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תורה לשמה
שלא  שמתוך  לשמה,  שלא  אפילו  ובמצוות,  בתורה  אדם  יעסוק  לעולם  חז"ל:  אמרו 

לשמה, בא לשמה.

היה אומר על כך האדמו"ר הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זיע"א (נלב"ע ה' אלול 
תרע"ח): כאשר אדם יכנס לבית מדרש ללמוד, גם הוא עצמו ילמד תורה שלא לשמה, 
אך חברו שבא לבית המדרש ורואה אותו יושב ולומד, יתעורר גם בו חשק ללמוד, 

והוא ישב וילמד תורה לשמה.

וזהו הפירוש "שמתוך שלא לשמה" – של הראשון, "בא לשמה" – השני שלומד תורה לשמה.

דבר המערכת 

העימות מול חיזבאללה
הכותרות בכלי התקשורת כבר עוסקות בפוליטיקה העכשווית המסקרנת, אך העימות 
בין ישראל לחיזבאללה עדיין ממשיך להעסיק את הקהילייה הביטחונית, המצפה לק־

ראת עימות כולל יותר מול ארגון הטרור, שיתרחש אולי בעתיד הלא-רחוק.

למאמץ  המתייחסת  בנושא,  כתבה  פרסם  אסטרטגיים  למחקרים  סאדאת  בגין  מרכז 
האיראני להילחם בישראל.

הנה הוא לפניכם: 

"מאז התקיפה הישראלית בפאתי דמשק בשבוע שעבר התמקד השיח הישראלי בת־
גובתו הצפויה של חיזבאללה. גם אם חלילה תהיה התגובה קשה וכואבת – בינתיים כל 
הצדדים אינם מעוניינים בהידרדרות למלחמה. ובכל זאת, המאמץ האיראני המתמשך 
לבניית מערכת אזורית מאיימת על קיומה ושגשוגה של ישראל עתיד להמשך. ראוי 
לפיכך לתת את הדעת למשמעותו האסטרטגית של איום חדש ההולך ומשנה את מש־

וואת האיומים המוכרת.

בהנהגת  הצפונית  הצירית  המערכת  עברה  בסוריה  האזרחים  מלחמת  דעיכת  "עם 
איראן ובהשתתפות חיזבאללה וסוריה קפיצת מדרגה בפוטנציאל האיום כנגד ישראל. 
מדרום הצטרפו כוחות חמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה כזירת מבצעים נוספת 
התובעת מישראל מוכנות מחודשת למלחמה רב-זירתית. העשור האחרון, עם שנות 
מלחמת האזרחים בסוריה, העניק לישראל הקלה ביטחונית בהערכה כי האיום הקיומי 

הולך ונמוג, אך בינתיים התהוותה מערכת איומים בעלת שלושה רכיבים:

"איום רקטי/טילי למלוא הטווחים בהיקף כמותי חסר תקדים עם יכולות דיוק משתכ־
ללות. מדובר במערכי אש סדורים וערוכים לפעולה בהגיון תקיפה צבאי כנגד מטרות 
תשתית אסטרטגיות בעומק ישראל, דוגמת בסיסי חיל האוויר ומפקדות צה"ל, תחנות 
כוח ושדות תעופה, וכן ריכוזי אוכלוסייה. האיום מוצב בתנועת מלקחיים מלבנון, מסו־

ריה ומרצועת עזה ולאחרונה גם על-ידי מיליציות שיעיות בעיראק.

"מאמץ איראני באמצעות כוחות חיזבאללה ומיליציות שיעיות לבניית חזית טרור נו־
ספת בגולן.

"כוחות קומנדו בהיקף מערכתי המיועדים למהלומות קרקעיות לשטח ישראל, באיום 
ישיר על יישובי קו העימות בגבול לבנון ורצועת עזה.

אך מהיכן מגיח שוב הדיבור על "איום קיומי"? הרי ישראל חזקה מאי פעם, מעצמה 
אזורית. כך למשל כתב אהוד ברק במאמר בהארץ: "האיומים החיצוניים רבים ומתפ־
תחים, אסור לזלזל בהם אבל אני קובע באחריות – לא רק כעמדה פוליטית… שאף אחד 

מהם אינו מהווה איום קיומי על עתידה, עוצמתה וריבונותה של ישראל".

נכון,  ביקורתית.  וחקירה  תלוי-הקשר  פירוש  דורש  קיומי"  "איום  המושג  גם  "ובכן, 
אין מדובר באיום קיומי מהסוג שעמד בפני מדינת ישראל בשנת תש"ח. אלא שמאז, 
בהשראת הנשיא סאדאת לאחר מלחמת יום הכיפורים, גם חיזבאללה וגם איראן אינן 
חותרות למלחמה בתכלית כזו. כדאי ללמוד את האופן שבו ניסח סאדאת את הנחייתו 
לכוחות המזוינים: "היעד האסטרטגי… [הוא] לערער את תורת הביטחון הישראלית 
על-ידי פעולה צבאית בהתאם לאפשרויות של הכוחות המזוינים, במטרה להסב לאויב 
את האבדות הכבדות ביותר ולשכנעו שהמשך כיבוש אדמתנו תובע מחיר גבוה מדי 

בשבילו".

"זו, במידה רבה תבנית החשיבה המערכתית האיראנית, המשותפת כיום גם לחיזבא־
ללה ולחמאס. באמצעות בניית כוחות סביב ישראל יכולה מערכת זו להשבית בכל רגע 
נתון לבחירתה את שגרת החיים בישראל. כך, הולכת ומתממשת התשה מתמדת של 
ישראל המכוונת לבלום ולדרדר את שגשוגה. מגמה זו נסמכת על מאזן אימה רקטי/
טילי המאלץ את ישראל להימנע ככל הניתן מפעולות תגובה שמעבר לסף ההכלה הה־
דדי. בתהליך ארוך טווח מדובר באיום ההולך ומכרסם, כמו כשל חיסוני, בתקוות העם 

היהודי למולדת בטוחה ומשגשגת.

"כאשר איום מעין זה הולך ומתארגן בהכוונת איראן, מגובה בטכנולוגיות מתקדמות 
המצויות בעידן החדש בהישג ידו של כל דורש, נדרשת מדינת ישראל לאתגר קיומי 

חדש".

פרשנות // אברהם ויסמן 

ערב הבחירות: 
המועצת החסידית 
התכנסה, ביהדות 
התורה נערכים 

לכינוס ענק 
בירושלים עם מרנן 

גדו"י שליט"א 
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל התכנסה 
אתמול בירושלים, לדיון בנושאים העומדים על 
הפרק • לפי הערכות ישתתפו למעלה ממאה אלף

מ‡: יר‡ל לבי‡

של  התורה  גדולי  מועצת 
אתמול  התכנסה  ישראל  אגודת 
בעיר הבירה בירושלים לקראת 
קיים  בהם  בעיקר  הבחירות, 
לפיד  ממשלת  מהקמת  חשש 
גנץ ליברמן שתבטל את כל הדת 
שבהם  לימים  ונחזור  בישראל 

לפיד שלט.
האדמו''רים  דנו  בישיבה 
קורא  לקול  להוסיף  באפשרות 
היה  לא  המדינה  קום  מאז  כי 
כך  כל  מצב  החרדית  ליהדות 

קשה.
כ"ק  השתתפו:  בישיבה 
האדמו"ר  כ"ק  מגור,  האדמו"ר 
האדמו"ר  כ"ק  מבעלזא, 
מויז'ניץ, כ"ק האדמו"ר מבויאן, 
מסלונים,  האדמו"ר  כ"ק 
כ"ק  מביאלה,  האדמו"ר  כ"ק 
כ"ק  ויז'ניץ.  מסערט  האדמו"ר 
ממודז'יץ,  מצאנז,  האדמו"רים 
נעדרו  וסדיגורא  מערלוי 

מהישיבה.
התו־ גדולי  מועצת  חברי 
רה יצאו בקריאה לפיה יש חובה 
להצביע אך ורק לרשימת יהדות 

התורה.
התורה  יהדות  כך,  בתוך 
ערב  ביום  כי  רשמית  הודיעה 
הבחירות, יתקיים כינוס אחדות 
ירושלים  עיר  של  ברחובה  ענק 
מועצת  חברי  ישתתפו  שבו 
ודגל  אגו"י  של  התורה  גדולי 
התורה. הוועדה המכינה תתכנס 

כבר היום.
לכי־ שנקבע  התאריך 
יתקיים  הגדול  האחדות  נוס 
בשעות  אלול  ט"ו  ראשון  ביום 
הקו־ עיר  של  ברחובה  אחה“צ, 
גדולי  בראשות  ירושלים  דש 
מועצות  וחברי  הדור,  ומנהיגי 
הערכות  לפי  התורה.  גדולי 
יותר ממאה אלף מתומכי יהדות 

התורה צפויים להשתתף.
נא"  התעוררו  נא  "עורו 
הערב  שיצאה  בהודעה  נכתב 
מ'יהדות התורה'. בהודעה פרטו 
הקלפיות  לפתיחת  "יומיים  כי 
על  הגורלית  ההכרעה  לקראת 
בי־ החרדית  היהדות  עתיד 
אחדות  כינוס  יתקיים  שראל, 
היסטורי – למען הצלחת רשימת 
תורה  שגופי  ג'   – התורה  יהדות 

גדולים ועצומים תלויים בה".
מתא־ החרדית  "היהדות 
חדת לעדותיה ושבטיה – כאיש 
אחד בלב אחד, ביום ראשון ט"ו 
ברחובה  אחה“צ,  בשעות  אלול 
של עיר הקודש ירושלים. ברא־
מרנן  הדור,  ומנהיגי  גדולי  שות 
ההודעה  לשון  שליט“א"  ורבנן 
שהגיעה במשותף מטעם אגודת 

ישראל ודגל התורה.
בצהרים  (חמישי)  היום 
בבני ברק ישיבת הערכות משו־
תפת וראשונה של 'דגל התורה' 
ו'אגודת ישראל' במהלכה יקבע 
אליו  ההיסטורי  המעמד  לו"ז 

יגיעו כל גדולי ישראל.

https://shaharit.com/#subscribeNow
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רה''מ בחברון: איננו זרים בחברון, 
נשאר בה לנצח

הנשיא ריבלין החרים את הטקס בו השתתף נתניהו בטענה כי מדובר בטקס פוליטי

מ‡: ח. פרנ˜ל

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף 
אתמול בערב בטקס לציון מאורעות תרפ''ט 
בחברון.  המכפלה  למערת  בסמוך  שנערך 
באים  "איננו  כי  רה''מ  אמר  נאומו  במהלך 
לנשל אף אחד, אבל אף אחד לא ינשל אותנו. 
איננו זרים בחברון, נשאר בה לנצח", והוסיף 
באוכלוסייה  המעטים  את  לשבח  "צריך  כי 
הערבית שנחלצו להגן על שכניהם היהודים, 
הם פעלו במוסריות תוך סיכון חייהם". מו־
קדם יותר אמרה בטקס שרת התרבות מירי 
רגב כי "אם אין חברון - אין תל אביב. זכות 
הקיום של תל אביב מתחילה כאן בחברון". 
לפני הגעת נתניהו לאזור נפרסו במקום כו־
חות רבים לאבטח את האירוע ורה''מ הוקף 

בלוחות מיגון נגד ירי.  
ביקר  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
מלהשתתף  נמנע  אך  באזור,  יותר  מוקדם 
בטקס עם רה''מ. מבית הנשיא נמסר כי על 
פי לוח הזמנים של הנשיא "ממילא הוא לא 
יכול להגיע לאירוע לאור התחייבות הבוקר 
והצהריים שלו בחברון".  בהודעה צוין עוד 
ספק"  "ללא  פוליטי  יהיה  הטקס  אופי  כי 
אישיות  "שהוא  שריבלין,  ראוי  לא  ולכן 

ממלכתית", ישתתף באירוע מסוג כזה.
בצהריים  ריבלין  השתתף  בו  באירוע 
לקריאה  קשים  "התיאורים  כי  הנשיא  אמר 
עד היום. חברון איננה מכשול בדרך לשלום, 
יהודים   - יחד  לחיות  ליכולתנו  מבחן  היא 
לעיר  חזרו  היהודים  זה.  לצד  זה  וערבים 
איכות  לקדם  ישראל  מדינת  על  אבותיהם. 
לשגשוגן  לדאוג  האזור.  בכל  התושבים  חיי 
ולהקמ־ ארבע  וקריית  חברון  של  וצמיחתן 
כי  הדגיש  הנשיא  חדשות".  שכונות  של  תן 
שנים  מאות  קדם  בחברון  היהודי  היישוב 
שנג־ "עד  ישראל  מדינת  של  להקמתה 
כי  ציין  ריבלין  תרפ"ט".  במאורעות  דע 
את  לשכתב  המבקשים  היסטוריונים  יש 
מאורעות תרפ"ט - לטעון כי הפרעות כוונו 
נגד הציונות, ואילו בתושבים הוותיקים של 
חברון לא רצו הפורעים לפגוע. "אלו טענות 
שאין להן אחיזה במציאות. האירועים כוונו 
שהיו  בגלל  רק  זה  היה  היהודים.  כלל  נגד 
השתתף  הכנסת  יו"ר  גם  הוסיף.  יהודים", 
את  תחיל  הממשלה  כי  והצהיר  באירועים 
הריבונות הישראלית בחברון. "נהפוך אותה 

האזכרה  בטקס  אמר  בישראל",  ואם  לעיר 
הממלכתי בבית העלמין בחברון.

הפרעות בחברון הגיעו יום לאחר שה־
אלפי  בירושלים.  אלימים  אירועים  תרחשו 
חמושים  כשהם  הבית  להר  נהרו  מוסלמים 
הדרשנים  שאחד  ולאחר  ומקלות,  בסכינים 
שבו  לאומני,  נאום  נשא  אל-אקצא  במסגד 
עד  להילחם  צריכים  שהמוסלמים  הסביר 
יצאו  היהודים,  נגד  האחרונה  דמם  טיפת 

הטבח  במהלך  יהודים.   לתקוף  המוסלמים 
בחברון נרצחו באכזריות 67 יהודים - ילדים 
נשחטו לעיני הוריהם, הורים לעיני ילדיהם, 
ובתי  חיים  נשרפו  אנשים  נכרתו,  איברים 
היו  מההרוגים  גדול  חלק  נבזזו.  היהודים 

בחורי מישיבת 'חברון'.
רק  התערבו  באזור  שהיו  הבריטים 
והם  אליהם  להתקרב  החלו  כשהרוצחים 

עצמם הרגישו מאוימים.

חוק המצלמות

שר המשפטים: 
המצלמות נועדו 
לוודא שיתקבלו 

ההחלטות 
האמיתיות

אוחנה הסביר כי לאור העובדה שבבחירות 
האחרונות נתגלו מקרי זיוף, הצבת המצלמות 

לא נועדה לשנות את כללי המשחק, אלא לדאוג 
שיתקבלו ההחלטות הנכונות

מ‡: ח. פרנ˜ל

אוחנה  אמיר  המשפטים  שר 
בראיון  (רביעי)  אתמול  התייחס 
לחוקק  הליכוד  לכוונת  ב'  לרשת 
מצלמות  הכנסת  שיאפשר  חוק 
לה־ מבקשים  "אנחנו  לקלפיות: 
ציב מצלמות כדי לוודא שייתקבלו 
הס־ אוחנה  האמיתיות"  ההחלטות 

של  רב  מספר  שהיו  "גילינו  כי  ביר 
לשנות  מבקשים  לא  אנחנו  זיופים. 
את כללי המשחק – אלא להציב מצ־
למות כדי לוודא שייתקבלו ההחל־

טות האמיתיות. גם היועץ המשפטי 

באופן  זה  נגד  יוצא  לא  לממשלה 
מהותי, אלא בגלל הזמן הקצר".

לדברי  גם  התייחס  אוחנה 
אסתר  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
חיות שאמרה כי ישנם גורמים הפו־
עלים באופן שיטתי כדי להציג את 
פגמיה של הרשות השופטת, ואמר: 
על  ביקורת  מתחו  משפט  "ענקי 
מערכת  הלכה  שאליהם  המקומות 
המשפט. אם זה הנשיא לנדוי המנוח 
גם  נוספים.  רבים  שופטים  זה  ואם 
יש  חיות  לבין  ביני  הסכמה  אין  אם 

יחסי עבודה תקינים".

http://bit.ly/2lS6Dcf-besadno
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0733-74-7030 התקשרולהצטרפות 

ההצטרפות לתכנית היא לילדים עד גיל 3 ההלוואה 
תינתן בעת נישואי הילד.

הזכות לקבל הלוואה של 240,000 
הזכות לקבל פריסה ליותר מ-150 תשלומים

הזכות לקבל מענק בסך 38,400 
הזכות להיות שותפים בהקמת עשרות אלפי בתים בישראל
הזכות להיות חברים בגמ"ח הוותיק המבוסס והאמין בציבור החרדי
הזכות להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד

החובה היחידה להזדרז להצטרף לפני גיל 3

דיווח: 

חיזבאללה סירב להצעת ישראל 
להתחייבות מחודשת על החלטה 

1701 של האו"ם
ישראל הציעה בתמורה את הפסקת תקיפות כוחות חיזבאללה בסוריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ארגון הטרור השיעי חיזבאללה סירב 
להצעתה של ישראל לשוב לקיים את סעי־
לכך  בתמורה   ,1701 האו"ם,  החלטת  פי 
שישראל תפסיק לתקוף את כוחות הארגון 
הלבנוני  העיתון  מדווח  כך  בסוריה.  השיעי 

"א-ליווא".
ישראל הפעילה לחץ על הארגון, בא־
מצעותן של ארה"ב, צרפת, רוסיה ומצרים, 
במ־ לחיזבאללה,  ישראל  בין  תיווכו  אשר 
החלטה  על  להתחייב  ישוב  שהארגון  טרה 
1701 של האו"ם, הקובעת, בין היתר, כי לא 
תהיה נוכחות של ארגון הטרור מדרום לנהר 

הליטני.
לפי העיתון, חיזבאללה סירב להצעה.

איראן מבהירה: 

חזרה להסכם - רק לאחר קבלת 
האשראי שהציעה צרפת

לפי סגן שר החוץ האיראני, ישנם עוד מחלוקות רבות בין הצדדים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הסכם  לגבי  ולדון  לשוב  תסכים  איראן 
הגרעין, רק לאחר קבלת קו האשראי שהציעה 
צרפת לאיראן במסגרת הדיונים על חזרה של 

הג־ הסכם  במסגרת  מלאה  להתחייבות  איראן 
רעין שנחתמה בין המעצמות לאיראן ב-2015.

