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להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן
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ה"  "ַוֲאִני ְתִפלָּ
אמר הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיס־

חא זיע"א (נלב"ע י"ב אלול תקפ"ז):

עזר־ את  לבקש  עשיר  אל  עני  בא  אם 
תו. אך אותו עני לבוש כסוחר, ולא ניכר 
עליו שהוא בדוחק גדול, אז צריך העני 

להסביר לעשיר את מצבו הדחוק.

איש  העשיר  האיש  לפני  בא  אם  אבל 
מוכה, קרוע בגדים ונכה רגליים, בוודאי 
אדם כזה אינו צריך כלל לפתוח את פיו 
ולדבר. מעצמו רואה האיש העשיר את 

שפלותו ואת דוחק מצבו.

כאשר  לתפילה  לבוא  האדם  צריך  כך 
זועק  גופו  כל  תאמרנה"  עצמותי  "כל 

את התפילה.

דבר המערכת 

אין כוחו אלא בפיו
אין ספק כי ראש הממשלה נתניהו הוא 
אחד מגדולי ראשי הממשלה בישראל, 
הצהרותיו,  מבחינת  אך  הזמנים.  מכל 
הבטחות.  בפיזור  גדול  מומחה  נתניהו 
בזמ־ רק  זאת  עושה  הוא  מה  משום 
בחירות.  ערבי  כדוגמת  מיוחדים,  נים 
אזרחי  זכינו  הזו  השנה  שבמהלך  כך 
מרחיקות  בהבטחות  פעמיים  ישראל 
לכת. טרם הבחירות האחרונות הקוד־
הב־ טרם  כעת,  וגם  הבטיח,  הוא  מות 
חירות הנוכחיות נתניהו מגלה את כוחו 

בהבטחותיו.

אין כוחו של נתניהו אלא בפיו. מילים 
גדולות וחלולות. מלבד זאת אין הרבה 
ביכולתו  כי  נטען  אתמול  כבר  תוכן. 
של ראש הממשלה להעביר את החוק 
לסיפוח עוד לפני קיום הבחירות. אבל 
ממילא התוכן אינו משנה אלא ההצה־

רה.

אחד  בדיבורים.  מאוד  חזק  נתניהו 
מב־ ביותר  הטובים  הממשלה  מראשי 
אי  שהיו  נאום  לשאת  היכולת  חינת 
שהיה  היחידי  ישראל.  במדינת  פעם 
ראש  הוא  הזה  בתחום  ממנו  טוב 
הממשלה המנוח מנחם בגין, שאף היה 

חזק במעשים ולא רק בדיבורים.

פרשנות // אברהם 

ג'ון בולטון בתגובה לפיטוריו: 
הצעתי לטראמפ לפטר אותי

מזכיר המדינה האמריקני הביע תמיכה בפיטוריו של בולטון על ידי טראמפ

מ ‡ברהם ויסמן

דונלד  ארה"ב,  נשיא  האם 
טראמפ, פיטר את ג'ון בולטון לאחר 
לנשיא?  זאת  הציע  עצמו  שהיועץ 
האמריקני  היועץ  של  דבריו  לפי  כך 
לביטחון לאומי שפוטר. לפי בולטון, 

הוא הציע לנשיא טראמפ יום קודם 
לכן להתפטר מתפקידו לאחר שיחה 
שניהלו השניים, אך לטענתו הנשיא 
מחר',  זה  על  נדבר  'בוא  לו  אמר 

כאשר למחרת פיטרו מהתפקיד.
המדינה  מזכיר  כך,  בתוך 

האמריקני מייק פומפאו הגיב לפי־
טורי בולטון ואמר: "לנשיא טראמפ 
האנשים  מי  לקבוע  הזכות  את  יש 
שיעבדו עבורו. כל נשיא רוצה לה־
ששותפים  באנשים  עצמו  את  קיף 

לתפיסת העולם שלו".
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איראן מגיבה לפיטוריו של בולטון: 
סימן לכישלון הלחץ על איראן

בולטון נחשב למתנגד בולט לאיראן, ותומך גדול בהפעלת לחץ כבד על האיראנים

מ ‡ברהם ויסמן

היועץ  של  פיטוריו  את  אהבו  באיראן 
שה־ בולטון,  ג'ון  לאומי,  לביטחון  האמריקני 

לאיראן  בנוגע  מאוד  נוקשה  מדיניות  ציג 
יוע־ אשנה,  חסאמדין  הגרעינית.  ולתכניתה 
לאחר  אמר  רוחאני,  חסן  איראן  נשיא  של  צו 
הפיטורים הדרמטיים, כי "דחיקתו של בולטון 
סימן  זה  במקרה,  קרו  לא  מכן  לאחר  והדחתו 
מכריע לכישלון אסטרטגיית הלחץ המקסימ־
לי של ארה"ב לנוכח ההתנגדות הקונסטרוק־

טיבית של איראן".
עלי  איראן,  ממשלת  דובר 
רביי ציין כי: "ג'ון בולטון הבטיח 
תחזיק  שאיראן  חודשים  לפני 
חודשים.  שלושה  עוד  מעמד 
עם  איננו.  והוא  פה  עדיין  אנחנו 
ביותר  הגדול  התומך  של  סילוקו 
הבית  כלכלי,  ובטרור  במלחמה 
הלבן יעמוד בפני פחות מכשולים 

בהבנת מציאות איראן".

במכילתא (שבת פ"ז) נאמר "ויחן שם ישראל" מכאן שכל ההת־
חלות קשות לכאורה ההיפך הוא הנכון, דווקא ההתחלות קלות. 
ההמשך, ההתמדה, היא זו הקשה יותר. אתה מחליט לקום מוקדם 
בבוקר, זהו, אין יותר לישון עד מאוחר, שש בבוקר אני על הר־
גלים, לא משנה מה "יתגבר כארי .." ביום הראשון זה קל, ממש 
קל, כך גם ביום השני, השלישי, שבוע ראשון עובר לא רע, שבו־
המיטה  פתאום  הקשיים,  מתחילים  אז  הגזמתי...  זהו  גג,  עיים? 
קורצת לי, תישאר רק עוד חמש דקות, רבע שעה,  אני מציץ על 
השעון השעה כבר שבע! אני קם מהמיטה במהירות, לא מספיק 
להתארגן,  התפילה כבר תהיה בבהילות, עם פאה אחת לא מסו־
השבועיים  האמיתי,  האתגר  בעצם  כאן  פתוח,  אחד  ושרוך  דרת 
הראשוניים היו יחסית קלים, ההתמדה - היא זו שקשה ומאתגרת 
אותנו. אז מדוע חז"ל הקדושים אומרים "כל ההתחלות קשות"?  

שי־ היא  זו  "מצוה  המנורה  הדלקת  משמעות  על  אומר  הזוה"ק 
מאירים  הכהן  ידי  ועל  המקדש,  בבית  נרות  יום  בכל  הכהן  סדר 
השמחה  ושתמצא  בשמחה,  לשמוח  ולמטה,  למעלה  בכל,  הנרות 
בכל הצדדים בהדלקת הנרות ... ובכל דבר צריכים מעשה למטה 
שמעשה  לנו  מסביר  הזוה"ק  (זוה"ק-רצ"ג)   למעלה"  לעורר  כדי 
המנורה, הוא בעצם זה שמצית  בכל אחד ואחד מאיתנו את הני־
שהקב"ה  מה  וזה  מעשה,  לידי  שמביאה  השמחה  את  שלו,  צוץ 
מורה לנו, איך לתכנן את ההתנהלות שלנו על מנת שבאמת נצליח 

לממש ולהגשים את המטרות והיעדים שלנו. 

