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עוצמה יהודית מתקרבת לאחוז החסימה

צלף של הכוחות המיוחדים הבריטים הצליח 
למנוע פיגוע שתוכנן להתבצע ע''י משאית 

תופת, כהצליח לפגוע בנהג המשאית 
במרחק של יותר מ-2 קילומטרים

לפרטים >>

יכולה להיות שלך!חבילת פרסים בשווי 450,000 ₪

11 יום לבחירות ובשניים מתוך שבעה סקרים שפורסמו במהלך 
סוף השבוע, 'עוצמה יהודית' עוברת לראשונה את אחוז 

החסימה • ברוב הסקרים לא מושגת הכרעה בין הגושים, 
והמפתחות לממשלה הבאה עדיין בידיו של ליברמן • בכל 
הסקרים, המפלגות הגדולות עוברות את רף ה-30 מנדטים
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(שליח ל) מזרח 
תיכון - חדש

שליח ארה''ב למזרח התיכון, ג'ייסון גרינבאלט, הודיע כי יפרוש מתפקידו לאחר פרסום 'עסקת המאה' 
• הוא ימשיך ללוות את התוכנית עד שימונה שליח חדש למזרח התיכון • מחליפו המיועד: אבי 

ברקוביץ' – מקורבו של ג'ארד קושנר • סמכויותיו של שליח ארה''ב לנושא האיראני, בריאן הוק, יורחבו
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

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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משום נתינת גושפנקא כלשהי

הבינלאומי,  החוק  פי  ועל  תורה  דין  פי  על 
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תעלנה  הטמפרטורות  נאה. 
בדרום  בעיקר  במקצת 
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החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן
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שופטים ושוטרים
"זהו  ושוטרים:  בשופטים  הצורך  את  מסביר  המדרש 

שאמר הכתוב במשלי "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה 

בקיץ  תכין  ומושל:  שוטר  קצין  לה  אין  אשר  וחכם: 

לחמה אגרה בקציר מאכלה" - מה ראה שלמה ללמד 

יש  בתים  ג‘  הזו  הנמלה  אמרו  רבנן  הנמלה?  מן  לעצל 

לה ואינה כונסת בעליון מפני הדלף ולא בתחתון מפני 

הטינה אלא באמצע, ואינה חיה אלא ו‘ חודשים. אמר 

והיא  ומחצה  חיטה  אלא  אינה  חייה  וכל  תנחומא  רבי 

כונסת את כל אלו, ולמה היא עושה כן? שאמרה שמא 

אמר  לאכול,  מוכן  לי  ויהא  חיים  הקב"ה  עלי  יגזור 

רשב"י מעשה היה ומצאו בבור שלה שלש מאות כור 

לך  שלמה  אמר  לפיכך  לחורף,  הקיץ  מן  שמכנסת  מה 

אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אף אתם התקינו לכם 

מצוות מן העולם הזה לעולם הבא.

ארץ  דרך  ראה  אמרי  רבנן   ? וחכם  דרכיה  ראה  ומהו 

בה  שיש  הזה  השבח  וכל  הגזל,  מן  שבורחת  בה  שיש 

שלא למדה מבריה ולא שופט ולא שוטר יש לה שנא־

מר: "אשר אין קצין שוטר ומושל", אתם שמיניתי לכם 

שופטים ושוטרים על אחת כמה וכמה שתשמעו להם, 

הוי "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך".

דבר המערכת 

הצבעת אי-אמון
מצביעי עוצמה יהודית מצביעים במשך השנים הצבעת 

מחאה בעיקר. המצביעים הימניים, מהקצה הימני של 

המפה הפוליטית, רואים בראש הממשלה נתניהו אדם 

שניתן לכנותו במקרה הטוב איש מרכז ימין. הדמויות 

הימניות האמיתיות מבחינתם הם ברוך מרזל ואיתמר 

בן גביר. שתי דמויות ידועות, שמאחוריהם היסטוריה 

של מאבקים, בין היתר, סביב היישוב היהודי בחברון.

בישראל,  היהודי  בציבור  רבים  מזדהים  מסריהם  עם 

רובם לא מצביעים להם, הן בשל החשש כי לא יעברו 

יש־ כי  שהסיכוי  העובדה  בגין  או  החסימה,  אחוז  את 

פיעו מתוך הממשלה אינו גדול. בראש המפלגה עומד 

פרק  שיודע  מפולפל,  תקשורת  איש  גביר,  בן  איתמר 

עמדותיו  ובהצגת  תקשורתיים  בעימותים  שניים  או 

בישראל  התקשורת  שכלי  עד-כדי-כך  הפוליטיות. 

נקלה,  על  יודעים  הם  כאשר  מלראיינו,  נמנעים  אינם 

כי דעותיו של האיש ואמירותיו מעניינות את הציבור 

בישראל.

האחרון  הסקר  אחרי  הספק.  על  רצה  המפלגה  כעת 

ספק  החסימה,  אחוז  את  יהודית  עוצמה  עברה  שבו 

הסקר  האמת,  למען  מהמרוץ.  תפרוש  היא  כי  גדול 

צפוי להוסיף מצביעים רבים שכבר כעת מזדהים עם 

הימין  גוש  את  להציל  שמעוניינים  כאלו  או  מסריהם, 

ויעשו זאת בהענקת קולם למפלגה הימנית-קיצונית.

פרשנות // אברהם 

נשיא המדינה: הופתעתי 
שנתניהו לא החזיר לי את 

המנדט לאחר הכישלון 
בהקמת הממשלה

ריבלין הצהיר: "אעשה הכול כדי שלא יהיו בחירות שלישיות"

מ‡: ח. פרנ˜ל
רי־ ראובן  המדינה  נשיא 
בו־ (חמישי)  אתמול  אמר  בלין 

חדשות  של  המשפיעים  עידת 
שראש  מכך  הופתע  הוא  כי   12
לא  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 
החזיר לו את המנדט לאחר שלא 
במועד  ממשלה  להרכיב  הצליח 
הבחירות  לאחר  החוק  שקבע 
הוא  כי  אמר  ריבלין  הקודמות. 
אפשרות  רבה  בחומרה  רואה 
שלי־ בחירות  מערכת  שתהיה 
שית בתוך שנה, וחייבים לעשות 
כל מאמץ שזה לא יקרה. "אעשה 
מתו־ לעשות  צריך  שאני  מה  כל 
יקרה".  לא  שזה  תפקידי  קף 
ממשלת  יבקש  אם  כשנשאל 
"האפש־ ריבלין:  השיב  אחדות, 
בתוצאות  תלויות  כמובן  רויות 
הבחירות. הכנסת היא בית הנב־

והממשלה  חרים, 
אמון  את  מקבלת 
לאחר  הכנסת 
בהתאם  בחירות 
בחוק.  לכתוב 
חוקה,  לנו  אין 
הבחירות  עד 
הייתה  האחרונות 
כתובה,  לא  חוקה 
משחק  כללי  היו 
ברורים. אם היינו 
לשנות,  מבקשים 
זאת  עושים  היינו 
הקד־ לגבי  רק 
של  הבאה  נציה 
הנשיא  הכנסת". 

היום  וניתן  "הואיל  כי  הוסיף 
כתובה,  בלתי  מחוקה  להתעלם 
צריכים  אנחנו  כזו,  לנו  אין  שכן 
ללמוד את החוק על מנת לשמר 

את אותן המערכות שימשו חוקה 
מנת  על  בישראל  כתובה  בלתי 
כאלה  הפתעות  תהיינה  שלא 

ואחרות".
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למרות ההסכם בין נתניהו לפייגלין: 

חברי זהות צפויים 
לחבור ל'ימינה'

בכירי זהות הביעו תמיכה לאחר מו''מ ביניהם לבין שקד ובנט ◆ התנועה 
לאיכות השלטון עתרה לבג''צ נגד ההסכם שנחתם בין המפלגות

מ‡: ח. פרנ˜ל
זהות  בין  החתימה  לאחר 
בקרב  אישורו  ולמרות  לליכוד 
מתפקדי המפלגה, אמש הודיעו 
אלפר,  גלעד  המפלגה,  בכירי 
ליבי מולד ועוד כי הם תומכים 
שקד.  בראשות  ימינה  במפלגת 
לאחר  מגיעה  התמיכה  הכרזת 
בין  לאחרונה  שהתנהל  מו''מ 

הנציגים.
כזכור, ביום ראשון בערב 
זהות,  מפלגת  מתפקדי  אישרו 
ההסכם  את   ,77% של  ברוב 
משה  המפלגה,  יו"ר  שחתם 
הממשלה,  ראש  עם  פייגלין, 

ול־ נתניהו,  בנימין 
זהות  תפרוש  פיו 
מההתמודדות לכנסת 
של  למינויו  בתמורה 
והעב־ לשר  פייגלין 
החשובים  חוקים  רת 

למפלגה. 
הת־ כך,  בתוך 
איכות  למען  נועה 
עתרה  השלטון 

ההסכם  נגד  לבג"ץ  אתמול 
הוא  כי  בנימוק  המפלגות,  בין 
העולים  "קח-תן"  יחסי  כולל 
נטען  בעתירה  שוחד.  כדי  עד 
פוליטי  בהסכם  מדובר  כי 

כולל  שהוא  משום  זאת  אסור, 
לפרישתה  בעד  לזהות  תמורה 
שר  תפקיד   - מההתמודדות 
בשכר לפייגלין ותשלום חובות 

זהות ממערכת הבחירות.

סקרי סוף השבוע: כחול 
לבן והליכוד מתחזקות על 
חשבון המפלגות הקטנות
בסקר ערוץ הכנסת עוברת 'עוצמה יהודית' לראשונה את אחוז החסימה

מ‡: ח. פרנ˜ל
כי  ונראה  לבחירות  יום   11
של  המנדטים  'שתיית'  תהליך 
בעיצומו.  הגדולות  המפלגות 
חוצות  הבחירות  מאז  לראשונה 
ה-31  רף  את  הגדולות  המפלגות 
מנדטים על חשבונן של המפלגות 
זאת  למרות  אך  יותר.  הקטנות 
תמונת הגושים לא משתנה, ובאם 
לא  הגדולות  מהמפלגות  אחד 
תתפרק, המפתח לממשלה הבאה 
אביגדור  של  בידיו  עדיין  נמצא 

ליברמן.
להלן סיכום סקרי סוף הש־

בוע:  (טבלה 1)
המע־ הנתונים  ספק  ללא 
האחרו־ בסקרים  ביותר  ניינים 
עוצמה  של  התקרבותה  היא  נים 
יהודית לאחוז החסימה. חוץ מה־
וישראל  הכנסת  ערוץ  של  סקרים 
עוברת  יהודית  עוצמה  בהם  היום 
בשאר  גם  החסימה,  אחוז  את 
מאוד.  אליו  קרובים  הם  הסקרים 
בסקרים של חדשות 13 ו-12 עו־
צמה יהודית מקבלת כ-3 מנדטים 
כשרק אלפי קולות מפרידים בינה 

לבין אחוז החסימה המיוחל. 
יח־ השבוע  סוף  סקרי 

דומים  די  קודמות  לפעמים  סית 
ביניהם  כשההבדלים  לשני  אחד 
הסטייה.  אחוז  בטווח  נמצאים 
כך  על  מלמדת  הסקרים  תמונת 
שקמפייני ה'געוואלד' של המפל־
גות הגדולות כבר בעיצומם ובכל 
 30 רף  את  עוברות  הן  הסקרים 
עדיין  כי  לזכור  חשוב  המנדטים. 
מנת  על  רק  בסקרים.  רק  מדובר 
הפולי־ התמונה  כמה  עד  להבין 
טית לא צפויה, צרפנו לכם רענון 
קצר מסקר שפורסם 11 יום לפני 
תוצאות  מול  הקודמות  בחירות 

האמת.

  

  

חדשות   
12  

חדשות 
13  

כאן 
11  

ערוץ 
 הכנסת

ישראל 
  היום

 מעריב להווא

  32  32  31  31  32  32  32  הליכוד
  32  31  30  31  31  32  32  כחול לבן

  9  10  11  10  11  10  10  הרשימה המשותפת
  9  9  8  10  10  10  9  ימינה

  10  9  11  9  9  11  9  ישראל ביתנו
  8  7  8  7  7  6  7  ש''ס

  7  8  7  8  7  8  8  יהדות התורה
  7  7  4  5  7  6  7  המחנה הדמוקרטי

  6  7  6  5  6  5  6  העבודה גשר
  0  0  4  4  0  0  0  עוצמה יהודית

  
  56  56  58  60  56  56  56  גוש הימין

 –גוש השמאל 
  ערבים

55  53  55  51  51  55  54  

  10  9  11  9  9  11  9  ליברמן
  

  תוצאות האמת 12סקר חדשות   
  35  28  הליכוד

  35  30  כחול לבן
  6  8  חד''ש תע''ל
  0  5  הימין החדש
  5  4  ישראל ביתנו

  8  6  ש''ס
  8  7  יהדות התורה

  4  5  מר''צ
  6  10  העבודה 

  0  4  זהות
  4  4  כולנו 
  0  4  גשר

  5  5  איחוד מפלגות הימין 
  4  0  רע''ם בל''ד

 

http://bit.ly/2Sy0IUC-kol-graph
https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com


3יום שישי ו' אלול תשע"ט 06/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

למרות ההסכם בין נתניהו לפייגלין: 

חברי זהות צפויים 
לחבור ל'ימינה'

בכירי זהות הביעו תמיכה לאחר מו''מ ביניהם לבין שקד ובנט ◆ התנועה 
לאיכות השלטון עתרה לבג''צ נגד ההסכם שנחתם בין המפלגות

מ‡: ח. פרנ˜ל
זהות  בין  החתימה  לאחר 
בקרב  אישורו  ולמרות  לליכוד 
מתפקדי המפלגה, אמש הודיעו 
אלפר,  גלעד  המפלגה,  בכירי 
ליבי מולד ועוד כי הם תומכים 
שקד.  בראשות  ימינה  במפלגת 
לאחר  מגיעה  התמיכה  הכרזת 
בין  לאחרונה  שהתנהל  מו''מ 

הנציגים.
כזכור, ביום ראשון בערב 
זהות,  מפלגת  מתפקדי  אישרו 
ההסכם  את   ,77% של  ברוב 
משה  המפלגה,  יו"ר  שחתם 
הממשלה,  ראש  עם  פייגלין, 

ול־ נתניהו,  בנימין 
זהות  תפרוש  פיו 
מההתמודדות לכנסת 
של  למינויו  בתמורה 
והעב־ לשר  פייגלין 
החשובים  חוקים  רת 

למפלגה. 
הת־ כך,  בתוך 

איכות  למען  נועה 
עתרה  השלטון 

ההסכם  נגד  לבג"ץ  אתמול 
הוא  כי  בנימוק  המפלגות,  בין 
העולים  "קח-תן"  יחסי  כולל 
נטען  בעתירה  שוחד.  כדי  עד 
פוליטי  בהסכם  מדובר  כי 

כולל  שהוא  משום  זאת  אסור, 
לפרישתה  בעד  לזהות  תמורה 
שר  תפקיד   - מההתמודדות 
בשכר לפייגלין ותשלום חובות 

זהות ממערכת הבחירות.

סקרי סוף השבוע: כחול 
לבן והליכוד מתחזקות על 
חשבון המפלגות הקטנות
בסקר ערוץ הכנסת עוברת 'עוצמה יהודית' לראשונה את אחוז החסימה

מ‡: ח. פרנ˜ל
כי  ונראה  לבחירות  יום   11
של  המנדטים  'שתיית'  תהליך 
בעיצומו.  הגדולות  המפלגות 
חוצות  הבחירות  מאז  לראשונה 
ה-31  רף  את  הגדולות  המפלגות 
מנדטים על חשבונן של המפלגות 
זאת  למרות  אך  יותר.  הקטנות 
תמונת הגושים לא משתנה, ובאם 
לא  הגדולות  מהמפלגות  אחד 
תתפרק, המפתח לממשלה הבאה 
אביגדור  של  בידיו  עדיין  נמצא 

ליברמן.
להלן סיכום סקרי סוף הש־

בוע:  (טבלה 1)
המע־ הנתונים  ספק  ללא 
האחרו־ בסקרים  ביותר  ניינים 
עוצמה  של  התקרבותה  היא  נים 
יהודית לאחוז החסימה. חוץ מה־
וישראל  הכנסת  ערוץ  של  סקרים 
עוברת  יהודית  עוצמה  בהם  היום 
בשאר  גם  החסימה,  אחוז  את 
מאוד.  אליו  קרובים  הם  הסקרים 
בסקרים של חדשות 13 ו-12 עו־
צמה יהודית מקבלת כ-3 מנדטים 
כשרק אלפי קולות מפרידים בינה 

לבין אחוז החסימה המיוחל. 
יח־ השבוע  סוף  סקרי 

דומים  די  קודמות  לפעמים  סית 
ביניהם  כשההבדלים  לשני  אחד 
הסטייה.  אחוז  בטווח  נמצאים 
כך  על  מלמדת  הסקרים  תמונת 
שקמפייני ה'געוואלד' של המפל־
גות הגדולות כבר בעיצומם ובכל 
 30 רף  את  עוברות  הן  הסקרים 
עדיין  כי  לזכור  חשוב  המנדטים. 
מנת  על  רק  בסקרים.  רק  מדובר 
הפולי־ התמונה  כמה  עד  להבין 
טית לא צפויה, צרפנו לכם רענון 
קצר מסקר שפורסם 11 יום לפני 
תוצאות  מול  הקודמות  בחירות 

האמת.

  

  

חדשות   
12  

חדשות 
13  

כאן 
11  

ערוץ 
 הכנסת

ישראל 
  היום

 מעריב להווא

  32  32  31  31  32  32  32  הליכוד
  32  31  30  31  31  32  32  כחול לבן

  9  10  11  10  11  10  10  הרשימה המשותפת
  9  9  8  10  10  10  9  ימינה

  10  9  11  9  9  11  9  ישראל ביתנו
  8  7  8  7  7  6  7  ש''ס

  7  8  7  8  7  8  8  יהדות התורה
  7  7  4  5  7  6  7  המחנה הדמוקרטי

  6  7  6  5  6  5  6  העבודה גשר
  0  0  4  4  0  0  0  עוצמה יהודית

  
  56  56  58  60  56  56  56  גוש הימין

 –גוש השמאל 
  ערבים

55  53  55  51  51  55  54  

  10  9  11  9  9  11  9  ליברמן
  

  תוצאות האמת 12סקר חדשות   
  35  28  הליכוד

  35  30  כחול לבן
  6  8  חד''ש תע''ל
  0  5  הימין החדש
  5  4  ישראל ביתנו

  8  6  ש''ס
  8  7  יהדות התורה

  4  5  מר''צ
  6  10  העבודה 

  0  4  זהות
  4  4  כולנו 
  0  4  גשר

  5  5  איחוד מפלגות הימין 
  4  0  רע''ם בל''ד
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החלה ההצבעה לכנסת 
בנציגויות ישראל ברחבי העולם

הראשון לבחור היה שגריר ישראל בניו זילנד ◆ ההצבעה תסתיים היום 
בקונסוליות הישראליות בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו שבארה''ב

מ‡: ח. פרנ˜ל
לכנ־ בבחירות  ההצבעה 
הדיפלומ־ בנציגויות  ה-22  סת 
העולם  ברחבי  הישראליות  טיות 
הקלפיות  (חמישי).  אתמול  החלו 
ישראל  נציגויות  ב-97  הוצבו 
פני  על  הפרוסות  העולם  ברחבי 
בהן  לבחור  וצפויים  מדינות,   77
בחירה  זכות  בעלי  מ-5,000  יותר 
היה  להצביע  הראשון  ישראלים. 
בירת  בוולינגטון,  ישראל  שגריר 

ניו זילנד, יצחק גרברג.
ההצבעה בנציגויות תסתיים 
בבוקר   06:00 בשעה  שישי  ביום 
בלוס  ישראל  של  בקונסוליות 
אנג'לס ובסן פרנסיסקו. ההצבעות 
וישתתפו  קלפיות  ב-99  יתקיימו 
בהן עובדי מדינה, עובדי הסוכנות 
הקיימת  הקרן  עובדי  היהודית, 

לישראל, עובדי קרן היסוד ועובדי 
ההסתדרות הציונית העולמית.

של  ביותר  הגבוה  הריכוז 
בניו־ נמצא  הבחירה  זכות  בעלי 

הבחירה,  זכות  בעלי   750  - יורק 
היא  ביותר  הקטנה  והנציגות 
זכות  בעלי   3  – (קגאלי)  ברואנדה 

בחירה.

גדעון סער: הביקורת של גנץ 
על רה''מ – חציית קו אדום

סער כינה את גנץ "חצוף": "אין ביקורת על רה''מ שנסע לשליחות 
מדינית"

מ‡: ח. פרנ˜ל
רה''מ  של  הוראתו  למרות 
הליכוד  לחברי  נתניהו  בנימין 
המשפיעים  ועידת  את  להחרים 
של חדשות 12, בחר גדעון סער 
במקום.  להופיע  כן  מהליכוד 
סער  התייחס  דבריו  בתחילת 
להורות  נתניהו  של  להחלטתו 
את  להחרים  הליכוד  לחברי 
החלטה  מכבד  "אני  הועידה. 
שי־ פי  על  שבחר  אחד  כל  של 
שלי  הדעת  שיקול  דעתו,  קול 
במות  אלה  להופיע.  שנכון  היה 
הע־ את  לבטא  עבורנו  חיוניות 
לה־ מנת  על  הליכוד  של  מדות 
של  ביותר  הטובה  לתוצאה  גיע 

הליכוד".
בחרי־ סער  תקף  בהמשך 
על  גנץ  של  הביקורת  את  פות 
נתניהו:  "זאת כזאת חוצפה, אני 

זוכר כשאנחנו היינו באופוזיציה 
היה לנו כלל - כשראש הממשלה 
בחו"ל  מדינית  בשליחות  נמצא 
בארץ".  אותו  תוקפים  לא   -
שמד־ "מי  כי  ואמר  הוסיף  גנץ 
כשהוא  הממלכתיות  בשם  בר 
עושה כזה דבר, כשראש ממשלה 
נמצא  לא  הוא  בשליחות,  נמצא 
ראש  עם  יושב  הוא  בקניות, 
הידי־ אחת  בריטניה,  ממשלת 
דות הגדולות של מדינת ישראל 
שנבחר לא מכבר, בנושאים הכי 
שגנץ  ישראל  לביטחון  חשובים 
מכיר אותם, הוא יודע טוב מאוד 
בפגישות  עולים  נושאים  איזה 
לת־ בוחר  הוא  ואם  הזה  מהסוג 
שום  שאין  אומרת  זאת   - קוף 
גישה ממלכתית ושום קו אדום, 
התקפה לשם התקפה, לא מכובד 

ולא ראוי".
יצ־ שנתניהו  העריך  סער 

ליח להשיג רוב של 61 ממליצים 
"מי  ימין-חרדי.  ממשלת  ויקים 
ליכוד,  ממשלת  שתהיה  שרוצה 
שהליכוד  חייב  ימין,  ממשלת 
אם  גדולה.  הכי  המפלגה  תהיה 
הכי  המפלגה  נהיה  לא  אנחנו 
התח־ של  במציאות  גדולה, 
לא  אנחנו  הזאת -  הצמודה  רות 
הרכבת  תסתיים  איך  יודעים 
שלנו  היעד  זה  לכן  הממשלה. 
של  כזה  סוג  שרוצה  מי  וכל   -
מהספי־ יתפתה  שלא  ממשלה, 
אחרות  ומפלגות  ש"ס  של  נים 
ויצביע רק ליכוד". הסביר סער. 
ולא  להוביל  מתכוונים  "אנחנו 
זה  רוטציה  ההגה,  את  לחלק 
ראשי  שני  להציע  זה  לחלשים, 
רצי־ לא  וזה  לציבור  ממשלה 
על  "כשמדברים  סער.  תקף  ני", 
חשוב,  דבר  זה  ערך,  זה  אחדות, 
אני  ואומר  מישהו  כשבא  אבל 

דרעי: לפיד לא ראוי 
להיות שר בממשלה
דרעי אמר כי הוא אינו יכול לסלוח לו ברמה האישית

מ‡: ח. פרנ˜ל
שר הפנים ויו"ר ש"ס הרב 
אתמול  התייחס  דרעי  אריה 
של  הקמפיין  לשינוי  (חמישי) 
המ־ בכירי  ולהכרזת  לבן  כחול 
אחדות  ממשלת  יקימו  כי  פלגה 
ליברלית חילונית ללא החרדים, 
ותקף את לפיד. בראיון בוועידת 
המשפיעים אמר דרעי כי "לפיד 
בממשלה",  שר  להיות  ראוי  לא 
והוסיף כי הוא אינו יכול לסלוח 

לו ברמה האישית. 
את  לכנות  סירב  דרעי 
הוא  כי  ואמר  "אנטישמי"  לפיד 
אתבטא  ולא  בזה  מאמין  "לא 
בקיצוניות הזאת", עם זאת אמר 
חמורים  דברים  "עושה  שלפיד 
למו־ שעשה  ההדרה   - ביותר 
חזר  דרעי  בישראל".  חלשים 
בנתניהו  תומך  הוא  כי  והצהיר 
שיק־ זה  יהיה  שהוא  והעריך 
אחרי  מהנשיא  המנדט  את  בל 
שבעת  חושב  "אני  הבחירות. 

המתאים  האיש  הוא  נתניהו  הזו 
למטלות  ישראל  למדינת  ביותר 
בצד  והביטחוניות.  החברתיות 
השני יושבים לילה אחד בסביון 

ומקימים מפלגה".
דרעי ציין כי גם אם נתניהו 
מהנשיא  המנדט  את  יקבל  לא 
סער  עם  ממשלה  יעדיף  הוא 
פני  על  מהליכוד  ואדלשטיין 
באשר  גנץ.  בראשות  ממשלה 
הוא  כי  ש"ס  יו"ר  אמר  לליברמן 
וכי  ברצינות"  אותו  לוקח  "לא 

הוא עובד עמו 20 שנה.
המפלגה  היא  "הליכוד 
היציבה היחידה שיכולה לשמור 
"יש  דרעי.  אמר  המסגרת",  על 
שותפות  יש  אבל  דעות  חילוקי 
בעניין  וגם  המסורת  בעניין  גם 
בימין  שאנחנו  ברור  החברתי. 
יותר, אין שמאל יותר. אין עם מי 
לנהל משא ומתן. הימין הוא עוד 
דברים היום הוא ימין חברתי ויש 
לנו יותר דברים היום עם הליכוד 

מעם מישהו אחר".

בג''צ דחה את עתירת 'כחול 
לבן' נגד חוק המצלמות

השופטים אף לא דרשו את תגובת המדינה כיון שלטענם הם אינם 
מתערבים בהליכי חקיקה בעודם בעיצומם

מ‡: ח. פרנ˜ל
את  הסף  על  דחה  בג"ץ 
ועו"ד  לבן  כחול  מפלגת  עתירת 
שחר בן מאיר נגד הליכי חקיקת 
צורך  ללא  אף  המצלמות,  חוק 
בתגובת המדינה, משום אי מיצוי 
משפט  ש"בית  ומשום  הליכים 
חקי־ בהליכי  מתערב  אינו  זה 
שופטי  בעיצומם".  בעודם  קה 
"גם  כי  בהחלטתם  כתבו  בג"ץ 
הליכי  כי  העותרים  סבורים  אם 
הבחירות  חוק  לתיקון  החקיקה 
הרשות  ביוזמת  נעשים  לכנסת 
המבצעת בחופזה, הרי שלא היה 
מקום להיחפז בהגשת העתירות. 
מובן כי אם וכאשר יושלמו הלי־
לעותרים  שמורות  החקיקה,  כי 

המ־ בית  ודלתות  טענותיהם  כל 
שפט לא ננעלו". 

המשפ־ היועץ  כזכור, 
על  אתמול  הודיע  לממשלה  טי 
חוק  קידום  להמשך  התנגדותו 
כי  בקלפי,  המצלמות  הצבת 

קיימת מניעה משפטית. 
לדברים,  הגיבו  בליכוד 

בקי־ שימשיכו  ואמרו 
"קיבלנו  החקיקה.  דום 
עמדת  את  בתדהמה 
הצעת  נגד  היועמ"ש 
החוק לאפשר הצבת מצ־
הקלפיות,  באולם  למות 
בוודאות  שימנע  באופן 
על  הבחירות  גניבת  את 
ידי זיוף קולות. הגורמים 
שמחובתם  המשפטיים, 
הזיוף  נגד  דרך  בכל  לפעול  היה 
הוודאי של קולות, נוהגים בדיוק 
הפוך מסיבות לא ברורות. מה גם 
מצלמות  להצבת  החוק  שהצעת 
תי־ בשום  מדובר  שלא  מבהירה 
הפר־ מאחורי  ההצבעה  של  עוד 
תיש־ הבחירות  ושחשאיות  גוד 

מר בקפדנות". אמרו בליכוד.

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
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שקד: אם היו 
פוסלים את כל 
הקלפיות בהן 
היו זיופים, לא 

היו בחירות 
חוזרות

לטענתה, הצבת מצלמות בקלפיות היא ערך 
עליון שעל כולם לתמוך בו ◆ על 'שתיית 
המנדטים' של נתניהו: "אנחנו מתכוונים 

להיאבק ולהסביר"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ימינה,  יו''ר 
המשפטים  שרת 
לשעבר איילת שקד 
בו־ אתמול  אמרה 
המשפיעים  עידת 
כי   12 חדשות  של 
אם היו חוקרים את 
בבחירות  הזיופים 
הימין  האחרונות, 
היום  הייתה  החדש 
"השופט  בכנסת. 
בהודעה  מלצר, 
משפט,  לבית 
קלפי  לפסול  ביקש 
חשודה  שהייתה 
פו־ היו  אם  בזיוף. 
 140 כל  את  סלים 
שהיו  הקלפיות 
אנחנו  חשודות, 
היינו עוברים ובל"ד 
הבחירות  כל  לא, 
אי  משתנות.  היו 
להמשיך  אפשר 
בצורה  ולהתנהל 
הב־ טוהר  כזאת, 

הדבר  הוא  חירות 
שיש.  חשוב  הכי 
חקי־ ועדת  נדרוש 
ממשלתית  רה 
לא  כזה  שדבר  כדי 
עצמו".  על  יחזור 
כי  הודיעה  שקד 
בה־ תומכת  היא 
מצלמות  צבת 

"כולם  בקלפיות: 
להתגייס  צריכים 
מש־ לשים  כדי 
מצלמות,  קיפים, 
כדי  שצריך  מה  כל 
טוהר  על  לשמור 
לא  אני  הבחירות. 
ול־ גנץ  את  מבינה 
לרא־ שנהפכו  פיד 
איגוד הזייפנים,  שי 
לשים  הבעיה  מה 
זה  למי  מצלמות? 

מפריע.
הבהירה  שקד 
אופטימית  היא  כי 
המ־ מספר  לגבי 
ש"ימינה"  נדטים 
חשוב  "הכי  תשיג: 
לי שגוש הימין יהיה 
מנדטים   61 עם 
מספר  עם  וימינה 
מכובד,  ספרתי  דו 
 - יקרה  שזה  וכדי 
צריכים  הימנים  כל 
למ־ להצביע  לצאת 
את  שעוברת  פלגה 
יש  החסימה,  אחוז 
שמ־ חילונים  הרבה 
הר־ לנו.  צביעים 
בנויה  שלנו  שימה 
שהא  מרשימה 
ומפלגה  דתית  לא 
והר־ דתית,  שהיא 
חילונים  מאוד  בה 
בשותפות  מאמינים 

באחדות,  הזאת, 
בגישה המכילה ולא 
הגישה המסיתה של 

לפיד וליברמן".
גם  שקד 
לקמפיין  התייחסה 
הצפוי  ה'געוואלד' 
ואמרה  הליכוד  של 
תמיד  "נתניהו  כי 
המאגר  על  הולך 
ממנו  לקחת  שקל 
אנחנו  אבל  מנדטים 
להיאבק  מתכוונים 
שמי  ולהסביר 
ממשלת  שרוצה 
להצ־ צריך  ימין 
הציבור  ימינה.  ביע 
שאין  להבין  צריך 
להצביע  לא  סיבה 
הצבעה  כמו  זה  לנו, 
גם   - פתקים  בשני 
נתניהו  את  מקבלים 
וגם  ממשלה  כראש 
מקבלים אותנו שת־
לימין.  מושכים  מיד 
הליכוד באופן קבוע 
יותר   5-6-7 מקבל 
במציאות  מנדטים 
בסקרים.  מאשר 
צרי־ רק  המצביעים 
כים להיות אחראים 
ולא להצביע לנועם, 
פיראטים  זהות, 
את  עוברים  שלא 

אחוז החסימה".

סגן השר הרב ליצמן: "לפיד הוא 
מחלה מדבקת שהדביקה את גנץ"
ליצמן הבהיר כי "בכל מערכת הבחירות לא תקפנו את גנץ, הוא זה ששינה את כללי המשחק"

מ‡: ח. פרנ˜ל
התורה  יהדות  ויו"ר  הבריאות  שר  סגן 
בח־ (חמישי)  אתמול  תקף  ליצמן  יעקב  הרב 
ויאיר  גנץ  בני   - לבן  כחול  ראשי  את  ריפות 
"כנראה  ליצמן:  אמר  ב  לרשת  בראיון  לפיד. 
שלפיד הוא מחלה מדבקת שהדביקה גם את 
גנץ". עוד אמר ליצמן על לפיד: "מי שיש לו 
לו אנטיש־ שיש  מאמין  אני  הדת,  נגד  שנאה 

מיות. אני לא חוזר בי".