עבאס  האיראני,  החוץ  שר  סגן 
עראקצ'י, אמר כי ארצו תהיה מוכנה לדבר 

על חזרה להסכם הגרעין רק לאחר שתקבל 
את האשראי הצרפתי בסך של 15 מיליארד 
דולרים. עם זאת, הוא הבהיר כי ישנם עוד 

מחלוקות רבות בין הצדדים.  

ארה"ב: 

אושר תקציב של מיליארדים לבניית 
החומה בגבול עם מקסיקו

מחצית מהסכום יגיע מתקציבה הצבאי של ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן

מלח־ את  ממשיך  טראמפ  ממשל 
שהשיג  לאחר  המדינה:  אל  בהגירה  מתו 
הנ־ ככל  צפוי,  אשר  מקסיקו,  עם  הסכם 

ראה, להפחית את גלי ההגירה לארה"ב, 
שר  כי  במדינה  התקשורת  כלי  מדווחים 
אישר  אספר,  מארק  האמריקני,  ההגנה 
כדי  דולרים,  מיליארד   3.6 של  הקצאה 
שאלו ישמשו לבניית החומה בגבול שבין 

ארה"ב למקסיקו. 
בוושינג־ ההגנה  במשרד  גורמים  לפי 
טון, מחצית הסכום הגיע מהתקציב הצבאי 
ממיזמים  יועבר  הנוסף  הסכום  ארה"ב,  של 

אחרים של המשרד.

ישראל ושווייץ עשויות 
לשתף פעולה במטרה 
להביא להחלפתה של 

אונר"א בגוף אחר
שרי החוץ של ישראל ושווייץ סיכמו לפעול במשותף 

על מנת לבחון אלטרנטיבות לפעילות הארגון

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ישראל ושווייץ עשוית לשתף 
אלטרנטיבה  למצוא  במטרה  פעולה 
האו"ם  של  והסיוע  הסעד  לארגון 
לפליטים פלסטינים, אונר"א. במה־
ישראל  החוץ,  שר  שערך  ביקור  לך 
כץ, בשווייץ, דן כץ עם מקבילו הש־
ווייצרי, ועם נשיא המדינה מאורה. 

התבטא  השווייצרי  החוץ  שר 

בעבר כנגד הארגון, אשר מנציח את 
בעיית הפליטים הפלסטיניים ומדי־
נתו הפסיקה לאחרונה את התמיכה 
בארגון בשל בעיות שחיתות שנתג־

לעו בקרבו. 
לפעול  סיכמו  החוץ  שרי  שני 
אלטרנ־ לבחון  מנת  על  במשותף 
קשר  תוך  הארגון,  לפעילות  טיבות 
ומדינות  ארה"ב  עם  בנושא  אפשרי 

נוספות.

דרמה בבריטניה: 

מפלגת השמרנים 
איבדה את הרוב 

בפרלמנט 
חבר פרלמנט מטעם השמרנים ערק אל הלייבור וביטל 

את הרוב הקטן שהיה לשמרנים בפרלמנט

מ‡ ‡ברהם ויסמן

התכנית   - ה'ברקזיט'  מועד 
מהאיחוד  הבריטית  להיפרדות 
הפולי־ והעימות  מתקרב,  האירופי 
חבר  פניו:  את  משנה  בבריטניה  טי 
השמרנית  המפלגה  מטעם  פרלמנט 
את  ביטל  ובכך  הלייבור  אל  ערק 

הרוב שהיה לשמרנים בפרלמנט. 

בממשלת  מחזיקים  השמרנים 
בריטניה, באמצעות ממשלת מיעוט 
מב־ ותמיכה  ממפלגתם  המורכבת 
הצפון־  DUP-ה מפלגת  של  חוץ 

אירית.
משמעות הדבר היא כי מעתה 
לא  הבריטית  הממשלה  והלאה, 

תוכל להעביר חוקים בפרלמנט. 

ה

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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http://bit.ly/2klDhCO-kivun-hchsharot
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0733-74-70 התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com

ההההזזזכככככותתתת לקבל הלוואה של 240,000 
ההההזזזככככוותתתת לקבל פריסה ליותר מ-150 תשלומים

ההההזזזככככוותתתת לקבל מענק בסך 38,400 
ההההזזזככככוותתתתת להיות שותפים בהקמת עשרות אלפי בתים בישראל
ההההזזזזככככוותתתתת להיות חברים בגמ"ח הוותיק המבוסס והאמין בציבור החרדי
ההההזזזזכככוותתתתת להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד

החובה היחידה להזדרז להצטרף לפני גיל 3

מס'מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

חודשי
תרומה 

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי

ת
חב

ור
מ

ה 
ס

רי
9,600₪ 50192₪ 1₪פ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪ 32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

ל ההההזזזכככככותתתת

30

דיווח: 
איראן שחררה אנשי צוות מהמכלית הבריטית 

שנלכדה על ידי משמרות המהפכה
קודם לכן שחררו רשויות גיברלטר את מכלית הנפט שנתפסה על ידם

מ‡ ‡ברהם ויסמן

האם נראה סוף לעימות הבריטי-אירא־
ני, שכלל לכידה הדדית של מכליות נפט? לפי 
"אירנ"א",  האיראני  התקשורת  בערוץ  דיווח 
משרד החוץ האיראני הודיע אתמול על שח־
המכלית  על  שהיו  מהמלחים  חלק  של  רורם 
משמרות  של  כוח  ידי  על  שנלכד  הבריטית 
של  ללכידה  כתגובה  האיראניים  המהפכה 
מכלית נפט איראנית בידי כוח בריטי מיוחד.

שבעה מלחים, אף אחד מהם לא בריטי, 

האירא־ ידי  על  שוחררו 
הם  כי  הודיע  אשר  נים, 
להביא  שנועד  בתהליך 
לפי  לביתם.  להשבתם 
בצעד  מדובר  האיראנים, 

הומניטרי של רצון טוב.
לכן  קודם  כזכור, 
גיברלטר  רשויות  שחררו 
האירא־ הנפט  מכלית  את 

נית שנלכדה על ידם. 

מועצת זכויות האדם 
של האו"ם תדון 

בסנקציות שהוטלו 
על וונצואלה

בוונצואלה שורר חוסר וודאות פוליטי, כאשר הן 
הנשיא והן מנהיג האופוזיציה טוענים כי הם אלו 

שאמורים לשלוט במדינה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

של  האדם  זכויות  מועצת 
בסנקציות  לדון  צפויה  האו"ם 
וונ־ על  בעולם  מעצמות  שהטילו 
הוודאות  חוסר  בעקבות  צואלה, 
הדרום-אמריק־ במדינה  ששורר 
היא  המועצה  ישיבת  מטרת  נית. 
שהטילו  הסנקציות  את  לגנות 
ארה"ב ומדינות אירופאיות כנגד 

זכויות  הפרת  בגין  וונצואלה, 
של  ממשלו  מצד  לכאורה,  אדם, 

מדורו. 
חוסר  שורר  בוונצואלה 
כאשר  חמור,  פוליטי  וודאות 
וונצואלה  נשיא  עומד  אחד  מצד 
ני־ השני  ומהצד  מדורו  ניקולס 
חואן  בראשות  האופוזיציה  צבת 
גויאדו. לשני הצדדים יש תמיכה 

מצד מדינות בעולם.

איראן תודיע 
היום על צעד 
נוסף במסגרת 

הפחתת 
המחויבות 

להסכם הגרעין
קורבין הצהיר על כוונתו להחיות מחדש 

את הסכם הגרעין עם איראן, במקרה וייבחר 
לראשות הממשלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הפ־ על  היום  תודיע  איראן 
להסכם  במחויבותה  נוספת  חתה 
איראן  נשיא  הודיע  כך  הגרעין. 

חסן רוחאני.
השלישי  בצעד  מדובר 
האירא־ המחויבות  הפחתת  של 
לאחר  זאת  הגרעין,  להסכם  נית 
לא  וצרפת  איראן  בין  שהדיונים 
הסתיימו עם הסכמה ברורה שת־

ביא את הצדדים לשוב לעקרונות 
בשנת  שנחתם  הגרעין  הסכם 
2015. כזכור, צרפת ניסתה לתווך 
לה־ במטרה  לאיראן,  ארה"ב  בין 

ביא להצלת הסכם הגרעין.
מפלגת  מנהיג  כך,  בתוך 
כי  אמר  קורבין,  ג'רמי  הלייבור, 
הממשלה  לראשות  ייבחר  אם 
להחיות  ידאג  הוא  בבריטניה 
עם  הגרעין  הסכם  את  מחדש 

איראן. 

ההההההההההההההההההההההההיומי אללללללללללללללללללייייייייייייי

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

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

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

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

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

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

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

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

תכנית לבניית 11 אלף דירות 
בחוף התכלת בהרצליה

המתחם הפנוי הגדול ביותר במרכז הארץ לקראת בנייה • לאור הפקעות נרחבות הבעלים כבר 
נערכים להגשת התנגדויות

מ‡ פ. יוחנן

מסמ־ התכנון  מינהל  פרסם  לאחרונה   
הענקית  הבנייה  לתוכנית  בנוגע  רשמיים  כים 
במתחם חוף התכלת שבדרום מערב הרצליה. 

לפי המסמכים השטח יחולק לשבעה מת־
חמים שכוללים פארק חופי נרחב ויחידות 
כן  לים.  שסמוך  המערבי  בחלק  מלונאיות 
כוללת התוכנית בניית כ-11.5 אלף דירות.
א')  (הר/2200  התכלת  חוף  תוכנית 
כוללת כ-2,000 דונם שתחומים בין אזור 
עם  הגבול  בצפון,  הרצליה  של  התעסוקה 
ומ־ כשממזרח  (כביש 5)  בדרום  אביב  תל 
בתחילת  החוף.  וכביש  הים  נמצאים  ערב 

בראשות  אז  הרצליה,  עיריית  קיבלה   2007
ממשרד  אישור  גרמן,  יעל  לשעבר  השרה 
מדובר  השטח.  את  ולתכנן  להתחיל  הפנים 
במתחם שמוחזק על ידי מספר רב של בעלים 
מספר  התוכנית  נדונה  השנים  במשך  פרטיים. 

פעמים במסגרת הוועדה המקומית של עיריית 
פדלון.  משה  כיום  עומד  שבראשה  הרצליה 
רשמיים  מסמכים  פורסמו  כאמור,  לאחרונה, 
של התוכנית המסתמנת שמחלקת את השטח 
לכמה מתחמים. שני מתחמים שבמערב השטח 
ייכללו פארק חופי, מלונאות ואלפי דירות. 
בעיקר  יכלול  השטח  של  המרכזי  החלק 
בנייה למגורים, ואילו החלקים המזרחיים 
בתוכנית ייכללו אזורי תעסוקה. כן תכלול 
התוכנית קו של הרכבת הקלה, מסוף 
אוטובוסים, ומחלף בהיקף משמעותי 
יסייע  היתר  שבין  מכר)  הרב  (מחלף 

בגישה למתחם המרינה.

הרש''פ על ביקור 
נתניהו בחברון: 

"יוביל למלחמת דת"
יועצו של אבו מאזן טען כי האירוע נועד רק כדי לקושש 

כמה קולות

מ‡: ח. פרנ˜ל

הפלס־ הרשות  ראש  של  דוברו 
טינית אבו מאזן אמר אמש (רביעי) כי 
"הפלישה" של ראש הממשלה נתניהו 
היא  לחברון  ריבלין  המדינה  ונשיא 
ברגשות  והתגרות  מסוכנת  "הסלמה 
המוסלמים, שעלולה לגרור את האזור 

למלחמת דת". 
רדי־ אבו  נביל  שפרסם  בהודעה 

נה נאמר כי המהלך נועד להרוויח את 
קולות הימין הישראלי, ועלול להוביל 
אמר  לכן  קודם  מסוכנות.  להשלכות 
אבו  של  יועצו  הפלסטינית  לטלוויזיה 
אל-הבאש,  מחמוד  דת,  לענייני  מאזן 
כדור  את  "להצית  רוצה  נתניהו  כי 
הארץ רק כדי לקושש כמה מאות קו־
נתניהו  כי  הוסיף  הוא  בבחירות".  לות 
והפלסטינים  היהודים  בגורל  "מהמר 

גם יחד".

כאן >>

חוק המצלמות

היועמ''ש הודיע כי ישנה 
בעיה משפטית בחוק 
המצלמות של הליכוד

במכתב שהעביר לרה''מ הבהיר מנדלבליט כי הצעת החוק 
מעוררת קשיים משפטיים וחוקתיים • הליכוד החליט 
להמשיך לקדם את החוק למרות התנגדות היועמ''ש

מ‡: ח. פרנ˜ל

אבי־ לממשלה  המשפטי  היועץ 
כי  (רביעי)  אמש  קבע  מנדלבליט  חי 
בהליך  להמשיך  משפטית  מניעה  יש 
החקיקה של חוק הצבת מצלמות בק־
לקדם  מנסים  אותו  בבחירות,  לפיות 
לראש  שהעביר  במכתב  בליכוד. 
המש־ לשר  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
פטים אמיר אוחנה ולשר הפנים אריה 
החוק  הצעת  כי  היועץ  מציין  דרעי, 
ומשפטיים  חוקתיים  קשיים  מעוררת 
תהליכיים.  והן  מהותיים,  הן   - רבים 
מכתב  למכתבו  צירף  אף  מנדלבליט 
של  המשפטי  היועץ  מן  אליו  שנשלח 
בו  שנכתב  המרכזית,  הבחירות  ועדת 
כי אי אפשר לקדם את החקיקה בעת 
הזו, נוכח קשיי יישום שעלולים להביא 
הוועדה  של  ביכולתה  אנושה  לפגיעה 
כס־ הבחירות  יום  את  לפועל  להוציא 

דרו.
מהליכוד נמסר כי המפלגה דוחה 
לממשלה  המשפטי  היועץ  עמדת  את 

הח־ בהליך  ימשיך  אוחנה  השר  וכי 
לאישור  החוק  הצעת  את  ויביא  קיקה 
כי  בליכוד  אומרים  עוד  הממשלה. 
לממשלה  המשפטי  היועץ  של  עמדתו 
ועדת  שיו"ר  משום  במיוחד  מדאיגה 
מלצר  חנן  השופט  המרכזית  הבחירות 
קבע שתופעת הזיופים מסוכנת ושיש 
מן  קלפיות  העביר  ואף  בה,  להילחם 
המש־ לבדיקת  האחרונות  הבחירות 

טרה.
כזכור, לאחרונה התקיימה שיחה 
לה  ומחוצה  בכנסת  גורמים  כמה  של 
שבמהלכה  המצלמות,  לחוק  ביחס 
המשפטי  והיועץ  מנדלבליט  הביעו 
ברורה  התנגדות  ינון  איל  הכנסת  של 
הליכוד.  של  המצלמות  חוק  לקידום 
השניים הבהירו בשיחה שזה לא ראוי, 
ואף יותר מכך, לקדם חוק מצלמות זמן 
לטענתם,  הבחירות.  לפני  כך  כל  קצר 
במישור  גם  קשות  בעיות  במהלך  יש 
התהליכי של הפרוצדורה וגם במישור 

המהותי של תוכן החוק.

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


יום חמישי ה' אלול תשע"ט 05/09/2019 10

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי



11יום חמישי ה' אלול תשע"ט 05/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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לשכת רה''מ: 

תתכן פגישה בין נתניהו לפוטין 
ברוסיה בשבוע הבא

כזכור, בתחילת השבוע בוטלה נסיעתו המתוכננת של נתניהו להודו

מ‡: ח. פרנ˜ל

הממשלה  ראש  בלשכת  גורמים 
מסתמנת  כי  (רביעי)  אתמול  הודיעו 
פגישה בין בנימין נתניהו לנשיא רוסיה 
בש־ שברוסיה  בסוצ'י  פוטין  ולדימיר 
הודעה  יצאה  אתמול  כזכור,  הבא.  בוע 
מלשכתו של ראש הממשלה שהנסיעה 
של רה''מ להודו שתוכננה לשבוע הבא, 
בין  והפגישה  לו''ז  אילוצי  בשל  בוטלה 
מודי  נרנדרה  ההודי  לעמיתו  נתניהו 

תתקיים לאחר הבחירות.
הש־ בתחילת  פורסם  בנוסף, 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  כי  בוע 
עם  נוסף  פסגה  מפגש  לארגן  מעוניין 
בהוצאת  שידון  הברית,  וארצות  רוסיה 
מבחינת  מסוריה.  האיראניים  הכוחות 
נתניהו, למפגש כזה יש ערך אלקטורלי, 
יתקיים  זה  דבר  של  שבסופו  ייתכן  אך 
זאת,  עם   .11 בכאן  יחסית,  נמוך  בדרג 
גור־  - מהתכנון  נלהבים  פחות  ברוסיה 

הם  כי  חדשות  לכאן  אמרו  רוסים  מים 
אחרי  רק  לפסגה  בבקשה  לדון  מוכנים 
שייושמו ההבנות הקודמות בין הצדדים 
ברוסיה  יוני.  בחודש  במפגש  שהושגו 

ההתק־ הפעילות  מהמשך  מרוצים  לא 
פית הישראלית בתקופה האחרונה, בין 
היתר בסוריה ובלבנון - שעלולה להביא 

להסלמה נרחבת.