כדי להבין את מהלך הדברים ננתח אותם, הכל מתחיל ב "הדלקת 
המנורה" זהו  אותו רגע מיוחד בו ניצת בקרבנו הניצוץ של ההחל־
טה, הרגע המיוחד הזה בו אנחנו מקבלים על עצמנו את ההחלטה 
"מהיום אני מתחיל לקום מוקדם" הניצוץ המיוחד הזה הוא הארה 
את  ישנם  בגשמיות  וגם  ברוחניות,  גם  משמים,  התחזקות  של 
הניצוצות הללו, אך אם נחכה שמשהו יתקדם לבד, זה לא יקרה. 
לאחר תקופה קצרה הניצוץ המיוחד הזה יעלם וידעך חלילה, שוב 
אני חוזר לאותה נקודה בה הייתי בטרם ניצת הניצוץ. חז"ל אומ־
רים "מתוך שלא לשמה יבא לשמה" אבל אנחנו צריכים לפחות 
לעשות משהו, גם אם זה בהתחלה לא לשמה. כעת מגיע השלב 
אנו  בו  השלב  התעוררות,  אותה  את  "לשמר"  של  השלב  השני, 
אותו  את  ולשמר  לתחזק  כדי  ממשית,  גשמית,  לפעולה  נדרשים 
ניצוץ, "קח את הלווים" תרים אותם, תעבור משלב ההתעוררות 
לשלב של העשיה הפיזית, רק המעבר הזה, ההחלטה הזו לשמר 
מה  זה  רק  יעשה  שאני  ממשית  פעולה  ידי  על  ההתעוררות  את 

שיעזור לנו לשמר את נקודת ההתעוררות.

עצמנו,  את  לתכנן  של  הזה  הרעיון  קאוצ'ינג,   – האימון  בשיטת 
נקרא "בנית תכנית פעולה".  וכאן מגיע נדבך חשוב נוסף בתה־

ליך השימור של ההתעוורות, שבלעדיו אין לנו את המשכיות, אין 
התמדה לטווח ארוך, וזה ההבנה העמוקה, "מדוע אני עושה את 
לאורך  להצליח  רוצים  באמת  אנחנו  אם  למה?  עושה?  שאני  מה 
לע־ למטרה  בקאוצינג "חיבור  שנקרא  מה  את  נעשה  אנחנו  זמן, 
רכים" להכין לעצמנו דף בו כתוב בדיוק - למה אני רוצה לקום 
מוקדם? למה אני רוצה ללמוד כל יום שני דפי גמרא? למה אני 
רוצה ללמוד שנים מקרא ואחד תרגום כל שבוע?  גם אם הדב־
רים נראים לכאורה אלמנטריים, מובנים ופשוטים כל כך, נכתוב 
לעצמנו מהי המטרה, מהם הערכים שחשובים לנו שנגשים אותם 
עם המעשה שאנחנו עושים, מדוע שווה לי להשקיע בזה? כאשר 
אני נתקל בקושי מסוים, או בסתם מצב של רפיון, אני לוקח את 
כאשר  לי  יהיה  מה  פרטים,  לפרטי  וחושב  בו  מתבונן  הזה,  הדף 
אני  אשיג את המטרה עבורה אני כעת נלחם, כמה הערכים הללו 

חשובים ומקודשים מבחינתי.

התחלה  ליצור  כדי  קשות"  ההתחלות  "כל  האמרה  מובנת  כעת 
לעבוד  בהתחלה  צריך  למטרה,  אותנו  שתוביל  התחלה  טובה, 
המשכיות  לה  שתהיה  כדי  אך  קלה,  הרגעית  ההתחלה  כי  קשה, 
כאן מתעורר הקושי שרק בעבודה מאוד מתוכננת ומוקפדת נצ־
ליח לשמר את ההתעוררות, ובסיעתא דשמייא לאחמ"כ ההמשך 

יהיה הרבה יותר קל.  

רגע לנפש / צביקה קליגר

ˆבי˜ה ˜לי‚ר - מ‡מן ‡יי - ˜‡וˆ'ר
ביט "נפ ה‡„ם בל מימ„

הרˆ‡ו י ולהזמנליווי ‡י ,ליעו
ratzcazvi@gmail.com :ניי„: 052-7169538   מייל
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תגובות בעולם להצהרת ראש הממשלה נתניהו: 

"מהלכים חד-צדדים מזיקים לתהליך השלום"
מזכ"ל האו"ם גינה את דברי נתניהו

מ ‡ברהם ויסמן

הצה־ את  גינה  גוטרש,  אנטוניו  האו"ם  מזכ"ל 
רת ראש הממשלה נתניהו, לפיה בכוונתו לספח את 
בקעת הירדן וצפון ים המלח. מזכ"ל האו"ם בתגובה 

לחוק  מנוגדת  ההצהרה  כי  נטען  לדברים  שפרסם 
הבינלאומי, וכי מהלכים חד-צדדים מזיקים לתהליך 

השלום.
דברי  את  גינו  הפלשתינית  ברשות  גם  כצפוי, 

ש"אם  אמר  עריקאת,  סאיב  הרשות,  בכיר  נתניהו. 
לשלום  אפשרות  כל  יקבור  הוא  הסיפוח,  יבוצע 

במאה השנים הבאות".
לפי ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד 

נתניהו  לפיה  מהאפשרות  מזהירה  הרשות  אשתיה, 
המערבית  בגדה  חלקים  סיפוח  על  להודיע  עשוי 
הקרו־ בבחירות  בקולות  לזכות  מניסיונותיו  "כחלק 

בות".

שר החוץ: 
רה''מ הוא 
אישיות 

מאובטחת. 
הוא חייב 
להתפנות 

מהבמה
כץ סיפר כי במהלך האירוע 

באשדוד שבמהלכו נורו טילים הוא 
ביקש להישאר אך נתקל בסירוב 

מוחלט מצד המאבטחים

מ ח. פרנ˜ל

בראיון  אתמול  הגיב  כץ  ישראל  החוץ  שר 
שנתניהו  כך  על  גנץ  של  התקפותיו  על  ב'  לרשת 
אשדוד.  על  הטילים  ירי  בזמן  מוגן  לחדר  התפנה 
"ראש הממשלה הוא הוא אישיות מאובטחת, הוא 
אותו  לפנות  וחייב  השב"כ  להוראות  לציית  חייב 
כץ  אמר  דעת",  שיקול  שום  לו  אין  המוגן,  לחדר 
וסיפר כי "אני עצמי כאישיות מאובטחת ביקשתי 
ונלוויתי  מוחלט  בסירוב  נתקלתי  אבל  להישאר 

לראש הממשלה".
"ייתכן  כי  החוץ  שר  אמר  לדברים  בהמשך 
האירא־ ולציר  מאזן  לאבו  מצטרף  שהחמאס 
נתניהו  של  בסיכויים  לפגוע  רוצה  כשהוא  ני, 
להיבחר". כ"ץ הוסיף כי "הציבור יודע שיש מדי־
והשלוחות  איראן  מול  תקיפה  אחרת  נועזת  ניות 
של איראן ואנחנו נדע לייצב את כל הגזרות כולל 

בעזה".
מעזה  הירי  בעקבות   , שלישי  ביום  כזכור, 
לעבר הדרום והאזעקות שנשמעו באשקלון ובא־
שנשא  פוליטי  נאום  להפסיק  רה"מ  נאלץ  שדוד, 
למרחב  ולהתפנות  באשדוד,  הליכוד  של  באירוע 
להתפנות  באירוע  לנוכחים  קרא  נתניהו  מוגן. 
שב  האזעקות  שנשמעו  לאחר  דקות  כמה  כן.  גם 
נתניהו לנאום. לאחר הפינוי טען חבר הכנסת בני 
פגיעה  זו  מטילים,  שבורח  ממשלה  כי "ראש  גנץ 
נתקל  היה  הוא  אם  כי  והוסיף  הלאומי"  בכבוד 

בסיטואציה שכזו הוא "לא הייתי זז".

mailto:meihadrin@gmail.com
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4 2,000 75%

 *507 | 1700-507-507 

שנה טובה, בריאה ומבורכת!
8,000

2256161160149
2+2476218190188
4+29132270252208

1.7.19

ארה"ב הטילה עיצומים על ואיראן 
וארגוני הטרור

סנקציות יוטלו על 15 מנהיגי טרור

מ ‡ברהם ויסמן

סנק־ המטיל  נשיאותי  צו  פרסם  טראמפ  ממשל 
ציות על ארגוני הטרור דאע"ש, אל קאעידה, חמאס ועל 
של  עיתונאים  במסיבת  האיראניים.  המהפכה  משמרות 

שרי החוץ והאוצר של ארה"ב הודיעו במסיבת עיתונאים 
משותפת שערכו כי סנקציות יוטלו על שורה ארוכה של 
מייק  האמריקני  המדינה  מזכיר  ותומכיהם.  טרוריסטים 
סטיב  טראמפ  ממשל  של  היהודי  האוצר  ושר  פומפאו 
מנוצ'ין מסרו בהצהרה המשותפת כי סנקציות יוטלו על 

15 ראשי ארגוני טרור. 
דובר חמאס חאזם קאסם אמר 
כי הסנקציות האמריקניות הן ריקות 
על  כלשהי  השפעה  להן  ואין  מתוכן 
הארגון ועל יכולתו להמשיך לפעול. 