"גנץ  כי  הוסיף  התורה  יהדות  יו"ר 
'ממשלה חילו־ מתרץ למה אתמול הוא אמר 
כנראה  נבהל  הוא  בו.  חוזר  הוא  עכשיו  נית'. 
לעצור  מנסה  הוא  ועכשיו  עליו,  מההתקפות 
לא  הבחירות  מערכת  בכל  אנחנו  הגל.  את 
תקפנו אותו, את לפיד כן. אתמול הוא שינה 
לא  שאנחנו  אמרנו  אנחנו  המשחק.  כללי  את 
נלך עם גנץ, אם לפיד בפנים. ואמרנו במפו־
רש שאם נתניהו ייקח את גנץ בלי לפיד אנחנו 
נלך אתו. עם כל הכבוד, גנץ תייר חדש, הוא 

קיים  נתניהו  נתניהו.  עם  אנחנו  לשכונה,  בא 
סיבה  לנו  אין  לכן  לנו,  הבטיח  שהוא  מה  את 

להחליף אותו".

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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שקד: אם היו 
פוסלים את כל 
הקלפיות בהן 
היו זיופים, לא 

היו בחירות 
חוזרות

לטענתה, הצבת מצלמות בקלפיות היא ערך 
עליון שעל כולם לתמוך בו ◆ על 'שתיית 
המנדטים' של נתניהו: "אנחנו מתכוונים 

להיאבק ולהסביר"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ימינה,  יו''ר 
המשפטים  שרת 
לשעבר איילת שקד 
בו־ אתמול  אמרה 
המשפיעים  עידת 
כי   12 חדשות  של 
אם היו חוקרים את 
בבחירות  הזיופים 
הימין  האחרונות, 
היום  הייתה  החדש 
"השופט  בכנסת. 
בהודעה  מלצר, 
משפט,  לבית 
קלפי  לפסול  ביקש 
חשודה  שהייתה 
פו־ היו  אם  בזיוף. 
 140 כל  את  סלים 
שהיו  הקלפיות 
אנחנו  חשודות, 
היינו עוברים ובל"ד 
הבחירות  כל  לא, 
אי  משתנות.  היו 
להמשיך  אפשר 
בצורה  ולהתנהל 
הב־ טוהר  כזאת, 

הדבר  הוא  חירות 
שיש.  חשוב  הכי 
חקי־ ועדת  נדרוש 
ממשלתית  רה 
לא  כזה  שדבר  כדי 
עצמו".  על  יחזור 
כי  הודיעה  שקד 
בה־ תומכת  היא 
מצלמות  צבת 

"כולם  בקלפיות: 
להתגייס  צריכים 
מש־ לשים  כדי 
מצלמות,  קיפים, 
כדי  שצריך  מה  כל 
טוהר  על  לשמור 
לא  אני  הבחירות. 
ול־ גנץ  את  מבינה 
לרא־ שנהפכו  פיד 
איגוד הזייפנים,  שי 
לשים  הבעיה  מה 
זה  למי  מצלמות? 

מפריע.
הבהירה  שקד 
אופטימית  היא  כי 
המ־ מספר  לגבי 
ש"ימינה"  נדטים 
חשוב  "הכי  תשיג: 
לי שגוש הימין יהיה 
מנדטים   61 עם 
מספר  עם  וימינה 
מכובד,  ספרתי  דו 
 - יקרה  שזה  וכדי 
צריכים  הימנים  כל 
למ־ להצביע  לצאת 
את  שעוברת  פלגה 
יש  החסימה,  אחוז 
שמ־ חילונים  הרבה 
הר־ לנו.  צביעים 
בנויה  שלנו  שימה 
שהא  מרשימה 
ומפלגה  דתית  לא 
והר־ דתית,  שהיא 
חילונים  מאוד  בה 
בשותפות  מאמינים 

באחדות,  הזאת, 
בגישה המכילה ולא 
הגישה המסיתה של 

לפיד וליברמן".
גם  שקד 
לקמפיין  התייחסה 
הצפוי  ה'געוואלד' 
ואמרה  הליכוד  של 
תמיד  "נתניהו  כי 
המאגר  על  הולך 
ממנו  לקחת  שקל 
אנחנו  אבל  מנדטים 
להיאבק  מתכוונים 
שמי  ולהסביר 
ממשלת  שרוצה 
להצ־ צריך  ימין 
הציבור  ימינה.  ביע 
שאין  להבין  צריך 
להצביע  לא  סיבה 
הצבעה  כמו  זה  לנו, 
גם   - פתקים  בשני 
נתניהו  את  מקבלים 
וגם  ממשלה  כראש 
מקבלים אותנו שת־
לימין.  מושכים  מיד 
הליכוד באופן קבוע 
יותר   5-6-7 מקבל 
במציאות  מנדטים 
בסקרים.  מאשר 
צרי־ רק  המצביעים 
כים להיות אחראים 
ולא להצביע לנועם, 
פיראטים  זהות, 
את  עוברים  שלא 

אחוז החסימה".

סגן השר הרב ליצמן: "לפיד הוא 
מחלה מדבקת שהדביקה את גנץ"
ליצמן הבהיר כי "בכל מערכת הבחירות לא תקפנו את גנץ, הוא זה ששינה את כללי המשחק"

מ‡: ח. פרנ˜ל
התורה  יהדות  ויו"ר  הבריאות  שר  סגן 
בח־ (חמישי)  אתמול  תקף  ליצמן  יעקב  הרב 
ויאיר  גנץ  בני   - לבן  כחול  ראשי  את  ריפות 
"כנראה  ליצמן:  אמר  ב  לרשת  בראיון  לפיד. 
שלפיד הוא מחלה מדבקת שהדביקה גם את 
גנץ". עוד אמר ליצמן על לפיד: "מי שיש לו 
אנטיש־ לו  שיש  מאמין  אני  הדת,  נגד  שנאה 

מיות. אני לא חוזר בי".

"גנץ  כי  הוסיף  התורה  יהדות  יו"ר 
'ממשלה חילו־ מתרץ למה אתמול הוא אמר 
כנראה  נבהל  הוא  בו.  חוזר  הוא  עכשיו  נית'. 
לעצור  מנסה  הוא  ועכשיו  עליו,  מההתקפות 
לא  הבחירות  מערכת  בכל  אנחנו  הגל.  את 
תקפנו אותו, את לפיד כן. אתמול הוא שינה 
לא  שאנחנו  אמרנו  אנחנו  המשחק.  כללי  את 
נלך עם גנץ, אם לפיד בפנים. ואמרנו במפו־
רש שאם נתניהו ייקח את גנץ בלי לפיד אנחנו 
נלך אתו. עם כל הכבוד, גנץ תייר חדש, הוא 

קיים  נתניהו  נתניהו.  עם  אנחנו  לשכונה,  בא 
סיבה  לנו  אין  לכן  לנו,  הבטיח  שהוא  מה  את 

להחליף אותו".

http://bit.ly/2k56zWf
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י-ם: מסגר נפל בעת 
עבודתו ונהרג

מסגר שביצע שיפוצים במרפסת בקומה הרביעית בבניין, נפל ונפגע 
קשות ◆ צוות מד"א ניסה לבצע בו החייאה, אולם נאלץ לקבוע את 

מותו

מ‡: מ. יו„
בשי־ שעסק   40 בן  גבר 
מותו  אל  אתמול  נפל  פוצים 
פל־ זאב  משה  ברחוב  מבניין 
בי־ ברוך  מקור  בשכונות  דמן, 
ופרמדיקים  חובשים  רושלים. 
ניסו  למקום  שהגיעו  מד"א  של 

החייאה,  פעולות  בו  לבצע 
והם  קשות  היו  פגיעותיו  אולם 
בתוך  מותו  את  לקבוע  נאלצו 

זמן קצר.
שבי־ ראשוני  מתחקור 
עולה  ירושלים  משטרת  צעה 
במרפסת  עבד  שהאיש  החשד, 

בקומה הרביעית בבניין מגורים 
מסי־ הרחבה.  בשלבי  הנמצא 
הוא  עדיין,  ברורה  שאינה  בה 
משטרת  חוקרי  מותו.  אל  נפל 
עיכבו  למקום  שהגיעו  ישראל 
לחקירה שלושה בני אדם שהיו 

במקום בעת ההתרחשות.

הרמטכ"ל לשעבר חלוץ: 
"הפוטנציאל בצפון נפיץ, 

חיזבאללה ואיראן לא 
יוותרו וגם אנחנו לא"

רמטכ"ל מלחמת לבנון ה-2 התייחס לחילופי האש בגבול: "הפעילות 
הישראלית מעכבת מאוד את האיראנים. זה הישג". על פגישה בין טראמפ 

לרוחאני: "בגלל המדיניות שלנו"

מ‡: מ. יו„
השבוע  שהיו  האש  חילופי 
בצפון סימנו בעיני רבים את סופן 
עם  בגבול  שקט  של  שנים  של 13 
הש־ לבנון  מלחמת  מאז  לבנון, 
באותה  הרמטכ"ל  שהיה  מי  נייה. 
חלוץ,  דני  במיל'  רא"ל  תקופה, 
 ,'103FM' התראיין אתמול ברדיו
הביטחוני.  למצב  והתייחס 
כלל  ב'מעריב',  שהובא  הריאיון, 
בסוריה  גם  תקיפות  על  דיווחים 
וגם  בעיראק  פעולה  על  ודיווחים 
הר־ סיכול  על  האחריות  ללקיחת 

חפנים בגבול הסורי.
על  מסתכל  אתה  שאלה: 
שמגיעים  האחרון  השבוע  אירועי 
אחרי 13 שנה של שקט כמעט מו־

חלט בצפון. זה סימן לסופו?
"אינני חושב כך אך גם יודע 
סוף  מגיע  התיכון  במזרח  להעריך 

של דבר ומתחיל עידן חדש".
יש־ של  ההתעקשות  ש. 
של  המדויקים  הטילים  נגד  ראל 
חופש  על  והתעקשות  חיזבאללה 
שעובד  האוויר,  חיל  של  הפעולה 
נסראללה,  של  האיומים  בבסיס 

יכולים להוביל לעימות?
פוטנ־ כאן  שיש  ספק  "אין 
ציאל נפיץ. מדינת ישראל צריכה 
לעשות את כל שהיא יודעת ויכו־
לה למנוע את התחמשות הטילים 
המדויקים. אין ספק שמכתם קשה 
יותר מטילים לא מדויקים. כשמ־
דברים על הצד השני לא מדברים 
מערכת  יש  החיזבאללה.  על  רק 
להיות  שיכולה  בלמים  של  שלמה 
והאירא־ חיזבאללה  על  מופעלת 

נים".
מוות־ אותם  רואה  אתה  ש. 
רים על הפרויקט הזה בגלל המס־

רים שעוברים לישראל?
פוטנ־ על  מדבר  אני  "לכן 
ציאל של נפיצות כי לא אנחנו ולא 
הם יוותרו. אם כך, עדיף להתעמת 

לפני ולא אחרי".
ש. כשאתה מסתכל על רצף 
השבוע  בתחילת  שקרו  הפעולות 
כשתוך  זרות,  רשתות  לפי  שעבר, 
בסו־ תקף  האוויר  חיל  שעות   18
נוחתים  חמושים  רחפנים  ריה, 
שיירה  מתקפת  ובערב  בביירות 

בגבול עיראק וסוריה.
ברש־ שפורסם  מה  רק  "וזה 
העי־ הגזמנו.  לא  הערביות.  תות 
תויים נקבעים על פי ההזדמנויות 
כשיש  המודיעין.  פי  על  שנוצרות 
מודיעין טוב אין שום סיבה בעולם 
שמדיניות  חושב  אני  לפעול.  לא 

הפעולה בצפון ולא מדיניות הדי־
בורים היא הנכונה".

שהסיבה  מעריך  אתה  ש. 
למ־ קשורה  הפעולה  על  שדיברו 

ערכת הבחירות?
לחלוטין  לנתק  אפשר  "אי 
על  יודע  לא  אני  הדברים.  את 
לדבר.  שחייבו  מבצעיות  סיבות 
לדיבור במזרח התיכון יש משקל, 
משמעות.  יש  כבוד  כשלמילה 
לא  האצבעות  את  לשמור  כדאי 
בתוך העיניים של הצד השני אלא 
מדברים  כשאנחנו  שלנו.  בכיס 
את  מעודדים  אתה  ויותר  יותר 
יפעל  שהוא  להודיע  השני  הצד 

ויגיב".
בפר־ מסתכל  כשאתה  ש. 
שישראל  המערכה  על  ספקטיבה 
האחרונות  שנים  בשלוש  מובילה 
והמ־ האיראנית  ההתבססות  נגד 
שלוחים בלבנון אפשר לומר שהיו 
לה המון הישגים טקטיים אך היא 
צד  אף  הווקטור.  את  שינתה  לא 

לא התייאש.
התייאש  לא  צד  אף  "אמנם 
את  שינתה  לא  שהיא  לומר  אך 
בפעילות  המעטה  זו  הווקטור 
שהפעי־ חושב  אני  הישראלית. 
מאוד.  מעכבת  הישראלית  לות 
בתוך  כלי  הוא  שעיכוב  ספק  אין 
המלחמות הללו. דרך עיכוב אתה 
ולכן  מעורפל  העתיד  את  משאיר 
לקחת  אפשר  שאי  הישג  הוא 

מאיתנו".
חשיפה  הייתה  השבוע  ש. 
חיזבאללה  של  טילים  מתקן  של 
את  שואלים  הישראלים  בלבנון. 
ולא  זה  את  חושפים  מדוע  עצמם 

הגיע  לא  האם  זה?  את  הורסים 
ליכולות  מנע  מכת  לשקול  הזמן 

החיזבאללה?
להימנע  שצריך  חושב  "אני 
לפת־ ולהגיע  חזיתית  מהתנגשות 
יהיה  לא  אם  אחרות.  בדרכים  רון 
לעשות  שנצטרך  ספק  אין   – מנוס 
העובדה  בעצמנו.  המעשה  את 
השול־ על  נתונים  שמים  שאנחנו 
חן פעם אחר פעם, מביא את הצד 
השני לחשוב על המהלכים שהוא 
מניח  אני  יום  של  בסופו  מבצע. 
שיש שיקולים אופרטיביים מדוע 

לא לעשות זאת עכשיו".
שיש־ דבר  שום  אין  ש. 
ראל יכולה לעשות כדי להזיז את 

איראן וחיזבאללה מדרכם?
הזה  שהמעגל  חושב  "אני 
הוא הרבה יותר גדול מההתנגשות 
הצפויה בין ישראל לאיראן. אנחנו 
יודעים שמתנהל תהליך מקביל בו 
הנשיא האמריקאי שוקל להיפגש 
דברים  האיראני.  המנהיג  עם 
הווק־ את  לשנות  יכולים  שכאלה 
טורים. ראינו בעולם מקרים בהם 
מדינות שפיתחו נשקים גרעיניים 
החל  שלהם.  מהתוכניות  נסוגו 
דרום  אמריקה,  בדרום  ממדינות 
אפריקה ולוב. היו דברים מעולם. 
פוטנציאל  יש  שכזה  מפגש  בכל 
חיובי. אם נשיא אמריקאי מחליט 
האירא־ המנהיג  עם  נפגש  שהוא 
ני – אין ספק שזה בגלל המדיניות 
תיווצר  אם  מובילים.  שאנחנו 
לפתרונות  להגיע  ההזדמנות 
לעשות  ראוי  אז  אלימים  שאינם 

את זה".

מאות שייח'ים דרוזים 
עוכבו בדרכם לסוריה
משלחת של שייח'ים דרוזים התכוונה להגיע לסוריה למרות 

שהוזהרו כי מדובר בפגיעה בביטחון המדינה ◆ לטענת השייח'ים, 
היו בדרכם לאתר נבי הביל

מ‡: מ. יו„
ישראל  משטרת  שוטרי 
כ-250  של  מעבר  אתמול  מנעו 
שייח'ים דרוזים מיישובי הגליל 
לחצות  ביקשו  אשר  והכרמל 
מעבר  דרך  לסוריה  הגבול  את 
במ־ מדובר  הירדן.  נהר  הגבול 
רצתה  הנראה  שככל  שלחת 
("הנ־ הביל"  "נבי  לאתר  להגיע 

ביא הבל") הנמצא בסוריה.
ב'ישראל  שפורסם  כפי 
מש־ חקירה  במסגרת  היום': 
שהת־ וגלויה  סמויה  טרתית 
האחרונים,  בחודשים  נהלה 
הביטחון  שירות  עם  בשיתוף 
משל־ בכוונת  כי  עלה  הכללי, 
בעיקרה  המורכבת  דרוזים,  חת 
מיישובי  דת  ואנשי  משייח'ים 
לסוריה  לצאת  והכרמל,  הגליל 
ואף להיפגש עם נציגי הממשל 

בניגוד לחוק.
לצאת  כוונתם  גילוי  עם 
המ־ מארגני  הוזהרו  לסוריה, 
מפני  בה  והמשתתפים  שלחת 
להם  הוסברה  כן   כמו  המהלך. 
אשר  מעשיהם,  משמעות 
המדי־ בביטחון  פגיעה  מהווים 

נה ואזרחיה.
נתפסה  האזהרות,  חרף 

 200 מעל  המונה  המשלחת, 
שייח'ים דרוזים, במעבר הגבול 
חו־ שייח'  (המכונה  הירדן  נהר 
סיין) כשהיא שמה פעמיה לסו־
אוטובוסים  עוכבו  במקום  ריה. 

וכלי רכב פרטיים.
היא  כי  נמסר  מהמשטרה 
אזרחי  כלל  זכויות  על  מגנה 
התנועה  חופש  בהן  המדינה, 
ופולחן הדת, אולם תמשיך לפ־
הבי־ שירות  עם  בתיאום  עול 
פעילות  כל  כנגד  הכללי  טחון 
העשויה לסכן את ביטחון מדי־
נת ישראל ואזרחיה עד למיצוי 

הדין עם אותם מעורבים.

לשע־ סעד,  סלאח  ח"כ 
אמר  העבודה,  מטעם  ח"כ  בר 
בעד  "אני  היום":  ל"ישראל 
יציאה של השייח'ים לנבי הביל 
מש־ קרובי  ולביקור  החג  לרגל 
להיות  צריכה  היציאה  פחה. 
מסודרת כמו שהשלטונות מא־
האחרות  העדות  לבני  פשרים 
גם  קדושים  למקומות  לצאת 
למקו־ לצאת  מותר  לדרוזים 
הוסיף:  עוד  הקדושים".  מות 
לאפ־ לשלטונות  קורא  "אני 
לביקורים  לצאת  לדרוזים  שר 
בסוריה  הקדושים  למקומות 

ובלבנון".
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

דובר צה"ל: נסראללה לא 
הבין מה קרה

מ‡: מ. יו„
מנליס  רונן  צה"ל  דובר 
תרגיל  כי  בצהריים  אתמול  טען 
חי־ מול  ביצע  שצה"ל  ההונאה 
היה  השבוע  בתחילת  זבאללה 
הייתה  שלנו  "ההבנה  מוצלח. 
ערפל  לייצר  צריכים  שאנחנו 
קרב אצל נסראללה בכל הנושא 
של קבלת ההחלטות", סיפר מנ־
ליס בראיון לוועידת חדשות 12, 
שהובא ב'ערוץ 7', וציין, "להבנ־
תנו היו שעתיים שנסראללה לא 
שנוצר  העובדה  קורה.  מה  הבין 
למרות  נפגעים  שיש  מצג  לו 
האירוע  סיום  את  אפשר  שאין 

באופן שבו הוא נגמר".
גם  התייחס  מנליס  תא"ל 
בצה"ל,  הציבור  אמון  לסוגיית 
בת־ שנשחקת  שטוענים  שיש 
הציבור  "אמון  האחרונה.  קופה 
שמאפשר  החמצן  הוא  בצה"ל 
"טענות  אמר.  לפעול",  לצה"ל 
מת־ פוליטיקה  של  הזה  מהסוג 
המבצעיות  בהחלטות  ערבבת 
מה  הסף.  על  להידחות  צריכות 
של  ההחלטות  על  שמשפיע 
המפקדים, של הרמטכ"לים ושל 
מודיעין,  זה  הכללי  המטה  חברי 
והרתעה  ביטחוניים  שיקולים 

של צה"ל.
מדי־ על  גם  דיבר  הדובר 
פעמים  שמספר  העמימות,  ניות 
על  הופרה  האחרונים  בחודשים 
"המדיניות  הפוליטי.  הדרג  ידי 
אלא  עמימות,  של  היא  שלנו 

כמו   - פיגוע  שסוכל  באירועים 
בסוריה.  התקיפה  שבת,  ביום 
משתמשים  אנחנו  שבו  הרעיון 
לש־ אויב,  להרתיע  כדי  במידע 
שלו,  ההערכות  אופי  את  נות 
כלי  זה  בדיגיטל,  שימוש  תוך 

מבצעי".
את  לסיים  שצפוי  מנליס, 
התייחס  הבא  בשבוע  תפקידו 
שמעסי־ שמסתבר  לשאלה,  גם 
נס־ האם   - רבים  ישראלים  קה 
"חד  בבונקר.  נמצא  אכן  ראללה 
משמעית כן", ענה. "ב-13 שנים 
באופן  מתנהל  הוא  האחרונות 

מכל־ הוא  חופשי.  לא  מאוד 
הדאחייה  ברובע  צעדיו  את  כל 

כמעט כמבוקש".
"אני חושב שההצלחה של 
האחרו־ בחודשים  דו"צ  מערך 
סדק  לייצר  שהצלחנו  הוא  נים 
לנראללה  שמיייחסים  באמינות 
דובר  הוסיף  ובלבנון",  בישראל 
צה"ל. "יש לו לפעמים הילה של 
בחודשים  חיים.  אלוהים  דברי 
האחרונים כמעט בכל נאום הוא 
העובדה  גסים.  שקרים  משקר 
הזה  למרחב  להיכנס  שהצלחנו 

זו הצלחה".

שלט של האו"ם מעניק 
חסות לעבודות בלתי 
חוקיות של הרש"פ

האו"ם מעניק חסות לעבודות בלתי חוקיות של הרשות באזור אריאל ◆ 
בטענה ל"דאגה להפחתת סבל החקלאים מהכיבוש הישראלי והתקפות 

המתנחלים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הודי־ השבוע  בתחילת 
ביטול  על  הרשות  ממשלת  עה 
ושומרון  יהודה  שטחי  חלוקת 
שהונהג  כפי   C-ו  A, B לשטחי
מאז חתימת הסכמי אוסלו. ראש 
לקדם  הורה  הרש"פ  ממשלת 
לכל  "ולהתייחס  בניה  תכניות 
לריבונות  כנתונים  הגדה  שטחי 
בין  הבחנה  ללא  פלסטינית", 
אז־ באחריות  הנמצאים  אזורים 
או  ישראלית  וביטחונית  רחית 

של הרשות.
כי  נראה,  שכעת  אלא 
גורם  להוות  שאמור  האו"ם  גם 
להצהיר  החליט  ומתווך,  מפשר 
בני־ תמיכתו  על  גלוי  באופן 
באופן  לפעול  הרשות  סיונות 
באזורים  חוקי  ובלתי  צדדי  חד 
של  מלאה  בסמכות  הנתונים 

ישראל.
של  בפתחו  שנתלה  שלט 
בלתי  בצורה  שנפרץ  חדש  ציר 
חוקית באזור אריאל, מודיע על 
דר־ לפריצת  נרחבות  עבודות 
באזור,  הנעשות  והשבחתם  כים 
החקלאים  סבל  "להפחתת  כולן 

הישראלי  מהכיבוש  הפלסטינים 
נותני  המתנחלים".  ומהתקפות 
החסות לעבודות הבלתי חוקיות 
הפרובו־ השלט  על  מתנוססים 
הפ־ החקלאות  משרד   - קטיבי 

של  ההומניטרית  והקרן  לסטיני 
האו"ם.

הצירים  השבחת  פרויקט 
אריאל  העיר  שבין  שבאזור 
ממאות  אחד  רק  הוא  לפדואל, 
שמב־ חוקיים  בלתי  פרויקטים 
בא־ הפלסטינית  הרשות  צעת 
זורים הנמצאים לסמכות מלאה 
של מדינת ישראל ברחבי יהודה 
הפרויקטים  מטרת  ושומרון. 
מדינות  של  למימון  הזוכים 

שונות  קרנות  גם  כמו  זרות, 
לחו־ נועדה  האו"ם,  מטעם 
השתלטות  של  רחב  מהלך  לל 
מדי־ עובדות  וקביעת  בשטח 
לאומית  מתכנית  כחלק  ניות, 
הפלסטינית  הרשות  שמקדמת 

בשנים האחרונות.
פר־ האחרונים  בחודשים 

סמה תנועת רגבים דו"ח מפורט 
"תכנית  פרסום  מאז  כי  שחשף 
עוד  נבנו   ,2009 בשנת  פיאד" 
כ-30,000 מבנים ערביים בלתי 
ובוצעה   ,C בשטחי  חוקיים 
בחסות  חקלאית"  "השתלטות 
הרשות על מאות אלפי דונמים 

באזורים אסטרטגיים.

 שריפה במפעל "שמן" בחיפה; מפעלים פונו
הדליקה פרצה במפעל סמוך לכניסה הצפונית לנמל חיפה ◆ מספר מפעלים פונו מחשש להתפשטות הלהבות ◆ רק לאחר יותר משלוש שעות 

השתלטו כוחות הכיבוי על השריפה

מ‡: מ. יו„
את־ פרצה  גדולה  שריפה 
מול במכל במפעל "שמן", שנמצא 
באזור התעשייה "שמן" בעיר הת־
הצ־ לכניסה  סמוך  בחיפה,  חתית 
צוותי  חיפה.  במפרץ  לנמל  פונית 
הוק־ חיפה  אזורית  מתחנה  כיבוי 
שעות  שלוש  ולאחר  למקום,  פצו 
השתתפו  בו  באש,  מאבק  של 
כ-36 כוחות של לוחמי אש, הוש־
מספר  השריפה.  על  שליטה  גה 
השריפה  למוקד  בסמוך  מפעלים 
על  הקשות,  השעות  במהלך  פונו 

מנת למנוע פגיעות בנפש.  
בעקבות האירוע נסגר שער 
משאיות.  חיפה  לנמל  הכניסה 
הד־ פרוץ  נסיבות  ברורות  טרם 
נחסם  השריפה  בעקבות  ליקה. 
חירם  ממחלף   22 כביש  לתנועה 
לכיוון רחוב אופיר בחיפה. מדובר 
חיפה  בין  שמחבר  מרכזי  בעורק 

לקריות. 
לה־ ביקשו  ההצלה  כוחות 

בהיר שמדובר באירוע בקנה מידה 
להתגבר  מנת  שעל  מאוד,  גדול 
כוחות  של  בסיוע  צורך  יש  עליו 
כיבוי ממחוזות מרכז וצפון. בזירה 
לבד  כאשר  כיבוי,  רכבי   18 פעלו 
פינוי  גם  בוצע  הפינוי  ממאמצי 
שמן.  למפעל  שבסמוך  למפעלים 
ופונה  קל  נפגע  אחד  אש  לוחם 

לקבלת טיפול רפואי.
מחברת שמן נמסר: ״השרי־
פה פרצה במחסן של סחורה ארו־
לו־ ידי  על  מטופלת  השריפה  זה. 
חמי האש ברגעים אלו. לשמחתנו 
אדם".  ולחיי  לנפגעים  חשש  אין 
כי  נמסר  והצלה  כבאות  מדוברות 
מחסנים  מספר  נשרפו  עתה  עד 
הע־ פי  על  צמחי.  שמן  המכילים 
כאלף  מאוחסנים  במקום  רכות 
משטחים של שמן צמחי, במשקל 

אלף קילוגרם כל אחד.
טפסר  רב  הכבאות,  נציב 
דדי שמחי, הנציב הנחה את  קצין 
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ראש ממשלת לבנון: "חיזבאללה זו 
בעיה אזורית"

בראיון לרשת CNBC האמריקנית אמר סעד אל-חרירי כי ארגון הטרור הוא "לא 
בעיה לבנונית" ◆ הוא הוסיף: "אנחנו לא מסכימים עם הפעולות של חיזבאללה" ◆ 

בתוך כך, מערכות הגנה אווירית נפרסו בצפון מחשש לעוד ניסיון תקיפה

מ‡: מ. יו„
ש  א ר
לבנון  ממשלת 
אל-חרירי  סעד 
הגדיר ביום רביעי 
חי־ את  האחרון 
כ"בעיה  זבאללה 
בריאיון  אזורית". 
 CNBC לרשת 
אמר  האמריקנית 
כי  אל-חרירי 
לא  זו  "חיזבאללה 
זו  לבנונית,  בעיה 
אם  אזורית.  בעיה 
לה־ רוצה  ישראל 

אח־ 'לבנון  ולפיו  התסריט  עם  משיך 
ראית', מה שנתניהו אומר, בסדר. אבל 
הבינלאומית  הקהילה  וגם  יודע  הוא 

יודעת שזה לא נכון".
הפ־ עם  מסכימים  לא  "אנחנו 
עולות של חיזבאללה, אני לא מסכים 

עם הפעולות האלה. אבל אני גם אדם 
פרגמטי ואני יודע מה הגבולות שלי", 
מהווה  חיזבאללה  אל-חרירי.  הוסיף 
חלק מממשלתו של חרירי, ומחזיק בה 

בשלושה תיקים.

מערכות  פרס  צה"ל  כך,  בתוך 
ממוכנות  כחלק  בצפון  אווירית  הגנה 
לתקוף  ינסה  שחיזבאללה  לאפשרות 
את ישראל מהאוויר באמצעות טילים 

ורחפנים.

בעקבות פציעת הלוחם בצפון:

שני חיילים נחקרו במצ"ח
החיילים שהשתתפו במשחק בו נפצע קשה חייל נלקחו לחקירה ◆ 
מצה"ל נמסר שהאירוע יתוחקר גם על ידי מפקדי היחידה וגורמי 

הרפואה

מ‡: מ. יו„
החו־ הצבאית  המשטרה 
שני  את  לחקירה  עיכבה  קרת 
האבנים,  את  שיידו  החיילים 
לפציעתו  גרמה  מהן  שאחת 
הקשה של הלוחם דניאל מרדר. 
מסו־ משחק  בזמן  קרה  האירוע 
נמסר  מצה"ל  בצפון.  במוצב  כן 
ידי  על  גם  יתוחקר  שהאירוע 
מפקדי היחידה וגורמי הרפואה.

כי  הוסיף  צה"ל  דובר 
עליונה  חשיבות  רואה  "צה״ל 
בעיקר  חייליו,  חיי  על  לשמירה 
במשימות  שאינן  פגיעות  מול 
לחימה או נוכח פני אויב. בנושא 
נפתחה חקירת מצ״ח. עם סיומה 
לפרקליטות  הממצאים  יועברו 

הצבאית".
חיילים  איך  לי  ברור  "לא 
משחקים עם אבנים? יש מספיק 

גם ככה. אחי נפגע בצו־ אויבים 
מה־ והזויה  טיפשית  כך  כל  רה 
האמינו  לא  בהתחלה  הזה.  דבר 
והייתה  התעלף  לא  הוא  כי  לו 
לו  כאב  בראש.  פגיעה  רק  לו 
הראש והיו לו בחילות והקאות", 
אמרה אחותו של החייל שנפצע 
שאפשר  חושבת  "לא  והוסיפה: 
לעזור. אנחנו מקווים שהוא יהיה 

בסדר".

בעקבות מות הפועל באתר בנייה:

המשטרה עצרה 5 
חשודים, בהם מנהל 
חברה קבלנית גדולה
באתר של חברת "רמי שבירו" בגליל ים נהרג פועל בן 54 
מסין, השישי בחברה מאז תחילת השנה ◆ בחברה עצמה 
מתנערים מהמקרה: העובד שהה במקום לפני זמן העבודה

מ‡: מ. יו„
עצרה  המשטרה 
חמישה  האחרונה  ביממה 
בני אדם, בהם מנהל חברה 
קבלנית גדולה, בחשד למ־
עורבות בתאונה שבה נהרג 
בנייה  באתר  פועל  אתמול 
שבירו"  "רמי  חברת  של 
החמישה  ים.  גליל  בקיבוץ 
מע־ בהארכת  לדיון  יובאו 

השלום  משפט  בבית  צרם 
בראשון לציון.

שלשום  בתאונה 
נפל  בן 54  מסין  פועל  נפל 
בעת  קומות  תשע  מגובה 
התנ־ בחברה  בטון.  שיצק 

ערו מקבלת אחריות למק־
רה, בטענה כי הפועל שהה 
השעה  לפני  הבנייה  באתר 
המועד  בבוקר,   07:00
לעבו־ רשמית  נפתח  שבו 
שנמצא  מי  לדבריהם,  דה. 
עושה  זה  זמן  לפני  באתר 
עם  אחריותו.  על  זאת 
זאת, פועלים נוספים עבדו 
באתר הבנייה באותו הזמן, 
וקיים ספק אם הפועל עבד 
על דעת עצמו בעת שנהרג 
ב-06:53. לאחר מכן עוכבו 
עדים   10 לחקירה  וזומנו 

וחשודים.
השי־ ההרוג  זהו 

בנייה  באתרי  השנה  שי 
של  החברות  שבבעלות 
רמי שבירו. ארבעת ההרו־
גים האחרונים היו בקריסת 
ביבנה  בנייה  באתר  מנוף 
מהחברה  האחרון.  במאי 
"מדובר  אתמול:  נמסר 
סי־ חברה  של  זר  בפועל 
לעבודה  שאושרה  נית 
הפועל  המדינה.  מטעם 
נכנס לאתר ללא כל אישור 
שהאתר  בזמן  דעתו,  ועל 
פעילות.  מכל  סגור  היה 
בשעה 7:00,  נפתח  האתר, 
פתי־ טרם  ארעה  והתאונה 

חתו".
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אפגניסטאן: צלף של 
הכוחות המיוחדים 

הבריטיים מנע פיגוע 
טרור בקאבול

פיגוע ענק תוכנן להתבצע באמצעות 
משאית תופת עמוסה חומרי נפץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
יחידת  של  צלף 
 ,SAS ,העילית הבריטית
שתו־ טרור  פיגוע  מנע 
בקאבול  להתבצע  כנן 
האירוע  שבאפגניסטאן. 
התר־ לסנסציה,  שהפך 
חש כאשר מחבל שהוביל 
בחומרי  עמוסה  משאית 
לבצע  בדרכה  יצאה  נפץ 
המ־ מטרת  טרור.  פיגוע 
פיגוע  לבצע  הייתה  חבל 
במרכז  ענק  התאבדות 

הבירה האפגנית.