10

גיליון באר הפרשה
להורדה

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf
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לאחר שהצהיר כי אינו פוסל ישיבה בממשלה בראשות גנץ 

איימן עודה חזר בו: "לא אהיה 
בממשלה כשאנחנו אזרחים סוג ב'"

"אחד הדברים החשובים לי בפוליטיקה זה איך להחזיר את האזרחים הערבים למעגל 
הלגיטימציה", הסביר עודה

מ‡: ח. פרנ˜ל

שאינו  כשאמר  סערה  שעורר  לאחר 
גנץ,  בראשות  לממשלה  כניסה  שולל 
המשותפת  הרשימה  יו''ר  אתמול  בו  חזר 
בקואליציה  שאשב  מצב  "אין  מהאמירה. 
הבאה, גנץ אמר את העמדה שלו", הבהיר 
אהיה  לא  פעם  "אף  כי  והוסיף  עודה 
ממשל  תחת  הפלסטיני  כשהעם  בממשלה 
צבאי וכשאנחנו אזרחים סוג ב'". חבר הכ־
נסת נשאל איזה תפקיד היה רוצה אם בכל 
זאת היה נכנס וענה כי היה בוחר להיות שר 
למירי  עקיצה  משגר  שהוא  תוך  תרבות, 
רגב, שרת התרבות הנוכחית. עודה הסביר 
שהסיבה לכך שחזר בו היא שמפלגות המ־
רכז-שמאל מגמגמות: "אחד הדברים הח־
את  להחזיר  איך  זה  בפוליטיקה  לי  שובים 

הלגיטימציה",  למעגל  הערבים  האזרחים 
בנימין  הממשלה  ראש  כי  והאשים  אמר 

נתניהו מנסה לקנות את הערבים לכסף.
עודה  העניק  אותו  הראיון,  בהמשך 
עניין  את  עודה  הסביר  השידור  לתאגיד 

מגיע  הפלסטיני  "לעם  המחבלים:  ביקור 
שחרור מהכיבוש. חיילים הם כלי של הכי־
בוש. ילד שזורק אבן על חייל חמוש מכף 
רגל ועד ראש - עצם זה שיש חיילים שם 

זו פגיעה בעם הפלסטיני".

 10%
12.9*

*

12.9*

02-997-40-50
all@allgift4u.com

| WWW.ALLGIFT4U.COM052-767-7270

נתפסו סחורות מזויפות שהיו 
מיועדות לעזה ויו"ש

מכולות בהן מאות אלפי פריטים מזויפים, אשר היו מיועדים להימכר ברצועת עזה ובאיו"ש נתפסו 
לאחרונה בנמל אשדוד

מ‡: יר‡ל לבי‡

לאחרונה נתפסו בנמל אשדוד מספר 
פריטים  אלפי  מאות  נמצאו  בהן  מכולות 
מזויפים, המפרים זכויות קניין רוחני, אשר 
היו מיועדים להימכר ברצועת עזה ובאיו"ש.
של  הברחה  ניסיונות  ריבוי  בעקבות 
ולע־ הפלסטינית  לרשות  מזויפת  סחורה 
המרכז  בסיוע  באשדוד,  המכס  מגביר  זה, 

נגד  האכיפה  את  מטען,  לאבחון  הלאומי 
זו  כגון  סחורה  להבריח  המנסים  יבואנים 

לשטחי הרשות ולעזה.
את  קושרים  בעולם,  רבים  מחקרים 
ומימון  כלכלי  לטרור  הזיופים  תעשיית 
וט־ פשיעה  ארגוני  ממאמצי  כחלק  טרור, 

רור למימון פעילותם.
עולה  שבוצעה  החקירה  בעקבות 

החשש כי חלק מהסחורות המזויפות זולג 
היוצרים  בזכויות  ופוגע  הישראלי  לשוק 
של חברות בינלאומיות ומקומיות. כאמור, 
נתפסה לאחרונה מכולה ובה מוצרי טיפוח 
להבריח  ניסה  אותם  מזויפים  וקוסמטיקה 
להגיע  יועדה  המכולה  הפלסטינאי.  יבואן 
נתפסה  הממצאים  ובעקבות  עזה  לרצועת 

המכולה ותכולתה תושמד.

לקראת ראש 
השנה: נערך סקר 

בדיקות דבש
המשרד ביצע בדיקה מדגמית של 30 דוגמאות דבש 
• שירות המזון מסר כי הוא ממשיך בבדיקת התאמת 

מוצרים לדרישות התקן

מ‡: יר‡ל לבי‡                                               

המזון  שירות  שנה,  כמידי 
בשיתוף עם מועצת הדבש ערך סקר 

בדיקות דבש לקראת ראש השנה.
מדגמית  בדיקה  ביצע  המשרד 
מד־ שנדגמו  דבש  דוגמאות   30 של 
רכי השיווק ברחבי הארץ. הדוגמאות 
בריאות  לכימיה,  במעבדה  נבדקו 
הישראלי  התקנים  במכון  וסביבה 
בגרמניה.   INTERTEK ובמעבדת
נבדקו פרמטרים צרכניים של איכות 

ושל אותנטיות (מקוריות).
חרי־ נמצאו  הבאות  בדוגמאות 
(ת"י  לדבש  הישראלי  מהתקן  גות 
פרטי  להלן  המעבדות.  בשתי   (373
גבי  שעל  לסימון  בהתאם  המוצרים 

האריזה:
מפ־ טבעי  דבש  טהור,  "דבש 
 1 טרייד  תוצרת  ק"ג,   1 בר,  רחי 
מוצרי  ייבוא  ס.א.  יבואן:  אוקראינה, 
לציון,  ראשון   35 רמז  בע"מ,  מזון 
תאריך    04/06/2018 יצור  תאריך 
במלון  נדגם   .  "31/05/2020 תפוגה 
התיכון  הים  שד'  פלאז'ה",  "לאונרדו 
מה־ חריגות  נמצאו  במוצר  אשדוד. 
איכות.  של  פרמטרים  במספר  תקן 
בנוסף, נמצאה רמת פרוקטוז וגלוקוז 
נמוכה מהקבוע בתקן. כמו כן, נמצאה 

חריגה ברמת האנזים דיאסטאז.
מפרחי  טהור  טבעי  "דבש 
מכ־ תוצרת  גרם,   500 אקליפטוס, 
תאריך  נילי,  גבעת  מושב  יניב,  וורת 
במחסן  נדגם  תפוגה: 30/12/2023", 

יוניברס רח' הירוק 85 א.ת. כנות.
שק־ הדר,  מפרחי  טהור  "דבש 
דיה, משקל נקי : 1 ק"ג, מיובא ע"י: 
 ,3 הבנאי   , בע"מ  קומפני  קים  מאי 
תעשיות  גבע  שקדיה  עבור  מודיעין, 

בע"מ, תאריך תפוגה:13.11.20"
" דבש טבעי, ממקור מעורב או 
 ,Delimiel ידוע,  לא  צמחי  ממקור 
 ,31/12/19 לפני  להשתמש  עדיף 
יבוא  מאנקו  יבואן:   ,LOT: 0430

שיווק ומסחר מזון 2001 בע"מ".
" דבש מפרחי הדר 100% טהור 
בע"מ  דלפור  סאנט  הספק:  וטבעי, 
א.ת. דה מורינס, מונט-פרה-שנבור, 
צרפת, היבואן: א. סיימן סחר בע"מ, 
אחרון  תאריך  הרצליה,   ,4 הסדנאות 
 200 נקי:  משקל   ,08.02.20 לשימוש 

גרם".
ועצי  בר  מפרחי  טהור  דבש   "
אורן, Pure Honey, היצרן: רג'ינה 
אזור  איי -  ניקולאוס 39  קורנטידיס 
סי, א.ת. סלוניקי סינדוס יוון, היבואן: 
ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים 

בע"מ, צבי הנחל 1 א.ת. עמק חפר.

mailto:8415866@gmail.com
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המטרה נותרה בעיניה – חיסול 
פרויקט הטילים המדויקים בלבנון

המזרחן יוני בן מנחם מנתח מה קורה עכשיו לאחר שמפעל דיוק הטילים עדיין נמצא בלבנון, 
ומה צה"ל צריך לעשות עכשיו לאחר שיצא כמנצח

מ‡: יר‡ל לבי‡

לחיזבאללה  צה"ל  בין  הלחימה  סבב 
כו־ על  שומר  צה"ל  אך  זה,  בשלב  הסתיים 
ננות גבוהה וערנות בגבול הצפון, חיזבאללה 
הגדיר את ירי טילי הנ"ט לעבר אזור אביבים 
בהפצצת  פעיליו   2 של  מותם  על  כתגובה 
נמנע  הוא  בסוריה,  הישראלי  האוויר  חיל 
הישראלים  הרחפנים  פעולת  את  מלהזכיר 
בשכונת א-דאחיה בבירות ויתכן שהוא עדין 
ישראל  נגד  נוספת  צבאית  פעולה  מתכנן 
עומד  הפרק  על  עדיין  אך  עליה,  כתגובה 

פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה.
הזה  הסבב  את  צה"ל הצליח לסיים 
מבצעית  בהצלחה  ומדובר  נפגעים  ללא 
ומודיעינית, אולם אנו רק בתחילת המע־
וצ־ ושלוחותיה,  איראן  עם  הארוכה  רכה 
ריך לזכור שמדינת ישראל עדיין נמצאת 

בפני אתגרים ביטחוניים גדולים.
נסראללה  חסן  חיזבאללה  מנהיג 
הל־ לציבור  מהבטחותיו  בחלק  רק  עמד 
הבטחתו  על  לשמור  הקפיד  הוא  בנוני, 
לבנון  משטח  ישראל  נגד  צבאית  והגיב 
ב"עומק  הזה  בשלב  מלפגוע  נמנע  אולם 

הישראלי" כפי שהבטיח בנאומו.
לא  חיזבאללה  שפעולת  העובדה 
היש־ בצד  פצועים  או  להרוגים  הביאה 
ראלי כתוצאה מירי הנ"ט היא כישלון של 

חיזבאללה.
מנהיג חיזבאללה בחר בדרך פעולה 
כבר  שלה  שהמתכון  "מידתית"  תגובה   –
נוסה בעבר והצליח, ירי נ"ט לעבר חיילי 

צה"ל על גבול לבנון.
בינואר 2015 ירו מחבלי חיזבאללה 
טילי נ"ט לעבר שיירה של צה"ל באזור הר 
דוב והרגו 2 חיילי צה"ל בתגובה על חי־

סולו של בכיר חיזבאללה עימאד מורנייה 
על ידי צה"ל.

נסראללה  של  ה"מידתית"  התגובה 
בסו־ ישראל  תקיפת  על  להגיב  נועדה 
אך  חיזבאללה,  פעילי   2 של  ומותם  ריה 
להימנע מהדרדרות למלחמת לבנון שלי־

שית או מלחמה אזורית.
פגיעה  כי  נכון  העריך  נסראללה 
"בעומק הישראלי" או פעולה שתוצאתה 
צה"ל  חיילי  בקרב  נפגעים  של  רב  מספר 
יביאו לתגובה חריפה של ישראל שעלולה 

להצית מלחמה כוללת בלבנון.
לי־ עדיין  עלול  נסראללה  זאת,  עם 
זום פעולות נקם נוספות בימים הקרובים, 
קאסם  הגנרל  של  האיום  גם  קיים  ברקע 
איראן  של  נקמתה  את  לנקום  סולימאני 
ידי  על  הנפץ  רחפני  חוליית  חיסול  על 

צה"ל בתקיפה בסוריה.

מה עשה הגר"ד 
יוסף כשנקלע 

לאזעקה?
במהלך דבריו חיזק את תושבי שדרות הנמצאים בחזית 
וסובלים מידי תקופה מירי טילים ואף סיפר על מקרה 
שאירע לו לאחר שיעור שנשא בעיר אשדוד במלחמת 

צוק איתן

מ‡: יר‡ל לבי‡

בה־ שדרות  בעיר  חיזוק  בעצרת 
התורה  חכמי  מועצת  חבר  שתתפות 
ההלכה  בעל  שליט"א  יוסף  הגר"ד 
דעת,  יחווה  ביהמ"ד  וראש  ברורה 
לק־ התעוררות  דברי  הגר"ד  נשא 
מאות  בפני  הנוראים  הימים  ראת 

משתתפים.
במהלך דבריו חיזק את תושבי 
וסובלים  בחזית  הנמצאים  שדרות 
סיפר  ואף  טילים  מירי  תקופה  מידי 
שיעור  לאחר  לו  שאירע  מקרה  על 
צוק  במלחמת  אשדוד  בעיר  שנשא 
איתן. "אתם נמצאים בחזית, מתמו־
לספר  רוצה  אני  אזעקות.  עם  דדים 
זמן  כמה  "לפני  הגר"ד.  אמר  לכם". 
באשדוד.  הייתי  איתן  צוק  שהיה 
הזמינו  האמת  את  לכם  יגיד  אני 
אבל  פחדתי  לשדרות,  לכאן  אותי 
זמן  יותר  יש  שם  לאשדוד  הלכתי 
בכולל  שם  שיעור  נתתי  לברוח. 
הנהג  למכונית  נכנסתי  בסיום  גדול. 
התחיל לנסוע, פתאום הגענו למרכז 
העיר ברמזור התחיל אזעקה אני לא 
מכיר את הדברים האלו נלחצתי. מה 
רצים  כולם  ראיתי  עכשיו.  עושים 
באיזה  התחבאנו  מקום  ומחפשים 
מקום מלא אנשים ואז אנחנו רואים 
את  רואים  בשמיים,  עף  דבר  איזה 
הכיפת ברזל, שומעים בום. תוך כמה 

שניות הכל נרגע",

מספר הגר"ד והוסיף, "ואז אני 
מסתכל סביבי. אני רואה שכל האנ־
כאילו  ברחוב  הולכים  יוצאים,  שים 
חוזרים  ונגמר.  היה  היה.  לא  כלום 
נכנ־ הרגילים.  החיים  של  למסלול 
ואז  לירושלים  נסענו  למכונית,  סתי 
בדרך אני חושב מה שקרה כאן היום 
כי־ ויום  השנה  ראש  אלול  חודש  זה 
את  ועורר  יוסף  הגר"ד  אמר  פור". 

הציבור.
להת־ מתחילים  אלול  "חודש 
סליחות,  מוגן,  מרחב  מסדרים  כונן, 
ואז  בשופר,  האזעקה  השנה  ראש 
מתחר־ מתפללים,  צדיקים,  כולם 

ואז  ויותר  יותר  כיפור  מגיע  טים. 
בשו־ תוקעים  כיפור  יום  מוצאי 
הולכים  קורה  מה  זה  אחרי  ואז  פר 
אוכלים  הבדלה,  עושים  הבייתה, 
שהיינו  למה  חוזרים  ואז  ושותים 
לפני חודש אלול. היה אזעקה נגמר.
אח־ במילים  עולם..  של  רבינו 
צחקנו  לקב"ה,  אומרים  אנחנו  רות 
ותח־ כיפור  שיעבור  חיכינו  עליך. 
הדברים  אחד  זה  וזהו.  אותנו  תום 
אנחנו  לב  להשים  צריכים  שאנחנו 
לא  זה  שהשתנה  לקב"ה  מבטיחים 
הזה".  בחיזוק  להשאר  צריכים  זמני. 

עורר הגר"ד.
לאחמ"כ נשא הגר"ד דברי חי־
מתו־ מאות  בפני  אופקים  בעיר  זוק 

שבי העיר.

במשרד הבריאות מזהירים 
את הטסים לאומן להתחסן 

מפני צרבת
זאת בעקבות התפרצות של המחלה באוקראינה בכלל, 

ובאומן בפרט

חרי בכ :‡מ

בכל  מפצירים  הבריאות  במשרד 
בתקופה  לאומן  לנסוע  שמתכוון  מי 
עקב  חצבת,  מפני  להתחסן  הקרובה 
המחלה  של  משמעותית  התפרצות 
הת־ כי  מדגישים  במשרד  באוקראינה. 
במחלה  הידבקות  רק  לא  תמנע  חסנות 
גם  אלא  באוקראינה,  השהייה  במהלך 
או  הטיסה  במהלך  אחרים  של  הדבקה 
במ־ מהביקור  לישראל  החזרה  לאחר 
לאומן  הנוסעים  לכל  "מומלץ  דינה. 
שנולדו מ-1957 ואילך להיות מחוסנים 

נכתב  חצבת",  נגד  חיסון  מנות  בשתי 
בהודעת משרד הבריאות. "בנוסף, לבני 
11-6 חודשים הנוסעים לחו"ל, מומלץ 

לקבל מנה אחת של חיסון נגד חצבת".
במה־ החיסון  את  יספקו  במשרד 
שמתעתד  מי  לכל  הקרוב  החודש  לך 
לנסוע לאומן ולא חוסן בעבר, או קיבלו 
מנת חיסון יחידה. ניתן להגיע ללשכות 
ול־ מראש,  תור  תיאום  ללא  הבריאות 
קבל את החיסון בעלות של 53 שקלים 
חי־ בפנקס  מחזיקים  שאינם  מי  בלבד. 
סונים, ישלמו 66 שקלים נוספים עבור 

הוצאת הפנקס.

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


15יום חמישי ה' אלול תשע"ט 05/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

"מי זה פון"
מאגר לזיהוי מספרים לא מוכרים. 
מאושר ע"י וועדת הרבנים לענייני 

תקשורת.

חייגו כעת; 0799-300-400

פקיד/ה לעבודה מהבית לביצוע אישורי 
הגעה לאירועים וחתונות, (3 תקנים), 2-3 

שעות ביום, לא נדרש ניסיון, 35 ש"ח לשעה.
לחנות בירושלים דרוש/ה פקיד/ת רכש. 
8:00-15:30. * למשרד אדריכלים בי-ם 
דרוש/ה מנהל/ת משרד. 8:00-13:00. 

קריירה 072-22-222-62   

ישראל

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

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

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

10 אוטובוסים חשמליים יחלו 
לפעול בירושלים

 10 אוטובוסים חשמליים התווספו למערך התחבורה הציבורית בעיר • נוסעי קו 15 
מתלפיות לתחנה המרכזית היו הראשונים לעלות עליהם

מ‡ פ.  יוחנן

 10 לפעול  החלו  בירושלים   
הראשו־ מסין.  חשמליים  אוטובוסים 
באוטובוסים  מהשימוש  שייהנו  נים 
המחבר  קו 15,  נוסעי  יהיו  החדישים 
בין שכונת תלפיות לתחנה המרכזית.

ראשונה  סנונית  על  מדובר 
שמו־ היקף  רחב  מפרויקט  כחלק 
והגנת  התחבורה  משרדי  בילים 
את  לצמצם  במטרה  הסביבה, 
ול־ הסביבתיים  והרעש  הזיהום 
המימון  לנוסע.  השירות  את  שפר 
להגנת  מהמשרד  מגיע  לפרויקט 
כולו  הפרויקט  כאשר  הסביבה, 
תוקצב ב-4 מיליון שקלים, במסג־
רת החלטת ממשלה ייעודית שיזם 

המשרד.