ערבים ניסו 
להבריח 
לכלא 12 
טלפונים

בשב"ס מזהים עלייה בניסיונות 
של ערבים להיעצר • זאת במטרה 
להחדיר טלפונים סלולריים אל 

המחבלים הכלואים

מ מ. יו„

בגו־ סלולריים  טלפונים  החביאו  ערבים 
להיתפס  במטרה  שוליות  עבירות  וביצעו  פם 
הטלפונים  את  להחדיר  כדי  לכלא,  ולהישלח 

למחבלים הכלואים בישראל.
הערבים מביאים את עצמם להיעצר על-
מוחבאים  גופם  כשבתוך  הביטחון  כוחות  ידי 
המכשירים  את  להחדיר  בתקווה  הטלפונים, 
לתכנון  בהם  ולהשתמש  בכלא  האגפים  לתוך 

פיגועי טרור.
על-ידי  נתפסו   2019 שנת  מתחילת 
שהועדו  טלפון  מכשירי   168 שב״ס  סוהרי 

לשימוש אסירים ביטחוניים.
כלא  סוהרי  סיכלו  האחרונים  ביומיים 
׳עופר׳ שני ניסיונות להחדרת פלאפונים בתוך 
טרור  לארגוני  המשויכים  צעירים  של  גופם 

שונים.
עוררו  הסוהר  בבית  למעצר  קבלתם  עם 
העצורים את חשדם של הסוהרים ולאחר תח־
קור ובדיקה הם פלטו מגופם 12 מכשירי טל־
פון נייד. נפתחו נגדם תיקי חקירה והם הועברו 

לבידוד עם כניסתם למעצר.
ג׳נה,  רפי  גנ״מ  ׳עופר׳,  סוהר  בית  מפקד 
וציוד  פלאפונים  להחדיר  ״הניסיונות  אמר 
אסור לבית סוהר עופר ממשיכים כל העת ובכל 
של  מקצועית  ועבודה  חיישנות  בעזרת  דרך. 
הסוהרים אנו מסכלים את הניסיונות להחדרת 
הטל״סים ומונעים את המשך הכוונות הפח״ע 

מתוך בית הסוהר''.
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מי יזכה בדופלקס?

וגם יטוס לאירופה?

50 זוכיםושעונים שווים במיוחדביניהם גיימבויים, נגנים מוצרי SAMVIX        ובנוסף מגוון 

מצטרפים עד היום להגרלת הדופלקס של עלי שיח 
ונכנסים להגרלת ביניים נוספת בחינם על טיסה לאירופה לשניים

חייגו עכשיו: 0723-167-764

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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Print Drive

Print Drive

במעמד רבבות רב רושם: מרן 
שר התורה השתתף בעצרת 

בחירות בעיר אופקים
העצרת – חלק ממסע קודשו של הגר''ח שליט''א לעורר ולחזק את הציבור  

לקראת הבחירות • במוצ''ש יישתתף מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי 
שליט''א בכנס היסטורי בתל אביב • בראשון הקרוב, כינוס אחדות אדיר של 
חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ודגל התורה בקריאה לפעול 

ולהפעיל למען רשימת יהדות התורה

מ ח. פרנ˜ל

הגר''ח  התורה  שר  מרן 
אמש  החל  שליט''א  קנייבסקי 
הארץ  ברחבי  קודשו  מסע  את 
העם  לבב  את  לעורר  במטרה 
הגורליות  הבחירות  לקראת 
בש־ שייערכו  החרדית  ליהדות 
מרן  השתתף  אמש  הבא.  בוע 
אופקים.  בעיר  בחירות  בעצרת 
במהלך העצרת הובא דבר המע־
רכה מדברי קודשו של רבינו מרן 
אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש 

שליט"א.
היום ייסע מרן שר התורה 
עצרות  בשני  וישתתף  צפונה, 
וב־ עפולה  בעיר  שייערכו  ענק 
יתקיימו  המעמדים  רכסים.  עיר 
בהשתתפות ראשי ישיבות, גדו־
דגל  של  הכנסת  חברי  תורה,  לי 
ציבור,  ואישי  עסקנים  התורה, 
הקהילה החרדית ורבים מתושבי 

האזור. במעמדי הקבלת פני מרן 
שליט"א, יחולקו דגלים מיוחדים 
לכבודה  תשב"ר,  ע"י  שיינשאו 
מת־ הענק  עצרות  תורה.  של 
הנוקבים  הדברים  לאור  קיימים 
התו־ שר  מרן  רשכבה"ג  שאמר 
האחרונים  בימים  שליט"א  רה 
הבחירות  מערכת  חשיבות  על 
בארץ  החרדית  היהדות  לעתיד 
הנוקבים  דבריו  לצד  ישראל. 
הישיבה  ראש  מרן  רבינו  של 
למען  ולהפעיל  לפעול  שליט"א, 
התורה  יהדות  של  הכוח  הגדלת 
אלו  דברים  הקרובות.  בבחירות 
הצה־ נוכח  בעיקר  מתחדדים 
של  והקולניות  הגלויות  רותיהם 
ראשם  שנשאו  הדת,  משנאי 
לנו  והיקר  הקדוש  בכל  לפגוע 
ומבקשים לקעקע את תורת יש־
ראל. במוצאי שבת יגיע מרן שר 
היסטורי  לכנס  לראשונה  התורה 
ראשי  אביב.  תל  בעיר  שייערך 

בעיר  הפועלים  הקירוב  ארגוני 
רבה  התעוררות  על  מדווחים 
רבות  אוכלוסייה  שכבות  בקרב 
שר  מרן  של  בואו  שדבר  באזור, 
את  בהם  עורר  לעירם  התורה 
התורה,  את  ולכבד  לבוא  הרצון 
ולהצהיר כי לא יאפשרו למשנאי 
הקדו־ התורה  נגד  לפעול  הדת 

שה.
כנס  יתקיים  ראשון  ביום 
בה־ בירושלים  משתתפים  רב 
התורה  גדולי  מועצות  שתתפות 
ישראל.  ואגודת  התורה  דגל  של 
למחרת, יום שני, יתקיים מעמד 
ברק  בבני  החיים  בבית  תפילה 
ובהם  עולם,  גדולי  טמונים  בו 
הגראמ"מ  הישיבה  ראש  מרן 
הישיבה  ראש  ומרן  זצוק"ל,  שך 
שם  זצוק"ל,  שטיינמן  הגראי"ל 
יעתיר רשכבה"ג מרן שר התורה 
מרן  רבינו  עם  בצוותא  שליט"א 

ראש הישיבה שליט"א.

ח"כ הרב יעקב טסלר
"אש הסתה של שנאה נגד 

חרדים משתוללת ברחובות – 
לעצור לפני שתהיה אלימות"!