שהמחבל  מה  אך 
שהמודיעין  זה  ידע,  לא 
הבריטי גילה על הכוונה. 
הצבאי  הפיקוד  בקרב 
נט־ על  הוחלט  הבריטי 
רול המשאית בזמן שהיא 
בדר־ פתוח  בשטח  תנוע 

כה לקאבול. 
נעשה,  שאכן  מה 
הכוחות  של  לוחם 
לפגוע  הצליח  המיוחדים 
כשהוא  המשאית  בנהג 
משני  יותר  של  במרחק 

קילומטרים ממנו. 

משאית דלק הוצתה 
בשכונת מגורים בירושלים

שרפה פרצה סמוך לבתי תושבים בדרום הבירה לאחר שמכלית דלק שחנתה במקום החלה לבעור 
בעוצמה ◆ צוותים שהוזנקו למקום ביצעו כיבוי של חזית המכלית ומנעו את פיצוץ המכל והתפשטות 

האש לעבר הבניינים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
התקבל  חצות,  אחר  לשעה 1:15  סמוך 
והצלה  כבאות  של  המבצעים  במוקד  דיווח 
לישראל תחנת ירושלים, על שריפת מיכלית 
דלק סמוך לבנייני מגורים, ברחוב ברל לוקר 

בדרום העיר.
ארבעה  מיידי  באופן  הוזנקו  למקום 
מים  אספקת  רכב  בסיוע  והצלה  כיבוי  צוותי 

והיחידה לטיפול בחומרים מסוכנים.
הצוותים שהגיעו תוך זמן קצר למקום, 

מאיצים  חומרים  להובלת  במשאית  הבחינו 
הק־ בחלקה  בעוצמה  בוערת  אשר  (בנזין) 
מיכ־ להתלקחות  מיידי  חשש  יש  וכי  דמי, 
לפגיעה  לגרום  יכול  שהיה  דבר  הדלק,  לית 
שנתם  את  נמו  אשר  הרבים,  בתושבים  קשה 

בבניינים הנמצאים בסמוך לשריפה.
כיבוי  בפעולות  מיד  החלו  האש  לוחמי 
נוספים  צוותים  ובמקביל,  הדלק  מיכלית  של 
ביצעו קירור של המיכל והגנה על בתי התו־
והתפ־ המיכל  פיצוץ  את  למנוע  בכדי  שבים, 
שטות האש לעבר הבניינים הנמצאים בסמוך.

הצוותים  השיגו  יחסית,  קצר  זמן  תוך 
בנפש  קשה  פגיעה  ומנעו  באירוע  שליטה 

ורכוש.
ע"י  השריפה,  של  ראשונית  מחקירה 
ירוש־ תחנת  לישראל  והצלה  כבאות  חוקרי 
לים, עולה כי השריפה החלה בעקבות הצתה.
חוק־ של  החקירה  פעולות  בסיום 
ירושלים,  תחנת  לישראל  והצלה  כבאות  רי 
של  המשפטי  האגף  לידי  המסקנות  יועברו 
ולידי  ירושלים  מחוז  לישראל  והצלה  כבאות 

משטרת ישראל.

טורונטו: מו"ל ועורך 
עיתון אנטישמי 
נידונו למעצר

השופט אמר כי לו הדבר היה מתאפשר 
מבחינת החוק, היה פוסק עונש חמור יותר

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  לאור  המוציא 
 ,Your Ward News
ה-77,  בן  ז'רמן  סאן  לירוי 
מעצר  חודשי  ל-12  נדון 
המ־ בית  דיון  במהלך  בית 
חמישי  ביום  באונטריו  שפט 

שעבר.
סאן  השנה,  בינואר 
ג'יימס  העיתון  ועורך  ז'רמן 
בהס־ אשמים  נמצאו  סירס 
הקהילה  בני  נגד  לשנאה  תה 

היהודית.
חוד־ ל-12  נדון  סירס 

שי מאסר על ידי שופט בית 
ריצ'רד  באונטריו  המשפט 
בלואין. בעת מתן פסק הדין 
אמר  בלואין  השופט  לסירס, 
מתאפשר  היה  הדבר  לו  כי 
נותן  היה  החוק,  מבחינת 
אף  נוקשה  דין  פסק  לסירס 

יותר.
סירס  כי  אמר  הוא 
 Your Ward והעיתון 
לשנאה  "הסיתו   News
שבו  בעידן  נרחב  קהל  נגד 
כזה  לחומר  מקוונת  חשיפה 
תקנה  חסר  באופן  גורמת 
קיצוניות  של  להתעוררותה 

ומעלה את הפוטנציאל לנפ־
געים רבים מאוד".

רמז  בלואין  השופט 
חודשים  של 18  דין  פסק  כי 
מאסר  שנת  אך  יותר,  הולם 
המרבי  העונש  היא  אחת 
לאחר  לחרוץ.  רשאי  שהוא 
מתן פסק הדין, סירס הובהל 
המש־ בית  מאולם  באזיקים 

פט בטורונטו.
הוא  הדין  פסק  פירוש 
תחת  נתון  יהיה  ז'רמן  סן  כי 
מעצר בית תחת פיקוח ועליו 
לשהות בביתו, למעט תורים 
בשבוע  אחד  ויום  לרופא 

לצורך קניית מצרכים.
ברית  בני  ארגון  מנכ"ל 
קנדה מייקל מוסטין אמר כי 
מעו־ תחושות  בו  מקוננות 
"אנו  לפסיקה.  בקשר  רבות 
ז'רמן  שסן  מכך  מאוכזבים 
מא־ כלשהו  זמן  יבלה  לא 
זאת,  עם  ובריח.  סורג  חורי 
בתקופה של קיצוניות גואה, 
כתזכורת  משמש  זה  מקרה 
הש־ מחרחרי  לכל  חשובה 
נאה כי לא תהיה כל סובלנות 
אמר  בקנדה",  שלהם  לארס 

מוסטין בהודעתו.
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אפגניסטאן: צלף של 
הכוחות המיוחדים 

הבריטיים מנע פיגוע 
טרור בקאבול

פיגוע ענק תוכנן להתבצע באמצעות 
משאית תופת עמוסה חומרי נפץ

מ‡ ‡ברהם ויסמן
יחידת  של  צלף 
 ,SAS ,העילית הבריטית
שתו־ טרור  פיגוע  מנע 
בקאבול  להתבצע  כנן 
האירוע  שבאפגניסטאן. 
התר־ לסנסציה,  שהפך 
חש כאשר מחבל שהוביל 
בחומרי  עמוסה  משאית 
לבצע  בדרכה  יצאה  נפץ 
המ־ מטרת  טרור.  פיגוע 
פיגוע  לבצע  הייתה  חבל 
במרכז  ענק  התאבדות 

הבירה האפגנית.

שהמחבל  מה  אך 
שהמודיעין  זה  ידע,  לא 
הבריטי גילה על הכוונה. 
הצבאי  הפיקוד  בקרב 
נט־ על  הוחלט  הבריטי 
רול המשאית בזמן שהיא 
בדר־ פתוח  בשטח  תנוע 

כה לקאבול. 
נעשה,  שאכן  מה 
הכוחות  של  לוחם 
לפגוע  הצליח  המיוחדים 
כשהוא  המשאית  בנהג 
משני  יותר  של  במרחק 

קילומטרים ממנו. 

משאית דלק הוצתה 
בשכונת מגורים בירושלים

שרפה פרצה סמוך לבתי תושבים בדרום הבירה לאחר שמכלית דלק שחנתה במקום החלה לבעור 
בעוצמה ◆ צוותים שהוזנקו למקום ביצעו כיבוי של חזית המכלית ומנעו את פיצוץ המכל והתפשטות 

האש לעבר הבניינים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
התקבל  חצות,  אחר  לשעה 1:15  סמוך 
והצלה  כבאות  של  המבצעים  במוקד  דיווח 
לישראל תחנת ירושלים, על שריפת מיכלית 
דלק סמוך לבנייני מגורים, ברחוב ברל לוקר 

בדרום העיר.
ארבעה  מיידי  באופן  הוזנקו  למקום 
מים  אספקת  רכב  בסיוע  והצלה  כיבוי  צוותי 

והיחידה לטיפול בחומרים מסוכנים.
הצוותים שהגיעו תוך זמן קצר למקום, 

מאיצים  חומרים  להובלת  במשאית  הבחינו 
הק־ בחלקה  בעוצמה  בוערת  אשר  (בנזין) 
מיכ־ להתלקחות  מיידי  חשש  יש  וכי  דמי, 
לפגיעה  לגרום  יכול  שהיה  דבר  הדלק,  לית 
שנתם  את  נמו  אשר  הרבים,  בתושבים  קשה 

בבניינים הנמצאים בסמוך לשריפה.
כיבוי  בפעולות  מיד  החלו  האש  לוחמי 
נוספים  צוותים  ובמקביל,  הדלק  מיכלית  של 
ביצעו קירור של המיכל והגנה על בתי התו־
והתפ־ המיכל  פיצוץ  את  למנוע  בכדי  שבים, 
שטות האש לעבר הבניינים הנמצאים בסמוך.

הצוותים  השיגו  יחסית,  קצר  זמן  תוך 
בנפש  קשה  פגיעה  ומנעו  באירוע  שליטה 

ורכוש.
ע"י  השריפה,  של  ראשונית  מחקירה 
ירוש־ תחנת  לישראל  והצלה  כבאות  חוקרי 
לים, עולה כי השריפה החלה בעקבות הצתה.
חוק־ של  החקירה  פעולות  בסיום 
ירושלים,  תחנת  לישראל  והצלה  כבאות  רי 
של  המשפטי  האגף  לידי  המסקנות  יועברו 
ולידי  ירושלים  מחוז  לישראל  והצלה  כבאות 

משטרת ישראל.

טורונטו: מו"ל ועורך 
עיתון אנטישמי 
נידונו למעצר

השופט אמר כי לו הדבר היה מתאפשר 
מבחינת החוק, היה פוסק עונש חמור יותר

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  לאור  המוציא 
 ,Your Ward News
ה-77,  בן  ז'רמן  סאן  לירוי 
מעצר  חודשי  ל-12  נדון 
המ־ בית  דיון  במהלך  בית 
חמישי  ביום  באונטריו  שפט 

שעבר.
סאן  השנה,  בינואר 
ג'יימס  העיתון  ועורך  ז'רמן 
בהס־ אשמים  נמצאו  סירס 
הקהילה  בני  נגד  לשנאה  תה 

היהודית.
חוד־ ל-12  נדון  סירס 
שי מאסר על ידי שופט בית 
ריצ'רד  באונטריו  המשפט 
בלואין. בעת מתן פסק הדין 
אמר  בלואין  השופט  לסירס, 
מתאפשר  היה  הדבר  לו  כי 
נותן  היה  החוק,  מבחינת 
אף  נוקשה  דין  פסק  לסירס 

יותר.
סירס  כי  אמר  הוא 
 Your Ward והעיתון 
לשנאה  "הסיתו   News
שבו  בעידן  נרחב  קהל  נגד 
כזה  לחומר  מקוונת  חשיפה 
תקנה  חסר  באופן  גורמת 
קיצוניות  של  להתעוררותה 

ומעלה את הפוטנציאל לנפ־
געים רבים מאוד".

רמז  בלואין  השופט 
חודשים  של 18  דין  פסק  כי 
מאסר  שנת  אך  יותר,  הולם 
המרבי  העונש  היא  אחת 
לאחר  לחרוץ.  רשאי  שהוא 
מתן פסק הדין, סירס הובהל 
המש־ בית  מאולם  באזיקים 

פט בטורונטו.
הוא  הדין  פסק  פירוש 
תחת  נתון  יהיה  ז'רמן  סן  כי 
מעצר בית תחת פיקוח ועליו 
לשהות בביתו, למעט תורים 
בשבוע  אחד  ויום  לרופא 

לצורך קניית מצרכים.
ברית  בני  ארגון  מנכ"ל 
קנדה מייקל מוסטין אמר כי 
מעו־ תחושות  בו  מקוננות 
"אנו  לפסיקה.  בקשר  רבות 
ז'רמן  שסן  מכך  מאוכזבים 
מא־ כלשהו  זמן  יבלה  לא 

זאת,  עם  ובריח.  סורג  חורי 
בתקופה של קיצוניות גואה, 
כתזכורת  משמש  זה  מקרה 
הש־ מחרחרי  לכל  חשובה 
נאה כי לא תהיה כל סובלנות 
אמר  בקנדה",  שלהם  לארס 

מוסטין בהודעתו.
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גנץ: מוכן לעימות עם 
נתניהו בכל זמן שייקבע

נתניהו בתגובה: "אשקול עימות עם גנץ" ◆ יו''ר כחול לבן תקף את 
מבקר המדינה: "עובד בשביל נתניהו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
בני  לבן,  כחול  ראש  יושב 
בו־ (חמישי)  אתמול  תקף  גנץ, 

עידת המשפיעים של חדשות 12 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש  את 
ניהו ואת מבקר המדינה מתניהו 
שנתן  האישור  רקע  על  אנגלמן 
לצורך  כספים  ללוות  לנתניהו 
מימון הגנתו המשפטית מספנסר 
"עובד  הוא  כי  ואמר  פרטרידג' 
בשביל ראש הממשלה נתניהו". 

"השקיפות  כי  הוסיף  גנץ 
שיילך  הפתרונות,  כל  אם  היא 
לבנק ויבקש חוזה רגיל. המבקר 
יצר  הוא  חמורה.  שגיאה  עשה 
ועדת  את  שמפטרת  מציאות 
חדש,  לכיוון  הלך  ההיתרים, 
לנתניהו".  הקלפים  את  מסדר 
מוכן  הוא  כי  גנץ  אמר  כן  כמו 
על  "אחד  נתניהו:  עם  לעימות 
נתניהו  שיגידו".  זמן  בכל  אחד 
לש־ מוכן  הוא  כי  לדבריו  הגיב 

קול עימות עם יו''ר כחול לבן.

הצ־ לפגישותיו  בהתייחס 
מנהיגי  עם  נתניהו  של  פויות 
כי  גנץ  אמר  ובריטניה  רוסיה, 
בעי־ חול  זורה  הממשלה  ראש 
חד  לכם  אומר  "אני  אנשים.  ני 
עושה  שפוטין  שמה  משמעית 
ושל  שלו  האינטרסים  בגלל  זה 
מה  נתניהו.  בגלל  ולא  רוסיה 

האינ־ בגלל  זה  עושה  שטראמפ 
טרסים שלו ושל ארצות הברית 
ולא נתניהו. אני מציע לו לנסוע 
לחדרה  שייסע  ללונדון,  במקום 
משעממים  שאנשים  לאיפה 
בלא  מסתובב  אני  שם  אותו 
שנתניהו  ממה  עוצמה  פחות 

עושה".

כשני מיליון מטיילים 
ביקרו בשמורות הטבע 

והגנים הלאומיים
האתר הפופולרי ביותר היה הגן הלאומי גן השלושה (הסחנה) ואחריו 

הגן הלאומי מצדה

מ‡: יר‡ל לבי‡
ביקרו  מטיילים  מיליון   1.9
בג־ תמוז-אב  החודשים  במהלך 
הטבע  ובשמורות  הלאומיים  נים 
ישראלים  בהם  הארץ  ברחבי 
ותיירי חוץ ששהו בישראל במה־
מסיכום  עולה  כך  זו.  תקופה  לך 
הקיץ  בחודשי  המטיילים  תנועת 
שנערך  והגנים  הטבע  רשות  של 

בימים אלו.
בא־ המבקרים  כלל  מתוך 
אלו,  חודשיים  במהלך  תרים 
יש־ היו  מבקרים  כ-1,500,000 
תיירי  היו  וכ-400,000  ראליים 

חוץ.
ביותר  הפופולרי  האתר 
הגן  היה  זו  תקופה  במהלך 
(הסחנה)  השלושה  גן  הלאומי 
מעשרים  אחד  בתואר  שזכה 

הטיים  של  בעולם  היפים  הגנים 
מטיילים  אלף  כ-135  עם  מגזין, 
ולאחריו הגנים הלאומיים מצדה 
קי־ מטיילים,  אלף  כ-134  עם 
מבק־ אלף  כ-128  עם  סריה 
עם  שניר  הטבע  ושמורות  רים 
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מ‡: יר‡ל לבי‡
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קנסות על ארבעה מדבירים 
שפעלו בניגוד לחוק

הדבירו במקום אסור, השתמשו בחומר אסור ולא תיעדו פעילות כחוק

 מ‡: יר‡ל לבי‡                                               
ממצאים  בעקבות 
פי־ פעולות  במסגרת  שעלו 
מדבירים  על  יזומות  קוח 
בתוקף,  הדברה  רישיון  בעלי 
המשרד להגנת הסביבה הטיל 
ארבעה  על  כספיים  עיצומים 
הוראות  על  שעברו  מדבירים 
הס־ בחוק  הקבועות  שונות 
תב־ בהדברה  העיסוק  דרת 

רואית.
הפי־ פעולות  במהלך 
שונים,  נושאים  נבחנו  קוח 
תכשירי  בדיקת  לרבות 
אחסונם  רישומם,   – ההדברה 
של  קיומן  שלהם;  והתוקף 
לא־ מתאים  ושילוט  מדבקות 
פנקס  בדיקת  הציבור;  זהרת 
פעולות  ביצוע  (יומן  רישום 
בטי־ אמצעי  קיום  הדברה); 

חות ונשיאת רישיון.
שנערך  בירור  לאחר 

מד־ נמצא  תל-אביב,  במחוז 
בתכשיר  שימוש  שעשה  ביר 
רי־ בידיו  שיש  מבלי  הדברה 
שיון מהסוג המתאים ובמקום 
תווית  הוראות  (לפי  אסור 
הוטל  המדביר  על  התכשיר). 
 8,032 של  בסך  כספי  עיצום 
שנק־ לעילות  בהתאם  שקל, 

בעו בחוק.
פעולות  במהלך  בנוסף, 
מרכז,  במחוז  שנעשו  פיקוח 
נמצאו שלושה מדבירים שלא 
ההדברה  פעולות  את  תיעדו 
ולג־ כנדרש,  ביצוע  ביומני 
כי  נמצא  אף  מהם  שניים  בי 
הדברה  בתכשיר  שימוש  עשו 
תב־ הדברה  תכשיר  שאינו 
רואי רשום. לאור הפרות אלו, 
השלושה  על  המשרד  הטיל 
בסכומים  כספיים  עיצומים 
שקל   4,224 שקל,   7,038 של 

ו-1,632 שקל.
בעקבות פעולות פיקוח 

נוספות שנעשו לאחרונה, בכ־
הסביבה  להגנת  המשרד  וונת 
על  כספיים  עיצומים  להטיל 
מדבירים נוספים בזמן הקרוב.
הס־ להגנת  המשרד 
לעסוק  אין  כי  מדגיש,  ביבה 
מתאים  רישיון  ללא  בהדברה 
בהדברה  שהעיסוק  ומזכיר 
מחייב  רישיון  בעל  כמדביר 
וע־ חוק  לפי  בכללים  עמידה 
הפרות  מקצועי.  באופן  בודה 
של חובות אלו יכולות להוביל 
לקיום  כספי,  עיצום  להטלת 
רי־ לביטול  ואף  פלילי  הליך 
 – התלייתו  או  המדביר  שיון 

לפי חומרת הנושא.
הסבי־ להגנת  המשרד 
של  החשיבות  את  מדגיש  בה 
בלבד  מורשה  מדביר  העסקת 
בכל פעולת הדברה תברואית 
גם  ערנות  על  שמירה  ואף 
מו־ מדביר  מזמינים  כאשר 

רשה.

בני ברק: 

הגאון רבי יוסף צבי שטיגל זצ"ל
זכה להיות חברותא של החזו"א וללמוד עמו בצוותא ◆ בן 90 בפטירתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
צבי  יוסף  רבי  הישיש  הגאון 
מתלמידי  היה   ,90 בן  זצ"ל  שטיגל 

הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל.
המנוח זצ"ל היה ממרביצי התו־
ד'  ביום  יצחק'.  'ברכת  בישיבת  רה 
בשעות הבוקר צעד בבני ברק, ולפתע 
התמוטט וקרס, רופא שהוזעק למקום, 

נאלץ לקבוע את פטירתו.
המנוח נולד בפולין בשנת תר"צ 
שטיגל  מתתיהו  רבי  הגאון  לאביו 
יוסף-נובה־ בית  ישיבת  ראש  זצ"ל, 
'ברכת  בישיבת  כר"מ  שימש  רדוק. 
מאד  נערץ  והיה  יהודה,  באור  יצחק' 
תורה  הרעיף  עליהם  תלמידיו,  על 
גם  היה  רבות.  שנים  במשך  ומוסר 
ראש כולל של חסידי קרלין בעיר טב־

ריה, שם הרביץ תורה לאברכים.
המנוח אף זכה להיות בצילו של 
מרן הרב מבריסק זצ"ל, ובמשך שלש 
שנים שימש כחברותא של מרן ה'חזון 
ללמוד  מקפיד  היה  איתו  זצ"ל,  איש' 

מידי שבת.
את  מבכים  ומכריו  תלמידיו 

היה  צבי  יוסף  "ר'  כי  ואומרים  לכתו 
ובפרט  בהלכות  גדול  כמדקדק  ידוע 
ללמוד  שזכה  איש  החזון  מרן  במנהגי 
'ברכת  בישיבת  בעצמו.  ממנו  תורה 

בדרך  יושב  היה  יהודה  באור  יצחק' 
המדרש  בבית  האחורי  בספסל  כלל 
ודעת  הנפש  ובחיזוק  בלימוד,  ושוחח 

התורה לכל בחור ובחור, בכל עת".
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ילד בן 11 הציל את אביו 
שהתמוטט במהלך טיול

"אבא שלי ממוטט, הוא באפיסת כוחות", אמר הילד. "תן לי בבקשה 
מישהו מבוגר שנמצא לידך", ביקשה החובשת שנענתה מיד על ידי 
הילד הצעיר: "אין לידי מישהו מבוגר. זה רק שנינו, אנחנו עכשיו 

באמצע ההר"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הארץ  ממרכז   11 בן  ילד 
נסע לטייל עם אביו לפני כשבוע, 
בצפון.  כובס  עין  למעיין  סמוך 
כשעתיים,  במשך  טיילו  השניים 
עד שלפתע האב התמוטט ואיבד 
הכרה, ככל הנראה בעקבות מכת 
חום. בנו בן ה-11 הסתכל סביב, 
הוא  באופק.  אדם  אף  ראה  ולא 
באמצעות  והתקשר  היסס,  לא 
למש־ אביו  של  הכשר  הטלפון 
את  הקו  על  מיד  העלו  שם  טרה, 

מוקד 101 של מד"א.
פה  שוכב  שלי  "אבא 
ממוטט, הוא כנראה באפיסת כו־
חות", אמר הילד. "תן לי בבקשה 
לידך",  שנמצא  מבוגר  מישהו 
ביקשה החובשת במוקד 101 של 
מיד  שנענתה  חוש,  יאנה  מד"א, 
לידי  "אין  הצעיר:  הילד  ידי  על 
אנ־ שנינו,  רק  זה  מבוגר.  מישהו 

חנו עכשיו באמצע ההר".
הבינו  והילד  החובשת 
להתנהל  צריך  שהאירוע  שניהם 
מבוגר  עוד  כשאין  ביניהם,  כעת 
על  הכל  לעשות  ושיש  במקום, 

מנת להציל את האב.
מה  להבין  ניסתה  החובשת 
מצבו הרפואי של האב, ועל איזה 
שתו־ מנת  על  התמוטט,  רקע 
עליו  כיצד  הילד,  את  לתדרך  כל 
מצבו  את  לשפר  במטרה  לפעול, 
של אביו. "כשאתה קורא לאבא, 
מחלות  לו  יש  לך?  עונה  הוא 
ענה  הילד  שתה?",  הוא  כלשהן? 
בוגר  ובאופן  רוח  בקור  הזמן  כל 
הוא  אבל  נושם,  "הוא  ואחראי: 
ישן. לא נראה לי שיש לו מחלה, 
באפיסת  פשוט  שהוא  חושב  אני 
שע־ כבר  הולכים  אנחנו  כוחות. 

תיים במסלול, והוא שתה הרבה. 
שהוא  אמר  הוא  שלב  באיזשהו 

יותר  יכול  לא 
ללכת".

לבקש־
יאנה  של  תה 
ת  ש ב ו ח ה
הילד  במוקד, 
בתיק  מצא 
אביו  של  הגב 
ההכ־ מחוסר 
שוקולד,  רה 
ומרח לו אותו 
החני־ על 
למקרה  כיים, 

על  היא  אביו  של  שההתמוטטות 
את  בדק  הוא  סוכר.  נפילת  רקע 
ואת  אביו  של  השפתיים  צבע 
חום גופו. משהיה חם למגע, לקח 
בהנחיית החובשת במוקד בקבוק 
גופו  על  אותו  והניח  קרים,  מים 
של אביו. הילד תפקד באומץ לב 
ובנחישות, המשיך לקרוא לאביו, 
הטה  הוא  לרגע.  התייאש  ולא 
את ראשו, והרטיב מגבת שמצא, 
ולק־ מצחו,  על  להניח  מנת  על 
נשמע  כשהוא  זאת  כל  אותו.  רר 
חוש,  יאנה  של  הטלפוני  לתדרוך 

החובשת במוקד.
עשתו־ איבד  לא  ה-11  בן 

להנחיות  להקשיב  והמשיך  נות, 
את  מכוון  שהוא  תוך  הרפואיות, 
"הוא  אליו.  שבדרכם  הכוחות 
אמר  העיניים",  את  קצת  פקח 
שו־ עוד  ומרח  רוח,  בקור  הילד 

קולד בפיו של אביו.
הילד העריך בעצמו את זמן 
ואליו,  אביו  אל  מהכביש  ההגעה 
והמשיך  לערך,  קילומטר  בחצי 
על  מידע  במוקד  לחובשת  לתת 
שבזכותו  המידע  זהו  מיקומם. 
צוותי  דבר  של  בסופו  הצליחו 
אביו,  ואת  אותו  לאתר  מד"א 
האב  של  הטלפון  איכון  בסיוע 

לך",  הכבוד  "כל  המשטרה.  ע"י 
 101 במוקד  החובשת  שיבחה 
העת,  כל  הילד,  את  מד"א  של 
כששניהם שומרים על רוגע וקור 

רוח.
לצעוק  ממך  מבקשת  "אני 
כש־ מהילד,  יאנה  ביקשה  חזק", 
צוותי מד"א היו קרובים למקום, 
המסוק  את  שומע  שאתה  "ברגע 
משטרה,  או  אמבולנס  ששלחנו, 

אתה מיד אומר לי".
השי־ מתחילת  שעה  כחצי 
נש־ ממש  של  רווחה  אנחת  חה, 
הטלפון,  של  צדיו  בשני  מעה 
ראשון  צוות  הגיע  כשלמקום 
ביסמוט  שמעון  "זה  מד"א:  של 
הגענו  מד"א.  של  הפראמדיק 
"יש!",  בסדר".  והכל  אליהם, 
צעקה בקול שקט החובשת במו־
הגיבור,  הילד  את  ושיבחה  קד, 
את  והציל  רוח  קור  על  ששמר 

חייו של אביו.
רפואי  טיפול  קיבל  האב 
והפרא־ מהחובשים  חיים  מציל 
מדיקים של מד"א, ופונה במסוק 
ומונשם,  מורדם  כשהוא  צבאי 
להמשך טיפול בבי"ח. לאחר כמה 
ימים, הוא שוחרר מבית החולים 

זיו בצפת, כשמצבו טוב.

דיווח: ישראל ולבנון יחדשו בקרוב 
את הדיונים על הסדרת הגבול הימי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בק־ ישובו  ולבנון  ישראל 
רוב לשולחן הדיונים, כדי להגיע 
בין  הימי  לגבול  בנוגע  להסדר 
במחלו־ הנתון  המדינות,  שתי 

הע־ בעיתון  דיווח  לפי  כך  קת. 
לפי  אל-אווסט".  "א-שרק  רבי 
הדיווח, דיוויד שנקלר אשר יהיה 
צפוי  הצדדים,  בין  שיתווך  זה 
לספטמבר.  ב-12  ללבנון  להגיע 

סטר־ דיוויד  את  החליף  שנקלר 
פילד, ששימש עד כה כמתווך בין 
הצדדים, אך כעת נאלץ להפסיק 
מינויו  עם  הצדדים,  בין  לתווך 

לשגריר ארה"ב בטורקיה. 
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בראשות מרן אדמו"ר מויזניץ: 

מעמד תפילה בציון 
סניגורן של ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
עלו  דרבה,  הכנה  לאחר 
הצדקה  קופת  נדיבי  זה  אחר  בזה 
בראשות  ולהחיותם'  'להחזיקם 
מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א אל 
מקום  בבארדיטשוב,  הק'  הציון 
מנוחת סנגורן של ישראל, הרה"ק 
רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע.

של  שיאו  שהיה  המעמד,   
מסע הקודש 'רחמים שאלי', הת־
קיים בליל ערב ראש חודש אלול, 
כאשר בין משתתפיו זכו להימנות 
קצווי  מכל  נדיבי-עם  יהודים 
תרומות  להרים  זכו  אשר  תבל, 
נכבדות ביותר לקופת הצדקה של 
מש־ למען  ולהחיותם',  'להחזיקם 
פחות עמלי תורה וברוכות ילדים, 
משפחות נצרכות קשי יום, חולים 
ונדכאים, ולמען אלמנות ויתומים.
כשמרן  בקהל,  הושלך  הס 
דברות  נשא  שליט"א  אדמו"ר 
המעמד.  של  בעיצומו  קודש 
בעודו ניצב לצד הציון הק', פתח 
אשר  צדיק  אותו  מדברי  בהזכירו 
ה'הייליגער  בהיכלו,  עתה  ניצבים 

הפיוט  על  רב',  בארדיטשובער 
'וכל מאמינים' - 'האוחז ביד מדת 
משפט'. המליץ יושר הגדול אמר, 
המא־ את  כביכול  אוחז  שהשי''ת 
שמשקל  רואה  ואם  בידו,  זניים 
החטאים גובר ח"ו, הוא עוצר את 
המאז־ לכף  נותן  ואינו  בידו  הכף 

ניים לעלות.
מא־ 'וכל  הרי  תשאל:  ואם   
אלא  אמונה'?  קל  שהוא  מינים 
גנזי  ובודק  'בוחן  יתברך  שהוא 
אם  שאף  יודע  השי"ת  נסתרות', 
מתחרט  הוא  ח"ו,  נכשל  יהודי 
הת־ מחשבת  את  בתשובה.  ושב 
לכן  יודעים,  המלאכים  אין  שובה 
'בוחן  השי''ת  אבל  מקטרגים,  הם 
ובודק גנזי נסתרות', לכן הוא מו־

נעם מלקטרג...
המ־ שליט"א  אדמו"ר  מרן 
והמלצות־ אימרות  ומנה  שיך 
מבארדיטשוב  שהצדיק  יושר 
להמתיק  ישראל,  על  טוב  המליץ 
"המ־ והמשיך:  מעליהם,  הדינים 
עמד נקרא 'רחמים שאלי', ידועה 
ישראל'  'אהבת  בעל  זקני  אימרת 

שאין  אף   - שאלי'  'רחמים  זי"ע, 
אנו ראויים לכך, בכל זאת ישאיל 
וחסדים,  רחמים  תחילה  ד'  לנו 
כדי שנוכל בעז"ה לשוב בתשובה.

אולם  'שואל',  בבחינת  "אנו 
עה"כ  אמר  ישראל'  ה'אהבת 
אלוקיך  ד'  מה  ישראל  'ועתה 
לענווה  רומז  'מה'  מעמך',  שואל 
[כמו 'ונחנו מה'], כשיהודי מחזיק 
עמו,  שרוי  הקב"ה  בענווה  עצמו 
ואז  דכא',  את  אשכון  'אני  כנאמר 
 - בבעלים'  'שאלה  בבחינת  הוא 
'שואל מעמך'. וידוע שאף ששואל 
בשאלה  אבל  באונסין,  חייב 
פטו־ ממילא  פטור,  הוא  בבעלים 
לו  שחבנו  החובות  מכל  אנו  רים 

יתברך.
עם  שאלי'  "'רחמים 
רּום'  'תָּ בגימטריא  האותיות 
המ־ שתהא  יעזור  השי''ת  עה''א, 
יזכו  ישראל  שכלל  הדינים,  תקת 
בז־ טוב  כל  ושנפעל  להתרומם, 
אכי"ר!  ישראל,  של  סניגורן  כות 
- סיים מרן אדמו"ר שליט"א את 

דבריו.