חניון  הוקם  האוטובוסים  עבור 
ייעודי עם עמדות טעינה בחניון אגד 

בסמוך למחלף רמות בעיר.
יפ־ הראשון  בשלב  כאמור, 
הנהגים   .15 בקו  האוטובוסים  עלו 
הכ־ עברו  החשמליים  באוטובוסים 
אשר  היחידים  והם  מיוחדת,  שרה 

"האוטובוסים  בהם.  לנהוג  רשאים 
כחמש  במשך  נטענים  החשמליים 
במ־ נסיעות  לבצע  ומסוגלים  שעות 
טעינה  בין  קילומטרים  של 200  רחק 
לה־ מהמשרד  נמסר  לשנייה",  אחת 
המהותיים  "היתרונות  הסביבה.  גנת 
אינם  החשמליים  האוטובוסים  של 
באנרגיה  בשימוש  רק  מתמצים 
השי־ רמת  על  ובשמירה  ירוקה 
רות לנוסעים. הם מספקים מענה 
בת־ משמעותיות  סוגיות  לשתי 
הנוגע  בכל  הסביבה,  איכות  חום 
אינם  הם  לאוטובוסים עירוניים: 
במישרין  אוויר  זיהום  פולטים 
ממחצית  לפחות  וגורמים  כלל, 
לעומת  החממה  גזי  פליטות 

אוטובוסים המונעים בדיזל".

350 קילו של קנאביס 
נגנבו מחווה ביבנה

חברת בטר מעריכה את הנזק בכ-1.5 מיליון שקל 

מ‡ פ. יוחנן

בימים האחרונים נגנבו 350 קילו קנא־
העמסה  המחייבת  גלם  חומר  כמות   - ביס 
קנאביס  בטר  חברת  מחוות   - משאית  לתוך 
שתי  לעומת  כי  דווח  ב"גלובס"  יבנה.  באזור 
הפריצות הקודמות, לחוות תיקון עולם ולמ־
תקן הריבוי של אילן ביו, הפעם ככל הנראה 
לא בוצעה הפריצה באמצעות איומים בנשק. 
חי־ חברה  ידי  על  מאובטח  בטר  של  המתקן 

צונית.
בטר, אחת מחברותה קנאביס הגדולות 
טובים  מוניטין  ובעלת  בישראל  והרווחיות 
לה־ היום  ניסתה  המוצרים,  איכות  מבחינת 
נזק  כי  כשטענה  האירוע,  מחומרת  פחית 
של 1.5-2 מיליון שקל הוא לא דרמטי ביחס 
לא־ ערוכה  שהיא  משום  החברה,  לפעילות 
בדן חומר גלם גם מסיבות טבעיות (שריפה, 
לחות, מזיקים וכו'). האירוע לא צפוי לגרור 

במשרד  הרפואי  הקנאביס  מיחידת  סנקציה 
השוק  כך  שגם  משום  היתר  בין  הבריאות, 
נמצא במצב עדין של מחסור בקנאביס, ואין 
עוד  אותו  לטלטל  רצון  הבריאות  למשרד 

יותר.
מחברת בטר נמסר כי "בטר מאשרת כי 
בסוף השבוע נפרץ אתר הגידול של החברה 
האתר  משטרתי.  בטיפול  נמצא  הנושא  וכי 
אב־ בתקני  הבריאות  משרד  ברישיון  מנוהל 
טחה מחמירים. הנושא דווח מיידית למשרד 
הבריאות. החברה נמצאת בדיאלוג עם משרד 
הבריאות בכל הנוגע לתוכנית המלאים שלה 
שירות  ולספק  להמשיך  מהיערכותה  כחלק 
פורסת  החברה  ללקוחותיה.  ואיכותי  רציף 
את הפקת התוצרת שלה על פני מספר מח־
לגדר  לה  מאפשר  והדבר  בשנה,  גידול  זורי 
צפויים  בלתי  באירועים  הקשורים  סיכונים 

שונים".

Print Drive

Print Drive
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בדרך לפלורידה: 

סופת ההוריקן דוריאן נחלשה לרמה 3
לפחות חמשה הרוגים באיי בהאמה • הרשויות המקומיות אומרות כי ייתכן ומספר הנספים גבוה בהרבה

מ‡: יר‡ל לבי‡

ההוריקן "דוריאן", שעושה את דרכו 
לאחר  הברית  ארצות  של  המזרחי  לחוף 
לקט־ ירד  בהאמה,  באיי  בעוצמה  שהיכה 
למסוכנת.  נחשבת  עדיין  היא  אך   ,3 גוריה 
תושבי צפון מזרח פלורידה, ג'ורג'יה וצפון 
את  ולהכין  להיערך  ממשיכים  קרולינה, 

עצמם לפגיעת הסופה הטרופית.
באיי  יממה  במשך  התבצר  ההוריקן 
הבהאמה אחרי שפגע בהם בדרגה 5 עם רו־
חות במהירות של 290 קילומטרים לשעה. 
אחר כך הוא נחלש מעט לדרגה 4, שנחש־
בת חזקה במיוחד אף היא, כשלדברי מרכז 

ההוריקנים הלאומי הוא מביא עמו "רוחות 
בהמ־ מתפרצות".  וסערות  קטסטרופליות 
שך הוא התקדם לכיוון מערב במהירות של 
התקד־ ועם  בלבד  לשעה  קילומטרים  שני 
מותו לכיוון פלורידה, הוא נחלש לדרגה 3. 
הסופה נמצאת כבר יותר מ-40 שעות בא־
מוגדרת  היא  וכעת  בהאמה,  גרנד  האי  זור 
סופת הוריקן בדרגה 3 עם רוחות של 215 
קמ"ש. הקצב האיטי שבו מתקדמת הסופה 
דוחה את הגעתה לפלורידה. כרגע נמצאת 
סופת ההוריקן כ-160 ק"מ מהחוף המזרחי 

ואמורה להגיע לאזור רק מחר.
אישר  בהאמה  איי  ממשלת  ראש 
נהרגו  אדם  בני  חמישה  שלפחות  הלילה 

הוריקן  מפגיעת  כתוצאה  אבאקו  באיי 
המ־ והרשויות  בהאמה,  באיי  "דוריאן" 
קומיות אומרות כי ייתכן ומספר הנספים 
שפג־ הטרופית,  הסופה  בהרבה.  גבוה 
החזקה  היא  חמש,  בעוצמה  באיים  עה 
 .1992 שנת  מאז  באי  שנמדדה  ביותר 
אבקו  באי  הרחובות  מההוריקן,  כתוצאה 
נעקרו  ועצים  נהרסו  בתים רבים  הוצפו, 

ממקומם.
נגרם  בהאמה  באיי  בתים  אלף  ל-13 
הסופה,  שהביאה  בשיטפונות  כבד  נזק 
מקו־ חדשות  באתרי  כליל.  נהרסו  חלקם 
המוצ־ ברחובות  ההריסות  את  הראו  מיים 

פים, ומים שמגיעים עד גגות הבתים.

על רקע אי תקצוב החינוך המיוחד 
–סוכלו העברות בוועדת הכספים
במסגרת דיון, שעסק בהעברות תקציביות למשרדים שונים בתקציב 2019, זאת על רקע מחאת 

חברי כנסת מסיעות שונות, על אי תקצוב ילדי החינוך המיוחד בחינוך המוכש"ר • נוכח ההתנגדות, 
עצר יו"ר הוועדה את ההצבעות, וקרא למשרדי האוצר והחינוך לגבש פתרון

מ‡: יר‡ל לבי‡

לע־ לדיון  התכנסה  הכספים  ועדת 
ממשלה  למשרדי  תקציביות  העברות  ניין 
במהלך   .2019 תקציב  במסגרת  שונים, 
מפלגות  חוצת  התנגדות  נרשמה  הדיון 
של  מחסור  נוכח  התקציבים,  להעברת 
החינוך  בתקצוב  שקלים  מיליוני  עשרות 
שאינו  המוכר  החינוך  במוסדות  המיוחד 
ביתר  לתקצוב  בהשוואה  (מוכש"ר),  רשמי 
נגד  הצביעו  הכנסת  חברי  החינוך.  מוסדות 
הרב  ח"כ  הוועדה,  ויו"ר  העברות,  מספר 
משה גפני, זימן את סמנכ"ל משרד החינוך, 

משה שגיא, שלצד
אין  כי  ציין  באוצר,  התקציבים  אגף 
מקור תקציבי לנושא, אך התריע כי עיכוב 
תקציבי המשרד ע"י הוועדה, פוגע בילדים 
ח"כ  עצר  הדברים  לאור  רבים.  מוחלשים 
גפני את הדיון, וקרא למשרדים להציג פת־
רון עד לשבוע הבא, וציין כי במידה שימצא 
העברת  את  ותאשר  הוועדה  תתכנס  כזה, 

מיליארדי השקלים המעוכבים.
לה־ עלו  לא  ההתנגדות  נוכח  בנוסף, 
צבעה העברות תקציביות נוספות, הנוגעות 
לצרכי  העברה  אף  בהם  שונים,  למשרדים 
היערכות משרד הפנים לבחירות הכלליות.

גפני,  משה  הרב  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
שהצביע בעד ההעברות התקציביות אמר: 
כוחי,  בכל  נלחם  אני  המיוחד  החינוך  "על 
אבל אין קשר לכך שנעצור את המדינה. זה 
לא יסייע לילדי החינוך המיוחד. עצרתי את 
תקציבי החינוך והאוצר, אם אנחנו לא מע־
בירים את מה שחיוני, זה משרת אותם ולא 
לתפקד  שצריכים  דברים  יש  המטרה.  את 
ויש דברים שצריכים לעבור. אנחנו במגעים 
משר־ עצירת  לפתרון.  שנגיע  להיות  ויכול 
דים שמשרתים את הציבור לא משרתת את 

המטרה".

ח"כ יעקב מרגי: "אפשר לומר שהת־
ועניינים  משטרה,  תחנות  עוסקים  קציבים 
שהמדינה  לעשות  מה  אבל  ביטחוניים, 
ואם  חירום,  במצבי  מצוין  לתפקד  יודעת 
לא נכניס את המדינה למצב חירום, סוגיית 
ילדי החינוך המיוחד במוכש"ר לא תיפתר. 

לכל הצבעה אתנגד ואבקש רביזיה".
היום  מצביעה  "אני  גולן:  מאי  ח"כ 
נגד, כי ילדי החינוך המיוחד צריכים להיות 

שווים ליתר ילדי ישראל. לא מדובר בסכום 
גדול, מדובר באפליה שנוגדת את החוק".

ח"כ שלמה קרעי: "בנושא הזה אנח־
דיונים  גם  התקיימו  פתרון,  מוצאים  לא  נו 
החינוך.  בוועדת  גם  הכספים,  בוועדת  כאן 
התירוץ של העדר תקציב לא מקובל, הוש־
למטרות  גדולים,  יותר  הרבה  תקציבים  גו 
פחות חשובות. אני אצביע נגד כל ההעברה 

כאן".

דביר קדשו - דברים
יום בשורה לעולם התורה בהופעת הספר שרבים חיכו לו, "דביר 
קדשו" על חומש דברים, כרך נוסף שהינו ספר שמיני בסדרת הס־
פרים החשובים על התורה והמועדים. מאת: הרה"ג ר' יעקב גול־
דברג שליט"א ראש קיבוץ בישיבת באר התורה ברמת בית שמש. 
בברכה  נתקבלו  והמועדים  התורה  על  הראשונים  שספריו  לאחר 
מרובה ועומדים בכותל המזרח בספרי ההלכה והדרוש על התורה 
והמועדים ואף זכה שרבים בארץ ובעולם למדו מהם, ובתוכם מר־
ביצי תורה ורבנים שנהנו ואף השתמשו במה שחידש בשעוריהם 
של  ספרים  שמונה  בחיבור  השמחה  גדולה  ומה  ובדרשותיהם. 
תורה, שבא בסייעתא דשמיא שמעל הטבע. וסיום לעת עתה על 

כל חמישה חומשי תורה.
הראשונים,  בספריו  גברא  כאיתמחאי  המחבר  הרב  הוחזק  כבר 
והגדיל לעשות עתה בספרו המכיל בקרבו את עניני חומש דברים, 
בתוך  הנמצא  כקונטרס  באריכות  ענינים  כמה  וכן  ואגדה,  בהלכה 
בל  הדרך,  תפילת  תפילה,  עניני  כגון  זה,  לחומש  השייכים  הספר 
תוסיף ובל תגרע, עניני מזוזה, עניני צדקה, עניני המועדים, עני־
ני שמחה, עניני תלמוד התורה, ברכת התורה וכתיבת ספר תורה, 
עניני תשובה וחודש אלול ועוד נושאים הבאים בחומש זה. והוסיף 
פה ושם לעורר ולהלהיב  מעט מעשיות מגדולי ישראל השזורים 
לתורה ויראת שמים. הספר שוזר את שיטת הלמדנות הבריסקאית 
בתוך עניני הדרוש, הן בחידושי תורה בהלכה על סוגיות שבש"ס, 
והן ביאורים נפלאים מתוך הענין בדרך אגדה והדרוש, בכל עניני 
מקשיבים,  תלמידים  בפני  בשעורים  שנאמרו  והמחשבה.  המוסר 

בהרצאות לרבים, ובדרשות מידי שבת ומועד בפני כלל הציבור.
שאצור  הרב  ההיקף  מחמת  הן  במינו,  מיוחד  הינו  זה  חשוב  ספר 
בקרבו, הן בצורה הבהירה שבו נכתב, המזכירים את דרשותיו של 
הרב המחבר שליט"א, הנאמרים בטוב טעם. ומעל הכל הלמדנות 
ובריסק,  מיר  חברון,  המדרש  בבתי  שלמד  והאמיתית  העמוקה 
בין  זהב  של  בחוט  ושזורה  מושלמת  ביחודיות  לשלבם  שהשכיל 
ספסלי  את  שחבש  לזה  וק"ו  אחד  שכל  אנו  ובטוחים  הספר,  עלי 
ואף  גדולה,  הנאה  ממנו  יהנה  ישיבתית  למדנות  בו  שיש  ביהמ"ד 

יפיק ממנו תועלת מרובה.
וכבר כתבו מרנן ורבנן על המחבר שליט"א ועל ספריו הקודמים 
הדברים  כי  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  כמו  נלהבות,  הסכמות 
תורה.  של  עמלה  בהם  וניכר  במיוחד  וערבים  בהירים  מאירים 
ישיבת "מיר"  ראש  זצ"ל.  שיינברג  פנחס  ר'  הגדול  הגאון  וכמו"כ 
הגאון הגדול ר' נ"צ פינקל זצ"ל שהמחבר מבני משפחתו, הפליג 
מאד בשבחו. וכן הגאון הגדול ר' יצחק שיינר שליט"א והגאון הג־

דול ר' דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון. 
ועוד  יהודה  בבחינת  בברכה  ולהוסיף  להצטרף  אלא  לנו  נותר  לא 
את  ולהוציא  תורה  להרביץ  להמשיך  המחבר  הרב  שיזכה  לקרא, 
והוגיה,  התורה  תופשי  כל  לשמחת  עמו,  חיבוריו הנמצאים  שאר 

להגדיל תורה ולהאדירה.
ספר זה ושאר הספרים ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות, 

וכן אצל הרב המחבר 
רח' הרב אברהם רביץ 8 נווה יעקב ירושלים. טל: 5378303 02 : 

0527643110

אוצר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל
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הז' - ישוב ירחמנו
שֶׁהּוא  כְּ ֲחֵברוֹ  ִהְכִעיסוֹ  שִֶׁאם  ָוָדם  ָשׂר  בָּ ת  ִמדַּ כְּ ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵאין  ִהנֵּה 
ׁשּוָבה,  ַאֲהָבה ַהּקוֶֹדֶמת. ֲאָבל ִאם ָחָטא ָאָדם ְוָעָשׂה תְּ ה ְמַעט לֹא כְּ ה ִעּמוֹ ִמְתַרצֶּ ִמְתַרצֶּ

ׁשּוָבה  ֲעֵלי תְּ ָמקוֹם שֶׁבַּ ָרכוֹת לד:) "בְּ נּו (בְּ רּוְך הּוא, ְוַהיְּ דוֹׁש בָּ דוָֹלה ִעם ַהקָּ ַמֲעָלתוֹ יוֵֹתר גְּ

ֶפֶרק ַהּבוֶֹנה (ְלָפֵנינּו  ְדֵפְרׁשּו בְּ ַעם כִּ מּוִרים ְיכוִֹלין ַלֲעמוֹד". ְוַהטַּ יִקים גְּ עוְֹמִדים ֵאין ַצדִּ

ל ָהרוֶֹצה ָלֵצאת ֵמעוָֹלמוֹ  ַאְכַסְדָרא שֶׁכָּ ה ִהיא ֲעשּׂוָיה כְּ ִעְנַין ה ָלמָּ הּוא בְמָנחוֹת כט:) בְּ

תוַֹח ְלַצד ָהַרע ְוַהֵחְטא  ָרא ָהעוָֹלם פָּ רּוְך הּוא בָּ דוֹׁש בָּ ה' ְוַהקָּ רּוׁש ָהעוָֹלם ִנְבָרא בַּ ֵיֵצא, פֵּ

ְרָצה  א פִּ ָדִרים ֶאלָּ ַעל גְּ ִמין ַאְכַסְדָרא, ֵאינוֹ בַּ ִלְרָוָחה ֵאין ַצד שֵֶׁאין חֶֹמר ְוֵיֶצר ָהַרע ּוְפָגם כְּ

ה ִפְתִחין לוֹ לֹא  מָּ ְרֶצה ָלֵצאת ֵמעוָֹלמוֹ כַּ ל ִמי שֶׁיִּ ה כָּ רּוָצה ְלַצד ָהַרע ְלַצד ַמטָּ דוָֹלה פְּ גְּ

ַמְעָלה שִֶׁאם  ֵנס ֶאל ַהִחצוִֹנים, ְוִהיא ְפתּוָחה ִמלְּ א ִיְמָצא ַצד ֵחְטא ְוָעוֹן ִלכָּ ִיְפֶנה ְלַצד שֶׁלֹּ

ְתׁשּוָבה  ֶזה שֶַׁהשָּׁב בִּ ָתא, ָרצּו בָּ ָעא ִמלְּ יְּ ַהאי, לֹא ִמְסתַּ רּוהּו בְּ לּוהּו. ְוִהְקׁשּו ּוְלַהדְּ ָישֻׁב ְיַקבְּ

ֵדר  א ָחְטאּו גָּ יִקים שֶׁלֹּ דִּ ֵני שֶַׁהצַּ יִקים ִמפְּ דִּ ֶגֶדר ַהצַּ ָעוֹן כְּ ְהֶיה ִנְגָדר בֶּ שֶׁיִּ יק לוֹ  לֹא ַיְספִּ

