  ירה 
עם  המדינות.  בין  הגבול  באזור 
דיווחו  לא  התקשורת  כלי  זאת 

האם זוהתה פגיעה ברחפנים.

בת 9 טבעה בבריכה בבית 
שמש; מצבה קשה

הילדה פונתה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהיא מורדמת 
ומונשמת

מ מ. יו„
ילדה בת 9 טבעה בבריכה 
דוד  מגן  צוותי  שמש.  בבית 
העניקו  למקום  שהגיעו  אדום 
אותה  ופינו  רפואי  טיפול  לה 
כרם  עין  הדסה  החולים  לבית 
מורדמת  כשהיא  בירושלים, 

ומונשמת.

רון,  יובל  מד"א  פראמדיק 
"ראינו  סיפר:  למקום,  שהגיע 
את הילדה שוכבת על שפת הב־
משתה  שהמצילה  לאחר  ריכה 
אותה מהקרקעית כשהיא מחו־
סרת הכרה, ובעוד היא מבצעת 

בה פעולות החייאה בסיסיות".
"המשכנו  רון:  הוסיף  עוד 

עי־ שכלל  הרפואי  הטיפול  את 
רגעים  וכעבור  והנשמות  סויים 
והיא  לפעום  שב  לבה  ספורים 
את  המשכנו  לנשום.  החלה 
החיים  מציל  הרפואי  הטיפול 
הרדמה  תרופות,  מתן  שכלל 
לבית  אותה  ופינינו  והנשמה 

החולים כשמצבה קשה ויציב".
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רגב קראה לגנץ 
לחשוף את תכולת 
הפלאפון הנייד שלו

"מה כ''כ מעניין שם את הרוסים והאיראנים?" תמהה רגב

מ ח. פרנ˜ל
והס־ התרבות  שרת 
קראה  רגב  מירי  פורט 
בראיון  (חמישי)  אתמול 
דקל,   וירון  סגל  לעמית 
גנץ  בני  לבן  כחול  ליו"ר 
הט־ תכולת  את  לחשוף 
"מעניין  שלו:  הנייד  לפון 
מה יש שם שמעניין כל כך 
את האיראנים והרוסים?" 

כי  הוסיפה  רגב  תמהה. 
מסוגלים  לא  הם  "אם 
מדינה  אז  מפלגה,  לנהל 

הם ינהלו?".
התייחסה  רגב 
של  להתקפות  גם  בראיון 
אבי־ ביתנו  ישראל  יו"ר 
הליכוד  על  ליברמן  גדור 
בנימין  הממשלה  וראש 

מאמינה  לא  "אני  נתניהו: 
לטענתה,  שלו".  למילה 
ליברמן מבין כי הוא מאבד 
הליכוד  לטובת  מנדטים 
העודפים  הסכם  בעקבות 
לבן.  כחול  עם  שחתם 
"הוא שיקר לבוחרים שלו, 
אני מקווה שהוא לא יהיה 

חלק מהממשלה הבאה".

2 הרוגות בתאונה באשקלון; 
ועוד 2 נפצעו קשה

אחות של שתי ההרוגות ועוד אדם נוסף נפצעו באירוע ◆ מחקירה ראשונית עולה כי 
רכבם איבד שליטה והתנגש בעץ על אי תנועה

מ מ. יו„
יום  בליל  נהרגה   17 בת  צעירה 
בר־ קטלנית  דרכים  בתאונת  האתמול 
אחיותיה,  שתי  באשקלון.  התחייה  חוב 
בנות 14 ו-19, וצעיר נוסף בן 24 נפצעו 
קשה ואנוש באירוע ופונו לבית החולים 
עולה  ראשונית  מחקירה  בעיר.  ברזילי 
שאינה  מסיבה  שליטה  איבד  רכבם  כי 
ברורה והתנגש בעץ על אי תנועה. כתו־
המנוע  ניתק  ההתנגשות  מעוצמת  צאה 

של הרכב ועף למרכז הכביש.
בן  במד"א  חירום  רפואת  חובש 
סיפר:  לזירה  ראשון  שהגיע  טטרו, 
"מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. המנוע 
רב  במרחק  הנתיב  לאורך  מפורק  היה 

פגי־ עם  הכביש  במרכז  שעמד  מהרכב 
עות קשות בחלקו הקדמי". 

מפצ־ מתה  לב,  למגינת  אמש, 
הראשונה.  ההרוגה  של  אחותה  עיה 
נמסר  באשקלון  ברזילי  החולים  מבית 
ביותר  קשה  באורח  נפצעה  האחות  כי 
נותחה  באשקלון,  התאונה  במהלך 
וטופלה  בלילה  ארוכות  שעות  במשך 

ידי  על  כללי  נמרץ  לטיפול  במחלקה 
המא־ "למרות  מקצועי.  רב  בכיר  צוות 
להציל  מנת  על  שנעשו  הכבירים  מצים 
את חייה, לצערנו היא נפטרה. אנו מנח־
מים ומחבקים את המשפחה על האסון 

הכבד שנפל עליה".
החו־ סיפר  בתאונה  הנפגעים  על 
התנו־ אי  של  השפה  לאבני  בש: "סמוך 
עה שכבה צעירה כבת 20 עם פגיעה רב 
מערכתית קשה ביותר, היא הייתה ללא 
סימני חיים ולאחר בדיקות רפואיות לא 
נותר לנו אלא לקבוע את מותה בשטח. 
אושפז  בתאונה  קשה  שנפצע  הצעיר 
בבית  נשמתי  נמרץ  טיפול  במחלקת 

החולים.
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https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A8%D7%90%D7%94.pdf
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%9A%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2068%20%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA%20%D7%A8%D7%90%D7%94%20%D7%A2''%D7%98.pdf
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%20411_%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%AA%20%D7%A8''%D7%97%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%A2%D7%98_%D7%94%D7%92%D7%94%D7%945.pdf
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רגב קראה לגנץ 
לחשוף את תכולת 
הפלאפון הנייד שלו

"מה כ''כ מעניין שם את הרוסים והאיראנים?" תמהה רגב

מ ח. פרנ˜ל
והס־ התרבות  שרת 
קראה  רגב  מירי  פורט 
בראיון  (חמישי)  אתמול 
דקל,   וירון  סגל  לעמית 
גנץ  בני  לבן  כחול  ליו"ר 
הט־ תכולת  את  לחשוף 
"מעניין  שלו:  הנייד  לפון 
מה יש שם שמעניין כל כך 
את האיראנים והרוסים?" 

כי  הוסיפה  רגב  תמהה. 
מסוגלים  לא  הם  "אם 
מדינה  אז  מפלגה,  לנהל 

הם ינהלו?".
התייחסה  רגב 
של  להתקפות  גם  בראיון 
אבי־ ביתנו  ישראל  יו"ר 
הליכוד  על  ליברמן  גדור 
בנימין  הממשלה  וראש 

מאמינה  לא  "אני  נתניהו: 
לטענתה,  שלו".  למילה 
ליברמן מבין כי הוא מאבד 
הליכוד  לטובת  מנדטים 
העודפים  הסכם  בעקבות 
לבן.  כחול  עם  שחתם 
"הוא שיקר לבוחרים שלו, 
אני מקווה שהוא לא יהיה 

חלק מהממשלה הבאה".

2 הרוגות בתאונה באשקלון; 
ועוד 2 נפצעו קשה

אחות של שתי ההרוגות ועוד אדם נוסף נפצעו באירוע ◆ מחקירה ראשונית עולה כי 
רכבם איבד שליטה והתנגש בעץ על אי תנועה

מ מ. יו„
יום  בליל  נהרגה   17 בת  צעירה 
בר־ קטלנית  דרכים  בתאונת  האתמול 
אחיותיה,  שתי  באשקלון.  התחייה  חוב 
בנות 14 ו-19, וצעיר נוסף בן 24 נפצעו 
קשה ואנוש באירוע ופונו לבית החולים 
עולה  ראשונית  מחקירה  בעיר.  ברזילי 
שאינה  מסיבה  שליטה  איבד  רכבם  כי 
ברורה והתנגש בעץ על אי תנועה. כתו־
המנוע  ניתק  ההתנגשות  מעוצמת  צאה 

של הרכב ועף למרכז הכביש.
בן  במד"א  חירום  רפואת  חובש 
סיפר:  לזירה  ראשון  שהגיע  טטרו, 
"מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. המנוע 
רב  במרחק  הנתיב  לאורך  מפורק  היה 

פגי־ עם  הכביש  במרכז  שעמד  מהרכב 
עות קשות בחלקו הקדמי". 

מפצ־ מתה  לב,  למגינת  אמש, 
הראשונה.  ההרוגה  של  אחותה  עיה 
נמסר  באשקלון  ברזילי  החולים  מבית 
ביותר  קשה  באורח  נפצעה  האחות  כי 
נותחה  באשקלון,  התאונה  במהלך 
וטופלה  בלילה  ארוכות  שעות  במשך 

ידי  על  כללי  נמרץ  לטיפול  במחלקה 
המא־ "למרות  מקצועי.  רב  בכיר  צוות 
להציל  מנת  על  שנעשו  הכבירים  מצים 
את חייה, לצערנו היא נפטרה. אנו מנח־
מים ומחבקים את המשפחה על האסון 

הכבד שנפל עליה".
החו־ סיפר  בתאונה  הנפגעים  על 
התנו־ אי  של  השפה  לאבני  בש: "סמוך 
עה שכבה צעירה כבת 20 עם פגיעה רב 
מערכתית קשה ביותר, היא הייתה ללא 
סימני חיים ולאחר בדיקות רפואיות לא 
נותר לנו אלא לקבוע את מותה בשטח. 
אושפז  בתאונה  קשה  שנפצע  הצעיר 
בבית  נשמתי  נמרץ  טיפול  במחלקת 

החולים.
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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

קטל 
בכבישים: 

רוכב אופנוע 
בן 48 נהרג 

מפגיעת 
טרקטור ליד 

נתיבות
רוכב אופנוע קיפח את חייו 

לאחר שנפגע מכלי הרכב הכבד 
בכביש 293, בין בית הגדי 

לתלמי ביל"ו ◆ חובש במד"א 
סיפר: "מדובר בתאונה קשה 

מאוד, הוא אותר ללא רוח חיים"

מ מ. יו„
אופנוע  רוכב 
מפגיעת  נהרג   48 בן 
טרקטור בכביש 293, 
לתלמי  הגדי  בית  בין 
ההצ־ כוחות  ביל"ו. 
למקום  שהגיעו  לה 
אותו  מצאו  האירוע 
חיים,  סימני  ללא 
את  לקבוע  ונאלצו 
זאת  במקום,  מותו 
ברא־ שנחבל  לאחר 

שו. 
מזרחי,  יניר 
במד"א,  בכיר  חובש 
"מדובר  סיפר: 

בתאונת דרכים קשה 
היה  האופנוע  מאוד. 
לטרקטור  מתחת 
בס־ שכב  והרוכב 
מחוסר  כשהוא  מוך 
דופק  ללא  הכרה, 
עם  נשימה,  וללא 
קשה.  ראש  חבלת 
בדיקות  ביצענו 
מנת  על  רפואיות 
טיפול  לו  להעניק 
לצערנו  אבל  רפואי, 
סי־ ללא  היה  הוא 
נותר  ולא  חיים,  מני 
את  לקבוע  אלא  לנו 

מותו".

שר החוץ האיראני מבהיר: כדי להיפגש, ארה"ב 
צריכה לשמור על הבנות הסכם הגרעין

לדבריו, ארה"ב מפעילה טרור כלכלי נגד ארצו
מ ‡ברהם ויסמן

ג'אווד  מוחמד  איראן,  של  החוץ  שר 

לקיים  תרצה  ארה"ב  אם  כי  הבהיר  זריף, 
מו"מ עם ארצו, עליה לשמור על ההבנות של 

הסכם הגרעין אשר נחתם בין איראן למעצ־
מות ב-2015. לדבריו במהלך דברים שנשא 

מלזיה,  בבירת  שנערכה  עיתונאים  במסיבת 
ארה"ב מפעילה טרור כלכלי נגד ארצו. "אם 

צריכים  הם  ולדבר,  לחדר  לחזור  רוצים  הם 
לקיים את ההסכם מ-2015", אמר.
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אירוע מחריד כל לב יהודי:

במרכז הקונגרסים בחיפה החל 
אתמול כנס מיסיונרי; מאות יהודים 

הפגינו בתפילה ותקיעת שופר
ארגון 'אור לאחים': הלוואי נציל יהודי אחד מטמיעה * חבר מועצת 

עיריית חיפה מטעם אגודת ישראל הרב אריה בליטנטל: ראינו בפלצות 
מאות יהודים שומעים הטפה מיסיונרית

"חרי" בכ מ
במרכז הקונגרסים בחיפה 
בגלל  לחרדים  לאירוע  שסרב 
החל  לגברים,  רק  מיועד  שהוא 
לב  כל  מחריד  אירוע  אתמול 
הנמשך  מיסיונרי  כנס  יהודי, 
שישי  חמישי,  ימים,  שלושה 
לא־ 'אור  ארגון  קודש.  ושבת 
מחאה,  של  הפגנה  ארגן  חים' 
יהודים,  מאות  בה  והשתתפו 
רבנים ואישי ציבור שזעקו בת־

פילה ותקעו בשופר.
לאחים'  'אור  מארגון 
יוטבלו  הכנס  במהלך  כי  נמסר 
רחמ־ לנצרות  יהודים  כ-20 
שהושפעו  כאלה  ליצלן,  נא 
הפעילות   ידי  על  לב  למגינת 
כל  לאורך  שלהם  המיסיונרית 

השנה.
ראש  וולקן,  בנימין  הרב 
ומיסיון  בכתות  למאבק  האגף 
שיגר  לאחים',  'אור  בארגון 
הקונגרסים,  מרכז  אל  מכתב 
העיר  של  רבניה  חיפה,  עיריית 
בכירים,  חרדיים  ציבור  ואיש 
בו הוא מתריע על מידע שהגיע 
כל  להחריד  בידו  שיש  אליהם, 

לב יהודי: 
המי־ הנוצרית  "הכת 
המ־ (ארגון  ה"  "עדי  סיונרית 
בימים  לקיים  מתכננת  צפה), 
הקרובים,  שבת  חמישי-שישי 
במרכז  הטבלה,  טקס  עם  כינוס 

הקונגרסים בחיפה.
ה'"  "עדי  כת  כי  "יודגש 
על  נצטט  שלילית.  ככת  ידועה 

קצה הציפורן מכמה מחקרים:
הדתיות  הקבוצות  "מכל 
שהיתה  הקבוצה  המודרניות, 
בהתנ־ מכולם  יותר  מעורבת 
במדינות  אזרחים  עם  גשויות 
הידועה  הכת  היא  מגוריהם, 

היום בשם 'עדי השם'".
"בשנת 1931 החליט יוסף 
שהיה  מי  רוטרפורד,  פרנקלין 
הנשיא העולמי של הכת במשך 
כבר  ישראל  עם  כי  שנה,   26
בהיסטוריה  תפקידו  את  סיים 
מן  "לרדת  ועליו  האנושות  של 
כותב  "אויבים"  בספר  הבמה". 
היהודים:  אודות  רוטרפורד  ג' 
הנק־ ביותר,  אנוכיים  "אנשים 
ראים 'יהודים' וכל מגמתם היא 
רק רווחיהם האישיים". בספרו 
הנ"ל כותב רוטרפורד שיהודים 
"מאמינים בדת השטן". במקום 
אחת  "תדעו  כותב:  הוא  אחר 
הינם  אלה  אנשים  כי  ולתמיד 
מצ־ חסרי  שערים,  מפקיעי 

לעצמם  הקוראים  אנוכיים  פון, 
יהודים, הם שולטים ברב הכסף 

והעסקים של העולם". 
כי  כותב  וולקן  הרב 
"יהודים בכל הדורות, מסרו את 
האש,  מוקדות  על  ועלו  נפשם 
שפ־ על  לשבח"  "עלינו  ושירת 
תותיהם, העיקר לא להמיר את 
חיפה,  בעיר  כאן,  והנה  דתם. 
נעשית החרפה הזאת בריש גלי.
לא־ לבטל  דורשים  "אנו 
בעם  הפוגעת  זו,  זוועה  לתר 
ובעיר  היהודית,  ובדת  ישראל 

חיפה".
ונ־ התחנונים  כל  למרות 
סיונות ביטול המאורע המביש, 

הוא נפתח אתמול. 
מתושבי  יהודים  מאות 
לע־ יצאו  הכרמל  וטירת  חיפה 
מקום  מול  וזעקה,  תפילה  צרת 
קראו  הם  ישראל.  על  חילול 
תהילים,  פרקי  הלב  מעומק 
ונערך מעמד קבלת עול מלכות 

שמים, וכן תקעו בשופרות.
הרה"ג  בעצרת  השתתפו 
מוסדות  ראש  שליט"א  פרי  שי 
הרה"ג  בחיפה;  לדוד  החיים 
ראש  שליט"א  גאוטה  אשר 
בטירת  אריה  שאגת  ישיבת 
הכרמל, חבר מועצת העיר הרב 
יש־ אגודת   - בליטנטל  אריה 
הרב  העיר  מועצת  חבר  ראל; 
מועצת  חבר  ש"ס;  אוזן -  אורי 
הבית   - רמתי  יואב  מר  העיר 

היהודי.
דברים  נשא  פרי  שי  הרב 
והת־ המחאה  בעצרת  נרגשים 
כואבים  יהודים  כי  ואמר  פילה 
של  מזעזע  כה  שאירוע  על 
מיסיונרית  והטפה  דת  המרת 
מתקיים במדינה היהודית, בלב 
לפני  בו  במקום  הכרמל,  עיר 
של  המעמד  היה  שנים  אלפי 
זרה,  העבודה  נגד  השם  קידוש 
בהנהגת אליהו הנביא. לא נוכל 

לשתוק ואסור לנו לשתוק. 
עיריית  מועצת  חבר 
ישראל  אגודת  מטעם  חיפה 

כי  סיפר  בליטנטל,  אריה  הרב 
ונ־ התפילה  במעמד  השתתף 
מועצה  חבר  עוד  עם  יחד  כנס 
במקום.  המתרחש  את  לראות 
ראינו  נורא:  בכאב  העיד  הוא 
בפלצות מאות יהודים שומעים 
נחושים  אנו  מיסיונרית.  הטפה 
עוד  תהיה  שלא  הכל  לעשות 
החרפה הזו בעירנו, עיר בה זעק 
אליהו הנביא: ה' הוא הא'לוקים 
וביער את תועבת העבודה זרה. 

הרב  העיר,  מועצת  חבר 
"אני  בכאב:  אמר  אוזן,  אורי 
המ־ שמערכת  בושה  שזו  חושב 
שפט נלחמת בציבור החרדי נגד 
החיים  צביון  לפי  הופעות  קיום 
שלהם. אבל לקיים טקסי טבילה 
הק־ ישראל  ילדי  של  והתנצרות 
מצפ־ ואין  פה  פוצה  אין  דושים 
צף. לאבד את נשמות עם ישראל 
איך  אחד.  אף  מעניין  לא  זה   -
לדבר  יד  נותנת  חיפה  עיריית 
שכזה. ההתבוללות בעיר נהייתה 
מקבלים  הם  נתפס.  בלתי  דבר 
כח מעל כל במה, החל מהרפור־
מים ועד המסיון שמנסים לכלות 
ישראל.  בעם  טובה  חלקה  כל 
ממועצת  חבריי  לכל  קורא  אני 
משמרת  שומרי  ממפלגות  העיר 
אגודת  התורה,  דגל  היהדות: 
בשיתוף  היהודי  והבית  ישראל 
ישראל  שאהבת  החברים  שאר 
בוערת בקירבם, להתאחד כולם 
למען  רבתית  למחאה  ולצאת 

שמירה על יהדות ילדינו.
לאחים'  'אור  בארגון 
אחד  יהודי  נציל  הלוואי  אמרו: 
מטמיעה, אבוי ואוי שכך נעשה 
בארץ  יהודית  בעיר  כל  לעין 
וב־ בהפגנות  די  אין  הקודש. 
יש  ובלימה.  מחאה  נסיונות 
נגד  חוק  של  לחקיקה  לפעול 
שימנע  שיניים,  עם  המיסיון, 
בהמשך  כזו,  עלובה  פעילות 
לחוק המיסיון שחוקקה בשעתו 
שלא  ובצורה  ישראל,  אגודת 
יוכלו עוד לפעול להטפה להמ־

רת דת במדינה היהודית. 

חרדת הטילים; תושבת 
שדרות רועדת לצאת מהבית 
לקניות - מתנדבי ארגון החסד 

הקפיצו אוכל לביתה
כך נראית שגרה מחרידה בדרום - האשה בדמעות למתנדבי "רפואה ושמחה": "הצלתם 
את חיי. התושבים שלא חיים מסבב לסבב לעולם לא יבינו איך נראה מצב השגרה שלנו, 

ועד כמה המצב הבטחוני יכול להשפיע על חיי היום יום ברמה חרדתית שכזאת" 

והדו־ האמיתיים  הנפגעים 
ממים: המצב הבלתי נסבל בדרום 
המתמשך  הטילים  ירי  וטפטוף 
על  ומשליך  אותותיו  את  נותן 
לא  של  היומיומית  ההתנהלות 
חרדה  המגלים  תושבים  מעט 
קט  לרגע  ולו  לצאת  וחוששים 
בסופר  שגרתיות  לקניות  מביתם 

הסמוך.
על  ההש־ פורסם  אמש  רק 
שאחרי  ביום  הדרמטיות  לכות 
שנשמעה  האדום  הצבע  אזעקת 
בערב  בראשון  הופעה  במהלך 
נפגעי   15 לפחות  שדרות:  בעיר 
בביקורי  לטיפול  שנזקקו  חרדה 
 30 טלפוני.  במענה   47 בית. 
צרכים  בעלי   7 החוסן,  במרכז 

מיוחדים.
למו־ קריאה  הגיעה  אמש 
 "online ושמחה  "רפואה  קד 
מת־ אלפי  של  מערך  המתפעל 
מקו־ קבוצות  באמצעות  נדבים 
מיות כמעט בכל נקודה בישראל, 
מאשה תושבת שדרות המספרת 
בביתה  שוהה  שהיא  בדמעות 
כבר יממה שלימה כשהיא רעבה, 
במצב חרדה עד כדי חשש לצאת 
עבורה  אוכל  לרכוש  הבית  את 

ועבור משפחתה. 

מלאך  הארגון  מנכ"ל 
חשב  לא  קווין  מאיר  החסד 
הקריאה  את  ופירסם  פעמיים 
הארגון  של  הייעודית  בקבוצה 
חסד  קבוצות   !500 מני  (אחת 
לחולים  לעזרה  ובעולם  בארץ 
מן  לפניות  משפחותיהם)  ובני 
אחדות  דקות  ובתוך  הזה,  הסוג 
לעזרת  נחלצו  הארגון  מתנדבי 
ורכשו  החרדה  נפגעת  האשה 
ועלו  המלך  כיד  אוכל  עבורה 
לביתה עם הקנייה, כשלאחמ"כ 
את  ליידע  דואג  הארגון  צוות 
במק־ החוסן  הרווחה/מרכז 

מקרים  עשרות  מני  אחד  רה, 
כתוצאה  חרדה  נפגעי  של 
התכו־ אדום  צבע  מהאזעקות 
המחרידות  והפתאומיות  פות 
ושגרת  שלוות  את  ושוב  שוב 

תושבי הדרום.
המצב  יימשך  מתי  עד 
לדעת.  אין  הזה?  נסבל  הבלתי 
הדיווחים  לצד  לפחות  אבל 
את  גם  יש  הקשים,  והמראות 
והמרגשים  היפים  הסיפורים 
על חסד ונתינה של עם ישראל 
אשר נחשפים יותר ויותר במצ־

בי חירום כגון אלו

מחבל דאע"ש נהרג 
מרחפן ממולכד ששיגר
הרחפן שב לבסיס האם בעקבות התרוקנות הסוללה הפנימית שלו

מ ‡ברהם ויסמן
מחבל מארגון הטרור הסו־
ני דאע"ש, היה שלומיאל מספיק 
אותו  ממולכד  מרחפן  למות  כדי 
באחרים.  לפגוע  במטרה  שיגר 
הרחפן  את  שיגר  הטרוריסט 
שהסוללה  בגלל  אולם  כראוי, 
ברחפן הייתה מרוקנת, שב הרח־
פן אל הטרוריסט והתפוצץ עליו.

להיות  אמור  היה  הרחפן 
משוגר לעבר הכוחות הנלחמים 
שבעי־ מוסול  בעיר  בדאע"ש 
ראק. אך לפי דיווח ב"דה סאן" 
הבריטי, הרחפן אשר היה מוב־
נה כך שישוב לבסיס האם שלו 
לבסיס  שב  תקלה,  של  במקרה 
התרוקנו־ בעקבות  שוגר  ממנו 
שכאמור  מה  הסוללה,  של  אשר תה  המחבל  של  למותו  שיגר את הרחפן. גרם 
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אירוע מחריד כל לב יהודי:

במרכז הקונגרסים בחיפה החל 
אתמול כנס מיסיונרי; מאות יהודים 

הפגינו בתפילה ותקיעת שופר
ארגון 'אור לאחים': הלוואי נציל יהודי אחד מטמיעה * חבר מועצת 

עיריית חיפה מטעם אגודת ישראל הרב אריה בליטנטל: ראינו בפלצות 
מאות יהודים שומעים הטפה מיסיונרית

"חרי" בכ מ
במרכז הקונגרסים בחיפה 
בגלל  לחרדים  לאירוע  שסרב 
החל  לגברים,  רק  מיועד  שהוא 
לב  כל  מחריד  אירוע  אתמול 
הנמשך  מיסיונרי  כנס  יהודי, 
שישי  חמישי,  ימים,  שלושה 
לא־ 'אור  ארגון  קודש.  ושבת 
מחאה,  של  הפגנה  ארגן  חים' 
יהודים,  מאות  בה  והשתתפו 
רבנים ואישי ציבור שזעקו בת־

פילה ותקעו בשופר.
לאחים'  'אור  מארגון 
יוטבלו  הכנס  במהלך  כי  נמסר 
רחמ־ לנצרות  יהודים  כ-20 
שהושפעו  כאלה  ליצלן,  נא 
הפעילות   ידי  על  לב  למגינת 
כל  לאורך  שלהם  המיסיונרית 

השנה.
ראש  וולקן,  בנימין  הרב 
ומיסיון  בכתות  למאבק  האגף 
שיגר  לאחים',  'אור  בארגון 
הקונגרסים,  מרכז  אל  מכתב 
העיר  של  רבניה  חיפה,  עיריית 
בכירים,  חרדיים  ציבור  ואיש 
בו הוא מתריע על מידע שהגיע 
כל  להחריד  בידו  שיש  אליהם, 

לב יהודי: 
המי־ הנוצרית  "הכת 
המ־ (ארגון  ה"  "עדי  סיונרית 
בימים  לקיים  מתכננת  צפה), 
הקרובים,  שבת  חמישי-שישי 
במרכז  הטבלה,  טקס  עם  כינוס 

הקונגרסים בחיפה.
ה'"  "עדי  כת  כי  "יודגש 
על  נצטט  שלילית.  ככת  ידועה 

קצה הציפורן מכמה מחקרים:
הדתיות  הקבוצות  "מכל 
שהיתה  הקבוצה  המודרניות, 
בהתנ־ מכולם  יותר  מעורבת 
במדינות  אזרחים  עם  גשויות 
הידועה  הכת  היא  מגוריהם, 

היום בשם 'עדי השם'".
"בשנת 1931 החליט יוסף 
שהיה  מי  רוטרפורד,  פרנקלין 
הנשיא העולמי של הכת במשך 
כבר  ישראל  עם  כי  שנה,   26
בהיסטוריה  תפקידו  את  סיים 
מן  "לרדת  ועליו  האנושות  של 
כותב  "אויבים"  בספר  הבמה". 
היהודים:  אודות  רוטרפורד  ג' 
הנק־ ביותר,  אנוכיים  "אנשים 
ראים 'יהודים' וכל מגמתם היא 
רק רווחיהם האישיים". בספרו 
הנ"ל כותב רוטרפורד שיהודים 
"מאמינים בדת השטן". במקום 
אחת  "תדעו  כותב:  הוא  אחר 
הינם  אלה  אנשים  כי  ולתמיד 
מצ־ חסרי  שערים,  מפקיעי 

לעצמם  הקוראים  אנוכיים  פון, 
יהודים, הם שולטים ברב הכסף 

והעסקים של העולם". 
כי  כותב  וולקן  הרב 
"יהודים בכל הדורות, מסרו את 
האש,  מוקדות  על  ועלו  נפשם 
שפ־ על  לשבח"  "עלינו  ושירת 
תותיהם, העיקר לא להמיר את 
חיפה,  בעיר  כאן,  והנה  דתם. 
נעשית החרפה הזאת בריש גלי.
לא־ לבטל  דורשים  "אנו 
בעם  הפוגעת  זו,  זוועה  לתר 
ובעיר  היהודית,  ובדת  ישראל 

חיפה".
ונ־ התחנונים  כל  למרות 
סיונות ביטול המאורע המביש, 

הוא נפתח אתמול. 
מתושבי  יהודים  מאות 
לע־ יצאו  הכרמל  וטירת  חיפה 
מקום  מול  וזעקה,  תפילה  צרת 
קראו  הם  ישראל.  על  חילול 
תהילים,  פרקי  הלב  מעומק 
ונערך מעמד קבלת עול מלכות 

שמים, וכן תקעו בשופרות.
הרה"ג  בעצרת  השתתפו 
מוסדות  ראש  שליט"א  פרי  שי 
הרה"ג  בחיפה;  לדוד  החיים 
ראש  שליט"א  גאוטה  אשר 
בטירת  אריה  שאגת  ישיבת 
הכרמל, חבר מועצת העיר הרב 
יש־ אגודת   - בליטנטל  אריה 

הרב  העיר  מועצת  חבר  ראל; 
מועצת  חבר  ש"ס;  אוזן -  אורי 
הבית   - רמתי  יואב  מר  העיר 

היהודי.
דברים  נשא  פרי  שי  הרב 
והת־ המחאה  בעצרת  נרגשים 
כואבים  יהודים  כי  ואמר  פילה 
של  מזעזע  כה  שאירוע  על 
מיסיונרית  והטפה  דת  המרת 
מתקיים במדינה היהודית, בלב 
לפני  בו  במקום  הכרמל,  עיר 
של  המעמד  היה  שנים  אלפי 
זרה,  העבודה  נגד  השם  קידוש 
בהנהגת אליהו הנביא. לא נוכל 

לשתוק ואסור לנו לשתוק. 
עיריית  מועצת  חבר 
ישראל  אגודת  מטעם  חיפה 

כי  סיפר  בליטנטל,  אריה  הרב 
ונ־ התפילה  במעמד  השתתף 
מועצה  חבר  עוד  עם  יחד  כנס 
במקום.  המתרחש  את  לראות 
ראינו  נורא:  בכאב  העיד  הוא 
בפלצות מאות יהודים שומעים 
נחושים  אנו  מיסיונרית.  הטפה 
עוד  תהיה  שלא  הכל  לעשות 
החרפה הזו בעירנו, עיר בה זעק 
אליהו הנביא: ה' הוא הא'לוקים 
וביער את תועבת העבודה זרה. 

הרב  העיר,  מועצת  חבר 
"אני  בכאב:  אמר  אוזן,  אורי 
המ־ שמערכת  בושה  שזו  חושב 
שפט נלחמת בציבור החרדי נגד 
החיים  צביון  לפי  הופעות  קיום 
שלהם. אבל לקיים טקסי טבילה 
הק־ ישראל  ילדי  של  והתנצרות 
מצפ־ ואין  פה  פוצה  אין  דושים 
צף. לאבד את נשמות עם ישראל 
איך  אחד.  אף  מעניין  לא  זה   -
לדבר  יד  נותנת  חיפה  עיריית 
שכזה. ההתבוללות בעיר נהייתה 
מקבלים  הם  נתפס.  בלתי  דבר 
כח מעל כל במה, החל מהרפור־
מים ועד המסיון שמנסים לכלות 
ישראל.  בעם  טובה  חלקה  כל 
ממועצת  חבריי  לכל  קורא  אני 
משמרת  שומרי  ממפלגות  העיר 
אגודת  התורה,  דגל  היהדות: 
בשיתוף  היהודי  והבית  ישראל 
ישראל  שאהבת  החברים  שאר 
בוערת בקירבם, להתאחד כולם 
למען  רבתית  למחאה  ולצאת 

שמירה על יהדות ילדינו.
לאחים'  'אור  בארגון 
אחד  יהודי  נציל  הלוואי  אמרו: 
מטמיעה, אבוי ואוי שכך נעשה 
בארץ  יהודית  בעיר  כל  לעין 
וב־ בהפגנות  די  אין  הקודש. 
יש  ובלימה.  מחאה  נסיונות 
נגד  חוק  של  לחקיקה  לפעול 
שימנע  שיניים,  עם  המיסיון, 
בהמשך  כזו,  עלובה  פעילות 
לחוק המיסיון שחוקקה בשעתו 
שלא  ובצורה  ישראל,  אגודת 
יוכלו עוד לפעול להטפה להמ־

רת דת במדינה היהודית. 

חרדת הטילים; תושבת 
שדרות רועדת לצאת מהבית 
לקניות - מתנדבי ארגון החסד 

הקפיצו אוכל לביתה
כך נראית שגרה מחרידה בדרום - האשה בדמעות למתנדבי "רפואה ושמחה": "הצלתם 
את חיי. התושבים שלא חיים מסבב לסבב לעולם לא יבינו איך נראה מצב השגרה שלנו, 

ועד כמה המצב הבטחוני יכול להשפיע על חיי היום יום ברמה חרדתית שכזאת" 

והדו־ האמיתיים  הנפגעים 
ממים: המצב הבלתי נסבל בדרום 
המתמשך  הטילים  ירי  וטפטוף 
על  ומשליך  אותותיו  את  נותן 
לא  של  היומיומית  ההתנהלות 
חרדה  המגלים  תושבים  מעט 
קט  לרגע  ולו  לצאת  וחוששים 
בסופר  שגרתיות  לקניות  מביתם 

הסמוך.
על  ההש־ פורסם  אמש  רק 
שאחרי  ביום  הדרמטיות  לכות 
שנשמעה  האדום  הצבע  אזעקת 
בערב  בראשון  הופעה  במהלך 
נפגעי   15 לפחות  שדרות:  בעיר 
בביקורי  לטיפול  שנזקקו  חרדה 
 30 טלפוני.  במענה   47 בית. 
צרכים  בעלי   7 החוסן,  במרכז 

מיוחדים.
למו־ קריאה  הגיעה  אמש 
 "online ושמחה  "רפואה  קד 
מת־ אלפי  של  מערך  המתפעל 
מקו־ קבוצות  באמצעות  נדבים 
מיות כמעט בכל נקודה בישראל, 
מאשה תושבת שדרות המספרת 
בביתה  שוהה  שהיא  בדמעות 
כבר יממה שלימה כשהיא רעבה, 
במצב חרדה עד כדי חשש לצאת 
עבורה  אוכל  לרכוש  הבית  את 

ועבור משפחתה. 