היום: הילולת בעל ה"זרע 
שמשון" זיע"א

בעל ההילולא ביקש מתלמידיו שיעשו עמו חסד ונחת לרוחו ונשמתו על 
ידי שילמדו ויעסקו בחידושי תורתו, למען יהיו שפתותיו דובבות בקבר

מ‡: יר‡ל לבי‡
הצ־ הילולת  אלול  ו'  היום 
דיק המפורסם רבי שמשון חיים 
בעל  זי״ע  נחמני  מיכאל  רבי  בן 
וספר  התורה.  על  "זרע שמשון" 
מסכת  על  שמשון"  "תולדות 

אבות הנמצא באוצר החכמה.
בקבלה  בקי  היה  הוא 
בס־ החיד"א  כתב  כך  מעשית, 
ולא  בערכו,  הגדולים  שם  פרו 
והבטיח  קיימא  של  זרע  השאיר 
יתברך  הק׳  בספרו  שילמד  מי 

ב"בני חיי ומזוני".
כיהן  כבר  ה'תק"י  בשנת 
(איט־ סיינה  בעיר  הקהילה  כרב 
ליה). בעקבות החשש מרעידות 
אדמה חיבר "תפילה על הרעש" 
את  סיים  ה'תקכ"א  אב  ובחודש 
שמ־ "תולדות  ספרו  כתיבת 
עמד  מודנה  לעיר  בשובו  שון". 
בראש בית הכנסת של הגבירים 
"בני פורמגיני" ובשנת ה'תקכ"ו 
אמיליה  רג'ו  בעיר  התגורר 
לראות  שנוכח  לאחר  (איטליה). 
מילאו  לא  הקהילה  אנשי  כי 
הראשונה  בדרשה  בקשתו  את 
בכ־ להתנהג  בפניהם,  שמסר 
הכנסת  בית  וישיבת  בעניין  בוד 
במורא ופחד מהדר גאונו יתברך 
התו־ ברכת  את  ולומר  ויתעלה 
להגדיל  רצה  לא  רם,  בקול  רה 
כן  על  מזידים  לעשותם  חטאם 
כיהן  ברבים,  לדרוש  לא  החליט 
כדיין והשיב לשאלות הלכתיות.
דברים  כתבו  דורו  חכמי 
גאון  כן  כמו  במעלתו,  מופלאים 
חיים  (רבינו  החיד"א  הגאונים 
יוסף דוד אזולאי) מעיד על רוב 
מו־ ושהיה  וקדושתו  חסידותו 

מחה בלימוד תורת הקבלה ואף 
בת־ חי  רבינו  מעשית.  בקבלה 

קופת האור החיים הקדוש, והיה 
בידידות עמו.

אחריו  השאיר  לא  רבינו 
יחידי  ובנו  היות  בעולם,  זכר 
נפטר עליו בחייו, וכך הוא מעיד 
ואינו  היות  כי  ספרו,  בהקדמת 
מו־ בעולם  זכר  להשאיר  זוכה 
שהוא  איזה  להשאיר  הוא  כרח 
עושה  כך  ומשום  בעולם,  זכרון 
זרע  שמו  את  וקורא  הספר  את 
ואכן  וזכרי.  זרעי  זה  כי  שמשון, 
לפני  שנה  הספר  את  הדפיס 

פטירתו.
בהתרגשות  ממשיך  רבנו 
ופונה בבקשה ותחינה לתלמידיו 
לרוחו  ונחת  חסד  עמו  שיעשו 
ונשמתו על ידי שילמדו ויעסקו 

בחידושי תורתו, למען יהיו שפ־
ומבטיח  בקבר,  דובבות  תותיו 
שמי שיעשה עמו גמ"ח, הקב"ה 
יעשה עמו גמילות חסדים ויזכה 
בנים,  הברכות,  במיטב  להתברך 
עושר,  פרנסה,  בריאות,  נחת, 

כבוד.
רבינו שימש ברבנות באר־
בע קהילות באיטליה ובסוף ימיו 
נפטר  רבנו  אמיליה.  רג'ו  בעיר 
בשנת תקל"ט (1779) בעיר רג'ו 
מאבן  שמעד  לאחר  שבאיטליה 
מצבו  אלול  בחודש  ונפל.  קטנה 
את  השיב  רביעי  ובליל  החמיר 

נשמתו ליוצרה.
לכ־ נערכו  רבים  הספדים 
האהבה  גודל  ניכר  ומהם  בודו 
קהילות  לבני  שהיה  והערצה 

איטליה אליו.  

עשרות בתי כנסת יפתחו לקהל הרחב באירופה
המבקרים ייהנו מסיורים מודרכים ומביקורים פרטיים בבתי כנסת הסגורים בדרך כלל לקהל הרחב מסיבות ביטחוניות, וכן בבתי עלמין יהודיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
לקהל  יפתחו  באירופה  ביותר  המרשימים  מבתי-הכנסת  כמה 
הרחב כחלק מתוכנית ימי התרבות היהודית באירופה, אירוע שמתקיים 
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

ארה"ב הטילה עיצומים 
נוספים נגד איראן

מ‡ פ. יוחנן
הטילה  הברית  ארצות 
גור־ נגד  נוספים  עיצומים 
הודעת  פי  על  איראניים.  מים 
 16 האמריקני,  החוץ  משרד 
שיט  כלי   11 ספנות,  חברות 
ועשרה בני אדם מאיראן נוספו 

לרשימת העיצומים.
האמריקנים,  טענת  לפי 
שע־ הספנות,  מחברות  אחת 
ליהן הוטלו עיצומים, כוונה ונ־
תמכה כספית על ידי משמרות 
ידי  ועל  איראן  של  המהפכה 
חיזבאללה. משמרות המהפכה 
השתמשו ברשת ספנות זו כדי 
מי־ מאות  בשווי  נפט  להעביר 
החולפת,  בשנה  דולרים  ליוני 
משטר  עם  להיטיב  מנת  על 
נו־ וגורמים  חיזבאללה  אסד, 

ספים.
ארצות  הטילה  השבוע 
שלוש  נגד  עיצומים  הברית 
האירא־ החלל  סוכנויות 
המרכז  את  הכוללות   - ניות 
סוכ־ האיראני,  החלל  לחקר 
והמכון  האיראנית  החלל  נות 
כמו  האסטרונאוטיקה.  לחקר 
כן, וושינגטון מציעה פרס של 
שיצליח  למי  דולר  מיליון   15
משמרות  של  בפעילות  לפגוע 

המהפכה.
רוחא־ חסן  איראן  נשיא 
על  תודיע  שארצו  הצהיר  ני 
ממחויבויותיה  נוספת  נסיגה 
המעצמות  עם  הגרעין  להסכם 
היום או מחר. זאת לאחר כיש־
לון המגעים מול צרפת להגיע 

להסכמה בימים הקרובים.

אל- א-שרק  העיתון 
מקורות  מפי  דיווח  אווסט 
כי  מערביים,  דיפלומטיים 
מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא 
מיליארד   15 לאיראן  הציע 
שתחזור  לכך  בתמורה  דולר, 
לצמ־ שנקטה  מהצעדים  בה 
בהסכם  התחייבויותיה  צום 
הגרעין, בהם העשרת אורניום 
בשיעור גבוה מהמותר לה. על 
פי הדיווח, רוחאני מוכן לקבל 
משמרות  אולם  ההצעה,  את 
להסיר  ודרשו  סירבו  המהפכה 
את כל הסנקציות המוטלות על 
טראמפ  בממשל  בכיר  איראן. 
"סק־ הברית  ארצות  כי  אמר 
האשראי  קו  לגבי  למדי  פטית 
להעניק  צרפת  שמתכננת 

לאיראנים".

ב-2018: 

פי 2.5 כוויות חמורות 
בניתוחים בישראל

בשנת 2015 דווח על חמישה מקרים של כוויות דרגה 2 ו-3 שנגרמו 
במהלך ניתוחים ◆ בשנת 2018 דווח כבר על 13 מקרים

מ‡ פ. יוחנן
במ־  2.5 פי  של  עלייה 
החמורות  הכוויות  מקרי  ספר 
בי־ ניתוחים  במהלך  שנגרמו 
השנים  בארבע  נרשמה  שראל 
בכאן  פורסם  כך   - האחרונות 
רשת ב. מדובר באחד מאירועי 
במערכת  החמורים  הרשלנות 
"אירועי  המכונים  הבריאות 
נגרמת  שבמהלכם  יקרו",  בל 
הגורם  בגלל   – פגיעה  למטופל 
מחויב  החולים  בית  המטפל. 
למ־ אלה  אירועים  על  לדווח 
תחקיר  לערוך  הבריאות,  שרד 
מעמיק במסגרת ועדה ולהפיק 
הישנו־ את  למנוע  כדי  לקחים 

תם.
על  דווח   2015 בשנת 
כוויות  של  מקרים  חמישה 

דרגה 2 ו-3 שנגרמו במהלך ני־
תוחים, ובשנת 2018 דווח כבר 
דווח  זו  בשנה  מקרים.   13 על 
בנוסף על שישה בני אדם שע־
ברו ניתוח באיבר לא נכון, ועל 
ניתוח  שבמהלך  אדם  בני   14
שגרם  זר  גורם  בגופם  הושאר 
נוסף  ניתוח  שהצריך  או  לנכות 

לשם הוצאתו.
עו"ד ד"ר עדי ניב יגודה, 
אומר  רפואי,  למשפט  מומחה 
שלא  בריאות  מערכת  אין  כי 
יש  אך  טעויות  בה  מתרחשות 
הצדקה  שאין  מקרים מסוימים 
יגו־ ניב  שיקרו.  ואסור  שיקרו 
נוב־ אלה  מקרים  כי  אומר  דה 
עים לרוב מאי עמידה בנהלים, 
שנועדו  והנחיות  פרוטוקולים 
לא  וכי  זה  מסוג  מקרים  למנוע 

עצמי  ביטחון  כי  נמצא  אחת 
התעלמות  או  אדישות  מופרז, 
שהובילו  הם  אזהרה  מסימני 
להתרחשות אירועים אלה ולנ־
זק בלתי הפיך שנגרם למטופל.

נמסר  הבריאות  ממשרד 
שהע־ סבורים  הם  כי  בתגובה 
נובעת  הכוויות  באירועי  לייה 
במ־ לדיווח.  במודעות  מעלייה 
האחרו־ בשנים  כי  אמרו  שרד 
גדולים  מאמצים  השקיעו  נות 
יקרו,  בל  אירועי  להפחתת 
העבודה  תהליכי  בחינת  ובהם 
המער־ ברמה  הניתוח  בחדרי 
בטיחות  אגרות  פרסום  כתית, 
תהליכי  שיפור  לגבי  הטיפול 
האירועים,  ומניעת  העבודה 
תחקור אירועי בל יקרו, וביצוע 

בקרות על חדרי ניתוח.

תבוסה לראש ממשלת בריטניה
21 חברי מפלגתו של בוריס ג'ונסון שיתפו פעולה עם האופוזיציה 

והעבירו חוק שימנע מהממלכה לפרוש מהאיחוד האירופי ללא הסכם

מ‡ פ. יוחנן
ראש ממשלת בריטניה, בוריס 
ג'ונסון, ספג תבוסה בבית הנבחרים, 
לקדם  הצליחו  שהמחוקקים  לאחר 
עם  הסכם  ללא  פרישה  שימנע  חוק 

האיחוד האירופי.
בהובלת  הבריטי,  הפרלמנט 
קורבין  ג'רמי  האופוזיציה  יו"ר 
של  השמרנית  מהמפלגה  ומורדים 
שמאפשר  חוק  העביר  ג'ונסון, 

לאופוזיציה להשתלט על סדר היום 
שי־ חוק  ולהעביר  הפרלמנט  של 
האיחוד  את  לעזוב  מהממלכה  מנע 
האירופי ללא הסכם שיאושר על ידי 

האיחוד ועל ידי הפרלמנט הבריטי.
לא  אם  החדש,  החוק  פי  על 
יצליח ראש הממשלה בוריס ג'ונסון 
באוקטובר,   19 עד  להסכם  להגיע 
של  דחייה  לקבוע  הפרלמנט  יוכל 
בינואר.  ה-31  עד  הברקזיט  ביצוע 

תומכים   328 של  ברוב  עבר  החוק 
מול 302 מתנגדים.

איים  למהלך  בתגובה 
בזק.  בחירות  קיום  יקדם  כי  ג'ונסון 
הבחירות  כי  מעריכים  בבריטניה 
חודש  באמצע  יתקיימו  החוזרות 
במפלגה  הודיעו  בנוסף  אוקטובר. 
ששיתפו  החברים   21 כי  השמרנית 
מה־ יסולקו  עם האופוזיציה  פעולה 

מפלגה.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
חיה ‚יטל ב יפה ינ„ל פיי‚‡, חנה ב ‡סר, 
ה„סה ב חיה ‚יטל, ‡סר רחל ב חיה ˜לרה, 

מנחם ‡ריה בן רב˜ה, בˆל‡ל ברוך בן רה מרים, 
פנחס ‡ליהו בן מרים

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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נמסר  הבריאות  ממשרד 
שהע־ סבורים  הם  כי  בתגובה 
נובעת  הכוויות  באירועי  לייה 
במ־ לדיווח.  במודעות  מעלייה 
האחרו־ בשנים  כי  אמרו  שרד 

גדולים  מאמצים  השקיעו  נות 
יקרו,  בל  אירועי  להפחתת 
העבודה  תהליכי  בחינת  ובהם 
המער־ ברמה  הניתוח  בחדרי 
בטיחות  אגרות  פרסום  כתית, 
תהליכי  שיפור  לגבי  הטיפול 
האירועים,  ומניעת  העבודה 
תחקור אירועי בל יקרו, וביצוע 

בקרות על חדרי ניתוח.

תבוסה לראש ממשלת בריטניה
21 חברי מפלגתו של בוריס ג'ונסון שיתפו פעולה עם האופוזיציה 

והעבירו חוק שימנע מהממלכה לפרוש מהאיחוד האירופי ללא הסכם

מ‡ פ. יוחנן
ראש ממשלת בריטניה, בוריס 
ג'ונסון, ספג תבוסה בבית הנבחרים, 
לקדם  הצליחו  שהמחוקקים  לאחר 
עם  הסכם  ללא  פרישה  שימנע  חוק 

האיחוד האירופי.
בהובלת  הבריטי,  הפרלמנט 
קורבין  ג'רמי  האופוזיציה  יו"ר 
של  השמרנית  מהמפלגה  ומורדים 
שמאפשר  חוק  העביר  ג'ונסון, 

לאופוזיציה להשתלט על סדר היום 
שי־ חוק  ולהעביר  הפרלמנט  של 
האיחוד  את  לעזוב  מהממלכה  מנע 
האירופי ללא הסכם שיאושר על ידי 

האיחוד ועל ידי הפרלמנט הבריטי.
לא  אם  החדש,  החוק  פי  על 
יצליח ראש הממשלה בוריס ג'ונסון 
באוקטובר,   19 עד  להסכם  להגיע 
של  דחייה  לקבוע  הפרלמנט  יוכל 
בינואר.  ה-31  עד  הברקזיט  ביצוע 

תומכים   328 של  ברוב  עבר  החוק 
מול 302 מתנגדים.

איים  למהלך  בתגובה 
בזק.  בחירות  קיום  יקדם  כי  ג'ונסון 
הבחירות  כי  מעריכים  בבריטניה 
חודש  באמצע  יתקיימו  החוזרות 
במפלגה  הודיעו  בנוסף  אוקטובר. 
ששיתפו  החברים   21 כי  השמרנית 
מה־ יסולקו  עם האופוזיציה  פעולה 

מפלגה.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
חיה ‚יטל ב יפה ינ„ל פיי‚‡, חנה ב ‡סר, 
ה„סה ב חיה ‚יטל, ‡סר רחל ב חיה ˜לרה, 

מנחם ‡ריה בן רב˜ה, בˆל‡ל ברוך בן רה מרים, 
פנחס ‡ליהו בן מרים

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com

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%2069.pdf
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הח' - יכבש עונותינו

ִמְת־ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֲהֵרי 

ְוִהיא סוֹד  ה זוֹ  ִמדָּ ַנֵהג ִעם ִיְשָׂרֵאל בְּ

ִהיא  ְצוֹת  ַהמִּ ה  ִהנֵּ י  כִּ ֶהָעוֹן.  ִבישַׁת  כְּ

ְועוֶֹלה  ּובוֵֹקַע  ּה  ִנצָּ ָעָלָתה  ְכפַֹרַחת 

־ ִיְתבָּ ְלָפָניו  ִלְכנֹס  ְכִלית  תַּ ֵאין  ַעד 

ִניָסה  כְּ ָלֶהם  ֵאין  ָהֲעוֹנוֹת  ָאְמָנם  ַרְך 

ְנסּו  ִיכָּ א  לֹּ שֶׁ ְבשָׁם  כֹּ א  ֶאלָּ ח"ו  שָׁם 

ְיֻגְרָך  "לֹא  ה)  ה,  ים  ִהלִּ (תְּ ִדְכִתיב  כְּ

ן  כֵּ ִאם  ָרע  ְמגּוְרָך  בִּ ָיגּור  לֹא   - ָרע" 

ֶזה  ַעם  ּוִמטַּ ִניָמה.  פְּ ִנְכָנס  ֶהָעוֹן  ֵאין 

א"  ֵליכָּ ָעְלָמא  ַהאי  בְּ ִמְצָוה  "ְשַׂכר 

ְלָפָניו  שֵֶׁהם  ֵני  ִמפְּ לט.)  ין  (ִקּדּושִׁ

ָפ־ לְּ שֶׁ ה  ִממַּ לוֹ  ן  ִיתֵּ ְוַהֵאיְך  ַרְך  ִיְתבָּ

ַוֲהֵרי  ִמי  שְׁ גַּ עוָֹלם  בָּ רּוָחִני  ָשָׂכר  ָניו 

ַדאי ְלִמְצָוה ַאַחת  כְּ ל ָהעוָֹלם ֵאינוֹ  כָּ

ַעם  ּוִמטַּ ְלָפָניו.  ֲאשֶׁר  רּוַח  ּוְלקוַֹרת 

שָׁל  ח שַֹׁחד שֶׁל ִמְצוֹת, ַהמָּ ֶזה לֹא ִיקַּ

אוֵֹמר  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵאין  ֶזה,  בָּ

ִעים ִמְצוֹת ְוֶעֶשׂר ֲעֵברוֹת  ָעָשׂה ַאְרבָּ

ֶעֶשׂר  ְוֵיְלכּו  ִמְצוֹת  שְׁלֹשִׁים  ֲארּו  ִנשְׁ

יק  א ֲאִפּלּו ַצדִּ ֶעֶשׂר ַחס ְושָׁלוֹם ֶאלָּ בְּ

מּור ְוָעָשׂה ֲעֵבָרה ַאַחת ּדוֶֹמה ְלָפָניו  גָּ

ה  ַרצֶּ יְּ שֶׁ ַעד  ַהּתוָֹרה  ֶאת  ָשַׂרף  ִאּלּו  כְּ

ִמְצוֹ־ ל  כָּ ְשַׂכר  ל  ְיַקבֵּ ְך  כָּ ְוַאַחר  חֹבוֹ 

־ ַהקָּ שֶׁעוֶֹשׂה  דוֹל  גָּ ֶחֶסד  ְוֶזה  ָתיו. 

ֵאינוֹ  יִקים שֶׁ דִּ רּוְך הּוא ִעם ַהצַּ דוֹׁש בָּ

ְצוֹת ֲחׁשּובוֹת ְמאֹד  ַהמִּ ֵני שֶׁ ה ִמפְּ ְמַנכֶּ

ְוַהֵאיְך  ַרְך,  ִיְתבָּ ְלָפָניו  ַעד  ּוִמְתַעּלוֹת 

י ְשַׂכר  ִביל ָהֲעֵברוֹת כִּ שְׁ ה ֵמֶהן בִּ ְיַנכֶּ

ֵמַה־  - ם  יִהנֹּ ַהגֵּ ֵמֵחֶלק  הּוא  ָהֲעֵבָרה 

ִזיו  ד  ְכבָּ ֵמַהנִּ ְשָׂכָרן  ְצוֹת  ְוַהמִּ ְבֶזה,  נִּ

ֵאּלּו  ַצד  בְּ ֵאּלּו  ה  ְיַנכֶּ ַהֵאיְך  ִכיָנה,  שְׁ

חוֹב  ּגוֶֹבה  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ א  ֶאלָּ

ְצוֹת.  ל ַהמִּ יר ְשַׂכר כָּ ָהֲעֵברוֹת ּוַמְשׂכִּ

ֵאין ָהֲעוֹנוֹת  ׁש ֲעוֹנוֵֹתינּו שֶׁ נּו ִיְכבֹּ ְוַהיְּ

א ּכוֵֹבׁש  ִמְצוֹת ֶאלָּ ִרים ְלָפָניו כְּ בְּ ִמְתגַּ

ִעם  ְנסּו  ִיכָּ ְולֹא  ִיְתַעּלּו  א  לֹּ שֶׁ אָֹתם 

ִאיׁש  ְרֵכי  ַעל דַּ יַח  גִּ ַמשְׁ שֶׁהּוא  ֱהיוֹת 

ֵאינוֹ  ַהּטוֹב  ֶזה  ל  כָּ ִעם  ְוָהָרע  ַהּטוֹב 

א ּפוֵֹרַח ְועוֶֹלה ַעד ִלְמאֹד  ּכוְֹבׁשוֹ ֶאלָּ

ּנּו  ִממֶּ ְוִנְבֶנה  ִמְצָוה  בְּ ִמְצָוה  ְוִנְכָלל 

ָלֶהם  ֵאין  ַוֲעוֹנוֹת  ד  ִנְכבָּ ּוְלבּוׁש  ְנָין  בִּ

א ַיְצ־ לֹּ א ּכוֵֹבׁש אָֹתם שֶׁ ֶאלָּ ה זוֹ  ְסֻגלָּ

ִניָמה. ְנסּו פְּ ִליחּו ַהְצָלָחה זוֹ ְולֹא ִיכָּ

ְלִה־ ָהָאָדם  ָצִריְך  זוֹ  ה  ִמדָּ ַאף 

ֲחֵברוֹ  טוַֹבת  ׁש  ִיְכבֹּ א  לֹּ שֶׁ ּה  בָּ ְתַנֵהג 

ַר־ ַאדְּ א  ֶאלָּ ְגָמָלהּו  שֶׁ ָרָעתוֹ  ְזּכוֹר  ַויִּ

ְוַיְזִניֵחהּו  ֵחהּו  כָּ שְׁ ַויִּ ֵהַרע  ׁש  ִיְכבֹּ ה  בָּ

ְמגּורוֹ ָרע ְוִתְהֶיה ַהּטוָֹבה  ְולֹא ָיגּור בִּ

ר לוֹ ַהּטוָֹבה  ִמיד ְלָפָניו ְוִיְזכֹּ ְסדּוָרה תָּ

ָעָשׂה  שֶׁ ֲעִשׂים  ַהמַּ ל  כָּ ַעל  לוֹ  יר  ְוַיְגבִּ

ְויֹאַמר ִאם ָעָשׂה  ִלּבוֹ  ה בְּ ְולֹא ְיַנכֶּ לוֹ 

ח  ְוִישְׁכַּ ָרָעה  ִלי  ָעָשׂה  ֲהֵרי  טוָֹבה  ִלי 

ָרָעה  בְּ א  ֶאלָּ ֵכן  ַיֲעֶשׂה  לֹא  ַהּטוָֹבה 

ְוַהּטוֹ־ ּיּוַכל  שֶׁ ִרּצּוי  ֶרְך  דֶּ ל  כָּ ה  ִיְתַרצֶּ

ֵעיָניו  ין  ִמבֵּ ְלעוָֹלם  ַיְזִניָחּה  ֶאל  ָבה 

ּיּוַכל  ל ַמה שֶׁ ְוַיֲעִלים ֵעינוֹ ִמן ָהָרָעה כָּ

ּכוֵֹבׁש  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁ ֶדֶרְך  כְּ

י: ְדֵפַרשְׁתִּ ֲעוֹנוֹת כִּ

ו- לחודש
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להסתלקותו ה שנים  יובל  ימלאו  אלול  ו'  שישי  יום  יום 
הצדיק  הגאון  מרן  והמוסר,  התורה  גאון  של  רום  לשמי 
רבי יחזקאל סרנא זצוק"ל ראש ישיבת "כנסת ישראל" 
של  ומקברניטיה  התורה  גדולי  מועצת  מראשי  חברון 

היהדות החרדית בארה"ק לאחר השואה.
ביריעה שלפנינו נפסע במקצת בשבילי חייו הארוכים, החל מצעי־
רותו ועד לזקנותו כאשר הוכר בכרם בית ישראל כאחד מגדולי התורה 

המובהקים ומקברניטיה המובהקים של היהדות החרדית בארה"ק.

בחיר ייב סלבו„˜‡
בין  הישיבות  בהיכלי  זצ"ל  הגר"י  מרן  הסתופף  ילדותו  שחר  מאז 

ענקי התורה וגדולי המוסר וקנה מהם תורה ויראה. 
בהיותו בן י"א שנה נכנס ללמוד בישיבת "אור החיים" בעיר סלבו־
דקא לאחר מכן בישיבת "מאלטש" אשר בראשותה עמד הגאון רבי זלמן 
סנדר שפירא, בישיבת "כנסת בית יצחק" אשר שכנה אף היא בסלבוד־
קא ובישיבת "טעלז". בכל אחת מהישיבות בהם למד יצא שמו לתהילה 
כאחד העילויים והמצוינים. סדרי למוד של שעות ארוכות היו לחם חוקו 
את  השקיע  המוסר  בתורת  גם  וליל.  יומם  הגמרא  דף  על  רכון  בהיותו 
כל כוחותיו הקפיד הקפדה יתירה לשמור את סדרי המוסר ודבק בדרך 

המוסר בכל מאודו.  
נש־ במעלות  ונתעלה  חיל  עשה  למד  בהם  השונות  בישיבות  אכן 
י"ז  בן  אך כאשר הגיע לישיבת "כנסת ישראל" בסלבודקא והוא  גבות, 
שנים חש כי זהו מקומו האמיתי עד כי קבע וקיים בעצמו "פה אשב כי 
איוויתיה". ואכן מעתה ליוותה הישיבה את רבינו בכל קורות חייו והפכה 

לחלק מישותו. 
שמו של הבחור החדש שהגיע לישיבת סלבודקא יצא והתפרסם 
עד מהרה בין בני הישיבה. תפיסתו המהירה, כשרונותיו הנדירים, חכמ־

תו והתמדתו הקנו לו מעמד חשוב כאחד האריות שבחבורה.
גם ראשי הישיבה מצאו בו כלי חמדה מלא וגדוש. "הסבא מסל־
בודקה" זצוק"ל מקים ומייסד ישיבת סלבודקא אשר עמד בראש הצוות 
הרוחני בישיבה נתן בו מיד את עיניו, וקירב אותו אליו בחיבה יתירה. 
במעשיו  מופלג  אלא  ועילוי,  חכם  כתלמיד  רק  לא  בו  רואה  שהוא  תוך 

ובמדותיו, שאותן יוכל להפיץ ברבים כממשיך נושאי של תנועת המוסר 
ומורי דרכה. נפשו הייתה קשורה בנפש רבו זה ובתורתו – תורת המוסר 
של ישיבת סלבודקא, ורב היה חלקו של "הסבא" בעיצוב דמותו המוס־

רית ודרכו הרוחנית של רבינו.
העולם  במלחמת  תבל  שמי  התקדרו  עת  והאימה  הזעם  בשנות 
למינסק,  משכנה  את  להעתיק  הישיבה  הנהלת  ע"י  הוחלט  הראשונה 
באותה עת נתפס רבינו עם תעודותיו המזויפות כמשתמט מהצבא. הוא 
נכלא, היה צפוי לעונש כבד וכן להישלח לשדה הקרב. באין רואים הצ־
ליח להימלט מבית הסוהר, וברח לעיר סימילוביץ', בה השתכנו אז מרן 
החפץ חיים זצ"ל ותלמידיו – בני ישיבת ראדין. במשך שנה וחצי שהה 
בין תלמידי ישיבת ראדין וזכה לספוג תורה ויראה מהחפץ חיים ומראש 
הישיבה הג"ר נפתלי טרופ זצ"ל. בקיץ תרע"ז קבל פניה מ"הסבא מסל־
בודקא" אשר קרא לו לשוב לישיבה, רבינו נענה והצטרף שוב לשורותיה 
מקומו  את  שוב  תפס  שובו  בעת  בקרמנצ'וג.  אז  ששכנה  הישיבה,  של 
כאחד מבחירי הישיבה בתורה ובמוסר, עד אשר זכה להילקח אחר כבוד 
כחתן בביתו של ראש הישיבה מרן הגרמ"מ אפשטיין זצ"ל. בחודש אדר 
תרע"ט בא בברית הנישואין שמחתו הייתה לשמחת הישיבה הכל שחו 

אודות החתן המופלג פאר הישיבה בתורה, ביראה ובכל מדה נכונה.
בקיץ תר"פ, חזרה הישיבה מגלותה לסלבודקא, רבינו הצטרף אל 
בני הישיבה, כאן, בסלבודקא החל פרק חדש בחייו, למרות שלא נשא 
משרה רשמית ראו בו התלמידים מעין דמות רוחנית גבוהה וביקשוהו 
להעריף עליהם מצוף תורתו ויראתו, השפעתו על התלמידים היתה רבה.

יו ‰מוסריויחו
והרגיש  מסלבודקא",  ה"סבא  חלה  כאשר  תרפ"ז,  שנת  בראשית 
כי קרב קיצו, ציווה שרבי יחזקאל יתחיל להגיד שיחות מוסר בפני בני 
הישיבה. רבינו מילא אחר הוראתו, למרות אימת הציבור שהיתה לו. את 

השיחות הראשונות מסר בביתו.
לשיחות המוסר של רבינו היה קסם מיוחד, הן בתוכנן והן בסגנונן. 
היה מבהיר את הנושא עד השיתין, מנתח כל עניין לעומקו ולרוחבו ומ־
גחה אור נוגהות. ויש אשר הפליג לגבוהות, לנשגבות, לעליונות, וכך היה 
מתנשא למרומיו יחד עם שומעיו- בני הישיבה. היסודות אשר, עליהם 
השתית את דבריו, היו משל אסכולת סלבודקא, אשר בבסיסה עליונות 
האדם צלם אלוקה ממעל, בחיר הבריאה כפי שנטע וייסד מקים הישיבה 
ה"סבא" זצוק"ל. אך רבינו הרחיב את הדברים, הבהירם ואף הוסיף וקבע 

להם צורה חדשה.
כי  רבינו  ביאר  בסלבודקא,  שהוצב  האדם"  גדלות  על "קו  בדברו 
"מציאות הגדולה בכל מין האדם אשר בשם אדם יכונה, חביבות ואהבת 
בצערם,  וההשתתפות  עליהם  הרחמנות  כולם,  הבריות  לכל  הבריות 
ההתחשבות בתנועותיהם ודבוריהם בברכת ההדיוט וקללתו, דרך ארץ 

קדמה לתורה".
רבינו חונן באומנות הביטוי וכך שיבץ כל מילה במקומה ובמשמ־

עותה המדוייקת, שזר רעיון ברעיון כמחרוזת פנינים, והביא אתו שומעיו 
לתכלית הבנת הדברים.

לכמה  מסתגר  היה  בישיבה  שיחותיו  את  משמיע  שהיה  קודם 
שעות, שוקל ומודד כל דיבור ודיבור, מתוך שהיה מעריך ומחשיב מאד 
את צבור שומעיו – תלמידי הישיבה, וכבר נודע בין התלמידים כי במקרה 
אמירתם,  קודם  דבריו  את  וללבן  לשקול  שעות  כמה  לרשותו  היו  שלא 

במקרה זה לא קיים את השיחה.
את שיחותיו אשר עליהם עמל בהכנתם, כאמור, במשך כמה שעות 
נשא אף בימים בהם לא התקיימו סדרי הישיבה כמו בימים טובים. וכך 
רחמי־ פרופסור  ברופאו  מאד  הפציר  החולים,  בבית  אושפז  כאשר  גם 
בישיבה.  דרשה  להגיד  צריך  עמו:  ונימוקו  לשבת  אותו  שישחרר  לביץ 
לבתו, שאמרה כי ממילא אין עתה בחורים בישיבה (היה זה בחופשת "בין 

הזמנים") אמר: "צריך לומר דרשה אפילו עבור יהודי אחד!".         
ושלווה,  ברוגע  דבריו  את  אומר  שהיה  בשיחותיו  רבינו  של  דרכו 
שהרי דברי חכמים בנחת נשמעים, בנחת ממש, ולאו דוקא שלא בכעס. 

אלא כל הרמת קול שלא במקומה פוגמת, ואף אם הדברים כשלעצמם 
מלאים תוכן נשגב, אין הם עושים את הרושם הראוי אצל השומעים אם 

אינם נאמרים בנחת. 