א ָצִריְך  ֵדר ְמַעט ֶאלָּ גָּ יק לוֹ  יק ֲאֵליֶהם ָאְמָנם ַהחוֵֹטא שֶָׁחָטא ָושָׁב לֹא ַיְספִּ ְמַעט ַיְספִּ

ַעם ַאַחת ִאם  ַבר ִנְפָרץ פַּ ֵדר ַהְמַעט כְּ ֵני שֶׁאֹתוֹ ַהגָּ ָדִרים ָקשִׁים ִמפְּ ה גְּ מָּ יר ַעְצמוֹ כַּ ְלַהְגדִּ

ֶרְך  ֵנס דֶּ דוֹל ְמאֹד, ְוָלֶזה לֹא ִיכָּ א ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ֶהְרֵחק גָּ הּו ִיְצרוֹ ֶאלָּ ַקל ְיַפתֵּ ִיְתָקֵרב שָׁם בְּ

ה ָצרוֹת  מָּ ֲעֶשׂה כַּ ַתח ַצר ַויַּ ֶרְך פֶּ ֵנס דֶּ ה ְוִיכָּ א ִיְתַעלֶּ ְרָצה שָׁם ֶאלָּ ַתח ָהַאְכַסְדָרה שֶַׁהפִּ פֶּ

ָרצוֹת. ם ַהפְּ ְוִסּגּוִפים ְלַעְצמוֹ ְוִיְסתֹּ

יִקים  דִּ ַתח ַהצַּ ֶרְך פֶּ א ִנְכְנסּו דֶּ ֵני שֶׁלֹּ ׁשּוָבה עוְֹמִדים ְוכּו' ִמפְּ ֲעֵלי תְּ ָמקוֹם שֶׁבַּ ַעם ֶזה בְּ ּוִמטַּ

לּו  פּו ַעְצָמן ְוִנְבדְּ ַתח ָהֶעְליוֹן ְוִסגְּ ֶרְך פֶּ א ִנְצַטֲערּו ְוָעלּו דֶּ יִקים, ֶאלָּ דִּ ְהיּו ִעם ַהצַּ ֵדי שֶׁיִּ כְּ

ַגן  ַמְדֵרָגה ה' ֵהיָכל ֲחִמישִׁי שֶׁבְּ יִקים ְלָכְך ָעָלו ְוָעְמדּו בְּ דִּ ִמן ַהֵחְטא יוֵֹתר ְויוֵֹתר ִמן ַהצַּ

ָהָאָדם  ֲאשֶׁר  כַּ ְוָלֶזה  ָהַאְכַסְדָרא  ְכִניַסת  בִּ ַהֵה"א  ֶפַתח  בְּ יִקים  ְוַצדִּ ַהֵה"א  ג  גַּ ַהְינּו  דְּ ֵעֶדן 

רּוְך הּוא שְִׁכיָנתוֹ ָעָליו ֵאינוֹ  דוֹׁש בָּ ׁשּוב ה' ֶאל ְמקָֹמּה, ְוַיְחִזיר ַהקָּ ַהְינּו תָּ ׁשּוָבה דְּ ַיֲעֶשׂה תְּ

ּיוִֹסיף ַרֲחִמים  נּו "ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו" שֶׁ א יוֵֹתר ְויוֵֹתר. ְוַהיְּ ְלַבד, ֶאלָּ ַאֲהָבה ָהִראׁשוָֹנה בִּ שָׁב כְּ

ֵנם ִויָקְרֵבם יוֵֹתר. ְלִיְשָׂרֵאל ִויַתקְּ

ְרֶאה  שֶׁיִּ א כְּ ַעס ַהּקוֵֹדם ֶאלָּ ְוָכְך ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברוֹ לֹא ִיְהֶיה נוֵֹטר ֵאיָבה ֵמַהכַּ

ֶדם ְויֹאַמר ֲהֵרי  ַמְדֵרַגת ַרֲחִמים ְוַאֲהָבה יוֵֹתר ְויוֵֹתר ִמקֹּ ׁש ַאֲהָבתוֹ ִיְהֶיה לוֹ בְּ שֲֶׁחֵברוֹ ְמַבקֵּ
ְכִלית  מּוִרים ְיכוִֹלים ַלֲעמֹד ֶאְצָלם ִויָקְרֵבהּו תַּ יִקים גְּ ֵאין ַצדִּ ׁשּוָבה שֶּׁ ַבֲעֵלי תְּ הּוא ִלי כְּ

א ָחְטאּו ֶאְצלוֹ:  מּוִרים ִעּמוֹ שֶׁלֹּ יִקים גְּ ָקֵרב אָֹתם שֵֶׁהם ַצדִּ ה שֶׁמְּ ֻקְרָבה יוֵֹתר ִממַּ

כ"ח לחודש

הגירעון בתקציב המדינה 
נשאר יציב וגבוה - 3.8%

הגידול בהוצאות הממשלה המשיך להתמתן בחודשים הראשונים של 2019 
וירד ל-7.7% • גביית המסים גדלה באותה בתקופה ב-1.6%

מ‡ פ. יוחנן

נותר  התקציבי  הגירעון 
שינוי  ללא   2019 באוגוסט 
 3.8% של  ברמה  יולי,  לעומת 
ב-12  מצטבר  (גירעון  מהתמ"ג 
החודשים האחרונים), כך הודיע 
לבדו  באוגוסט  האוצר.  משרד 
הסתכם הגירעון ב-4.9 מיליארד 
שקל, לעומת 4.3 מיליארד שקל 

באוגוסט 2018.
ב-12  המצטבר  הגירעון 
בה־ גבוה  האחרונים  החודשים 
רבה מהיעד בתקציב 2019, שנ־
האוצר  במשרד   .2.9% על  קבע 
ירד  לא  הגירעון  כי  מעריכים 
סוף  עד  בכלל,  אם  משמעותית, 

השנה.
בהוצאות  הגידול  שיעור 
להתמתן  המשיך  הממשלה 
המשרדים  הוצאות  באוגוסט. 
החוד־ בשמונת  ב-7.7%  גדלו 
לעו־  2019 של  הראשונים  שים 
אשתקד  המקבילה  התקופה  מת 
בשבעת  של 8.5%  גידול  מול   -
השנה  של  הראשונים  החודשים 
החודשים  בחמשת  ו-12.8% 
תו־ בתקציב  שלה.  הראשונים 
בהוצאות   5.1% של  גידול  כנן 
המשרדים, או 6.6% לפי תחזית 

שהוגשה  המעודכנת  התקציב 
האחרון.  בינואר  לממשלה 
האזרחיים  המשרדים  הוצאות 
עד  ינואר  שבין  בתקופה  זינקו 
אוגוסט ב-10.3%, לעומת גידול 
זאת,  לעומת   .6% של  מתוכנן 
הביטחון  מערכת  של  ההוצאות 
בהן  שתוכנן  אף  ב-1.4%,  קטנו 
דווקא גידול, בשיעור 1.7%. סך 
הוצאות הממשלה הכולל, מלבד 
הוצאות  גם  המשרדים,  הוצאות 
גדל  אחרות,  והוצאות  ריבית 
הראשונים  החודשים  בשמונת 
הת־ לעומת  ב-6.9%   2019 של 

קופה המקבילה אשתקד.
והאגרות  המסים  בגביית 
של  זניחה  עלייה  באוגוסט  חלה 
 ,2018 אוגוסט  לעומת   0.2%
גבייה  חקיקה,  תיקוני  בניכוי 
המחירים  ברמת  והשינוי  חריגה 
המסים  בגביית  (אינפלציה). 
חלה  הכנסה,  מס  כגון  הישירים, 
גביית  אבל   ,4.1% של  עלייה 
המסים העקיפים ירדה ב-4.6%. 
כי  מסבירים  האוצר  במשרד 
העקיפים  במסים  "הירידה 
גבוהה  מרמה  בעיקרה  נבעה 
ור־ השקעות  עקב  החזרים  של 
ומיבוא  ביולי,  תשומות  כישת 

במשרד  רכב".  כלי  של  נמוך 
על  במס  השינויים  כי  מעריכים 
ב-1  לתוקף  שנכנסו  רכב  כלי 
יבוא  להקדמת  והביאו  באפריל, 
ולעלייה  למארס  מכוניות  של 
באותו  המסים  בגביית  חריגה 
חודש, גרעו כ-300 מיליון שקל 
ועוד  באוגוסט,  המסים  מגביית 
באפריל  שקל  מיליארד  כ-1.8 
בהחזרי  הירידה  מגמת  יולי.  עד 
הגבוהים  הנתונים  לעומת  המס, 
נמשכה.  שנה,  לפני  שנרשמו 
וניכויים  הכנסה  ממס  ההחזרים 
בכ-25%   2019 באוגוסט  צללו 

לעומת אוגוסט אשתקד.
הרא־ החודשים  בשמונת 
גביית  עלתה   2019 של  שונים 
המסים ב-1.6% לעומת התקופה 
שזוהי  אף  אשתקד.  המקבילה 
מזאת  יותר  מעודדת  תמונה 
מהחודשים  בכמה  שנשקפה 
בתקציב   ,2019 של  הראשונים 
תוכננה עלייה חדה יותר בגבייה. 
המ־ "נתוני  האוצר,  משרד  לפי 
בגביית  גידול  על  הצביעו  גמה 
של 6%  ממוצע  בשיעור  המסים 
מתחילת  ב-20132017.  לשנה 
בגבייה  המהיר  הגידול   2018

נעצר".

ממשלת לבנון צפויה להכריז 
על מצב חירום כלכלי

ללבנון יש את נטל החוב מהגדולים בעולם, עם חוב ציבורי של 150% 
מהתמ"ג שלה • המטרה בהכרזה היא זירוז רפורמות שיעזרו לאושש את 

הכלכלה
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על  להכריז  עומדת  לבנון 
מצב חירום כלכלי, במטרה לזרז 
הכלכ־ את  להציל  כדי  רפורמות 

לה שלה.
סעאד  הממשלה  ראש 
צמצום  חשיבות  על  חזר  חרירי 
המדינה  של  הלאומי  הגירעון 
פגישה  אחרי  עיתונאים,  באוזני 
פו־ ומנהיגים  שלו  הקבינט  בין 
בצל  התנהלה  הפגישה  ליטיים. 
יש־ בין  הביטחונית  המתיחות 
ראל וחיזבאללה בדרום המדינה. 
זה לא היה כנס רשמי של קבינט 
קונצנזוס  להשגת  מפגש  אלא 

בקבינט.
את  שקיימו  "האנשים 
הממשלה  אינם  בארמון  המפגש 
הח־ לקבל  שיכולה  הרשמית 
הם  אך  החוקה,  לפי  לטות 
הדתיות  הקהילות  רוב  מנהיגי 

בממשלה",  שמיוצגות  בלבנון, 
פולי־ פרשן  נעום,  סרקיס  אמר 
א-נהאר,  ביומון  טור  ובעל  טי 
הסיבה  "זו   ."CNBC"ל
שההחלטות שלהם טובות ומש־
פיעות יותר, ואולי גם מבטיחות 
הש־ מועצת  של  מהדיונים  יותר 

רים", הוא הוסיף.
החוב  נטל  את  יש  ללבנון 
מהגדולים בעולם, עם חוב ציבו־
רי של 150% מהתמ"ג שלה, לפי 

המ־ הבינלאומית.  המטבע  קרן 
בישראל  שגובלת  הקטנה,  דינה 
ובסוריה, העבירה תקציב מדינה 
חד־ צנע  שצעדי  בתקווה  ביולי, 
ויש־ הגירעון  את  יפחיתו  שים 
מיליארד  בסך 11  זר  סיוע  חררו 
המשק  להשארת  שנחוץ  דולר 
התקציב  על  פרטים  בחיים. 
אך  לציבור  פורסמו  לא  החדש 
של  הקפאה  כולל  שהוא  ייתכן 
שכירת כוח עבודה ממשלתי, מס 
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המועצה הארצית לתכנון ולבנייה: 

תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה
יוקצו עד 40 אלף דונם לאנרגיה מתחדשת ולא יוקצו שטחים נוספים לתחנות הפועלות בגז טבעי • 

התכנית תאפשר למדינה לעמוד ביעד של ייצור 17% מתצרוכת החשמל מאנרגיה מתחדשת עד 2030 
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המועצה הארצית לתכנון ובנייה הצי־
גה את תוכנית המתאר הארצית לתשתיות 
לה־ ולהעבירה   (41 (תמ"א  האנרגיה  משק 
מאפ־ התוכנית  המחוזיות.  הוועדות  ערות 
חשמל  ייצור  ביעדי  לעמוד  למדינה  שרת 
מאנרגיה מתחדשת לשנת 2030 ומקצה עד 
40 אלף דונם חדשים לצורך זה. לעומת זאת 
שטחים  לייעד  מאפשרת  אינה  התוכנית 
ומסתפקת  מזהמות,  כוח  לתחנות  חדשים 

במלאי המתוכנן הקיים.
פתרונות  מקדמת   41 תמ"א  בנוסף 
רצו־ ובהם  תשתיות  להקמת  מתקדמים 
מע־ רב  ומנהרות  משולבות  תשתיות  עות 
אנרגיה  תשתיות  הוקמו  היום  עד  רכתיות. 
ואזורי  נקודתי  תכנון  בסיס  על  בישראל 
תוכ־ שמאפשרת  כפי  לאומית  ראייה  ללא 

נית מתאר ארצית מאושרת.
ייצור  שעתודת  מניחה  התוכנית 
 20% על  לעמוד  צריכה  הנדרשת  החשמל 
הד־ מפת  שצופה  השיא  לביקושי  מעבר 
מטרת  כלומר,  החשמל.  רשות  של  רכים 
התמ"א היא להביא לכך שהיקף התוכניות 
 2030 בשנת  החשמל  לייצור  המאושרות 
יעמוד על בין 27 ל-30 אלף מגה-ואט שהם 
אלף  ל-23  הצפוי  לביקוש  מעבר  כ-20% 

מגה-ואט באותה שנה.
שט־ לייעד  ממליצים  תמ"א 41  עורכי 

דונם  אלף  כ-40  עד  של  בהיקף  נוספים  חים 
קרקעיים  מתקנים  הקמת  לצורך   ,2050 עד 
גדולים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מת־
גדולים,  אתרים  עד 11  ב-10  מדובר  חדשת. 
רובם באזור הדרום - באזורי התעשייה ספיר, 
לייצור  שמיועדים   - רותם  מישור  תמנע, 
חשמל סולרי, למעט אתר אחד באזור דימונה 
המיועד לייצור חשמל מרוח. במשרד האנר־
מת־ של  הניצול  שיגדל  ככל  כי  אומרים  גיה 

קנים קיימים כמו גגות, מחצבות, מאגרי מים 
חשמל  ייצור  מתקני  להתקנת  פסולת  ואתרי 
סולרי עליהם, כך יקטן הצורך בניצול שטחים 

פתוחים חדשים לאנרגיה סולרית.
מקצה  לא   41 תמ"א  זאת  לעומת 
קונבנ־ כוח  תחנות  עבור  נוספים  שטחים 
בנימוק  בפחם  או  בגז  המופעלות  ציונליות 

של  בהיקף   - הקיימות  התוכניות  שמלאי 
כ-10 אלפים מגה-ואט - אמור לספק את 
מלוא הביקוש הצפוי בתחום הזה עד 2040.
בנוסף, תמ"א 41 מאתרת 11 מקטעים 
רב  תשתיות  למנהרות  להתאים  שעשויים 
לכבישים  מתחת  ככולם  רובם  מערכתיות, 
קיימים. ההחלטה הסופית על הקמת המנה־
רות תלויה בבדיקות היתכנות כלכליות והנ־
דסיות בגלל העלות הגבוהה שלהן. כיום יש 
מערכ־ רב  תשתית  מנהרות  מספר  בישראל 
תיות קיימות ובתכנון: בשכונת הדר בחיפה, 
תוכנית  יש  אביב  ובתל  חיפה  לנמל  בכניסה 
באזור  תשתיות  למנהרת  מאושרת  נוספת 
מקדמת  ישראל  נתיבי  חברת  הירקון.  שפך 
לאורך  תשתיות  למנהרת  נוספת  תוכנית 

תוואי כביש 4 בין מחלפי גנות לעתידים. 

בחודש האחרון:

1.2 מיליון ישראלים יצאו לחו"ל 
כ-305 אלף תיירים זרים הגיעו לישראל באוגוסט 2019 • החודש החזק ביותר מבחינת תיירות 

נכנסת מאז 2011

מ‡ פ. יוחנן

בישראל  נפשו  תיירים  אלף  כ-305 
לעומת   9% של  עלייה   - השנה  באוגוסט 
לסוף  ועד  השנה  מתחילת   .2018 אוגוסט 
במספר   10% של  עלייה  נמדדה  אוגוסט 
הת־ לעומת  לישראל  שהגיעו  התיירים 
 2.89 לישראל  כשנכנסו  המקבילה  קופה 
מיליון תיירים. במשרד התיירות מעריכים 
כי התיירים הכניסו למשק הישראלי כ-1.5 
משרד  של  תחשיב  לפי  שקל.  מיליארד 
מתחי־ מתיירים  ההכנסות  היקף  התיירות, 

לת השנה הגיע ל-15 מיליארד שקל.
לרוב  מאופיין  אוגוסט  חודש 
של  ופחות  פנאי  תיירי  של  בביקורים 
מדובר  הממצאים,  לפי  העסקית.  הקהילה 
שבמה־  ,2011 מאז  ביותר  החזק  באוגוסט 
תיירים  אלף  כ-305  בישראל  ביקרו  לכו 
אלף  כ-279  ביקרו   2018 באוגוסט   -
בשע־ השיא  את  שהיווה  (מספר  תיירים 
 254 בישראל  ביקרו   2017 ובאוגוסט  תו), 
השפל  נמדד   2014 באוגוסט  תיירים.  אלף 
 164  - לישראל  שהגיעו  התיירים  במספר 
אלף תיירים בלבד, לאור מבצע "צוק איתן" 

שנערך בקיץ 2014.
לפי נתוני הלמ"ס, מאז תחילת השנה 

הגי־ לישראל  שהגיעו  מהתיירים  כמחצית 
ארה"ב  ובראשן  בולטות,  מדינות  מ-5  עו 
שמהווה 22% מכלל כניסות התיירים לארץ 
הן  הנוספות  המדינות   .(7% של  (עלייה 

צרפת, רוסיה, גרמניה ובריטניה.
לחו"ל  שיוצאת  הישראלים  תנועת 
ינואר- בחודשים  בהרבה:  גדולה  היא 
יציאות  מיליון   6.2 נרשמו   2019 אוגוסט 
אשתקד  לעומת   6% של  עלייה  לחו"ל, 
שה־ התיירים  ממספר  שניים  מפי  ויותר 
אף  המספר  הזו.  בתקופה  לישראל  גיעו 
באוגוסט  שנה.  מדי  עקבית  עלייה  משקף 
לבדו יצאו לחו"ל 1.2 מיליון ישראלים - פי 
ארבעה ממספר התיירים שהגיעו לישראל.