מלאך  הארגון  מנכ"ל 
חשב  לא  קווין  מאיר  החסד 
הקריאה  את  ופירסם  פעמיים 
הארגון  של  הייעודית  בקבוצה 
חסד  קבוצות   !500 מני  (אחת 
לחולים  לעזרה  ובעולם  בארץ 
מן  לפניות  משפחותיהם)  ובני 
אחדות  דקות  ובתוך  הזה,  הסוג 
לעזרת  נחלצו  הארגון  מתנדבי 
ורכשו  החרדה  נפגעת  האשה 
ועלו  המלך  כיד  אוכל  עבורה 
לביתה עם הקנייה, כשלאחמ"כ 
את  ליידע  דואג  הארגון  צוות 
במק־ החוסן  הרווחה/מרכז 

מקרים  עשרות  מני  אחד  רה, 
כתוצאה  חרדה  נפגעי  של 
התכו־ אדום  צבע  מהאזעקות 
המחרידות  והפתאומיות  פות 
ושגרת  שלוות  את  ושוב  שוב 

תושבי הדרום.
המצב  יימשך  מתי  עד 
לדעת.  אין  הזה?  נסבל  הבלתי 
הדיווחים  לצד  לפחות  אבל 
את  גם  יש  הקשים,  והמראות 
והמרגשים  היפים  הסיפורים 
על חסד ונתינה של עם ישראל 
אשר נחשפים יותר ויותר במצ־

בי חירום כגון אלו

מחבל דאע"ש נהרג 
מרחפן ממולכד ששיגר
הרחפן שב לבסיס האם בעקבות התרוקנות הסוללה הפנימית שלו

מ ‡ברהם ויסמן
מחבל מארגון הטרור הסו־
ני דאע"ש, היה שלומיאל מספיק 
אותו  ממולכד  מרחפן  למות  כדי 
באחרים.  לפגוע  במטרה  שיגר 
הרחפן  את  שיגר  הטרוריסט 
שהסוללה  בגלל  אולם  כראוי, 
ברחפן הייתה מרוקנת, שב הרח־
פן אל הטרוריסט והתפוצץ עליו.

להיות  אמור  היה  הרחפן 
משוגר לעבר הכוחות הנלחמים 
שבעי־ מוסול  בעיר  בדאע"ש 
ראק. אך לפי דיווח ב"דה סאן" 
הבריטי, הרחפן אשר היה מוב־
נה כך שישוב לבסיס האם שלו 
לבסיס  שב  תקלה,  של  במקרה 
התרוקנו־ בעקבות  שוגר  ממנו 
שכאמור  מה  הסוללה,  של  אשר תה  המחבל  של  למותו  שיגר את הרחפן. גרם 
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

ראשי הרשויות בצפון מזהירים: העורף לא ממוגן 
כמעט כל מומחי הביטחון מעריכים כי מלחמה בצפון היא עניין של זמן. לא שאלה של האם אלא מתי. נראה כי באיראן ניסו להוביל את האזור למלחמה ולקרב את המועד שבה תיפתח

מ יר‡ל לבי‡
בתים  שהוקפאו,  תקציבים 
ללא ממ"ד ומוסדות חינוך ללא מי־
גון: אם הייתה פורצת מלחמה בצ־
פון ביממה האחרונה, תושבי הצפון 
כך  מספק,  מענה  ללא  נשארים  היו 

מזהירים ראשי הרשויות בצפון.
אחר  בתרחיש  לדבריהם, 
עומדים  אנחנו  שבו  מזה  לגמרי 
כעת, ישראל הייתה מוצאת עצמה 
מול  מלחמה  של  בעיצומה  היום 
ולב־ סוריה  בגבולות  הצפון  חזית 
האיראני  קודס  כח  שבו  אירוע  נון. 
חיזבאללה  אנשי  בידי  המופעל 
למשימות  רחפנים  עשרות  שולח 

וצבאיות  אזרחיות  במטרות  הרג 
לי־ מותיר  היה  לא  הגולן  ברמת 
לפיגוע  להגיב  אלא  ברירה  שראל 
לתגובת  להתגלגל  ומכאן  החמור 
שרשרת שתוביל את האזור לתוהו.

הביטחון  מומחי  כל  כמעט 
היא  בצפון  מלחמה  כי  מעריכים 
האם  של  שאלה  לא  זמן.  של  עניין 
ניסו  באיראן  כי  נראה  מתי.  אלא 
להוביל את האזור למלחמה ולקרב 

את המועד שבה תיפתח.
המ־ הצפון  תושבי  את  אבל 
לחמה הבאה תתפוס מוקדם מידי. 
תכניות המיגון ליישובי קו העימות 
מלחמת  מאז  שמקודמות  בצפון 

לבנון השנייה בשנת 2006 זכו ללא 
מעט כותרות בכלי התקשורת אבל 
להרבה פחות יישום מעשי בשטח. 
להשלמת  הדרושים  המיליארדים 
החו־ בתי  הספר,  בבתי  המיגון 
משותפים  ובתים  המרפאות  לים, 
ולא  הנייר  על  מזמן  לצפון  הועברו 

בפועל.
גבי נעמן, ראש מועצת שלו־
בתים   2,100 מתוך  כי  אומר  מי 
חדרים  ללא  מהם   1,000 ביישוב, 
שאר  כמו  טילים.  מפני  ממוגנים 
לה־ נחשף  הוא  גם  הצפון  תושבי 
חי־ כי  בישראל  המודיעין  ערכות 
רקטות  לירות 1,000  יכול  זבאללה 

ביום על ישראל. ההבטחות שניתנו 
הצפון  יישובי  בהנהגת  ולחבריו  לו 
וקו העימות על חצי מיליון שקלים 

לביצור הצפון נתקעו בירושלים.
המלחמה  ותוכניות  במידה 
להתחיל  האיראנים  ניסו  שאותה 
יוצאות  היו  בצפון  השבוע  בסוף 
על  מופקדים  שהיו  מי  לפועל 
ראש  אלו  העורף  של  ההתנהלות 
הם  בצפון.   המקומיות  הרשויות 
מים,  חלוקת  על  שאחראים  אלו 
כרו־ תרופות  חלוקת  מזון,  חלוקת 
תפקודית  רציפות  והבטחת  ניות, 
שו־ להם  אחרים  נושאים  במרחב. 
הם פינוי תושבים,  תפות הרשויות 

טיפול  אחודות,  מרפאות  פריסת 
מיוחדים  רפואיים  צרכים  בבעלי 
ההת־ זמן  בו  במרחב  זה  כל  ועוד. 

ראה הוא אפס שניות.
טענו  בצפון  הרשויות  ראשי 
ששרר  השקט  כי  האחרון  בעשור 
הביא  השנייה  לבנון  מלחמת  מאז 
לא  אך  ופריחה  שגשוג  של  לשנים 
ייתכן שבשנים האלו לא פעלה המ־
דינה די כדי למגן את יישובי הצפון 
הממשלתיות  להשקעות  בדומה 
ביישובי עוטף עזה. "יש לנו פערים 
שתוכנית מיגון הצפון הייתה אמו־
שנה  כבר  מוקפא  והכל  למלא  רה 
וחצי. חדר המיון אצלנו עדיין סגור 

וקיבלנו רק עכשיו תזכורת עד כמה 
חשוב שיהיה פה מענה רפואי הולם 
בשניה"  להתלקח  שיכולה  לגזרה 
עיריית  ראש  שטרן,  אביחי  אומר 
קריית שמונה לאתר 'מקור ראשון'. 
אחוזים  ל-25  לדבריו, 
מהאוכלוסייה בעיר אין מיגון תקני 
בבית. עם זאת הוא מוסיף כי "אני 
יותר  שמוכנה  עיר  שיש  חושב  לא 
של  עשורים  אחרי  שמונה  מקריית 
המ־ ומתיחות.  בטחונית  מציאות 
ומתוחז־ שמישים  אצלנו  קלטים 
ואנחנו  מתורגלת  האוכלוסיה  קים, 
ערוכים. עם זאת, אני לא יודע מה 

המצב ברשויות אחרות".

הצלחה כבירה לאירוע בין הזמנים הגדול 'עולים לירושלים 4'
למעלה ממאה אלף איש ביקרו במהלך השבוע האחרון של בין הזמנים במתחם האטרקציות הגדול בבנייני האומה והשתתפו בסיורים באתרים 

ההיסטורים של העיר ירושלים, זאת במסגרת אירוע 'עולים לירושלים' שנערך זו השנה הרביעית ברציפות

יום,  מידי  סבבים   2 ימים,   5
ממאה  ולמעלה  אטרקציות  עשרות 
רק  אלו  במצטבר:  משתתפים  אלף 
'עולים  את  שעשו   חלק מהמספרים 
לירושלים 4', אירוע בין הזמנים הג־
דול לציבור החרדי בירושלים שהת־
קיים במהלך השבוע האחרון של בין 
הזמנים, זו השנה הרביעית ברציפות. 
האירוע  של  הרב  המוניטין 
המושקע, שכלל חוויות מכל הסוגים, 
לכרטי־ תקדים  חסר  לביקוש  הוביל 
שהכרטיסים  לכך  שהוביל  מה  סים, 

לכל ימי האירוע, אזלו מראש. 
כאמור אלפי משפחות חרדיות 
נטלו מידי יום חלק באירוע.  מספר 
כולו  באירוע  במצטבר  המשתתפים 
כשהביקוש,  אלף,  המאה  את  חצה 
כפי שציינו, היה גבוה בהרבה אך לא 

ניתן למימוש מטעמים טכניים.
נהנו  באירוע   המשתתפים 
משפע חוויות ואטרקציות שהותאמו 
של  האדירה  ההשקעה  גיל.  לכל 
משה  העיר  ראש  בראשות  העירייה, 
להצלחת  כולו  כל  שהתמסר  ליאון 
האירוע תוך ליווי מקרוב של כל הפ־
רטים הטכניים והפרוצדורלים הנוג־
עים אליו, באה לידי ביטוי בשטח עם 
במתקנים,  וניכר  משמעותי  שיפור 

ההופעות והסיורים.
המשתתפים  נהנו  היתר  בין   

המשפחה,  לכל  אתגרי  מפארק 
לי־ ג'ימבורי  ענק,  מתנפחים  מתחם 
מיצג  מיניאטורות,  תערוכת  לדים, 
נושאי  חשיבה  משחקי  מימד,  תלת 
צי־ מתחם  דרבוקות,  סדנת  פרסים, 

לום ומתחם תחרויות..
מופע  במקום  התקיים  בנוסף 
לירו־ מעלין  (הכל  סוחף  חושי  רב 
מתחמים   (!) ארבעה  לצד   ,(4 שלים 
פינת  כולל  ירושלמי"  "ג'ונגל  של 
ליטוף בעלי חיים , חווית אקסטרים 
מתחם  המעופפת",  "המרפסת  של 
ים  של  מתחם  ואפילו  מסעיר  אקשן 

ירושלמי. 
כמו כן מהמתחם יצאו סיורים 
מודרכים ללא עלות לאתרים ההיס־
העיר  דוד,  עיר  בירושלים;  טוריים 
וקשת  צדקיהו  מערת  העתיקה, 

דוידסון.
השנה  לסיורים  הביקוש  גם 
מצידם  כשהמארגנים  שיאים,  שבר 
מערך  למשתתפים  לספק  מצליחים 
תק־ ללא  שמתפקד  היסעים מושלם 

לות.
לצו־ נשכרה  אפקט  חברת 
וקצרה  המורכב,  האירוע  הפקת  רך 
התוצאה  על  רבים  שבחים  בסיומו 
בר־ הרביעית  השנה  "זו  המושלמת. 
עולים  את  מפיקים  שאנחנו  ציפות 
מאת־ היה  זה  הפעם  אך  לירושלים, 

בכניסה  העבודות  בשל  מתמיד,  גר 
הממשתתפים  במספר  הגידול  לעיר, 
אפ־ מספר  ועוד",  והאטרקציות 
אפקט.  חברת  מנכ"ל  זילברברג  רים 
לעמוד  הצלחנו  דבר  של  "בסופו 
וזה  ביותר  הטוב  הצד  על  באתגר 
ממלא אותנו בסיפוק ובגאווה", הוא 
מסכם, ומבקש להודות לראש העיר 
את  והוביל  שסייע  מי  וכל  ירושלים 
הפרוייקט על תרומתם הגדולה לה־

צלחה.
משה  העיר  ראש  כי  יצוין 
כדי  יום  מידי  במתחם  ביקר  ליאון 
ולוודא  העניינים  על  מקרוב  לפקח 
שהכל מתנהל על הצד הטוב ביותר. 
שורה  במתחם  סיירו  השבוע  לאורך 
ביניהם:  ציבור,  ואישי  אח"מים  של 
ליאון,  משה  ירושלים  העיר  ראש 
סגניו הרב יוסי דייטש, הרב אליעזר 
ראוכברגר, הרב ישראל קלרמן והרב 
תרבות  תיק  מחזיק  בצלאל.  אברהם 
יחד  בלומנשטוק  דודי  הרב  תורנית 
עם חברי מועצה נוספים, וכן הצוות 
המקצועי של עיריית ירושלים ברא־

שות המנכ"ל איציק לארי.
שר  במתחם  סיירו  כן  כמו 
הרב  השרים  סגני  פרץ,  רפי  החינוך 
יעקב ליצמן והרב מאיר פרוש, יו"ר 
ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, 
ח"כ הרב אורי מקלב וח"כ הרב יעקב 

טסלר. 
משה  ירושלים  העיר  ראש 
את  לראות  שמח   "אני  מסר:  ליאון 
ומודה  המשתתפים,  אלפי  עשרות 
מקרב לב למארגנים ולכל מי שנטל 
הזה.  הגדול  הפרוייקט  בארגון  חלק 
כמעט  על  עומדים  שאנחנו  העובדה 
אפס תקלות מלמדת על המקצוענות 

והרצינות של כל הנוגעים בדבר".
שר החינוך, רפי פרץ, התקבל 
על  לו  שהודו  הנוכחים  ע"י  בחום 
החי־ משרד  של  הגדולה  התמיכה 
במקום  נאום  נשא  פרץ  באירוע.  נוך 
שהנ־ הדגלים  "אחד  אמר:  במהלכו 
פתי עם כניסתי לתפקיד הוא בניית 
גשר יציב בין המגזר החרדי למשרד 
ולהוביל  להמשיך  בכוונתי  החינוך. 
מנהיגי  עם  המשותף  השיח  את 
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כתב אישום בעוון איום 
לבצע פיגוע בכור בדימונה
צעיר מקלנסווה התקשר למשטרה ואיים שהוא מתכנן לבצע פיגוע: 

"כל ישראל הולך להתהפך בדימונה וביבנה" ◆ הוא נעצר ונשלח 
לבדיקה פסיכיאטרית

מ מ. יו„
כתב אישום הוגש נגד חמד 
מקלנסווה,   24 בן  צעיר  דאלי, 
יש־ בשטח  פיגוע  לבצע  שאיים 
בהחז־ מואשם  הוא  כן  כמו  ראל. 
קת סכין עם להב באורך 19 ס"מ. 
הוא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית 
לעמוד  כשירותו  את  לבדוק  כדי 

לדין.
דאלי  האישום,  כתב  לפי 
המש־ של   100 למוקד  התקשר 
בשטח  פיגוע  לבצע  ואיים  טרה 
ישראל. "אני הולך לעשות פיגוע 
כך",  אחר  תראה  אתה  עכשיו... 

אמר וניתק את הטלפון.
המוקדן חזר למספר שממנו 
הוא התקשר ואז דאלי איים שוב 
כל  גדול.  גדול  "פיגוע  בביצוע 
ישראל הולך להתהפך... עכשיו... 
כל  את  כן,  וביבנה...  בדימונה 

הכור" (הטעויות במקור. מ"י).
הוזעקו  האיומים  בעקבות 
כשבמ־ אותו  ואיתרו  שוטרים 
 19 באורך  להב  עם  סכין  כנסיו 
רקע  יש  לדאלי  סנטימטרים. 
פסיכיאטרי, אך בבדיקה שערכה 
החמ־ אין  כי  התברר  המשטרה 
לבדיקה  הועבר  והוא  במצבו  רה 
את  לבדוק  כדי  פסיכיאטרית 

כשירותו לעמוד לדין.
לנא־ המיוחסים  "המעשים 
לצי־ מסוכנות  על  מלמדים  שם 
"אין  האישום.  בכתב  נטען  בור", 
ספק שלאור הרקע הפסיכיאטרי, 
עם  יחד  הקונקרטיות  אמירותיו 
מעשיו בפועל, קמה מסוכנות של 
ממש שלא ניתן לאיין אותה אלא 

במעצר".

חקלאים בצפון הונחו שלא 
להתקרב לגבול עם לבנון

ההנחיה ניתנה במסגרת הכוננות בצפון ◆ בישובים נשמרת השגרה ◆ 
אלוף פיקוד הצפון: אנו ערוכים לכל תרחיש, אם נידרש - נגיב

מ מ. יו„
חקלאים בכמה אזורים סמו־
כי גדר בגבול לבנון, הונחו אתמול 
הגבול.  גדר  אל  להתקרב  שלא 
הכוננות  במסגרת  ניתנה  ההנחיה 
נש־ שעה,  לפי  כשבישובים  בצפון 
בני־ הממשלה  ראש  שיגרה.  מרת 
מין נתניהו אמר בתגובה לחשיפת 
צה"ל על מבנה פרויקט דיוק הטי־

לים של חיזבאללה ואיראן כי יש־
המ־ המיזם  את  לסכל  נחושה  ראל 
סוכן של דיוק טילי חיזבאללה, וכי 
המיזם  על  הפרטים  פרסום  מטרת 
היא להעביר את המסר שלא נרשה 
הקטלני  בנשק  להתחמש  לאויבינו 
הזה. "אני אומר להם - דיר באלק", 
עיתו־ מסיבת  בפתח  נתניהו  אמר 

נאים בכפר המכביה.

אלוף  הצפון,  פיקוד  מפקד 
בפגי־ אתמול  אמר  ברעם,  אמיר 

שה עם ראשי רשויות בצפון: "אני 
פארקים  תיירות,  שאתרי  מדגיש 
מלאה.  בשגרה  נמצאים  ואירועים 
האפשרויות  לכל  נערכים  אנחנו 
ואם נידרש, נגיב ולכן אני לא יכול 
שלא להכניס את ראשי הרשויות 

לתוך העניין".
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ליברמן בפניציה: אחרי 
שנקים קואליציה, נפרק 
את הועד לשמירת השבת

ליברמן המשיך להסית את העובדים במפעל "פניציה": ''כנראה מסתתרים 
מאחורי כל הדרישות האלה כל מיני אינטרסים כלכליים"

מ יר‡ל לבי‡
לפי־ נפעל  עתידית,  קואליציה  שנקים  ''אחרי 
רוק של אותו ועד לשמירת קדושת השבת. אנחנו גם 
ניצור חרם נגדי, אנחנו נשתדל לרתום גם את התאח־
דות התעשיינים וגם את ההסתדרות. לא יכול להיות 
שמפעל שקיים מ-68 באותו מקום ובאותה מתכונת 
וכל הזמן הכל היה בסדר, יום אחד מתעורר ומתחי־
לים כל מיני דרישות וכל מיני  באמת אנשים הזויים 
ולדעתי הם יותר מהזויים'', כך אמר אביגדור ליברמן 

בביקור במפעל הבקבוקים "פניציה".
במפעל:  העובדים  את  להסית  המשיך  ליברמן 
כל  האלה  הדרישות  כל  מאחורי  מסתתרים  ''כנראה 
מאחורי  שיש  ספק  אין  לי  כלכליים.  אינטרסים  מיני 
כל הסיפור הזה אינטרס כלכלי של כל מיני מקורבים 
לחצר כזו או אחרת. ולכן אנחנו גם בחוק נפעל לפרק 
את הוועד הזה. הגוף היחיד שחייב להיות מוסמך זה 
הנקרא  כזה  גוף  יש  המדינה,  של  גוף  ממלכתי,  גוף 
מז־ והם  לשוליה  הפכו  שהם  זה  הראשית.  הרבנות 
דנבים אחרי קבוצות קיצוניות, זה גם אחד הדברים 

שחייבים לשנות". 
"ולכן", המשיך ליברמן, "אני חוזר ואומר, מב־
חינתי יש פה מבחן חשוב לכל התעשייה הישראלית 
וצריך להבין שמה שמסתתר פה זה לא קדושת השבת 
אלא קדושת הכסף של כל מיני מקורבים לחצר כזו 
או אחרת, ודבר שלישי, המפעל הזה הוא קריטי לא 
הוא  וירוחם,  מדימונה  לעובדים  העוגן  כמפעל  רק 

באיזור.  פה  הסביבה  איכות  נושא  לכל  עוגן  מפעל 
אותה זכוכית  אם לא יביאו לכאן יצטרכו פשוט לק־
אני  הסביבה,  איכות  מבחינת  גם  האדמה.  בתוך  בור 
מוד־ פחות  שאנשים  נוספת  פגיעה  כאן  שיש  חושב 
עים לכך.״. סיים ליברמן שכל מטרתו הוא בלקושש 

קולות נוספים על חשבון השנאה לדת ולשבת.

דיווח: צפון קוריאה בונה צוללת לטילים גרעיניים
תמונות לוויין שפורסמו לאחרונה מעלות את החשד שקים ג'ונג און בדרך לבניית צוללת להובלת טילים גרעיניים • "צעד משמעותי באיום הגרעיני על האזור"

מ פ. יוחנן
שפורסמו  חדשות  לווין  תמונות     
לאחרונה ממספנה בצפון קוריאה מעלות 
הדי־ בהנהגת  שהרפובליקה  החשש  את 
קטטור קים ג'ון און בונה צוללות בעלות 
גרעי־ טילים  של  והובלה  החזקה  יכולת 

ניים - כך טוענים מומחים מוושינגטון.
ומנו־ שייט  כלי  נראים  בתמונות 
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צפון קוריאה מחזיקה ברשותה 498 
אחרי  בעולם  חמישי  (מקום  קרב  מטוסי 
טנקים  והודו), 6,075  רוסיה  סין,  ארה"ב, 
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בעולם  ישראל  לעם  דשים 

כולו".
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TWILL

הגידול ביצוא נמשך: 
55.5 מיליארד דולר 

בחציון הראשון
היצוא לאירופה ולארה"ב עלה • מנגד: יצוא היהלומים צנח בכ־33%; 

בחקלאות נרשמה ירידה של כ־3% 

מ פ.  יוחנן
של  הראשונה  במחצית 
2019 עלה יצוא הסחורות והשי־
רותים בכ־3%, להיקף של כ־55.5 

מיליארד דולר.
היצוא  של  הגידול  קצב 
אשתקד,  לעומת  התמתן  אמנם 
האחרונים  הנתונים  ניתוח  אך 
מגמת  המשך  את  משקף  עדיין 
בש־ למגמה  בהתאם  הצמיחה. 
נרשמה  העלייה  האחרונות,  נים 
המואצת  הצמיחה  המשך  בזכות 
שגדל  השירותים,  סקטור  ביצוא 
בשיעור דולרי של כ־15% להיקף 
בכך  דולר.  מיליארד  כ־27.2  של 
מהווה סקטור השירותים כ־49% 
בתקופה  הישראלי  היצוא  מסך 
מאז  ביותר  הגבוהה  רמתו  זו, 

ומעולם. 
סקטור  ביצוא  הגידול 
השירותים נבע בעיקר יצוא שי־
למגמה  בדומה  ההיי־טק,  רותי 
של  המכירות  האחרונות.  בשנים 
במחצית  ההיי־טק  מגזר  שירותי 
הסתכמו   2019 של  הראשונה 
בהיקף כולל של כ־16.4 מיליארד 
דולר, שמהווה גידול של כ־25% 
בהשוואה לרמות השיא שנרשמו 

אשתקד. 
יצוא   ,2019 למחצית  נכון 
ביש־ ההיי־טק  חברות  שירותי 
מהכנסות  כ־60%  מהווה  ראל 
השירותים  סקטור  של  היצוא 
היש־ היצוא  מסך  וכ־30%  כולו 

ראלי (סחורות ושירותים).
הסחו־ יצוא  נתוני  מניתוח 

גיאוגרפיים  אזורים  פי  על  רות 
ירד  לאסיה  היצוא  כי  עולה 
המקבילה  לתקופה  בהשוואה 
כ־19%  של  בשיעור  אשתקד 
דולר)  מיליארד  בכ־4.5  (הסתכם 
האל־ הרכיבים  יצוא  בהשפעת 
לעלייה  כתיקון  וזאת  קטרוניים, 
 .2018 במהלך  שנרשמה  החדה 
היצוא לאיחוד האירופי רשם גי־
בכ־9.1  (הסתכם  כ־12%  של  דול 
בהש־ בעיקר  דולר),  מיליארד 
(גידול  לבריטניה  היצוא  פעת 
של  חריג  יצוא  עקב  כ־60%  של 
זאת,  לעומת  כימיקלים).  מוצרי 
במחצית  רשם  לארה"ב  היצוא 
של  עלייה   2019 של  הראשונה 
כ־3% להיקף של כ־5.5 מיליארד 

דולר.

איראן: חוסל סוכן 
במשמרות המהפכה

הסוכן חוסל לאור יום ברחוב בעיר פירנשהאר, הקרובה לגבול העיראקי 
• הוא נורה לאחר שנכנס לרכבו הפרטי • ברשתות החברתיות כבר 

מאשימים את ישראל

מ פ. יוחנן
באיראן:  מסתורי  חיסול 
חי־ על  מאיראן  שהגיעו  דיווחים 
שואני,  ח'אלד  בשם  אדם  של  סול 
משמרות  של  בכיר  מודיעין  סוכן 
שואני  הדיווחים,  פי  על  המהפכה. 
חוץ,  למשימות  ביחידה  פעיל  היה 
ואח־ המהפכה  למשמרות  השייכת 

לגבולות  מחוץ  פעילות  על  ראית 
איראן.

היום,  בצהרי  חוסל  שואני 
הפ־ לרכבו  שנכנס  לאחר  קצר  זמן 
רטי, לאחר שאלמוני ירה לעברו עם 
אקדח בעיר פירנשהאר, הממוקמת 
לגבול  בסמוך  איראן,  מערב  בצפון 

עם עיראק.

ברשתות החברתיות כבר היו 
בחי־ ישראל  את  שהאשימו  כאלה 
סול, אך בעוצמה פחותה מזו שנרא־
תה במקרים דומים בעבר. בתוך כך, 
מוק־ פורסם  האיראנית  בתקשורת 
שנות  עשר  שנגזרו  כך  על  יותר  דם 
מאסר על אזרח איראני-בריטי בשל 

"ריגול למען ישראל".
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http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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היה ג והענווה,  האמת  איש  עולם,  יסוד  צדיק  הגאונים,  און 
פאר הדור והדרו, מרן הגאון רבי מאיר שמחה הכהן זצוק"ל 
מדויינסק בעל ה"אור שמח" על הרמב"ם ו"משך חכמה" על 
התורה שבימים הקרובים יחול יומא דהילולא הצ"ג להסתלקותו לשמי 

רום.
"שר התורה" כונה רבינו ה"אור שמח" זי"ע בפי גדולי דורו, ואכן 
כל הלומד ומעיין בספריו עומד נפעם ונדהם מול היקף גדולתו ועמקות 

מחשבתו בכל מכמני התורה ובכל חלק מחלקי פרד"ס התורה.
כאחד הקדמונים

החיבור הראשון שחיבר רבינו היה ספר ה"אור שמח" על הרמב"ם 
שהפליא מיד עם צאתו את עולם התורה. 

של  גאונותו  אודות  זצ"ל  זוין  הגרש"י  שכתב  מה  לצטט  מהראוי 
ולספר.  להאריך  צורך  אין  הכבירה  גדלותו  על  כי  אמרו,  רבינו: "באמת 
ביהודה"  ה"נודע  של  ההסברה  את  לו  שיש  מי  דרבינו  בפומיה  ומרגלא 
ודרך  ה"נתיבות"  של  העמקה  הגר"א  של  ההיקף  ה"תומים"  של  השכל 
החשיבה של הגרעק"א הנהו למדן אמיתי. גדולי דורו אכן העידו ואמרו 
שברבינו גופיה היו מכל אותם מעלות דבר שבא לידי הוכחה והמחשה 

בספרו המפורסם "אור שמח" על הרמב"ם. 
"חיבורו "אור שמח" עשה רושם כביר בעולם הרבנים. רבים מג־
דולי הדור העירו על ספרו זה, אולם רק מעטים מהם הצליחו לערער את 
היסודות המוצקים אשר עליהם מתבססים חידושיו, כי היא סלל לעצמו 
דרך מיוחדת בלימוד התורה, דרך של "ראשונים", פשטות, יושר ההגיון 
מדבר  שמתוכו  נדמה  בספרו  למעיין  ולכן  וסבוכים,  עקמומיות  כל  בלי 
אחד הגאונים הקדמונים, אחד מענקי הרוח, בעלי המוח הצלול והבהיר 
של הדורות שעברו. הוא לא היה מחזר אחרי החידוש והפלפול, כי אם 
חדר בכל כחו הרוחני הרב להגיע אל האמת שבתורה, לחשוף את האמת 

ולעשותה קנין לרבים.
הגרש"י זוין זצ"ל ממשיך וכותב: "למרות שרבי מאיר שמחה היה 
בקי בלתי רגיל בספרות התורנית, הנה נזהר מלקבל השפעה איזו שהיא 
מגדולים אחרים, ובספריו מורגשת מקוריות בתוכן, באופן הברור, נתוח 

הדברים ובפתרונם, וגם מקוריות בסגנון ובסידור ובצורה.
"כשרון מיוחד היה לו לקרב ב' ענינים הרחוקים לכאורה זה מזה 
ולקשרם קשר אמיץ. וזה נעשה לא בלהטי הפלפול והחדוד, כי אם בברור 
יסודי בהארת הענינים ובתקוני גירסאות. במקצוע זה היה כחו גדול מאד 
הודות לבקיאותו הרבה לא רק בתלמוד ונושאי כליו, כי אם בכל מכמני 

התורה ומפרשיה, מדרשים, לקוטים, זוהר, מוסר וחקירה.
כך גם כותב הגרמ"ג בארג זצ"ל מחכמי י-ם במאמר מיוחד: "בין 
השורה הארוכה של גאוני התורה המופלאים אשר בהם ישראל יתפאר, 
היה הגאון הכביר רבי מאיר שמחה זצ"ל מדוינסק, שספרו "אור שמח" 
מפרשי  בספרי  הכלל  מן  יוצאת  כהופעה  נתקבל  הרמב"ם  חלקי  כל  על 
המיימוני, אין קץ להשתוממות המעיין בספרו, על הבנתו הישרה והמ־
התורה  מכמני  בכל  בקיאותו  כי  עליו,  דן  שהוא  ונושא  נושא  בכל  קיפה 
ממש.  מדהימה  היתה  ותוספתא  וספרי  ספרא  מכילתא  וירושלמי  בבלי 
והגהותיו על ה"מנחת חינוך" הן עדות נאמנה על עוצם בקיאותו. עמקותו 
היתה מעין עמקות של ה"חות דעת" וה"נתיבות המשפט" וחריפותו היה 
מעין כוחו של רבי יהונתן זצ"ל מפראג ה"אורים ותומים", ובכל כשרו־
נותיו אלה העצומים שעמדו לרשותו, השתמש למצוא בכל ענין מוקשה 
את ההגדרה האמיתית והברורה של הסוגיא החמורה או של פסקי כמה 

מגאוני הראשונים התמוהים. (מרן רבינו מאיר שמחה הכהן, עמ' ס"א)

ברבוים
כי  מסופר,  הנערץ.  לשמו  חרדו  הדורות  גדולי  המסופר  כפי  ואכן 
עוד בנעוריו כאשר התכונן רבינו לבוא לבריסק והודיעו על כך לרבה של 
בריסק ה"בית הלוי", התבטא ואמר: "אם כך, יש צורך להדק את חגורה". 

("דארף מען זיך אנגארטלען".)
כמו"כ סיפר מרן הגרא"מ שך זצ"ל, כי בהיות רבינו אברך, בא אחד 
מאישי התורה מביליסטוק לבריסק, בביקורו אצל הגר"ח מבריסק, היתה 
לו  ענה  בביליסטוק.  הלמדן  שלום  מה  הגר"ח:  של  הראשונה  השאלה 
האורח: עיר ביליסטוק היא מלאה חכמי תורה. אמר לו הגר"ח: "כוונתי 

ללמדן הגדול ביותר, לרבי מאיר שמחה"! 

וןור
כשהופיע הספר "אור שמח" עיין בו הגר"ח מבריסק, שמא יש בו 
חדושי תורה הדומים לשלו, ואז לא יכניסם בספרו, שעמד לפרסם. אחרי 

שעבר על הספר "אור שמח", אמר על רבינו שהוא "גאון הדור".
וכשהתכונן הגר"ח לנסוע לועידת הרבנים בפטרבורג, קרא לאחד 
מבניו ואמר לו: "בוא ונעבור על הספר "אור שמח", כי הלא אפגש שם 

עם רבי מאיר שמחה". (הגרש"י יפה זצ"ל, ראב"ד ת"א).
ישיבת  ראש  זצ"ל  היימן  שלמה  ר'  המפורסם  שהגאון  היה  ידוע 
היסודות  פי  על  זיקה  ענין  את  בשיעוריו  מבסס  היה  בווילנא  רמיל"ס 

המוצקים של ה"אור שמח".
כי  הישיבות  לבני  מייעץ  היה  זצ"ל  גרודזינסקי  הגרח"ע  מרן  גם   
פלאות,  המפליא  שמח"  ה"אור  של  לאורו  יאותו  יבמות  מסכת  בלמדם 
באשר הוא יאיר להם עינים, רק על פיו ידעו ויבינו מהותה של זיקה מה 

היא". (מעדות הגר"ח גרינברג זצ"ל)
כך גם הגאון רבי מנחם זמבא הי"ד, שהיה נחשב מידידיו הקרובים 
של רבינו, למרות היותו צעיר ממנו ב-40 שנה, ואף החליפו ביניהם אג־
רות תורה העריץ ביותר את גדלותו הפלאית. אחיינו הרב אברהם זמבא, 
מגור  זי"ע  מגור  אמת  האמרי  מרן  כי  משמו,  סיפר  בארה"ב,  שהתגורר 
לכמה  פלונית  הלכה  בענין  "כתבתי  לישנא:  כהאי  הימים  באחד  לו  סח 

גדולים, אולם ר' מאיר שמחה הוא שבירר לי הענין לאשורו".