בר‡ו ‰ייב‰ „'חברון'
בחדש אלול תרפ"ט חודש לאחר 'מאורעות תרפ"ט' - הטבח הנו־
רא שביצעו ערביי חברון ביהודי העיר ובבני הישיבה, עלתה הישיבה לי־
רושלים, כשהיא ממשיכה את שושלת הפאר של הגדלת התורה והעמדת 
התלמידים. בעת ההיא באין מבנה מתאים לישיבה, השתכנו התלמידים 
בבית המדרש "אחוה" שבשכונת גאולה בירושלים. לאחר זמן קצר נש־
כרו למען הישיבה בתים אחדים, בד בבד פעלו ראשי הישיבה להקמת 
החלה  מתאים,  מגרש  סביבה  באותה  נמצא  וכאשר  עבורה.  קבע  משכן 

תנופת בניה מהירה.
בתקופה בה נאלצה לעבור לירושלים, היתה הישיבה מצויה במצב 
ומקורות  קשה  משבר  שרר  כולו,  ובעולם  בארה"ב  מאד.  קשה  כלכלי 
המצב  ומהומות,  פרעות  נמשכו  באר"י  הדלדלו.  הישיבה  של  התמיכה 
ראש  של  הבריאותי  מצבו  התמוטט.  הישיבה  ומעמד  התדרדר  הכלכלי 
הישיבה הגרמ"מ אפשטיין זצ"ל הדרדר לאחר הפרעות ומנע ממנו לפ־
עול למען הישיבה, כאן נכנס לעובי הקורה רבינו אשר היה כאמור חתנו 
בבניית  הכרוך  הכבד  העול  את  עצמו  על  נטל  רבינו  זצ"ל.  הגרמ"מ  של 
הישיבה, שיקומה והקמתה מחדש. מתוך תקווה לצאת מן המיצר, נפרד 
רבינו בלב כבד מבני הישיבה ונסע לארה"ב, כדי לבקש את תמיכת נדיבי 
עשר  כשנים  שם  בשהותו  עליו  עברו  קשים  ימים  הישיבה.  למען  העם 
בבחינת  אלה  שהיו  צחותו,  במבטא  אלו  ימים  על  ממליץ  והיה  חדש, 

משפט הרשעים בגהנם י"ב חדש.
הרעים  הימים  את  ובזוכרו  רעוע  שהיה  הבריאותי  מצבו  בשל 
שעברו עליו בשהותו בארה"ב, נמנע רבינו מנסיעה נוספת לשם. לגיוס 
כספי התרומות מאחינו הנדיבים נסתייע בעזרת דודו, אחיו של הגרמ"מ 
הרה"ג ר' אפרים אפשטיין זצ"ל, רב בשיקגא, עמו עמד בקשר מכתבים 
רצוף ותמידי. אלא שצרכי הישיבה היו מרובים וחובותיה הכספיים עצו־
מים, החנוונים שספקו לבחורים מצרכי מזון הפסיקו להקיף, והכל באו 
בבית  נגדו  הוציאו  פעם  לא  יחזקאל.  רבי  הישיבה  לראש  בתביעותיהם 
הסכום  את  משיג  היה  רב  בקושי  מאסר.  פקודת  ואף  עיקול,  צו  משפט 
לשלם אותו שטר, על מנת להבטיח את כלכלתו של אותו היום. לימים 
אמר רבינו בהיזכרו בתקופה מרה זו, שלתואר "ראש ישיבה" זוכה, רק 
מי אשר נדדה שנתו בלילה מבלי דעת מה יאכלו בני הישיבה לכשיאיר 

היום. 
לאחר הסתלקותו של חמיו הגרמ"מ אפשטיין זצ"ל, אשר נפטר בי' 
נתמנו  כשלצידו  הישיבה,  בראשות  לעמוד  רבינו  נתמנה  תרצ"ד,  כסליו 
כל העול  עם  יחד  זצ"ל.  כהן  והגר"א  הגר"מ חברוני  שני גיסיו מרנן  אף 
שכמו  על  נפל  מוסר,  ושיחות  שיעורים  במסירת  הרוחני  בניהול  הכרוך 
גם כל הנטל הכספי הכרוך בהחזקתה של הישיבה. ימים ולילות הקדיש 
רבינו לביסוסה של הישיבה והחזקתה. ולמרות שהישיבה היתה שקועה 
ותל־ של  וכלכלתם  ראשיה  של  היום-יומית  ופרנסתם  גדולים,  בחובות 
מידיה לא היתה מצויה להם אלא בקושי, בצמצום ובדוחק רב, הצליחה 
של  דיורה  מקום  ולהרחבת  המבנים  להשלמת  להביא  הישיבה  הנהלת 

הישיבה.
מאמציו של רבינו נשאו פרי וה' ברחמיו נתן את חינו בעיני האחים 
ערש  שבליטא,  קובנא  ילידי   - ז"ל  ויצמן  יעקב  ור'  גרשון  ר'  הנדיבים, 
בעכו  לגפרורים "נור"  החרושת  בית  בעלי  שהיו  הישיבה,  של  הולדתה 
בנין  את  ובממונם  בעצמם  להשלים  עליהם  השפיע  שיחתו  ובנועם   -
הישיבה "הישן" בשכונת גאולה, בהקמת מבנה - גדול ומרשים בשעתו - 
שעתיד היה להכיל את בית המדרש, "המסעדה" וחלק מחדרי הפנימיה, 

במשך עשרות שנים.

בימי עבר‰ וזעם
בעת מלחמת העולם השנייה, עברו על עולם הישיבות ימים קשים 

מסור למען ‰למי„ים
רבינו לא פסק מלחשוב על תלמידיו, להתעניין במצבם ולעזור 
להם בכל עת, וראה את תפקידו כראש ישיבה כציר המניע את חייו, 
חייב  בישיבה  רוחני  בתפקיד  באחריות  שנושא  מי  "כל  שכתב:  כפי 
ואין  בתפקידו,  ביום  שעות  וארבע  עשרים  ורובו  ראשו  שקוע  להיות 

פטרו מזה אלא אונס גמור". 
המיוחד  יחסו  המפורסמות,  מן  הינה  רבינו  של  הבריות  אהבת 
לכל, לבני תורה ולעמי הארץ, לחשובי העם ולפשוטיו, לגדולים, אף 
לקטנים, אהבת ישראל כנה ופשוטה כפי שהעיד בנו הגר"ח זצ"ל: "כל 
בן תורה שנזדמן לו היתה אהבה וחיבה יתירה נודעת לו ממנו, כי היה 
נכבד בעיניו למאד, ולא זו בלבד אלא שהיה שופע ידידות לכל אחד 
ואחד, וזו מידה גדולה יתירה שהיתה טבועה בנפשו. שהיה אוהב אדם 

באשר הוא אדם, וכל מי שבא במגע עמו היה חש בכך".
להלן נביא כמה עובדות אשר מהם עולה במקצת דמותו הרחי־
מאית וה"אהבת ישראל" שהיתה נטועה בו. אחד התלמידים נכנס פעם 

לביתו בשעת לילה מאוחרת. הוא פגש ליד השלחן יהודי מסכן שהיה 
מתגולל ברחובות, ורבינו עמד לידו וכבדו בחביתה שהכין לו.

מעשה שבא אצלו ת"ח אחד מבני ירושלים שלא הכירו מתמול 
שלשום, ותינה לפניו את צערו שעומד הוא בפרק נישואין אצל אחד 
תוכל  לא  שלי  עזרתי  הנה  רבינו,  לו  אמר  מאד,  דחוק  ומצבו  מבניו, 
להיות אלא מצומצמת, אולם הגיע כעת לביקור בירושלים אחד הר־
בנים המפורסמים מאמריקה, ואולי יוכל הוא לבוא לעזרתך, ומיד הז־
מין רבינו כלי רכב וקם ונסע עמו בכבודו ובעצמו לאותו רב להשתדל 

עבורו.
אור  להקרין  הגדולה  דמותו  הוסיפה  נחלה  בהם  בתקופות  גם 
כלפי הזולת, כפי הידוע רבינו סבל ממחלה ממושכת שנים רבות, ובעת 
מחלתו טווה קשרים מיוחדים עם מטפליו, והיה מכיר להם טובה והיה 

זכור לטובה אצל כל אחד מהם.
אכן גם בכותלי בית החולים כל מי שנפגש עמו הרגיש כי אדם 
פנים  להאיר  להודות,  שכח  לא  מעולם  לפניו.  עומד  אשר  הוא  גדול 

ולחמם את ליבם של מיטיביו.   

21יום שישי ו' אלול תשע"ט 06/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מאד. עם היוודע ממדי האסון שפקד את אירופה, נעו אמות הסיפין של 
תנועת המוס. מלבד האבל הנורא על השואה של כלל ישראל, היה לה 
לתנועת המוסר, בסיס איתן באירופה – גדולי המוסר והישיבות והישי־
בארץ  המוסר  גדולי  כל  איום.  היה  חרבנן  אשר  אתר  בכל  הפזורות  בות 
למדו בישיבות בליטא ופולין, מזרח אירופה היתה "מולדת" המוסר, ורב 
המוסר.  מחזיקי  של  והירצחם  הקהילות  אבדן  על  בניה  של  שברם  היה 

רבינו אף הוא כאב ודאב ובימים אלו התהלך שפוף קומה.
התורה  לעולם  רבינו  של  דאגתו  את  הכל  חשו  אלו  קשים  בימים 
וביטוי לכך ניתן לקבל בעובדה הבאה: במשך תשע שנים, בכל ליל שבת, 
היה רבינו מוסר שיחה לתלמידים בעיניני שבת קודש, ואולם, שבת אחת 
לא התקיימה שיחה כזו: בליל שבת, י"ז באלול תרצ"ט, ביום בו פרצה 
מלחמת העולם השנייה. לארץ הגיעו הידיעות כי הגרמנים התקיפו את 
פולין. טרם ידעו אז מהי משמעותה האמיתית של התקפה ופלישה זו, 
אך מובן היה שרע הדבר מאד ליהודי פולין הכבושה. באותו ליל שבת 
התלמידים התכנסו בחדרו של ראש הישיבה, וציפו נפעמים למוצא פיו. 
לחדר,  נכנס  קלה  שעה  לאחר  לשיחה.  והתכונן  סמוך  בחדר  ישב  רבינו 
בכבדות,  התנער  כך  אחר  עצמו,  בתוך  שקוע  כשהוא  דקות  מספר  ישב 
הצליח לומר רק שני מילים: "וורשה... וילנה...", ופרץ בבכי נורא. - זו 

היתה השיחה של אותה שבת.
טיפח  לישיבה,  והכניסם  ניצולים  רבינו  קלט  השואה  לאחר  וכך 
להם  שחסרו  הלימוד  שנות  את  להשלים  אותם  מעודד  כשהוא  אותם, 

ומעניק להם יחס חם. ניצולים אלו ראו בישיבה את ביתם וברבינו את 
אביהם הרוחני ושמרו עמו קשר עמוק לאורך שנים. 

דאגתו של רבינו לקיומה של הישיבה לא פגעה בהרבצת התורה. 
כשר־ שנים  שערות  במשך  התנהלו  המוסר  ושיחות  השיעורים  אמירת 
בינו מוסר נפשו לטפח את תלמידיו ולרוממם ולהעלותם בדרך התורה 

והמוסר.     
יחס מיוחד היה לרבינו כלפי תלמידיו, הוא התייחס אליהם באהבה 
ובכבוד מיוחדים במינם, הזכורים לכלל תלמידי הישיבה. וכך היה אומר: 
התלמידים",  בספרי: "אלו  חז"ל  ודרשו  לבניך"  בתורה: "ושננתם  כתוב 
להודיע,  אלא  לתלמידיך"?  "ושננתם  במפורש  נכתב  לא  למה  אם-כן, 

שאם אין מתייחסים לתלמידים כבנים, גם תלמידים אינם!
כותלי  את  ועשבו  שנישאו  לאחר  אף  נמשך  לתלמידיו  מסירותו 
והשבור  הרצוץ  גופו  את  החולניות,  רגליו  מכתת  היה  רבינו  הישיבה. 
לת־ בא  והיה  האחרונות,  בשנותיו  רב  סבל  ומתוך  כוחות  אפיסת  מתוך 
למידיו פעם לת"א, ופעם לב"ב, ולפעמים אף לחיפה, לשוחח עמם ול־
שאול בשלומם. תלמידיו נצלו ביקורים אלו והיו מעלי בפניו את לבטיהם 

והוא בחכמתו כי רבה היה משיא להם עצותיו.
מספרים תלמידים: "שנים לאחר שעזבנו את הישיבה הוסיף רבי־
נו לעקוב אחר עליתינו הרוחנית, חרד כל העת לרוממנו והציע הצעות 
מעשיות לאגדנו באגודה אחת שתרכז את בוגרי הישיבה ותביאם "לע־
שות רצונך בלבב שלם", פעם ע"י החתמת כל אחד על התחייבות לימוד 
המוסר, פעם להתחייבות לבוא מזמן לזמן לישיבה בירושלים להתחמם 
יוצאים  הם  שדבריו  הרגשנו  אלינו  בדברו  "מלומדה".  מחיי  ולהתרענן 
כאשר  והן  ברכות  שדבר  בזמן  הן  ונאמן,  מסור  רחמן  אב  של  לב  מהלב, 

דבר בתקיפות, בלהבות אש השם".

ב‰ וביום
מסכת השבת בצורתה הססגונית נתייחדה לה מקום מיוחד בעולמו 
של רבינו זצ"ל, הוא ראה את השוני בחיי האדם, אם תקבע בתוכם דמו־
תה של השבת ואשר ממנה יוקרנו גם שאר ימי החולין, קבע הוא לעצמו 
ללמד בשיחותיו המעמיקות מידי שבת בשבתו עם כניסת השבת לפני 
תלמידים מקשיבים וטובי הלומדים בעיה"ק ירושלים, שיחות קבועות 
אלו התפרסו על פני תשע שנים רצופות, ארג של ערכים מעמיקים אשר 
בהם היה חושף ומשרה את סוד ייחודה השמור בהוויות יצירה לטועמיה 
את  פתח  כאשר  העמוקים  פתיחתו  דברי  זוכרים  עודם  זכו,  חיים  אשר 

סדרת שיחות אלה.
העיד תלמיד הישיבה מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל: "רציתי לתאר 
את  דמותו של הראש ישיבה ר' חצ'קל, זכיתי שבפנימייה שיהא חדרי 
מול חדרו של הראש ישיבה ששם היה לומד וזכורני שפעם בערב שבת 
ראיתי דרך החלון איך מכין עצמו לכבוד שאבע'ס בשירה ובזמרה ובכל 
פעולה ראו בחוש שמחה של ער"ש. ופעם אחת בער"ש נכנס בנו הגר"ח 
ששכחת  וכי  לו  והשיב  כך  על  ושאלו  בעצב  ששרוי  וראה  לחדרו  זצ"ל 
את  קיבל  ואיך  החזון  של  הנבואה  את  חי  איך  רואים  חזון.  שבת  שערב 

חורבן ביהמ"ק בצורה מוחשית ומעשית. 
 "ופעם אחרת שהיה חלש מאד ומתוך חולשתו לא היה יכול בליל 
שבת לעלות לישיבה למעריב להתפלל בציבור והתפלל בביתו ביחידות 
דתפי־ והשיב  כך  על  ושאלוהו  לישיבה  כשעולה  ראוהו  התפילה  ובסוף 
לת ערבית בציבור הוי ספק דרבנן אבל לכבד את הציבור בגוט שבע'ס 
משאו  (מתוך  לתלמידיו.  התמסרותו  היתה  כך  כדי  עד  דאורייתא"  הוי 

ב"כנסת הבוגרים" של ישיבת חברון ניסן תשס"ט)

ח„ ב„ר‡ במוסר
שח בנו הג"ר חיים זצ"ל: "אבא זצ"ל היה חד בדרא במוסר, הוא זכה לחבר י"ג חלקים של ספר 'דליות 
יחזקאל' ונמצאים עוד הרבה כתבים בענייני מוסר אשר עדיין טרם נדפסו. כן כתב חיבור מיוחד על ספרו של 

רבינו הרמח"ל,  'עיונים במסילת ישרים'. 
אאמו"ר היה גם מעורה בכל עניני אגודת ישראל, שימש בנשיאות מועצת גדולי התורה ופעל רבות 
למען ה'חינוך העצמאי'  להקמתו, ביסוסו והחזקתו של מפעל אדירים זה, ולשם כך היה מטריח את עצמו 
ולא חס על כבודו ועל זמנו, משום שהוא הרגיש שמפעל קדוש זה הוא עוגן ההצלה של הדור כולו ובמשך 3 

שנים אף היה חותם על ההמחאות של החינוך העצמאי. 
רבות ניתן לספר על הערכתם של כל גדולי ישראל שבדורו אליו, ואספר רק במקצת ממה שזכור לי. 
כחצי  במשך  כששהיתי  בחרותי  בתקופת  כי  להעיד  יכולני  זצ"ל.  לאבא  זצ"ל  החזו"א  מרן  של  הערכתו  על 
שנה בב"ב והייתי נכנס שלש פעמים ביום למעונו של החזו"א ראיתי כמה היה מרבה להפליא את גדלותו של 

אאמו"ר הן מחמת גדלותו העצומה בתורה והן מחמת היר"ש המופלאה של אאמו"ר.  
פעם השתתף מרן החזו"א בשמחת שבע ברכות של אחד מבני הישיבה ואאמו"ר נכח באותה שמחה, 
וכשביקשו בעלי השמחה לכבד את מרן החזו"א באמירת כל שבע הברכות אמר החזו"א: נמצא כאן ראש 
את  לומר  אופן  בשום  הסכים  לא  זאת  בשמעו  אאמו"ר  הברכות,  באמירת  אותו  לכבד  הראוי  ומן  הישיבה 

הברכות בפני החזו"א וכך התנהל ויכוח שלם בין שני הגדולים עד שהוכרע כי יחלקו את הברכות ביניהם.  
קשר מיוחד במינו והערצה מופלאה היתה לאאמו"ר עם מרן הגאון מטשיבין זצ"ל. אאמו"ר היה מת־
בטל כליל בפניו ואף ראה בו דמות של גאון מדורות קדומים. ולעומת זה גם הרב מטשעבין העריץ את אבא 

זצ"ל בצורה נדירה.
את כל שאלותיו וספקותיו ההלכתיים של אאמו"ר כולל שאלותיו בעניני הישיבה ובכל ענין שעמד על 
הפרק העלה בפני גאב"ד טשיבין באומרו לבני ביתו ותלמידיו: "דעו לכם, כי הרב מטשעבין הוא הרשב"א 
של הדור, ולכן יש להישמע לדבריו, ולבטל דעתנו מפני דעתו". ובאחת הפעמים נלוויתי לאבא כשהגיע לרב 
מטשיבין ושאל שאלה הלכתית, מרן זצ"ל, מטעם הכמוס עמו לא רצה לתת מענה על שאלה זו, אך גם לא 
רצה לסרב לבקשתו של אאמו"ר, ואמר לו, נא אל תשאלני בעניין זה. וכשביקש זאת החווירו פניו והחלו ידיו 

לרתות. לאחר שיצאנו ממעונו פנה אלי אבא כשכולו אחוז התפעלות ואמר: ראית את ה'יראת שמים' של 
הרב מטשיבין? 'ראית איזו יראה וחרדה?', ראית מה זה אימת הדין?...' 

פעם התבטא אאמו"ר כי יש לו חלישות הדעת כל אימת שהוא נפגש עם הרב מטשיבין. והסביר את 
דבריו ואמר: "אנחנו הלא הכרנו את בית היוצר של הסבא מסלבודקא, שם ראינו ושאבנו אצילות ומידות 

טובות, הרב מטשעבין הרי לא למד בסלבודקא ואיך הצליח להגיע לכזו אצילות מופלאה?"
בצורה  פסוקו  את  פוסק  היה  ציבוריים  בעניינים  כי  וידוע  בדעתו,  מאד  נחרץ  היה  אבא  כללי  באופן 
ברורה והכל ידעו כי לא ניתן לשנות את דעתו. אך באחת הפעמים אמר אבא שזה שאין הוא חוזר בו מדבריו 
אין זה אלא כל עוד לא שמע את דעתו של הרב מטשיבין אך אילו ישמע שהרב מטשעבין סבור אחרת הרי 

הוא חוזר בו מדבריו וכאילו לא אמר כלום. 
פעם הגיע הגרי"י רודרמן זצ"ל ראש ישיבת נר ישראל בבולטמור לרבינו שהיה בן דודו. ובאמצע ביקו־

רו אמר לו "אם ברצונך לראות גאון, כמו שראינו מימים ימימה, אכניס אותך אל הרב מטשעבין".  
הרב מטשיבין אף הכיר בגדלותו של אאמו"ר ולא היה ניחא ליה מכך שהוא מגיע אליו להתייעצויות 
ושאלות ואף אמר כי יש בזה משום בזיון התורה של אאמו"ר שהרי אבי היה בקי בכל חלקי התורה בעיון, עד 
שבאחת הפעמים כשהגיע אאמו"ר להרב מטשעבין אמר לו: "הוצאתי פסק הלכה שאסור לי לפסוק להדרת 

גאונו"
כאשר הוציא אאמו"ר את ספרו "דליות יחזקאל" בשנת תשכ"ד, ביקש את הסכמתו של הרב מטשיבין. 
אולם הרב מטשעבין סירב לבקשתו של אאמו"ר, ואף התפלא על עצם הבקשה, אך כשאאמו"ר הפציר בו 
הרב  כותר  ההסכמה  ובמכתב  לאאמו"ר.  לו  שהיתה  והערצה  הידידות  גודל  ניכרת  בו  מכתב  לו  נתן  מאוד, 
מטשעבין זצ"ל: "התבקשתי ע"י ידידי רחימאי הצמוד בקירות לבבי, פאר דורינו הגאון מוהר"ר רבי יחזקאל 
סרנא שליט"א ראש ישיבת חברון לבוא בהסכמה על ספרו אשר הולך ומדפיס. לא אעלים כי נפלאה בעיני 
הבקשה הזאת ותמהתי עלי' כי גברה רבה דכוותיה דבר לעם ועומד לנס בנס התורה, אשר זכה לזכות את 
הרבים בהרבצת תורה והעמיד תלמידים לאלפים ומהם אשר הם בעצמם כבר נהיו לגדולי תורה מפורסמים 
ובדאי שאינו צריך להסכמה... אבל רצון יראי ה' אני עושה, ומבטל אני דעתי מפני דעתו,  ואומר כי הנני 
מסכים להדפסת ספרו ומברכו מקרב לב שיזכהו השי"ת להאיר באור תורתו ביראת ה' את העמלים בעמלה 
של תורה, ויזכה לרוב רוח ונחת בעבודתו הקדושה, מתוך בריאות השלימות ושלוות הנפש יפיץ מעיינותיו 

חוצה, לשמחת לבב כל ידידיו ומוקיריו".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מאד. עם היוודע ממדי האסון שפקד את אירופה, נעו אמות הסיפין של 
תנועת המוס. מלבד האבל הנורא על השואה של כלל ישראל, היה לה 
לתנועת המוסר, בסיס איתן באירופה – גדולי המוסר והישיבות והישי־
בארץ  המוסר  גדולי  כל  איום.  היה  חרבנן  אשר  אתר  בכל  הפזורות  בות 
למדו בישיבות בליטא ופולין, מזרח אירופה היתה "מולדת" המוסר, ורב 
המוסר.  מחזיקי  של  והירצחם  הקהילות  אבדן  על  בניה  של  שברם  היה 

רבינו אף הוא כאב ודאב ובימים אלו התהלך שפוף קומה.
התורה  לעולם  רבינו  של  דאגתו  את  הכל  חשו  אלו  קשים  בימים 
וביטוי לכך ניתן לקבל בעובדה הבאה: במשך תשע שנים, בכל ליל שבת, 
היה רבינו מוסר שיחה לתלמידים בעיניני שבת קודש, ואולם, שבת אחת 
לא התקיימה שיחה כזו: בליל שבת, י"ז באלול תרצ"ט, ביום בו פרצה 
מלחמת העולם השנייה. לארץ הגיעו הידיעות כי הגרמנים התקיפו את 
פולין. טרם ידעו אז מהי משמעותה האמיתית של התקפה ופלישה זו, 
אך מובן היה שרע הדבר מאד ליהודי פולין הכבושה. באותו ליל שבת 
התלמידים התכנסו בחדרו של ראש הישיבה, וציפו נפעמים למוצא פיו. 
לחדר,  נכנס  קלה  שעה  לאחר  לשיחה.  והתכונן  סמוך  בחדר  ישב  רבינו 
בכבדות,  התנער  כך  אחר  עצמו,  בתוך  שקוע  כשהוא  דקות  מספר  ישב 
הצליח לומר רק שני מילים: "וורשה... וילנה...", ופרץ בבכי נורא. - זו 

היתה השיחה של אותה שבת.
טיפח  לישיבה,  והכניסם  ניצולים  רבינו  קלט  השואה  לאחר  וכך 
להם  שחסרו  הלימוד  שנות  את  להשלים  אותם  מעודד  כשהוא  אותם, 

ומעניק להם יחס חם. ניצולים אלו ראו בישיבה את ביתם וברבינו את 
אביהם הרוחני ושמרו עמו קשר עמוק לאורך שנים. 

דאגתו של רבינו לקיומה של הישיבה לא פגעה בהרבצת התורה. 
כשר־ שנים  שערות  במשך  התנהלו  המוסר  ושיחות  השיעורים  אמירת 
בינו מוסר נפשו לטפח את תלמידיו ולרוממם ולהעלותם בדרך התורה 

והמוסר.     
יחס מיוחד היה לרבינו כלפי תלמידיו, הוא התייחס אליהם באהבה 
ובכבוד מיוחדים במינם, הזכורים לכלל תלמידי הישיבה. וכך היה אומר: 
התלמידים",  בספרי: "אלו  חז"ל  ודרשו  לבניך"  בתורה: "ושננתם  כתוב 
להודיע,  אלא  לתלמידיך"?  "ושננתם  במפורש  נכתב  לא  למה  אם-כן, 

שאם אין מתייחסים לתלמידים כבנים, גם תלמידים אינם!
כותלי  את  ועשבו  שנישאו  לאחר  אף  נמשך  לתלמידיו  מסירותו 
והשבור  הרצוץ  גופו  את  החולניות,  רגליו  מכתת  היה  רבינו  הישיבה. 
לת־ בא  והיה  האחרונות,  בשנותיו  רב  סבל  ומתוך  כוחות  אפיסת  מתוך 
למידיו פעם לת"א, ופעם לב"ב, ולפעמים אף לחיפה, לשוחח עמם ול־
שאול בשלומם. תלמידיו נצלו ביקורים אלו והיו מעלי בפניו את לבטיהם 

והוא בחכמתו כי רבה היה משיא להם עצותיו.
מספרים תלמידים: "שנים לאחר שעזבנו את הישיבה הוסיף רבי־
נו לעקוב אחר עליתינו הרוחנית, חרד כל העת לרוממנו והציע הצעות 
מעשיות לאגדנו באגודה אחת שתרכז את בוגרי הישיבה ותביאם "לע־
שות רצונך בלבב שלם", פעם ע"י החתמת כל אחד על התחייבות לימוד 
המוסר, פעם להתחייבות לבוא מזמן לזמן לישיבה בירושלים להתחמם 
יוצאים  הם  שדבריו  הרגשנו  אלינו  בדברו  "מלומדה".  מחיי  ולהתרענן 
כאשר  והן  ברכות  שדבר  בזמן  הן  ונאמן,  מסור  רחמן  אב  של  לב  מהלב, 

דבר בתקיפות, בלהבות אש השם".

ב‰ וביום
מסכת השבת בצורתה הססגונית נתייחדה לה מקום מיוחד בעולמו 
של רבינו זצ"ל, הוא ראה את השוני בחיי האדם, אם תקבע בתוכם דמו־
תה של השבת ואשר ממנה יוקרנו גם שאר ימי החולין, קבע הוא לעצמו 
ללמד בשיחותיו המעמיקות מידי שבת בשבתו עם כניסת השבת לפני 
תלמידים מקשיבים וטובי הלומדים בעיה"ק ירושלים, שיחות קבועות 
אלו התפרסו על פני תשע שנים רצופות, ארג של ערכים מעמיקים אשר 
בהם היה חושף ומשרה את סוד ייחודה השמור בהוויות יצירה לטועמיה 
את  פתח  כאשר  העמוקים  פתיחתו  דברי  זוכרים  עודם  זכו,  חיים  אשר 

סדרת שיחות אלה.
העיד תלמיד הישיבה מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל: "רציתי לתאר 
את  דמותו של הראש ישיבה ר' חצ'קל, זכיתי שבפנימייה שיהא חדרי 
מול חדרו של הראש ישיבה ששם היה לומד וזכורני שפעם בערב שבת 
ראיתי דרך החלון איך מכין עצמו לכבוד שאבע'ס בשירה ובזמרה ובכל 
פעולה ראו בחוש שמחה של ער"ש. ופעם אחת בער"ש נכנס בנו הגר"ח 
ששכחת  וכי  לו  והשיב  כך  על  ושאלו  בעצב  ששרוי  וראה  לחדרו  זצ"ל 
את  קיבל  ואיך  החזון  של  הנבואה  את  חי  איך  רואים  חזון.  שבת  שערב 

חורבן ביהמ"ק בצורה מוחשית ומעשית. 
 "ופעם אחרת שהיה חלש מאד ומתוך חולשתו לא היה יכול בליל 
שבת לעלות לישיבה למעריב להתפלל בציבור והתפלל בביתו ביחידות 
דתפי־ והשיב  כך  על  ושאלוהו  לישיבה  כשעולה  ראוהו  התפילה  ובסוף 
לת ערבית בציבור הוי ספק דרבנן אבל לכבד את הציבור בגוט שבע'ס 
משאו  (מתוך  לתלמידיו.  התמסרותו  היתה  כך  כדי  עד  דאורייתא"  הוי 

ב"כנסת הבוגרים" של ישיבת חברון ניסן תשס"ט)

ח„ ב„ר‡ במוסר
שח בנו הג"ר חיים זצ"ל: "אבא זצ"ל היה חד בדרא במוסר, הוא זכה לחבר י"ג חלקים של ספר 'דליות 
יחזקאל' ונמצאים עוד הרבה כתבים בענייני מוסר אשר עדיין טרם נדפסו. כן כתב חיבור מיוחד על ספרו של 

רבינו הרמח"ל,  'עיונים במסילת ישרים'. 
אאמו"ר היה גם מעורה בכל עניני אגודת ישראל, שימש בנשיאות מועצת גדולי התורה ופעל רבות 
למען ה'חינוך העצמאי'  להקמתו, ביסוסו והחזקתו של מפעל אדירים זה, ולשם כך היה מטריח את עצמו 
ולא חס על כבודו ועל זמנו, משום שהוא הרגיש שמפעל קדוש זה הוא עוגן ההצלה של הדור כולו ובמשך 3 

שנים אף היה חותם על ההמחאות של החינוך העצמאי. 
רבות ניתן לספר על הערכתם של כל גדולי ישראל שבדורו אליו, ואספר רק במקצת ממה שזכור לי. 
כחצי  במשך  כששהיתי  בחרותי  בתקופת  כי  להעיד  יכולני  זצ"ל.  לאבא  זצ"ל  החזו"א  מרן  של  הערכתו  על 
שנה בב"ב והייתי נכנס שלש פעמים ביום למעונו של החזו"א ראיתי כמה היה מרבה להפליא את גדלותו של 

אאמו"ר הן מחמת גדלותו העצומה בתורה והן מחמת היר"ש המופלאה של אאמו"ר.  
פעם השתתף מרן החזו"א בשמחת שבע ברכות של אחד מבני הישיבה ואאמו"ר נכח באותה שמחה, 
וכשביקשו בעלי השמחה לכבד את מרן החזו"א באמירת כל שבע הברכות אמר החזו"א: נמצא כאן ראש 
את  לומר  אופן  בשום  הסכים  לא  זאת  בשמעו  אאמו"ר  הברכות,  באמירת  אותו  לכבד  הראוי  ומן  הישיבה 

הברכות בפני החזו"א וכך התנהל ויכוח שלם בין שני הגדולים עד שהוכרע כי יחלקו את הברכות ביניהם.  
קשר מיוחד במינו והערצה מופלאה היתה לאאמו"ר עם מרן הגאון מטשיבין זצ"ל. אאמו"ר היה מת־
בטל כליל בפניו ואף ראה בו דמות של גאון מדורות קדומים. ולעומת זה גם הרב מטשעבין העריץ את אבא 

זצ"ל בצורה נדירה.
את כל שאלותיו וספקותיו ההלכתיים של אאמו"ר כולל שאלותיו בעניני הישיבה ובכל ענין שעמד על 
הפרק העלה בפני גאב"ד טשיבין באומרו לבני ביתו ותלמידיו: "דעו לכם, כי הרב מטשעבין הוא הרשב"א 
של הדור, ולכן יש להישמע לדבריו, ולבטל דעתנו מפני דעתו". ובאחת הפעמים נלוויתי לאבא כשהגיע לרב 
מטשיבין ושאל שאלה הלכתית, מרן זצ"ל, מטעם הכמוס עמו לא רצה לתת מענה על שאלה זו, אך גם לא 
רצה לסרב לבקשתו של אאמו"ר, ואמר לו, נא אל תשאלני בעניין זה. וכשביקש זאת החווירו פניו והחלו ידיו 

לרתות. לאחר שיצאנו ממעונו פנה אלי אבא כשכולו אחוז התפעלות ואמר: ראית את ה'יראת שמים' של 
הרב מטשיבין? 'ראית איזו יראה וחרדה?', ראית מה זה אימת הדין?...' 