יצאו   2019 יולי-אוגוסט  בחודשים 
של  עלייה   - ישראלים  מיליון   2.4 לחו"ל 
כאן,  גם  יולי-אוגוסט 2018.  לעומת   4.6%
במ־  24% של  גידול  נרשם  הקיץ  בחודשי 
 224) היבשה  דרך  שיצאו  הישראלים  ספר 
אלף) - רובם הגדול יצאו לנפוש במצרים, 
ישראלים  אלף   30 בירדן.  יותר  קטן  וחלק 

יצאו לחו"ל בקיץ דרך הים.
עיקר  את  שריכז  אוגוסט,  בחודש 
תקופת הנסיעות לחו"ל עם תום הקייטנות 
ואחרי 9 באב, יצאו כאמור 1.2 מיליון יש־
ראלים לחו"ל. רוב-רובם, 1.1 מיליון, יצאו 
פעם אחת במהלך החודש, וכ-50 אלף יצאו 

פעמיים או יותר.

כוחו של ביטחון עצמי - המיליארדרים 
שהצליחו מהאפס

בשביל לגשת לעמוד, בשביל רוגע בחיים וכדי לעשות אין ספור דברים - בשביל כל 
אלו צריך ביטחון עצמי. וזה אפשרי.

כן, זה אפשרי! ביכולתו של כל אדם, גם כזה שהיה עד כה ללא ביטחון עצמי; גם אחד 
שעבר רבות בחייו, אירועים או מעשים שגרמו לו לאבד כל שארית של ביטחון עצמי; 
גם אדם שמעוניין לשפר את תדמיתו בעיני סביבתו, מבחינת תקשורת או ביטחון. כל 

אדם יכול להשיג ביטחון עצמי.

מה שצריך בשביל כך זהו כוח רצון וליווי אישי.

ברשימה הבאה הבאנו בפניכם דוגמה לאנשים מיליארדרים, שהפכו למה שהם לאחר 
שהיו בתחתית. אם זה בבתי יתומים או מיליארדר לשעבר אשר גדל בבית אומנה.

1. רומן אברמוביץ. שווי: 11.2 מיליארד דולר

הוריו נהרגו עוד לפני שמלאו לו 4, והוא גדל אצל קרובי משפחה. לאחר שהות קצרה 
בצבא הסובייטי החל למכור צינורות פלסטיק מהדירה שלו, השתתף בעסקאות ייצוא 
כעבור  ב-1995.   Sibneft הנפט חברת  על  שהשתלט  לפני  במחלוקת  שנויות  נפט 
עשור מכר אותה לגזפרום תמורת 13 מיליארד דולר. בין היתר הוא מחזיק ביאכטה 

הגדולה בעולם.

2. ג'ון פול דהג'וריה. שווי: 4 מיליארד דולר

בנעוריו מכר כרטיסים ועיתונים כדי לעזור לאמו בפרנסה, בסוף היא העדיפה לשלוח 
אותו למשפחת אמנה מכיוון שלא הייתה יכולה לטפל בו. הוא אף היה חסר בית לת־
קופה מסוימת וגר במכונית שלו, ומכר מוצרי שיער מדלת לדלת. ב-1980 הוא הפך 
להיות אחד המייסדים של קו מוצרי השיער ג'ון פול מיטצ'ל עם השקעה של 700 
דולר. מאז הוא התפשט גם לשוק משקאות היוקרה עם מותגי טקילה וודקה. כיום 

הוא נהנה מעושר ומהשתתפות אירועים יוקרתיים.

3. לאונרדו דל וקיו. שווי: 10.5 מיליארד דולר

אחד מחמישה ילדים, גדל בבית יתומים לאחר שאמו האלמנה לא הייתה יכולה לפ־
רנס אותו. הוא עבד בתחילה במפעל שייצר תבניות לחלקי מכוניות, מסגרות למשק־
פיים ושם נפצע בצורה חמורה באצבע שלו. בגיל 23 הוא פתח מפעל לייצור מסגרות 
משקפיים בעצמו. וכיום חברת לוקוסטיקה שבבעלותו היא היצרנית הגדולה בעולם 
של משקפי ראייה ומשקפי שמש של מותגים כגון ריי באן ואוקלי. כמו כן הוא מפעיל 

יותר מ-6,000 חנויות משקפיים.
4. לארי אליסון. שווי: 28 מיליארד דולר

הוא נולד בברונקס, ששלחה אותו לגדול אצל הדודים שלו בשיקגו, שבשלב מאוחר 
יותר אף אימצו אותו באופן חוקי. הוא עזב את הלימודים לאחר שגם דודתו עזבה 
אותו עם פטירתה, והקים ב-1977 את אורקל שנחשבת כיום לאחת מחברות התוכנה 
הגדולות ביותר בעולם. ב-2009 המשכורת שלו עמדה על 130 מיליון דולר, ונחשב 

למנכ"ל בעל המשכורת השנייה בגובהה ביותר בארצות הברית.
5. מיקי ג'גטיאני. שווי: 2.8 מיליארד דולר

סטודנט כושל לראיית חשבון עזב את לימודיו לטובת קריירה כנהג מונית ומנקה חדרי 
מלון בלונדון. הוא עבר לבחריין זמן קצר לפני מותו של אחיו היחיד מלוקמיה, אביו 
שהיה חולה בסכרת נפטר מספר חודשים לאחר מכן, ואמו נפטרה מסרטן כעבור שנה. 
נטול משפחה בגיל 21, השתלט על החלל הקמעונאי של אחיו בבחריין והשתמש בי־
רושה שלו שעמדה על 6,000 דולר בלבד, כדי לרכוש מוצרי תינוקות. מאז הפתיחה 
ב-1973 החנות הבודדת התרחבה לרשת, לנדמארק (Landmark) המגלגלת מכירות 

של 2.5 מיליארד דולר.
וזכרו גם מה כתבנו השבוע על תומאס אדיסון אשר רשם בחייו למעלה מ-1,000 המ־
צאות ופטנטים. מאוחר יותר הוא אף קיבל את מדליית הזהב של הקונגרס האמריקני 
ושמו מוכר עד היום ברחבי העולם. די הרבה בשביל ילד חירש חלקית שאולץ לעזוב 

את לימודיו בשל רמתו.
אך מסתבר כי האמונה העצמית של האדם יכולה להוביל אותו למקומות שלא חלם 

ולא תיאר.
כי הביטחון והאמונה העצמית הם החשובים מכל. או כפי שאדיסון עצמו ניסח זאת 
היטב, כאשר ניסה ולא הצליח 10,000 פעמים טרם המצאת הנורה החשמלית במעב־
דותיו: "לא נכשלתי", הוא אמר לאלו שלעגו לו כאשר לא הצליח, "רק מצאתי 10,000 

דרכים שלא עובדות".
זכרו אם כן, הכישלונות יכולים להיות הדרך שלכם להצלחה!

בהצלחה!
אם אתה מעוניין באימון אישי שינחיל לך את הטכניקות החשובות לאדם עם ביטחון 
עצמי, ויהפכו אותך לאדם עם ביטחון עצמי, אתה מוזמן לפנות אלינו לאימון וליווי 

אישי למספר 0534184414
ונשתדל להיענות לפנייתך בהקדם.

לפונים מובטחת דיסקרטיות מלאה ושמירה קפדנית על פרטיותם.
עשרת הפונים הראשונים לפרסום זה יזכו בהנחה משמעותית במתנה.

הרבה הצלחה!

CBT טור

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

‡נו נמח ליˆור עמך ˜ר ולה˜„ם יח„ עמך
 לעבר עי„ טוב יור. בהˆלחה!
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

כשלושה מנדטים יהיו בחו"ל 
ביום הבחירות

לפי ההערכות לפחות 100 אלף ישראלים צפויים לשהות בחו"ל ביום הבחירות - גידול של עשרות 
אחוזים לעומת הבחירות הקודמות 

מ‡ פ. יוחנן

בוחרים"  של  מנדטים  "כשלושה   
בחירות  של  השבתון  יום  את  לנצל  צפויים 
2019 (פרק ב') ולצאת לחופשה בחו"ל. לפי 
הערכות שסיפק סמנכ"ל איסתא רונן קרסו 
צפויים  ישראלים  אלף  כ-100  ל"גלובס", 
חריג  ביקוש  זיהו  באיסתא  בחו"ל.  לשהות 
לחבילות נופש ולטיסות סביב יום הבחירות, 
17 בספטמבר 2019. "זו דרמה של ממש מב־

חינתנו", אמר קרסו.
מנדט  שהיוו  הקולות  מספר  כי  יצויין 
כי  יצוין  אלף.  כ-35  היה  הקודמת  בבחירות 

ישירה  השפעה  יש  לחו"ל  הנוסעים  למספר 
על אחוז ההצבעה - נתון שעשוי להיות קרי־

טי בבחירות הקרובות. 
מלמדת  לישראל  ההפוכה  התנועה  גם 
תוש־ הבוחרים  של  התלהבות  חוסר  על 
זכו־ את  ולממש  לישראל  להגיע  חו"ל  בי 
בעיקר  הטיסות,  של  המחירים  בקלפי.  תם 
ל-2,500-3,000  בשעתו  המריאו  מארה"ב, 
הבחירות,  סביב  לישראל  מארה"ב  דולר 
ואילו הפעם גם בפחות מ-900 דולר אפשר 
למשל  כך  יורק,  מניו  לתל-אביב  גיחה  לתת 

עם אל על.
מחירי הטיסות עם דלתא איירליינס או 

עם יונייטד איירליינס עומדים על כ-1,900 
דולר לטיסות הלוך ושוב מניו יורק לישראל 
בשבוע הבחירות - 30%-20% פחות מאשר 

בתקופת הבחירות שנערכו באפריל.
שגם  כך  על  זועמים  הטייסים  באיגוד 
ההצבעה  זכות  תישלל  הקרבות  בבחירות 
מצוותי אוויר רבים, טייסים ודיילים, שביום 
תפקידם.  במסגרת  בחו"ל  יהיו  הבחירות 
להיפתר  חייב  הזה  "המצב  כי  טוען  האיגוד 
שהדמוקר־ כנסת  חברי  על-ידי  בחקיקה 

טיה חשובה להם. גם לעובדי התעופה ראוי 
במעטפות  הצבעה  במסגרת  פתרון  שיהיה 

כפולות, בדיוק כמו לחיילים".

כ-18 אלף תלמידים מהמגזר 
הבדואי עדיין בבית

המועצה האזורית אל-קסום העבירה את האחריות להסעות לעיריית רהט - והתלמידים משלמים את המחיר

מ‡ פ. יוחנן

בפזורה  מכפרים  תלמידים  אלף  כ-18 
הספר.  בתי  אל  שבו  טרם  שבנגב  הבדואית 
לאי- שגרמו  תקציביים  קשיים  הסיבה: 
המועצה  מטעם  הסעות  שירותי  אספקת 

האזורית אל-קסום.
להסעות  האחריות  כי  טוענת  המועצה 
השיפוט  שבתחום  רהט,  עיריית  על  מוטלת 
במו־ לומדים  והתלמידים  נמצאת  היא  שלה 
בקרב  זעם  עורר  הדבר  שלה.  החינוך  סדות 
את  "מפקירים  כי  טען  חלקם  רבים.  הורים 
אין  בזלזול.  אליהם  ומתייחסים  התלמידים 
להם  מגיעות  לא  כאילו  זה  להם.  שידאג  מי 
זכויות". הורים אחרים אמרו: "הילדים התא־
כזבו מאוד. הם הכינו את עצמם לפתיחת שנת 

הלימודים, אבל נותרו עם עוגמת נפש".
לזכויות  האגודה  עתרה  זאת,  בעקבות 
שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית  האזרח 
מו־ לא  כפרים  תושבי  שלושה  של  בשמם 

המשפט  שבית  דרשו  באגודה  בנגב.  כרים 
האזו־ ולמועצה  פרץ  רפי  החינוך  לשר  יורה 
רית אל-קסום לפעול מיידית לפתיחת שנת 
לימוד  "חוק  כי  נכתב  בעתירה  הלימודים. 
ונגיש  זמין  חינם,  חינוך  להבטיח  בא  חובה 
לכל ילד וילדה וכי "הזכות החוקתית לשוויון 
ובראשן  המוסמכות,  הרשויות  את  מחייבת 

משרד החינוך, לספק חינוך שוויוני לכל ילד 
בישראל".

דיון  יתקיים  ראשון  ביום  כך,  בתוך 
בנוגע  שבע  בבאר  המינהלי  המשפטי  בבית 
תשובותיהם  את  יעבירו  והצדדים  לסוגיה 
עד יום חמישי. בינתיים, התלמידים יישארו 

בבתיהם עד השבוע הבא.

מנהיגת 
הונג קונג 

הוקלטה: "אם 
יכולתי הייתי 

מתפטרת"
"אם הייתה לי ברירה הייתי מתפטרת ומבקשת 
סליחה. גרמתי נזק עצום", אמרה מנהיגת הונג 

קונג קארי לאם בהקלטה שדלפה לתקשורת. אחרי 
ההדלפה טענה שכלל לא שקלה להתפטר

מ‡ פ. יוחנן

כינסה  קונג  הונג  מנהיגת 
מסיבת עיתונאים בעקבות הקלטה 
אמרה  שבה  לתקשורת,  שדלפה 
אם   – תפקידה  את  עוזבת  שהייתה 

רק הייתה יכולה.
לאם,  קארי  של  ההקלטה 
הידיעות  סוכנות  לידי  שהגיעה 
מתנ־ אמונת  את  חיזקה  רויטרס, 
השלטון  של  "בובה"  שהיא  גדיה 
רויטרס  דיווחה  החודש  מבייג'ינג. 
לה־ להצעה  סירבה  סין  שממשלת 
ללאם  והורתה  המתיחות,  רגעת 
שלא להיכנע לאף דרישה של המ־

פגינים.
עסקים  אנשי  עם  בשיחה 
לאם  אמרה  שעבר  בשבוע  בכירים 
נסלח"  בלתי  ל"הרס  גרמה  שהיא 
לסין,  ההסגרה  חוק  את  כשהציגה 
שגרם למאות אלפים לצאת לרחו־
ולהד־ החוק  לביטול  ולקרוא  בות 
פעם  לא  שגלש  המחאה,  גל  חתה. 
כשלושה  כבר  נמשך  לאלימות, 
באופק.  נראה  לא  וסופו  חודשים 
שחוק  שיחה  באותה  אמרה  לאם 
לא  "זה  שלה.  יוזמה  הוא  ההסגרה 
המרכ־ הממשלה  שכפתה  משהו 

זית", הצהירה.

את  שתבזבזו  רוצה  לא  "אני 
מה  אותי  בלשאול  שלכם  הזמן 
כראש  מבחינתי  ומדוע.  השתבש 
להרס  לגרום  המבצעת,  הרשות 
בלתי  זה  קונג  בהונג  הזה  העצום 
הייתה  "אם  לאם.  אמרה  נסלח", 
שהייתי  הראשון  הדבר  ברירה  לי 
הת־ לפרסם  להתפטר,  היה  עושה 
נצלות כנה ולעזוב. אני מבקשת את 

סליחתכם".
העסקים  אנשי  עם  בשיחה 
לפ־ שלה  שהיכולת  לאם  אמרה 
"מוגבלת  המשבר  את  כעת  תור 
"לשרת  חייבת  ושהיא  מאוד", 
שני אדונים" - את הונג קונג וגם 
נר־ שנשמעה  לאם,  בייג'ינג.  את 
אמרה  שהודלפה,  בהקלטה  גשת 
שדברים  מאוכזבת  שהיא  הלילה 
שאמרה "מעומק הלב" יצאו לת־

קשורת.
לאם  העיתונאים  במסיבת 
ביקשה  לא  מעולם  שהיא  אמרה 
לעזוב  לה  לאשר  בסין  מהממשלה 
המ־ את  לסיים  כדי  התפקיד  את 
טענה  היא  בעיר.  הפוליטי  שבר 
ושה־ להתפטר,  שקלה  לא  שכלל 
שהממשלה  מאמין  הסיני  שלטון 
המשבר  את  לפתור  מסוגלת  שלה 

ללא התערבות של בייג'ינג.

לום וברכה !
חינוך  לילדי  חם  לב  לו  שיש  אחד  בתור 
המיוחד אני רוצה לשתף אתכם במה שאני ועוד 
בינוני  עד  קל  פיגור  בעלות  לילדות  הורים   6

מחינוך המיוחד עוברים.
א'  לכיתה  לעלות  אמורות  שלנו  הבנות 
בחינוך מיוחד. עד כה הבנות למדו בגנים של טף 
לטף במודיעין עילית,  אבל בגילאי בית ספר לא 
היה להם מסגרת מיוחדת המתאימה לרמת פיגור 
ילמדו  שהם  קבעה  השמה  ועדת  כן  ועל  שלהם 
תלמידות   4 נסעו  שעברה  בשנה  שמש.  בבית 
במשך כל השנה והבטיחו להם שזה יהיה מסודר 
לנסוע  שאמורות  בנות  נוספו 3  זו  בשנה  השנה. 
לבית שמש מידי יום שעה ורבע  הלוך וכן בח־

זור. (ואין צורך להרחיב על כך שהבנות הללו אינן 
יכולות להיות רבע שעה רגועות ושלוות וכן ישנם 
זמן  הרבה  כך  כך  להישמר  יכולות  שאינן  ילדות 
הסכנות  ובוודאי  צרכיהם.  הוצאת  על  ולהתגבר 
הקיימות בדרכים וכו'). כפי הידוע לך אפשר לפ־
תוח כיתה מ 7  בנות  ואנחנו כבר 3 חודשים שעו־
בדים על כך שיהיה להם מסגרת במודיעין עילית.
מחלקת חינוך וראש העיר מעורים בדבר ונו־
תנים לנו את כל הגושפנקא ומנסים לסייע לנו. בית 
הספר מעלות בת שבע פותח את שעריו בפני הת־
למידות ומוכן לקבלם. הרב אליעזר סורוצקין מנכ"ל 
החינוך העצמאי מעורב בדבר ועושה ככל שביכולתו 

וניסה לעזור ודיבר עם גורמים בדבר ולא צלח.
  גורם שאינו מאפשר את הדבר זו רות 
ש"התקן  בטענה  החינוך,  ממשרד  אלמליח 

שלהם בבית שמש" ועל כן הם אמורים ליסוע 
כיתה שלמה לבית שמש ואי אפשר לשנות זאת.
בימים האחרונים שר החינוך וסגנו וחברי 
כנסת נוספים עודכנו בדבר. ואנו לא רואים הת־

קדמות מיוחדת.
התלמידים נשארו כבר 3 ימים בבית ולא 
הולכים לבית הספר ובוכים וזועקים מדוע אנחנו 

לא הולכים לבית הספר לפתוח את כיתה א'.
 אנא עשו ככל שביכולתכם למען הבנות 
שרק בגלל שהם מיוחדות מתעללים בהם! ועלו 

זאת על סדר היום.
מנדי קניג 0527151169
ילדים  ל-100  קרוב  שיש  לציין  חשוב 
הארץ  ברחבי  מיוחד  חינוך  ממסגרות  חרדים 

שאין להם מסגרת מסיבות כאלו ואחרות.