בנמינו
כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א סיפר באחת משיחותיו: "שמע־
תי מזקני החסידים, שעוד זכרו כשזקה"ק הרה"ק ה"מנחת אלעזר" זצ"ל 
שפגש  שהגם  סיפרו  שמח",  ה"אור  את  שפגש  לאחר  למונקאטש  חזר 
הרבה גדולים, לא חלשה דעתו מגדולת תורתם, אבל אז לאחר  זקה"ק 
שנפגש עם ה"אור שמח" ודיבר עמו בדברי תורה, היה לו חלישת הדעת, 
נישט  ער  האט  צייט  שטיק  [א  לעצמו  לחזור  יכול  היה  לא  זמן  ולמשך 
געקענט קומען צו זיך] מגודל גאונותו, בהוסיפו: "כזה בהירות בכל חלקי 

התורה, בקדשים ובטהרות אינו בנמצא". (שיח זקנים ח"ה, עמ' שנ"ו)
טובי  עם  קבוע  שיעור  היה  זצ"ל  מלצר  הגרא"ז  למרן  כי  מסופר, 
בחורי ישיבת 'עץ חיים' בשו"ע סדר חושן משפט, ובכל עניין שנתקשו בו 
היה אומר: "הבה ונראה מה אומר על כך האור שמח". (בדרך עץ החיים)

חליללל
הג"ר יהודה סגל זצ"ל הרב דקרית שלום בת"א העיד כי לפני שנים 
רבות כאשר התפרסמו תשובות רבינו והתעורר הפולמוס ההלכתי בנו־
גע לפסקו המחודש ביו"ד, התבטא מרן החזו"א זצ"ל בייחס לספר "אור 
שמח" כי חלילה להקל באיסורים החמורים בדבר שיצא מפי גאון הדור 
הקשתי  שכאשר  ראיה  עד  "והנני  ממנו,  זע  העולם  אשר  פנינו,  שלפני 
גופא  כולא  מרתתא  היה  החזו"א  לפני  שמח  האור  על  והערות  קושיות 

ולא הסכים לקבל מחלוקת עליו". (מוריה, שבט תשמ"ב)

חבחנ
בענין כח הבחנתו החדה בה ניחון, סיפר הגרי"י רודרמן זצ"ל ר"י נר 
ישראל בארה"ב: "כאשר יצא לאור ה"ירושלמי המזויף" על סדר קדשים, 
שהוא  הכיר  אשר  ישראל  מגדולי  הראשון  זצ"ל,  שמח"  ה"אור  זה  היה 
מזויף מתוכו, בעוד אשר גדולי ישראל אחרים היו שמחים בצאתו שמחה 

גדולה... (שימוש חכמים, עמ' קמ"ז)

חכמךמ
הספר הגאוני השני שחיבר רבינו ויצא לאור רק אחר פטירתו היה 
הספר "משך חכמה" עה"ת. גדולי דודו העידו על ספרו זה שהוא כולו 
מלא וגדוש דברים עמוקים אשר כמעט אין בכח אנושי לחברם כאשר 

הם עיקרי יראת ה' ואמונתו לפי ביאורים עמוקים בכל חלקי התורה, וכל 
המעיין בספרו עומד משתומם ונפעם מעוצם גדלותו. מיד בהופעתו הכה 
ספרו גלים עצומים ברחבי עולם התורה כאשר בו גילה מצפוני תוה"ק, 
ייחודית  בדרך  חז"ל  דברי  ואת  הפסוקים  את  ומיישב  מאיר  שהוא  תוך 

ורב גוונית מדהימה.
ידוע שאת ספרו "משך חכמה" העריך והחשיב רבינו יותר מספ־
רו "אור שמח" והוא ספרו הראשון שכתב בהיותו בגיל י"ז, אלא שזקנו 
וטענתו  ראשונה  מלהוציאו  מנעו  זצ"ל  כהן  חנניה  ר'  המפורסם  הגאון 
בפיו: "אמנם הספר עצמו שפיר ויאה, יש בו גאונות יותר מאשר דרש־
נות, אבל הציבור עלול להתרשם ממך שהנך "מגיד'ל' ודרשן צעיר, ואז 
גם אם אח"כ תוציא ספרים על הש"ס יאמרו שזה ספר של בעל דרשן, 
אולם אם תוציא קודם את חידושיך על הש"ס ויראו כי רב חילך בעמקה 

של תורה גם ה"משך חכמה" יתקבל יותר.
מסיבה זו לא הובא ספרו זה תחת מכבש הדפוס כל ימיו, והופיע 
רק בשנת תרפ"ט לאחר פטירתו ע"י הגרמ"מ ז"ק הי"ד אב"ד ריגא, ומאז 
לא ירד מעל שולחנם של לומדי התורה בכל אתר ובכל תפוצות ישראל 
התקבל הספר בחיבה כאחד הספרים המיוחדים ביותר. גם גדולי הדור 

הרבו לעיין ולהשתעשע ולשמוח באור חכמתו ותורתו העמוקה.

ורניולו
מידה  בכל  בלול  היה  אשר  רבינו  שלמות  את  בתוכו  כולל  הספר 
נכונה, אשר ניכרת בעליל בכל הספר, הן בגדלותו התורנית בהיקף שאין 
בדומה לו בכל מכמני התורה, הן בעומק הפשט, הן בדקדוק לשון הקו־
דש, הן בהבנה עמוקה בכל סוגיות הש"ס, הן בידיעה נדירה בגירסאות 
הש"ס, הן בידיעה מדהימה בבבלי וירושלמי אשר ממש היה כמונה מעות 
את כל הסוגיות, הן בספרא, ספרי, מכילתא, וכל ספרי חז"ל, הן בסוד, הן 
בחקירה אלוקית, הן בהבנה ייחודית באגדות הש"ס, הן בהויות העולם, 
הן בהבנה ייחודית בתורת הנפש, הן בהיסטוריה של עם ישראל והעולם, 
חסידותו  קדושתו  חופפת  הכל  ועל  וייחודית  צחה  בלשון  נכתב  זה  וכל 

וטהרתו ואמונתו הטהורה של רבינו.
ופ־ ביאורים  הן  אנו  פוגשים  זה,  שבספרו  ופרושים"  ב"ביאורים 
רושים לפשוטו של מקרא והן מקורות ואסמכתות להלכות שנתחדשו, 
רבינו משלבם בלשון הכתוב ומיישב בתוך כך קשיים שונים, ובזה נמנה 

ורעעליךוזרנייםלר
סיפור נורא ומבהיל הגה"צ רבי שלום מרדכי שבדרון זצ"ל: 

עלה  ישיש  ובהיותו  גדול,  גאון  היה  זצ"ל  עלקין  שמואל  "רבי 
במי־ ומיוחד  נפלא  בזכרון  היה  מחונן  בירושלים.  והתיישב  לארה"ק 
נו, כי הוא ידע בעל פה ש"ס, רמב"ם, שו"ע, טור, ש"ך, ט"ז, ראשונים 
סגי-נהור,  זיקנתו  לעת  היה  שהרי  לדעת,  נוכחו  כולם  בזה  ואחרונים. 

והיה לומד כל הזמן ומצטט מכל מקום כאילו כל ספר פתוח לפניו.
בחגיגת שבע ברכות לבתי, סיפר מעשה שקרה בהיותו בן שתים 
עשרה שנה, והוא התגורר אז בדוינסק. הדבר היה מחצית השנה לאחר 

שה"אור שמח" נתמנה לרב העיר.
העיר דוינסק עומדת על נהר דוינא, שהוא נהר גדול, המשתרע 
על יותר מאלף ק"מ, ומוצאו בצפון מערב רוסיה והולך דרך לטביה אל 

מחייב  זה  גודל  בסדר  נהר  כי  הדבר,  טבעי  הבאלטי.  בים  ריגה  מפרץ 
נקיטת צעדי זהירות מתאימים, שמא יעלה על גדותיו ויציף את העיר 
כולה. ואמנם, דאגו מהנדסי העיר להתקין פתחי ניקוז בגובה מסויים 
של דפנות הנהר, כדי שבמקרה של זרימה מוגברת של מי גשמים יתנ־

קזו המים דרך הפתחים וימנעו סכנת שטפון מן העיר.
והנה, באותה שנה היתה זרימת המים לנהר כה חזקה, עד שפתחי 
הניקוז לא הועילו להקטין את הגאות והמצב היה שחסרו שלושה עשר 
סנטימטר בלבד עד שהמים יעברו את גובה הנהר ויגיעו עד לגשר, כך 
בתושבים  אחזה  בהלה  כולה.  העיר  על  איימה  ושטפון  הצפה  שסכנת 
ורבים מהם כבר התחילו לברוח. הגויים רצו מפוחדים ומבוהלים אל 
לגויים  להם  יש  מה  וכי  ויאוש,  פחד  אחוז  היה  עצמו  הוא  אך  הכומר, 
לעשות לעת צרה? אמר, איפוא, הכומר: הסכנה מוחשית וגדולה, מו־
זצ"ל.  שמח"  ה"אור  אל  רצו  הם  וכך  היהודים.  של  לרב  ללכת  כרחים 
שהה  שבו  הכנסת,  לבית  באה  העיר,  ראש  בראשות  נכבדה,  משלחת 

הרב, וראש העיר נכנס אליו ותיאר לפניו את המצב.
להם  אמר  המאורע,  פרטי  את  שמחה  מאיר  רבי  ששמע  לאחר 
להביא לו עגלה, ולאחר שהעגלה הובאה יצאו ונסעו אל הגשר שמעל 
הנהר. הרב עלקין סיפר, כי הוא עמד ליד רגליו של רבי מאיר שמחה 
ושמע כל דבר שאמר. אותה שעה הספיק הנהר לגאות עוד יותר והמ־
ממש  רעדו  כולם  סנטימטר.  לשבעה  עד  ירד  המירבי  הגובה  מן  רחק 

מפחד. רבי מאיר שמחה פתח ואמר:
שר של ים, אני גוזר עליך שתעצור, אבל המים המשיכו לעלות, 
גוזר  ואני  המרא-דאתרא,  אני  ים,  של  שר  שניה:  פעם  ואמר  חזר  ואז 
עליך שתעצור, וגם בפעם הזאת לא עזר. חזר רבי מאיר בפעם שלישית 
 - תעצור  לא  ואם  לעצור,  אליך  גוזר  אני  המרא-דאתרא,  אני  ואמר: 

אשים אותך בחרם!
והנה, ממש באותו רגע נפסקה גאות המים, וכל הנוכחים פרצו 

בצעקות-צהלה. ראש העיר התכופף לעומת הרב ונשק על ידו.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

היה ג והענווה,  האמת  איש  עולם,  יסוד  צדיק  הגאונים,  און 
פאר הדור והדרו, מרן הגאון רבי מאיר שמחה הכהן זצוק"ל 
מדויינסק בעל ה"אור שמח" על הרמב"ם ו"משך חכמה" על 
התורה שבימים הקרובים יחול יומא דהילולא הצ"ג להסתלקותו לשמי 

רום.
"שר התורה" כונה רבינו ה"אור שמח" זי"ע בפי גדולי דורו, ואכן 
כל הלומד ומעיין בספריו עומד נפעם ונדהם מול היקף גדולתו ועמקות 

מחשבתו בכל מכמני התורה ובכל חלק מחלקי פרד"ס התורה.
כאחד הקדמונים

החיבור הראשון שחיבר רבינו היה ספר ה"אור שמח" על הרמב"ם 
שהפליא מיד עם צאתו את עולם התורה. 

של  גאונותו  אודות  זצ"ל  זוין  הגרש"י  שכתב  מה  לצטט  מהראוי 
ולספר.  להאריך  צורך  אין  הכבירה  גדלותו  על  כי  אמרו,  רבינו: "באמת 
ביהודה"  ה"נודע  של  ההסברה  את  לו  שיש  מי  דרבינו  בפומיה  ומרגלא 
ודרך  ה"נתיבות"  של  העמקה  הגר"א  של  ההיקף  ה"תומים"  של  השכל 
החשיבה של הגרעק"א הנהו למדן אמיתי. גדולי דורו אכן העידו ואמרו 
שברבינו גופיה היו מכל אותם מעלות דבר שבא לידי הוכחה והמחשה 

בספרו המפורסם "אור שמח" על הרמב"ם. 
"חיבורו "אור שמח" עשה רושם כביר בעולם הרבנים. רבים מג־
דולי הדור העירו על ספרו זה, אולם רק מעטים מהם הצליחו לערער את 
היסודות המוצקים אשר עליהם מתבססים חידושיו, כי היא סלל לעצמו 
דרך מיוחדת בלימוד התורה, דרך של "ראשונים", פשטות, יושר ההגיון 
מדבר  שמתוכו  נדמה  בספרו  למעיין  ולכן  וסבוכים,  עקמומיות  כל  בלי 
אחד הגאונים הקדמונים, אחד מענקי הרוח, בעלי המוח הצלול והבהיר 
של הדורות שעברו. הוא לא היה מחזר אחרי החידוש והפלפול, כי אם 
חדר בכל כחו הרוחני הרב להגיע אל האמת שבתורה, לחשוף את האמת 

ולעשותה קנין לרבים.
הגרש"י זוין זצ"ל ממשיך וכותב: "למרות שרבי מאיר שמחה היה 
בקי בלתי רגיל בספרות התורנית, הנה נזהר מלקבל השפעה איזו שהיא 
מגדולים אחרים, ובספריו מורגשת מקוריות בתוכן, באופן הברור, נתוח 

הדברים ובפתרונם, וגם מקוריות בסגנון ובסידור ובצורה.
"כשרון מיוחד היה לו לקרב ב' ענינים הרחוקים לכאורה זה מזה 
ולקשרם קשר אמיץ. וזה נעשה לא בלהטי הפלפול והחדוד, כי אם בברור 
יסודי בהארת הענינים ובתקוני גירסאות. במקצוע זה היה כחו גדול מאד 
הודות לבקיאותו הרבה לא רק בתלמוד ונושאי כליו, כי אם בכל מכמני 

התורה ומפרשיה, מדרשים, לקוטים, זוהר, מוסר וחקירה.
כך גם כותב הגרמ"ג בארג זצ"ל מחכמי י-ם במאמר מיוחד: "בין 
השורה הארוכה של גאוני התורה המופלאים אשר בהם ישראל יתפאר, 
היה הגאון הכביר רבי מאיר שמחה זצ"ל מדוינסק, שספרו "אור שמח" 
מפרשי  בספרי  הכלל  מן  כהופעה יוצאת  נתקבל  הרמב"ם  חלקי  כל  על 
המיימוני, אין קץ להשתוממות המעיין בספרו, על הבנתו הישרה והמ־
התורה  מכמני  בכל  בקיאותו  כי  עליו,  דן  שהוא  ונושא  נושא  בכל  קיפה 
ממש.  מדהימה  היתה  ותוספתא  וספרי  ספרא  מכילתא  וירושלמי  בבלי 
והגהותיו על ה"מנחת חינוך" הן עדות נאמנה על עוצם בקיאותו. עמקותו 
היתה מעין עמקות של ה"חות דעת" וה"נתיבות המשפט" וחריפותו היה 
מעין כוחו של רבי יהונתן זצ"ל מפראג ה"אורים ותומים", ובכל כשרו־
נותיו אלה העצומים שעמדו לרשותו, השתמש למצוא בכל ענין מוקשה 
את ההגדרה האמיתית והברורה של הסוגיא החמורה או של פסקי כמה 

מגאוני הראשונים התמוהים. (מרן רבינו מאיר שמחה הכהן, עמ' ס"א)

ברבוים
כי  מסופר,  הנערץ.  לשמו  חרדו  הדורות  גדולי  המסופר  כפי  ואכן 
עוד בנעוריו כאשר התכונן רבינו לבוא לבריסק והודיעו על כך לרבה של 
בריסק ה"בית הלוי", התבטא ואמר: "אם כך, יש צורך להדק את חגורה". 

("דארף מען זיך אנגארטלען".)
כמו"כ סיפר מרן הגרא"מ שך זצ"ל, כי בהיות רבינו אברך, בא אחד 
מאישי התורה מביליסטוק לבריסק, בביקורו אצל הגר"ח מבריסק, היתה 
לו  ענה  בביליסטוק.  הלמדן  שלום  מה  הגר"ח:  של  הראשונה  השאלה 
האורח: עיר ביליסטוק היא מלאה חכמי תורה. אמר לו הגר"ח: "כוונתי 

ללמדן הגדול ביותר, לרבי מאיר שמחה"! 

וןור
כשהופיע הספר "אור שמח" עיין בו הגר"ח מבריסק, שמא יש בו 
חדושי תורה הדומים לשלו, ואז לא יכניסם בספרו, שעמד לפרסם. אחרי 

שעבר על הספר "אור שמח", אמר על רבינו שהוא "גאון הדור".
וכשהתכונן הגר"ח לנסוע לועידת הרבנים בפטרבורג, קרא לאחד 
מבניו ואמר לו: "בוא ונעבור על הספר "אור שמח", כי הלא אפגש שם 

עם רבי מאיר שמחה". (הגרש"י יפה זצ"ל, ראב"ד ת"א).
ישיבת  ראש  זצ"ל  היימן  שלמה  ר'  המפורסם  שהגאון  היה  ידוע 
היסודות  פי  על  זיקה  ענין  את  בשיעוריו  מבסס  היה  בווילנא  רמיל"ס 

המוצקים של ה"אור שמח".
כי  הישיבות  לבני  מייעץ  היה  זצ"ל  גרודזינסקי  הגרח"ע  מרן  גם   
פלאות,  המפליא  שמח"  ה"אור  של  לאורו  יאותו  יבמות  מסכת  בלמדם 
באשר הוא יאיר להם עינים, רק על פיו ידעו ויבינו מהותה של זיקה מה 

היא". (מעדות הגר"ח גרינברג זצ"ל)
כך גם הגאון רבי מנחם זמבא הי"ד, שהיה נחשב מידידיו הקרובים 
של רבינו, למרות היותו צעיר ממנו ב-40 שנה, ואף החליפו ביניהם אג־
רות תורה העריץ ביותר את גדלותו הפלאית. אחיינו הרב אברהם זמבא, 
מגור  זי"ע  מגור  אמת  האמרי  מרן  כי  משמו,  סיפר  בארה"ב,  שהתגורר 
לכמה  פלונית  בענין הלכה  "כתבתי  לישנא:  כהאי  הימים  באחד  לו  סח 

גדולים, אולם ר' מאיר שמחה הוא שבירר לי הענין לאשורו".

בנמינו
כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א סיפר באחת משיחותיו: "שמע־
תי מזקני החסידים, שעוד זכרו כשזקה"ק הרה"ק ה"מנחת אלעזר" זצ"ל 
שפגש  שהגם  סיפרו  שמח",  ה"אור  את  שפגש  לאחר  למונקאטש  חזר 
הרבה גדולים, לא חלשה דעתו מגדולת תורתם, אבל אז לאחר  זקה"ק 
שנפגש עם ה"אור שמח" ודיבר עמו בדברי תורה, היה לו חלישת הדעת, 
נישט  ער  האט  צייט  שטיק  [א  לעצמו  לחזור  יכול  היה  לא  זמן  ולמשך 
געקענט קומען צו זיך] מגודל גאונותו, בהוסיפו: "כזה בהירות בכל חלקי 

התורה, בקדשים ובטהרות אינו בנמצא". (שיח זקנים ח"ה, עמ' שנ"ו)
טובי  עם  קבוע  שיעור  היה  זצ"ל  מלצר  הגרא"ז  למרן  כי  מסופר, 
בחורי ישיבת 'עץ חיים' בשו"ע סדר חושן משפט, ובכל עניין שנתקשו בו 
היה אומר: "הבה ונראה מה אומר על כך האור שמח". (בדרך עץ החיים)

חליללל
הג"ר יהודה סגל זצ"ל הרב דקרית שלום בת"א העיד כי לפני שנים 
רבות כאשר התפרסמו תשובות רבינו והתעורר הפולמוס ההלכתי בנו־
גע לפסקו המחודש ביו"ד, התבטא מרן החזו"א זצ"ל בייחס לספר "אור 
שמח" כי חלילה להקל באיסורים החמורים בדבר שיצא מפי גאון הדור 
הקשתי  שכאשר  ראיה  עד  "והנני  ממנו,  זע  העולם  אשר  פנינו,  שלפני 
גופא  כולא  מרתתא  היה  החזו"א  לפני  שמח  האור  על  והערות  קושיות 

ולא הסכים לקבל מחלוקת עליו". (מוריה, שבט תשמ"ב)

חבחנ
בענין כח הבחנתו החדה בה ניחון, סיפר הגרי"י רודרמן זצ"ל ר"י נר 
ישראל בארה"ב: "כאשר יצא לאור ה"ירושלמי המזויף" על סדר קדשים, 
שהוא  הכיר  אשר  ישראל  מגדולי  הראשון  זצ"ל,  שמח"  ה"אור  זה  היה 
מזויף מתוכו, בעוד אשר גדולי ישראל אחרים היו שמחים בצאתו שמחה 

גדולה... (שימוש חכמים, עמ' קמ"ז)

חכמךמ
הספר הגאוני השני שחיבר רבינו ויצא לאור רק אחר פטירתו היה 
הספר "משך חכמה" עה"ת. גדולי דודו העידו על ספרו זה שהוא כולו 
מלא וגדוש דברים עמוקים אשר כמעט אין בכח אנושי לחברם כאשר 

הם עיקרי יראת ה' ואמונתו לפי ביאורים עמוקים בכל חלקי התורה, וכל 
המעיין בספרו עומד משתומם ונפעם מעוצם גדלותו. מיד בהופעתו הכה 
ספרו גלים עצומים ברחבי עולם התורה כאשר בו גילה מצפוני תוה"ק, 
ייחודית  בדרך  חז"ל  דברי  ואת  הפסוקים  את  ומיישב  מאיר  שהוא  תוך 

ורב גוונית מדהימה.
ידוע שאת ספרו "משך חכמה" העריך והחשיב רבינו יותר מספ־
רו "אור שמח" והוא ספרו הראשון שכתב בהיותו בגיל י"ז, אלא שזקנו 
וטענתו  ראשונה  מלהוציאו  מנעו  זצ"ל  כהן  חנניה  ר'  המפורסם  הגאון 
בפיו: "אמנם הספר עצמו שפיר ויאה, יש בו גאונות יותר מאשר דרש־
נות, אבל הציבור עלול להתרשם ממך שהנך "מגיד'ל' ודרשן צעיר, ואז 
גם אם אח"כ תוציא ספרים על הש"ס יאמרו שזה ספר של בעל דרשן, 
אולם אם תוציא קודם את חידושיך על הש"ס ויראו כי רב חילך בעמקה 

של תורה גם ה"משך חכמה" יתקבל יותר.
מסיבה זו לא הובא ספרו זה תחת מכבש הדפוס כל ימיו, והופיע 
רק בשנת תרפ"ט לאחר פטירתו ע"י הגרמ"מ ז"ק הי"ד אב"ד ריגא, ומאז 
לא ירד מעל שולחנם של לומדי התורה בכל אתר ובכל תפוצות ישראל 
התקבל הספר בחיבה כאחד הספרים המיוחדים ביותר. גם גדולי הדור 

הרבו לעיין ולהשתעשע ולשמוח באור חכמתו ותורתו העמוקה.

ורניולו
מידה  בכל  בלול  היה  אשר  רבינו  שלמות  את  בתוכו  כולל  הספר 
נכונה, אשר ניכרת בעליל בכל הספר, הן בגדלותו התורנית בהיקף שאין 
בדומה לו בכל מכמני התורה, הן בעומק הפשט, הן בדקדוק לשון הקו־
דש, הן בהבנה עמוקה בכל סוגיות הש"ס, הן בידיעה נדירה בגירסאות 
הש"ס, הן בידיעה מדהימה בבבלי וירושלמי אשר ממש היה כמונה מעות 
את כל הסוגיות, הן בספרא, ספרי, מכילתא, וכל ספרי חז"ל, הן בסוד, הן 
בחקירה אלוקית, הן בהבנה ייחודית באגדות הש"ס, הן בהויות העולם, 
הן בהבנה ייחודית בתורת הנפש, הן בהיסטוריה של עם ישראל והעולם, 
חסידותו  קדושתו  חופפת  הכל  ועל  וייחודית  צחה  בלשון  נכתב  זה  וכל 

וטהרתו ואמונתו הטהורה של רבינו.
ופ־ ביאורים  הן  אנו  פוגשים  זה,  שבספרו  ופרושים"  ב"ביאורים 
רושים לפשוטו של מקרא והן מקורות ואסמכתות להלכות שנתחדשו, 
רבינו משלבם בלשון הכתוב ומיישב בתוך כך קשיים שונים, ובזה נמנה 

ורעעליךוזרנייםלר
סיפור נורא ומבהיל הגה"צ רבי שלום מרדכי שבדרון זצ"ל: 

עלה  ישיש  ובהיותו  גדול,  גאון  היה  זצ"ל  עלקין  שמואל  "רבי 
במי־ ומיוחד  נפלא  בזכרון  היה  מחונן  בירושלים.  והתיישב  לארה"ק 
נו, כי הוא ידע בעל פה ש"ס, רמב"ם, שו"ע, טור, ש"ך, ט"ז, ראשונים 
סגי-נהור,  זיקנתו  לעת  היה  שהרי  לדעת,  נוכחו  כולם  בזה  ואחרונים. 

והיה לומד כל הזמן ומצטט מכל מקום כאילו כל ספר פתוח לפניו.
בחגיגת שבע ברכות לבתי, סיפר מעשה שקרה בהיותו בן שתים 
עשרה שנה, והוא התגורר אז בדוינסק. הדבר היה מחצית השנה לאחר 

שה"אור שמח" נתמנה לרב העיר.
העיר דוינסק עומדת על נהר דוינא, שהוא נהר גדול, המשתרע 
על יותר מאלף ק"מ, ומוצאו בצפון מערב רוסיה והולך דרך לטביה אל 

מחייב  זה  גודל  בסדר  נהר  כי  הדבר,  טבעי  הבאלטי.  בים  ריגה  מפרץ 
נקיטת צעדי זהירות מתאימים, שמא יעלה על גדותיו ויציף את העיר 
כולה. ואמנם, דאגו מהנדסי העיר להתקין פתחי ניקוז בגובה מסויים 
של דפנות הנהר, כדי שבמקרה של זרימה מוגברת של מי גשמים יתנ־

קזו המים דרך הפתחים וימנעו סכנת שטפון מן העיר.
והנה, באותה שנה היתה זרימת המים לנהר כה חזקה, עד שפתחי 
הניקוז לא הועילו להקטין את הגאות והמצב היה שחסרו שלושה עשר 
סנטימטר בלבד עד שהמים יעברו את גובה הנהר ויגיעו עד לגשר, כך 
בתושבים  אחזה  בהלה  כולה.  העיר  על  איימה  ושטפון  הצפה  שסכנת 
ורבים מהם כבר התחילו לברוח. הגויים רצו מפוחדים ומבוהלים אל 
לגויים  להם  יש  מה  וכי  ויאוש,  פחד  אחוז  היה  עצמו  הוא  אך  הכומר, 
לעשות לעת צרה? אמר, איפוא, הכומר: הסכנה מוחשית וגדולה, מו־
זצ"ל.  שמח"  ה"אור  אל  רצו  הם  וכך  היהודים.  של  לרב  ללכת  כרחים 
שהה  שבו  הכנסת,  לבית  באה  העיר,  ראש  בראשות  נכבדה,  משלחת 

הרב, וראש העיר נכנס אליו ותיאר לפניו את המצב.
להם  אמר  המאורע,  פרטי  את  שמחה  מאיר  רבי  ששמע  לאחר 
להביא לו עגלה, ולאחר שהעגלה הובאה יצאו ונסעו אל הגשר שמעל 
הנהר. הרב עלקין סיפר, כי הוא עמד ליד רגליו של רבי מאיר שמחה 
ושמע כל דבר שאמר. אותה שעה הספיק הנהר לגאות עוד יותר והמ־
ממש  רעדו  כולם  סנטימטר.  לשבעה  עד  ירד  המירבי  הגובה  מן  רחק 

מפחד. רבי מאיר שמחה פתח ואמר:
שר של ים, אני גוזר עליך שתעצור, אבל המים המשיכו לעלות, 
גוזר  ואני  המרא-דאתרא,  אני  ים,  של  שר  שניה:  פעם  ואמר  חזר  ואז 
עליך שתעצור, וגם בפעם הזאת לא עזר. חזר רבי מאיר בפעם שלישית 
 - תעצור  לא  ואם  לעצור,  אליך  גוזר  אני  המרא-דאתרא,  אני  ואמר: 

אשים אותך בחרם!
והנה, ממש באותו רגע נפסקה גאות המים, וכל הנוכחים פרצו 

בצעקות-צהלה. ראש העיר התכופף לעומת הרב ונשק על ידו.
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רבינו בין גדולי פרשני התורה בדורות האחרונים. 
הדעות  הוגי  מגדולי  כאחד  רבינו  מתגלה  ודרושים"  ב"רעיונים 
והמחשבה, כשדבריו מראים גם על ידיעה עמוקה ומקיפה בתורת הק־
הראשונים,  רבותינו  של  והפילוסופיה  והאמונה  החקירה  ובספרי  בלה, 
משולבים  הכתוב,  בפשט  חידושים  מוצאים  אנו  וחידושים",  ב"הערות 
אגב  רבינו  מעלה  מחודשים  ודברים  והתלמוד,  המשנה  על  בפרושים 
בדוגמאות  היריעה  את  להרחיב  המקום  כאן  ולא  הכתוב.  לשון  ביאור 

גאוניות מספרו.
על ספרו זה התבטא הגאון ה"מרחשת" זצ"ל וכן הגר"י אברמסקי 
זצ"ל שאף שאין זה אומר שאין בימינו גדול בתורה שגם הוא יכול להת־
מודד ולחבר ספר לפחות כעין ה"אור שמח" אבל ספר כה"משך חכמה" 
חיבור  לחבר  מוכשר  בתורה  וגדלותו  ובבקיאותו  בגאונותו  רבינו  רק 

שכזה על התורה. (משך חכמה השלם, בהקדמה)

מנבייףעחכם
גם מרן ה"אמרי אמת" זי"ע הפליא את חיבורו זה. 

הגר"מ זמבא הי"ד סיפר, כי בעת שהופיע החיבור "משך חכמה", 

לקח ממנו הרבי את הספר בהשאלה, ולא ירד מעל השולחן באשר נהג 
ללמוד בו זמן רב, וכשהשיב הרבי להגר"מ את ספרו, הפליג הרבי בשבחו 
של ה"משך חכמה" והאריך בדיבוריו מהאור המופלא הגנוז בו, שלא כד־
רכו, שהיה תמיד מקצר. כמו"כ הצביע הרבי על דיבוריו בפר' בחוקותי 
מה שכתב על ברלין וחזה את השואה האיומה. הרבי אף קרא עליו בהת־

פעלות: "חכם עדיף מנביא".
על מרן הגרח"ע גרודזינסקי זצ"ל מסופר שהיה לומד כל יום שישי 
את פר' השבוע שבמשך חכמה והיה מתפעל ביותר מחידושיו. (מעדות 

הגר"א רפפורט זצ"ל)

בכספמר
ממרן  ששמע  סיפר  הישיבות  חניכי  גאב"ד  שליט"א  גרוס  הגר"מ 
הגרא"מ שך זצ"ל כי ספריו נדפסו רק לאחר פטירתו וכל ימי חיותו שמר 
רבינו על כתביו בבת עינו, הלא המה ספרו ה"אור שמח" וספרו "משך 
שמורה  בכספת  רבינו  שמר  חכמה"  ה"משך  של  היד  כתב  את  חכמה" 
מאוד, ואת כתב היד של ה"אור שמח" שמר בביתו. כשנשאל פעם רבי־
נו מדוע את ה"משך חכמה" הוא שומר בכספת בשמירה יתרה מה"אור 

שמח", ענה רבינו: ה"משך חכמה" חשוב אצלי יותר מה"אור שמח".
רבינו אף היה רגיל לומר, כי הוא יגע ועמל על הספר "משך חכמה" 

הרבה יותר מאשר על ה"אור שמח".
ישב  המאוחרות  בשנותיו  כי  זצ"ל  פלצינסקי  הגר"א  סיפר  כמו"כ 
אביו זצ"ל אצל רבינו ושיחתם נסבה על חיבוריו, ועל שולחן רבינו היו 
מונחים הספרים "אור שמח" ו"משך חכמה" (שהיה עדיין בכת"י), נענה 
רבינו והצביע על חיבורו "אור שמח" ואמר: "את חיבורי זה יכולתי לחבר 
היה  לא  חכמה,  משך  זה,  חיבורי  את  אולם  כ"כ,  צעיר  שאיני  היום  גם 

בכוחי לחבר אותו כיום באשר כבר זקנתי".

ופורעו
על התמדתו הנדירה שח  בהזדמנות הגאון רבי יעקב יצחק רודרמן 

זצ"ל, בפני תלמידיו: 
"עוצם שקידתו בריכוז מופלא של ה"אור שמח" היה עד להפליא.

"פעם בליל ש"ק, ביקש רבי מאיר שמחה לעיין באיזה דבר הלכה 
מבקש  שהוא  תוך  הרמב"ם,  את  ופתח  כסא  גבי  על  עלה  הוא  ברמב"ם, 
מאחד מיושבי השלחן להיות לו ל"שומר" - שמא יטה את הנר. וכך עמד 
עיונו  את  מסיר  אינו  כשהוא  רצופות,  שעות  שש  משך  הכסא  על  שם 

ברמב"ם... (שימוש חכמים, עמ' קמ"ז)

רובבימרו
לצד גדלותו בתורה נודע היה רבינו בקדושתו הנשגבה.