פעם התבטא אאמו"ר כי יש לו חלישות הדעת כל אימת שהוא נפגש עם הרב מטשיבין. והסביר את 
דבריו ואמר: "אנחנו הלא הכרנו את בית היוצר של הסבא מסלבודקא, שם ראינו ושאבנו אצילות ומידות 

טובות, הרב מטשעבין הרי לא למד בסלבודקא ואיך הצליח להגיע לכזו אצילות מופלאה?"
בצורה  פסוקו  את  פוסק  היה  ציבוריים  בעניינים  כי  וידוע  בדעתו,  מאד  נחרץ  היה  אבא  כללי  באופן 
ברורה והכל ידעו כי לא ניתן לשנות את דעתו. אך באחת הפעמים אמר אבא שזה שאין הוא חוזר בו מדבריו 
אין זה אלא כל עוד לא שמע את דעתו של הרב מטשיבין אך אילו ישמע שהרב מטשעבין סבור אחרת הרי 

הוא חוזר בו מדבריו וכאילו לא אמר כלום. 
פעם הגיע הגרי"י רודרמן זצ"ל ראש ישיבת נר ישראל בבולטמור לרבינו שהיה בן דודו. ובאמצע ביקו־

רו אמר לו "אם ברצונך לראות גאון, כמו שראינו מימים ימימה, אכניס אותך אל הרב מטשעבין".  
הרב מטשיבין אף הכיר בגדלותו של אאמו"ר ולא היה ניחא ליה מכך שהוא מגיע אליו להתייעצויות 
ושאלות ואף אמר כי יש בזה משום בזיון התורה של אאמו"ר שהרי אבי היה בקי בכל חלקי התורה בעיון, עד 
שבאחת הפעמים כשהגיע אאמו"ר להרב מטשעבין אמר לו: "הוצאתי פסק הלכה שאסור לי לפסוק להדרת 

גאונו"
כאשר הוציא אאמו"ר את ספרו "דליות יחזקאל" בשנת תשכ"ד, ביקש את הסכמתו של הרב מטשיבין. 
אולם הרב מטשעבין סירב לבקשתו של אאמו"ר, ואף התפלא על עצם הבקשה, אך כשאאמו"ר הפציר בו 
הרב  כותר  ההסכמה  ובמכתב  לאאמו"ר.  לו  שהיתה  והערצה  הידידות  גודל  ניכרת  בו  מכתב  לו  נתן  מאוד, 
מטשעבין זצ"ל: "התבקשתי ע"י ידידי רחימאי הצמוד בקירות לבבי, פאר דורינו הגאון מוהר"ר רבי יחזקאל 
סרנא שליט"א ראש ישיבת חברון לבוא בהסכמה על ספרו אשר הולך ומדפיס. לא אעלים כי נפלאה בעיני 
הבקשה הזאת ותמהתי עלי' כי גברה רבה דכוותיה דבר לעם ועומד לנס בנס התורה, אשר זכה לזכות את 
הרבים בהרבצת תורה והעמיד תלמידים לאלפים ומהם אשר הם בעצמם כבר נהיו לגדולי תורה מפורסמים 
ובדאי שאינו צריך להסכמה... אבל רצון יראי ה' אני עושה, ומבטל אני דעתי מפני דעתו,  ואומר כי הנני 
מסכים להדפסת ספרו ומברכו מקרב לב שיזכהו השי"ת להאיר באור תורתו ביראת ה' את העמלים בעמלה 
של תורה, ויזכה לרוב רוח ונחת בעבודתו הקדושה, מתוך בריאות השלימות ושלוות הנפש יפיץ מעיינותיו 

חוצה, לשמחת לבב כל ידידיו ומוקיריו".
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מיום שני: 

שביתת אוטובוסים במזרח י-ם
שירותי תחבורה ציבורית במזרח ירושלים יושבתו לנוכח כישלון במו"מ מול משרד התחבורה, 

שלטענת המפעילים מסרב לאפשר תנאי נסיעה שווים לתושבי מזרח ירושלים  

מ‡ פ. יוחנן
הת־ שירותי  יופסקו  הקרוב  שני  מיום 
ירושלים.  במזרח  הערבית  הציבורית  חבורה 
לא ידוע עד מתי. הפסקת הפעילות מתבצעת 
בעקבות כישלון במו"מ מול משרד התחבורה, 
שלטענת המפעילים מסרב לאפשר תנאי נסי־
עה שווים לתושבי מזרח ירושלים, לרבות בכל 
והטמ־ תשתיות  התחבורה,  כלי  למצב  הנוגע 
עה של טכנולוגיות חדשות כפי שנהוג בשאר 

המדינה. 
חברות  שבע  פועלות  ירושלים  במזרח 
הת־ קווי  את  המפעילות  ציבוריות  תחבורה 
אלו  בקווים  נוסעים  יום  ומדי  באזור,  חבורה 
כי  טוענים  המפעילים  נוסעים.  אלף  כ-50 
האפליה הקשה בין תושבי מזרח ירושלים למ־
ערבה באה לידי ביטוי גם בשכר הנהגים הנמוך 
בעשרות אחוזים במזרח העיר, וברב-קו אשר 
תושבי ירושלים יכולים להשתמש בו אך ורק 
נוסף  רב-קו  לקנות  ונאלצים  מגוריהם,  באזור 
אם הם מעוניינים להשתמש בתחבורה הציבו־

רית במזרח העיר. 
ני־ של  ארוכים  שבועות  לאחר  כעת, 
הציבורית  התחבורה  חברות  מצד  סיונות 
משרד  עם  להסכמות  להגיע  ירושלים  במזרח 
פעילותן,  את  להפסיק  נאלצות  הן  התחבורה, 
המ־ מצד  הרצון  לחוסר  טענתן  בעקבות  זאת 
שרד להזרים כספיים אשר יאפשרו את המשך 

פעילות החברות, ומניעת קריסתן המיידית. 
ומנהל  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה  שר 
אמיר  ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות 
בנוס־ לפגוע  שלא  למפעילים  קראו  אסרף 

ירושלים.  במזרח  הציבורית  התחבורה  עי 
מפעי־ של  "לפתחם  נמסר:  מטעמם  בהודעה 
נדיבות  הצעות  הונחו  הציבורית  התחבורה  לי 
להפ־ להמשיך  במטרה  המשא-ומתן  במהלך 

של  לסיומו  עד  הציבורית  התחבורה  את  עיל 
המו"מ. אולם כל ההצעות נדחות והמפעילים 
באופן חד-צדדי החליטו להפסיק את הפעלת 

התחבורה הציבורית. 
המפעילים  לבקשת  הוצע  השאר  בין 
להעלות את תעריפי הנסיעה מ-4.70 שקלים 
את  לסבסד  הציע  אף  המשרד  שקלים.  ל-5 
ואף  נהג.  לכל  שקלים  ב-1,800  הנהגים  שכר 
להימנע ממתן קנסות, המאפשרים פיקוח על 

רמת השירות הניתן. 
הציעו  כי  אומרים  התחבורה  במשרד 

תוספת בשווי מיליוני שקלים, עד לסיום המ־
הארכת  את  דחו  המפעילים  אולם  שא-ומתן. 
תוקף החוזה הקיים בינם ובין המדינה. בטענה 
כי ההחלטה אם להאריך אותו או לאו היא רק 

בידי המפעילים. 
התחבורה  הוכנסה  האחרונות  בשנים 
הציבורית לפיקוח משרד התחבורה, כששבעת 
מפעילי התחבורה הציבורית התחייבו לעמוד 
באמות המידה שמציב המשרד, ובתמורה יק־
בלו סבסוד מהמדינה. המדינה המשיכה לפעול 
בכרטיס  השימוש  להטמעת  המפעילים  מול 
הרב-קו במזרח העיר. היא המשיכה בכל העת 
למ־ את מפעילי התחבורה הציבורית  לסבסד 
רות שאלו לא העמידו מערכות בקרה וכרטוס 

כנדרש לטובת הציבור.

ארה''ב: 

סן פרנסיסקו קבעה: איגוד 
הרובאים הלאומי - ארגון טרור 

בארה"ב מתחולל ויכוח פוליטי בין התומכים באיגוד למתנגדים לו

מ‡ ‡ברהם ויסמן

פרנסי־ סן  של  המקומית  המועצה 
הלאומי  הרובאים  איגוד  כי  קבעה  סקו 
כארגון  ייחשב  האן-אר-איי,  בארה"ב, 

טרור בתחומה. 
 NRA-בהודעת ההחלטה נכתב: "ה
משתמש בעושר הרב שלו על מנת לקדם 
אחזקת נשק, ולהסית בעלי נשק לפעילות 

אלימה".
קראה  פרנסיסקו  בסן  המועצה 
בעק־ ללכת  בארה"ב  הפדרלית  לממשלה 
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טרור.
שעיקרו  עימות,  מתחולל  בארה"ב 
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ארה"ב להגן על עצמם.

עיראק: מסעדת 'היטלר' 
מעוררת סערה

בעל מסעדה בחבל אידליב החליט לקרוא לה 
'היטלר' וערר סערה ◆ "רציתי את הפרסום, 

אנשים באים לאכול"

מ‡ פ. יוחנן

דוחוק  בעיר 
אידליב  שבחבל 
נפתחה  בעיראק, 
מסעדה  באחרונה 
שקיבלה  חדשה 
חלחלה  מעורר  שם 

- 'היטלר'.
המקום  בעל 
נאצי  ניאו  אינו 
בצורה  תומך  או 
במשנה  כלשהי 
"החלטתי  הנאצית. 
בשם  להשתמש 
לפרסם  כדי  הזה 
אני  המסעדה.  את 

לא אוהב את האיש, 
לייצר  רציתי  אבל 
סוע־ ולהביא  הד 
דים וזה עבד היטב. 
הרבה אנשים באים 
הס־ לאכול",  לכאן 

ביר.
ומ־ בעיראק 
הבחירה  לה  חוצה 
סערה  עוררה  בשם 

רבה.
שם  באידליב, 
מאשרות  רשויות 
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למחדל.  לב  שמו 
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אחד מהם.
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של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

רשמית: 

הונג קונג ביטלה את 
חוק ההסגרה לסין

אחרי מחאה שנמשכה חודשים ארוכים, מנהיגת האוטונומיה 
נכנעה ללחץ, והודיעה על גניזת החוק 

מ‡ פ. יוחנן
לתו־ גדול  ניצחון 
קונג:  בהונג  החופש  מכי 
של  המבצעת  הרשות  ראש 
לאם,  קארי  האוטונומיה, 
הודיעה שהיא גונזת את חוק 

ההסגרה לסין.
לאם  של  ממשלת 
החודשים  לאורך  ניסתה 
רו־ את  להרגיע  האחרונים 
הצל־ ללא  המפגינים,  חות 
על  הודיעה  היא  ביוני  חה. 
בחוק,  הדיונים  השהיית 
כי  הודיעה  היא  ביולי  ואילו 
"החוק יבוטל בגלל שקידומו 
אולם,  מוחלט".  כישלון  היה 
המפגינים ראו בכך ניסיונות 
מצד הממשל, בהשפעת סין, 
בדרך  הרוחות  את  להרגיע 

לחקיקה הסופית.
לפחות  המחאה,  שיא 
הת־ שלה,  ההשפעה  ברמת 

אז  באוגוסט,  ב-12  רחש 
להשבית  המפגינים  הצליחו 
אר־ בתום  התעופה  נמל  את 
בד  במקום.  הפגנה  ימי  בעה 
והמשטרה  המפגינים  בבד, 
במרבית  התעמתו  המקומית 
רחובות העיר, והתמודדו עם 
המשטר־ באלימות  החמרה 
תית. כמו כן, הממשל הסיני 
בבייג'ין ניסה לבצע פעולות 
רבים,  כוחות  בעזרת  אזהרה 
האוטונו־ בקרבת  שהוצבו 
מיה - ללא התערבות. כעת, 
בייג'ין  מול  לאם  של  כוחה 
הנ־ מן  ולא  להיפגע  עלול 

היא  מאוד  שבקרוב  מנע 
ממשלת  בהשפעת  תתפטר 

שי ג'ינפינג.
ב-31  החלה  המחאה 
החוק  הצעת  נגד  במרץ 
שהוגשה בפרלמנט של הונג 
תוכל  בייג'ין  שלפיו  קונג, 
אצלה  לחקירות  להעביר 
שתדרוש.  מקומי  תושב  כל 
שידועים  קונג,  הונג  תושבי 
בה־ ראו  שלהם,  בפלורליזם 
צעת החוק הזו דריסה קשה 
מאז  הנהוגה  המדיניות  של 
מעבר האוטונומיה ממושבה 

בריטית לשורות סין. 

מובילים בבריאות:

ילדי מודיעין עילית חגגו יום 
הולדת שש עם 'כללית'

הילדים נהנו מהצגה ייחודית וחינוכית לילדים בהנחיית הגב' מלכה שידלובסקי 
ומהדרכה בנושאי בריאות שונים ◆ בובת חמודי המוכרת והאהודה קיבלה את 

הילדים והצטלמה איתם למזכרת

השש,  בני  העיר  מילדי  מאות 
עי־ במודיעין  'כללית'  לקוחות  מקרב 
בה־ הוריהם  עם  יחד  השתתפו  לית, 
פנינג בריאות חוויתי לקראת העלייה 
בה־ הילדים  צפו  באירוע  א'.  לכיתה 
צגה ייחודית וחינוכית בהנחיית הגב' 
הדרכה  ושמעו  שידלובסקי  מלכה 

בנושאי בריאות שונים.
תחת הסלוגן 'יום הולדת שש זה 
את  ילדים  מאות  גדשו  מרגש'  אירוע 
החגיגה  נערכה  בו  אבא',  'בית  אולם 
מרתקת  מוסיקלית  מהפעלה  ונהנו 
בצו־ בריאות  ערכי  לילדים  המגישה 
הגב'  של  קסם,  ומלאת  חוויתית  רה 
מוכרת  מפעילה  שידלובסקי,  מלכה 
לאחר  הילדים.  על  האהודה  וידועה 
המופע החוויתי, הצטלמו הילדים עם 
בובת חמודי שליוותה את כל האירוע 
וקיבלו את התמונה למזכרת על מגנט.

בתום האירוע יצאו הילדים יחד 
לצ־ מודים  כשההורים  הוריהם,  עם 
וותים של 'כללית' על היוזמה הברוכה 
שימש  שאף  הייחודי,  האירוע  בקיום 
ילדיהם,  עבור  מיוחדת  הווי  כתוכנית 
זאת נוסף על כל מגוון הפעילות הח־
כל  במשך  על-ידם  הנעשית  שובה 

ימות השנה.
שידלוב־ לגב'  הודו  אף  ההורים 

האירועים,  בהצלחת   חלקה  על  סקי 
וציינו  "שהאירוע המיוחד של 'כללית' 
הפעולה  שיתוף  מפירות  אחד  הינו 
בדא־ הקהילה  עם  והמתמשך  ההדוק 
הרבים  לקוחותינו  של  לבריאותם  גה 

בעיר, ועוד היד נטויה".
הילדים  שמעו  האירוע  במהלך 
על  'כללית'  ממומחי  הדרכה  דברי 
בריאות השן, על תזונה נכונה ובריאה 
כללי  על  שבשמירה  החשיבות  ועל 

הזהירות בדרכים.
מנהל  מרקוביץ,  ירחמיאל  הרב 
במודיעין  'כללית'  של  לקוחות  קשרי 
בעריכת  העליונה  "המטרה  עילית: 
פעילויות ואירועים מסוג זה הוא הע־
לאת המודעות לשמירה על הבריאות. 
בפעילות מיוחדת זו לילדים הצעירים 
בריאות.  בנושאי  'כללית'  מתמקדת 
בריאותיים  מסרים  מועברים  לילדים 
חווייתי,  באופן  חשובים  וחינוכיים 
המי־ ויישום  בהפנמה  שמסייע  דבר 

דע".
למנהלת  הודה  מרקוביץ  הרב 
הסיעוד במודיעין עילית הגב' ח. קו־
רמן  ולצוותים מהמרפאות, על חלקם 
על  המיוחד  האירוע  ותכנון  בגיבוש 
לשמירת  המיזם  להצלחת  תרומתם 
הבטיחות  וכללי  בריא  חיים  אורח 

בדרכים.

קליפורניה: עלונים 
אנטישמיים הופצו בנובאטו
בעלונים נכתב כי יהודים וישראל עומדים מאחורי פיגועי ה- 11 בספטמבר 

בבנייני התאומים

מ‡: יר‡ל לבי‡
ובהם  אנטישמיים  עלונים 
יהודים  כנגד  קונספירציה  תיאוריות 
שעבר,  השבוע  בסוף  בנובאטו  נמצאו 
הפוליטי־ בין  במשטרה,  כעס  ועוררו 

קאים המקומיים ואנשי הקהילה.

עמודי  על  שהודבקו  העלונים, 
תיכון,  ספר  ובית  מחסנים  הטלפון, 
העלו טענות מגוחכות כי יהודים ויש־
 11 ה-  פיגועי  מאחורי  עומדים  ראל 

בספטמבר.
כי  הטענה  את  כללו  ההצהרות 

מגדלי  באתר  רוקדים  נצפו  ישראלים 
ביש־ היהודים  כי  שקרסו,  התאומים 

מדמי  דולרים  מיליוני  הרוויחו  ראל 
ביטוח וכי ראש ממשלת ישראל בנימין 
נתניהו שיבח את ההתקפות. בתחתית 

העמוד נכתב: "אמריקה, תתעוררו!"

נמצא סידור חדש "עת רצון" בציון הרשב"י במירון עם ברכה 
לבחור החשוב מענדל הערש מסבא וסבתא ברנד.

כל המכיר וידע לשייך נשמח שיצור קשר לטל: 04-6924613  
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פעילויות ואירועים מסוג זה הוא הע־
לאת המודעות לשמירה על הבריאות. 
בפעילות מיוחדת זו לילדים הצעירים 
בריאות.  בנושאי  'כללית'  מתמקדת 
בריאותיים  מסרים  מועברים  לילדים 
חווייתי,  באופן  חשובים  וחינוכיים 
המי־ ויישום  בהפנמה  שמסייע  דבר 

דע".
למנהלת  הודה  מרקוביץ  הרב 
הסיעוד במודיעין עילית הגב' ח. קו־
רמן  ולצוותים מהמרפאות, על חלקם 
על  המיוחד  האירוע  ותכנון  בגיבוש 
לשמירת  המיזם  להצלחת  תרומתם 
הבטיחות  וכללי  בריא  חיים  אורח 

בדרכים.

קליפורניה: עלונים 
אנטישמיים הופצו בנובאטו
בעלונים נכתב כי יהודים וישראל עומדים מאחורי פיגועי ה- 11 בספטמבר 

בבנייני התאומים

מ‡: יר‡ל לבי‡
ובהם  אנטישמיים  עלונים 
יהודים  כנגד  קונספירציה  תיאוריות 
שעבר,  השבוע  בסוף  בנובאטו  נמצאו 
הפוליטי־ בין  במשטרה,  כעס  ועוררו 

קאים המקומיים ואנשי הקהילה.

עמודי  על  שהודבקו  העלונים, 
תיכון,  ספר  ובית  מחסנים  הטלפון, 
העלו טענות מגוחכות כי יהודים ויש־
 11 ה-  פיגועי  מאחורי  עומדים  ראל 

בספטמבר.
כי  הטענה  את  כללו  ההצהרות 

מגדלי  באתר  רוקדים  נצפו  ישראלים 
ביש־ היהודים  כי  שקרסו,  התאומים 
מדמי  דולרים  מיליוני  הרוויחו  ראל 
ביטוח וכי ראש ממשלת ישראל בנימין 
נתניהו שיבח את ההתקפות. בתחתית 

העמוד נכתב: "אמריקה, תתעוררו!"

נמצא סידור חדש "עת רצון" בציון הרשב"י במירון עם ברכה 
לבחור החשוב מענדל הערש מסבא וסבתא ברנד.

כל המכיר וידע לשייך נשמח שיצור קשר לטל: 04-6924613  
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בקרוב: 

עסקים קטנים ובינוניים יוכלו 
לגייס כסף באמצעות אג"ח

המטרה: לשכלל את שוק האשראי ולאפשר לציבור ליהנות ממכשיר השקעה 
סולידי • עסקים יוכלו להשתחרר מהתלות בבנקים ולבקש הלוואה מהציבור

מ‡ פ. יוחנן
נער־ ערך  ניירות  רשות 
שוק  לפתיחת  אלו  בימים  כת 

האיגוח הציבורי בישראל.
מכ־ הן  איגוח  עסקאות 
ההון  בשוקי  חשוב  פיננסי  שיר 
ובהן  רבות,  מדינות   בעולם. 
ארה"ב ומדינות אירופה, הכירו 
שביכולתו  המגוונות  בתועלות 
של שוק האיגוח להניב לפיתוח 
ולהזרמת  הריאלית  הכלכלה 
מאחר  זאת,  לעסקים.  אשראי 
מאפשרות  איגוח  שעסקאות 
של  יותר  יעיל  לפיזור  להביא 

הפיננסיים,  בשווקים  הסיכונים 
מימון  מקורות  מספקות  ובכך 
הישראלית  לכלכלה  נוספים 
של  והרחבה  גיוון  ומעניקות 
והחיסכון  ההשקעה  הזדמנויות 

לציבור.
מסמך  פרסמה  הרשות 
היע־ בעניין  הציבור  להערות 
האיגוח  שוק  לפתיחת  רכותה 
הציבורי בישראל. המסמך מציג 
את הגדרת המאפיינים של עס־
קאות  איגוח פשוטות, שקופות 
את  לאפשר  כדי  וסטנדרטיות, 
מדורג  באופן  השוק  התפתחות 

לה־ היא  ובטוח. מטרת המסמך 
של  וההבנה  ההיכרות  את  גביר 
המאפיינים  עם  השוק  שחקני 
המרכזיים של עסקאות האיגוח, 
בקרב   רבות  שאלות  המעוררים 
הרשות  כן,  כמו  המשקיעים. 
עס־ של  מאפייניהן  את  מציגה 
יחסית.  פשוטות  איגוח  קאות 
להגביר  הרשות  מבקשת  בכך 
בקרב  המשפטית  הוודאות  את 
צי־ הנפקה  השוקלים  גורמים 
מגובות  חוב  איגרות  של  בורית 
שהם  לשאלות  באשר  בנכסים, 

עשויים להידרש אליהן.

נשיא טורקיה מאיים על 
אירופה: ''אם לא נקבל 
עזרה, נפתח את שערי 

אירופה למהגרים" 
ארדואן מעוניין להקים אזור בטוח במזרח סוריה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
רג'יפ  טורקיה,  נשיא 
טאיפ ארדואן, מאיים כי יפתח 
מיליוני  בפני  ארצו  שערי  את 
המהגרים הסורים שמתגוררים 
בה, אם טורקיה לא תקבל סיוע 
טורקיה  לדבריו,  בינלאומי. 
עשויה לפתוח את שערי ארצה 
ולאפשר למהגרים הרבים שמ־
תגוררים בה לעזוב, מה שיהווה 
איום ישיר על אירופה, שתאלץ 
נוס־ הגירה  גלי  עם  להתמודד 
המהגרים  מיליוני  מלבד  פים, 

שכבר נקלטו ברחבי היבשת.
הבהיר  הטורקי  הנשיא 

אזור  להקים  בכוונתו  כי  עוד 
בת־ כבר  סוריה  במזרח  בטוח 

החו־ סוף  עד  הקרובה,  קופה 
דש. 

ארה"ב הציעה מיליונים 
לקפטן המכלית האיראנית 
תמורת עריקה עם הספינה

שר החוץ האיראני זריף בתגובה: "סחיטה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארה"ב מעוניינת להשתלט 
שנ־ האיראנית  הנפט  מכלית  על 
לכדה על ידי בריטניה ושוחררה 
לבסוף על ידי רשויות גיברלטר, 
ומציעה לקפטן המכלית האירא־

דולרים  מיליוני  של  תשלום  נית 
עבור הסגרת המכלית לארה"ב. 

השליח האמריקני המיוחד 
שיגר  הוק,  בריאן  איראן,  לנושא 
הס־ לקברניט  כתובה  הודעה 
לו  הציע  בו  האיראנית,  פינה 
תוכל  ארה"ב  שבו  במקום  לעגון 

בתמורה  המכלית.  על  להשתלט 
הספינה  לקפטן  הוק  הציע  לכך, 

מיליוני דולרים. 
התעלם  הספינה  קפטן 
מההודעה האמריקנית ושר החוץ 
האמריק־ להצעה  הגיב  האיראני 

נית וכינה אותה "סחיטה".

דיווח: 

ארה''ב הציעה לקיים 
פגישה בין הנשיא טראמפ 

לנשיא איראן רוחאני 
נשיא צרפת מקרון ניסה לארגן פגישה בין שני המנהיגים, אך לא 

הצליח בכך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לק־ טראמפ  ממשל  האם 
ראת פתיחה במו"מ מול האירא־
האמריקני  בממשל  גורם  נים? 
לאיראן  הציעה  ארה"ב  כי  דיווח 
דונלד  ארה"ב,  נשיא  של  מפגש 
חסן  איראן,  נשיא  עם  טראמפ, 

הכללית  העצרת  בשולי  רוחאני, 
בדיווח  יורק.  בניו  האו''ם  של 
מקווים  בוושינגטון  כי  נטען 
המנהיגים  שני  בין  הפגישה  כי 

תתקיים סביב ה-25 בספטמבר.
עמ־ צרפת,  נשיא  כזכור, 
בין  לתווך  ניסה  מקרון,  נואל 

טראמפ לרוחאני, במטרה להציל 
עד  כשל  אך  הגרעין,  הסכם  את 
מתנים  האיראנים  במטרתו.  כה 
הסנ־ בביטול  ארה"ב  מול  מו"מ 
איראן,  על  האמריקניות  קציות 
לו  נענתה  לא  שארה"ב  מהלך 

עד כה.
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הרחיבו את גבולות הקדושה 
ח"כ משה ארבל במעמד קביעת מזוזה בגני הילדים של 'כאייל תערוג' 
בגני תקוה: התשובה האמתית לאלו המבקשים להצר את צעדי החינוך 

התורני-הרחבת גבולות הקדושה 

ברא־ ציבור  ואישי  רבנים 
עמרמי  אייל  רבי  הגאון  שות 
משה  הכנסת  וחבר  שליט"א 
ראש  עם  ביחד  השתתפו  ארבל, 
ליזי  הגב'  תקווה  גני  מועצת 
המועצה  ראש  וסגן  דלריצ'ה 
הרב טל מתתיהו  במעמד חנוכת 
מוס־ של  החדשים  הילדים  גני 
תקווה.  בגני  תערוג'  'כאייל  דות 
הקמת הגנים היא חלק מהרחבת 
מוסדות  של  הקדושה  גבולות 
הקירוב 'כאייל תערוג' שבשכונת 
בנשיאות  בירושלים  חומה  הר 
הגאון רבי אייל עמרמי שליט"א. 
בדברים שנשא חבר הכנסת 
היותו  על  עמד  הוא  ארבל  משה 
של הגאון רבי אייל עמרמי חלוץ 
לפני המחנה שנשלח על ידי מרן 
לזכות  זיע"א,  יוסף  עובדיה  רבי 
לאביהם  ולקרבם  הרבים  את 
שמחולל  'המהפכה  שבשמים: 
כשלוחו  בירושלים  עמרמי  הרב 
העוז  במלוא  נמשכת  מרן,  של 
להצר  שקמים  בימים  והעוצמה. 
התורה  שומרי  של  צעדיהם  את 
הרב עמרמי הוא הבשורה של כן 

ירבה וכן יפרוץ. 
עמרמי  אייל  רבי  הגאון 
חבר  את  שיבח  המוסדות  נשיא 
תוך  שזכה  ארבל,  משה  הכנסת 

להיות  בכנסת  קצרה  תקופה 
ולעשות  למשלחיו  נאמן  שליח 
הקב"ה  אותו  'זיכה  ד':  קידוש 
מועצת  של  נאמן  שליח  להיות 
דבר  חורפינו  להשיב  החכמים 
מע־ את  ראינו  אופניו.  על  דבור 
הרוד־ אלו  את  לפרור  שזכה  שיו 
ומבקשים  התורה  עולם  את  פים 
חלילה לכפות על שומרי המצוות 

דרך שאיננה דרך התורה'.
הודה  המוסדות  נשיא 
ליזי  הגב'  המועצה  לראש 
המועצה  ראש  ולסגן  דלריצ'ה, 
הרב מתתיהו טל שנרתמו  למען 
שנת  בתחילת  הגנים  פתיחת 
אמרה  המועצה  ראש  הלימודים. 
רואה זכות בהקמתם של  היא  כי 
מוסדות נוספים בגני תקווה שנו־
תנים לכל הקהילות במועצה את 
הטוב  המקצועי  החינוכי  המענה 

ביותר.
תערוג'  'כאייל  במוסדות 

גני  פתיחת  כי  מציינים, 
ראשון  שלב  הינה  הילדים, 
התורה  מוסדות  בהרחבת 
בגני  תערוג'  'כאייל  של 
האחרונות  בשנים  תקווה. 
עמ־ אייל  רבי  הגאון  מוסר 
רחבי  בכל  שיעורים  רמי 
הארץ. הייחודיות של השי־
המרתק  בתוכן  רק  אינה  עורים 
נועדו  שהם  בעובדה  אלא  שלהם 
להקמת  ויתד  שורשים  לטעת 
עוד  ולקרב  וחסד  תורה  מוסדות 
ועוד משפחות לאביהם שבשמים 
הליכות  בנועם  עליהם  ולהשפיע 
תו־ לחינוך  ילדיהם  את  שישלחו 
רבי  הגאון  בהוראת  כה  עד  רני. 
המוסדות,  נשיא  עמרמי  אייל 
מלפ־ המוסדות  בהנהלת  נמנעו 
אולם  חדשים.  מוסדות  עוד  תוח 
לאחר שגבר הביקוש של שומעי 
לקחו של נשיא המוסדות לפתוח 
תקווה  גני  במועצת  ילדים  גני 
של  הגבולות  הרחבת  על  הוחלט 
אחרות.  לערים  גם  המוסדות 
כי  אומרים  המוסדות  בהנהלת 
היא  תקווה  בגני  הגנים  פתיחת 
מוסדות  לעוד  ראשונה  סנונית 
ברחבי  בעז"ה  שיוקמו  תורה 
לחי־ משפחות  עוד  הארץ לקרב 

נוך לתורה ויראת שמים.

אלפי משתתפות בערבי הבריאות של 'לאומית 
שירותי בריאות' בריכוזים החרדים ברחבי הארץ

בריאות'  שירותי  'לאומית 
מהפכת  את  להוביל  ממשיכה 
המו־ והגברת  המונעת  הרפואה 
כאשר  בריא,  חיים  לאורח  דעות 
בהובלתה  הבריאות  ערבי  סדרת 
את  לכבוש  ממשיכה  וביוזמתה 

הריכוזים החרדיים. 
החולף  השבוע  במהלך 
מו־ ירושלים,  בערים:  התקיימו 
דיעין עילית, ביתר עילית ונתניה 
חלק  נטלו  בהם  בריאות  אירועי 

אלפי משתתפות. 
שמעו  הערב  בתחילת 
מרתקת  הרצאה  המשתתפות 
י.  הדיאטנית  מפי  ומעשירה 
קריב (בירושלים מפי הדיאטנית 
שירותי  מ'לאומית  מועלם)   א. 
בריאות'. "אורח חיים בריא בכל 

גיל".
המ־ בפני  הוצג  לבין  בין 
סל  הבריאות,  בערב  שתתפות 
הלידה הייחודי והאטרקטיבי של 
כמו  בריאות'.  שירותי  'לאומית 
כן הוצגו מחירי הביטוח המשלים 
של 'לאומית' שהם הזולים ביותר 

מבין כל קופות 
מהמש־ אחת  הופמן  גב' 
במו־ הבריאות  בערב  תתפות 
היא  כי  סיפרה  עילית,  דיעין 
שמעה עליו דרך חברה והחליטה 
האחרון,  ברגע  אליה  להצטרף 
מציינת,  היא  מעולה",  "החלטה 
היה  עצמו  "הערב  ומסבירה: 

ברמה  מתוקתק 
גבוהה  הכי 
מוקפד  שיש. 
עד  ומושקע 
האח־ הפרט 

רון".
ף  ס ו נ ב "
הלוגי־ לעניין 

אליהם,  שנחשפנו  התכנים  סטי, 
יחד עם האינפורמציה הרפואית 
לי  העניקו  האמנותית  והתכנית 
גם הנאה נקודתית ובעיקר כלים 

ומידע חשוב לעתיד".
באירוע  שהשתתפה  ב, 
התועלת  את  מציינת  בירושלים, 
מהנגשת  הפיקה  שהיא  הרבה 
והבי־ הלידה  סל  בנושא  המידה 
"אנשים  המשלימים:  טוחים 
לקרוא  מסתבכים  או  מתעצלים 
ולהבין  הקטנות  האותיות  את 
מה באמת הקופות מציעות להם 
פע־ על  מדובר  שבפועל  אפילו 
ובאיכות.  בתשלום  גדולים  רים 
לרא־ הרגשתי  האירוע  במהלך 
המידע  את  מקבלת  שאני  שונה 
והכי  בנושא,  ומדויק  אמין  הכי 
חשוב: המידע שרלוונטי עבורי". 
המצגת  "גם  לדבריה, 
ומובנת  ברורה  הייתה  שהוקרנה 
של  והנכונות  הקשב  וגם  מאוד, 
לשאלות  שענו  הקופה  נציגות 
השונים  המסלולים  על  והסבירו 

היו ברמה גבוהה מאוד".

בעוד  מדובר  כאמור, 
הבריאות  ערבי  בסדרת  ערב 
שי־ 'לאומית  ומפיקה  שיוזמת 
להגביר  במטרה  בריאות'  רותי 
את המודעות לאורח חיים בריא 

במגזר החרדי.
לה־ מבטיחים  ב'לאומית' 
המהפכה  את  ולהוביל  משיך 
להוביל  גאים  "אנחנו  בנושא. 
לרפואה  המודעות  העלאת  את 
במגזר  בריא  חיים  ואורח  מונעת 
לאירועים  הרב  הביקוש  החרדי. 
הג־ הצורך  על  מלמדים  הללו 
שלי־ בזה  רואים  ואנחנו  דול 
מגבילים  שאיננו  הסיבה  זו  חות. 
ללקוחות  הללו  האירועים  את 

לאומית בלבד".
נערכים  הבריאות  ערבי 
בנושאי  הרצאות  של  במתכונת 
תכנית  לצד  ורפואה,  בריאות 
ערבי  נערכו  כה  עד  אומנותית. 
הריכוזים  בכל  רבים  בריאות 
לה־ כשהביקוש  בארץ,  החרדים 

שתתפות בהם שובר שיאים.

פראג היהודית נערכת ליום 
השנה לפטירתו של המהר"ל

410 שנים לפטירתו של גדול רבני פראג – הקהילה 
היהודית תציין את התאריך בשורה של אירועים וטקסים

י"ח  רביעי  ביום 
יציין  (ה-18.9)  אלול 
יום  את  היהודי  העולם 
לפטירתו  ה-410  השנה 
רבי  הדורות  גאון  של 
בצלאל  בן  ליווא  יהודה 
בכיוניו  הידוע  זיע"א, 

המהר"ל מפראג. 
נחשב  המהר"ל 
שכיהנו  הרבנים  לגדול 
הרבנות  כס  על  קודש 
שהצמי־ פראג,  בעיר 

מאות  במשך  מתוכה  חה 
ודיינים  חכמים  שנים 
וחיבוריו  תורתו  לרוב. 
 - התורה  חלקי  כל  על   –
ברזל  צאן  לנכס  נחשבים 
היהודי,  הספרים  בארון 
כשגדולי ומאורי הדורות 
האחרו־ השנים  במאות 
חיברו  ואף  בהם  הגו  נות 

עליהם חיבורים. 
בבית  ציונו 

אבן  הוא  בפראג  החיים 
יהודים  לרבבות  שואבת 
במקום  שיח  ששופכים 
ישועות  ורואים  הקדוש 

מעל לדרך הטבע. 
היהודית  הקהילה 
בימים  נערכת  בפראג 
ההילו־ יום  לקראת  אלו 
המסו־ העליה  לצד  לא. 
יתקיימו  לקברו,  רתית 
אירועים  שיעורים,  גם 
שו־ במוקדים  וכנסים, 
נים, בהם יעלו על נס את 
וילמדו  הפלאית  דמותו 

את תורתו. 
דייויד  קינג  במלון 
יום  את  יציינו  פראג 
ההילולא באירוע מיוחד, 
אורחים  מאות  יסעדו  בו 
ארוחים  שולחנות  על 
כיד המלך ויהנו גם מערב 
אמנים  ע"י  ושירה  פיוט 

נחשבים. 