בים למערכמכ

 'בים למערכב 'עבור מ„ור מכהמכ ‡לˆיין בר למ„ור,  י ובו‚ ליחל
c109910@gmail.com   .„ל ע„ 120 מילה בלב ולה˜פי„ על מס‚ר 
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ח"כי אגו"י ביקרו אצל האדמו"ר 
מקרעטשניף

חברי הכנסת של אגודת ישראל שביקרו במטה אגודת ישראל בקרית קרעטשניף ברחובות, התקבלו 
במעונו של כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף שליט"א

מ‡: יר‡ל לבי‡

האדמו"ר  בפני  הציגו  הכנסת  חברי 
מפני  המדאיגה  המצב  תמונת  את  שליט"א 
ישראל  אמוני  שלומי  על  המרחפת  הסכנה 
בארה"ק כאשר משנאי ה' אינם בושים לה־
צהיר בגלוי כי כל מגמתם היא אך ורק להצר 
והמצוות  התורה  שומרי  של  צעדיהם  את 
כאשר הדבר הפך לתחרות רשמית בין המ־

פלגות השונות.
ליצמן  הרב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן 
לציין  נהוג  בחירות  מערכת  שבכל  כי  אמר, 
גור־ מערכה  בפני  עומדים  אנו  ש"הפעם 
לית", הרי שהפעם הזאת אין חולק כי מדו־
בר בשעת מבחן גורלית שהיהדות החרדית 

מעולם לא ידעה.
פרוש  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 

את  לנו  אין  שלפנינו  במערכה  כי  הוסיף, 
האופציה חלילה להפסיד ולהמעיט מכוחנו, 
שכן אויבינו עומדים מעבר לפינה וכבר רו־
קמים את מזימותיהם ליום שאחרי י"ז אלול.
חבר הכנסת הרב אייכלר ציין כי מדו־
בר במאבק עיקש ושעל גדולי ישראל וצדי־
קי הדור להרעיש עולמות ולהרקיע שחקים 
בתפילתם למען לא תצלח מזימתם של מש־

נאי ה' המבקשים לעקור את הכל.
אכן  כי  אמר  שליט"א  אדמו"ר  מרן 
מדובר בשעה קשה וגורלית והתריע, כי אם 
הרי שעלול חלילה  ח"ו תצלח מזימתם  אכן 

להיווצר מכך חילול השם נורא.
יכולתנו  ככל  לעשות  עלינו  "חובה 
כל  להצלחה,  המאמצים  מרב  את  ולהשקיע 
אחד בדרכו, ברור שגדולי ישראל הם שמנ־

חים אותנו את הדרך אשר נלך בה ואין להקל 
ראש בכך כלל וכלל".

אדמו"ר  מרן  כ"ק  ביקש   בהמשך 
שליט"א להעלות על נס את פועליו הברוכים 
של סגן שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן 
הפועל ללא לאות למען צרכי הכלל כשהוא 
הוא  מזומנות  שלעיתים  העובדה  את  מציין 
נוכח באמצעות אנשים אשר אינם נמנים על 
הקידוש  אודות  ישראל,  אמוני  שלומי  חוגי 
שם שמים שמחולל הרב ליצמן בעזרתו לכל 

פונה באשר הוא.
יו"ר אגודת ישראל הרב יוסף קופרב־
רג אמר לאדמו"ר שליט"א כי במערכה של־
מיוחדת  דשמיא  לסיעתא  זקוקים  אנו  פנינו 
בר־ ישראל  לאגודת  שעמדה  מזו  פחות  לא 

חובות בבחירות המוניציפליות.

ועד הישיבות: "אחוזים 
ניכרים אינם מתייצבים 

ומסכנים את עולם התורה"
בהנהלת ועד הישיבות שיגרו מכתבים לראשי ומנהלי 

הישיבות על מנת להתריע בפניהם על העובדה כי 
אחוזים ניכרים מבני הישיבות אינם מתייצבים במועד 

לזימון השנתי בלשכת הגיוס ומסכנים בכך את מעמדם 
כבן ישיבה על כל המשתמע מכך, ולאחר זמן מוצאים 

את עצמם מן הצועקים לשעבר

מ‡: יר‡ל לבי‡

לראשי  בקריאה  הישיבות  ועד 
להסדרת  הקטנות  הישיבות  ומנהלי 
מרנן  כהוראת  ראשון  לצו  ההתייצבות 

ורבנן גדו"י.
הימים המרוכזים יתקיימו בסמי־
מיועדים  והינם   התורה,  להיכלות  כות 
הקטנות,  הישיבות  לתלמידי  בעיקר 
שאמורים להתייצב לראשונה ולהסדיר 
אומ־ שתורתו  ישיבה  כבן  מעמדם  את 
נותו. הסדר זה נעשה בהתאם להנחיית 
והוראת גדו"י שליט"א לקיים את הליך 
לבני  ביותר  הראוי  באופן  ההתייצבות 
לכלל  מכוונת  זו  פניה   . הק'  הישיבות 
ככולן  שרובן  הקטנות  הישיבות  ראשי 
הצטרפו זה מכבר להסדר זה, ובמיוחד 
תל־ הגיעו  לראשונה  שזה  לישיבות, 
מידיהם ל שיעור ב' וג' ואשר נולדו עד 

לתאריך י"ט בטבת התשס"ה.
הינה  זה  הסדר  מטרת  כאמור 
הרצון המתבקש לשמר את מעמד תל־
תוך  אומנותם  שתורתם  הישיבה  מידי 
שימת לב מרובה שהדבר יתקיים באופן 
מנת  ועל  ישיבה   לבן  והראוי  המתאים 
למנוע עד כמה שרק ניתן ביטול תורה 
יתקיימו  ולפיכך  הישיבות,  מתלמידי 
ההתייצבויות בימים מרוכזים המיועדים 
לבני ישיבות בלבד במוקדים שונים בר־

חבי הארץ  כשהדבר מהווה תיקון גדול 
מאד.

נאמר  הישיבות  וועד  בהודעת 
במועדים  נוכחים  יהיו  הנציגים  כי 
ויעקבו  ההתייצבות  במקום  המיוחדים 
המוסדר,  באופן  שהינם  ההליכים  אחר 
תוך מתן פתרונות לכל בעיה ח"ו באם 

תיווצר.
בנוסף שיגרו בהנהלת ועד הישי־
הישיבות  ומנהלי  לראשי  מכתבים  בות 
העובדה  על  בפניהם  להתריע  מנת  על 
כי אחוזים ניכרים מבני הישיבות אינם 
בלש־ השנתי  לזימון  במועד  מתייצבים 
כת הגיוס ומסכנים בכך את מעמדם כבן 
ולאחר  מכך,  המשתמע  כל  על  ישיבה 
הצועקים  מן  עצמם  את  מוצאים  זמן 

לשעבר.

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

   לח כ‡ן ל‰ור„ ‰מנ‰ ‰יומי מ‚'מבו מייל !!!

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=57546173557A6B31713172464B3342347436653838673D3D
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שופצו ותוקנו קברים חשובים בבית העלמין 
בקאמינקא שנחשף לפני כעשור
שחזור התגלית המפתיעה במציאת הקברים של צדיקי קאמינקא בתום פעילות נמרצת רבת שנים

מ‡: יר‡ל לבי‡

קטנטנה  עיירה  הינה  קאמינקא 
מגדו־ רבים  טמונים  בה  באוקראינה, 
בצילו  שהסתופפו  הדורות  וצדיקי  לי 
היה  זי"ע.  הק'  הבעש"ט  של  הטהור 
חיפו־ במהלך  כאשר  כעשור,  לפני  זה 
הטמונים  הצדיקים  אחר  נמרצים  שים 
האחים  שבעת  ובראשם  בקאמינקא 
הצ־ בעיירה,  שהתגוררו  המפורסמים 
הרב  צדיקים',  'אהלי  אגודת  יו"ר  ליח 
לראשונה  לחשוף  גבאי,  מאיר  ישראל 
במ־ הצדיקים  גדולי  של  קבריהם  את 
אוהל  להקים  ואף  זו,  מיוחסת  שפחה 
טמון  בו  הצדיקים,  של  לכבודם  מיוחד 
מקאמינקא  יוסף  רבי  הרה"ק  גיסם  גם 
של  היחידה  לאחותם  שנישא  זי"ע, 
שבעת האחים, אף הוא מגדולי תלמידי 

הבעש"ט הק'.
שוב  גבאי  שהרב  לאחר  השבוע, 
בקא־ החיים  בבית  המצבות  את  שיפץ 
מינקא וצבע אותן מחדש בכלילת יופי, 
המרתק  הסיפור  את  שוב  מפיו  שמענו 
שמאחורי התגלית המוצלחת של קברי 
האחים הצדיקים מקאמינקא ושל גיסם 
רבות  מוזכרת  "קאמינקא  יוסף.  רבי 
בספרי תולדותיו של הבעש"ט", פותח 
הרב גבאי, "במקום זה התגורר הרה"ק 
שהיה  זי"ע  מקאמינקא  הירש  צבי  רבי 
שהיו  הקדושים  האחים  מבין  הבכור 

נערצים על כל בני דורם.
מתנגד  הירש  צבי  רבי  "בתחילה 
שהצטרף  לאחר  אך  החסידות,  לדרך 
מתלמידיו  לאחד  והיה  מבוגר  בגיל 
הצטרפותו,  עשתה  הק',  הבעש"ט  של 
ובזכותו  עז  רושם  הדור,  גדולי  כזקן 

לה־ המתנגדים  שביקשו  החרם  נמנע 
טיל על הבעש"ט הק'. אחת לשנה נהג 
בעיירה  אחת  שבת  לעשות  הבעש"ט 
שנה  בכל  לכאן  מגיע  והיה  קאמינקא 
ממעז'בוז להתארח בביתו של רבי צבי 
את  בפליאה  מציין  גבאי  הרב  הירש". 
לקאמינ־ ממעזיבוז  המרוחקת  הדרך 
קא, כאשר אפילו כיום בנסיעה מהירה 
אורכת הדרך קרוב לשלש שעות, שב־
זמנים ההם היתה הדרך קשה ומסובכת 

הרבה יותר.
בקאמי־ החיים  בבית  כי  ההבנה 
נקא אמורים להיות קבריהם של רבים 
מגדולי תלמידי הבעש"ט הק', לא נתנה 
ליו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי, 
מסמך  שום  שאין  מכך  "נתחיל  מנוח. 
באוקראינה ואין שום מפה בה מופיעה 
לנו  משחזר  הוא  'קאמינקא'",  המילה 
כיום. "יום אחד הפנה את תשומת לבי 
יהודי מארה"ב שבספר שבחי הבעש"ט 
יש  לקאמינקא  מירופול  שבין  כתוב 
מזה  למדתי  לעבור.  צריך  שאותו  נהר 
נמצאת  שקאמינקא  אחד  דברים:  שני 
ליד העיר המפורסמת מירופול; שנית, 

שנהר עובר ביניהם".
והחל  למירופול  מיהר  גבאי  הרב 
הס־ העיירה  על  העיר  בני  את  לחקור 
מוכה 'קאמינקא', אך העלה חרס בידו. 

אף אחד לא שמע את השם 
להפת־ אבל  הזה...  המוזר 
הנהר  את  גילה  הוא  עתו 
ומחשבה  העיר  באמצע 
במוחו,  נזרקת  ראשונית 
שייתכן מאד שחילקו כאן 
חלקים  לשני  העיר  את 
בי־ שמחלק  הנהר  וזהו 

ניהם. הוא עובר לחלקה השני של העיר 
יותר,  כפרי  מאד,  שונה  באמת  שנראה 
וגם כאן הוא חוזר וחוקר את התושבים 

אחד אחד, מבית לבית.
מצא  מקיף,  מחקר  של  בסיומו 
למ־ אכן  כי  שאישר  זקן  גוי  גבאי  הרב 
קום זה קראו בעבר הרחוק 'קאמינקא'. 
השני,  של  הראשון  חלקו  לו  תם  בכך 
שיעיד  סממן  שום  כאן  אין  עדיין  אבל 
שפעלה  הענפה  היהודית  הקהילה  על 
כאן במקום משך שנים רבות. בסופו של 
דבר, החליט הרב גבאי לשבות במקום 
כמעשהו של הבעש"ט הק', ולהפתעתו 
המתגורר  בודד  יהודי  יש  כי  גילה  אף 
שנותר  האחרון  היהודי  העיירה,  בקצה 
השבת  את  אצלו  עשה  גבאי  הרב  כאן. 
ובמהלכה הראה היהודי את מיקומו של 
בית העלמין שנמצא מאחורי חצרו של 

אחד השכנים הנכרים.
מאד,  ומוזנח  עזוב  היה  "המקום 
הרב  מספר  ודרדרים",  קוצים  מלא 
גבאי, " אבל מה שהפליא אותי ביותר 
אחת.  מצבה  אפילו  ראיתי  שלא  זה 
היהודי התעקש שכאן היה בית החיים 
ואפילו סבו קבור בין המצבות הרבות, 
אבל הוא לא יודע בדיוק איפה. בהמשך 
הגעתי לשם בשנית ואכן מצאתי שטח 
מלא מצבות, אבל את קברו של רבי צבי 

יחד  רבות  שמוזכר  מקאמינקא  הירש 
עם הבעש"ט הק', לא מצאתי. סיכמתי 
עם הגוי המקומי להעמיד מצבת זכרון 

לאותו צדיק וקדוש, ונסעתי לדרכי".
מביקוריו  באחד  שנתיים,  לאחר 
את  שוב  גבאי  הרב  ניסה  בקאמינקא, 
היה  לא  כבר  האחרון  "היהודי  מזלו. 
מצבות  שברי  לחפש  התחלתי  בחיים, 
ואכן  המקום,  סודות  יספרו על  שאולי 
גבאי  הרב  נזכר  כאלו",  רבים  גיליתי 
הפאזל  את  "לצרף  הקודש.  במלאכת 
של שברי המצבות היתה מלאכה קשה 
שנמשכה קרוב לשנה, במהלכה אף הג־
עתי לקאמינקא מספר פעמים ועשיתי 
חז"ל  שאמרו  כפי  אבל  השבת,  את  בה 
המצבות  בין  תאמין',   – ומצאת  'יגעת 
העתיקות גיליתי במפתיע את המצבה 
הירש  צבי  רבי  הרה"ק  של  הקדושה 
תפארתה,  במלוא  זי"ע  מקאמינקא 
רבי  הרה"ק  גיסו  מצבת  גם  כשלצידה 
החביב  תלמידו  זי"ע,  מקאמינקא  יוסף 
של הבעש"ט הק', ומאחוריהם סדורות 
של  הצדיקים  האחים  של  מצבותיהם 
בהר  קבור  מהם  (אחד  הירש  צבי  רבי 

הזיתים).
להתפלל  מגיעים  רבים  כיום, 
באוהל שהקים הרב ישראל מאיר גבאי 
על קבריהם של שני הצדיקים הגיסים 

יוסף  ורבי  הירש  צבי  רבי  הקדושים, 
טמו־ מאחוריהם  וכאמור  מקאמינקא, 
הצדי־ ממשפחת  הנוספים  האחים  נים 
קים של קאמינקא שהיו קרובים וחבי־
בים אצל הבעש"ט הק', שהגיע לשבות 

במחיצתם אחת לשנה בקביעות.
על  המרתק  לסיפור  כהשלמה 
מוסיף  בקאמינקא,  הקברים  מציאת 
שאינו  חשוב  פרט  לציין  גבאי  הרב 
יוסף  רבי  הרה"ק  של  "ההורים  ידוע: 
מקאמינקא זי"ע, היו הצדיק רבי ישכר 
מרת  הצדקנית  האשה  וזוגתו  בער 
ריבלע',  פרומע  'די  שנקראה  רבקה, 
שהתגוררו בסטאנוב. בשבחי הבעש"ט 
מסופר שהבעש"ט הק' הגיע פעם לס־
גדול  באור  צופה  שהוא  ואמר  טאנוב 
לו  אמרו  בעיר,  אחת  אשה  שמאיר על 
אנשי העיר שבוודאי התכוון ל'די פרו־
מע ריבלע' והבעש"ט אישר את השע־

רתם ואף ביקר בביתה".
מד־ עניין",  כאן  שמעורר  "מה 
"שבשבחי  בהערתו,  גבאי  הרב  גיש 
היתה  שהיא  עוד,  מסופר  הבעש"ט 
בעלה  קבר  על  להתפלל  הולכת 
לו:  ואומרת  מקל  עם  הקבר  על  ומכה 
הכ־ כסא  לפני  לך  הירשיל,  'הירשיל, 
עניים  שיהיו  בניך  על  והתפלל  בוד 
ואביונים, בכדי שלא יסורו מדרכי ד'. 
שמו  הרי  שבידינו  מה  לפי  והנה, 
של בעלה היה רבי ישכר בער, כפי 
של  המצבה  על  בבירור  שנכתב 
הבן רבי יוסף מקאמינקא, ובפרט 
שמצאנו  הגדולה  התגלית  לאחר 
פרומע  'די  של  הקבר  את  בס"ד 
בסטאנוב  החיים  בבית  ריבלע' 
ישכר  רבי  בעלה  טמון  ולצידה 
שבורה  מצאנו  מצבתו  שאת  בער, 
לפאזל  שצורפו  קטנים  לחלקים 