הגר"מ  ישב  אירופה,  במזרח  ההיטלריזם  גיאות  עם  תר"צ,  בשנות   
זמבא הי"ד באחד הימים ודיבר עם תלמידיו אודות רבי מאיר שמחה זצ"ל 
מתוך התפעלות רבה. בדבריו אמר: "אילו היה ר' מאיר שמחה אדמו"ר של 
חסידים, בודאי היו מעריציו מראים באצבע על גילוי רוה"ק שהופיעה בבית 
מדרשו". תוך כדי דיבור נטל הגר"מ בידו את ה"משך חכמה", דפדף ופתח 
זאת  גם  "ואף  בפסוק  שמתחיל  הקטע  על  מצביע  כשהוא  בחוקותי,  בפר' 
עוד  רמז  שבו  לכלותם"  געלתים  ולא  מאסתים  לא  אויביהם  בארץ  בהיותם 

לפני עשרות שנים על מוראות הנאציות לפרטי פרטיהם.
בחיבה  חכמה"  "משך  בספר  הגו  לדורותיהם  זי"ע  גור  אדמור"י  אף 
והיתה  ממנו,  רעיונות  לצטט  רגיל  היה  זי"ע,  ישראל"  ה"בית  מרן  מיוחדת. 
מרגלא בפומיה על הספר "משך חכמה" "ס'איז א קלוג ספר... א האלב חסי־
דיש ספר..." [ספר חכם, חלק מהרעיונות שלו קרובים לדרך החסידות]. גם 
חכמה",  מה"משך  רבים  רעיונות  לצטט  רגיל  היה  זי"ע  שמחה"  ה"לב  מרן 
וכמה וכמה פעמים הצביע על דבריו בהתפעלות. (קונט' קול יעקב בהקדמה)

רבח
זצ"ל  פלצינסקי  אליעזר  הג"ר  שכתב  מה  להביא  הראוי  מן 

מגאוני ירושלים ברשימותיו על רבינו: 
"הגאון רבי מאיר שמחה זצוק"ל אשר הכרתיו בצעירותי והייתי 
נכנס אליו איזה פעמים מאחר שאאמו"ר הי"ד חתנו של הסבא מס־
לבודקה, היה מן המקורבים ביותר אליו והיה נכנס אליו כסדר לשוח 
רבה  היה  [אאמו"ר  הרבנות.  בעניני  ולשאלו  תורה  של  בעמקה  עמו 
האחרון של דווינסק, אולם קודם לכן היה רב בעיירה ווישקי הסמוכה 
לדווינסק ואחר פטירת הגרמ"ש עלה למלא מקומו ברבנות דווינסק]

"הגרמ"ש היה ידוע כחד בדרא בעוצם זכרונו המופלא, כל דברי 
חז"ל היו שגורים על לשונו בדיוק רב, וכל חדרי הש"ס היו פרושים 

לפניו כשמלה, שני התלמודין בבלי וירושלמי. 
בצעירו־ כי  לו  אמר  שמחה  מאיר  שר'  סיפר  שאמו"ר  "וזכורני 
כמונח  הכל  את  זוכר  הוא  ומאז  פעמים  שני  התנ"ך  כל  את  למד  תו 
בקופסה, וכמו"כ אמר לו כי בימי בחרותו למד בעיקר את התלמודין 
ולא עבר בעיון על טוש"ע, ובזמן ז' ימי המשתה שלו נסע לכפר אחד 
ושם למד את כל עניני יו"ד עם הנו"כ הצריכים להוראה כדי כשיתמנה 

לרבנות יוכל להורות מיד על כל שאלה שתבוא לפניו. 
"עוד זכורני שזקני הסבא מסלבודקה קודם שעלה לאר"י, שלח 
לא  שם  שכתוב  חז"ל  איזה  אולי  שיש  ששמע  מה  לברר  להגרמ"ש 

לצאת לדרך בתאריך מסויים של השנה, אם יש דברים בגו, והגרמ"ש 
ענה מיד כי הוא בירושלמי (שבת פ"ב ה"ו) "קטיר לולבך קטור רגלך" 
והוא שבין סוכות לחנוכה לא יצא אדם לפרוש בים שאז מתפללים על 
הגשמים יעו"ש. ועל עוצם זכרונו של הגרמ"ש ידוע הרבה אשר כל 
מקום בדברי חז"ל היה שגור על לשונו כאדם הקורא את שמע והכל 
תשס"ז,  תשרי  התורה  (קול  מפורסמים.  והדברים  נפלאה,  בבהירות 

עמ' קכ"ח)
יחזקאל  הג"ר  מו"ר  לי  "סיפר  פלצינסקי:  הגר"א  כותב  כמו"כ 
בישיבת  אצלו  למדתי  (אשר  יחזקאל"  ה"דברי  בעל  זצ"ל  ברנשטיין 
שהתקיימה  הרבנים  מאסיפות  באחת  כי  בסלבודקה),  ישראל"  "אור 
בלי־ ודברו  מבריסק  הגר"ח  עם  רבינו  נפגש  עת"ר  בשנת  בפטרבורג 
מוד, וחקר הגר"ח בשומר אבדה שהיה עמו בשעת מציאה ולא היה 
עמו בשעת גניבה האם יש כאן פטור דבעליו עמו, דהרי בעינן שיהא 
שמירה  קבלת  כאן  דאין  לדון  יש  וכאן  שמירה,  קבלת  בשעת  עמו 
רק  שמירה,  כלל  כאן  קיבל  לא  שהרי  השמירה,  זמן  כל  על  מראש 
שמירה  הוי  רגע  כל  וא"כ  בשמירה,  מחייבו  אצלו  שהאבדה  רגע  כל 
חדשה, והשיבו רבינו דהא בגמ' (ב"מ צ"ח) אמרינן דאפי' שינה מש־

כירות לשאלה והוא היה עמו בשעת תחילת שכירות ג"כ פטור דחדא 
באידך מישך שייכי, וא"כ בשומר אבדה פשיטא דחדא באידך מישך 
שייכי, ושמעתי ממו"ר הנ"ל כי הגר"ח נתפעל ביותר מגאונותו שמיד 
מגדולתו  הרבה  אח"כ  וסיפר  מפורשת,  מגמ'  ראיה  ע"י  הספק  פשט 

הפלאית.
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נחשף: ראש השב"כ 
האוסטרי סייע לשחרר 

כספי טרור

מפיוחנן
הפלשתיני  המרצחים  רב 
לע־ אחראי  שהיה  נידאל  אבו 
שרות פיגועים קטלניים, מייצר 

כותרות.
לאחרו־ נחשפה  בצרפת 
הביטחון  רשויות  בין  עסקה  נה 
במדינה לארגון הטרור של אבו 
הוענקה  שבמסגרתה  נידאל, 

שאפ־ הארגון,  לחברי  חסינות 
בת־ בצרפת  לפעול  להם  שרה 
מורה  לאי-ביצוע פיגועי טרור.
מתפרסמים  כעת 
באוסטריה מסמכים המצביעים 
על כך שראש השב"כ האוסטרי 
לשח־ שנים  חמש  לפני  סייע 
הארגון,  של  יורו  מיליוני  רור 

שהוקפאו על ידי הרשויות.
אבו נידאל היה אחראי בין 
על  אל  בדלפקי  לפיגוע  השאר 
בנמל התעופה של וינה ב-1985 
לרצח  שלושה,  נרצחו  שבו 
היינץ  האוסטרי  הפוליטיקאי 
ניטל ולפיגוע בבית הכנסת  של 

וינה, שבו נרצחו שני אנשים.

נשיא ברזיל: 
"דורש ממקרון 

להתנצל על העלבונות"
הנשיא בולסונרו זועם על מה שכינה "עלבונות" של הנשיא הצרפתי

מ פ. יוחנן
לבעור  ממשיך  האמזונס 
בולסו־ ז'איר  ברזיל,  נשיא  אך 
לשקול  יסכים  כי  הבהיר  נארו, 
אם  רק  בנדון  כספי  סיוע  קבלת 
מקרון,  עמנואל  צרפת,   נשיא 
שהטיח  "העלבונות"  על  יתנצל 

בו.
בולסונארו הבהיר כי "דבר 
מה־ לסגת  חייב  מקרון  ראשון, 
אותי  כינה  הוא  שלו.  עלבונות 
שקרן. לפני שנדון או נקבל דבר 
כלשהו מצרפת, הוא חייב לקחת 
בחזרה את המילים האלה. קודם 
הוא ייסוג מדבריו, אחר כך שי־
בצר־ אגיב".  אני  ואז  סיוע   ציע 

פת לא מיהרו להגיב.

החמור  האקולוגי  המצב 
גם  המכונים  הגשם,   ביערות 
הוביל  העולם",  של  "הריאות 
ביותר  הגדול  הפוליטי  למשבר 
אמר  בולסונרו  ברזיל.  נשיא  של 
הס־ העיסוק  את  מעריך  הוא  כי 
מפני  הזהיר  אך   G-7-ב ביבתי 

פגיעה במגזר החקלאות.
עש־ להעברת  ההצעה 
עוררה  סיוע  דולר  מיליון  רים 
אלה  לצד  בברזיל.  פנימי  ויכוח 
הנדרש,  לסיוע  בחיוב  שמגיבים 
אחרים טוענים כי מדובר במהלך 
בעל מאפיינים קולוניאליסטיים.

העעעעעעעעעעעעעעעעייייייייייייייייייייייייתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתווווווווווווווווווווווווווווווןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן  הההההההההההההההההההדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדייייג

כך מוצגת מחאת ילדי עוטף 
עזה על ההסלמה בדרום

הסרטון נראה כמו כל קלטת ילדים מוכרת, אלא שבמקרה זה שינו 
הילדים את המילים וסיפרו על מצוקתם

מ יר‡ל לבי‡
מופי־ בו  סרטון  מתפרסם 
את  ושרים  עזה  עוטף  ילדי  עים 
בגירסה  המוכר,  א'-ב'  ה-  שיר 
מעול־ מושגים  המשלבת  שלהם 

מם של ילדי הדרום.
כל  כמו  נראה  הסרטון 
קלטת ילדים מוכרת, אלא שבמ־
קרה זה שינו הילדים את המילים 

וסיפרו על מצוקתם.
"א'-  שרים:  הם  למשל  כך 
גדולה,  גדר  זו  ג'-  בלון,  ב'  אש, 
מהי ד' ? זוהי דלת, רק הפעם של 

ממ"ד".
ילדים  משתתפים  בסרט 

היא  כשמטרתו   ,7-11 בגילאי 
כמה  עד  הרחב  לציבור  לחשוף 
ילדי  בין  הילדות  שנות  שונות 
ביש־ הילדים  ליתר  עזה  עוטף 
ראל, ולקדם את הדרישה לאפשר 
נור־ חיים  לחיות  ילדים  לאותם 

מאליים.
הסרטון הופק ע"י הפרויקט 
בש־ מוביל  אשר  ישראל  לניצחון 
הקורא  קמפיין  האחרונים  בועות 
להגיע  הנכנסת  ישראל  לממשלת 
והפס־ החמאס  מול  להכרעה 
של  הפייסנית  המדיניות  של  קה 
הסרבנות  מול  ישראל  ממשלות 

הפלסטינית.

מזל טוב
רונוכברוךנוילי

ליטחיים ˜לי‚ררב
לר‚ל ‰מח‰ ‰רוי‰ במעונו

ב‰כנס בנו לעול ומ"ˆ 
בעטו"מ ולמזל"ט

נחרובירוורי

רכיחיוומכלממנו
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לוחמת נפצעה 
בינוני מפליטת 
כדור מנשקה

בשעות הבוקר נפצעה לוחמת צה"ל באורח 
בינוני מפגיעת כדור ברגלה, ככל הנראה 

מפליטת כדור מנשקה

מ פ. יוחנן
בש־ כי  מסר  צה"ל  דובר 
עות הבוקר של יום רביעי נפצ־
עה לוחמת צה"ל באורח בינוני, 
כדור  מפגיעת  שנפגעה  לאחר 
בדרום  צבאי  בבסיס  ברגלה 
ככל  כי  עולה  מהנסיבות  הארץ. 
מכ־ לא  בפליטה  מדובר  הנראה 
נמסר  עוד  האישי.  מנשקה  וונת 
פונ־ הלוחמת  כי  צה"ל   מדובר 
בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  תה 
הצבאית  המשטרה  החולים. 
פתחה בחקירת נסיבות האירוע, 
לב־ הממצאים  יועברו  בסיומה 

חינת הפרקליטות הצבאית.

האחרון,  פברואר  בחודש   
בינוני  באורח  נפצע  צה"ל  חייל 
במהלך  מקליע  שנפגע  לאחר 
התקרית  חיה.  באש  ירי  תרגיל 
של  האימונים  בבסיס  אירעה 
פונה  החייל  הצנחנים.  חטיבת 
וצה"ל  סורוקה  החולים  לבית 

פתח בתחקיר האירוע.
אירוע  אירע  שנה  לפני 
דו־ לוחם  נהרג  בו  דומה,  טרגי 
בדבן שחר סטרוג לאחר שחברו 
אותו.  והרג  כדור  פלט  ליחידה 
בין  שהושג  טיעון  הסדר  לפי 
מרצה  היורה  החייל  הצדדים, 

שנת מאסר וחצי.

טורקיה קלטה 
סוללת S-400 נוספת

 ארדואן ופוטין נפגשו במוסקבה ◆ גובר המתח בין טורקיה לשאר חברות נאט"ו

מ פ. יוחנן
ההגנה  מערכת  של  השנייה  הסוללה 
האווירית הרוסית המתקדמת, -400, הגיעה 
הטורקי.  ההגנה  משרד  הודיע  כך  לטורקיה. 

לפי ההודעה, התהליך יימשך כחודש.
הוביל  למוסקבה  אנקרה  בין  ההסכם 
לספק  כעת  שמספקת  ארה"ב  מול  למשבר 

 .F-35 לטורקים  את מטוס הקרב המתקדם
השנייה,  הסוללה  לקליטת  במקביל 
רג'פ   ורוסיה,  טורקי  נשיאי  במוסקבה  נפגשו 
המ־ במהלך  פוטין.  ו-ולדימיר  ארדואן  טייפ 
פגש הנשיא הרוסי הזמין את עמיתו הטורקי 
לגלידה מקומית, אך לצד זאת שני המנהיגים 

עסקו גם בסוגיות מדיניות.
מטוס  את  גם   לארדואן  הציג  פוטין 
אר־ את  שכינה  פוטין,   .SU-35 הקרב 
דואן "חברי  הטוב" הציג לו את "היכולות 
חילות  של  החדש  הדור  של  הטכנולוגיות 
חד־ הזדמנויות  שיפתחו  הרוסיים  האוויר 

שות לשת"פ  הדדי מועיל".
להגביר  עשוי  ארדואן  של  זה  ביקור 

ארגון  חברות  שאר  לבין   בינו  המתח  את 
נאט"ו, בו טורקיה נחשבת לחברה מרכזית.
אחד מיעדיה של האמנה הצפון אט־
הקרה,  המלחמה  בעידן  שהוקמה  לנטית, 
הצבאיות  הסכנות  עם  להתמודד  עודנו 

שמציבה רוסיה לאירופה.
במקביל לכך, שני המנהיגים התייחסו 

ביניהם  נלחמים  שם  סוריה  הצפון  למצב 
נגד  טורקיה  ידי  על  הנתמכים  מורדים 
מוסקבה.  לתמיכת  הזוכה  סוריה  הצבא 
פוטין ציין כי סיכם עם עמיתו הטורקי על 
הטרו־ את  לנטרל  כדי  משותפים  "צעדים 
לנורמליזציה  ולהביא   באידליב  ריסטים 

באיזור".

עיריית ת"א תקצה עשרות דירות 
בהישג יד למורים

העירייה תקצה 70 דירות בשכירות מוזלת של עד 4,000 שקל באחד משלושת הבניינים בפרויקט 
"שוק העלייה", הנבנה כיום בדרום העיר

מ פ. יוחנן
בכוונ־ כי  הודיעה  תל-אביב  עיריית 
לאנשי  השגה  ברות  דירות  להקצות 70  תה 
החינוך  במערכת  העובדים  החינוך  מערכת 
הנבנה  העלייה"  "שוק  בפרויקט  העירונית, 
הפרויקט,  את  העיר.  בדרום  אלה  בימים 
בשני  הכל  בסך  דירות   147 כולל  אשר 
בניינים, בונות תדהר ואקרו נדלן, והוא צפוי 

להתאכלס בתחילת 2021.
עי־ מכרז  של  מכוחו  נבנה  הפרויקט 
שוק  של  לשטחו  ב-2014  שפורסם  רוני 
הבניינים  אחד  כי  נקבע  ההיסטורי.  העלייה 

בשלמותו  יימסר  דירות,  שבו 70  בפרויקט, 
לידי העירייה לצורך דיור בר השגה.

קאנ־ במקום  יוקמו  לדירות,  בנוסף 
כושר  ומכון  בריכות  שיכלול  קהילתי  טרי 
וכן גינה ציבורית גדולה לרווחת התושבים. 
כ- 600 מ"ר יוקדשו למסחר בקומת הקרקע 
של שניים משלושת הבניינים וחניון ציבורי 
שיכלול כ-260 מקומות חניה ייבנה בחלקו 
המערבי של המתחם בחזית לרחוב העלייה, 

במבנה ששימש בעבר חלק משוק העלייה.
מערכת  לעובדי  שיוקצו  הדירות  את 
עבור  להשכיר  העירייה  מתכוונת  החינוך 
היותר. "המבנה  לכל  לחודש  שקלים   4,000

יהיה כולו 'בית המורה' - בניין שבו יגורו אך 
במ־ ילמדו  אשר  והוראה,  חינוך  אנשי  ורק 

ערכת החינוך העירונית", מסרה העירייה.
תל-אביב-יפו  של  החינוך  במערכת 
פי  על  חינוך.  אנשי  כ-8,000  מועסקים 
הלימודים  שנת  בתחילת  העבודה,  תכנית 
ות־ קורא  קול  העירייה  תפרסם  הקרובה 
להצטרף  המבקשים  של  זכאותם  את  בחן 
הזוכות  יוכרזו   2020 במהלך  לפרויקט. 
יאוכלס   2021 ובתחילת  בהגרלה  והזוכים 
להעניק  ליוזמה  מצטרף  זה  מהלך  הבניין. 
ברחבי  חינם  חניה  בעיר  החינוך  לאנשי 

העיר.

מכבי שפע זכות:  

כרטיס האשראי עם היתר עסקה 
המהודר ביותר וללא חשש ריבית

למגזר  הצרכנות  מועדון  זכות,  שפע  מכבי 
מרן  של  דינו  בבית  עסקה  היתר  על  חתמה  החרדי, 
ורבנן  מרנן  בפני  שליט"א  קרליץ  הגר"נ  הגאב"ד 
הדיינים הגאונים הגאון רבי שריאל רוזנברג שלי"טא, 
יעקב  רבי  הגאון  שליט"א,  סילמן  יהודא  רבי  הגאון 

פרבשטיין שליט"א והגאון רבי פנחס וינד שליט"א.
ומורחב,  מפורט  הינו  שנחתם  העסקה  היתר 

עם  משתופת  חשיבה  תוך  הדין  בית  ידי  על  הוכן 
היועצים המשפטיים של קבוצת מכבי ומהווה פתרון 
והצמדה,  ריבית  לדיני  הנוגעות  לבעיות  נכון  הלכתי 
ההלכתיות  ההנחיות  פי  על  יתנהל  האמור  שכל  כך 
המחמירות ביותר, החשובות במיוחד כשמדובר בכ־

רטיס אשראי.
לאור האמור לעיל, כעת, כרטיס האשראי של 

עבור  ביותר  המשתלם  רק  לא  הוא  זכות  שפע  מכבי 
המגזר החרדי, אלא גם נכון ומותאם במיוחד לפי כל 

תקני ההלכה ללא חשש איסורי ריבית והצמדה.
ידי  על  אישי  באופן  יונגש  העיסקא  היתר 
לכל  ויאפשר  זאת  שיבקש  חבר  לכל  הניהולי  הצוות 
דיני  פי  על  נכונה  ובצורה  בבטחון  להתנהל  החברים 

ההלכה מול קבוצת מכבי, על כל תאגידיה וסניפיה. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

 יילה ב‡
יהו„י, מה 
בן סימי, ˜רן 

ב ז'‡נט, רבי 
מולם „ו„ הלוי 
בן הענ„ל, רבי 
ברוך בן ˆביה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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לוחמת נפצעה 
בינוני מפליטת 
כדור מנשקה

בשעות הבוקר נפצעה לוחמת צה"ל באורח 
בינוני מפגיעת כדור ברגלה, ככל הנראה 

מפליטת כדור מנשקה

מ פ. יוחנן
בש־ כי  מסר  צה"ל  דובר 
עות הבוקר של יום רביעי נפצ־
עה לוחמת צה"ל באורח בינוני, 
כדור  מפגיעת  שנפגעה  לאחר 
בדרום  צבאי  בבסיס  ברגלה 
ככל  כי  עולה  מהנסיבות  הארץ. 
מכ־ לא  בפליטה  מדובר  הנראה 
נמסר  עוד  האישי.  מנשקה  וונת 
פונ־ הלוחמת  כי  צה"ל   מדובר 
בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  תה 
הצבאית  המשטרה  החולים. 
פתחה בחקירת נסיבות האירוע, 
לב־ הממצאים  יועברו  בסיומה 

חינת הפרקליטות הצבאית.

האחרון,  פברואר  בחודש   
בינוני  באורח  נפצע  צה"ל  חייל 
במהלך  מקליע  שנפגע  לאחר 
התקרית  חיה.  באש  ירי  תרגיל 
של  האימונים  בבסיס  אירעה 
פונה  החייל  הצנחנים.  חטיבת 
וצה"ל  סורוקה  החולים  לבית 

פתח בתחקיר האירוע.
אירוע  אירע  שנה  לפני 
דו־ לוחם  נהרג  בו  דומה,  טרגי 
בדבן שחר סטרוג לאחר שחברו 
אותו.  והרג  כדור  פלט  ליחידה 
בין  שהושג  טיעון  הסדר  לפי 
מרצה  היורה  החייל  הצדדים, 

שנת מאסר וחצי.

טורקיה קלטה 
סוללת S-400 נוספת

 ארדואן ופוטין נפגשו במוסקבה ◆ גובר המתח בין טורקיה לשאר חברות נאט"ו

מ פ. יוחנן
ההגנה  מערכת  של  השנייה  הסוללה 
האווירית הרוסית המתקדמת, -400, הגיעה 
הטורקי.  ההגנה  משרד  הודיע  כך  לטורקיה. 

לפי ההודעה, התהליך יימשך כחודש.
הוביל  למוסקבה  אנקרה  בין  ההסכם 
לספק  כעת  שמספקת  ארה"ב  מול  למשבר 

 .F-35 לטורקים  את מטוס הקרב המתקדם
השנייה,  הסוללה  לקליטת  במקביל 
רג'פ   ורוסיה,  טורקי  נשיאי  במוסקבה  נפגשו 
המ־ במהלך  פוטין.  ו-ולדימיר  ארדואן  טייפ 
פגש הנשיא הרוסי הזמין את עמיתו הטורקי 
לגלידה מקומית, אך לצד זאת שני המנהיגים 

עסקו גם בסוגיות מדיניות.
מטוס  את  גם   לארדואן  הציג  פוטין 
אר־ את  שכינה  פוטין,   .SU-35 הקרב 
דואן "חברי  הטוב" הציג לו את "היכולות 
חילות  של  החדש  הדור  של  הטכנולוגיות 
חד־ הזדמנויות  שיפתחו  הרוסיים  האוויר 

שות לשת"פ  הדדי מועיל".
להגביר  עשוי  ארדואן  של  זה  ביקור 

ארגון  חברות  שאר  לבין   בינו  המתח  את 
נאט"ו, בו טורקיה נחשבת לחברה מרכזית.
אחד מיעדיה של האמנה הצפון אט־
הקרה,  המלחמה  בעידן  שהוקמה  לנטית, 
הצבאיות  הסכנות  עם  להתמודד  עודנו 

שמציבה רוסיה לאירופה.
במקביל לכך, שני המנהיגים התייחסו 

ביניהם  נלחמים  שם  סוריה  הצפון  למצב 
נגד  טורקיה  ידי  על  הנתמכים  מורדים 
מוסקבה.  לתמיכת  הזוכה  סוריה  הצבא 
פוטין ציין כי סיכם עם עמיתו הטורקי על 
הטרו־ את  לנטרל  כדי  משותפים  "צעדים 
לנורמליזציה  ולהביא   באידליב  ריסטים 

באיזור".

עיריית ת"א תקצה עשרות דירות 
בהישג יד למורים

העירייה תקצה 70 דירות בשכירות מוזלת של עד 4,000 שקל באחד משלושת הבניינים בפרויקט 
"שוק העלייה", הנבנה כיום בדרום העיר

מ פ. יוחנן
בכוונ־ כי  הודיעה  תל-אביב  עיריית 
לאנשי  השגה  ברות  דירות  להקצות 70  תה 
החינוך  במערכת  העובדים  החינוך  מערכת 
הנבנה  העלייה"  "שוק  בפרויקט  העירונית, 
הפרויקט,  את  העיר.  בדרום  אלה  בימים 
בשני  הכל  בסך  דירות   147 כולל  אשר 
בניינים, בונות תדהר ואקרו נדלן, והוא צפוי 

להתאכלס בתחילת 2021.
עי־ מכרז  של  מכוחו  נבנה  הפרויקט 
שוק  של  לשטחו  ב-2014  שפורסם  רוני 
הבניינים  אחד  כי  נקבע  ההיסטורי.  העלייה 

בשלמותו  יימסר  דירות,  שבו 70  בפרויקט, 
לידי העירייה לצורך דיור בר השגה.

קאנ־ במקום  יוקמו  לדירות,  בנוסף 
כושר  ומכון  בריכות  שיכלול  קהילתי  טרי 
וכן גינה ציבורית גדולה לרווחת התושבים. 
כ- 600 מ"ר יוקדשו למסחר בקומת הקרקע 
של שניים משלושת הבניינים וחניון ציבורי 
שיכלול כ-260 מקומות חניה ייבנה בחלקו 
המערבי של המתחם בחזית לרחוב העלייה, 

במבנה ששימש בעבר חלק משוק העלייה.
מערכת  לעובדי  שיוקצו  הדירות  את 
עבור  להשכיר  העירייה  מתכוונת  החינוך 
היותר. "המבנה  לכל  לחודש  שקלים   4,000

יהיה כולו 'בית המורה' - בניין שבו יגורו אך 
במ־ ילמדו  אשר  והוראה,  חינוך  אנשי  ורק 

ערכת החינוך העירונית", מסרה העירייה.
תל-אביב-יפו  של  החינוך  במערכת 
פי  על  חינוך.  אנשי  כ-8,000  מועסקים 
הלימודים  שנת  בתחילת  העבודה,  תכנית 
ות־ קורא  קול  העירייה  תפרסם  הקרובה 
להצטרף  המבקשים  של  זכאותם  את  בחן 
הזוכות  יוכרזו   2020 במהלך  לפרויקט. 
יאוכלס   2021 ובתחילת  בהגרלה  והזוכים 
להעניק  ליוזמה  מצטרף  זה  מהלך  הבניין. 
ברחבי  חינם  חניה  בעיר  החינוך  לאנשי 

העיר.

מכבי שפע זכות:  

כרטיס האשראי עם היתר עסקה 
המהודר ביותר וללא חשש ריבית

למגזר  הצרכנות  מועדון  זכות,  שפע  מכבי 
מרן  של  דינו  בבית  עסקה  היתר  על  חתמה  החרדי, 
ורבנן  מרנן  בפני  שליט"א  קרליץ  הגר"נ  הגאב"ד 
הדיינים הגאונים הגאון רבי שריאל רוזנברג שלי"טא, 
יעקב  רבי  הגאון  שליט"א,  סילמן  יהודא  רבי  הגאון 

פרבשטיין שליט"א והגאון רבי פנחס וינד שליט"א.
ומורחב,  מפורט  הינו  שנחתם  העסקה  היתר 

עם  משתופת  חשיבה  תוך  הדין  בית  ידי  על  הוכן 
היועצים המשפטיים של קבוצת מכבי ומהווה פתרון 
והצמדה,  ריבית  לדיני  הנוגעות  לבעיות  נכון  הלכתי 
ההלכתיות  ההנחיות  פי  על  יתנהל  האמור  שכל  כך 
המחמירות ביותר, החשובות במיוחד כשמדובר בכ־

רטיס אשראי.
לאור האמור לעיל, כעת, כרטיס האשראי של 

עבור  ביותר  המשתלם  רק  לא  הוא  זכות  שפע  מכבי 
המגזר החרדי, אלא גם נכון ומותאם במיוחד לפי כל 

תקני ההלכה ללא חשש איסורי ריבית והצמדה.
ידי  על  אישי  באופן  יונגש  העיסקא  היתר 
לכל  ויאפשר  זאת  שיבקש  חבר  לכל  הניהולי  הצוות 
דיני  פי  על  נכונה  ובצורה  בבטחון  להתנהל  החברים 

ההלכה מול קבוצת מכבי, על כל תאגידיה וסניפיה. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

 יילה ב‡
יהו„י, מה 
בן סימי, ˜רן 

ב ז'‡נט, רבי 
מולם „ו„ הלוי 
בן הענ„ל, רבי 
ברוך בן ˆביה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

פרק י - להתחבר עם הספירות לפי הזמן

ְקֻדשָּׁה ָהֶעְליוָֹנה  ר ָהָאָדם בִּ ה ּוְגדוָֹלה ִמן ַהּתוָֹרה ֵהיַאְך ִיְתַקשֵּׁ ף יא.) ֵעָצה ַרבָּ ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ְמעוֹן בְּ י שִׁ ֵרׁש ַרבִּ פֵּ

ֵאיזוֹ  ָלַדַעת  לוַֹמר  רוֶֹצה  ַמן,  ַהזְּ ִפי  כְּ ְלִהְתַנֵהג  ֶזה  בָּ ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ִדיר,  תָּ ָהֶעְליוֹנוֹת  ִפירוֹת  ַהסְּ ִמן  ֵרד  ִיפָּ ְולֹא  ּה,  בָּ ְוִיְתַנֵהג 

וֶֹלֶטת. ה ַהשּׁ דָּ ְתַיֵחס ֶאל ַהמִּ ּקּון ַהמִּ ּה ְוַלֲעשׂוֹת ַהתִּ ר בָּ ְסִפיָרה ׁשוֶֹלֶטת ּוְלִהְתַקשֵּׁ

בלילה יתקשר עם המלכות

ִלישֹׁן,  הוֵֹלְך  ְוהּוא  ְלכּות,  ַהמַּ ת  ִמדַּ ַלְיָלה  ִהיא  ִליָטה  ַהשְּׁ ַוֲהֵרי  תוֹ,  ִמטָּ ַעל  ָהָאָדם  ִכיַבת  שְׁ ֵעת  ְיָלה  ֵמַהלַּ ְוִהְתִחיל 

ת  ִמדַּ סוֹד  ַהְינּו  דְּ ֻדשָּׁה  ַהקְּ סוֹד  בְּ ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ים  ְוַיְקדִּ ן  ְיַתקֵּ ַיֲעֶשׂה,  ַמה  ְלָטא,  שָׁ ְדמוָֹתא  ְוִאיָלָנא  ִמיָתה  ֵעין  כְּ ִהיא  ָנה  ַהשֵּׁ

ֲחצוֹת ַלְיָלה ִיּטוֹל  ב. ָקם בַּ ֵלָמה בכונת ַהלֵּ ַמִים שְׁ ל עֹל ַמְלכּות שָׁ ִויַקבֵּ תוֹ  ָתּה, ְוָלֶזה ֵיֵלְך ַעל ִמטָּ ְבִחיַנת ְקֻדשָּׁ ְלכּות בִּ ַהמַּ

ֵלי  ֵעֶסק ַהּתוָֹרה, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ָעֶליָה (ִמשְׁ ִכיָנה בְּ ן ַהשְּׁ ָשׂרוֹ ִויָבֵרְך, ִויַתקֵּ וֶֹלֶטת ֲעֵליֶהם ְוַיֲעִביר ָרָעה ִמבְּ ה ַהשּׁ ִלפָּ ָיָדיו ֵמַהקְּ

ָמתוֹ  יוַֹקן ִנשְׁ ה דְּ ּה, ְוִיְתַעלֶּ ר ִעּמוֹ ְוהּוא ִעמָּ שְׁמֹר ָעֶליָך" ִמן ַהִחצוִֹנים "ַוֲהִקיצוָֹת ִהיא ְתִשׂיֶחָך" . ְוִתְתַקשֵּׁ ָך תִּ ְכבְּ שָׁ ו, כב): "בְּ

ֶחְבָרָתם,  יִקים ְוִעּמוֹ בְּ דִּ ַע ִעם ַהצַּ ֲעשֵׁ ם הּוא ְלִהשְׁתַּ ְפֶאֶרת ָיבֹא שָׁם גַּ יִקים, ְוַהתִּ דִּ ְכֶנֶסת שָׁם ִעם ַהצַּ ִכיָנה ַהנִּ ְבַגן ֵעֶדן ִעם ַהשְּׁ

ן ֵעֶדן ְוִהְתִחיל  סוֹד גַּ ים ָהֶעְליוִֹנים ְוִנְקשָׁר בְּ ָנה ֶאל סוֹד ַהַחיִּ יָתה ְוַהשֵּׁ ּה ֵמַהמִּ ׁש ָנַסע ִעמָּ יִבים ְלקוֹלוֹ. ֲהֵרי ַממָּ ם ַמְקשִׁ לָּ כֻּ שֶׁ

ף קל:). רּוָמה (דַּ ָפָרשַׁת תְּ ֵרׁש בְּ יִקים, ְוֵכן פֵּ דִּ ַגן ֵעֶדן ַעל ַהצַּ ְתנוֵֹצץ בְּ ְפֶאֶרת ַהמִּ ְלִהְתנוֵֹצץ ָעָליו אוֹר ַהתִּ

בשחר יתקשר עם מדות שלשת האבות הכלולים בתפארת

ֶפַתח  שְׁלֹשָׁה ָאבוֹת. בְּ בִּ ֶנֶסת, ְוָקשַׁר ַעְצמוֹ  ֵנס ְלֵבית ַהכְּ ן ָלבֹא ִלכָּ ם כֵּ ַחר, ִהְתִחיל הּוא גַּ ים ְוָעָלה ַעּמּוד ַהשָּׁ כִּ ִהשְׁ

בּוָרה  לּול ֶחֶסד גְּ ְפֶאֶרת ָאָדם כָּ סוֹד ַהתִּ בְּ ים ה, ח) ְוכּו', ְוכוֵֹלל ַעְצמוֹ  ִהלִּ ָך ָאבוֹא" (תְּ רֹב ַחְסדְּ ֶנֶסת אוֵֹמר "ַוֲאִני בְּ ית ַהכְּ בֵּ

ְפֶאֶרת, ְוִנְכָנס ִלְכֶנֶסת ַמְלכּות. תִּ

שְׁלֹשָׁה ָאבוֹת: סּוק בִּ פָּ ן בַּ ּוְמַכוֵּ

א ַאְבָרָהם, ָך" - דָּ רֹב ַחְסדְּ •  "בְּ

ין ִלְהיוֹת ִנְדֶחה  ת ַהדִּ ֶנֶגד ִמדַּ ף קוָֹמתוֹ  ֲחָוָיה ִלְכפֹּ תַּ ְטֵריּה ִהשְׁ ִמסִּ א ִיְצָחק, דְּ ָך" - דָּ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדשְׁ •  "ֶאשְׁתַּ

ָקּה. ְך שֶַׁפע ָהַרֲחִמים ִמְלַמְעָלה ָעֶליָה ְלַמתְּ י ֻיְמשַׁ ָניו כִּ ָעה ִנְדֵחית ִמפָּ ֶניָה, ְוָאז ַהשָּׁ ִמפָּ

ֵראשִׁית כח, יז). יּה (בְּ ְכִתיב בֵּ א ַיֲעקֹב, דִּ ִיְרָאֶתָך" - דָּ •  "בְּ

ֲעֶשׂה  סּוק, ְוַהמַּ ּבּור הּוא ַהפָּ ָנה, ַהדִּ וָּ ַכְרנּו ִהיא ַהכַּ זָּ י ַמֲחשָָׁבה שֶׁ ּבּור ּוַמֲעֶשׂה, כִּ ַמְחשָָׁבה דִּ ָבֶהם בְּ ַלל ַעְצמוֹ  ַוֲהֵרי כָּ

ַתֲחָוָיתוֹ ֶנֶגד ֵהיָכלוֹ. ֶנֶסת ְוִהשְׁ יָאה ְלֵבית ַהכְּ ַהבִּ

המדות שמתקשר בהם במשך היום

ית  ֵאר שֶׁהּוא בֵּ בְּ ח בַּ ֵאר ִנְפתָּ ִפיָלה ְוִיחּוד ְיסוֹד , ְמקוֹר ַהבְּ יו ְמקוֹר נוֵֹבַע תְּ ֶנֶסת, פִּ ֵבית ַהכְּ ִפיָלה עוֵֹמד בְּ קֶֹדם תְּ

יוֹם,  ת  ִמדַּ סוֹד  בְּ ּה  בָּ ר  ּוִמְתַקשֵּׁ ַהּתוָֹרה,  סוֹד  בְּ עוֶֹלה  ִמשָּׁם,  יוֵֹצא  תוֹ.  ְתִפלָּ בִּ ָנתוֹ  וָּ כַּ ְיכֶֹלת  ָכל  בְּ ִכיָנה  שְׁ ן  ּוְמַתקֵּ ֶנֶסת,  ַהכְּ

ְפֶאֶרת  תִּ בַּ ּוַבּיוֹם  תוֹ,  ְתִפלָּ בִּ ֶחֶסד  בַּ ִנְקשָׁר  ֶקר  בֹּ בַּ ֲהֵרי  שֶׁ בּוָרה.  גְּ בַּ ר  ְתַקשֵּׁ שֶׁמִּ ְנָחה,  ַהמִּ שְַׁעת  ַעד  ַהיוֹם  ל  כָּ ּה  ִעמָּ ּוִמְתַנֵהג 

ַצד  ָעָשׂה בְּ ֶדֶרְך שֶׁ בּוָרה, כְּ סוֹד ַהגְּ ֶנֶסת ְלַיֵחד בְּ א ְלֵבית ַהכְּ ת יוֹם שֶׁהּוא בָּ ִמדַּ ְגבּוָרה . ְוָכל ֶזה בְּ ֵעֶסק ַהּתוָֹרה, ּוָבֶעֶרב בַּ בְּ

ַהֶחֶסד.