לירן  המלון,  מנכ"ל 
לוי, מספר כי מאות אור־
שעו־ העולם  מכל  חים 
המהר"ל  של  לקברו  לים 
במה־ במלון  מתאכסנים 
לך השבוע. "לצד העליה 
מספקים  אנחנו  לקבר, 
אמ־ תכנית  גם  להם 
הר־ שיעורים,  נותית, 
במטרה  וסיורים,  צאות 
החיבור  את  להעמיק 
של  דמותו  לבין  בינם 

המהר"ל".

לאור האסונות, גם השנה מכבי 
בקידום העלאת המודעות

גדולי ישראל קוראים לציבור להצטרף ליוזמת מכבי שירותי בריאות ולערוך בדיקות מקדימות להצלת חיים

לעריכת  מכבי  פועלת  זה  בחודש 
בדיקות סקר ולהגברת המודעות למחלות 

בתחום בריאות האשה 
במכבי שירותי בריאות קיימת פעי־
העומד  בריאות  חודש  לרגל  נרחבת  לות 
בסימן הגברת המודעות למחלות המסכנות 
מעודדים  מכבי  בהנהלת  נשים.  אצל  חיים 
לבצע בדיקות סקר המומלצות ע"י משרד 
הבריאות, באמצעות בדיקה זו ניתן לאבחן 
מחלות אצל נשים. גילוי מוקדם מעלה את 
סיכויי הריפוי וההחלמה מהמחלה. בדיקת 
סקר מבוצעת באופן שגרתי לנשים בגילאי 

50 ומעלה. 
מכל  קהילות  ורבני  ישראל  גדולי 
חובת  בדבר  מכתב  על  חתמו  הארץ  רחבי 
ההשתדלות לשמירת הבריאות ע"י עריכת 
בדיקות מוקדמות, "הנה זה מכבר נחשפנו 
ברבים,  פגעו  אשר  ל"ע,   קשים  למקרים 
וגם מקרב בני קהלתנו הקדושה, אשר נת־
ונאלצים  קשים,  ומכאובים  בחולאים  קפו 
לעבור טיפולים קשים, ולעיתים אף הגיעו 

למצבים של סכנת חיים ר"ל.
"מכבי"  בריאות  שרותי  הנהלת 
ביעילות  במסירות  במקומנו  הפועלים 

הופיעו  הציבור,  בריאות  למען  ובאחריות, 
שיש  הקשים  הנתונים  את  והציגו  לפנינו, 
הרבות  והאפשרויות  הדרכים  ואת  בידם, 
למ־ המתקדמת,  הרפואה  למערכת  שיש 
עריכת  ע"י  הקשות,  מהבעיות  הרבה  נוע 
לאתר  יכולות  אשר  תקופתיות,  בדיקות 
מראש את הסכנות, ועל ידי טיפול תרופ־
תי מתאים, יש אפשרות בסיעתא דשמיא, 
בריאות  בעיות  של  ממגוון  חלק  למנוע 

רבות ומורכבות.
והנה כבר הורה לנו רבנו הגדול מרן 
וז"ל,  קל"ו-קל"ה)  (קו"א  זצ"ל,  החזו"א 
הנני חושב את ההשתדלות הטבעית, במה 
להשל־ וחובה,  למצוה  לבריאות,  שנוגע 
פקודת  אחר  למלא  ויש  האדם,  צורת  מת 
הרפואה,  לצורך  שמוצאים  במה  הרופאים 
והדקדוק על אמצעי הבריאות, היא עבודה 

אהובה לפניו יתברך עכ"ל.
לבני  בקריאה  באים  הננו  לכך,  אי 
קהילתנו היקרים שיחי', המדקדקים בקלה 
הט־ ההשתדלות  את  לעשות  כבחמורה, 

לערוך  וחובה",  "מצוה  היא  אשר  בעית, 
אשר  מסודר,  באופן  תקופתיות  בדיקות 
"מקדים  בבחינת  תהיה  דשמיא  בסיעתא 

רפואה למכה" 
דאתרא  המרא  כתב  מיוחד  מכתב 
שליט"א  מונטג  הרב  הגאון  נתיבות  של 
הלכה  גורמי  ע"י  פעמים  מספר  נתבקשנו 
ורפואה לעורר בדבר חשוב זה, הננו להביא 
בפני הציבור הקדוש את חוות דעתם, דעת 
הפוסקים  וחשובי  הדור  גדולי  של  תורה, 
מרנן  יצאו  תשס"א  בשנת  אלו.  בעניינים 
זצ"ל  אלישיב,  הגרי"ש  הדור  גדולי  ורבנן 
הגר"ש ואזנר זצ"ל, ומרן הגראי"ל שטיינמן 
זצוק"ל ויבדלחט"א הגר"נ קרליץ שליט"א 
מו־ בדיקות  נחיצות  בעניין  דעת  בגילוי 
הידועה,  המחלה  למניעת  לנשים  קדמות 
לפיקוח  נוגע  הדבר  כי  בדבריהם  וציינו 

נפשות ה"י.
למותר לומר כי לאור הדברים הללו, 
בדבר  לעצלות  או  לאדישות  מקום  אין 
בזה  לנהוג  ויש  בו,  תלויים  אדם  שחיי 
הר־ גורמי  של  וההנחיות  הכללים  עפ"י 
פואה. על מכתב זה חתומים רבני רכסים, 
הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, 
הגאון רבי משה תנעמי שליט"א, הגאון 
רבי  הגאון  שליט"א,  ברנדייס  יוסף  רבי 
רבי  הגאון  שליט"א,  לוגאסי  אברהם 
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

הרחיבו את גבולות הקדושה 
ח"כ משה ארבל במעמד קביעת מזוזה בגני הילדים של 'כאייל תערוג' 
בגני תקוה: התשובה האמתית לאלו המבקשים להצר את צעדי החינוך 

התורני-הרחבת גבולות הקדושה 

ברא־ ציבור  ואישי  רבנים 
עמרמי  אייל  רבי  הגאון  שות 
משה  הכנסת  וחבר  שליט"א 
ראש  עם  ביחד  השתתפו  ארבל, 
ליזי  הגב'  תקווה  גני  מועצת 
המועצה  ראש  וסגן  דלריצ'ה 
הרב טל מתתיהו  במעמד חנוכת 
מוס־ של  החדשים  הילדים  גני 
תקווה.  בגני  תערוג'  'כאייל  דות 
הקמת הגנים היא חלק מהרחבת 
מוסדות  של  הקדושה  גבולות 
הקירוב 'כאייל תערוג' שבשכונת 
בנשיאות  בירושלים  חומה  הר 
הגאון רבי אייל עמרמי שליט"א. 
בדברים שנשא חבר הכנסת 
היותו  על  עמד  הוא  ארבל  משה 
של הגאון רבי אייל עמרמי חלוץ 
לפני המחנה שנשלח על ידי מרן 
לזכות  זיע"א,  יוסף  עובדיה  רבי 
לאביהם  ולקרבם  הרבים  את 
שמחולל  'המהפכה  שבשמים: 
כשלוחו  בירושלים  עמרמי  הרב 
העוז  במלוא  נמשכת  מרן,  של 
להצר  שקמים  בימים  והעוצמה. 
התורה  שומרי  של  צעדיהם  את 
הרב עמרמי הוא הבשורה של כן 

ירבה וכן יפרוץ. 
עמרמי  אייל  רבי  הגאון 
חבר  את  שיבח  המוסדות  נשיא 
תוך  שזכה  ארבל,  משה  הכנסת 

להיות  בכנסת  קצרה  תקופה 
ולעשות  למשלחיו  נאמן  שליח 
הקב"ה  אותו  'זיכה  ד':  קידוש 
מועצת  של  נאמן  שליח  להיות 
דבר  חורפינו  להשיב  החכמים 
מע־ את  ראינו  אופניו.  על  דבור 
הרוד־ אלו  את  לפרור  שזכה  שיו 
ומבקשים  התורה  עולם  את  פים 
חלילה לכפות על שומרי המצוות 

דרך שאיננה דרך התורה'.
הודה  המוסדות  נשיא 
ליזי  הגב'  המועצה  לראש 
המועצה  ראש  ולסגן  דלריצ'ה, 
הרב מתתיהו טל שנרתמו  למען 
שנת  בתחילת  הגנים  פתיחת 
אמרה  המועצה  ראש  הלימודים. 
רואה זכות בהקמתם של  היא  כי 
מוסדות נוספים בגני תקווה שנו־
תנים לכל הקהילות במועצה את 
הטוב  המקצועי  החינוכי  המענה 

ביותר.
תערוג'  'כאייל  במוסדות 

גני  פתיחת  כי  מציינים, 
ראשון  שלב  הינה  הילדים, 
התורה  מוסדות  בהרחבת 
בגני  תערוג'  'כאייל  של 
האחרונות  בשנים  תקווה. 
עמ־ אייל  רבי  הגאון  מוסר 
רחבי  בכל  שיעורים  רמי 
הארץ. הייחודיות של השי־
המרתק  בתוכן  רק  אינה  עורים 
נועדו  שהם  בעובדה  אלא  שלהם 
להקמת  ויתד  שורשים  לטעת 
עוד  ולקרב  וחסד  תורה  מוסדות 
ועוד משפחות לאביהם שבשמים 
הליכות  בנועם  עליהם  ולהשפיע 
תו־ לחינוך  ילדיהם  את  שישלחו 
רבי  הגאון  בהוראת  כה  עד  רני. 
המוסדות,  נשיא  עמרמי  אייל 
מלפ־ המוסדות  בהנהלת  נמנעו 
אולם  חדשים.  מוסדות  עוד  תוח 
לאחר שגבר הביקוש של שומעי 
לקחו של נשיא המוסדות לפתוח 
תקווה  גני  במועצת  ילדים  גני 
של  הגבולות  הרחבת  על  הוחלט 
אחרות.  לערים  גם  המוסדות 
כי  אומרים  המוסדות  בהנהלת 
היא  תקווה  בגני  הגנים  פתיחת 
מוסדות  לעוד  ראשונה  סנונית 
ברחבי  בעז"ה  שיוקמו  תורה 
לחי־ משפחות  עוד  לקרב  הארץ 

נוך לתורה ויראת שמים.

אלפי משתתפות בערבי הבריאות של 'לאומית 
שירותי בריאות' בריכוזים החרדים ברחבי הארץ

בריאות'  שירותי  'לאומית 
מהפכת  את  להוביל  ממשיכה 
המו־ והגברת  המונעת  הרפואה 
כאשר  בריא,  חיים  לאורח  דעות 
בהובלתה  הבריאות  ערבי  סדרת 
את  לכבוש  ממשיכה  וביוזמתה 

הריכוזים החרדיים. 
החולף  השבוע  במהלך 
מו־ ירושלים,  בערים:  התקיימו 
דיעין עילית, ביתר עילית ונתניה 
חלק  נטלו  בהם  בריאות  אירועי 

אלפי משתתפות. 
שמעו  הערב  בתחילת 
מרתקת  הרצאה  המשתתפות 
י.  הדיאטנית  מפי  ומעשירה 
קריב (בירושלים מפי הדיאטנית 
שירותי  מ'לאומית  מועלם)   א. 
בריאות'. "אורח חיים בריא בכל 

גיל".
המ־ בפני  הוצג  לבין  בין 
סל  הבריאות,  בערב  שתתפות 
הלידה הייחודי והאטרקטיבי של 
כמו  בריאות'.  שירותי  'לאומית 
כן הוצגו מחירי הביטוח המשלים 
של 'לאומית' שהם הזולים ביותר 

מבין כל קופות 
מהמש־ אחת  הופמן  גב' 
במו־ הבריאות  בערב  תתפות 
היא  כי  סיפרה  עילית,  דיעין 
שמעה עליו דרך חברה והחליטה 
האחרון,  ברגע  אליה  להצטרף 
מציינת,  היא  מעולה",  "החלטה 
היה  עצמו  "הערב  ומסבירה: 

ברמה  מתוקתק 
גבוהה  הכי 
מוקפד  שיש. 
עד  ומושקע 
האח־ הפרט 

רון".
ף  ס ו נ ב "
הלוגי־ לעניין 

אליהם,  שנחשפנו  התכנים  סטי, 
יחד עם האינפורמציה הרפואית 
לי  העניקו  האמנותית  והתכנית 
גם הנאה נקודתית ובעיקר כלים 

ומידע חשוב לעתיד".
באירוע  שהשתתפה  ב, 
התועלת  את  מציינת  בירושלים, 
מהנגשת  הפיקה  שהיא  הרבה 
והבי־ הלידה  סל  בנושא  המידה 
"אנשים  המשלימים:  טוחים 
לקרוא  מסתבכים  או  מתעצלים 
ולהבין  הקטנות  האותיות  את 
מה באמת הקופות מציעות להם 
פע־ על  מדובר  שבפועל  אפילו 
ובאיכות.  בתשלום  גדולים  רים 
לרא־ הרגשתי  האירוע  במהלך 
המידע  את  מקבלת  שאני  שונה 
והכי  בנושא,  ומדויק  אמין  הכי 
חשוב: המידע שרלוונטי עבורי". 
המצגת  "גם  לדבריה, 
ומובנת  ברורה  הייתה  שהוקרנה 
של  והנכונות  הקשב  וגם  מאוד, 
לשאלות  שענו  הקופה  נציגות 
השונים  המסלולים  על  והסבירו 

היו ברמה גבוהה מאוד".

בעוד  מדובר  כאמור, 
הבריאות  ערבי  בסדרת  ערב 
שי־ 'לאומית  ומפיקה  שיוזמת 
להגביר  במטרה  בריאות'  רותי 
את המודעות לאורח חיים בריא 

במגזר החרדי.
לה־ מבטיחים  ב'לאומית' 
המהפכה  את  ולהוביל  משיך 
להוביל  גאים  "אנחנו  בנושא. 
לרפואה  המודעות  העלאת  את 
במגזר  בריא  חיים  ואורח  מונעת 
לאירועים  הרב  הביקוש  החרדי. 
הג־ הצורך  על  מלמדים  הללו 
שלי־ בזה  רואים  ואנחנו  דול 
מגבילים  שאיננו  הסיבה  זו  חות. 
ללקוחות  הללו  האירועים  את 

לאומית בלבד".
נערכים  הבריאות  ערבי 
בנושאי  הרצאות  של  במתכונת 
תכנית  לצד  ורפואה,  בריאות 
ערבי  נערכו  כה  עד  אומנותית. 
הריכוזים  בכל  רבים  בריאות 
לה־ כשהביקוש  בארץ,  החרדים 

שתתפות בהם שובר שיאים.

פראג היהודית נערכת ליום 
השנה לפטירתו של המהר"ל

410 שנים לפטירתו של גדול רבני פראג – הקהילה 
היהודית תציין את התאריך בשורה של אירועים וטקסים

י"ח  רביעי  ביום 
יציין  (ה-18.9)  אלול 
יום  את  היהודי  העולם 
לפטירתו  ה-410  השנה 
רבי  הדורות  גאון  של 
בצלאל  בן  ליווא  יהודה 
בכיוניו  הידוע  זיע"א, 

המהר"ל מפראג. 
נחשב  המהר"ל 
שכיהנו  הרבנים  לגדול 
הרבנות  כס  על  קודש 
שהצמי־ פראג,  בעיר 
מאות  במשך  מתוכה  חה 
ודיינים  חכמים  שנים 
וחיבוריו  תורתו  לרוב. 
 - התורה  חלקי  כל  על   –
ברזל  צאן  לנכס  נחשבים 
היהודי,  הספרים  בארון 
כשגדולי ומאורי הדורות 
האחרו־ השנים  במאות 
חיברו  ואף  בהם  הגו  נות 

עליהם חיבורים. 
בבית  ציונו 

אבן  הוא  בפראג  החיים 
יהודים  לרבבות  שואבת 
במקום  שיח  ששופכים 
ישועות  ורואים  הקדוש 

מעל לדרך הטבע. 
היהודית  הקהילה 
בימים  נערכת  בפראג 
ההילו־ יום  לקראת  אלו 
המסו־ העליה  לצד  לא. 
יתקיימו  לקברו,  רתית 
אירועים  שיעורים,  גם 
שו־ במוקדים  וכנסים, 
נים, בהם יעלו על נס את 
וילמדו  הפלאית  דמותו 

את תורתו. 
דייויד  קינג  במלון 
יום  את  יציינו  פראג 
ההילולא באירוע מיוחד, 
אורחים  מאות  יסעדו  בו 
ארוחים  שולחנות  על 
כיד המלך ויהנו גם מערב 
אמנים  ע"י  ושירה  פיוט 

נחשבים. 

לירן  המלון,  מנכ"ל 
לוי, מספר כי מאות אור־
שעו־ העולם  מכל  חים 
המהר"ל  של  לקברו  לים 
במה־ במלון  מתאכסנים 
לך השבוע. "לצד העליה 
מספקים  אנחנו  לקבר, 
אמ־ תכנית  גם  להם 
הר־ שיעורים,  נותית, 
במטרה  וסיורים,  צאות 
החיבור  את  להעמיק 
של  דמותו  לבין  בינם 

המהר"ל".

לאור האסונות, גם השנה מכבי 
בקידום העלאת המודעות

גדולי ישראל קוראים לציבור להצטרף ליוזמת מכבי שירותי בריאות ולערוך בדיקות מקדימות להצלת חיים

לעריכת  מכבי  פועלת  זה  בחודש 
בדיקות סקר ולהגברת המודעות למחלות 

בתחום בריאות האשה 
במכבי שירותי בריאות קיימת פעי־
העומד  בריאות  חודש  לרגל  נרחבת  לות 
בסימן הגברת המודעות למחלות המסכנות 
מעודדים  מכבי  בהנהלת  נשים.  אצל  חיים 
לבצע בדיקות סקר המומלצות ע"י משרד 
הבריאות, באמצעות בדיקה זו ניתן לאבחן 
מחלות אצל נשים. גילוי מוקדם מעלה את 
סיכויי הריפוי וההחלמה מהמחלה. בדיקת 
סקר מבוצעת באופן שגרתי לנשים בגילאי 

50 ומעלה. 
מכל  קהילות  ורבני  ישראל  גדולי 
חובת  בדבר  מכתב  על  חתמו  הארץ  רחבי 
ההשתדלות לשמירת הבריאות ע"י עריכת 
בדיקות מוקדמות, "הנה זה מכבר נחשפנו 
ברבים,  פגעו  אשר  ל"ע,   קשים  למקרים 
וגם מקרב בני קהלתנו הקדושה, אשר נת־
ונאלצים  קשים,  ומכאובים  בחולאים  קפו 
לעבור טיפולים קשים, ולעיתים אף הגיעו 

למצבים של סכנת חיים ר"ל.
"מכבי"  בריאות  שרותי  הנהלת 
ביעילות  במסירות  במקומנו  הפועלים 

הופיעו  הציבור,  בריאות  למען  ובאחריות, 
שיש  הקשים  הנתונים  את  והציגו  לפנינו, 
הרבות  והאפשרויות  הדרכים  ואת  בידם, 
למ־ המתקדמת,  הרפואה  למערכת  שיש 
עריכת  ע"י  הקשות,  מהבעיות  הרבה  נוע 
לאתר  יכולות  אשר  תקופתיות,  בדיקות 
מראש את הסכנות, ועל ידי טיפול תרופ־
תי מתאים, יש אפשרות בסיעתא דשמיא, 
בריאות  בעיות  של  ממגוון  חלק  למנוע 

רבות ומורכבות.
והנה כבר הורה לנו רבנו הגדול מרן 
וז"ל,  קל"ו-קל"ה)  (קו"א  זצ"ל,  החזו"א 
הנני חושב את ההשתדלות הטבעית, במה 
להשל־ וחובה,  למצוה  לבריאות,  שנוגע 
פקודת  אחר  למלא  ויש  האדם,  צורת  מת 
הרפואה,  לצורך  שמוצאים  במה  הרופאים 
והדקדוק על אמצעי הבריאות, היא עבודה 

אהובה לפניו יתברך עכ"ל.
לבני  בקריאה  באים  הננו  לכך,  אי 
קהילתנו היקרים שיחי', המדקדקים בקלה 
הט־ ההשתדלות  את  לעשות  כבחמורה, 
לערוך  וחובה",  "מצוה  היא  אשר  בעית, 
אשר  מסודר,  באופן  תקופתיות  בדיקות 
"מקדים  בבחינת  תהיה  דשמיא  בסיעתא 

רפואה למכה" 
דאתרא  המרא  כתב  מיוחד  מכתב 
שליט"א  מונטג  הרב  הגאון  נתיבות  של 
הלכה  גורמי  ע"י  פעמים  מספר  נתבקשנו 
ורפואה לעורר בדבר חשוב זה, הננו להביא 
בפני הציבור הקדוש את חוות דעתם, דעת 
הפוסקים  וחשובי  הדור  גדולי  של  תורה, 
מרנן  יצאו  תשס"א  בשנת  אלו.  בעניינים 
זצ"ל  אלישיב,  הגרי"ש  הדור  גדולי  ורבנן 
הגר"ש ואזנר זצ"ל, ומרן הגראי"ל שטיינמן 
זצוק"ל ויבדלחט"א הגר"נ קרליץ שליט"א 
מו־ בדיקות  נחיצות  בעניין  דעת  בגילוי 
הידועה,  המחלה  למניעת  לנשים  קדמות 
לפיקוח  נוגע  הדבר  כי  בדבריהם  וציינו 

נפשות ה"י.
למותר לומר כי לאור הדברים הללו, 
בדבר  לעצלות  או  לאדישות  מקום  אין 
בזה  לנהוג  ויש  בו,  תלויים  אדם  שחיי 
הר־ גורמי  של  וההנחיות  הכללים  עפ"י 
פואה. על מכתב זה חתומים רבני רכסים, 
הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, 
הגאון רבי משה תנעמי שליט"א, הגאון 
רבי  הגאון  שליט"א,  ברנדייס  יוסף  רבי 
רבי  הגאון  שליט"א,  לוגאסי  אברהם 
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לקראת הטקס שיארח באולם המועצה

ראש העיר משה ליאון: 
ירושלים תוביל את הרחבת 
מעגל המתנדבים "רפואה 

ושמחה – אונליין" 
משה ליאון: הרחבת רשת ההתנדבות החוצה מגזרים ויבשות הינה משימה לאומית 

# מאיר קווין מנכ"ל "רפואה ושמחה" – "אנו בעיצומה של מהפיכה בעולם 
החסד"# יו"ר "רפואה ושמחה" הרב ישראל צישינסקי – "ראש העיר ירושלים ראוי 

לכל הערכה על הובלת היוזמה".

לארגון  נדירה  מחווה  של  בצעד 
במשך  מקרוב  מלווה  הוא  אותו  החסד 
למעלה מ-15 שנה ותוך קיום הבטחת 
את  ולהגדיל  להמשיך  שלו  הבחירות 
וביש־ בירושלים  ההתנדבות  ארגוני 
משה  מר  ירושלים  עיריית  ראש  ראל; 
העיר  מועצת  באולם  יערוך  ליאון 
טקס הוקרה לראשי מערך המתנדבים 
online של "רפואה ושמחה", במהלכו 
ישיק קמפיין גיוס מתנדבים בינלאומי 
"רפואה  של  האונליין  מערך  להרחבת 
לה־ נוספים  ויקרא למעגלים  ושמחה" 
העו־ חובקת  החסד  לתעשיית  צטרף 
מקרים  אלפי  לעשרות  המסייעת  לם, 
משפחותיהם  ובני  חולים  של  סבוכים 
בר־ מתנדביה  אלפי  באמצעות  בשנה, 

חבי הארץ והעולם.
בקומה  בעז"ה  ייערך  הטקס 
ראשון  ביום  ספרא  בכיכר  השישית 
ח' אלול, באולם מועצת העיר, ויעמוד 
כחלק  לירושלים",  "מתחברים  בסימן 
את  לחבר  העיר  ראש  של  מהקריאה 
מערך החסד הגדול לעיר שחוברה לה 
יחדיו ולהוות אור לעולם בעשייה של 
של אנשים למען אנשים.  חסד ונתינה 
מכלל  ציבור  אישי  ישתתפו  בטקס 
חלק  הינם  אשר  בישראל,  המגזרים 
מתכוונים  ואשר  ההתנדבות  ממערך 
ביתר  זו  פעילות  ולהוביל  להמשיך 
שאת עם היציאה לקמפיין גיוס המת־

נדבים רחב ההיקף.
ראש העיר ירושלים משה ליאון 
ההוקרה  טקס  אירוח  לקראת  נרגש 
באר־ ותומך  שמלווה  "כמי  כי  ואומר 
"רפואה  הזה  המופלא  ההתנדבותי  גון 
ושמחה" מאז היווסדו לפני כ-15 שנה, 
המתנדבים  מערך  ראשי  את  הזמנתי 
לפעילותם,  והצדעה  הוקרה  לטקס 
לאחר שמצאו לנכון להיעתר לקריאתי 
המוקד  את  ירושלים  בעיר  והקימו 

אונ־ להתנדבות  והבינלאומי  הארצי 
ליין בירושלים. זהו רגע מרגש עבורי. 
מכלל  הבירה  עיר  תושבי  לכל  אקרא 
ולקחת  לעולם  אור  להוות  המגזרים 
חלק במערך התנדבות זה, החוצה מג־

זרים ויבשות".
"רפואה ושמחה" פועלת במספר 
אמבולנסים  שירות  ביניהם,  מישורים, 
להגעה  ונכים  לחולים  חינם  הניתנים 
ונופשו־ קייטנות  רפואיים,  לטיפולים 
בבתי  מסיבות  ומוגבלים,  לחולים  נים 
הכנת  שיקומיים,  ובמוסדות  חולים 
ושינוע מזון למשפחות חולים ונזקקים 

ובתחומים נלווים נוספים.
במהלך השנים התרחבה פעילות 
כש־ בינלאומיים,  לממדים  הארגון 
"רפואה  של  משמעותי  פרויקט  כיום 
אונ־ המתנדבים  רשת  הינו  ושמחה" 
ליין, אשר הינו מערך התנדבות הרחב 
ביותר בעולם המונה למעלה מ - 7,000 
ובעולם  בארץ  ומתנדבות  מתנדבים 
 500 מ-  למעלה  באמצעות  המנוהלים 
והעולם  הארץ  ברחבי  קבוצות  ראשי 
משפחותיהם,  ובני  לחולים  ומסייעת 
משפ־ ובני  חולים  בהסעת  היתר  בין 

חותיהם לטיפול בבתי חולים, פרויקט 
הכוונה   ומשאלות,  חלומות  הגשמת 
רפואיים  מסמכים  תרגום  רפואית, 
שינוע  שפה,  בכל  רפואיות  ושיחות 
ציוד רפואי דחוף ואוכל מיוחד וכן כל 
פרט גדול כקטן האמור להקל במצוק־

תו של החולה ובני משפחתו.
"רפואה  מנכ"ל  קווין  מאיר  הרב 
ושמחה" היוזם של פעילות המתנדבים 
אומר  המלאכה  על  והמנצח  "אונליין" 
הצ־ מקריאתו  ביותר  נרגשים  "אנו  כי 
פויה של ראש העיר ירושלים. זו הזד־
מנות אדירה עבורנו לברך מכל לב את 
לי־ העושים  ההתנדבות,  מערך  ראשי 

לות כימים ממש למען חולי ישראל".
 יו"ר "רפואה ושמחה" הרב יש־
העיר  "ראש  כי  אומר  צישינסקי  ראל 
משה ליאון בהחלט הפתיע אותנו בה־
חלטתו להוביל את קמפיין גיוס המת־
הערכה.  לכל  כך  על  ראוי  והינו  נדבים 
אנו משוכנעים כי אלפי מתנדבים חד־
לעשות  ויתגייסו  לקריאתו  ייענו  שים 
מעת לעת בדרכם, פעולה טובה למען 

הזולת.

מזל טוב
רונוכברוךנוילי

ליטנחמן רביבו ‰מרב
מנכ"ל סטו„יו רימון

 ב‰ „לר‚ל ‰ול
בעטו"מ ולמזל"ט

ירירוורובנחממנומכליוח

מזל טוב
חי חנ‰ ˜ורי בל

מנ‰ל יוו˜ ˜ופ"ח כללי למ‚זר ‰חר„י

לר‚ל ניו‡י ‰בן 
בעטו"מ ולמזל"ט
רובנחממנוומכליוח

מזל טוב
רונוכברוךנוילי

רבמר„כי ‚לי˜יו
מנכ"ל פרסום פו˜וס

לר‚ל ‰מח‰ ‰רוי‰ במעונו

בניו‡י ‰ב בעטו"מ ולמזל"ט
ממננחרובירוורי

ומכליוח
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מהפכת הכשרות באסף הרופא: מהיום – 
היולדות החרדיות לא צריכות להתפשר

בשורה נוספת מבית המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) לציבור 
החרדי: רמת כשרות מהודרת במיוחד לארוחות המוגשות בחדר האוכל

המרכז הרפואי שמיר (אסף 
הרופא) ממשיך בימים אלו במה־
החרדי,  לציבור  ההתאמה  פכת 
תוך שימת דגש על נושא כשרות 
ופתרונות  כהנים  טומאת  המזון, 

טכנולוגים הנוגעים לשבתות. 
תהליך  הושלם  לאחרונה 
במטבח  נוסף  הידור  של  מורכב 
ש"הפס  כך  החולים,  בית  של 
הקר" (האוכל הלא מבושל) המו־

גש בחדר האוכל עומד כולו תחת 
ההשגחות המהודרות ביותר. 

בנוסף, גם האוכל המבושל 
כשרותי  בסטנדרט  ברובו  עומד 
גבוה, אך מאחר והמהפכה בנושא 
טרם הושלמה, מומלץ לקבל בזמן 
מהמשגיח  אינפורמציה  אמת 
הרב חיימוביץ או מרב בית החו־

לים הרב הראל פדידה.
של  הראשי  רבה  כי  יצוין 
זלמן  שלמה  הרב  אלעד,  העיר 
לפני  הגיע  שליט"א,  גרוסמן 
במר־ לביקור  שבועות  מספר 
הרופא)  (אסף  שמיר  הרפואי  כז 
מהפכת  על  מקרוב  לעמוד  כדי 
הרפואי  המרכז  של  ההתאמה 
כולו, בדגש על מחלקת היולדות, 

הרב  החרדי.  לציבור 
ובא־ במחלקות  סייר 
כשהוא  השונים  גפים 
החו־ בית  ברב  מלווה 
פדידה,  הראל  הרב  לים 
הקהילה  קשרי  במתאם 
וב־ קורניק  משה  הרב 
בבית  הכשרות  משגיח 
שמואל  הרב  החולים 

חיימוביץ.
הרב  סייר  הביקור  במהלך 
עם  יחד  האוכל   ובחדר  במטבח 
שמעון  מר  המזון  מערך  מנהל 
הכשרות  מרמת  והתפעל  אסולין 
במטבחי  שמתבצעת  הקפדנית 
בית החולים. במהלך סיור באחת 
נתקל  המזון,  מערך  ממחלקות 
מיוחד  כשרותי  בחידוש  הרב 
שהתפעל ממנו מאוד והורה לעו־
זרו לתעד את החידוש כדי שיוכל 
הכשרות  במערכות  אותו  ליישם 

שתחת פיקוחו בעיר אלעד.
בחלק  מדובר  כאמור, 
המרכז  של  ההתאמה  ממהפכת 
בדגש  החרדי,  לציבור  הרפואי 
מה־ כחלק  היולדות.  מחלקת  על 
רוב  הוכשר  המתוארת  מהפכה 

טומאת  מפני  החולים  בית  שטח 
טכנו־ פתרונות  והותקנו  כהנים 
לוגים המונעים חילולי שבת ממי 

ששובת במקום.
נהנות  היולדות  במחלקת 
בני  גם  כמו   – החרדיות  היולדות 
מוח־ מהתאמה   – משפחותיהן 

ע"פ  החרדי  החיים  לאורח  לטת 
אישי  יחס  ההלכה,  דקדוקי  כל 
ובקשה  דרישה  בכל  והתחשבות 

במהלך האשפוז.
המ־ המהלכים  תוצאות 
עם  בשטח  ניכרות  כבר  תוארים 
שבחרו  חרדיות  יולדות  מאות 
האח־ בחודשים  ב'שמיר'  ללדת 
כל  וגדל  שהולך  מספר  רונים, 
והשם  הרב  האמון  לנוכח  העת 

הטוב של שמיר ברחוב החרדי.

הח"כית בחרה לפתוח את 
שנת הלימודים ב'שמעיה': 

"אסייע ככל שאדרש"
"הנושא של ילדים ומוגבלויות הוא קרוב לליבי, ואעשה ככל שאדרש 

למצוא פתרונות לאתגרים שעומדים בפנינו בנושא"

החדשה  הלימודים  שנת 
נפתחה בקול רעש גדול, וכמיטב 
המסורת הח"כים, השרים ונציגי 
את  לציין  בחרו  השונים  הציבור 
מתוקש־ בביקורים  האירוע 
השונים,  החינוך  במוסדות  רים 
בדגש על אלו שקרובים ל"בייס" 

שלהם.
יוצאת מן  הכלל היא חברת 
הכנסת קטי שטרית (ליכוד) שב־
הלימודים  שנת  את  לפתוח  חרה 
במוסדות  מקיף  בסיור  דווקא 
'שמעיה' בבני ברק, כדי להעביר 
מסר בדבר החשיבות של שילוב 
בחברה  מוגבלות  עם  אנשים 
השו־ הצרכים  על  ללמוד  וכדי 
לסייע  ניתן  בהם  והאופנים  נים 

לאוכלוסיה זו.
ח"כ  עמדה  הסיור  במהלך 
הפעילות  על  מקרוב  שטרית 
בכל  שמעיה  ארגון  של  המגוונת 
עם  לאנשים  לסיוע  שקשור  מה 

מוגבלויות, ולשילובם בחברה.
הבחירה  כי  ציינה  היא 
מהסוג  לסיור  כמוקד  ב'שמעיה' 
החשיבות  של  תוצאה  היא  הזה 
עם  לאנשים  בסיוע  רואה  שהיא 
'שמעיה'  כי  וההבנה  מוגבלויות, 
הוא הארגון המוביל בנושא בכל 
איכות  בין  לשילוב  שקשור  מה 

הפעילות, המקצועיות וההיקף.
בנוסף שוחחה שטרית בה־
תפעלות על המסירות של הצוות 
של 'שמעיה'. "זה אנשים שבאים 
שליחות  של  ממקום  לעבודה 
לידי  בא  וזה  אחר,  דבר  כל  לפני 
אינסו־ במסירות  בשטח  ביטוי 
בהת־ שטרית  ציינה  עוד  פית". 
ש'שמעיה'  העובדה  את  פעלות 
האוכלוסיה  סוגי  לכל  מסייעת 
ללא כל קשר לשיוך מגזרי זה או 
נוס־ עדות  שמהווה  דבר  אחר, 
השליחות   ותחושת  לערכים  פת 

שבשמם פועל הארגון.