מושלם ופוענחו בדייקנות".
בטעות  שמדובר  ספק  "אין 
היה  לא  שמו  כי  הבעש"ט,  בשבחי 
וח־ בער',  'ישכר  אם  כי  'הירשיל' 
שוב לדעת זאת", מסיים הרב גבאי 
את הדברים ומציין שהאוהל בקא־
יסודי  לשיפוץ  שוב  זקוק  מינקא 
פגעי  בו  ששלטו  לאחר  ומקיף, 
השנים  של  ומהחורף  מהקיץ  הזמן 
הקרו־ בתקופה  ואי"ה  האחרונות, 
בה יחלו לשקם ולשפץ את המקום 

כראוי וכיאה לאדמת קודש כזו.
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פרויקט האנרגיה הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל מתקרב לנקודת השיא:

אסדת לוויתן תגיע לישראל 
בימים הקרובים 

 החלקים התפעוליים מהם בנויה האסדה יוצבו באמצעות העגורן הימי הגדול בעולם על גבי 
יסודות האסדה שהונחו בתחילת השנה 

חרי בכ :‡מ

הגדול  האנרגיה  פרויקט  לוויתן, 
מגיע  ישראל  מדינת  של  בהיסטוריה 
הטבעי  הגז  הפקת  הסופיים:  לשלבים 
ואספקתו ללקוחות בארץ ובאזור אשר 
החלקים  השנה.  סוף  לקראת  צפויה 
שמורכבים   ,(TopSides) התפעוליים 
יחדיו  המהוות  שונות  יחידות  מחמש 
את אסדת לוויתן, צפויים להגיע לארץ 
בימים הקרובים על גבי ארבע דוברות. 
Semi-)הימי העגורן  יגיע  במקביל 
  (Submersible Crane Vessel
יתמקם  מהחוף,  שיראה  בעולם,  הגדול 
בת־ שהוצבו  האסדה  ליסודות  בסמוך 
חילת השנה ויבצע, את מלאכת הרכבת 

האסדה. 
יימשך  וההרכבה  ההנפה  תהליך 
כארבעה שבועות, ובסופו יעזוב העגו־
רן את האיזור. במקביל תמשך עבודתם 
של מספר כלי שיט  שנדרשים להמשך 
ההזר־ לתחילת  עד  ההתקנה  העבודות 
מה המסחרית. מספר כלי השיט באיזור 
הק־ החודשים  במהלך  בהדרגה  יפחת 
ועדת  החלטת  פי  על  כי  יצויין  רובים.  
החוץ והבטחון, חל איסור שיט ברדיוס 
לאסדה,  מסביב  קילומטרים   3 כ-  של 

מסיבות בטחוניות ובטיחותיות. 
של  במרחק  מוצבת  לוויתן  אסדת 
 86 של  מים  בעומק  מהחוף  ק"מ   10 כ 
פני  מעל  מטרים   47 וגובהה  מטרים, 
שהיא   ,(BOOM) האסדה  זרוע  הים. 
האסדה,  של  הבטיחות  ממערך  חלק 
מגיעה לגובה של 130 מטרים מעל פני 
  102 האסדה  סיפוני  של  אורכם  הים. 
מטרים ורוחבם 80 מטרים. משקלם 38 
ממוקמים  התפעולי  במבנה  טון.  אלף 
צוותי  מגורי  בגז,  הטיפול  מתקני 
מסו־ מנחת  עבודה,  מרחבי  העובדים, 
הצו־ בעת  רק  שיופעל  לפיד  וכן  קים, 
הבטיחות  ממערכת  חלק  המהווה  רך, 
מהאסדה,  לאוויר  הפליטות  והפחתת 
על   .(BOOM) הזרוע  בקצה  וממוקם 
הנד־ המערכות  כל  מותקנות  האסדה 
תלות  ללא  העצמאי  לתפעולה  רשות 
במערכות חיצוניות. לאחר חיבור והר־
בדיקות  יבוצעו   התפעול  מתקני  כבת 
תחל  טרם   Comissioning)) הרצה 

ההפקה המסחרית. 
האסדה  את  שירכיב  העגורן, 
יכולת  בעלי  מנופים  בשני  מצוייד 
אחד,  כל  טון   10,000 עד   של  הרמה 
מטרים   102 רוחבו  מטר,   220 אורכו 
הזרועות  קצה  ועד  המים  מפני  וגובהו 
לס־ אותו  שהופך  מה  מטרים   195 כ- 
פינת המנופים הגדולה בעולם. העגורן 
מתמחה בהרכבת יסודות ימיים, קיבוע 
ייחודית  יכולת  לו  ויש  ימיים,  מבנים 

לעבוד במים עמוקים. 
הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן 
בהיקף  משמעותית  הפחתה  תאפשר 
השימוש בפחם המזהם לייצור חשמל 

נישען  עוד  כל  התאפשרה  לא  אשר 
גז  של  אחד  מפיק  מקור  על  המשק 
סגירה  ייאפשר  מלוויתן  הגז  טבעי. 
בתחנת  פחמיות  ייצור  יחידות  של 
הכוח בחדרה והסבה של יחידות אח־
דבר  טבעי,  גז  באמצעות  לייצור  רות 
שיביא לצמצום ניכר בזיהום האוויר, 
הישראלי  החשמל  שמשק  לכך  ויביא 
בלעדי  באופן  כמעט  להתבסס  יוכל 
ומ־ טבעי  גז  באמצעות  ייצור  על 
בנוסף,  מתחדשת.   אנרגיה  קורות 
יש־ תייצא  מלוויתן  ההפקה  בזכות 
כמויות  בהיסטוריה  לראשונה  ראל 
למדינות  טבעי  גז  של  משמעותויות 

שכנות.
במא־ הכוללת  הגז  כמות   היקף 
ב-934  נאמדת   (In Place) לוויתן  גר 
הגז  וכמות   TCF  33 שהם   BCM
 Recoverable) להפקה  הניתנת 
 BCM  605 על  עומדת   (Reserves
לוויתן  מאגר   .  .TCF  22 כ-  שהם 
מערבית  קילומטרים  כ-125  הממוקם 
ונחשב   ,2010 בדצמבר  התגלה  לחיפה 
שנ־ ביותר  הגדול  הטבעי  הגז  למאגר 
בעשרים  הקודם.  בעשור  בעולם  תגלה 

נובל  גילו  המשותפת  פעילותן  שנות 
בל־ (השותפות  קידוחים  ודלק  אנרג'י 
מ1000  למעלה  רציו)  עם  ביחד  וויתן 

BCM גז טבעי.  
מאגר  בפיתוח  הראשון  השלב 
לוויתן, שעלותו  3.75 מליארד דולר, 
 4 מ-  המורכב  ימי  תת  פיתוח  כולל 
של  ממוצע  בעומק  הפקה  קידוחי 
כ-5 ק"מ מתחת לפני הים. כל קידוח 
כ-300  של   הפקה  כושר  בעל  הוא 
MMcf  גז טבעי מדי יום, עם יכולת 
הגז   .12BCM-כ של  שנתית  הפקה 
באמצעות  יועבר  מהמאגר  הטבעי 
של  באורך  תת-ימיים  צינורות  שני 
לוויתן  לאסדת  ישירות  ק"מ  כ-120 
מהחוף.  ק"מ  כעשרה  שממוקמת 
והגז  בים,  כולו  ייעשה  בגז  הטיפול 
באמצעות  מהאסדה,  יוזרם  המטופל 
צינור כניסה תת קרקעי  שחובר למ־
נתג"ז  של  הארצית  הגז  הולכת  ערכת 
שהוגדר  כפי  לישראל),  גז  (נתיבי 
על  ואושר  הארצית  המתאר  בתכנית 

ידי הגורמים הרלבנטיים. 
פרוייקט לוויתן הוא שותפות של 

נובל אנרג'י, דלק קידוחים ורציו. 

פתיחת שערים

רבה של ירושלים 
הרה"ג רבי אריה 
שטרן שליט"א 
קבע מזוזות 

במכון התורני 
השיקומי ה'מאיר'

המכון התורני השיקומי פתח את שעריו • צוות מקצועי 
וותיק של עורכי ספרים לצד ציוד חדיש

מ‡ י. בר נן

במעמד רב רושם, ובהשתתפות 
נציגי עמותת 'האגודה לבריאות הצי־
של  שיקום'  'סל  מסגרות  ונציגי  בור' 
משרד הבריאות, חנך רבה של ירוש־
שטרן  אריה  רבי  הרה"ג  תובב"א  לים 
המפוארים  המשרדים  את  שליט"א 

החדשים של מכון 'המאיר'.
התפעלותו  את  הביע  הרב 
בס"ד  תביא  אשר  הברוכה  מהיוזמה 
המתמודדים  עבור  נאותה   תעסוקה 
החרדי,  המגזר  מבני  נפשי  קושי  עם 
והן  הרוחני,  מהפן  הן  גבוהה,  ברמה 

מהפן התעסוקתי.
של  דבריו  נשמעו  רב   בקשב 
מצוות  חשיבות  בגודל  שליט"א  הרב 
למקום  ושמירה  ברכה  הנותנת  מזוזה 
הרב  הזכיר  בדבריו  קבועה.  היא  בו 
את דברי הרמב"ן הידועים על מצוות 
הוא  קיומם  שעיקר  ותפילין  מזוזה 
דווקא בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ.
בסיור במקום, הוצגו בפני הרב, 
שלושת האגפים החדשים של המרכז 
בראש  לפעול.  החלו  שכבר  השיקומי 
המ־ עבור  ידיים  רחב  אגף  בראשונה, 
כון התורני, אגף שצויד במיטב הציוד 
ספ־ שהוצאת  מה  כל  עבור  החדשני  

רים מתקדמת זקוקה.
כן הוצג בפני הרב אגף בו מרו־
של  מקצועית  בצורה  פעילות  כזת 
כאלו  עבור  החופשי  לשוק  השמה 
במפ־ תעסוקתי  תהליך  עברו  שכבר 
ראשונית,  תקופה  במהלך  המוגן  על 
פו־ בעצמם  ולגלות  לזהות  והצליחו 
בעולם  דרכם  מנסים  וכעת  טנציאל 
התעסוקה ובשכר הולם. כן הוצג בפני 

בעצם  כאשר  נשים,  עבור  אגף  הרב 
במהותו  דומה  בסגנון  באגף  מדובר 
לזה של הגברים, אלא שבו ירוכזו סוגי 

עבודות בהתאמה לנשים.
ברוב  הרב  אחל  המעמד  בסיום 
"אתם  המקום.  למנהלי  ברכה  רגש 
עושים דברים גדולים, לצערנו המק־
רים הם לא מעטים, ברוך שנתן עולמו 
חזקו  ציבור,  שליחי  אתם  לשומרים, 
ישלח  שהקב"ה  ברוכים.  והיו  ואימצו 
עם  לכל  ולכם  ומבורכת  טובה  שנה 

ישראל"    
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מבקר המדינה אישר לנתניהו לקבל הלוואה 
מפרטרידג' לצורך מימון הגנתו המשפטית
בכך יעקוף נתניהו את החלטת ועדת ההיתרים שאסרה עליו לקחת הלוואות למימון הגנתו

מ‡: ח. פרנ˜ל

אתמול  הודיע  המדינה  מבקר  משרד 
אישר  אנגלמן,  מתניהו  המדינה,  מבקר  ככי 
הל־ לקבל  נתניהו  בנימין  הממשלה  לראש 
וואה על סך שני מיליון שקלים מאיש העס־
קים ספנסר פרטרידג', לאחר בדיקה שהיא 
עומדת בתנאי השוק. בנוסף, הובהר לעורכי 
האישור  תנאי  שאר  את  לקיים  שיש  דינו 
עם  בתאום  עניינים  ניגוד  הסדר  עריכת   -
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט 
השנתיות.  ההון  הצהרות  במסגרת  ודיווח 
ועדת  איסור  את  לעקוף  נתניהו  צפוי  בכך 

ההיתרים בנושא.
"המ־ כי  נכתב  שפורסמה  בהודעה 
עקרונית  אישר  שפירא  יוסף  הקודם  בקר 
קבלת  את  נתניהו  בנימין  הממשלה  לראש 
תינתן  שההלוואה  התנייה  תוך  ההלוואה, 
עניינים  ניגוד  הסדר  עריכת  השוק,  בתנאי 

המשפטי  היועץ  עם  בתאום 
בהצה־ דיווח  וכן  לממשלה, 
לאחרו־ השנתית.  ההון  רת 
ראש  פרקליטי  העבירו  נה, 
ההל־ הסכם  את  הממשלה 
וכן  המלווה,  לבין  בינו  וואה 
הנלווה  המשכון  הסכם  את 
העברת  במסגרת  להסכם. 
פרקליטי  ציינו  המסמכים 
מיועדת  ההלוואה  כי  נתניהו 
לכיסוי הוצאותיו המשפטיות 

הסכומים  למימון  וכן  הממשלה,  ראש  של 
מליקובסקי,  למר  להשיב  אמור  הוא  אותם 
המשפ־ ליועץ  שמסר  לפרטים  בהתאם 
ערכו  המסמכים,  קבלת  עם  לממשלה.  טי 
של  מקיפה  בחינה  המדינה,  מבקר  במשרד 
מבקר  של  דעתו  נחה  ובסיומה  ההסכמים, 
הינה  המתבקשת  ההלוואה  כי  המדינה 
הובהר  כי  יצויין  המקובלים.  השוק  בתנאי 
לפרקליטי ראש הממשלה כי נדרש לערוך 
הסדר ניגוד עניינים בעניין הלוואה זו, אצל 
על  לדווח  וכן  לממשלה  המשפטי  היועץ 
ההון  הצהרות  במסגרת  ההלוואה  לקיחת 

השנתיות כמקובל".
לא  להודעה  הפוליטיות  התגובות 
כי "תקדים  כתב  ברק  ואהוד  להגיע  איחרו 
ונחק־ שנחשדו  האנשים  הזוי.  היסטורי 
מקבלים  נתניהו  של  השוחד  בפרשיות  רו 
אישור מ׳מלטף המדינה׳, אנגלמן לממן את 

לאחר  זאת  החשוד.  של  המשפטית  הגנתו 
שוב  בקשתו  דחתה  ההיתרים  שוועדת 
ושוב, עד שפוטרה. ואיפה מנדלבליט שהיה 

צריך לעצור את הקרקס? חרפה".
סתיו  ברק,  של  מפלגתו  חברת  גם 
מתנה  הוא  "מתניהו  ואמרה:  הגיבה  שפיר 
ראש  לנתניהו.   - לתת  מפסיקה  שלא 
עסקים  מאנשי  הלוואות  מקבל  הממשלה 
ללא פיקוח. אנחנו במחנה הדמוקרטי עות־
רים בבקשה לקבל את הדוחות האלה לפני 

הבחירות".
בתגו־ נמסר  העבודה-גשר  ממפלגת 
נתניהו.  לדרישות  מתמסר  "מתניהו  כי  בה 
על  פרטים  מסר  הממשלה  שראש  מבלי 
טיב עסקיו עם פרטרידג', ועל האופן שבו 
גרף רווחי עתק מעסקי הפלדה של בן דודו 
- אושר לו לקבל מימון פרטי, בצורת הל־

וואה, להגנתו המשפטית".
הוועדה  יוני  בחודש  כזכור, 
מבקר  במשרד  היתרים  למימון 
בקשת  את  סופית  דחתה  המדינה 
ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל 
המשפ־ הוצאותיו  למימון  אישור 
שנת־ לאחר  זאת  ממקורביו.  טיות 
ניהו לא סיפק נתונים על יכולותיו 
הפיננסיות, בניגוד לעמדת הוועדה. 
נתניהו במקביל פנה למבקר המדי־
לקבל  בבקשה  אנגלמן  מתניהו  נה 

אישור להלוואה.

ראש הממשלה 
ייצא היום לביקור 

בזק בלונדון
צפוי להיפגש עם ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון 

שהודיע היום על הליכה לבחירות נוספות בממלכה

מ‡: ח. פרנ˜ל

ראש הממשלה בנימין נת־
ניהו ייצא היום (חמישי) לביקור 
עם  ייפגש  שם  בלונדון,  בזק 
בוריס  בריטניה  ממשלת  ראש 
האמרי־ ההגנה  שר  ועם  ג'ונסון 
הפ־ תהיה  זו  אספר.  מארק  קני 

עם  נתניהו  של  הראשונה  גישה 
לתפקי־ שנכנסו  מאז  השניים 
הרא־ הפגישות  בין  וגם  דיהם, 
שונות של השניים עם מנהיגים 

מהאזור.
נתניהו צפוי לדון עם עמי־

תו הבריטי על המצב באזור ועל 
הט־ את  להדוף  יש  שבה  הדרך 
עם  איראן.  של  רור והתוקפנות 
ידון  נתניהו  אספר,  ההגנה  שר 
ישראל.  של  הביטחון  בצורכי 
בטלפון  אמש  שוחחו  השניים 
שיחתם  את  להרחיב  והחליטו 

בלונדון.
גור־ מסרו  יותר  מוקדם 

הממשלה  ראש  בלשכת  מים 
נתניהו  בין  פגישה  מסתמנת  כי 

פוטין  ולדימיר  רוסיה  לנשיא 
אתמול  הבא.  בשבוע  בסוצ'י 
יצאה הודעה מלשכתו של ראש 
הממשלה שנסיעתו להודו בוט־
אילו־ בשל  השנייה  בפעם  לה 

נמסר  עוד  זמנים.  לוחות  צי 
בהודעה כי הפגישה בין נתניהו 
מודי  נרנדרה  ההודי  לעמיתו 
את־ הבחירות.  לאחר  תתקיים 

הממשלה  ראש  כי  פורסם  מול 
פסגה  מפגש  לארגן  מעוניין 
הב־ וארצות  רוסיה  עם  נוסף 
רית, שיעסוק בהוצאת הכוחות 

האיראניים מסוריה.

 

mailto:Ln@shaharit.com
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

רחוובחרובבובענטוו
̃י ̂יúום: ‡חים úענטעווס
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רובח

זבעממחנוברמונכברימח
̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

במונטריויזנימועויורמובסעוחומ
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רובח

בורנמנרמונכיןפינחמעמ
̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

מעמביעמזוזבימחמירמעריםבירוים
̂יúום: „ו„ מנ„úסון
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רובח

מחניויניןמרןרוררחנייבסי
̃י úרר ̂יúום: ו