ְקָרא  ֵקן (ַויִּ ל ַהזָּ ָהָיה אוֵֹמר ִהלֵּ מוֹ שֶׁ את, כְּ ה ַהזֹּ ּגוֵֹמל ֶחֶסד ִעם ָהֲעִניָּ ְסעּוָדתוֹ, שֶׁ ִכיָנה ִעּמוֹ בִּ ּוֵבין ֶזה ָלֶזה קוֹשֵׁר ַהשְּׁ

ֵהָמה ּוְלָקשְָׁרה ְבסוֹד  ְסעּוָדתוֹ ִלְגמֹל ֶחֶסד ְלֶנֶפׁש בְּ ָנתוֹ בִּ וָּ ֵלי יב, י), ְוזוֹ ִתְהֶיה כַּ ֶהְמּתוֹ" (ִמשְׁ יק ֶנֶפׁש בְּ ה לד, ג) "יוֵֹדַע ַצדִּ ַרבָּ

זוֹן. ַהמָּ

ת  ְתִחלַּ ּה בִּ ְלכּות, ַוֲהֵרי הּוא ִעמָּ ְפֶאֶרת ֶאל ַהמַּ ין ָלֶעֶרב ְוָיַרד ַהתִּ בּוָרה, ִהְמתִּ גְּ ְנָחה ְוִנְקשָׁר בַּ ָעָלה ִלשְַׁעת ַהמִּ ְוַאַחר שֶׁ

א ְלֵבית ְמלוֹנוֹ. ְפֶאֶרת בָּ ה - תִּ ֶרת ְלַמְעָלה, ְוקוֹשֵׁר ַעְצמוֹ ְלַמטָּ ְזכֶּ ָנה ַהנִּ וָּ ֶנֶסת ִעם ַהכַּ ְיָלה קוֹשֵׁר ַעְצמוֹ ָבּה ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהכְּ ַהלַּ

ִעם  ַבּיוֹם  קּוָפתוֹ  תְּ ְוֶזהּו  ַמִים,  שָׁ ַמְלכּות  עֹל  ַלת  ַקבָּ סוֹד  בְּ ְלַבד,  ְלכּות  מַּ בַּ ׁש  ַממָּ ַעְצמוֹ  ְיַיֵחד  ֶנֶסת  ַהכְּ ית  ִמבֵּ ָיָצא 

וֵֹלט. אוֹר ַהשּׁ ֵבק בָּ ִפיָרה, ּוְלעוָֹלם דָּ קּוַפת ַהסְּ תְּ

ר ָהָאָדם  ַהר. ְוִהיא ֵעָצה ּכוֶֹלֶלת ְלִהְתַקשֵּׁ ים ֵמַהזֹּ קוֹמוֹת ַרבִּ ץ ִממְּ ָאר ְמֻקבָּ ֵראשִׁית, ְוַהשְּׁ ָפָרשַׁת בְּ ָרּה בְּ ִעקָּ ֵעָצה זוֹ 

ִכיָנה ֵמַעל רֹאׁשוֹ: ֻדשָּׁה ְולֹא ֶיְחַסר ִעּטּור ַהשְּׁ קְּ ִמיד בַּ תָּ

ל ֶנְעָלם. ם ְוִנשְַׁלם שֶַׁבח ְלֵאל יוֵֹדַע כָּ תָּ

כ"ט - ל' לחודש
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

ג'ונסון מתכוון להשעות 
את הפרלמנט הבריטי 

לפני הברקזיט
ראש ממשלת בריטניה עשוי לבצע את המהלך, על מנת למנוע 

מהפרלמנט לחסום את תכניתו להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי, 
עד ה-31 לאוקטובר

מ פ. יוחנן
בריטניה  ממשלת  ראש 
תכנית  על  הודיע  ג'ונסון  בוריס 
הפרלמנט  חופשת  את  להאריך 
בשל  נובע  זה  מהלך  הצפויה. 
למנוע  עלול  שהפרלמנט  חשש 
תכ־ את  לפועל  להוציא  ממנו 
בריטניה  להיפרדות  בנוגע  ניתו 
ה-31  עד  האירופי  מהאיחוד 

באוקטובר.
ג'ונסון אישר את הדיווחים 
"נאום  את  יערוך  הוא  שלפיהם 
מסורתי  באופן  שבו  המלכה", 
החוקתית,  האג'נדה  את  מציגים 
משמעות  באוקטובר.  ב-14 
לא  שלאופוזיציה  היא  הדבר 
לחסום  כדי  זמן  מספיק  יהיה 
להתקיים  שאמור  הברקזיט  את 
עו־ ההחלטה  באוקטובר.  ב-31 
ררה תגובות נזעמות באופוזיציה 

וגם בתוך המפלגה השמרנית.
עלול  ג'ונסון,  של  המהלך 
הישרדותו  המשך  את  לסכן 
נשמ־ מפלגתו  מתוך  גם  כאשר 
למהלך.  שמתנגדים  קולות  עים 
שר  לשעבר  האמונד,  פיליפ 
ברקזיט  למנוע  הבטיח  האוצר, 
חד-צדדי. הוא אמר שזאת תהיה 

ה  י י ר ו שער
אם  חוקתית 
הממשלה לא 
לתת  תוכל 
וחשבון  דין 

לפרלמנט.
־ י ר ב
בדרך  טניה 
חו־ למשבר 

לאור  קתי 
של  רצונו 

ג'ונסון לעזוב בכל מחיר, ההסכם 
הקו־ הממשלה  ראשת  שגיבשה 
דמת תרזה מיי נדחה כבר שלוש 
וג'ונסון  הפרלמנט,  בידי  פעמים 
לא הצליח לשכנע את קנצלרית 
גרמניה אנגלה מרקל ואת נשיא 
להכניס  מקרון  עמנואל  צרפת 
את  להסיר  או  בהסכם  שינויים 
הסעיף שאמור למנוע את השבת 
אירל־ צפון  בין  הפיזי  הגבול 
לבין  מבריטניה,  חלק  שהיא  נד, 

אירלנד, חברה באיחוד.
 מתנגדי הברקזיט במפלגה 
מתכוונים  בבריטניה  השמרנית 
להדיח  אליזבת  למלכה  לקרוא 
בוריס  החדש  המשלה  ראש  את 
אי  בהצבעת  יפסיד  אם  ג'ונסון, 

אמון נגדו בפרלמנט. זאת מאחר 
הסקוטית  והמפלגה  שהלייבור 
הלאומית נערכות לשתף פעולה 
ולהביא  ג'ונסון  את  להדיח  כדי 

לבחירות חדשות.
מה־ שחלק  הן  ההערכות   
שמתנגדים  השמרנים  צירים 
לפרוש  דורשים  או  לברקזיט 
לה־ עלולים  הסכם,  עם  ממנו 
ובכך  המפלגה  מנהיג  נגד  צביע 
אם  שלטונו.  המשך  על  לאיים 
יצט־ ג'ונסון,  נגד  רוב  יושג  אכן 
רכו חברי הפרלמנט לערוך בתוך 
בממשלתו  אמון  הצבעת  יום   14
של ג'ונסון או בממשלה חלופית, 
מוקד־ בחירות  יתקיימו  אחרת 

מות. 

התקדים נחשף: בית הכנסת 
קיבל אישור מביהמ"ש 

לגבות "דמי כניסה"
בעקבות דרישת העירייה לממן את אחזקת המקום בשל הדרישה 

לפתוח אותו כאתר תיירותי במשך כל היום

מ יר‡ל לבי‡
לבקר  שביקשו  קבוצה 
בבית הכנסת המרכזי בתל אביב 
סורבו  ממשלתי  סיור  במהלך 
"תרומה"  ללא  למקום  להיכנס 
המקום,  עבור  שקלים   10 של 

ועוררה סערה תקשורתית.
'בי־ באתר  הדיווח  פי  על 
החריג  המקרה  מאחורי  זנעס', 

המשפט  בית  החלטת  עומדת 
עמותת  שהגישה  עתירה  במהלך 
דרשה  במסגרתה  הכנסת,  בית 
מהעירייה לממן את אחזקת המ־

אותו  לפתוח  הדרישה  בשל  קום 
כאתר תיירותי במשך כל היום.

לע־ העירייה  "משסירבה 
שות זאת עמדו בפני בית הכנסת 
לסגור  האחת,  אפשרויות;  שתי 

לשעות  מחוץ  הכנסת  בית  את 
בתי  כל  שעושים  כמו  התפילה 
לפתוח  והשנייה,  בעיר  הכנסת 
את בית הכנסת בכל שעות היום 
לעלויות  סמלית  תרומה  ולבקש 
בחר  הכנסת  בית  הנדרשות. 
מבקש  כן  ועל  השנייה  באופציה 
בסך  צנועה  תרומה  מהבאים 

עשרה ש"ח להחזקת המקום".

מולדובה: נחנך מחדש 
בית כנסת עתיק בקישינב
בית הכנסת הידוע בכינוי ׳בית הכנסת מעץ׳ הופקע בידי השלטונות 

הסובייטים לפני כ־80 שנה

מ יר‡ל לבי‡
שבמולדובה  בקישינב 
במשכנו  בית־כנסת  מחדש  נחנך 
בידי  שהופקע  בבניו  המקורי, 
לפני  הסובייטים  השלטונות 

כ־80 שנה.
בכינוי  הידוע  הכנסת,  בית 
מחדש  נחנך  מעץ'  הכנסת  'בית־ 
השבוע במרתף המרכז הקהילתי 
הש־ איש  כ־300  ׳קדם׳.  היהודי 
קישינב  במרכז  בטקס  תתפו 
שנתית  הדו  הוועידה  בחסות 
ארגון  של  יהודיים  ללימודים 

׳לימוד FSU׳.
הוקם  המקורי  הכנסת  בית 
ידי  על  והולאם  תקצ"ה  בשנת 
בשנת  הסובייטים  השלטונות 
אר־ פתח  תשס״ה  בשנת  ת"ש. 
מרכז  האמריקאי  הג׳וינט  גון 

שכן  שבו  בבנין,  יהודי  קהילתי 
רק  אולם  הכנסת.  בית  בעבר 
של  תרומה  בעקבות  באחרונה, 
בבנין  מחדש  לפתוח  התאפשר 
בתי  בית  של  מחדש  חנוכתו  עם 

בה  היו  השואה  לפני  כנסת. 
היהודית,  הקהילה  מראשי  כמה 
הכנסת.  בית  את  גם  ההיסטורי 
ארבעה  כעת  בעיר  יש  הכנסת, 

למעלה משמונים.

אלפי בני ישיבות בבני 
ברק השתתפו בתכניות 

בין הזמנים
לקראת סיום ימי בין הזמנים, מסכמים בסיפוק רב ב"מרכז קהילות 
ובני ישיבות" של עיריית בני ברק את הפעילויות הרבות והמגוונות 

למענם ורווחתם של אלפי בני הישיבות וקהילות הקודש בעיר התורה 
והחסידות

מ יר‡ל לבי‡
נפת־ הזמנים  בין  ימי 
בהם  רושם  רבי  באירועים  חו 
הישיבות  בני  אלפי  השתתפו 
במסג־ המשתתפים  הקטנות 
את  המאחדות  הייחודיות  רות 
הקודש  בקהילות  הישיבות  בני 
נטלו  במעמדים  כאשר  בעיר, 
שליט"א  הקהילות  רבני  חלק 
אשר  התורה  עמלי  של  לכבודם 
את  ורוממו  חיזקו  דברים,  נשאו 
שמנצלים  הקד'  הישיבות  בחורי 
להתעלות  דפגרא  יומי  את  אף 
שמים.  ויראת  בתורה  ורוממות 
אירו־ העירייה  קיימה  במקביל, 
המים  בפארקי  מיוחדים  עים 
הגדולים לרווחתם של אלפי בני 
הישיבות בעיר שניצלו את הזמן 

ועמלו ועסקו בתורה במהלך זמן 
וב־ הארוכים,  שישי  בימי  הקיץ, 
"איגוד  במסגרות  הקיץ  שבתות 
ו"התאחדות  הישיבות"  בני 
בקרב  בבד,  בד  הישיבות".  בני 
החסידיות,  הקודש  קהילות 
המאוגדים  הישיבות  בני  אלפי 
במסגרת "אגודת בני הישיבות", 
ומגוונות  רבות  מתכניות  נהנו 
ופעילויות  רבות  נסיעות  לצד 
זמן  לקראת  כוחות  להחלפת 
אלול באדיבות עיריית בני ברק.

הזמנים  בין  ימי  במהלך 
ייחודית  תכנית  העירייה  הגתה 
ויצאה  תורה  חידושי  לכתיבת 
במ־ דיליה",  "חדוותא  במבצע 
קונטרס  העירייה  הפיקה  סגרתו 
עשיר ומיוחד בן עשרות עמודים 

לשאלות  ורעיונות  כיוונים  ובו 
שעל  שונות  בסוגיות  מאתגרות 
חידושי  את  לכתוב  ניתן  פיהן 

התורה.
הזמ־ בין  סיום  עם  כעת, 
תלמידי  של  מיוחד  צוות  נים, 
חידושי  אלפי  על  יעברו  חכמים 
רכזי  אצל  שהתקבלו  התורה 
הישיבות,  בני  והתאחדות  איגוד 
המצטיינים  ובין  אותם  ימיינו 
והיסטו־ נדיר  פרס  יוגרל  ביותר 
רי – קבלה מידיו מרן שר התורה 
את  שליט"א  קניבסקי  הגר״ח 
חידושי תורתו שהוציא לאור עד 
הקדושים  ספריו  עשרות  עתה, 
ומפארים  לאור  והוציא  שחיבר 
בתבל  היהודי  הספרים  ארון  את 

כולו.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

ג'ונסון מתכוון להשעות 
את הפרלמנט הבריטי 

לפני הברקזיט
ראש ממשלת בריטניה עשוי לבצע את המהלך, על מנת למנוע 

מהפרלמנט לחסום את תכניתו להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי, 
עד ה-31 לאוקטובר

מ פ. יוחנן
בריטניה  ממשלת  ראש 
תכנית  על  הודיע  ג'ונסון  בוריס 
הפרלמנט  חופשת  את  להאריך 
בשל  נובע  זה  מהלך  הצפויה. 
למנוע  עלול  שהפרלמנט  חשש 
תכ־ את  לפועל  להוציא  ממנו 
בריטניה  להיפרדות  בנוגע  ניתו 
ה-31  עד  האירופי  מהאיחוד 

באוקטובר.
ג'ונסון אישר את הדיווחים 
"נאום  את  יערוך  הוא  שלפיהם 
מסורתי  באופן  שבו  המלכה", 
החוקתית,  האג'נדה  את  מציגים 
משמעות  באוקטובר.  ב-14 
לא  שלאופוזיציה  היא  הדבר 
לחסום  כדי  זמן  מספיק  יהיה 
להתקיים  שאמור  הברקזיט  את 
עו־ ההחלטה  באוקטובר.  ב-31 
ררה תגובות נזעמות באופוזיציה 

וגם בתוך המפלגה השמרנית.
עלול  ג'ונסון,  של  המהלך 
הישרדותו  המשך  את  לסכן 
נשמ־ מפלגתו  מתוך  גם  כאשר 
למהלך.  שמתנגדים  קולות  עים 
שר  לשעבר  האמונד,  פיליפ 
ברקזיט  למנוע  הבטיח  האוצר, 
חד-צדדי. הוא אמר שזאת תהיה 

ה  י י ר ו שער
אם  חוקתית 
הממשלה לא 
לתת  תוכל 
וחשבון  דין 

לפרלמנט.
־ י ר ב
בדרך  טניה 
חו־ למשבר 
לאור  קתי 
של  רצונו 

ג'ונסון לעזוב בכל מחיר, ההסכם 
הקו־ הממשלה  ראשת  שגיבשה 
דמת תרזה מיי נדחה כבר שלוש 
וג'ונסון  הפרלמנט,  בידי  פעמים 
לא הצליח לשכנע את קנצלרית 
גרמניה אנגלה מרקל ואת נשיא 
להכניס  מקרון  עמנואל  צרפת 
את  להסיר  או  בהסכם  שינויים 
הסעיף שאמור למנוע את השבת 
אירל־ צפון  בין  הפיזי  הגבול 
לבין  מבריטניה,  חלק  שהיא  נד, 

אירלנד, חברה באיחוד.
 מתנגדי הברקזיט במפלגה 
מתכוונים  בבריטניה  השמרנית 
להדיח  אליזבת  למלכה  לקרוא 
בוריס  החדש  המשלה  ראש  את 
אי  בהצבעת  יפסיד  אם  ג'ונסון, 

אמון נגדו בפרלמנט. זאת מאחר 
הסקוטית  והמפלגה  שהלייבור 
הלאומית נערכות לשתף פעולה 
ולהביא  ג'ונסון  את  להדיח  כדי 

לבחירות חדשות.
מה־ שחלק  הן  ההערכות   
שמתנגדים  השמרנים  צירים 
לפרוש  דורשים  או  לברקזיט 
לה־ עלולים  הסכם,  עם  ממנו 
ובכך  המפלגה  מנהיג  נגד  צביע 
אם  שלטונו.  המשך  על  לאיים 
יצט־ ג'ונסון,  נגד  רוב  יושג  אכן 
רכו חברי הפרלמנט לערוך בתוך 
בממשלתו  אמון  הצבעת  יום   14
של ג'ונסון או בממשלה חלופית, 
מוקד־ בחירות  יתקיימו  אחרת 

מות. 

התקדים נחשף: בית הכנסת 
קיבל אישור מביהמ"ש 

לגבות "דמי כניסה"
בעקבות דרישת העירייה לממן את אחזקת המקום בשל הדרישה 

לפתוח אותו כאתר תיירותי במשך כל היום

מ יר‡ל לבי‡
לבקר  שביקשו  קבוצה 
בבית הכנסת המרכזי בתל אביב 
סורבו  ממשלתי  סיור  במהלך 
"תרומה"  ללא  למקום  להיכנס 
המקום,  עבור  שקלים   10 של 

ועוררה סערה תקשורתית.
'בי־ באתר  הדיווח  פי  על 
החריג  המקרה  מאחורי  זנעס', 

המשפט  בית  החלטת  עומדת 
עמותת  שהגישה  עתירה  במהלך 
דרשה  במסגרתה  הכנסת,  בית 
מהעירייה לממן את אחזקת המ־
אותו  לפתוח  הדרישה  בשל  קום 

כאתר תיירותי במשך כל היום.
לע־ העירייה  "משסירבה 
שות זאת עמדו בפני בית הכנסת 
לסגור  האחת,  אפשרויות;  שתי 

לשעות  מחוץ  הכנסת  בית  את 
בתי  כל  שעושים  כמו  התפילה 
לפתוח  והשנייה,  בעיר  הכנסת 
את בית הכנסת בכל שעות היום 
לעלויות  סמלית  תרומה  ולבקש 
בחר  הכנסת  בית  הנדרשות. 
מבקש  כן  ועל  השנייה  באופציה 
בסך  צנועה  תרומה  מהבאים 

עשרה ש"ח להחזקת המקום".

מולדובה: נחנך מחדש 
בית כנסת עתיק בקישינב
בית הכנסת הידוע בכינוי ׳בית הכנסת מעץ׳ הופקע בידי השלטונות 

הסובייטים לפני כ־80 שנה

מ יר‡ל לבי‡
שבמולדובה  בקישינב 
במשכנו  בית־כנסת  מחדש  נחנך 
בידי  שהופקע  בבניו  המקורי, 
לפני  הסובייטים  השלטונות 

כ־80 שנה.
בכינוי  הידוע  הכנסת,  בית 
מחדש  נחנך  מעץ'  הכנסת  'בית־ 
השבוע במרתף המרכז הקהילתי 
הש־ איש  כ־300  ׳קדם׳.  היהודי 
קישינב  במרכז  בטקס  תתפו 
שנתית  הדו  הוועידה  בחסות 
ארגון  של  יהודיים  ללימודים 

׳לימוד FSU׳.
הוקם  המקורי  הכנסת  בית 
ידי  על  והולאם  תקצ"ה  בשנת 
בשנת  הסובייטים  השלטונות 
אר־ פתח  תשס״ה  בשנת  ת"ש. 
מרכז  האמריקאי  הג׳וינט  גון 

שכן  שבו  בבנין,  יהודי  קהילתי 
רק  אולם  הכנסת.  בית  בעבר 
של  תרומה  בעקבות  באחרונה, 
בבנין  מחדש  לפתוח  התאפשר 
בתי  בית  של  מחדש  חנוכתו  עם 

בה  היו  השואה  לפני  כנסת. 
היהודית,  הקהילה  מראשי  כמה 
הכנסת.  בית  את  גם  ההיסטורי 
ארבעה  כעת  בעיר  יש  הכנסת, 

למעלה משמונים.

אלפי בני ישיבות בבני 
ברק השתתפו בתכניות 

בין הזמנים
לקראת סיום ימי בין הזמנים, מסכמים בסיפוק רב ב"מרכז קהילות 
ובני ישיבות" של עיריית בני ברק את הפעילויות הרבות והמגוונות 

למענם ורווחתם של אלפי בני הישיבות וקהילות הקודש בעיר התורה 
והחסידות

מ יר‡ל לבי‡
נפת־ הזמנים  בין  ימי 
בהם  רושם  רבי  באירועים  חו 
הישיבות  בני  אלפי  השתתפו 
במסג־ המשתתפים  הקטנות 
את  המאחדות  הייחודיות  רות 
הקודש  בקהילות  הישיבות  בני 
נטלו  במעמדים  כאשר  בעיר, 
שליט"א  הקהילות  רבני  חלק 
אשר  התורה  עמלי  של  לכבודם 
את  ורוממו  חיזקו  דברים,  נשאו 
שמנצלים  הקד'  הישיבות  בחורי 
להתעלות  דפגרא  יומי  את  אף 
שמים.  ויראת  בתורה  ורוממות 
אירו־ העירייה  קיימה  במקביל, 
המים  בפארקי  מיוחדים  עים 
הגדולים לרווחתם של אלפי בני 
הישיבות בעיר שניצלו את הזמן 

ועמלו ועסקו בתורה במהלך זמן 
וב־ הארוכים,  שישי  בימי  הקיץ, 
"איגוד  במסגרות  הקיץ  שבתות 
ו"התאחדות  הישיבות"  בני 
בקרב  בבד,  בד  הישיבות".  בני 
החסידיות,  הקודש  קהילות 
המאוגדים  הישיבות  בני  אלפי 
במסגרת "אגודת בני הישיבות", 
ומגוונות  רבות  מתכניות  נהנו 
ופעילויות  רבות  נסיעות  לצד 
זמן  לקראת  כוחות  להחלפת 

אלול באדיבות עיריית בני ברק.
הזמנים  בין  ימי  במהלך 
ייחודית  תכנית  העירייה  הגתה 
ויצאה  תורה  חידושי  לכתיבת 
במ־ דיליה",  "חדוותא  במבצע 

קונטרס  העירייה  הפיקה  סגרתו 
עשיר ומיוחד בן עשרות עמודים 

לשאלות  ורעיונות  כיוונים  ובו 
שעל  שונות  בסוגיות  מאתגרות 
חידושי  את  לכתוב  ניתן  פיהן 

התורה.
הזמ־ בין  סיום  עם  כעת, 
תלמידי  של  מיוחד  צוות  נים, 
חידושי  אלפי  על  יעברו  חכמים 
רכזי  אצל  שהתקבלו  התורה 
הישיבות,  בני  והתאחדות  איגוד 
המצטיינים  ובין  אותם  ימיינו 
והיסטו־ נדיר  פרס  יוגרל  ביותר 
רי – קבלה מידיו מרן שר התורה 
את  שליט"א  קניבסקי  הגר״ח 
חידושי תורתו שהוציא לאור עד 
הקדושים  ספריו  עשרות  עתה, 
ומפארים  לאור  והוציא  שחיבר 
בתבל  היהודי  הספרים  ארון  את 

כולו.
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שני בתי כנסת באזור מילווקי 
קיבלו חבילות חשודות

על פי הדיווח, משגר הדואר הקולי המאיים של בית הכנסת נחקר

מ יר‡ל לבי‡
מי־ באזור  כנסת  בתי  שני 
לווקי הזעיקו שוטרים לחקירת 
מבתי  אחד  חשודות.  חבילות 
קו־ הודעה  כן  גם  קיבל  הכנסת 

לית מאיימת.
בפוקס  שלום  קהילת 
מחו־ חששה  ויסקונסין,  פוינט, 
את  שכיסה  לבן  אבקתי  מר 

החבילה שקיבלה. על פי הדו"ח 
נקבע כי החומר הוא חומר ארי־

זה.
בבייסייד  הכנסת  בית 
קיבל ביום שני חבילה לא צפויה 
הדואר  על  הפיקוח  שירות  לה. 
התקשר לאמזון כדי לקבוע מה 
יש בחבילה, שהתברר שהוזמנה 
על ידי הקהילה. אף אחד מבתי 
לקבלת  מודע  היה  לא  הכנסת 

החבילה של האחר.
מוסר  הדיווח,  פי  על 
בית  של  המאיים  הקולי  הדואר 

הכנסת נחקר.
הקהילה  של  ההצהרה 
את  שיבחה  במילווקי  היהודית 
שה־ החוק  לאכיפת  "שותפינו 
לפעול  והמשיכו  במהירות  גיבו 
ללא לאות לשמירה על הקהילה 

שלנו."

השבת הילולת אדמו"ר הרה"ק רבי מאיר מראמאן זצוק"ל
השבת הילולת של אדמו"ר רבי מאיר אייזיקזאהן אדמו"ר מראמאן זצוק"ל בעל מחבר ספר שו"ת 'מבשר טוב', חתן דודו אדמו"ר הרה"ק רבי איתמר 

מנדבורנא וחמיו של יבלחט"א כ"ק אדמו"ר מקליוולנד שליט"א

מ יר‡ל לבי‡
של  המרתקת  חייו  מסכת 
רומן  בעיירה  מתחילה  אדמו"ר 
תר"ע.  שנת  ניסן  בח"י  שברומניה 
רבי  אדמו"ר  לאביו,  נולד  אדמו"ר 
כרב  ששימש  אייזיקזאהן  שלמה 
הרבנית  ולאמו  בעיירה  וכאדמו"ר 
צאצאים  הוריו  שני  בהיות  ע"ה. 
גדל  ורבנים,  אדמו"רים  לשושלת 
לא  זו  ייחודית.  באווירה  אדמו"ר 
היתה אוירה של פינוק וישיבה על 
מי מנוחות, ההפך הוא הנכון, לצד 
את  שאפפה  התורנית  האווירה 
שלי־ של  בבית  גדל  הוא  סביבתו, 
חות ומסירות נפש עבור כל יהודי 

באשר הוא.
עוד בצעירותו נודע אדמו"ר 
כעילוי שנכונו לו גדולות, הוא היה 
תלמידו חביבו של רבי מנחם מע־
מוויז'ניץ,  צדיק  הצמח  בעל  נדיל 
בבחרותו קבל סמיכה מהגאון הרב 
שו"ת  בעל  משאץ,  ראטה  משולם 
לרבנית  נישואיו  עם  מבשר'.  'קול 
הרה"ק  אדמו"ר  דודו  בת  ע"ה 
 25 בגיל  מנדבורנא.  איתמר  רבי 
פוקשאן  של  כרבה  לכהן  התקבל 
שברומניה, שם שימש כרב במשך 
בעיירות  כיהן  בהמשך  שנה,   13
כשנפטר  האזור.  ברחבי  נוספות 
נתבקש  שלמה,  רבי  אדמו"ר  אביו 
למלאות את מקומו בעיר ראמאן. 
במשך שנים ארוכות היה לאדמו"ר 
מטעם  רשמי  רבני  תפקיד 

הממלכה ברומניה, בין היתר כיהן 
כרב הראשי של כל כוחות הצבא, 
לעזור  אדמו"ר  ניצל  תפקידו  את 
ברו־ רומניה  רחבי  בכל  ליהודים 
הטובים  קשריו  ובגשמיות.  חניות 
הרומני,  הממסד  עם  אדמו"ר  של 
אדוקה  אישית  לידידות  הגיעו 
מאוד עם מלך רומניה המלך קרול, 
רומניה  כשמלך  ספורות  פעמים 
הוא  אדמו"ר  עם  להיפגש  רצה 
הגיע לביתו של אדמו"ר בכדי לח־
לוק לו כבוד ולדון עימו בעניינים 

בוערים בממלכה.
בשנת  מאירופה:  בורחים 
לע־ והרבנית  הרב  החליטו  תש"ט 
זוב את אירופה הפצועה והחבולה, 
הב־ ארצות  לכיוון  נדוד  והרחיקו 
עליהם  היה  השלבים  באחד  רית. 
כש־ לפראג,  מבוקארשט  לטוס 
ושאר  איתמר  רבי  אדמו"ר  חמיו 
בפראג.  להם  מחכים  משפחה  בני 
קבלת  נעשו,  ההכנות  שכל  אחרי 
ויזות ורכישת כרטיסי טיסה, ערכו 
חברי הקהילה בעיר ראמאן לכבוד 
שהת־ פרידה  סעודת  אדמו"ר 
קיימה בערב שלפני הטיסה, כולם 
היו נרגשים מהעזיבה של מנהיגם. 
נכנסו  הסעודה  באמצע  כשלפתע, 
לאולם שוטרים ומבלי לחלק הס־
ברים לקחו את כל הגברים ששהו 
טלגר־ כששלחו  לכלא.  במקום 
איתמר  רבי  לאדמו"ר  לפראג  מה 
שכולם עצורים, הוא הפטיר ואמר, 

'נו, החליפו תפיסה (כלא) במיתה'. 
המעצר  שעילת  התברר  למפרע 
מזוייפים.  מסמכים  כביכול  היתה 
שמדובר  העלתה  שהבדיקה  עד 
הטיסה.  את  הפסידו  כבר  בטעות, 
שהמטוס  הנס  גודל  נודע  לבסוף 
בו היו צריכים לטוס אדמו"ר ובני 
משפחתו התרסק, וכל יושבי המ־
טוס מלבד תינוק אחד כולם נהרגו 

בהתרסקות.
לארה"ב  אדמו"ר  הגיע  עם 
בש־ משפחתו  ובני  הרב  התגוררו 
יורק,  שבניו  הייטס  קראון  כונת 
היתה  הבאה  התחנה  קצר.  לזמן 
פנסי־ שבמדינת  פילדלפיה  העיר 
לבניה, מדבר רוחני באותם הימים. 
הרוחנית  בשממה  פתח  אדמו"ר 
בית  'קהל  אביו,  ע"ש  כנסת  בית 
קירוב  למען  לפעול  והחל  שלמה' 
רחוקים בקרב התושבים היהודים. 
אדמו"ר  הזמין  הפעילות  במסגרת 
מכל  רחוקים  שהיו  התושבים  את 
לסעודת  לתפילה,  יהודי  סממן 
מצוה  בר  ללימודי  בביתו,  שבת 
ולכל דבר שבקדושה אדמו"ר היה 

האור של החושך היהודי.
מספרים:  פילדלפיה  תושבי 
לשכונה  יהודים  הגיעו  אחד  יום 
רב  אדמו"ר,  את  וראו  הרבי  של 
ופאות,  זקן  עטור  מכובד  חסידי 
למו־ נזירות,  עם 3  ומשוחח  יושב 
מהמ־ המומים  שהיו  לציין  תר 
ניגשו  הראשונה  בהזדמנות  ראה. 

לפשרם  אותו  ושאלו  לאדמו"ר 
של דברים, וזו היתה תשובתו, "כל 
עסו־ הן  איתי,  מדברות  שהן  זמן 
עם  לדבר  יכולות  לא  הן  וכך  קות 
את  לצוד  בנסיון  אחרים  יהודים 
נפשם" אדמו"ר ידע שעליו הן לא 
תוכלנה להשפיע, אבל על יהודים 

אחרים הן אכן עלולות להשפיע.
באחד  שליחות:  מול  משרה 
ישב  המשפחתיים,  האירועים 
המלו־ משפחת  בחיק  אדמו"ר 
אדמו"ר  גיסו  נדבורנא,  לבית  כה 
בשא־ לאדמו"ר  פנה  מזוטשקא 
בפילדלפיה,  עושה  אתה  'מה  לה, 
לבורו-פא־ בוא  שם?  השגת  מה 
של  הפוסק  הרב  תהיה  ושם  רק, 
שמדברים  להבין  חשוב  כולם'. 
כמעט  בהם  החמישים,  שנות  על 
יורק  בניו  פוסקים  רבנים  היו  ולא 
אתה  'ומה  לגיסו  ענה  אדמו"ר 
פעלת  מה  בבורו-פארק,  השגת 
די  יצרת?'.  מה  באידישקייט,  שם 
רק  לא  אדמו"ר  של  בתשובה  היה 
אף  אלא  גיסו,  את  לרצות  בכדי 
בכדי לפעול על המשך דרכו. מאז 
גיסן  החל  דברים,  חילופי  אותם 
בש־ להתפלל  מזוטשקא  אדמו"ר 
בתות במניין ותיקין חדש שהקים, 
עטור  כשהוא  התפילה,  ולאחר 
בלבושו הרבני עם שטריימל, מל־
החל  לבנות,  וגרביים  עליון  בוש 
הסמוכים,  ברחובות  להסתובב 
של  חנויותיהם  דלתות  על  לדפוק 

את  לסגור  אותם  ולשכנע  יהודים 
החנות בשבת. ואכן, פעילותו זכו־
צביון  את  ששינו  כמי  לטוב  רים 

היהדות בניו יורק".
אדמו"ר  עזב  תשל"ה  בשנת 
להתגורר  ועבר  פילדלפיה  את 
לסטייטן-איילנד שבניו-יורק, שם 
הכולל  קהילתו  את  מחדש  ביסס 
למען  עצומה  ופעילות  כנסת  בית 
אור־ והכנסת  רחוקים  קירוב 
אדמו"ר  שם  הנהיג  שנה   25 חים. 
הקהילה היהודית עד כ"ט אב שנת 
מרעיתו  צאן  לב  למגינת  תש"ס 

נסתלקה נשמתו לגנזי מרומים.
ונ־ לישראל  הובא  אדמו"ר 
בח־ בירושלים  הזיתים  בהר  קבר 
בסמיכות  נדבורנא  אדמו"רי  לקת 
לחמיו אדמו"ר רבי איתמר וגיסיו 

אדמו"רים זצוק"ל.
מקום  נכתב:  מצבתו  על 
הצדיק  הגאון  עט"ר  של  שכינתו 
זקן  ופרישא,  חסידא  המפואר, 
ותרשי־ אראלים  מגזע  ההוראה, 
רבי  מרן  ורבנו  מורנו  אדוננו  שים, 
מאיר נבג"מ זצללה"ה אייזיקזאהן 
פוקשן  ואב"ד  מראמאן  אדמו"ר 
פילדלפיה,  בק"ק  ברבנות  כיהן 
שו"ת  בעמח"ס  איילנד,  סטעטן 
רבי  הרהצה"ק  בן  טוב  מבשר 
וחתן  מראמאן  זצללה"ה  שלמה 
זצללה"ה  איתמר  רבי  הרהצה"ק 
נד־ קרעטשיניף  מגזע  מנדבורנא 
בקו־ ולמעלה  פרימישלאן  בורנא 

אב  מנחם  ל'  השמימה  עלה  דש 
אוהב  בתבונה  עדתו  מנהיג  תש"ס 
הבריות ומקרבן לתורה ישב ועסק 
עמו  צאן  רועה  בתורה,  ימיו  כל 
על  תגן  זכותו  תנצב"ה  שנה,  ס"ח 

משפחתו ועל קהל עדתו ועכי"א
צאצאיו: השאיר אחריו בנים 
אדמו"רים  בקודש  דרכו  ממשיכי 
ורבי  שלמה  רבי  שלום,  חיים  רבי 
היחידה  בתו  בער.  ישכר  מרדכי 
מק־ אדמו"ר  כ"ק  לחתנו  נישאה 
במסירות  הידוע  שליט"א  ליוולנד 
נפשו למען קירוב יהודים רחוקים, 
מידי שבת בשבתו מתארחים וסו־
אנשים,  עשרות  שלחנו  על  עדים 
החוגים,  מכל  ואברכים  בחורים 
נמ־ שאינם  כאלו  אף  ולעיתים 
והמצוות,  התורה  שומרי  עם  נים 
בחייהם  לראשונה  לחוות  שבאים 
השבת.  של  המיוחד  טעמה  את 
כאשר,  גם בימות החול גרי צדק 
השחרית  פת  הם  תשובה  ובעלי 
שאינו  מקליוולנד,  אדמו"ר  של 
פעילות  ללא  יומו  סדר  את  פותח 

הקירוב.
מק־ אדמו"ר  כ"ק  חתנו 
היושב  מרעננה  שליט"א  ליוולנד 
אדמו"ר  אחיו  פטירת  על  שבעה 
מקאליש זצוק"ל יעלה אי"ה ביום 
חמיו  לציון  חסידיו  קהל  עם  שני 
מרא־ מאיר  רבי  הרה"ק  אדמו"ר 
בירוש־ הזיתים  בהר  זצוק"ל  מאן 

לים.