שט־ נועדו  הסיור  בסיום 
ראשי  עם  לשכתה  וצוות  רית 
שמעיה, המנכ"ל הרב שמעון לוי 
והסמנכ"ל הרב יהושע רייס, לפ־
גישה ממושכת במשרדי הארגון. 
הפגישה עסקה בקידום ובשיפור 
מוג־ עם  אנשים  לטובת  חקיקה 

בלויות.
לח־ הודו  'שמעיה'  ראשי 
וההת־ ההקשבה  על  כנסת  ברת 
עם  אנשים  של  בעניינם  עמקות 
לה בהצלחה  ואיחלו  מוגבלויות, 

בהמשך דרכה הציבורית.
שמעיה,  במרכז  "סיירתי 
מוגבלויות  עם  בילדים  שמטפל 
סייעות,  של  למגוון  והקשבתי 
סיכמה  ומטפלות",  מטפלים 
והבטיחה:  הביקור  את  שטרית 
ומוגבלויות  ילדים  של  "הנושא 
ככל  ואעשה  לליבי,  קרוב  הוא 
לאת־ פתרונות  למצוא  שאדרש 

גרים שעומדים בפנינו בנושא".

הדרה בהייטק: בוגרים מהחברה 
החרדית מתקשים להשתלב בתעשייה

דו"ח שהוציא רשות החדשנות חושף: כ-40% מחברות ההייטק 
הישראליות לא שכרו בשנה האחרונה מהנדסים זוטרים כלל, מה 

שמונע מצעירים חרדים שלא שירתו בצבא להשתלב בתעשיית ההייטק

לה־ מתקשים  וערבים  חרדים 
עולה  כך  ההייטק,  בתעשיית  שתלב 
החדשנות  רשות  של  האחרון  מהדו"ח 
- 'חדשנות בישראל'. לפי הדו"ח נוצר 
השתל־ מפני  חסם  שיוצר  שוק  כשל 
חרדים  כמו  לאוכלוסיות  בהייטק  בות 
וערבים. נתוני הדו"ח מצביעים על כך 
שפועלות  ההייטק  מחברות  שכ-40% 
האחרונה  בשנה  שכרו  לא  בישראל 
להוציא  ומעדיפים  זוטרים,  מהנדסים 
משרות אלה למזרח אירופה או מדינות 

מתפתחות אחרות. 
צעירים  מהנדסים  זה,  במצב 
וק־ צבאי  שירות  נעדרי  ניסיון  וחסרי 
שסובלים  כאלה  או  מתאימים,  שרים 
סובלים  קדומות,  ודעות  מסטיגמות 
ידי  על  ההייטק  בתעשיית  מהדרה 
חברות שמעדיפות על פי רוב עובדים 
תכניות  ובוגרי  החילונית  מהאוכלוסיה 

טכנולוגיות בצה"ל.   
מנהל  גיגי  בן  נתנאל  לדברי  אך 
המ־ מפתחים  תכנית  של  התפעול 
כישרוניים  חרדים  צעירים  כשירה 
ההייטק,  בתעשיית  מפתח  לתפקידי 
"בתע־ מכוונת.  בהדרה  מדובר  אין 
שיית הייטק אין משמעות להשתייכות 
לידע  רק  העובדים,  של  הקהילתית 

הטכנולוגי, לכישרון ולהבנת אופי הת־
עשייה. המחסור בידע מוקדם והיכרות 
הם  וההייטק,  התעסוקה  עולמות  עם 
חרדים",  לצעירים  משמעותי  מכשול 

אומר בן גיגי.
הח־ על  להתגבר  במטרה  ואכן, 
יצרו  התעשיה,  של  המובנים  סמים 
ייעו־ הכשרה  של  מסלול  ב'מפתחים' 
כשרוניים  לגברים  אינטנסיבית  דית 
וחצי  שנה  בתוך  שמצליחה  חרדים, 
והכלים  הידע  את  להם  להעניק  בלבד 
נחשבות  במשרות  אותם  לשלב  ואף 

בחברות הייטק מובילות.
על  בנויים  בתכנית,  הלימודים 
תוך  למחוננים,  לימודים  תכניות  פי 
ולפי־ בחומר  להעמקה  כלים  הקניית 
דומה  הלימודים  אופי  יצירתיות.  תוח 

אינם  שברובם  ישיבתיים,  ללימודים 
לימודים  אלא  פרונטליים  לימודים 
במסלול  ההוראה  צוות  בחברותא. 
אקדמיה  מאנשי  מורכב  'מפתחים', 
אינט־ לימודים  בתכניות  ניסיון  בעלי 
ההיי-טק  בעולם  עשיר  ורקע  נסיביות 

ותעסוקת חרדים. 
בימים הקרובים יסתיים רישום 
למחזור לימודים שלישי המיועד לגב־
בתחום)  רקע  כל  ללא  (גם  חרדים  רים 
ותפיסה  מוטיבציה  בעלי  מצטיינים, 
מורכ־ סוגיות  לפתור  יכולת  עם  חדה 
בות בדרכים יצירתיות, כאשר במקביל 
הראשון  הלימודים  מחזור  של  בוגרים 
בתפקידי  בעבודה  משתלבים  כבר 
מפתחים, מהנדסים ומנתחי מידע בח־

ברות הייטק בינלאומית גדולות.

'מכבי' קיימה הרצאה מקצועית 
לחולי סכרת בנופשון הקיץ השנתי 

של עמותת 'מתוקים לדרך'
עמותת 'מתוקים לדרך' קיימה גם השנה את הנופשון למאות אמהות וילדים 
סוכרתיים • כמדי שנה, שילב הנופשון בין אטרקציות מותאמות בליווי אישי, 
לבין סדנאות והרצאות מקצועיות • נטורופתית 'מכבי טבעי' ממרחב אלעד 

השתתפה בחלק המקצועי עם הרצאה מרתקת ומעשירה

הש־ ב'מכבי'  אלעד  מרחב 
עמו־ של  המתוק  בנופשון  תתף 
הר־ וקיים  לדרך',  'מתוקים  תת 
צאה למאות הנופשים - אמהות 
ההרצאה  סכרת.  חולי  וילדים 
התכנים  ממערך  חלק  היוותה 
המקצועיים, והיא נמסרה ע"י גב' 
'מכבי  נטורופתית  ארליך,  הדס 

טבעי' במרחבי אלעד ובני ברק.
לדרך'  'מתוקים  עמותת 
סוכ־ ל-1,000  במעל  תומכת 
התלויה  (סכרת   1 סוג  רתיים  
ומכל  הגילאים,  בכל  באינסולין) 
כוללת  פעילותה  הארץ.  רחבי 
עיון,  ימי  כנסים,  תמיכה,  מרכזי 
סדנאות ונופשונים מותאמי גיל. 
את  העמותה  קיימה  לאחרונה, 
הנופשון השנתי לילדים, המהווה 

להתעד־ חשוב  מפגש  מקום 
התפתחויות  על  ולמידה  כנות 
חדשות  טכנולוגיות  רפואיות, 
לה־ מיומנויות  והקניית  בתחום, 

תמודדות עצמית עם המחלה. כל 
זאת באמצעות סדנאות, תוכניות 
ואטרקציות בליווי אנשי מקצוע: 
אחות סוכרת, רופאה, דיאטנית, 

עו"ס ועוד.
מנהל  שכטר,  אהרון  הרב 
ואחראי  בעמותה  הפרויקטים 
בברכה  קידם  האירועים  הפקת 
ב'מכבי',  אלעד  מרחב  מנהל  את 
המרחב  מנהל  שחורי.  מרדכי  ר' 
של  הענפה  פעילותה  את  סקר 
הבריאות  קידום  בתחום  'מכבי' 
כרוניות  במחלות  וטיפול  בכלל, 
משא־ משקיעה  "מכבי  בפרט: 

בים רבים בקידום בריאותם של 
טיפול  על  רב  דגש  תוך  חבריה, 
נכון ומעקב לחולים כרוניים. על 
של  בריאותם  על  לשמור  מנת 
פנייה  יוזמים  אנו  הסכרת,  חולי 
להם  וקוראים  לחולים  אישית 
מרוכזים,  בדיקות  לימי  להירשם 
בחודש.  פעמיים  המתקיימים 
מעמידים  אנו  הבדיקות  בימי 
מעטפת שירות  החברים  לרשות 
עיניים,  בדיקת  הכוללת  מלאה, 
אחיות.  ומעקב  דמים  לקיחת 
מתקיימות  הללו  הפעילות  כל 
הבריאות  קידום  ממהלך  כחלק 
'30,40,50' הפועל במחוז המרכז, 
המחוז,  ראש  של  ניהולה  תחת 
הגב' דבורה חסיד. בכדי להנגיש 
'מכבי'  מקפידה  הפעילות,  את 
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מהפכת הכשרות באסף הרופא: מהיום – 
היולדות החרדיות לא צריכות להתפשר

בשורה נוספת מבית המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) לציבור 
החרדי: רמת כשרות מהודרת במיוחד לארוחות המוגשות בחדר האוכל

המרכז הרפואי שמיר (אסף 
הרופא) ממשיך בימים אלו במה־
החרדי,  לציבור  ההתאמה  פכת 
תוך שימת דגש על נושא כשרות 
ופתרונות  כהנים  טומאת  המזון, 

טכנולוגים הנוגעים לשבתות. 
תהליך  הושלם  לאחרונה 
במטבח  נוסף  הידור  של  מורכב 
ש"הפס  כך  החולים,  בית  של 
הקר" (האוכל הלא מבושל) המו־

גש בחדר האוכל עומד כולו תחת 
ההשגחות המהודרות ביותר. 

בנוסף, גם האוכל המבושל 
כשרותי  בסטנדרט  ברובו  עומד 
גבוה, אך מאחר והמהפכה בנושא 
טרם הושלמה, מומלץ לקבל בזמן 
מהמשגיח  אינפורמציה  אמת 
הרב חיימוביץ או מרב בית החו־

לים הרב הראל פדידה.
של  הראשי  רבה  כי  יצוין 
זלמן  שלמה  הרב  אלעד,  העיר 
לפני  הגיע  שליט"א,  גרוסמן 
במר־ לביקור  שבועות  מספר 
הרופא)  (אסף  שמיר  הרפואי  כז 
מהפכת  על  מקרוב  לעמוד  כדי 
הרפואי  המרכז  של  ההתאמה 
כולו, בדגש על מחלקת היולדות, 

הרב  החרדי.  לציבור 
ובא־ במחלקות  סייר 
כשהוא  השונים  גפים 
החו־ בית  ברב  מלווה 
פדידה,  הראל  הרב  לים 
הקהילה  קשרי  במתאם 
וב־ קורניק  משה  הרב 
בבית  הכשרות  משגיח 
שמואל  הרב  החולים 

חיימוביץ.
הרב  סייר  הביקור  במהלך 
עם  יחד  האוכל   ובחדר  במטבח 
שמעון  מר  המזון  מערך  מנהל 
הכשרות  מרמת  והתפעל  אסולין 
במטבחי  שמתבצעת  הקפדנית 
בית החולים. במהלך סיור באחת 
נתקל  המזון,  מערך  ממחלקות 
מיוחד  כשרותי  בחידוש  הרב 
שהתפעל ממנו מאוד והורה לעו־
זרו לתעד את החידוש כדי שיוכל 
הכשרות  במערכות  אותו  ליישם 

שתחת פיקוחו בעיר אלעד.
בחלק  מדובר  כאמור, 
המרכז  של  ההתאמה  ממהפכת 
בדגש  החרדי,  לציבור  הרפואי 
מה־ כחלק  היולדות.  מחלקת  על 
רוב  הוכשר  המתוארת  מהפכה 

טומאת  מפני  החולים  בית  שטח 
טכנו־ פתרונות  והותקנו  כהנים 
לוגים המונעים חילולי שבת ממי 

ששובת במקום.
נהנות  היולדות  במחלקת 
בני  גם  כמו   – החרדיות  היולדות 
מוח־ מהתאמה   – משפחותיהן 

ע"פ  החרדי  החיים  לאורח  לטת 
אישי  יחס  ההלכה,  דקדוקי  כל 
ובקשה  דרישה  בכל  והתחשבות 

במהלך האשפוז.
המ־ המהלכים  תוצאות 
עם  בשטח  ניכרות  כבר  תוארים 
שבחרו  חרדיות  יולדות  מאות 
האח־ בחודשים  ב'שמיר'  ללדת 
כל  וגדל  שהולך  מספר  רונים, 
והשם  הרב  האמון  לנוכח  העת 

הטוב של שמיר ברחוב החרדי.

הח"כית בחרה לפתוח את 
שנת הלימודים ב'שמעיה': 

"אסייע ככל שאדרש"
"הנושא של ילדים ומוגבלויות הוא קרוב לליבי, ואעשה ככל שאדרש 

למצוא פתרונות לאתגרים שעומדים בפנינו בנושא"

החדשה  הלימודים  שנת 
נפתחה בקול רעש גדול, וכמיטב 
המסורת הח"כים, השרים ונציגי 
את  לציין  בחרו  השונים  הציבור 
מתוקש־ בביקורים  האירוע 
השונים,  החינוך  במוסדות  רים 
בדגש על אלו שקרובים ל"בייס" 

שלהם.
יוצאת מן  הכלל היא חברת 
הכנסת קטי שטרית (ליכוד) שב־
הלימודים  שנת  את  לפתוח  חרה 
במוסדות  מקיף  בסיור  דווקא 
'שמעיה' בבני ברק, כדי להעביר 
מסר בדבר החשיבות של שילוב 
בחברה  מוגבלות  עם  אנשים 
השו־ הצרכים  על  ללמוד  וכדי 
לסייע  ניתן  בהם  והאופנים  נים 

לאוכלוסיה זו.
ח"כ  עמדה  הסיור  במהלך 
הפעילות  על  מקרוב  שטרית 
בכל  שמעיה  ארגון  של  המגוונת 
עם  לאנשים  לסיוע  שקשור  מה 

מוגבלויות, ולשילובם בחברה.
הבחירה  כי  ציינה  היא 
מהסוג  לסיור  כמוקד  ב'שמעיה' 
החשיבות  של  תוצאה  היא  הזה 
עם  לאנשים  בסיוע  רואה  שהיא 
'שמעיה'  כי  וההבנה  מוגבלויות, 
הוא הארגון המוביל בנושא בכל 
איכות  בין  לשילוב  שקשור  מה 

הפעילות, המקצועיות וההיקף.
בנוסף שוחחה שטרית בה־
תפעלות על המסירות של הצוות 
של 'שמעיה'. "זה אנשים שבאים 
שליחות  של  ממקום  לעבודה 
לידי  בא  וזה  אחר,  דבר  כל  לפני 
אינסו־ במסירות  בשטח  ביטוי 
בהת־ שטרית  ציינה  עוד  פית". 
ש'שמעיה'  העובדה  את  פעלות 
האוכלוסיה  סוגי  לכל  מסייעת 
ללא כל קשר לשיוך מגזרי זה או 
נוס־ עדות  שמהווה  דבר  אחר, 
השליחות   ותחושת  לערכים  פת 

שבשמם פועל הארגון.

שט־ נועדו  הסיור  בסיום 
ראשי  עם  לשכתה  וצוות  רית 
שמעיה, המנכ"ל הרב שמעון לוי 
והסמנכ"ל הרב יהושע רייס, לפ־
גישה ממושכת במשרדי הארגון. 
הפגישה עסקה בקידום ובשיפור 
מוג־ עם  אנשים  לטובת  חקיקה 

בלויות.
לח־ הודו  'שמעיה'  ראשי 
וההת־ ההקשבה  על  כנסת  ברת 
עם  אנשים  של  בעניינם  עמקות 
בהצלחה  לה  ואיחלו  מוגבלויות, 

בהמשך דרכה הציבורית.
שמעיה,  במרכז  "סיירתי 
מוגבלויות  עם  בילדים  שמטפל 
סייעות,  של  למגוון  והקשבתי 
סיכמה  ומטפלות",  מטפלים 
והבטיחה:  הביקור  את  שטרית 
ומוגבלויות  ילדים  של  "הנושא 
ככל  ואעשה  לליבי,  קרוב  הוא 
לאת־ פתרונות  למצוא  שאדרש 

גרים שעומדים בפנינו בנושא".

הדרה בהייטק: בוגרים מהחברה 
החרדית מתקשים להשתלב בתעשייה

דו"ח שהוציא רשות החדשנות חושף: כ-40% מחברות ההייטק 
הישראליות לא שכרו בשנה האחרונה מהנדסים זוטרים כלל, מה 

שמונע מצעירים חרדים שלא שירתו בצבא להשתלב בתעשיית ההייטק

לה־ מתקשים  וערבים  חרדים 
עולה  כך  ההייטק,  בתעשיית  שתלב 
החדשנות  רשות  של  האחרון  מהדו"ח 
- 'חדשנות בישראל'. לפי הדו"ח נוצר 
השתל־ מפני  חסם  שיוצר  שוק  כשל 
חרדים  כמו  לאוכלוסיות  בהייטק  בות 
וערבים. נתוני הדו"ח מצביעים על כך 
שפועלות  ההייטק  מחברות  שכ-40% 
האחרונה  בשנה  שכרו  לא  בישראל 
להוציא  ומעדיפים  זוטרים,  מהנדסים 
משרות אלה למזרח אירופה או מדינות 

מתפתחות אחרות. 
צעירים  מהנדסים  זה,  במצב 
וק־ צבאי  שירות  נעדרי  ניסיון  וחסרי 
שסובלים  כאלה  או  מתאימים,  שרים 
סובלים  קדומות,  ודעות  מסטיגמות 
ידי  על  ההייטק  בתעשיית  מהדרה 
חברות שמעדיפות על פי רוב עובדים 
תכניות  ובוגרי  החילונית  מהאוכלוסיה 

טכנולוגיות בצה"ל.   
מנהל  גיגי  בן  נתנאל  לדברי  אך 
המ־ מפתחים  תכנית  של  התפעול 
כישרוניים  חרדים  צעירים  כשירה 
ההייטק,  בתעשיית  מפתח  לתפקידי 
"בתע־ מכוונת.  בהדרה  מדובר  אין 
שיית הייטק אין משמעות להשתייכות 
לידע  רק  העובדים,  של  הקהילתית 

הטכנולוגי, לכישרון ולהבנת אופי הת־
עשייה. המחסור בידע מוקדם והיכרות 
הם  וההייטק,  התעסוקה  עולמות  עם 
חרדים",  לצעירים  משמעותי  מכשול 

אומר בן גיגי.
הח־ על  להתגבר  במטרה  ואכן, 
יצרו  התעשיה,  של  המובנים  סמים 
ייעו־ הכשרה  של  מסלול  ב'מפתחים' 
כשרוניים  לגברים  אינטנסיבית  דית 
וחצי  שנה  בתוך  שמצליחה  חרדים, 
והכלים  הידע  את  להם  להעניק  בלבד 
נחשבות  במשרות  אותם  לשלב  ואף 

בחברות הייטק מובילות.
על  בנויים  בתכנית,  הלימודים 
תוך  למחוננים,  לימודים  תכניות  פי 
ולפי־ בחומר  להעמקה  כלים  הקניית 
דומה  הלימודים  אופי  יצירתיות.  תוח 

אינם  שברובם  ישיבתיים,  ללימודים 
לימודים  אלא  פרונטליים  לימודים 
במסלול  ההוראה  צוות  בחברותא. 
אקדמיה  מאנשי  מורכב  'מפתחים', 
אינט־ לימודים  בתכניות  ניסיון  בעלי 
ההיי-טק  בעולם  עשיר  ורקע  נסיביות 

ותעסוקת חרדים. 
בימים הקרובים יסתיים רישום 
למחזור לימודים שלישי המיועד לגב־
בתחום)  רקע  כל  ללא  (גם  חרדים  רים 
ותפיסה  מוטיבציה  בעלי  מצטיינים, 
מורכ־ סוגיות  לפתור  יכולת  עם  חדה 
בות בדרכים יצירתיות, כאשר במקביל 
הראשון  הלימודים  מחזור  של  בוגרים 
בתפקידי  בעבודה  משתלבים  כבר 
מפתחים, מהנדסים ומנתחי מידע בח־

ברות הייטק בינלאומית גדולות.

'מכבי' קיימה הרצאה מקצועית 
לחולי סכרת בנופשון הקיץ השנתי 

של עמותת 'מתוקים לדרך'
עמותת 'מתוקים לדרך' קיימה גם השנה את הנופשון למאות אמהות וילדים 
סוכרתיים • כמדי שנה, שילב הנופשון בין אטרקציות מותאמות בליווי אישי, 
לבין סדנאות והרצאות מקצועיות • נטורופתית 'מכבי טבעי' ממרחב אלעד 

השתתפה בחלק המקצועי עם הרצאה מרתקת ומעשירה

הש־ ב'מכבי'  אלעד  מרחב 
עמו־ של  המתוק  בנופשון  תתף 
הר־ וקיים  לדרך',  'מתוקים  תת 
צאה למאות הנופשים - אמהות 
ההרצאה  סכרת.  חולי  וילדים 
התכנים  ממערך  חלק  היוותה 
המקצועיים, והיא נמסרה ע"י גב' 
'מכבי  נטורופתית  ארליך,  הדס 

טבעי' במרחבי אלעד ובני ברק.
לדרך'  'מתוקים  עמותת 
סוכ־ ל-1,000  במעל  תומכת 
התלויה  (סכרת   1 סוג  רתיים  
ומכל  הגילאים,  בכל  באינסולין) 
כוללת  פעילותה  הארץ.  רחבי 
עיון,  ימי  כנסים,  תמיכה,  מרכזי 
סדנאות ונופשונים מותאמי גיל. 
את  העמותה  קיימה  לאחרונה, 
הנופשון השנתי לילדים, המהווה 

להתעד־ חשוב  מפגש  מקום 
התפתחויות  על  ולמידה  כנות 
חדשות  טכנולוגיות  רפואיות, 
לה־ מיומנויות  והקניית  בתחום, 
תמודדות עצמית עם המחלה. כל 
זאת באמצעות סדנאות, תוכניות 
ואטרקציות בליווי אנשי מקצוע: 
אחות סוכרת, רופאה, דיאטנית, 

עו"ס ועוד.
מנהל  שכטר,  אהרון  הרב 
ואחראי  בעמותה  הפרויקטים 
בברכה  קידם  האירועים  הפקת 
ב'מכבי',  אלעד  מרחב  מנהל  את 
המרחב  מנהל  שחורי.  מרדכי  ר' 
של  הענפה  פעילותה  את  סקר 
הבריאות  קידום  בתחום  'מכבי' 
כרוניות  במחלות  וטיפול  בכלל, 
משא־ משקיעה  "מכבי  בפרט: 

בים רבים בקידום בריאותם של 
טיפול  על  רב  דגש  תוך  חבריה, 
נכון ומעקב לחולים כרוניים. על 
של  בריאותם  על  לשמור  מנת 
פנייה  יוזמים  אנו  הסכרת,  חולי 
להם  וקוראים  לחולים  אישית 
מרוכזים,  בדיקות  לימי  להירשם 
בחודש.  פעמיים  המתקיימים 
מעמידים  אנו  הבדיקות  בימי 
שירות  מעטפת  החברים  לרשות 
עיניים,  בדיקת  הכוללת  מלאה, 
אחיות.  ומעקב  דמים  לקיחת 
מתקיימות  הללו  הפעילות  כל 
הבריאות  קידום  ממהלך  כחלק 
'30,40,50' הפועל במחוז המרכז, 
המחוז,  ראש  של  ניהולה  תחת 
הגב' דבורה חסיד. בכדי להנגיש 
'מכבי'  מקפידה  הפעילות,  את 
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במהדורה מוגבלת: משקה 
חלב 'יטבתה' בטעם 'בלונדי'
מחלבת 'יטבתה' ממשיכה לרענן את מקרר משקאות החלב, ומשיקה מוצר 

חדש במהדורה מוגבלת: משקה חלב בטעם שוקולד 'בלונדי'. המוצר משווק 
בבקבוק נוח במיוחד של 1 ליטר ובבקבוק אישי של 350 מ"ל.

פרי  הינו  החדש  המשקה 
השוקו  בין  פורה  פעולה  שיתוף 
הטעים בארץ, לבין שוקולד פרה 
 . 'שטראוס'  של  האהוב  'בלונדי' 
שחו־ לבן  שוקולד  הוא  'בלונדי' 
מרי הגלם בו עוברים תהליך של 
קירמול  כך שמתקבל מוצר בעל 
הודות  נפלא.  וטעם  זהוב  גוון 
הנפלא,  ולטעמם  זו  לחדשנות 

משקאות החלב של יטבתה הינם 
נמ־ אשר  בקטגוריה  היחידים 
לאורך  עקבית  בצמיחה  צאים 
מנתח   69% ומהווים  השנים, 

השוק הצרכני.
בד"ץ  בהשגחת  כשרות: 
רובין  הגר"א  בראשות  מהדרין 

שליט"א.

לקראת פתיחת שנת הלימודים:

'שמרית' השתתפה ביום 
עיון ארצי למורות בי"ע
מרכז ההשתלמויות שע"י מרכז בית יעקב קיים יום עיון למאות 

מורות בי"ע ברחבי הארץ. יום העיון התקיים בבית המדרש להלכה 
בהתיישבות – "אמונת איש" העוסק בתחום מצוות התלויות בארץ,  

בנשיאות הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א. 

שי־ התקיים  היום  במהלך 
בסו־ שדן  גלעדי,  הרב  של  עור 
הפרשת  בהלכות  שונות  גיות 
חלה, תוך דגש מיוחד על ערבוב 
ומשמעותם  שונים  קמחים  סוגי 
וברכתה.  החלה  הפרשת  לעניין 
'שמרית'  האפייה  מוצרי  חברת 
עם  המשתתפות  את  הפתיעה 
'נטורינה',  שכללו  שי  ערכות 
פרווה  טבעוני,  תחליף  המהווה 
ער־ עם  קוקוס  שמן  בסיס  על 

למוצרי  מוספים,  תזונתיים  כים 
של  יתרונה  והמרגרינה.  החמאה 
החלק,  במרקם  טמון  ה'נטורינה' 
ובטעם הניטרלי, ללא טעם הקו־
נהדרות  תוצאות  המעניק  קוס, 
ולתבשילים.  למאפים  וטעימות 
בנוסף העניקה 'שמרית' שמרים, 
ללא  ומרגרינה  אפיה  משפרי 

שומן מוקשה.
בכ־ הינם  'שמרית'  מוצרי 
החרדית,  העדה  בד"ץ  שרות 

ובח־ השיווק  ברשתות  ונמכרת 
ישוב טוב: המינהל נויות המובחרות.

הקהילתי רמת שלמה 
למען התושבים החדשים
מאות המשפחות החדשות שהתאכלסו ברמת שלמה זכו לקבלת פנים 

חמה ולבבית ע"י במינהל הקהילתי

הולך  שלמה  רמת  בשכונת 
ונשלם בימים אלו שלב האכלוס 
החד־ בבניה  הראשון  החלק  של 
שה, כאשר כמה מאות משפחות 
כבר הגיעו להתגורר בבתים שב־
כאמור  מדובר  הושלמה.  נייתם 
שלבי  מספר  מתוך  אחד  בשלב 
הרחבה של השכונה, כאשר בט־
ווח של שנים ספורות היא צפויה 

להכפיל את גודלה.
תהליך  את  שמלווה  מי 
הקליטה של התושבים החדשים 
המינהל  הוא  הקהילתית  ברמה 
לדוג־ כך  שלמה.  רמת  הקהילתי 
מא, לתושבים החדשים המתינה 
מיוחדת  ערכה  הבית  דלת  על 
ברכת  ובה  המינה,  הכין  אותה 
ברוכים הבאים, שובר השתתפות 
חוברות  המינהל,  בפעילויות 
עם  אינפורמטיביות  הדרכה 
לתושבים  הרלוונטי  המידע  כל 
בתי  מוסדות,  גמ"חים,  (עסקים, 
כנסת וכיו"ב) וגם דף למילוי פר־
טים אישיים ומשפחתיים לצורך 

הכנסתם למאגר השכונתי.
כמינהל  שלנו  "המטרה 
את  החדשים  לתושבים  לתת  זה 
למקום  הגיעו  שהם  ההרגשה 
הנכון...שירגישו בבית כבר ברגע 
במינהל,  מסבירים  הראשון", 
אינו  אמנם  "המינהל  ומוסיפים: 
העירייה,  במקום  שמתפקד  גוף 
השכונתי  להווי  הקשור  בכל  אך 
ולחיים הקהילתיים הוא הכתובת 
שלנו  והמטרה   – האולטימטיבית 
התושבים  לקראת  לבוא  היא 

החדשים בהיבט הזה".
מש־ בגל  מדובר  כאמור, 

גלי  מספר  מתוך  ראשון  תכנים 
במסגרת  זאת  כל   – משתכנים 
שהושלם.  הראשון  הפרוייקט 
גם  הבניה  נמשכת  אלו  בימים 
כשעל  נוספים,  בפרוייקטים 
הפרק במקביל ישנם פרוייקטים 

נוספים בהליכי אישור.
כזכור, בסיור שקיים לאח־
עיריית  ראש  מ"מ  בשכונה  רונה 
ראוכברגר,  אליעזר  ירושלים, 
גם  לתת  ידאג  כי  הבטיח  הוא 
את  החדשים  השכונה  לתושבי 
של  המקצועיים  שירותיה  כל 
איכלוס  לאפשר  בכדי  העירייה 
בניית  על  בישר  הוא  נוסף  קל. 
קידום  לשכונה,  החדש  המקווה 
הש־ בין  שיחבר   22 כביש  של 
כונה לכביש גולדה, וכן עמד על 
מבני  להוספת  והתוכניות  הצורך 

ציבור ובתי כנסת רבים.
על  דיבר  גם  רה"ע  מ"מ 

שתע־ פרברים  רכבת  בניית 
ורמת  רמות  השכונות  דרך  בור 
הר־ מוגן,  לדיור  אופציה  שלמה, 
וטיפול  השכונתי  העירוב  חבת 
בבעיות הפקקים בכבישי הגישה 
לשכונה. בענין הזה יצויין כי הוא 
מתכ־ עם  דחופה  ישיבה  זימן 
בכדי  לשכונה  הגישה  כביש  נני 
העומס  לבעית  פתרונות  למצוא 

בכביש ובכיכר החדשה.
במהלך  חשף  ראוכברגר 
השכו־ ליזמי  אישר  כי  הביקור 
להמשיך  החדשה  הפרטית  נה 
יחידות  כ-650  בניית  בהליכי 
לק־ ירוק.  במסלול  נוספות  דיור 
דיון  התקיים  הסיור  סוף  ראת 
השתתפו  בו  השכונה  צרכי  על 
בתי  גבאי  ונציגי  השכונה  עסקני 
נו־ נושאים  נדונו  כאשר  הכנסת, 
ספים אשר ראוי לתת עליהם את 

הדעת לתועלת תושבי השכונה.

סטאר – סנדביץ'

חוזרים לבית הספר עם כריכים 
מזינים ומלאים בחלבון בשילוב 

טונה סטארקיסט
אחד הדברים החשובים בסדר היום של הילד הוא ארוחת הבוקר. 

ארוחת הבוקר צריכה להיות מזינה ומשביעה. טונה סטארקיסט מציעה 
באתר מס' מתכונים לסנדוויצ'ים משודרגים, מטעימים ומשביעים אשר 
יהוו ארוחה מזינה לילד. אל תשכחו להוסיף פתק חמוד שתמיד מחמם 

את הלב.

פתרון  היא  בבסיסה  טונה 
לשדרוג  ולילדים,  להורים  מצוין 
היא  הכריך.  של  ומעניין  משביע 
מועשרת ברכיבים תזונתיים וני־
חוס־ לבית:  מחוץ  לצריכה  תנת 
כת  זמן הכנה, טונה סטארקיסט 
מגיעה במספר טעמים, הם אינם 
עם  ויחד  משמר  חומר  מכילים 
זאת אינם דורשים קירור עד רגע 

הפתיחה.
כריך טונה בסגנון טונסיאי:

מצרכים:
2 פרוסות לחם מלא

1 קופסה של טונה סטאר־
קיסט בשמן

1 ביצה קשה
1 כפית אריסה

2 מלפפונים חמוצים
(אופ־ פטרוזיליה  ענפי   2

ציונלי)

אופן ההכנה:
אחד  לחם  פרוסת  מורחים 

באריסה.
פרוסות  על  מוסיפים 

הלחם את הטונה.
הקשה  הביצה  את  פורסים 

מעל  אותם  ומסדרים  לעיגולים 
הטונה.

הח־ המלפפון  את  פורסים 

מוץ ומניחים על הביצה.
הפטרוזיליה  את  קוצצים 

ומפזרים מעל.
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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



33יום שישי ו' אלול תשע"ט 06/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

רובח

ברבניביבורננרובחומברמח
יוםוירר

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

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