בדיון על חוק המצלמות הזהיר הח''כ כי אם ההסתה לא תיפסק, נהיה עדים 
לגל אלימות כלפי המגזר החרדי

מ ח. פרנ˜ל

כי  אמר  נאומו  בתחילת 
טלפון  קיבלתי  לכאן,  "בדרך 
מאדם שגר באשדוד. והזדעזעתי 
אמש  לדבריו,  לי.  שסיפר  ממה 
ברע־ בפארק  ילדיו  עם  הותקף 
ננה "חרדים לכו מכאן, עוד מעט 
צרחו  כך  בכם"   יטפל  ליברמן 
ילדיו  ליד  חרדי  אדם  על  ברחוב 
שומר  אדם  בהיותו  חטאו  כשכל 

תורה ומצוות. כאן בישראל".
זו  יחיד.  מקרה  אינו  "זהו 
אש  ומקוממת.  מבישה  תופעה 
אנו  ברחובות.  משתוללת  הסתה 
עדים לשנאה עצומה נגד חרדים 
כתוצאה מהסתה קשה בבחירות 

האלה".
ציין,  טסלר  הרב  ח"כ 
גדולות  מפלגות  "לצערנו,  כי 

להיות  שמתיימרים  ואישים 
ראשי ממשלה נפלו בפח שטמנו 
האח־ שארית  את  איבדו  להם, 
למ־ והצטרפו  הציבורית  ריות 
מתוכ־ אחים  נגד  ההסתה  קהלת 
נו. מליברמן אין לנו ציפיות ואין 
קשור  לא  שפיו  מי  דרישות.  לנו 
אידיאולוגיה  לו  שאין  ומי  לליבו 
בשום נושא, רק מילים ושקרים, 
מכחול  אלה  אבל  לו.  שיבושם 
להנהיג  רוצים  אתם  ככה  לבן, 
מס־ לא  החרדים  אם  מדינה? 
דבקים  אלא  בכם  לתמוך  כימים 
ממשלה  הותר?  דמם  בנתניהו, 
בלי חרדים זה הקמפיין שלך בני 

גנץ"?
הח־ קדנציות  שתי  "לפני 
שלמה  אוכלוסייה  לפיד  רים 
חר־ ללא  ממשלה  להקים  ודרש 
דים. וכך עשה. כולנו זוכרים שזה 

לא החזיק מים. עד היום זוכרים 
ושפל.   נבזי  כמעשה  זה  את  לו 
מצ־ פתאום  הנאמן,  שותפו  גנץ, 
טרף אליו. ממשלה ללא חרדים. 
אחרי  רדפת  תקופה  לפני  רק 
החרדים והיית מוכן להבטיח כל 
דבר כדי שימליצו עליך. פתאום 
לבי־ אליך  קפצה  האידיאולוגיה 
קור. כך אתה רוצה לנהל מדינה? 

זו אחריות ציבורית".
את  סיים  טסלר  הרב  ח"כ 
"הדבר  נרגשת:  בקריאה  נאומו 
זה  ממנהיג  שנדרש  הראשון 
ואתה  אחרים.  טעו  היכן  ללמוד 
נכשל  היכן  רואה  לא  גנץ  בני 
לע־ לכם,  קורא  אני   ? לפיד 
לאלימות  שנגיע  לפני  רגע  צור 
בשיסוי  ציני  שימוש  ממשית. 
בין האוכלוסיות הוא פסול וחסר 

אחריות".

צילום: באדיבות המצלם

http://bit.ly/2lOc7EN-mwaxb-buba
mailto:printdrive2000@gmail.com
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נתניהו נגד עוצמה יהודית: "מי 
שמצביע לבן גביר – זורק קולות לפח"

למרות שבסקרים האחרונים, 'עוצמה יהודית' עוברת את אחוז החסימה

מ ח. פרנ˜ל

יצא  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
יהודית  עוצמה  מפלגת  נגד  (רביעי)  אמש 
ואמר כי "מי שמצביע לאיתמר בן גביר זורק 
בת־ נמסר  יהודית  מעוצמה  לפח".  קולות 
יחד  ממשלה  להקים  החליט  "נתניהו  גובה: 
עם גנץ, הוא ויתר על הקמת ממשלת ימין". 
שפורסמו  הסקרים  בכל  כי  יצויין  אתמול. 
בימים האחרונים עוצמה יהודית עוברת את 

אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים.

ספטמבר  חודש  בתחילת  כזכור, 
בני־ הממשלה  לראש  בליכוד  גורמים  פנו 
הניסיונות  את  לזנוח  לו  והציעו  נתניהו  מין 
לפרוש  יהודית  עוצמה  מפלגת  את  לשכנע 
ייעצו  זאת  ובמקום  לכנסת,  מההתמודדות 
לו לסייע למפלגה לעבור את אחוז החסימה. 
להע־ יכול  כזה  שמהלך  העריכו  הגורמים 
ביר קולות ממפלגת ימינה של איילת שקד 
לעוצמה יהודית ולסייע לה לעבור את אחוז 

החסימה.

הודעה  הופצה  אתמול  כך,  בתוך 
אחד  מטעם  הממשלה  ראש  של  בעמוד 
להצביע  שקראה  במטה  המתנדבים 
שלא  לוודא  כדי  הבחירות,  ביום  לליכוד 
הערבים  בתמיכת  אחדות  ממשלת  תוקם 
ש"רוצים להשמיד כולנו". ההודעה גרמה 
לסערה רבה במערכת הפוליטית ובליכוד 
הרשימה  ראשי  בטעות,  מדובר  כי  טענו 
על  נתניהו  את  לתקוף  מיהרו  המשותפת 

המהלך   .

גדעון סער: הליכוד 
מאוחד. הנסיונות 

לסכסך בתוך 
המפלגה לא יצליחו
סער סירב להתייחס לשאלה אם יקבל על עצמו את 

הרכבת הממשלה במידה ונתניהו ייכשל

מ ח. פרנ˜ל

חבר הכנסת גדעון סער אמר 
אתמול (רביעי)  בראיון לרשת ב' כי 
בהנהגת  טריז  להכניס  "הניסיונות 
התייחס  סער  יצליחו".  לא  הליכוד 
גם לשאלה אם יקבל על עצמו את 
הרכבת הממשלה  במקרה שנתניהו 
לא יצליח, ואמר כי "אני לא שומע 
מה  לבן  כחול  את  שואלים  אותכם 
בהרכבת  ייכשל  גנץ  אם  יקרה 

הממשלה". 
שיח־ מהליכוד,  הכנסת  חבר 
סיו עם ראש הממשלה עברו תהפו־
כות, התייחס לביקורת נגד נתניהו: 
"בסופו של יום צריכים לבחון אותו 
המדי־ בתחום  שלו  ההישגים  לפי 
אישיות".  אמוציות  לפי  ולא  ניות 

את  הוביל  נתניהו  כי  הוסיף  סער 
מדי־ הישגים  של  לשורה  ישראל 
ניים חסרי תקדים. על ההכרזה על 
בבקעת  ישראלית  ריבונות  החלת 
במה  לזלזל  אין  כי  אמר  הירדן 
כי  הוסיף  הציע  הממשלה  שראש 
"מן הסתם התקיימו דיאלוג והבנות 

מול הבית הלבן".
שלא  המצלמות,  חוק  על 
עבר היום בקריאה ראשונה בכנסת 
ונציגי  האופוזיציה  שחברי  לאחר 
הדיון:  את  החרימו  ביתנו  ישראל 
"אני מקווה שאחרי הבחירות יהיה 
שיבטיח  באמצעי  לנקוט  אפשר 
שהבחירות יהיו יותר שקופות. אני 
לא חושב שזה אינטרס של מפלגה 

אחת בלבד".

גיליון באר הפרשה
להורדה

http://bit.ly/2keEagu-mwaxb-rimon
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%AA%D7%A6%D7%90%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.PDF
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חוק המצלמות נפל סופית. חברי 
האופזיציה נעדרו מההצבעה

למרות שעבר ברוב של 58 תומכים מול 0 מתנגדים, נפל החוק בעקבות הוראתו של היועמ''ש כי 
נדרש רוב של 61

מ ח. פרנ˜ל

חוק המצלמות ירד אתמול סופית מן 
הפרק לאחר שהקואליציה לא הצליחה לה־
עביר את 61 הקולות הנחוצים כדי להעביר 
ראשונה.  בקריאה  עבר  לא  והוא  החוק  את 
אפס  מול  בהצבעה  בחוק  תמכו  ח"כים   58
של  הכנסת  שחברי  לאחר  זאת  מתנגדים. 
החרי־ האופוזיציה  ומפלגות  ביתנו  ישראל 
הקואליציה  מחברי  חלק  ההצבעה.  את  מו 
האולם  את  נטשו  אך  עצמו  לדיון  התייצבו 
התרח־ הדיון  במהלך  ההצבעה.  לפני 
האופוזיציה  חברי  בין  רבים  עימותים  שו 
כשח"כ  הדברים  הגיעו  לשיא  לקואליציה. 
נתניהו,  הממשלה  לראש  ניגש  עודה  איימן 
הצמיד לראשו טלפון נייד, צעד שקיבל גי־
נויים רבים במערכת הפוליטית, והוצא בשל 