הפרקליטות יורקת בפרצוף 
הקורבן חסר הישע; 
המתעללים שוחררו

ארבעת העובדים בסניף 'שופרסל' החשודים בהתעללות בעובד החרדי 
חסר הישע, ישוחררו למעצר בית עד יום שני ◆ עורך דינו: "יריקה 

בפרצוף של חסר הישע והחלש"

מ יר‡ל לבי‡
בחשד  העצורים  ארבעת 
ישע  חסר  בעובד  להתעללות 
עציון  בגוש  שופרסל  בסניף 
השתחררו בערבות למעצר בית 

עד יום שני.
עו"ד של המשפחה איתמר 
ובזעם:  בחריפות  הגיב  גביר  בן 
מדובר בהחלטה של פרקליטות 
המ־ להמלצת  המנוגדת  המחוז 
שטרה  להעמיד לדין  את המת־
עללים ולבקש מעצרם עד לתום 

ההליכים.
בהחלטה  מדובר  לדבריו,  
המחוז  פרקליטות  של  מחפירה 
למתעללים  ירוק  אור  שנותנת 
לי  אין  למיניהם.  וסדיסטיים 

במקרה  מדובר  היה  שאם  ספק 
מת־ היו  ויהודים  חלילה  הפוך 
בפ־ ישע,  חסר  בערבי  עללים 
בקשה  מגישים  היו  רקליטות 
המ־ ההליכים  לתום  עד  למעצר 

שפטיים.
שח־ כי  גביר  בן  אמר  עוד 

הרחקה  בתנאי  המתעללים  רור 
של  בפרצוף  יריקה  היא  זמניים 
חסר הישע והחלש בפרט כאשר 
בהתעללות  שמדובר  נחשף 

קבועה במשך זמן רב.
צריך לשבח את המשטרה 
אך  ויעלות  במקצועיות  שעבדה 
בעייתית  בהחלטה  הפרקליטות 
וחסרת אחריות פוגעת בשלטון 
החוק ומעבירה למתעללים מסר 
שהכל מותר והם אפילו לא יש־

למו את המחיר.
בן גביר הבטיח כי לא ינוח 
הליך  בכל  וינקוט  ישתוק  ולא 
שופרסל  נגד  לרשותו  העומד 
כרגע  שיחזרו  המתעללים  ונגד 

לכפרם כגיבורים.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

שגריר רוסיה בלבנון גינה את 
"המתקפה על לבנון ועל חיזבולה"

בכך ממשיכה רוסיה להציג מסרים סותרים בנוגע לישראל

מ ‡ברהם ויסמן
אלכס־ בלבנון,  רוסיה  שגריר 
נדר זסיפקין, גינה את המתקפה על 
חיזבאללה.  ארגון  ועל  לבנון  מדינת 
מחאתה  את  הביע  הרוסי  השגריר 
של רוסיה בעקבות מתקפת רחפנים 
הגו־ שבביירות.  הדאחייה  רובע  על 
רם הרוסי הבהיר כי הוא "דוחה את 
מוסק־ לפיהם  בעיתונות  הפרסומים 
בה נתנה אור ירוק לתקיפה בלבנון".

סותרים  מסרים  מציגה  רוסיה 
לאיראן,  ישראל  בין  לעימות  בנוגע 
לפעם  מפעם  מתייצבת  מחד  כאשר 
ביטחונה  כי  ומבהירה  ישראל  לימין 
המדיניות  עבור  חשוב  ישראל  של 
מעלה  לפעם  מפעם  אך  הרוסית. 
שהש־ הללו  המסרים  מעין  מסרים 

מיע השגריר הרוסי בלבנון.

כך תבחרו נעליים
שנת הלימודים החדשה בפתח רכישת נעליים חדשות לילדים היא חלק בלתי נפרד מההכנות לשנת הלימודים, ומה איתנו ? חלקנו חוזרות להוראה, למקצועות 
החינוך, כדאי וחשוב לרכוש נעל חדשה שתיתן לך מענה נעל חדשה גם מגדירה אותנו ומעניקה לנו תחושה של התחלה חדשה וזה חשוב לא פחות מהנוחות .

בק־ דייוויד  של  הטיפים  הנה  אז 
ומומחה  במלחה  ווישוז  סניף  מנהל  סטר 

בתחום:
את הנעליים תרכשו דווקא בשעות 
הרגל  אז  שכן  הערב,  או  הצהריים  אחר 
ההליכה  היום,  חום  גודלה,  לשיא  מגיע 
שעות  לעומת  להתרחב,  לרגל  גורמת 
הבוקר, שאז אתם בשיא הרעננות והכוח, 
בש־ שמדדתם  שנעל  להפתעתכם  תגלו 

עות הבוקר והרגשתם איתה נפלא, תלחץ 
לכם באופן מעורר דאגה לאחר שקניתם 

אותה. איך זה יכול להיות? הנה קיבלתם 
את התשובה.

2) אל תתעצלו, ואל תמדדו רק נעל 
אחת, לעיתים רגל אחת לוחצת יותר מה־
שניה, תמדדו, תצעדו איתה מספר דקות 
בתוך החנות, לוודא שאין כאב או תחושת 

אי נוחות.
נהדר,  בעיניך?  חן  מוצאת  הנעל   (3
אל תיקחי אותה מדויק, אם את מרגישה 
לחץ, אל תשכנעי את עצמך שזה יתרחב, 

קחי עוד חצי מידה מידה .

בפרזנטציה  להופיע  לך  חשוב   (4
אופנתית  נעל  חפשי  אלגנטית?  נעל  עם 
קטן,  טיפ  והנה  אורתופדית  גם  שהיא 
תמיד תדאגי שבאוטו או בתיק נפרד, זוג 

נעלי נוחות,
המ־ שם  זה  וקשיחות  גמישות   (5
שמאכלס  הנעל  של  האחורי  החלק  שחק 
קשיח  להיות  עליו  והקרסול,  העקב  את 
ואחראי  הרגל  את  מייצב  הוא  שכן  יותר 

על התנועתיות שלו.
קשיחות,  עם  גמישות  של  שילוב 

לא  שהרגל  לב  שימו 
לגמרי,  משוחררת 
גמי־ מרחב  לה  שיש 

שות.
מד־ חשוב  והכי 
גיש דיוויד ,"אחרי כל 
וההמלצות,  הטיפים 
הפ־ הרצונות  עם  לכו 
נימיים שלכם, כי רצון 
והנאה הם חלק מהלי־

כה בריאה".

ראש ממשלת בריטניה השעה 
את הפרלמנט בלונדון

למעלה ממיליון בני אדם חתמו על מחאת עצומה כנגד המהלך

מ ‡ברהם ויסמן
כהכנה לקראת הפרישה 
האירופי,  מהאיחוד  הבריטית 
הממשלה  ראש  הצהיר  עליה 
הבריטי בוריס ג'ונסון עם כני־

ג'ונסון  השעה  לתפקיד,  סתו 

את הפרלמנט בלונדון עד לש־
ההסכם  העברת  טרם  בועיים 
מהאיחוד  בריטניה  להיפרדות 
סערה  עורר  המהלך  האירופי. 
וקו־ המאוחדת  בממלכה  רבה 
מם על ראש הממשלה הבריטי 

מתנגדים רבים. 
המחאה  מצעדי  כחלק 
כנגד  המוחה  עצומה  נפתחה 
עליה  ג'ונסון  של  החלטתו 
חתמו עד כה למעלה ממיליון 

בני אדם. 

במשך קרוב לשעתיים:

12 אנשים נתקעו במעלית בבורסה ברמת גן
למקום הוזעקו טכנאים, נציגי מד"א וכבאות והצלה ◆ עקב מצוקה של אחד האזרחים, הוכנס חמצן למעלית עד לסיום פעולות החילוץ ◆ לאחר 

כשעתיים הם חולצו בשלום

מ מ. יו„
במת־ מכבי  במגדל  אתמול  נתקעה  אדם  בני   12 ובתוכה  מעלית 
חם בורסת היהלומים ברמת גן. למקום הוזעקו טכנאים וביניהם טכנאי 
ראשי של חברת המעליות אשר במשך זמן ממושך לא הצליחו להתגבר 
ממתינים  אשר  והצלה  וכבאות  מד"א  נציגי  הגיעו  בנוסף,  התקלה.  על 
בלובי הבניין. עקב מצוקה של אחד האזרחים במעלית הוכנס חמצן למ־
של נסיונות, חולצו  לאחר כשעתיים  עד לסיום פעולות החילוץ.  עלית 

האזרחים בשלום מהמעלית.
עד ראיה ששהה בלובי הבניין מסר: "אנחנו נמצאים פה כבר קרוב 
לשעתיים, יש כאן המולה רבה ובינתיים לא הצליחו להתגבר על התקלה 

אני מקווה שזה יקרה בקרוב". 
מוקדם יותר השבוע נפצעה באורח קל ילדה בת 4 לאחר שנפגעה 
מדלת מעלית במרכז מסחרי בחדרה, היא פונתה לבית החולים הלל יפה 

בעיר עם פציעה בגפיים.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

שגריר רוסיה בלבנון גינה את 
"המתקפה על לבנון ועל חיזבולה"

בכך ממשיכה רוסיה להציג מסרים סותרים בנוגע לישראל

מ ‡ברהם ויסמן
אלכס־ בלבנון,  רוסיה  שגריר 
נדר זסיפקין, גינה את המתקפה על 
חיזבאללה.  ארגון  ועל  לבנון  מדינת 
מחאתה  את  הביע  הרוסי  השגריר 
של רוסיה בעקבות מתקפת רחפנים 
הגו־ שבביירות.  הדאחייה  רובע  על 
רם הרוסי הבהיר כי הוא "דוחה את 
מוסק־ לפיהם  בעיתונות  הפרסומים 
בה נתנה אור ירוק לתקיפה בלבנון".

סותרים  מסרים  מציגה  רוסיה 
לאיראן,  ישראל  בין  לעימות  בנוגע 
לפעם  מפעם  מתייצבת  מחד  כאשר 
ביטחונה  כי  ומבהירה  ישראל  לימין 
המדיניות  עבור  חשוב  ישראל  של 
מעלה  לפעם  מפעם  אך  הרוסית. 
שהש־ הללו  המסרים  מעין  מסרים 

מיע השגריר הרוסי בלבנון.

כך תבחרו נעליים
שנת הלימודים החדשה בפתח רכישת נעליים חדשות לילדים היא חלק בלתי נפרד מההכנות לשנת הלימודים, ומה איתנו ? חלקנו חוזרות להוראה, למקצועות 
החינוך, כדאי וחשוב לרכוש נעל חדשה שתיתן לך מענה נעל חדשה גם מגדירה אותנו ומעניקה לנו תחושה של התחלה חדשה וזה חשוב לא פחות מהנוחות .

בק־ דייוויד  של  הטיפים  הנה  אז 
ומומחה  במלחה  ווישוז  סניף  מנהל  סטר 

בתחום:
את הנעליים תרכשו דווקא בשעות 
הרגל  אז  שכן  הערב,  או  הצהריים  אחר 
ההליכה  היום,  חום  גודלה,  לשיא  מגיע 
שעות  לעומת  להתרחב,  לרגל  גורמת 
הבוקר, שאז אתם בשיא הרעננות והכוח, 
בש־ שמדדתם  שנעל  להפתעתכם  תגלו 
עות הבוקר והרגשתם איתה נפלא, תלחץ 
לכם באופן מעורר דאגה לאחר שקניתם 

אותה. איך זה יכול להיות? הנה קיבלתם 
את התשובה.

2) אל תתעצלו, ואל תמדדו רק נעל 
אחת, לעיתים רגל אחת לוחצת יותר מה־
שניה, תמדדו, תצעדו איתה מספר דקות 
בתוך החנות, לוודא שאין כאב או תחושת 

אי נוחות.
נהדר,  בעיניך?  חן  מוצאת  הנעל   (3
אל תיקחי אותה מדויק, אם את מרגישה 
לחץ, אל תשכנעי את עצמך שזה יתרחב, 

קחי עוד חצי מידה מידה .

בפרזנטציה  להופיע  לך  חשוב   (4
אופנתית  נעל  חפשי  אלגנטית?  נעל  עם 
קטן,  טיפ  והנה  אורתופדית  גם  שהיא 
תמיד תדאגי שבאוטו או בתיק נפרד, זוג 

נעלי נוחות,
המ־ שם  זה  וקשיחות  גמישות   (5
שמאכלס  הנעל  של  האחורי  החלק  שחק 
קשיח  להיות  עליו  והקרסול,  העקב  את 
ואחראי  הרגל  את  מייצב  הוא  שכן  יותר 

על התנועתיות שלו.
קשיחות,  עם  גמישות  של  שילוב 

לא  שהרגל  לב  שימו 
לגמרי,  משוחררת 
גמי־ מרחב  לה  שיש 

שות.
מד־ חשוב  והכי 
גיש דיוויד ,"אחרי כל 
וההמלצות,  הטיפים 
הפ־ הרצונות  עם  לכו 
נימיים שלכם, כי רצון 
והנאה הם חלק מהלי־

כה בריאה".

ראש ממשלת בריטניה השעה 
את הפרלמנט בלונדון

למעלה ממיליון בני אדם חתמו על מחאת עצומה כנגד המהלך

מ ‡ברהם ויסמן
כהכנה לקראת הפרישה 
האירופי,  מהאיחוד  הבריטית 
הממשלה  ראש  הצהיר  עליה 
הבריטי בוריס ג'ונסון עם כני־
ג'ונסון  השעה  לתפקיד,  סתו 

את הפרלמנט בלונדון עד לש־
ההסכם  העברת  טרם  בועיים 
מהאיחוד  בריטניה  להיפרדות 
סערה  עורר  המהלך  האירופי. 
וקו־ המאוחדת  בממלכה  רבה 
מם על ראש הממשלה הבריטי 

מתנגדים רבים. 
המחאה  מצעדי  כחלק 
כנגד  המוחה  עצומה  נפתחה 
עליה  ג'ונסון  של  החלטתו 
חתמו עד כה למעלה ממיליון 

בני אדם. 

במשך קרוב לשעתיים:

12 אנשים נתקעו במעלית בבורסה ברמת גן
למקום הוזעקו טכנאים, נציגי מד"א וכבאות והצלה ◆ עקב מצוקה של אחד האזרחים, הוכנס חמצן למעלית עד לסיום פעולות החילוץ ◆ לאחר 

כשעתיים הם חולצו בשלום

מ מ. יו„
במת־ מכבי  במגדל  אתמול  נתקעה  אדם  בני   12 ובתוכה  מעלית 
חם בורסת היהלומים ברמת גן. למקום הוזעקו טכנאים וביניהם טכנאי 
ראשי של חברת המעליות אשר במשך זמן ממושך לא הצליחו להתגבר 
ממתינים  אשר  והצלה  וכבאות  מד"א  נציגי  הגיעו  בנוסף,  התקלה.  על 
בלובי הבניין. עקב מצוקה של אחד האזרחים במעלית הוכנס חמצן למ־
של נסיונות, חולצו  לאחר כשעתיים  עד לסיום פעולות החילוץ.  עלית 

האזרחים בשלום מהמעלית.
עד ראיה ששהה בלובי הבניין מסר: "אנחנו נמצאים פה כבר קרוב 
לשעתיים, יש כאן המולה רבה ובינתיים לא הצליחו להתגבר על התקלה 

אני מקווה שזה יקרה בקרוב". 
מוקדם יותר השבוע נפצעה באורח קל ילדה בת 4 לאחר שנפגעה 
מדלת מעלית במרכז מסחרי בחדרה, היא פונתה לבית החולים הלל יפה 

בעיר עם פציעה בגפיים.
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א ראש ישיבת 'אורחות תורה' על 49 רבני רשת הכוללים ש"ס אידן: 

"אין הם ש"ס איד'ן בבקיאות גרידא. הם יודעי ש"ס 
עם ראשונים, בעיון, בלומדות!"

במבחן מקיף ומעמיק שערך הגר"א גרבוז לרבני רשת הכוללים התשובות עוררו השתאות רבה | מי האמורא שסיים ש"ס בגיל צעיר, וכמה מחלוקות 
בין רבי שמעון לרבי יהודה יש במסכת שבת?

על  לחזור  יודעים  כולם 
שמ־ רבי  הוא  "כדאי  המשפט 
הדחק",  בשעת  עליו  לסמוך  עון 
לציין  יודעים  מאוד  מעטים  אך 
שעת  אותה  מהי  הזכרון  מתוך 
הדחק שבה סומכים על רבי שמ־
עון, וכמה פעמים מוצאים אותה 
בגאוני  כשמדובר  אולם  בחז"ל. 
תשובותיהם  אידן,  ש"ס  כוללי 
קלעו מיד: שבת מה. גבי מוקצה, 
וב־ שמע,  קריאת  גבי  ט.  ברכות 
גיטין יט. גבי שטר מוקדם. חכמי 
ש"ס אידן ציינו שגם על רבי אל־
עזר נאמר כך, בסוגיא 'מעת לעת' 

בנדה ו: ועירובין מו.
אחת  רק  היתה  זו  שאלה 
מקיפות  שאלות  עשרות  מתוך 
הגאון  שאל  אותן  יותר,  ועיוניות 
ראש  שליט"א  גרבוז  איתמר  רבי 
במבחנו  תורה,  ארחות  ישיבת 

לחברי  שערך  והמעמיק  המקיף 
מבחן  אידן,  ש"ס  הכוללים  רשת 
והעמיק  הש"ס,  כל  את  שהקיף 

בראשונים ובאחרונים.
 49 את  שאל  גרבוז  הגר"א 
שו־ עיוניות  שאלות  הכולל  רבני 
להביא  מהם  ביקש  לדוגמא  נות, 
בנוגע  הש"ס  מרחבי  מכל  ראיות 
לנידון ההלכתי אם ביצה נקראת 
החלו  אתר  על  משקה.  או  אוכל 
רבני ש"ס אידן להוכיח ממקומות 
כמה  תוך  כאשר  בש"ס,  שונים 
דקות הסתכמו שלש ראיות, מל־
שון הגמרא בביצה ב. וביומא פ., 

וכן מהסוגיא בסנהדרין ה:.
עוד מהשאלות המעניינות: 
שבת  במסכת  יש  מחלוקות  כמה 
בין רבי שמעון לרבי יהודה. גאוני 
המחלו־ כל  את  ציינו  אידן  ש"ס 
קות לפי הדפים, בלי להחסיר אף 

אחת כמובן. אלו שראו את המב־
חן לא יכלו להירגע מהתפעלות.
לה־ בלי  כמובן  אפשר  ואי 
שתעשע בבקיאותם יוצאת הדו־
על  נשאלו:  הם  הגאונים.  של  פן 
ש"ס  שסיים  מובא  אמורא  איזה 
אידן  ש"ס  גאוני  צעיר?  בגיל 
 ,18 בגיל  כהנא  רב  מיד:  עונים 
כמסופר בשבת סג. כך גם מסופר 
על רב חגא ש"אוקים תלמודיה" 
קטן  מועד  במס'  כמבוא  בגיל 18 
צעיר  בגיל  מסכת  סיים  מי  כה. 
יותר? "ההוא ינוקא" סיים מסכת 
עבודה זרה בגיל 6, כמסופר בע־

בודה זרה נו:
בש"ס  יש  משניות  כמה 
שאין עליהם גמרא - שואל ראש 
מזכי־ אידן  ש"ס  וגאוני  הישיבה, 
רים מיד: בכורות יג. ראש השנה 
בש"ס  דף  ואיזה  סג:  ונדרים  כב: 

כולל רק מימרות של רבא? בכו־
רות נ"ט - עונים גאוני ש"ס אידן.
את  הביע  הישיבה  ראש 
רבני  מידיעת  הרבה  התפעלותו 
אינם  "הם  ציין  הוא  הכוללים. 
בקיאות  של  במובן  אידן  ש"ס 
ידיעת  כאן  ראינו  הרי  גרידא. 
עם  ראשונים,  עם  בעיון,  הש"ס 
בירך  בסיום,  הראויה".  הלומדות 
הכו־ מייסד  את  הישיבה  ראש 
אייזען  אברהם  ר'  הגאון  ללים 
עם  יחד  פוזנא  גאב"ד  שליט"א 
והביע  במבחן,  שנכחו  עם  נדיבי 
הוסיף  ואף  התרגשותו.  את  שוב 
שהוא מקנא בזכותם של מחזיקי 
מכן  שלאחר  בימים  אלו,  התורה 
אף שיגר מכתב התרגשות מיוחד 
התפעלותו  על  חוזר  הוא  שבו 
היחיד  אידן  לש"ס  היוצר  מבית 

במינו.

סניף אאוטלט רשת סולתם 
נפתח בנתיבות

רשת חנויות "סולתם", המותג המוביל בישראל בתחום כלי 
הבישול והציוד האיכותי למטבח, משיקה את הסניף ה-33 

שלה בנתיבות • הסניף החדש מציע מגוון של מאות מוצרים 
איכותיים וחדשניים למטבח הביתי והמקצועי

החגים  תקופת 
בית"  "זמן  הרבה  בפתח, 
ורשת  לבישולים,  מוקדש 
עם  מתחדשת  "סולתם" 
סניף חדש בנתיבות, שהוא 
רשת  של  ה-33  הסניף 
בפ־ הנמצאת  "סולתם" 

חלק  מהווה  ארצית,  ריסה 
של  אסטרטגי  מהמהלך 
לשדרג  לשפץ,  הרשת,  
קיימים,  סניפים  ולהרחיב 
ולה־ משמעותית  להתרחב 
הסניפים  מספר  את  כפיל 

תוך כ-5 שנים.
החדשה,   החנות 
מגוון  כוללת  מ"ר  כ-120 
מוצרים איכותיים של "סו־

מציע  החדש  הסניף  לתם". 
מו־ מאות  של  רחב  מגוון 

וחדשנים  איכותיים  צרים 
למטבח הביתי והמקצועי.

לרגל הפתיחה מבצע 
כל החנות 50-70% הנחה

החד־ החנות  פתיחת 
מהתפתחות  חלק  היא  שה 
האח־ בשנה  "סולתם" 

שבאה  התפתחות  רונה, 

בהרחבת  גם  ביטוי  לידי 
בהשק־ המוצרים  מגוון 
שקלים,   מיליוני  של  עה 
מער־ ובייבוא  בפיתוח 
מהמתקדמות  סירים  כות 
וכ־ בעולם  והחדשניות 
של  ושדרוג  שיפוץ  מובן, 
ובבשורה  קיימים  סניפים 

'סו־ חברת  כי  האחרונה 
ידי  על  נבחרה  לתם' 
 PASABAHCE חברת 
בל־ כמשווקת  (פסבחצ'ה) 
הז־ למותג  בישראל  עדית 

כוכית לבית ולמטבח.
בעלי  רחוב  כתובת: 

המלאכה 55 נתיבות.

עשרות אלפי תלמידים 
יפתחו את שנת הלימודים 

ברשת גני בית יעקב 
הרב יצחק גולדקנופף מנכ"ל הרשת: הצוות החינוכי כולו שותף לעשייה החינוכית 

הגדולה; השנה ברשת הגנים בסימן 'קשובים להורים' 

את  יפתחו  ילדים  אלפי  עשרות 
שנת הלימודים תש"פ ברשת גני בית 
התפת־ בסימן  מתחילה  השנה  יעקב. 
גנים  שפתחה  הרשת  של  גדולה  חות 

ומעונות יום בכל רחבי הארץ. 
גול־ יצחק  הרב  הרשת  מנכל 
החי־ הצוות  לכל  מודה  אני  דקנופף: 
לאורך  אותנו  שמלווה  והניהולי  נוכי 
יכולים  אנחנו  בזכותו  שרק  השנה  כל 
החדשה  הלימודים  שנת  את  לפתוח 
את  לנו  הנותן  והוא  וברוגע.  בשקט 
חינו־ בעשייה  ולצמוח  לגדול  הכוח 
גם  נתונה  תודתנו  דרך.   פורצת  כית 
עיניים  בשבע  שבוחן  הפיקוח  לצוות 
ומפקח שחינוך הילדים הרכים יעשה 
בזהירות ובשמירה יתרה. בסיומה של 
שנה שבה ציינו שבעים שנה להקמתה 
אותה  לראות  שמחים  אנו  הרשת  של 
ובאיכות.  בכמות  לשנה  משנה  גדלה 
להיות  הברכה  שתמשיך  תפילה   אנו 
ידיהם  ובמעשי  ידינו  במעשי  שרויה 
של כל הצוות הענק של רשת גני בית 
ובנא־ במסירות  אותנו  המלווה  יעקב 

מנות'. 
ברשת גני בית  יעקב  יצאו לק־
ראת שנת הלימודים  במיזם 'קשובים 
הקשר  את  להעצים  שנועד  להורים' 

הפיקוח  מערך  בין  והקשב  
לאפשר  מנת  על  להורים 
כל  על  להתריע  להורים 
חשש קל או פגם שאולי נפל 
להסיר  מנת  על  בהתנהלות 
הונחה  במקביל  חשד.  כל 
לקיים  המקצועי  הצוות 
והמעונות  הגנים  בכל  בקרה 
נפלה  לא  כי  לוודא  מנת  על 

שום תקלה חלילה בפעילות הצוותים 
ובתי־ בילדים  המטפלים  המקצועיים 

נוקות. 
להורים  חולקו  ובמעונות  בגנים 
מגנטים עם תיבת מייל מיוחדת שבה 
גם  דאגות  או  תלונות  להשאיר  ניתן 
בלי לציין את שם ההורה. בנוסף בכל 
שבה  מיוחדת  תיבה  הוצבה  ומעון  גן 
ובהם  פתקים  להשאיר  ההורים  יוכלו 
לגבי  להם  שעלה  חשש  על  מידע 
ב'בית  וכדומה.  נאותה  לא  התנהלות 
ישכילו  ההורים  כי  מאמינים  יעקב' 
כל  המפקח  הצוות  לידיעת  להביא 
חשש  בלי  שמתעורר  שאלה  סימן 
שמדובר אולי בדמיון או בחשש שווא. 
לשתף  להורים  קוראים  'אנו 
אם  גם  שלהם.  התחושות  בכל  אותנו 
מדובר בחשש הכי קל שבעולם, עדיין 

חשוב ליידע אותנו. עדיף לקבל מספר 
לפ־ לא  והעיקר  שווא,  פניות  של  רב 
תקלה  הייתה  שבו  אחד  מקרה  ספס 
של  הפיקוח  במערך  אמרו  אמתית', 

רשת 'בית יעקב' 
קורת  את  הביעו  רבים  הורים 
שמ־ הרשת,  שנקטה  מהמהלך  רוחם 
שהתבצעו  מהלכים  של  לשורה  צטרף 
מאוד  והגבירו  האחרונות,  בשנים  כבר 
את האמון של ההורים ביכולת של צוות 
הדרוש  את  לתקן  הרשת  של  הפיקוח 
מעיד  המהלך  ההורים  לדברי  תיקון. 
להורים.  רוכשת  שהרשת  רב  אמון  על 
פתיחת ערוץ הקשר עם ההורים יתרום 
לתחושת הביטחון של ההורים שחלקם 
התקשו־ באמצעי  לפרסומים  נחשפים 
אח־ בגנים  שהתרחשו  מקרים  על  רת 
רים וחוששים שמא ילדם אינו בטוח. 
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

באחריות: מכונות הכביסה של 
בוש – האמינות והטובות בישראל

לש־ כביסה  מכונת  רוצים 
למומחים:  תקשיבו  ארוכות?  נים 
קבעו  העצמאיים  מהטכנאים   67%
הן  בוש  של  הכביסה  "מכונות   –
האמינות והטובות ביותר בישראל". 
בוש מציעה למשפחה החרדית מגוון 
ובאמינות  באיכות  כביסה  מכונות 
משתנה  בקיבולת  בוש,  של  הידועה 
מ-7 ק"ג המתאימה לזוג הצעיר ועד 
9 ק"ג המושלמת למשפחות ברוכות 
מתקדמות  טכנולוגיות  עם  הילדים, 
ופיתוחים מובילים שיהפכו את הכ־

ביסה שלכם לנקייה הרבה יותר.
הכ־ מכונת  את  למשל  הכירו 
פתח   ,WAW20468IL בוש  ביסה 
די־ סל"ד,   1,000 עד  ק"ג,   8 קדמי, 

עם  גרמניה  תוצרת   A אנרגטי  רוג 
חולצות  לכביסת  ייחודית  תוכנית 
מכופתרות, תכנית לשמיכות, כיסויי 
ב-15  מהירה  ותוכנית  וכריות  מיטה 
 Allergy plus דקות בלבד! תוכנית
ייחודית  בצורה  בבגדים  המטפלת 

של  מקסימלית  להסרה 
המסייעת  סבון  שאריות 
בוש  רגיש.  עור  לבעלי 
היא   WAW20468IL
מושל־ כביסה  מכונת 
עם  חדשני  בעיצוב  מת, 
 EcoSilence מנוע 
וע־ שקט  פחמים  ללא 
לחצן  שנים,  לאורך  מיד 
לחי־  VarioPerfect
באנרגיה  או  בזמן  סכון 
מושלמים,  ביצועים  עם 
 Reload אפשרות 

תחי־ לאחר  גם  פריטים  להוספת 
נוספות  תכניות  ומגוון  התכנית  לת 
לקלה  הכביסה  חווית  את  שיהפכו 

ומהנה!
בוש, עוקפת את כולם בסיבוב. 

באחריות!
משתלמת  הטבה  עם  ועכשיו 
בתוספת  אחריות  שנות   5 במיוחד, 
199 ₪ בלבד. (4 שנות אחריות בתו־

ספת 199 ₪ בנוסף לאחריות המוע־
נקת למוצר לשנה ממועד הרכישה). 
בנוסף, 10 שנות אחריות על המנוע. 
*9 שנות אחריות נוספת מוגבלת על 
המו־ לאחריות  בנוסף  המנוע בלבד, 

ע"פ  אחת  שנה  למשך  למוצר  ענקת 
בר־ האחריות.  לתעודת  בכפוף  דין. 
המשתתפים  המשווקים  אצל  כישה 

בהטבה.

"גילינו את הנופש המושלם. מעולם לא נהננו ככה בחופשה"

מאות המשפחות החרדיות שבילו את חופשת הקיץ במלון כינר 
חזרו עמוסות חוויות ובעיקר עם טעם של עוד 

מאחורינו  ה'תשע"ט  הזמנים  בין 
חוזרות  חרדיות  משפחות  אלפי  ומאות 
בימים אלו לשגרה. כמה מאות מהן יצאו 

מבין הזמנים הזה עם טעם טוב במיוחד. 
מה שגרם לכך זו העבודה שהמשפ־
חות הללו בחרו לצאת לנופש במלון כינר 

- המקום האידיאלי למשפחה החרדית.
אורחי המלון נהנו בשלושת השבו־
ותוכניות  מהופעות  הזמנים  בין  של  עות 
מקום  בשום  למצוא  היה  ניתן  לא  כמותן 

אחר.
הזמרים  במלון:  הופיעו  היתר  בין 
טו־ שמעון  הרמן,  מנחם  קמפה,  נפתלי 
בול, נתן דעי ואבי מילר. בנוסף התקיימו  
פרסים  נושאות  ושירה  מוזיקה  תחרויות 
ואור־ מפורסמים  מוזיקאים  בהשתתפות 

חי המלון.
אורחי  נהנו  ממנה  בתכניה  עוד 
מופע  למערב',  מזרח  'בין  מופע  המלון: 
קצב אש וקפוארה, ההצגה 'הנרדף' מבית 

היוצר של עופר לוי, סיפור מלווה בקרי־
קטורות.

והחקיין  הבדרן  הרדיו,  שדרן  גם 
סט־ מופע  במלון  העביר  שוקרון  יהודה 

נדאפ.
ימי  ככל  לאורך  הכל.  לא  עוד  וזה 
אומנות  קרקסים,  במלון  היו  החופשה 
בחול, מתנפחים רטובים, מיני לונה פארק 

ועוד תכניות והפעלות רבות וטובות.
ירושלים  מאזור  ילדים  ל6  אבל  י. 

שנסע עם משפחתו לנופש בכינר, מספר: 
רבים  ומלונות  במקומות  בעבר  "בילינו 
משחזר:  י.  ככה".  נהננו  לא  מעולם  אך   –
"קודם כל ולפני הכל האווירה במלון היא 
השירות,  החדרים,  האוכל,  אידיאלית; 

הכל מעל ומעבר".
נהנו  הילדים  "בנוסף,  מוסיף:  הוא 
התו־ מקום.  בשום  נהננו  לא  שהם  כמו 
הגילאים  לכל  הותאמו  וההופעות  כניות 
והתכ־ ההופעות  לצד  מושלם...זה  באופן 

ניות שיועדו עבורנו".
המו־ הנופש  את  גילינו  "מבחינתנו 
בחופשה.  ככה  נהננו  לא  מעולם  שלם. 

ברור לנו נחזור לכינר גם בשנה הבאה"

היענות רבה להתרמת 
הדם במרכז הרפואי 
של 'מכבי' ברוממה 

הת־ תרומות  עשרות 
המ־ הדם  בהתרמת  קבלו 
בש־ 'מכבי'  שיזמה  רכזית 

בירושלים.  רוממה  כונת 
במרכז  התקיים  המבצע 
בשכונה,  'מכבי'  הרפואי 
בשיתוף ארגון 'סעד ומרפא' 
ובנק הדם של מד"א. תורמים 
בכדי  למקום,  הגיעו  רבים 
רפואית  בסביבה  דם  לתרום 
מתאימה, ולסייע למאגר בנק 

הדם בישראל.
מנהל  רייכמן  זאב  ר' 
מרכז רפואי 'מכבי' ברוממה: 
עשרות  את  לראות  "שמחנו 
למקום,  שהגיעו  התורמים 
התרומות  מאגר  את  וחיזקו 
מצילות החיים של בנק הדם. 
הודות לשיתוף הפעולה המ־
תמשך בין 'מכבי' לבין ארגון 

תושבי  זכו  ומרפא',  'סעד 
במערך  חלק  ליטול  השכונה 
ההולמת  בסביבה  הארצי, 
ובשעות  חייהם,  ארחות  את 
יומם.  סדר  את  המאפיינות 

שת"פ  עוד  ונקיים  נמשיך 
וקידום  חברינו  לטובת  רבים 
בריאותם של כלל עמ"י, עם 
שירות רפואי מתקדם, קשוב 

ורגיש".

גם בירושלים: מבוטחי 'מכבי שלי' נהנים מטיפולי 
שיניים משמרים ב-23 שקל בלבד

כחלק מסל הטיפולים שמעניקה רשת מרפאות 'מכבידנט' לחברי 'מכבי', זוכים מבוטחי 'מכבי שלי' לטיפולי שיניים משמרים ב-23 שקל. העלות 
הנוחה מהווה חלק ממעטפת שירותי רפואת השיניים שמעניקה 'מכבידנט'  המצטיינת בסל טיפולים רחב ומקצועי, המוענק תחת קורת גג אחת.

'מכבידנט' היא רשת השיניים היחי־
לאחרונה  שזכתה  ובעולם  בישראל  דה 
שמח־ לארגונים  המוענק  היהלום',  ב'תו 
 (ISO (תקני  איכות  תווי  בשבעה  זיקים 
ובכך, היא מצטרפת למועדון מצומצם של 
נכון  היוקרתי.  התו  את  הנושאות  חברות 
מחזיקות  בישראל  חברות   14 רק  להיום, 
בתו, ביניהן התעשייה האווירית לישראל, 
לחי־ מערכות  ורפאל  הצבאית,  התעשייה 

מה מתקדמות.
מציעה  והשפלה,  ירושלים  במחוז 
הרשת פריסת מרפאות נוחה באזורים נגי־

אגריפס  ברחוב  בירושלים,  במיוחד;  שים 
בר־ שמש,  בבית  זאב.  פסגת  ובשכונת   40

יחזקאל  ברח'  ג',  ב"ש  וברמת  רבין 2  חוב 
הנביא 22,ובמודיעין עלית, ברחוב שדרות 
יחזקאל 2. בכל המרפאות, זמינים לרשות 
והמומחים,  הרופאים  טובי  המבוטחים 
לטיפו־ ומקצועי  מסור  שירות  המעניקים 

לים סדירים ושירותי עזרה ראשונה.
סל טיפולי 'מכבידנט' כולל; בדיקות 
שיננית,  אישית,  טיפול  תוכנית  שיניים, 
מיק־ בעזרת   – שורש  טיפולי  סתימות, 

עקירות,  שורש,  לטיפולי  מיוחד  רוסקופ 

כתרים,  שתלים,  ולסת,  פה  כירורגיית 
שיניים  יישור  טיפולי  תותבות,  גשרים, 
רפואה  ומבוגרים,  לילדים  (אורתודונטיה) 
אסתטית – הלבנת שיניים, סתימות לבנות, 
זאת,  לכל  נוסף  ראשונה.  עזרה  וטיפולי 
ניתן לקבל טיפולים בהרדמה מלאה במר־
פאות מכבידנט אסותא בתל אביב, בחיפה 

ובבאר שבע.
ב'מכבי  המבוטחים  'מכבי'  חברי 
בע־ הטיפולים  סל  את  לקבל  זוכים  שלי' 
בדיקה  במיוחד;  ומשתלמות  נוחות  לויות 
צילומים),  כולל  (לא  תשלום  ללא  שנתית 

50% הנחה להסרת אבן והדרכה להיגיינת 
רפואה  טיפולי  בשנה),  פעמיים  (עד  הפה 
ליישור  הנחה   50%  ,  ₪ ב-23  משמרת 
שיניים, טיפולי חניכיים, שתלים דנטליים, 
משקמים  טיפולים  שתלים,  ע"ג  שיקום 

וצילומי שיניים.
מר  והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
למ־ לה  שמה  'מכבי'  "קבוצת  לשץ:  גידי 
מעטפת  את  מבוטחיה  לכל  להעניק  טרה 
כחלק  בישראל.  הטובה  הבריאות  שירותי 
'מכ־ רשת  את  'מכבי'  מפעילה  זו,  מגישה 
עש־ הרף  ללא  פותחת  ובמקביל,  בידנט', 

שירותים  מעמיקה  רפואיים,  מרכזים  רות 
ומנגישה אותם".

של  השירותים  תנופת  במסגרת 
מתחילת  הצטרפו   בירושלים,  'מכבי' 
ברחבי  מומחים  רופאים  מעל-50  השנה 
העיר ונפתחו בה עשרות מרכזים רפואיים 
מתקדמים. את תוצאות ההשקעה  רואים 
מבוטחים  של  ההצטרפות  בנתוני  בבירור 
חדשים, על פי נתוני הביטוח הלאומי, מו־
בילה 'מכבי' שלוש וחצי שנים את שירותי 
הבריאות בירושלים עם מעל 30,000 מצ־

טרפים חדשים בכל רחבי העיר.
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באחריות: מכונות הכביסה של 
בוש – האמינות והטובות בישראל

לש־ כביסה  מכונת  רוצים 
למומחים:  תקשיבו  ארוכות?  נים 
קבעו  העצמאיים  מהטכנאים   67%
הן  בוש  של  הכביסה  "מכונות   –
האמינות והטובות ביותר בישראל". 
בוש מציעה למשפחה החרדית מגוון 
ובאמינות  באיכות  כביסה  מכונות 
משתנה  בקיבולת  בוש,  של  הידועה 
מ-7 ק"ג המתאימה לזוג הצעיר ועד 
9 ק"ג המושלמת למשפחות ברוכות 
מתקדמות  טכנולוגיות  עם  הילדים, 
ופיתוחים מובילים שיהפכו את הכ־

ביסה שלכם לנקייה הרבה יותר.
הכ־ מכונת  את  למשל  הכירו 
פתח   ,WAW20468IL בוש  ביסה 
די־ סל"ד,   1,000 עד  ק"ג,   8 קדמי, 

עם  גרמניה  תוצרת   A אנרגטי  רוג 
חולצות  לכביסת  ייחודית  תוכנית 
מכופתרות, תכנית לשמיכות, כיסויי 
ב-15  מהירה  ותוכנית  וכריות  מיטה 
 Allergy plus דקות בלבד! תוכנית
ייחודית  בצורה  בבגדים  המטפלת 

של  מקסימלית  להסרה 
המסייעת  סבון  שאריות 
בוש  רגיש.  עור  לבעלי 
היא   WAW20468IL
מושל־ כביסה  מכונת 
עם  חדשני  בעיצוב  מת, 
 EcoSilence מנוע 
וע־ שקט  פחמים  ללא 
לחצן  שנים,  לאורך  מיד 
לחי־  VarioPerfect

באנרגיה  או  בזמן  סכון 
מושלמים,  ביצועים  עם 
 Reload אפשרות 

תחי־ לאחר  גם  פריטים  להוספת 
נוספות  תכניות  ומגוון  התכנית  לת 
לקלה  הכביסה  חווית  את  שיהפכו 

ומהנה!
בוש, עוקפת את כולם בסיבוב. 

באחריות!
משתלמת  הטבה  עם  ועכשיו 
בתוספת  אחריות  שנות   5 במיוחד, 
199 ₪ בלבד. (4 שנות אחריות בתו־

ספת 199 ₪ בנוסף לאחריות המוע־
נקת למוצר לשנה ממועד הרכישה). 
בנוסף, 10 שנות אחריות על המנוע. 
*9 שנות אחריות נוספת מוגבלת על 
המו־ לאחריות  בנוסף  המנוע בלבד, 

ע"פ  אחת  שנה  למשך  למוצר  ענקת 
בר־ האחריות.  לתעודת  בכפוף  דין. 
המשתתפים  המשווקים  אצל  כישה 

בהטבה.

"גילינו את הנופש המושלם. מעולם לא נהננו ככה בחופשה"

מאות המשפחות החרדיות שבילו את חופשת הקיץ במלון כינר 
חזרו עמוסות חוויות ובעיקר עם טעם של עוד 

מאחורינו  ה'תשע"ט  הזמנים  בין 
חוזרות  חרדיות  משפחות  אלפי  ומאות 
בימים אלו לשגרה. כמה מאות מהן יצאו 

מבין הזמנים הזה עם טעם טוב במיוחד. 
מה שגרם לכך זו העבודה שהמשפ־
חות הללו בחרו לצאת לנופש במלון כינר 

- המקום האידיאלי למשפחה החרדית.
אורחי המלון נהנו בשלושת השבו־
ותוכניות  מהופעות  הזמנים  בין  של  עות 
מקום  בשום  למצוא  היה  ניתן  לא  כמותן 

אחר.
הזמרים  במלון:  הופיעו  היתר  בין 
טו־ שמעון  הרמן,  מנחם  קמפה,  נפתלי 
בול, נתן דעי ואבי מילר. בנוסף התקיימו  
פרסים  נושאות  ושירה  מוזיקה  תחרויות 
ואור־ מפורסמים  מוזיקאים  בהשתתפות 

חי המלון.
אורחי  נהנו  ממנה  בתכניה  עוד 
מופע  למערב',  מזרח  'בין  מופע  המלון: 
קצב אש וקפוארה, ההצגה 'הנרדף' מבית 

היוצר של עופר לוי, סיפור מלווה בקרי־
קטורות.

והחקיין  הבדרן  הרדיו,  שדרן  גם 
סט־ מופע  במלון  העביר  שוקרון  יהודה 

נדאפ.
ימי  ככל  לאורך  הכל.  לא  עוד  וזה 
אומנות  קרקסים,  במלון  היו  החופשה 
בחול, מתנפחים רטובים, מיני לונה פארק 

ועוד תכניות והפעלות רבות וטובות.
ירושלים  מאזור  ילדים  ל6  אבל  י. 

שנסע עם משפחתו לנופש בכינר, מספר: 
רבים  ומלונות  במקומות  בעבר  "בילינו 
משחזר:  י.  ככה".  נהננו  לא  מעולם  אך   –
"קודם כל ולפני הכל האווירה במלון היא 
השירות,  החדרים,  האוכל,  אידיאלית; 

הכל מעל ומעבר".
נהנו  הילדים  "בנוסף,  מוסיף:  הוא 
התו־ מקום.  בשום  נהננו  לא  שהם  כמו 

הגילאים  לכל  הותאמו  וההופעות  כניות 
והתכ־ ההופעות  לצד  מושלם...זה  באופן 

ניות שיועדו עבורנו".
המו־ הנופש  את  גילינו  "מבחינתנו 
בחופשה.  ככה  נהננו  לא  מעולם  שלם. 

ברור לנו נחזור לכינר גם בשנה הבאה"

היענות רבה להתרמת 
הדם במרכז הרפואי 
של 'מכבי' ברוממה 

הת־ תרומות  עשרות 
המ־ הדם  בהתרמת  קבלו 
בש־ 'מכבי'  שיזמה  רכזית 
בירושלים.  רוממה  כונת 
במרכז  התקיים  המבצע 
בשכונה,  'מכבי'  הרפואי 
בשיתוף ארגון 'סעד ומרפא' 
ובנק הדם של מד"א. תורמים 
בכדי  למקום,  הגיעו  רבים 
רפואית  בסביבה  דם  לתרום 
מתאימה, ולסייע למאגר בנק 

הדם בישראל.
מנהל  רייכמן  זאב  ר' 
מרכז רפואי 'מכבי' ברוממה: 
עשרות  את  לראות  "שמחנו 
למקום,  שהגיעו  התורמים 
התרומות  מאגר  את  וחיזקו 
מצילות החיים של בנק הדם. 
הודות לשיתוף הפעולה המ־
תמשך בין 'מכבי' לבין ארגון 

תושבי  זכו  ומרפא',  'סעד 
במערך  חלק  ליטול  השכונה 
ההולמת  בסביבה  הארצי, 
ובשעות  חייהם,  ארחות  את 
יומם.  סדר  את  המאפיינות 

שת"פ  עוד  ונקיים  נמשיך 
וקידום  חברינו  לטובת  רבים 
בריאותם של כלל עמ"י, עם 
שירות רפואי מתקדם, קשוב 

ורגיש".

גם בירושלים: מבוטחי 'מכבי שלי' נהנים מטיפולי 
שיניים משמרים ב-23 שקל בלבד

כחלק מסל הטיפולים שמעניקה רשת מרפאות 'מכבידנט' לחברי 'מכבי', זוכים מבוטחי 'מכבי שלי' לטיפולי שיניים משמרים ב-23 שקל. העלות 
הנוחה מהווה חלק ממעטפת שירותי רפואת השיניים שמעניקה 'מכבידנט'  המצטיינת בסל טיפולים רחב ומקצועי, המוענק תחת קורת גג אחת.

'מכבידנט' היא רשת השיניים היחי־
לאחרונה  שזכתה  ובעולם  בישראל  דה 
שמח־ לארגונים  המוענק  היהלום',  ב'תו 
 (ISO (תקני  איכות  תווי  בשבעה  זיקים 
ובכך, היא מצטרפת למועדון מצומצם של 
נכון  היוקרתי.  התו  את  הנושאות  חברות 
מחזיקות  בישראל  חברות   14 רק  להיום, 
בתו, ביניהן התעשייה האווירית לישראל, 
לחי־ מערכות  ורפאל  הצבאית,  התעשייה 

מה מתקדמות.
מציעה  והשפלה,  ירושלים  במחוז 
הרשת פריסת מרפאות נוחה באזורים נגי־

אגריפס  ברחוב  בירושלים,  במיוחד;  שים 
בר־ שמש,  בבית  זאב.  פסגת  ובשכונת   40
יחזקאל  ברח'  ג',  ב"ש  וברמת  רבין 2  חוב 
הנביא 22,ובמודיעין עלית, ברחוב שדרות 
יחזקאל 2. בכל המרפאות, זמינים לרשות 
והמומחים,  הרופאים  טובי  המבוטחים 
לטיפו־ ומקצועי  מסור  שירות  המעניקים 

לים סדירים ושירותי עזרה ראשונה.
סל טיפולי 'מכבידנט' כולל; בדיקות 
שיננית,  אישית,  טיפול  תוכנית  שיניים, 
מיק־ בעזרת   – שורש  טיפולי  סתימות, 
עקירות,  שורש,  לטיפולי  מיוחד  רוסקופ 

כתרים,  שתלים,  ולסת,  פה  כירורגיית 
שיניים  יישור  טיפולי  תותבות,  גשרים, 
רפואה  ומבוגרים,  לילדים  (אורתודונטיה) 
אסתטית – הלבנת שיניים, סתימות לבנות, 
זאת,  לכל  נוסף  ראשונה.  עזרה  וטיפולי 
ניתן לקבל טיפולים בהרדמה מלאה במר־

פאות מכבידנט אסותא בתל אביב, בחיפה 
ובבאר שבע.

ב'מכבי  המבוטחים  'מכבי'  חברי 
בע־ הטיפולים  סל  את  לקבל  זוכים  שלי' 
בדיקה  במיוחד;  ומשתלמות  נוחות  לויות 
צילומים),  כולל  (לא  תשלום  ללא  שנתית 

50% הנחה להסרת אבן והדרכה להיגיינת 
רפואה  טיפולי  בשנה),  פעמיים  (עד  הפה 
ליישור  הנחה   50%  ,  ₪ ב-23  משמרת 
שיניים, טיפולי חניכיים, שתלים דנטליים, 
משקמים  טיפולים  שתלים,  ע"ג  שיקום 

וצילומי שיניים.
מר  והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
למ־ לה  שמה  'מכבי'  "קבוצת  לשץ:  גידי 
מעטפת  את  מבוטחיה  לכל  להעניק  טרה 
כחלק  בישראל.  הטובה  הבריאות  שירותי 
'מכ־ רשת  את  'מכבי'  מפעילה  זו,  מגישה 
עש־ הרף  ללא  פותחת  ובמקביל,  בידנט', 

שירותים  מעמיקה  רפואיים,  מרכזים  רות 
ומנגישה אותם".

של  השירותים  תנופת  במסגרת 
מתחילת  הצטרפו   בירושלים,  'מכבי' 
ברחבי  מומחים  רופאים  מעל-50  השנה 
העיר ונפתחו בה עשרות מרכזים רפואיים 
מתקדמים. את תוצאות ההשקעה  רואים 
מבוטחים  של  ההצטרפות  בנתוני  בבירור 
חדשים, על פי נתוני הביטוח הלאומי, מו־
בילה 'מכבי' שלוש וחצי שנים את שירותי 
הבריאות בירושלים עם מעל 30,000 מצ־

טרפים חדשים בכל רחבי העיר.
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רק ב'לאומית': תרופות מרשם עד בית הלקוח
השירות הראשון מסוגו בארץ לאספקת תרופות מרשם עד בית הלקוח צפוי לעלות לאוויר לקראת סוף שנת 2019 וילווה במתן ייעוץ והכוונה 

רוקחית מקצועית

של   BE הפארם  רשת 
כי  השבוע  הודיעה  שופרסל 
לרכישת 51%  הסכם  על  חתמה 
און  'בלה  חברת  של  ממניותיה 
בשליטת  הנמצאת  בע"מ',  ליין 
פרמצב־ תעשייה  'רקח  קבוצת 

היתר  בין  ועוסקת  בע"מ',  טית 
בשיווק ומכירה של תוספי מזון 
רכי־ הלקוח.  בית  עד  ותרופות 
שה זו הינה רכישה ראשונה של 
להיות  לה  שתאפשר   BE רשת
בישראל  הראשונה  החברה 
עד  מרשם  תרופות  שתספק 
הזמנה  באמצעות  הלקוח,  בית 

מראש. 
פב־ בחודש  כי  לציין,  יש 
חברת  זכתה  האחרון,  רואר 

שי־ לאומית  של  במכרז  בלה 
מכירה  להפצה,  בריאות,  רותי 
תרופות  של  הבית  עד  ואספקה 
מרשם ומוצרי בית מרקחת למ־
מצויה  החברה   . לאומית  בוטחי 
הקמת  של  מתקדמים  בשלבים 
ני־ לטובת  ייעודית,  פלטפורמה 
פוק ואספקת תרופות מרשם עד 
לכללים  בהתאם  הלקוח,  לבית 
משרד  ידי  על  שהותוו  ולנהלים 

הבריאות
הסדיר  הבריאות  משרד 
כבר בשנת 2008 מכירה מקוונת 
המרק־ מבית  תרופות  ומשלוח 
 BE חת לבית הלקוח, אך רשת
את  שתספק  הראשונה  תהיה 
השירות לקופת חולים בישראל.

כבר היום, משלוחים רבים 
מסוגים שונים מגיעים ללקוחות 
והכוונה  חודש  מדי  הבית  עד 
גג  קורת  תחת  שבעתיד  היא 
ביש־ לראשונה  יהיה  ניתן  אחת 
אף תרופות מרשם  ראל להזמין 
באמצעות  חולים   קופות  של 
בסיס  ועל   BE הפארם  רשת 
בימים  המוקמת  הפלטפורמה 

אלה בחברת בלה.
כפופה  העסקה  השלמת 
מת־ תנאים  של  להתקיימותם 
אישור  קבלת  וביניהם,  לים, 

הממונה על התחרות.
מנכ"ל  אברכהן,  איציק 
הרכישה  הסכם   " שופרסל: 
יאפשר לרשת BE, לפרוץ דרך 

מרשם  תרופות  אספקת  ידי  על 
שירו־ לאומית  לקוחות  בית  עד 
תי בריאות. זוהי סנונית ראשונה 
הרחבת  את  בהמשך  שתאפשר 
שאר  למבוטחי  גם  השירותים 
קופות החולים על מנת להנגיש 
את שירותי תרופות המרשם עד 
רבות  אוכלוסיות  עבור  הבית 

הזקוקות לכך".
 :BE מנכ"ל  וטרמן,  אורי 
בשי־ נמצא  שהעתיד  לנו  "ברור 
לוב של מסחר מקוון מוביל ופו־
המייצרים  סניפים  עם  דרך  רץ 
בתי  מוסף.  וערך  קניה  חווית 
אסט־ עוגן  המהווים  המרקחת 
אס־ עוגן  יהוו  חנות  בכל  רטגי 
המקוונים.  בערוצים  גם  טרטגי 

מהווה  בלה  בחברת  ההשקעה 
בכניסה  משמעותית  דרך  אבן 
הדיגיט־ המרקחת  בית  לתחום 

לי".
ניסים אלון, מנכ"ל לאומית 
שירותי בריאות: לאומית שירו־
שיתוף  על  מברכת  בריאות  תי 
 BE רשת  עם  החדש  הפעולה 
תרופות  אספקת  שופרסל.  של 
מבחינ־ מהווה  הבית  עד  מרשם 
של  דיגיטלית  מעגל  סגירת  תנו 
הלקוח, החל מביקור רופא בא־
מצעות הוידאו, דרך הזמנת הת־

רופות  וכלה באספקת התרופות 
.BE עד הבית על ידי חברת

חברת  מנכ"ל  אלמוג,  שי 
אנו  שבו  "בעידן  ליין:  און  בלה 

מגיעים  ושירות  מוצר  כל  חיים 
עד הבית. דווקא תרופות מרשם 
הבית  עד  להגיע  כה  עד  בוששו 
שקיימת  הרבה  המורכבות  נוכח 
הכ־ הרבה  והאחריות  בתהליך 
זה  חיוני  שירות  באספקת  רוכה 
הע־ הרגולציה  לתנאי  בהתאם 
דכניים. לשירות זה יש חשיבות 
רבה למגוון רחב של אוכלוסיות 
חולים  השלישי,  הגיל  לרבות 
מדובר  בית.  ומאושפזי  כרונים 
בשירות משלים למעטפת השי־
רותים שהולכת וגדלה בשירותי 
הבית.  עד  שניתנים  בריאות 
כניסה של רשת BE תיתן מנוף 
אס־ פרויקט  בישום  משמעותי 

טרטגי ומורכב זה".

בסימן מבורך של גידול והתרחבות מרשימה

באווירה חגיגית ומרוממת תיפתח בס"ד 
ביום א' הקרוב שנת הלימודים החדשה במאות 

מוסדותיו של החינוך העצמאי
ראשי החינוך העצמאי, היו"ר, המנכ"ל, והמשנים, הביעו את תחושת ההודיה להשי"ת על פתיחתה המחודשת והתקינה של שנת הלימודים 

תוך התמודדות ופעילות מייגעת ומאומצת, בתפילה ובתקווה כי יזכו להמשיך בחינוך ועיצוב דמות הדור הבא תוך עמידה נחושה ואיתנה על 
עצמאותו וטהרתו.

להשי"ת  הודיה  בתחושת 
תי־ ומרוממת,  חגיגית  ובאווירה 
הקרוב  ראשון  ביום  בעז"ה  פתח 
תש"פ  החדשה  הלימודים  שנת 
החינוך  מוסדות  מאות  בכשלוש 
תורה  תלמודי  הכוללים  העצמאי, 
בית  ספר  ובתי  לבנים,  ספר  ובתי 
פני  על  הפזורים  לבנות,  יעקב   –
וישובים,  ערים  של  רבות  עשרות 
לתפא־ מתחנכים  במסגרתם  אשר 
רת למעלה ממאה ועשר אלף תל־
את  הממשיכים  ותלמידות,  מידים 
מורשת ומסורת אבותינו ורבותינו 

מדור דור.
רבבות  אמורים  שנמסר  כפי 
מכל  והתלמידות  התלמידים 
אמו־ והעדות,  הזרמים  החוגים 
ראשון  יום  של  בבוקרו  לשוב  רים 
לספס־ אלול  חודש  ראש  הקרוב 
מלאכת  על  כאשר  הלימודים,  לי 
הקודש של החינוך הטהור והמקו־
למע־ מופקדים  היומין  עתיקת  רי 
הוראה  עובדי  אלפים  מעשרת  לה 
מאות  ובכללם  וחלקיים,  מלאים 
מפ־ הספר,  בתי  ומנהלות  מנהלים 
ומנחים,  בוחנים  ומפקחות,  קחים 
ובמ־ באמונה  ה'  מלאכת  העושים 
סירות להצלתו הרוחנית של הדור 

הצעיר.
הרב  העצמאי  החינוך  יו"ר 
שליט"א,  לייזרזון  יוסף  אברהם 
המנהל הכללי הרב אליעזר סורוצ־

קין שליט"א, ומשנהו הרב אברהם 
שוורץ שליט"א, הביעו בסוף הש־
ואת  להשי"ת  הודיה  תחושת  בוע 
הפוקדים  הרוח  וקורת  השמחה 
החינו־ המערכת  את  אלה  בימים 
ופלגיה,  חלקיה  לכל  הענפה  כית 
והודות  דשמיא  שבסייעתא  על 
והמייגעת  המאומצת  לפעילותם 
המחלקות  ומנהלות  מנהלי  של 
העצמאי,  החינוך  בבית  והאגפים 
הצליחו - בתום עבודה מסורה וב־
לתי נלאית במשך כל חדשי הקיץ 
אירגוניים  קשיים  על  להתגבר   –
ליום  ולהגיע  מינהליות  ובעיות 
החינוך  בחיי  זה  ומרומם  חשוב 
העצמאי  החינוך  הטהור,  התורתי 
על  להיווסדו  ושש  הששים  בשנה 
ידי גאוני וצדיקי הדור העבר זי"ע.
שני־ העצמאי  החינוך  ראשי 
הקודש  מלאכת  על  כאמור  צחו 
עם  והדוק  מלא  פעולה  בשיתוף 
הביעו  אף  במערכת,  הזרועות  כל 
את ברכותיה ואיחוליה של ההנה־
העצמאי  החינוך  ילדי  לרבבות  לה 
בה  ומבורכת,  פוריה  חינוך  לשנת 
ספינות  כותלי  בין  להתחנך  יזכו 
התו־ במעלות  הרוחניות  ההצלה 
לכלל  כבוד  ולהביא  והיראה,  רה 
הרו־ ומנהיגיו  ולקברניטיו  ישראל 
חניים מכווני דרכו ומעצבי דמותו 

של החנה"ע.
הסיכום  בישיבת  כי  יצוין 

לרגל השלמת ההיערכות לשנה"ל 
הע־ החינוך  ראשי  מסרו  הבאה 
ומפורטת  מאלפת  סקירה  צמאי 
לקראת פתיחת שנה"ל, בין השאר 
המר־ הגידול  על  המנכ"ל  דיווח 
נוספים  תלמידים  אלפי  של  שים 
של  שונים  ספר  בבתי  שנקלטו 
שונים  יישוב  בנקודות  המערכת 
הט־ לגידול  מעבר  הארץ  ברחבי 
פעו־ בעקבות  זאת  השנתי,  בעי 
הקירוב  ארגוני  של  הרישום  לות 
לאחים"  "לב  במיוחד  והתשובה 
והמ־ המנהלים  עם  יחד  הפועלים 
לרישום  הספר  בתי  של  נהלות 
החר־ החינוך  במוסדות  תלמידים 
דיים, ובכללם עולים חדשים, בהם 
אחרות  וארצות  מצרפת  עולים 
למשפ־ תלמידים  וכן  בתפוצות, 
על  נמנות  שאינן  מסורתיות  חות 
לחנך  וחפצים  החרדיים  החוגים 
כמו  תורנית  במסגרת  ילדיהם  את 
"נתיבות  של  המסורתיים  בתיה"ס 
משה" בניהולו של המשנה למנכ"ל 
בוימל,  צבי  הרב  העצמאי  החינוך 
ליל־ "שובו"  ארגון  של  בתיה"ס 

הרב  של  בניהולו  רוסיה  עולי  די 
חיים מיכאל גוטרמן, ו"שערי ציון" 
בניהולו של הרב שמואל אלישוב, 
הפועלים בשיתוף מלא עם החינוך 
העצמאי, בין השאר דווח על פתי־
חת מאתיים כיתות לימוד נוספות 
כדי לאפשר את קליטת אלפי הת־

למידים החדשים.
כי  נמסר  הישיבה  במהלך 
לאח־ הצוברת  המגמה  במסגרת 
של  רצונם  על  רבה  תאוצה  רונה 
להצטרף  קיימים  חרדיים  מוסדות 
צורפו  העצמאי,  החינוך  למערכת 
הנפתחת  החדשה  שנה"ל  לקראת 
בראשות השבוע הבא מוסדות חי־
נוך וותיקים כמו צאנז - נתניה, בו־
סטון בני ברק, "אמת ואמונה" בק־

בבית  בעלז   - מלכה  בית  גת,  רית 
וויז'ניץ  סערט  גת,  וקרית  שמש 
בימים  ייחנכו  כן  כמו  ברק,  בני 
הקרובים מבנים חדשים ומרווחים 
למ־ כפתרון  לאחרונה  שהוקמו 
חיים  מאור  ביניהם  הדיור,  צוקת 
בצפת, אגף חדש בבי"ס בית יעקב 
בנתניה, אגף חדש בביה"ס "אהלי 
יוסף" במודיעין עילית, מבנה חדש 
לביה"ס התיכון ביבנה, מבנה חדש 
משה "מרום"  נתיבות  של  לביה"ס 
בעפולה, מטה מיוחד פועל בימים 
לה־ לוד  עיריית  עם  בשיתוף  אלה 
קמתו של בי"ס חדש בישוב החרדי 
אכלוס  בשלבי  הנמצא  "אחיסמך" 
ראשוניים, ביה"ס "אהלי אליעזר" 
הועבר  ברק  בבני  הרצוג  בקרית 
באופן זמני למבנה ארעי באזור, על 
מנת לאפשר הקמתו של בנין חדש 
על שטח ביה"ס הקיים בסיוע עי־
ריית בני ברק וראשה הרב אברהם 
המיוחד  החינוך  גם  רובינשטיין, 

של  מיוחד  לתיגבור  יזכה  בחנה"ע 
במקומות  חדשות  כיתות  תוספת 
עילית,  מודיעין  ביניהם  שונים, 

בני ברק, ואשדוד.
שביעות רצון מרובה עוררה 
החי־ הפעילות  אודות  הסקירה 
בתחום  והחיונית  החשובה  נוכית 
ולש־ להגן  שמתפקידו  הפדגוגי, 
המקוד־ החינוך  עקרונות  על  מור 
שים המנחים את דרכו של החינוך 
על  דווח  לכך  בהקשר  העצמאי, 
בתי  על  הפיקוח  מערך  חיזוק 
נוסף  תיגבור  עתה  שקיבל  הספר 
עם מינויו של המחנך הרב יהושע 
פרבר כמפקח כחלק מאזור המר־
קרביץ  ח.  הגב'  המחנכת  ושל  כז, 
וסבי־ ירושלים  באזור  כמפקחת 
בותיה יחד עם המפקחת הוותיקה 

הגב' צ. הייזלר.
מיוחדת  והוקרה  הערכה 
לקרן  הישיבה  במהלך  הובעה 
הודות  אשר  וראשיה,  ההסעות 
המ־ ועזרתם  לתמיכתם,סיועם 
להיערך  המערכת  הצליחה  סורה, 
האמורים  הסעות  מסלולי  לאלף 
תלמי־ רבבות  יום  מדי  להסיע 
ממאה  בלמעלה  ותלמידות  דים 
בערי  בעיקר  ספר  בתי  ועשרים 
יקר  להוציא  ובפרברים,  הפיתוח 
מזולל ולהכניסם בחצרות בית ה'.

הצהירו  הישיבה  בתום 
יום  כי  העצמאי  החינוך  ראשי 

חדשה  הלימודים  שנת  פתיחת 
התרג־ ומעורר  מיוחד  יום  הינו 
החינוך  של  המערכת  עבור  שות 
ואג־ שלוחותיה  כל  על  העצמאי 
פיה, בהדגישם כי ביום זה אופפת 
ביותר  מרנינה  תחושה  כולנו  את 
הנעו־ בני  רבבות  רבבות  לנוכח 
ובחדווה  בשמחה  החוזרים  רים 
לחצרות בית ה' – אלו בתי הספר, 
ביום נכבד זה – ציינו –אנו גם מלאי 
תלמידינו  של  כניסתם  על  סיפוק 
הישי־ להיכלי  ח'  כיתות  מסיימי 
של  וקליטתם  הקדושות,  בות 
החינוך  את  שסיימו  תלמידותינו 
היסודי שלנו לסמינרים של "בית 
חינוכם  את  ימשיכו  שם  יעקב", 
להקים  הזמן  בבוא  ויזכו  הטהור 
יש־ בבית  ונאמנים  כשרים  בתים 

ראל.
בסיום דבריהם הם גם הבי־
עולם,  לבורא  ותקווה  תפילה  עו 
ועיצוב  בחינוך  להמשיך  נזכה  כי 
דמותו של דור העתיד תוך עמידה 
איתנה ושמירה מעולה על משמר 
עצמאותו הרוחנית והחינוכית של 
ומו־ כשאיפתם  הקדוש,  המפעל 

המקיפים  הכבוד  ענני  של  רשתם 
המפוארת  המערכת  את  ומלווים 
של החינוך העצמאי, פרי יצירתם 
של רבותינו גדולי  נפשם  ומשאת 
ישראל זי"ע וייבלחט"א מאז ועד 

הלום.      
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פועלים למענכם:

בנק הפועלים מלווה את 
המשפחות בנישואי בניהן

המר־ התקופה  אל 
נישואין  שמחת  של  גשת 
כלכלית  הוצאה  גם  מתלווה 
הש־ הימים  מבוטלת.  לא 
חדש  בית  בניית  של  מחים 
לא  משתלבים  בישראל, 
הכלכלית  הדאגה  עם  אחת 
ההורים  כתפי  על  שרובצת 
למקום  הדאגה  המחתנים. 
הצעיר,  הזוג  עבור  מגורים 
השמחות  אולם  של  העלות 
לתקופת  הנלוות  והמתנות 
אחת  לא  גורמים  האירוסין 
שמעיבות  מיותרות  לדאגות 

על השמחה. 
כדי  כך,  לשם  בדיוק 
לה־ יוכלו  השמחה  שבעלי 
בלי  השמחה  ברגעי  תמקד 
הפועלים  בנק  גיבש  טרדות, 
משו־ לעתיד  הטבות  חבילת 
אשראי  פתרונות  ומגוון  תף 
לחתונה  בהכנות  לסיוע 
ולהוצאות הצפויות לאחריה. 
בלע־ הטבות  בשורת  מדובר 
דיות המאפשרות לעבור את 
רגו־ בצורה  החתונה  תקופת 
ניתנות  ההוצאות  כאשר  עה, 
ומו־ הבנק  ידי  על  כאשראי 
חזרות על ידי הלקוח לאורך 
תקופה של עד שמונה שנים. 
מתן  מאפשר  הבנק 
 100 עד  של  בהיקף  אשראי 
ברי־ צד,  לכל  שקלים  אלף 
בפריים  שמתחילה  בית 
פלוס 2.5%, כשההחזר נפרס 

תקופה  פני  על 
של  יחסית  ארוכה 
שנים.  שמונה  עד 
בהטבה  "מדובר 
מאד  משמעותית 
הח־ למשפחות 
שמחתנות  רדיות 
אומר  ילדיהן",  את 
רבינוביץ,  אלי  ר' 
חרדי  מגזר  מנהל 
הפועלים.  בבנק 
"כל צד יכול לקבל 

אשראי בהיקף של מאה אלף 
אטרקטי־ בריבית  שקלים 
תקופת  את  לעבור  כדי  בית 
בנק  בנוסף,  ברוגע.  החתונה 
הפועלים גיבש שורת הטבות 
ולמתח־ למחתנים  ייחודיות 
שי־ מכלול  המספקים  תנים 

משתלמים  בנקאיים  רותים 
ונוחים במיוחד". 