כך מהדיון.
נתניהו עצמו עלה לנאום במהלך הדיון 
גנץ  בני  לבן  כחול  ראשי  תגובת  את  ותקף 
ויאיר לפיד על הפסקת נאומו ביום שלישי 
בגלל הירי מעזה: "אני לא יודע איפה צהלו 
יותר שירו על ראש ממשלה – בעזה, או אצל 
המצ־ חוק  על  וחרפה".   בושה  וגנץ.  לפיד 
היה  לא  ליברמן  כי "אם  נתניהו  אמר  למות 
הזה  החוק  את  מעבירים  היינו  שוב,  מזגזג 

לצילום  להתנגד  אפשר  איך  מוחץ.  ברוב 
בטלפון סלולרי שאנחנו משתמשים בו בכל 
מקום? כל המרחב הציבורי מכוסה בטלפו־

נים סלולריים". 
תקף  אוחנה  אמיר  המשפטים  שר 
במהלך נאומו את היועמ''ש: "נבחרי ציבור 
אתם  בוטים,  של  לעדר  הפכתם  נכבדים, 
מכפיפים ראשכם למול ההבל הזה בהכנעה. 
שהיועצים  התפיסה  את  לערער  מבקשים 
השר  המדינה".  את  מנהלים  המשפטיים 

מקבלים  לא  שבליכוד  במליאה  הכריז 
 61 של  רוב  צריך  לפיה  היועץ  עמדת  את 
רגיל:  רוב  מספיק  לטענתו,  החוק.  לאישור 

"היועץ תפקידו לייעץ".
כאמור, החליטו בכחול לבן ובישראל 
לא  כדי  ההצבעה  מן  לגמרי  להעדר  ביתנו 
לתת לנתניהו תמונת ניצחון לפיה הם הפילו 
את החוק. למרות שהחוק עבר ברוב מוחץ 
של 58 ח''כים, החוק נפסל בעקבות החלט־

תו של היועמ''ש כי צריך רוב של 61.

הסלמה בדרום:

שלוש רקטות נורו אל חוף 
אשקלון; צה"ל תקף עמדות חמאס
אחרי הירי אל אשדוד ואשקלון אמש - אזעקות נשמעו בצהריים ביישובים נתיב העשרה ויד מרדכי, בזמן 

הלימודים • בערב נשמעו אזעקות צבע אדום באשקלון ובמבקיעים; מצה"ל נמסר כי מדובר באזעקות שווא 

מ מ. יו„

באזור  אמש  נשמעה  אדום  צבע  אזעקת 
התעשייה הדרומי באשקלון ובמושב מבקיעים. 

מצה"ל נמסר מדובר באזעקות שווא.
בשעות ליל יום האתמול צה"ל תקף 15 
יעדי חמאס ברצועת עזה, בתגובה על ירי הטי־
לים מוקדם יותר, ביום שלישי, לעבר אשקלון. 
מדובר צה"ל נמסר: מטוסי קרב של צה"ל תקפו 
כ-15 יעדי טרור בצפון ובמרכז רצועת עזה, בי־
ניהם מספר יעדים באתר צבאי לייצור אמצעי 
לחימה, מספר יעדים במתחם צבאי של הכוח 
הימי ומנהרת טרור התקפית השייכים לארגון 
לירי  בתגובה  בוצעה  התקיפה  חמאס.  הטרור 
שטח  לעבר  עזה  מרצועת  ששוגרו  הרקטות 

ישראל מוקדם יותר הלילה".
לאחר שגורמים בחמאס העבירו מסרים 
עו־ אינם  הם  כי  המצרי  השליח  דרך  לישראל 
מדים מאחורי הירי, דובר צה"ל הבהיר: "צה"ל 
באזרחי  לפגיעה  ניסיונות  נגד  לפעול  ימשיך 
ישראל ורואה בארגון הטרור חמאס אחראי על 

הנעשה ברצועת עזה וממנה".
נשמעה  בצהריים   13:10 בשעה  אתמול 
אזעקת צבע אדום ביישובים נתיב העשרה ויד 
האזורית  המועצה  בתחומי  שנמצאים  מרדכי, 
על  דיווחו  העשרה  נתיב  תושבי  אשקלון.  חוף 

פיצוץ עז שנשמע באזור ומצה"ל נמסר כי מדו־
בר בשלושה שיגורים לישראל מכיוון הרצועה.

אחת מהרקטות שנורו, נפלה בחצר ביתה 
של משפחת רוזן, במושב נתיב העשרה. "למר־
בה המזל לא היה אף אחד בבית בעת שהרקטה 
נפלה בחצר הבית", סיפרה אם המשפחה. "זה 
במסג־ היו  הילדים  ריק.  היה  שהבית  גדול  נס 
רות החינוכיות ואני הייתי בנסיעה מחוץ לבית. 
עדכנו אותי על נפילת הרקטה, והבנתי שנגרם 
נזק לסלון. אני שמחה שזה רק נזק רכושי ולא 

מעבר לכך", אמרה.
שגרה  על  שומרים  התושבים  לדבריה, 
נתקן  הנזק  את  מיוחדות.  הנחיות  "אין  מלאה. 
שלנו  החיים  הם  אלו  הרגילים.  בחיים  ונמשיך 

כאן בעוטף עזה וחיים עם זה".

טנק של צה"ל הגיב זמן קצר לאחר מכן 
ארגון  של  צבאיות  עמדות  שתי  של  בתקיפה 
התקיפה  עזה.  רצועת  בצפון  חמאס  הטרור 
שבוצעו  לשיגורים  מדודה   לתגובה  נחשבת 
לשטח ישראל, וכעת נותר להמתין כדי לראות 

אם שרשרת התגובות תימשך.
את  עיבתה  ישראל  משטרת  כך,  בתוך 
מרצו־ הרקטות  ירי  בעקבות  בדרום  כוחותיה 
עת עזה לכיוון אשדוד ואשקלון. "אנו ערוכים 
מבצעית לכל תרחיש וקשובים למען הציבור".

מתוך  כוננות  על  שומרים  בצה"ל  גם 
חשש כי שבוע לפני הבחירות יהיה מי שינסה 
להפר את השקט ולחמם את הגזרה הדרומית, 
זאת במקביל לכוננות הנשמרת מול הגזרה הצ־

פונית בשבועיים האחרונים.

איראן מכחישה 
את הפרת ההסכם 

בעקבות הגעת 
מכלית הנפט לסוריה 
לדבריהם, הנפט נמכר לחברה פרטית • שגריר איראן 

בבריטניה הבהיר כי לא הייתה כאן הפרת הסכם

מ ‡ברהם ויסמן

ההס־ את  הפרה  איראן  האם 
ורשויות  בריטניה  לבין  בינה  כם 
גיברלטר, כאשר התחייבה כי הנפט 
שהיה על המכלית גרייס 1 לא יגיע 
מה  זה  הסימנים,  כל  לפי  לסוריה? 
איראן  שגריר  אבל  קרה.  שאכן 
הללו  הטענות  את  דחה  בבריטניה 
והבהיר כי לא הייתה הפרת הסכם, 
פר־ לחברה  נמכר  שהנפט  משום 

טית.

השתל־ בריטניה  כזכור, 
איראנית,  נפט  מכלית  על  טה 
נפט  להוביל  אמורה  שהייתה 
הסנקציות  אף  על  לסוריה, 
הערבית.  המדינה  על  שהוטלו 
אך  לבסוף,  שוחררה  המכלית 
לסוריה.  יגיע  לא  שהנפט  בתנאי 
כמובן שמיד לאחר השחרור שי־
גרה איראן את המכלית לסוריה, 
תוך הפרת ההסכם מול שלטונות 

גיברלטר.

בית המחבל שהרג 
חייל נבנה מחדש
במחנה הפליטים אל-אמערי שברמאללה החלו 
הפלסטינים לבנות מחדש את בית משפחתו של 
המחבל שהרג את סמ"ר רונן לוברסקי הי"ד • 
בתקשורת הפלסטינית פורסמו תמונות מאתר 

הבנייה: "הם לא ישברו אותנו, אנחנו בונים"

מ מ. יו„

הפלסטינים במחנה הפליטים 
התחילו  שברמאללה  אל-אמערי 
לאחרונה לבנות מחדש את בית מש־
לוחם  את  שהרג  המחבל  של  פחתו 
הי"ד.  לוברסקי  רונן  סמ"ר  דובדבן 
באחד מהפרסומים בתקשורת הפל־
סטינית נראו תמונות מאתר הבנייה, 
אותנו,  ישברו  לא  "הם  בו:  ונכתב 
ארבע  בן  הבית  שחזור  בונים,  אנחנו 

הקומות יוצא לדרך".
בדצמבר  נהרס  המחבל  בית 
שה־ שההתנגדויות  לאחר  האחרון 
כזכור,  נדחו.  לבג"ץ  משפחתו  גישה 
המחבל איסלאם אבו חמיד הרג את 
מבצעית  פעילות  במהלך  לוברסקי 
במחנה הפליטים. הוא השליך פלטת 
בלובר־ שפגעה  הלוחמים  על  שיש 
ולבסוף  אנוש  באורח  שנפצע  סקי, 

נפטר מפצעיו.
רונן  של  אחיו  לוברסקי,  אריק 
של  בחיים"  "בוחרים  בפורום  החבר 
על- המלווה  השכולות,  המשפחות 
"אני  מסר:  תרצו",  "אם  תנועת  ידי 
את  ליישם  הבאה  לממשלה  קורא 
חבילת ההרתעה שכוללת את אימוץ 
יבטיחו  אשר  ארדן  השר  מסקנות 
הכלא.  בבתי  החגיגות  את  להפסיק 
רונן ז"ל כבר לא יחזור אך אנו נעשה 
נוספים  רוננים  עוד  יהיו  שלא  הכל 

שיירצחו חלילה".
מדובר צה"ל נמסר: "בית המ־

חבל איסלאם יוסף אבו חמיד, שרצח 
בחודש  ז"ל  לוברסקי  רונן  סמר  את 
דצמבר  בחודש  נהרס   ,2018 מאי 
לפיו  מידע  התקבל  לאחרונה   .2018
נמצא  הנושא  בבית.  בניה  החלה 
בבדיקת הגורמים הרלוונטיים. צה"ל 
מבצע פיקוח ומעקב על בתי מחבלים 
שנהרסו באופן שוטף על מנת לוודא 

שהם לא נבנים מחדש".
בתגובה:  נמסר  תרצו"  מ"אם 
המח־ בה  הזויה  במציאות  "מדובר 
מלכים.  לכבוד  זוכים  השפלים  בלים 
בית שיצא ממנו מחבל חייב להיהרס 
לבנות  יהיה  ניתן  שלא  כך  לחלוטין, 
אכי־ וגורמי  צה"ל  על  מאומה.  עליו 
פת החוק לייצר הרתעה אמיתית נגד 
הטרור כך שבני בליעל יחשבו פעמים 

לפני שיבצעו את זממם".
גזר  חודשים  כשלושה  לפני 
מאסר  בעופר  הצבאי  המשפט  בית 
על  חודשים  שמונה  ועוד  עולם 
הדין  בגזר  כינה  השופט  המחבל. 
המחבל  של  העולם  תפיסת  את 

"אידיאולוגיה רצחנית".
המ־ דרשה  המשפט  במהלך 
פיצוי  המחבל  על  להשית  שפחה 
עתיד  שהוא  הסכום  בשווי  כספי 
בזמן  הפלסטינית  מהרשות  לקבל 
מיליון  בכ-5  המוערך  המאסר, 
את  דחה  המשפט  בית  אך   - שקל 
הבקשה ופסק פיצויים על סך 258 

אלף שקל.
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בעקבות הצהרת ראש הממשלה נתניהו: 

ארה"ב מבהירה: אין שינוי 
במדיניות ארה"ב

בכיר אמריקני הבהיר כי ארה"ב קיבלה עדכונה בהצהרה טרם פרסומה

מ ‡ברהם ויסמן

בעמ־ שינוי  אין  כי  מבהירה  ארה"ב 
המלח,  ים  וצפון  הירדן  בקעת  לגבי  דתה 
הממשלה  ראש  של  הכרזתו  לנוכח  זאת 
נתניהו על כך שבכוונתו להחיל את הריבו־
לאחר  הללו  המקומות  על  הישראלית  נות 

הבחירות. 
לכך,  כתגובה  מסר  הלבן  בבית  בכיר 
זה.  בנושא  ארה"ב  במדיניות  שינוי  אין  כי 
את  "נפרסם  האמריקני,  הבכיר  ציין  עוד 
בי־ הבחירות  לאחר  לשלום  שלנו  החזון 
הטוב  המסלול  את  להגדיר  ונפעל  שראל 
הז־ ביטחון,  להבטיח  כדי  קדימה  ביותר 
רב  זמן  כבר  שנדרשת  ויציבות  דמנויות 

לאזור".

עו־ ארה"ב  כי  האיש  הבהיר  בנוסף, 
דכנה על ההצרה טרם נאמרה. לפי הבכיר: 

את  שולל  שהדבר  חושבים  לא  "אנחנו 
האפשרות של הסדר פוליטי בעתיד".

בעקבות השריפה במפרץ:

מנהלי מפעל שמן זומנו לשימוע
המשרד להגנת הסביבה הוציא התראה לפני ביטול היתר הרעלים למפעל שעלה באש בשבוע שעבר

מ מ. יו„

שמן  במפעל  הענק  שריפת  בעקבות 
תעשיות במפרץ חיפה בשבוע שעבר, המ־
לח־ אתמול  הוציא  הסביבה  להגנת  שרד 
היתר  ביטול  לפני  התראה  ולמנהליה  ברה 
ולפני  דליקים  מסוכנים  לחומרים  רעלים 
המפעל  מנהלי  מנהלי.  הפסקה  צו  הוצאת 
הק־ ראשון  ביום  שיתקיים  לשימוע  זומנו 

רוב, בפני מנהל מחוז חיפה של המשרד.
שעות  במשך  באש  עלו  בשריפה 
שמן  המכילה  תוצרת  של  טונות  מאות 

מלוחות  העשויים  מחסנים  וגגות  מאכל 
במפעל  הכיבוי  מערכות  צמנט.  אסבסט 

נפגעו והוא אינו עומד עוד בהיתר הרעלים 
הנדרש ממפעל מסוג זה.

 10%
12.9*

*

12.9*

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

| WWW.ALLGIFT4U.COM052-767-7270

חשד לפיגוע ביפו
אישה נדקרה ברחוב אפלטון ביפו ונפצעה באורח קל • 

המשטרה מנהלת מצוד אחר הדוקר שנמלט מהמקום

מ מ. יו„

בשעות  אתמול  נדקרה  אישה 
ונפצעה  ביפו  אפלטון  ברחוב  הבוקר 

באורח קל. הדוקר נמלט מהמקום.
למקום  הגיעו  משטרה  כוחות 

ופתחו בחקירה. ייתכן שמדובר בפי־
החקירה  כיווני  כל  אך  לאומני  גוע 
נבדקים. המשטרה מנהלת מצוד אחר 
הציבור  עזרת  את  ומבקשת  החשוד 

באיתורו.

5.8 מיליון בעלי זכות 
בחירה בישראל, 

48 אלף נוספו מאז 
הבחירות באפריל

לפי הלמ"ס רבע מבעלי זכות ההצבעה הם בני 60 
ומעלה • חלקם של הערבים קטן משיעורם באוכלוסיה

מ פ. יוחנן

כ-5.8 מיליון בעלי זכות בחירה 
בישראל,   כיום  חיים  ומעלה   18 בני 
לס־ המרכזית  הלשכה  מסרה  כך 
טטיסטיקה, שפרסמה אומדן לקראת 
של  האומדן  ה-22.  לכנסת  הבחירות 
הבוח־ פנקס  לעומת  נמוך  הלמ"ס 
המרכזית,  הבחירות  ועדת  של  רים 
בו רשומים כ-6.4 מיליון בעלי זכות 
שאומדן  בכך  נעוץ   הפער  בחירה. 
הקבו־ לאוכלוסייה  מתייחס  הלמ"ס 
בישראל,  קבע  דרך  המתגוררת  עה 
בפנקס  הרשומים  שבקרב  בעוד 
אשר  אזרחים  גם  כלולים  הבוחרים 
וכן  ממושכת,  תקופה  בחו"ל  שוהים 
ולא  בחו"ל  בינתיים  שנפטרו  כאלה 
נמסרה הודעה על כך למרשם האוכ־