כוללת  ההטבות  שורת 
שלמ־ ביום   VIP שירות 

להפקיד  כדי  החתונה  חרת 
עמלות,  ללא  ומזומן  צ'קים 
למת־ מיוחד  פיקדון  הקמת 
את  לחסוך  שרוצים  חתנים 
בת־ אשראי  הלוואת  כספם, 
והטבות  אטרקטיביים  נאים 
משכנתא.  בהוצאת  מיוחדות 
לתקנון  כפופים  השירותים 
הבנק ומותנים ביכולת החזר 

של הלקוחות. 
גאה  הפועלים  "בנק 
משמעותי  מהלך  להוביל 

עבור המשפחות המחתנות", 
רבינוביץ,  אלי  ר'  אומר 
בבנק  חרדי  מגזר  מנהל 
המוביל  "כבנק  הפועלים. 
חשי־ רואים  אנו  בישראל 
הצרכים  בהבנת  רבה  בות 
הח־ המגזר  של  הייחודיים 
רדי ושמחים להעניק עבורו 
ההולמים  הפתרונות  את 
הושק־ הפעם  גם  ביותר. 
בתמהיל  רבה  מחשבה  עה 
ידי  על  הניתנות  ההטבות 
המשיאות  משפחות  הבנק 
התו־ כאשר  ילדיהן,  את 
מאפשרת  הסופית  צאה 
למשפחות  תמרון  מרחב 
שזוכות לשקט נפשי לטווח 
ארוך. בנק הפועלים ימשיך 
להוביל את הפעילות בקרב 
מגוון  עם  החרדי  המגזר 
מתק־ בנקאיים  פתרונות 
צרכי  את  התואמים  דמים 

האוכלוסייה החרדית". 

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 

עשרות התפרעו 
בכפר עיסאוויה

עשרות ערבים התפרעו בכפר לפני יומיים ◆ תוך יידוי בקבוקי תבערה ואבנים 
לעבר השוטרים ואנשי תקשורת בכפר עיסאוויה שבמזרח ירושלים

מ מ. יו„
בעי־ מבצעית  פעילות  במהלך 
סאוויה שבמזרח ירושלים התפרעו עש־
תבערה  בקבוקי  יידוי  תוך  ערבים  רות 
ואבנים לעבר השוטרים ואנשי תקשורת 

שהיו במקום.
במשטרה התייחסו לטענות לפיהן 
גם אנשי תקשורת נפגעו בפעילות והד־
גישו כי צוותי התקשורת נתבקשו להת־
רחק מהמקום בשל חשש בפגיעה בחיי 
אדם, "המשטרה מאפשרת ותמשיך לא־
פשר את פעילותם העיתונאית של אנשי 
מניעת  לצד  וזאת  בעיסאוויה  תקשורת 

פגיעה בחיי אדם".
בתקופה  כי  מציינים  במשטרה 
משט־ שוטרי  מתמודדים  האחרונה 
הפרות  עם  יום  מדי  כמעט  ישראל  רת 

בהם  לפגוע  וניסיונות  אלימות  סדר 
ורק  הסדר  מפירי  ע״י  עיסאוויה  בכפר 
צינור  מטען  הושלך  ימים,  מספר  לפני 
אותם  מג״ב.  שוטרי  לעבר  בעיסאוויה 
ושאר  זיקוקים  אבנים,  תבערה,  בקבוקי 
אזרחי  כלפי  גם  מכוונים  חבלה  אמצעי 
ישראל ולא רק כלפי השוטרים שמבק־

סדר  הפרות  ולמגר  לעצור  למנוע,  שים 
אלימות אלו.

משטרתית  הפעילות  "בזכות 
ירי־ חלה  באזור,  האחרונים  בחודשים 
תבע־ בקבוקי  אבנים,  בידויי  חדה  דה 
אזרחים  כלפי  נוספות  ועבירות  רה 

חפים מפשע, משתמשי הדרך".

כמו בבית הכנסת: הפתרון המהפכני 
של 'שמיר' לבעיית הכתיבה בשבתות

מוקפדת  והיערכות  חשיבה  לאחר 
הר־ המרכז  של  היולדות  במחלקת  החלו 
שיטת  להפעיל  הרופא)  (אסף  שמיר  פואי 
"רישום" שתחסוך את הצורך בכתיבה ע"י 
מקלדות שבת ו/או נכרי ◆ גדולי הפוסקים 
מברכים על המהלך וקוראים לבתי החולים 

האחרים לאמץ אותו
הרו־ (אסף  'שמיר'  הרפואי  המרכז 

אמיתית  בבשורה  אלו  בימים  יוצא  פא) 
לח־ שתמנע  כזו   ההלכה,  שומרי  לציבור 
לוטין את החשש מחילולי שבת ישירים או 

עקיפים במחלקת היולדות. 
כידוע, אחת הבעיות עמן מתמודות 
נשים שיולדות בשבת היא הכתיבה על ידי 
האחיות שצריכות לציין נתונים טכניים על 
מתמודדים  שבה  הדרך  והלידה.  התינוק 
בתי החולים השונים עם האתגר היא בא־
מקל־ דוגמת  טכנולוגים  פתרונות  מצעות 

דות שבת ו/או כתיבה ע"י אחות נכריה. 
הפתרונות הללו – מהודרים יותר או 
פחות – אינם מצליחים לספק מענה הרמטי 
לבעיה מאחר ובשטח מתרחשים בלבולים 
גם  למצער  שגורמות  הבנות  ואי  שונים 

לחילולי שבת. 
לה־ רבה  מחשבה  הקדישו  ב'שמיר' 
תמודות עם הבעיה והגו את הפתרון הבא: 
במהלך  יתבצעו  לא  היולדות  במחלקת 
"סימו־ רק  אחא  וכתיבה  רישומים  השבת 
נים", בדומה לשיטה שבה משתמשים גבאי 

בתי הכנסת. 
כרטי־ חולקו  לאחיות  ובהרחבה: 
גובה,  של  טבלאות  ובהן  מיוחדות  סיות 
וכיו"ב.  אכילה  שעת  לידה,  שעת  משקל, 
לכל קטגוריה הוצמדו כל  המספרים הפו־
המספר  את  מסמנות  והאחיות  טנציאלים, 

הנכון באמצעות סיכות. 
כל  במהלך  ה"רישום"  מתנהל  כך 
הנ־ מוזנים  השבת  במוצאי  כאשר  השבת, 

תונים למחשבי בית החולים. 

הפתרון הזה פשוט ליישום ובעיקר 
מנטרל את כל החששות מפני כתיבה שלא 
לצורך, אמירה לנכרי, פתרונות טכנולוגים  

דחוקים וכן על זה הדרך. 
לפתרון  שנחשפו  ופוסקים  רבנים 
כי  וציינו  ממנו  מרובה  רוח  קורת  הביעו 
יולדת  לכל  ביותר  המהודר  הפתרון  "זהו 
באשר היא. פתרון שאין בו שום חשש או 

דיעבד, דאורייתא או דרבנן".
האח־ החולים  לבתי  קראו  הרבנים 
ובכך  הזה  הפתרון  את  הם  אף  לאמץ  רים 
להרחיק כל חשש חילול שבת שלא לצורך 

סביב היולדות.
כידוע, בחודשים האחרונים מהפכת 
ההתאמה של המרכז הרפואי שמיר לציבור 
החרדי תפסה תאוצה  בכל מה שקשור לכ־
שרות, טומאת כהנים ומניעת חילולי שבת.
התאחדות  רבני  שיגרו  לאחרונה 
טו־ לענייני  בארץ  המוביל  הגוף  הכהנים, 
בית  לרב  מכתב  והמסתעף,  כהנים  מאת 
הם  שבו  פדידה,  הראל  הרב  החולים, 
הצע־ על  הרבה  ההערכתם  את  מביעים 
החולים,  בית  נקט  בהם  האחרונים  דים 
תוך שהם מציינים כי מדובר בבשורה של 
ממש עבור הציבור החרדי ובכללם ציבור 
בית  שטח  ברוב  לבקר  שיכולים  הכהנים 

החולים ללא חשש.
"נדהמנו  הרבים:  כותבים  היתר  בין 
התורה  למען  והפעילות  ההשקעה  מהיקף 
הרופא  אסף  ביה"ח   והכוהנים....בעז"ה 
לכל  לחיקוי  והשראה  נפלא  מודל  יהווה 
התוע־ מלבד  ישראל.  בארץ  החולים  בתי 
לכוהנים  יש  ב"ה  סוף  שסוף  הנפלאה  לת 
רבות  רפואיות  ומחלקות  חוץ  מרפאות 

הכשרות לכתחילה".
את  להביא  יש  כי  סבורים  הרבנים 
חו־ ש"בתי  כדי  הציבור  לידיעת  הדברים 
את  הרים  שכבר  מי  שיש  יבינו  רבים  לים 
הכפפה כי יש דרישה לבתי חולים כשרים 
לכתחילה לכהנים  ונקווה שיצטרפו גם הם 

בעז"ה לדבר נפלא זה".
והמבנים  מהאגפים  חלק  להלן 
שהוכשרו: מלון בייבי יולדות. מכון גסטרו, 
מבוגרים.  יום  אשפוז  וריאות.  ממוגרפיה 
מרקחת.  בית  האוכל.  וחדרי  שבת  אירוח 

ופנימית ו'.
משפ־ ובני  המאושפזים  מבחינת 
מאחר  עצומה,  בהקלה  מדובר  חותיהם 
באי  לכל  מאוד  חיונים  במתחמים  ומדובר 
באופן  שנעשתה  הכשרתם,  החולים.  בית 
שהות  כאמור  ומאפשרת  ביותר,  המהודר 

באזורים הללו ללא כל חשש.
גם העירוב בשטח בית החולים הוא 
הפי־ תחת  ועומד  שיש,  ביותר  המהודרת 

ברק בראשות  בני  ועד העירובים  של  קוח 
הרב מושקוביץ.

מקרוב  ומפקח  שמנצח  מי  כי  יצוין 
המרכז  ררב  הוא  הללו  המהלכים  כל  על 
הרפואי, הרה"ג הראל פדידה, שנמצא במ־
קום ובוחן את הדברים תוך תיאום מתמיד 

עם כל הרבנים והגורמים הרלוונטים.
לכך  הובילו  המתוארים  המהלכים 
שיותר ויותר נשים חרדיות בוחרות ללדת 
שי־ מקצועית,  ממחלקה  ולהנות  ב'שמיר' 

רות אישי והתאמה לאורח חייהן.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

פועלים למענכם:

בנק הפועלים מלווה את 
המשפחות בנישואי בניהן

המר־ התקופה  אל 
נישואין  שמחת  של  גשת 
כלכלית  הוצאה  גם  מתלווה 
הש־ הימים  מבוטלת.  לא 
חדש  בית  בניית  של  מחים 
לא  משתלבים  בישראל, 
הכלכלית  הדאגה  עם  אחת 
ההורים  כתפי  על  שרובצת 
למקום  הדאגה  המחתנים. 
הצעיר,  הזוג  עבור  מגורים 
השמחות  אולם  של  העלות 
לתקופת  הנלוות  והמתנות 
אחת  לא  גורמים  האירוסין 
שמעיבות  מיותרות  לדאגות 

על השמחה. 
כדי  כך,  לשם  בדיוק 
לה־ יוכלו  השמחה  שבעלי 
בלי  השמחה  ברגעי  תמקד 
הפועלים  בנק  גיבש  טרדות, 
משו־ לעתיד  הטבות  חבילת 
אשראי  פתרונות  ומגוון  תף 
לחתונה  בהכנות  לסיוע 
ולהוצאות הצפויות לאחריה. 
בלע־ הטבות  בשורת  מדובר 
דיות המאפשרות לעבור את 
רגו־ בצורה  החתונה  תקופת 
ניתנות  ההוצאות  כאשר  עה, 
ומו־ הבנק  ידי  על  כאשראי 
חזרות על ידי הלקוח לאורך 
תקופה של עד שמונה שנים. 
מתן  מאפשר  הבנק 
 100 עד  של  בהיקף  אשראי 
ברי־ צד,  לכל  שקלים  אלף 
בפריים  שמתחילה  בית 
פלוס 2.5%, כשההחזר נפרס 

תקופה  פני  על 
של  יחסית  ארוכה 
שנים.  שמונה  עד 
בהטבה  "מדובר 
מאד  משמעותית 
הח־ למשפחות 
שמחתנות  רדיות 
אומר  ילדיהן",  את 
רבינוביץ,  אלי  ר' 
חרדי  מגזר  מנהל 
הפועלים.  בבנק 
"כל צד יכול לקבל 

אשראי בהיקף של מאה אלף 
אטרקטי־ בריבית  שקלים 
תקופת  את  לעבור  כדי  בית 
בנק  בנוסף,  ברוגע.  החתונה 
הפועלים גיבש שורת הטבות 
ולמתח־ למחתנים  ייחודיות 
שי־ מכלול  המספקים  תנים 
משתלמים  בנקאיים  רותים 

ונוחים במיוחד". 
כוללת  ההטבות  שורת 
שלמ־ ביום   VIP שירות 

להפקיד  כדי  החתונה  חרת 
עמלות,  ללא  ומזומן  צ'קים 
למת־ מיוחד  פיקדון  הקמת 
את  לחסוך  שרוצים  חתנים 
בת־ אשראי  הלוואת  כספם, 
והטבות  אטרקטיביים  נאים 
משכנתא.  בהוצאת  מיוחדות 
לתקנון  כפופים  השירותים 
הבנק ומותנים ביכולת החזר 

של הלקוחות. 
גאה  הפועלים  "בנק 
משמעותי  מהלך  להוביל 

עבור המשפחות המחתנות", 
רבינוביץ,  אלי  ר'  אומר 
בבנק  חרדי  מגזר  מנהל 
המוביל  "כבנק  הפועלים. 
חשי־ רואים  אנו  בישראל 
הצרכים  בהבנת  רבה  בות 
הח־ המגזר  של  הייחודיים 
רדי ושמחים להעניק עבורו 
ההולמים  הפתרונות  את 
הושק־ הפעם  גם  ביותר. 
בתמהיל  רבה  מחשבה  עה 
ידי  על  הניתנות  ההטבות 
המשיאות  משפחות  הבנק 
התו־ כאשר  ילדיהן,  את 
מאפשרת  הסופית  צאה 
למשפחות  תמרון  מרחב 
שזוכות לשקט נפשי לטווח 
ארוך. בנק הפועלים ימשיך 
להוביל את הפעילות בקרב 
מגוון  עם  החרדי  המגזר 
מתק־ בנקאיים  פתרונות 
צרכי  את  התואמים  דמים 

האוכלוסייה החרדית". 

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 

עשרות התפרעו 
בכפר עיסאוויה

עשרות ערבים התפרעו בכפר לפני יומיים ◆ תוך יידוי בקבוקי תבערה ואבנים 
לעבר השוטרים ואנשי תקשורת בכפר עיסאוויה שבמזרח ירושלים

מ מ. יו„
בעי־ מבצעית  פעילות  במהלך 
סאוויה שבמזרח ירושלים התפרעו עש־
תבערה  בקבוקי  יידוי  תוך  ערבים  רות 
ואבנים לעבר השוטרים ואנשי תקשורת 

שהיו במקום.
במשטרה התייחסו לטענות לפיהן 
גם אנשי תקשורת נפגעו בפעילות והד־
גישו כי צוותי התקשורת נתבקשו להת־
רחק מהמקום בשל חשש בפגיעה בחיי 
אדם, "המשטרה מאפשרת ותמשיך לא־
פשר את פעילותם העיתונאית של אנשי 
מניעת  לצד  וזאת  בעיסאוויה  תקשורת 

פגיעה בחיי אדם".
בתקופה  כי  מציינים  במשטרה 
משט־ שוטרי  מתמודדים  האחרונה 
הפרות  עם  יום  מדי  כמעט  ישראל  רת 

בהם  לפגוע  וניסיונות  אלימות  סדר 
ורק  הסדר  מפירי  ע״י  עיסאוויה  בכפר 
צינור  מטען  הושלך  ימים,  מספר  לפני 
אותם  מג״ב.  שוטרי  לעבר  בעיסאוויה 
ושאר  זיקוקים  אבנים,  תבערה,  בקבוקי 
אזרחי  כלפי  גם  מכוונים  חבלה  אמצעי 
ישראל ולא רק כלפי השוטרים שמבק־

סדר  הפרות  ולמגר  לעצור  למנוע,  שים 
אלימות אלו.

משטרתית  הפעילות  "בזכות 
ירי־ חלה  באזור,  האחרונים  בחודשים 
תבע־ בקבוקי  אבנים,  בידויי  חדה  דה 
אזרחים  כלפי  נוספות  ועבירות  רה 

חפים מפשע, משתמשי הדרך".

כמו בבית הכנסת: הפתרון המהפכני 
של 'שמיר' לבעיית הכתיבה בשבתות

מוקפדת  והיערכות  חשיבה  לאחר 
הר־ המרכז  של  היולדות  במחלקת  החלו 
שיטת  להפעיל  הרופא)  (אסף  שמיר  פואי 
"רישום" שתחסוך את הצורך בכתיבה ע"י 
מקלדות שבת ו/או נכרי ◆ גדולי הפוסקים 
מברכים על המהלך וקוראים לבתי החולים 

האחרים לאמץ אותו
הרו־ (אסף  'שמיר'  הרפואי  המרכז 
אמיתית  בבשורה  אלו  בימים  יוצא  פא) 
לח־ שתמנע  כזו   ההלכה,  שומרי  לציבור 
לוטין את החשש מחילולי שבת ישירים או 

עקיפים במחלקת היולדות. 
כידוע, אחת הבעיות עמן מתמודות 
נשים שיולדות בשבת היא הכתיבה על ידי 
האחיות שצריכות לציין נתונים טכניים על 
מתמודדים  שבה  הדרך  והלידה.  התינוק 
בתי החולים השונים עם האתגר היא בא־
מקל־ דוגמת  טכנולוגים  פתרונות  מצעות 

דות שבת ו/או כתיבה ע"י אחות נכריה. 
הפתרונות הללו – מהודרים יותר או 
פחות – אינם מצליחים לספק מענה הרמטי 
לבעיה מאחר ובשטח מתרחשים בלבולים 
גם  למצער  שגורמות  הבנות  ואי  שונים 

לחילולי שבת. 
לה־ רבה  מחשבה  הקדישו  ב'שמיר' 
תמודות עם הבעיה והגו את הפתרון הבא: 
במהלך  יתבצעו  לא  היולדות  במחלקת 
"סימו־ רק  אחא  וכתיבה  רישומים  השבת 
נים", בדומה לשיטה שבה משתמשים גבאי 

בתי הכנסת. 
כרטי־ חולקו  לאחיות  ובהרחבה: 
גובה,  של  טבלאות  ובהן  מיוחדות  סיות 
וכיו"ב.  אכילה  שעת  לידה,  שעת  משקל, 
לכל קטגוריה הוצמדו כל  המספרים הפו־
המספר  את  מסמנות  והאחיות  טנציאלים, 

הנכון באמצעות סיכות. 
כל  במהלך  ה"רישום"  מתנהל  כך 
הנ־ מוזנים  השבת  במוצאי  כאשר  השבת, 

תונים למחשבי בית החולים. 

הפתרון הזה פשוט ליישום ובעיקר 
מנטרל את כל החששות מפני כתיבה שלא 
לצורך, אמירה לנכרי, פתרונות טכנולוגים  

דחוקים וכן על זה הדרך. 
לפתרון  שנחשפו  ופוסקים  רבנים 
כי  וציינו  ממנו  מרובה  רוח  קורת  הביעו 
יולדת  לכל  ביותר  המהודר  הפתרון  "זהו 
באשר היא. פתרון שאין בו שום חשש או 

דיעבד, דאורייתא או דרבנן".
האח־ החולים  לבתי  קראו  הרבנים 
ובכך  הזה  הפתרון  את  הם  אף  לאמץ  רים 
להרחיק כל חשש חילול שבת שלא לצורך 

סביב היולדות.
כידוע, בחודשים האחרונים מהפכת 
ההתאמה של המרכז הרפואי שמיר לציבור 
החרדי תפסה תאוצה  בכל מה שקשור לכ־
שרות, טומאת כהנים ומניעת חילולי שבת.
התאחדות  רבני  שיגרו  לאחרונה 
טו־ לענייני  בארץ  המוביל  הגוף  הכהנים, 
בית  לרב  מכתב  והמסתעף,  כהנים  מאת 
הם  שבו  פדידה,  הראל  הרב  החולים, 
הצע־ על  הרבה  ההערכתם  את  מביעים 
החולים,  בית  נקט  בהם  האחרונים  דים 
תוך שהם מציינים כי מדובר בבשורה של 
ממש עבור הציבור החרדי ובכללם ציבור 
בית  שטח  ברוב  לבקר  שיכולים  הכהנים 

החולים ללא חשש.
"נדהמנו  הרבים:  כותבים  היתר  בין 
התורה  למען  והפעילות  ההשקעה  מהיקף 
הרופא  אסף  ביה"ח   והכוהנים....בעז"ה 
לכל  לחיקוי  והשראה  נפלא  מודל  יהווה 
התוע־ מלבד  ישראל.  בארץ  החולים  בתי 
לכוהנים  יש  ב"ה  סוף  שסוף  הנפלאה  לת 
רבות  רפואיות  ומחלקות  חוץ  מרפאות 

הכשרות לכתחילה".
את  להביא  יש  כי  סבורים  הרבנים 
חו־ ש"בתי  כדי  הציבור  לידיעת  הדברים 
את  הרים  שכבר  מי  שיש  יבינו  רבים  לים 
הכפפה כי יש דרישה לבתי חולים כשרים 
לכתחילה לכהנים  ונקווה שיצטרפו גם הם 

בעז"ה לדבר נפלא זה".
והמבנים  מהאגפים  חלק  להלן 
שהוכשרו: מלון בייבי יולדות. מכון גסטרו, 
מבוגרים.  יום  אשפוז  וריאות.  ממוגרפיה 
מרקחת.  בית  האוכל.  וחדרי  שבת  אירוח 

ופנימית ו'.
משפ־ ובני  המאושפזים  מבחינת 
מאחר  עצומה,  בהקלה  מדובר  חותיהם 
באי  לכל  מאוד  חיונים  במתחמים  ומדובר 
באופן  שנעשתה  הכשרתם,  החולים.  בית 
שהות  כאמור  ומאפשרת  ביותר,  המהודר 

באזורים הללו ללא כל חשש.
גם העירוב בשטח בית החולים הוא 
הפי־ תחת  ועומד  שיש,  ביותר  המהודרת 

ברק בראשות  בני  ועד העירובים  של  קוח 
הרב מושקוביץ.

מקרוב  ומפקח  שמנצח  מי  כי  יצוין 
המרכז  ררב  הוא  הללו  המהלכים  כל  על 
הרפואי, הרה"ג הראל פדידה, שנמצא במ־
קום ובוחן את הדברים תוך תיאום מתמיד 

עם כל הרבנים והגורמים הרלוונטים.
לכך  הובילו  המתוארים  המהלכים 
שיותר ויותר נשים חרדיות בוחרות ללדת 
שי־ מקצועית,  ממחלקה  ולהנות  ב'שמיר' 

רות אישי והתאמה לאורח חייהן.
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פעילות אגד באירופה מתרחבת: 

 אגד החלה בהפעלת התחבורה הציבורית 
בסובב האג שבהולנד באמצעות 
אוטובוסים חשמליים והיברידים 

יו"ר אגד, אבי פרידמן: "החברה תמשיך לחרוט על דגלה את נושא 
החדשנות ולשמור על אופיה כחברה מובילה. הולנד ופולין הן רק 

תחילת הדרך"

שהחלה  לאחר  שנים   12
בימים  חנכה  באירופה,  לפעול 
אלה חברת אגד את הזיכיון הב־
לעדי להפעלת תחבורה ציבורית 
העיר  את  הסובב  החלנדן  באזור 
בתוך  הציבורית  התחבורה  האג. 
מופעלים  וזוטמיר  דלפט  הערים 
אוטובוסים  באמצעות  מעתה 
 VDL חשמליים מתוצרת חברת
ההולנדית ויתר הקווים מופעלים 
באמצעות אוטובוסים היברידים 
מתו־ ירוק   CNG בגז המונעים 

צרת חברת מרצדס.
הפעילות  השקת  לרגל 
התקיים טקס חגיגי בעיר זוטמיר 
במערכת  בכירים  בהשתתפות 
ההולנדית  הציבורית  התחבורה 
הבת  וחברת  אגד  של  ונציגים 
נציגים  וכן   ,EBS ההולנדית 
האוטובוסים  יצרניות  מטעם 
הכירטוס  מערכות  של  וספקים 
יופעלו  הזיכיון  קווי  והמיחשוב. 
מתקדמים  דיפואים  משלושה 
הכוללים מוסכים, מתקני תדלוק 
חש־ לילה  טעינת  תשתיות  בגז, 
לאוטובוסים.  לילה  וחניון  מלית 
בנוסף הקימה אגד בערים דלפט 
חשמ־ טעינה  עמדות   6 וזוטמיר 
יעי־ הפעלה  לצורך  מהירה  לית 
החשמליים  האוטובוסים  של  לה 

ללא מגבלת טווח.
הח־ האוטובוסים  הפעלת 
באה  החלנדן  בזיכיון  שמליים 
נוסף  חשמלי  לפרויקט  בהמשך 
אמסט־ באזור  אגד  שמפעילה 
באמצעות  המופעל  קו   - רדם 
מפר־ חשמליים  אוטובוסים   10
מהירים  מטענים  ושלושה  קיים 
 KwH450 של  בהספק  במיוחד 
הפועל בהצלחה זה שנה מהתח־
נה המרכזית באמסטרדם לערים 
וולנדם ואדם. מדובר באחד הפ־
רויקטים המתקדמים ומרשימים 
בתחום התחבורה בו כל אוטובוס 
גומע בכל יום יותר מ- 400 ק"מ,  
מה שמציב את הקו הזה כקו הח־
היומית  הנסיעה  טווח  עם  שמלי 

לאוטובוס הארוך בעולם.  
בחב־ זיהו  הקודם  בעשור 
הצפויים  השינויים  את  אגד  רת 
והחליטו  בארץ  התחבורה  בשוק 
במומ־ להשתמש  יהיה  נכון  כי 
שירותי  בהפעלת  שצברו  חיות 
תחבורה לאורך יותר מ-80 שנה 
בישראל, כדי להתפתח, להתרחב 
בעו־ תחבורה  שירותי  ולהפעיל 
לם. ההתחלה לא הייתה פשוטה, 
החברה התמודדה עם חבלי לידה 
כללי  את  למדה  אולם  קלים,  לא 

ההתאמות  את  ביצעה  המשחק, 
מחוץ  להצליח  כדי  הנדרשות 
כיום  ישראל.  מדינת  לגבולות 
באזורים  אירופה  אגד  פעילה 
מרכזיות  ובערים  בהולנד  שונים 
בפולין, החלטה המוכיחה עצמה 

כאסטרטגיה מוצלחת.
הולנד – המשתמשים שבעי 

רצון
הציבו־ התחבורה  מערכת 
מהמתקדמות  הינה  בהולנד  רית 
דו־ אשר  בעולם,  והאיכותיות 
את  בשטחה  מהמפעילות  רשת 
ביותר  הגבוהים  הסטנדרטים 
ביחס  היא  לכך,  הוכחה  בעולם. 
המע־ לנושא  הולנד  ממשלת 
הולנד  חשמלית.  לתחבורה  בר 
הינה המדינה המובילה באירופה 
חשמ־ אוטובוסים  בהפעלת 
שאפת־ יעדים  ואימצה  ליים 
 2025 בשנת  החל  לפיהם  ניים, 
יהיו  החדשים  האוטובוסים  כל 
כל  בשנת 2030  והחל  חשמליים 
בהולנד  המופעלים  האוטובוסים 

יהיו חשמליים.
של  הפעילות  תחילת 
בשנת 2011,  היתה  בהולנד  אגד 
ההולנדית  הבת  חברת  כאשר 
 EBS אגד  של  מלאה  בבעלות 
זכתה   ((Egged Bus Service
במכרז להפעלת התחבורה ציבו־
רית באזור Waterland הצפוני 
לאמסטרדם  - הכולל בין השאר 
 Purmerend, הערים  את 
המ־  .Edam ו-   Volendam

ומופעל  שנים   10 ל-  הינו  כרז 
אוטובוסים.   200 כ-  באמצעות 
מכרז  של  ההפעלה  מתחילת 
זכתה  היום,  ועד   Waterland
EBS מדי שנה בציונים גבוהים 
המ־ רצון  שביעות  בסקר  ביותר 
שתמשים הנערך על ידי ממשלת 
שנים  שלוש  ובמשך  הולנד, 
הג־ הציון  את  קיבלה  אף   EBS
הזיכיונות   35 מבין  ביותר  בוה 

בכל רחבי הולנד.
בנוסף לאלה, זכתה החברה 
במדינה:  נוספים  מכרזים  בשני 
במכרז   EBS זכתה  ב-2018 
בא־ ציבורית  תחבורה  להפעלת 
הסמוך   Voorne Putten זור 
 10 של  לתקופה  רוטרדם  לעיר 
הזי־  2018 מדצמבר  והחל  שנים 
באמצעות  בהצלחה  מופעל  כיון 
בגז  המונעים  אוטובוסים   60
שנת  בתחילת  ירוק.   (CNG)
החל־ במכרז   EBS זכתה   2019
ציבורית  תחבורה  להפעלת  נדן 
הבירה  עיר  את  הסובב  באזור 

האג לתקופה של 11 שנה שהחל 
פעול בימים אלה באמצעות 125 

אוטובוסים.

האוטובוסים  צי   - פולין 
ההיברידיים הגדול במדינה

אגד  מפעילה  בפולין, 
בשם  מלאה  בבעלות  בת  חברת 
החב־ כיום  שהיא   MOBILIS
רה הגדולה ביותר מבין מפעילות 
הפרטיות  הציבורית  התחבורה 
בפולין. החברה מפעילה שלושה 
וזיכיון  וורשה  בבירה  זיכיונות 
אחד בעיר קראקוב שהינה אחד 
המתפתחים  התיירות  מיעדי 
אגד  מפעילה  סה"כ  באירופה. 
כ-250 אוטובוסים ברחבי פולין. 
צי  את  מפעילה  החברה  כן,  כמו 
הגדול  ההיברידיים  האוטובוסים 
בפולין - 61 אוטובוסים מתוצרת 

חברת מאן הגרמנית. 
פרידמן:  אבי  אגד,  יו"ר 
הישראלית  החברה  היא  "אגד 
שהחליטה  והיחידה,  הראשונה 
שצב־ והניסיון  הידע  את  לקחת 
כדי  בו  ולהשתמש  בישראל  רה 
להפעיל קווי תחבורה באירופה. 
שנה   כ-12  לפני  שהחל  המהלך 
ולראיה,  גדולה  להצלחה  הפך 
מהחב־ אחת  הינה   EBS היום 
התחבו־ בשוק  המובילות  רות 

שהינו  ההולנדי,  הציבורית  רה 
לכך,  בנוסף  בעולם.  מהמובילים 
הקווים  אחד  את  מפעילים  אנו 
והמתק־ החדשניים  החשמליים 
לוולנדם  אדם  בין  בעולם  דמים 
בה  בפולין  גם  כך  ואמסטרדם. 
עם  הפכה   MOBILIS חברת 
החזק  הפרטי  למפעיל  השנים 
במ־ המרכזיות  בערים  והמוביל 
לחרוט  תמשיך  החברה  דינה. 
החדשנות  נושא  את  דגלה  על 
ואני  החלוצי  האופי  על  ולשמור 
הן  ופולין  הולנד  כי  ובטוח  סמוך 

רק ההתחלה". 
אגד  מנכ"ל  ארבל,  אפי 
הזי־ הפעלת  "תחילת  אירופה: 
עוד  הינה  בהולנד  החדש  כיון 
אגד  של  בהתפתחותה  נדבך 
לעצמה  שקבעה  החזון  אירופה. 
הולך  לדרך  יצאנו  כאשר  אגד 
בשנים  עינינו.  לנגד  ומתממש 
את  להרחיב  בכוונתנו  הקרובות, 
לה־ ובפולין,  בהולנד  הפעילות 
ברחבי  נוספות  למדינות  תרחב 
מעמדה  את  עוד  ולחזק  אירופה 
ומר־ אגד כשחקן משמעותי  של 
הציבורית  התחבורה  בתחום  כזי 

באירופה".

רשות הטבע והגנים 

בפעילות ענפה להטמעת 
כללי בטיחות בטיולים

מנכ"ל רשות הטבע והגנים:  הפעילות היזומה תצמצם מספר האסונות 
ומקרי ההסתבכות

והגנים  הטבע  רשות 
הזמנים"  "בין  בימי  מקיימת 
כללי  להטמעת  ענפה  פעילות 
טבע.  באתרי  בטיולים  בטיחות 
הפעילות מגובה במחקר מקדים 
והגנים,  הטבע  רשות  שביצעה 
התוכניות  גובשו  באמצעותו 
לאוכלוסייה  במיוחד  והותאמו 
הפעילות  הישיבות.  בחורי  של 
הישיבתיים  בקמפים  מתבצעת 
זק"א,  בשיתוף   הארץ  ברחבי 
בחורים  מ-3,000  למעלה  כאשר 
השונות  בפעילויות  השתתפו 
שונים  קמפים  ב-11  שנערכו 

שערכו הישיבות. 
ואמצ־ מצגת  באמצעות 
עים חזותיים, ממחיש הצוות של 
הגו־ את  הבחורים  באוזני  זק"א 
רמים העיקריים לאסונות בטבע 
האולטימטיביות  הדרכים  ואת 
המרצה   מהם.  להימנע  כיצד 
שהתרחשו  לאירועים  מתייחס 
הת־ הם  כיצד  מסביר  במציאות, 
רחשו ומה היה על האנשים לע־

שות בזמן האירוע הבטיחותי כדי 
בנוסף,  בשלום.  ממנו  להיחלץ 
כיצד  הבחורים  את  מדריך  הוא 
להיערך ולהצטייד נכון לטיולים, 
המ־ התכנון  חשיבות  על  מסביר 
האפשרויות  את  ומציג  קדים  

להתנהלות בשעת הסתבכות. 
מישיבות  בחורים  מאות 
כה  עד  השתתפו  הארץ  ברחבי 
במה־ כאשר  ההסברה,  בפעילות 
לחומ־ נחשפים  הם  ההרצאה  לך 
רים מעניינים, לומדים כיצד לק־
רוא מפה ואף יוצאים עם "צידה 
לדרך" בדמות כובעים ממותגים, 
ייעודיים  הסברה  ועלוני  מצפן 
הק־ במסגרת  עבורם.  שהופקו 
ולי־ חסידיות  בישיבות  מפים 
השתתפו  הארץ,  ברחבי  טאיות 
מאות בחורים בפעילות ההסברה 
הנא־ לדברים  רב  בקשב  והאזינו 
היו  שלא  ציינו  אף  חלקם  מרים, 
מודעים לנהלי הבטיחות והוסיפו 
שמדובר בפעילות מצילת חיים. 

בנוסף לפעילות הממוקדת 

ההסב־ חומרי  הישיבות,  בעולם 
הטבע  רשות  של  הייעודיים  רה 
בתחנות  גם  מחולקים  והגנים 
הארץ,  ברחבי  וההסברה  המידע 
רבים  לשבחים  זוכים  שהם  תוך 

בקרב המגזר החרדי. 
רשות  יחד  חברו  השנה 
זק"א  וארגון  והגנים  הטבע 
חדש  יום  סדר  להוביל  כדי 
לטיולים.  אחראית  והתייחסות 
הטבע  רשות  מטפלים  שנה  מדי 
במקרים  זק"א  וארגון  והגנים 
של  והצלה  חילוץ  של  רבים 
או  דרכם  את  שאיבדו  מטיילים 
חלק  חיים.  מסכנת  בצורה  פעלו 
בט־ הסתיימו  הללו  מהמקרים 
של  חייהם  את  שגדעו  רגדיות 
צעירים רבים. שאול גולדשטיין, 
מנכ"ל רשות הטבע והגנים הביע 
תקוותו, כי הפעילות היזומה של 
מספר  את  תצמצם  הגופים  שני 
ההסתבכות   ומקרי  האסונות 
בשאיפה להגיע למניעה מירבית 

ככל האפשר. 
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