לוסין.
הב־ מאז  הלמ"ס,  נתוני  פי  על 
חירות האחרונות לכנסת ה-21, שה־
מספר  גדל   ,2019 באפריל  תקיימו 
בי־ המתגוררים  הבחירה  זכות  בעלי 
נפש.  אלף  שהם 48  ב-0.8%,  שראל 

כי  עולה,  הנתונים  מפילוח 
הבחי־ זכות  מבעלי   79%
הם   16% יהודים,  הם  רה 
ונוצרים  (מוסלמים  ערבים 
ו-5%  ודרוזים)  ערבים 
ערבים  לא  נוצרים  הם 
דת,  סיווג  ללא  ותושבים 
כאשר מרביתם עולים ובני 
אינם  אשר  משפחותיהם 

האוכ־ במרשם  כיהודים  רשומים 
הבחיר  זכות  מבעלי  כ-14%  לוסין. 
כ-30%   ,24-18 בגילאי  צעירים  הם 
בגילאי -59 כ-31%  בגילאי 39-25, 
הבחירה  זכות  בעלי  של  וחלקם   40
כ-25%.  על  עומד  ומעלה   60 בני 
בלמ"ס הבהירו, כי האומדן אינו כולל 
במרשם  הרשומים  ומעלה   18 בני 
האוכלוסין ואינם בעלי זכות בחירה, 
בק־ המדינה.  אזרחי  שאינם  מכיוון 
מזרח  ערביי  בעיקר  נכללים  זו  בוצה 
ירושלים והדרוזים ברמת הגולן. עוד 
כולל  אינו  האומדן  כי  בלמ"ס,  ציינו 
אזרחים ישראלים בעלי זכות בחירה, 
אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת. 
של  חלקם  כי  עולה,  גם  הנתונים 
קטן  הבוחרים (16%)  בקרב  הערבים 
מאחר   ,(21%) באוכלוסייה  מחלקם 
הב־ זכות  וחסרי  הילדים  של  וחלקם 
בקבוצות  מחלקם  יותר  גדול  חירה 
אוכלוסייה אחרות. 79% מבעלי זכות 
הם  בישראל  המתגוררים  הבחירה 

יהודים.
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"מדיניות של מוות איטי":

הצביעות של ארגונים פרו-
פלסטיניים ברחבי העולם

בזמן שישראל רק מגדילה את מספר אשרות העבודה לפלסטינים ביהודה ושומרון ועזה, לבנון 
פתחה במבצע חסר תקדים נגד עובדים זרים לא-חוקיים, כולל פלסטינים

מ יר‡ל לבי‡

נראה כי האפליה והגזענות כלפי פל־
סטינים בלבנון לא מטרידות במיוחד ארגו־
אותם  העולם.  ברחבי  פרו-פלסטיניים  נים 
ארגונים מעלימים עין באופן קבוע מהסבל 
של הפלסטינים בארצות ערב, ובמקום זאת 
תחת  לבחון  בישראל,  להתמקד  בוחרים 
זכוכית מגדלת כל צעד שלה ולגנות אותה 

על עוולות מדומיינות כלפי פלסטינים.
מהגדה  פלסטינים  אלף  ממאה  יותר 
בי־ לעבוד  באישורים  מחזיקים  המערבית 
כדי  יום  מדי  אליה  נכנסים  ורובם  שראל, 
לעשות זאת, בנוסף לאלפים אחרים שנכנ־
סים ללא אישור. בשבוע שעבר, כחלק מה־
דווח  לחמאס,  ישראל  בין  להסדרה  מאמץ 
כי ישראל הסכימה להגדיל את מספר אנשי 
ליש־ מעזה  הנכנסים  והסוחרים  העסקים 
הדיווחים,  פי  על  ל-5,000.  מ-3,500  ראל 
המחווה הישראלית נעשתה לאחר מאמצים 
של  התפרצות  למנוע  והאו"ם  מצרים  מצד 

מלחמה כוללת בעזה.
את  מגדילה  רק  שישראל  בזמן  אך 
מספר אשרות העבודה לפלסטינים ביהודה 

חסר  במבצע  פתחה  לבנון  ועזה,  ושומרון 
תקדים נגד עובדים זרים לא-חוקיים, כולל 
מהומות  של  גל  שהצית  מה  פלסטינים, 

בקרב הפלסטינים החיים בה.
מבצע  כי  אומרות  בלבנון  הרשויות 
מיועד  לא-חוקיים  עובדים  על  האכיפה 
בעיקר נגד סורים שברחו ללבנון מאז תחי־

לת מלחמת האזרחים בסוריה ב-2011.
עם זאת, השר הלבנוני הודה כי כתו־
צאה ממבצע האכיפה, נסגרו מספר עסקים 
פלסטיניים. החוק בלבנון מטיל מגבלות על 
יכולת של פלסטינים לעבוד בתחומים כמו 
לקבל  מהם  ומונע  והנדסה,  רפואה  משפט, 
הטבות של ביטוח לאומי. בשנת 2001, הפ־
רלמנט הלבנוני העביר חוק נוסף האוסר על 

פלסטינים להחזיק רכוש.
טענותיו  את  דחו  בלבנון  הפלסטינים 
במחאה  לפתוח  ובחרו  סולימאן,  אבו  של 
מפגינים  במדינה.  שונים  בחלקים  המונית 
פלי־ מחנות  לכמה  בכניסה  צמיגים  שרפו 
אשר  הפלסטינים  הפלגים  מן  וחלק  טים, 
לחדול  מהממשלה  דרשו  המבצע  את  גינו 

מהצעדים נגד עובדים ומעסיקים.

הערבית,  בתקשורת  דיווחים  פי  על 
את  לסמן  עשויה  הפלסטינית  המחאה 
"אחוזי  בלבנון.  אינתיפאדה  של  תחילה 
גבוהים  בלבנון  פלסטינים  של  האבטלה 
לנו  ואין  אחוזים,   56 סביב  ועומדים  מאוד 
אפשרות לתקן את המצב", אמר איש הע־
החדש  "המבצע  לדבריו,  ערף.  זיאד  סקים 
מחוסרי  אלפים  עוד  יותיר  הרשויות  של 
עוד  הכלכלי".  המשבר  את  ויחמיר  עבודה 
גם  מוטלת  למצב  האחריות  כי  ערף  הוסיף 
שנכשלו  הפלסטינים,  המנהיגים  כתפי  על 

בהתמודדות עם מצוקת העובדים.
ושומ־ ביהודה  פלסטינים  מנהיגים 
רון, בעזה ובלבנון, אומרים כי הם נמצאים 
בקשר קבוע עם ממשלת לבנון, בניסיון לע־
צור את המבצע נגד העובדים. בכיר הרש"פ 
עזאם אל-אחמד, האחראי על "תיק לבנון" 
ואמר  מהמצב  עמוקה  דאגה  הביע  ברשות, 
כי היה בקשר עם גורמים בממשלה והזהיר 

אותם מפני פגיעה בעובדים הפלסטיניים.
הרשויות  את  האשים  מצדו,  חמאס 
בלבנון במדיניות של "מוות איטי" נגד הפ־

לסטינים במדינה.

אסון באשקלון:

גננת התמוטטה 
ונפטרה בגן ילדים

 הגננת, בת 29 מאשקלון, נפטרה לאחר נסיונות החייאה 
• בהודעה שנמסרה להורי הילדים נטען כי הילדים לא 

צפו במתרחש 

מ מ. יו„

התמוטטה  מאשקלון,   גננת 
החייאה  פעולות  בה  ביצע  אתמול 
מותה.  את  לקבוע  נאלצו  שבסופן 
הילדים  להורי  שנשלחה  בהודעה 
במתרחש.  צפו  לא  הילדים  כי  נמסר 
מקצוע  וגורמי  פסיכולוגים  צוות 
אש־ בעיריית  החינוך  מנהל  מטעם 

קלון נמצאים במקום ומעניקים ליווי 
להורים  החינוכי,  לצוות  ותמיכה 

ולילדים.
כגננת  לעבוד  הגיעה  הגננת 
הגן,  מנהלת  פי  על  בגן.  מחליפה 
בתרגול  זמן  באותו  שהו  הילדים 
כניסה לממ"ד בעקבות הירי אתמול 
מעזה ולכן לא נחשפו כלל למתרחש.

"

40*8510
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1

רופא ובנו חשודים 
בהברחת תרופות 

לחו"ל
על פי החשד השניים הכניסו לכיסם כ-2.8 מיליון 
שקלים מפעילות זו • החשודים מסרו את גרסתם 

וקשרו עצמם לחשדות נגדם

מ מ. יו„

המשטרה, רשות המסים ומש־
רד הבריאות חשפו הברחה שיטתית 
של תרופות נרקוטיות מישראל לא־
רצות הברית. על פי החשד הברחת 
התרופות בוצעה על ידי רופא מאזור 

הדרום ובנו.
השניים שיווקו  החשד,  פי  על 
תרופות  האחרונות  השנים  בחמש 
הם  כך,  לשם  מסוכנות.  נרקוטיות 
הקימו אתר אינטרנט ממנו ניתן היה 
חוקי.  מרשם  מבלי  תרופות  להזמין 
עבור  הרופא  הפיק  המרשמים  את 
ושם  בשמו  שימוש  תוך  הלקוחות, 

של רופא אחר.
ידי  על  נרכשו  התרופות 

מרקחת  בבתי  ובנו  החשוד  הרופא 
תוך  לחו"ל  ונשלחו  נארזו  בארץ, 
שנרשמו  החבילות  תוכן  הסוואת 
נתפסו  האחרון  בחודש  כדוגמאות. 
שנ־ כאלה  משלוחים  מעשרה  יותר 
ככל  החשודים.  שני  ידי  על  שלחו 
זו  מפעילות  ההכנסות  סך  הנראה 
עומד על כ-2.8 מיליון שקלים שלא 

דווחו לרשות המסים.
בבתי  חיפושים  נערכו  אתמול 
תרו־ נתפסו  במסגרתם  החשודים, 
את  המחזקים  ומסמכים  כסף  פות, 
הח־ מסרו  בחקירתם  נגדם.  החשד 
שודים את גרסתם וקשרו את עצמם 
לחשדות נגדם. הם שוחררו בתנאים 

מגבילים בפני קצין משטרה.

ארה"ב: כתובות נאצה אנטישמיות 
על מדרכה בפורטסמות'

"ירדנו לשם ואיתרנו את מה שהיה גלוי מייד – צלב קרס ושני מגן דוד על המדרכה," 
אמר סגן המשטרה

מ יר‡ל לבי‡

ניו המפשיר – המשטרה מסרה כי הם 
לאורך  אנטישמיות  נאצה  כתובות  מצאו 
והם  בבוקר  שלישי  ביום  הקונגרס  רחוב 

עדיין מחפשים אחר מי שצייר אותו.
כיכר השוק, בה נמצאו הגרפיטי, הוא 
אזור פופולרי במרכז העיר פורטסמות'. יש 

בהולכי  מוסה  והיא  ומסעדות  עסקים  בו 
רגל.

בכניסה  צהוב  בגיר  צוייר  הגרפיטי 
. Vaughan Walking לקניון

שהיה  מה  את  ואיתרנו  לשם  "ירדנו 
גלוי מייד – צלב קרס ושני מגן דוד על המ־

דרכה," סגן משטרת פורטסמות' אמר.

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

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

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

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

פולין: נעצרו חשודים בתקיפת 
הסטודנטים היהודים

לפי הודעת המשטרה התוקפים הם שני אזרחים הולנדים. אחד מהם ממוצא פלסטיני

מ יר‡ל לבי‡

הודיעה  פולין  משטרת 
חשודים  שני  עצרה  כי  (רביעי) 
היהודים  הסטודנטים  בתקיפת 
האחרון  שבת  ביום  מישראל 

בוורשה.
המשטרה  הודעת  לפי 
הולנדים,  אזרחים  בשני  מדובר 
פלסטיני.  ממוצא  מהם  אחד 
שבת  ביום  התרחשה  התקיפה 
בבירת  למועדון  מחוץ  בבוקר 

פולין.
של  אחיו  קשיפצקי  ברק 

כתב:  המותקפים  אחד 
לפנות  הותקף  "יותם 
חבורת  ידי  על  בוקר 
התג־ הוא  כי  לא  ערבים. 
פנה  הוא  כי  לא  בהם,  רה 
הגיעו  כי  לא  אליהם, 

החלו  "הערבים  כתב.  לעימות", 
להכות אותו ואת חבריו רק מפני 

שהם יהודים".
 04:00 "בשעה  לדבריו: 
הסטודנטים  משלחת  חברי  יצאו 
רובם כבר עלו על מוניות לכיוון 
ערבית  דוברת  חבורה  המלון. 
אותם  ושאלה  אליהם  התקרבה 
בחיוב,  כשענו  מישראל.  הם  אם 
בליווי  רחמים,  ללא  הותקפו 
עצר  יותם  אנטישמיות,  קללות 
ממנה  ויצא  שלו  המונית  את 
להפריד  במטרה  חבריו  לכיוון 

ולהרגיע את הרוחות".
הנ־ שכלל  ערבי,  "בחור 
לו  נתן  אגרופן,  ביד  החזיק  ראה 
ההכרה.  את  איבד  יותם  אגרוף. 
יצא  אחרת,  ממונית  מכן,  לאחר 
והוא  לעזור  שניסה  נוסף  חבר 
מכונית  על  השני  לעבר  הושלך 

דוממת.
מה־ איש  כי  מאשים  הוא 
ניגש  לא  במקום  שהיו  פולנים 
לבית  פונה  "הוא  עזרה.  להציע 
מאב־ אפילו  במונית,  החולים 
יד".  הושיטו  לא  במקום  טחים 
"וורשה-פולין  הוסיף:  ברק 
עצמה.  על  חוזרת  והמציאות 
וצו־ בצד  עומדים  פולנים 
מהעם  "לא  אנשים  בעוד  פים, 
לאובדן  עד  מכים  שלהם" 

הכרה יהודים".

ניו יורק: יותר ממחצית 
מפשעי שנאה שדווחו 
השנה הם אנטישמיים

בסך הכל דווח על 290 פשעי שנאה בניו יורק השנה עד כה לעומת 205 
בשנה שעברה

מ יר‡ל לבי‡

יותר ממחצית פשעי שנאה 
שדווחו השנה בעיר ניו יורק הם 
בכירים  מסרו  כך  אנטישמיים, 
ב- NYPD. המשטרה של העיר 

ניו יורק.
האחרו־ המספרים  פי  על 
בספ־  -1 ה  עד  המדווחים  נים, 
אנטישמיים  שנאה  פשעי  טמבר, 
 63% בכ  השנה  עלו  יורק  בניו 

 152 עם  שעברה,  השנה  לעומת 
פשעי שנאה אנטישמיים שדווחו 
השנה עד כה, לעומת 93 בתקופה 

המקבילה אשתקד.
 290 על  דווח  הכל  בסך 
פשעי שנאה בניו יורק השנה עד 

כה לעומת 205 בשנה שעברה.
המעצרים על פשעי שנאה 
מע־ עם 135  השנה,  הם  גם  עלו 
לעומת 108  השנה  שנעשו  צרים 

בתקופה המקבילה אשתקד.

העיר  של  הבלשים  ראש 
כי  אמר  שיאה  דרמוט  יורק,  ניו 
לקפי־ מיוחדת  סיבה  שום  אין 
שנאה,  פשעי  על  בדיווחים  צה 
הק־ כאלה  יותר  ספציפי  ובאופן 

שורים לאנטישמיות.
שהדגשתי,  מקרים  מספר 
נפשיות,"  מחלות  כמה  ראינו 
אנשים  כמה  שיאה."ראינו  אמר 
קצת  ראינו  אז  שונאים.  שפשוט 

מכל דבר."

עצוב ומרגש וכואב: 

ויקרא שמו בישראל 
"פנחס מנחם בן ר' 

פנחס מנחם"
ברית המילה לבנו של הרב הקדוש פנחס מנחם פשווזמן הי"ד, שנהרג לפני 
ארבעה חודשים מפגיעת רקטה, התקיימה בירושלים, בביתו של כ"ק מרן 

האדמו"ר מגור • הרך הנולד נקרא על שם אביו

מ יר‡ל לבי‡

שמחת ברית מרגשת מאוד 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  אצל  נערכה 
מגור בירושלים לבנו של האברך 
הי"ד,  פשווזמן  מנחם  פנחס  הק' 
חודשים  מספר  לפני  שנרצח 
חמאס  של  טיל  רסיס  מפגיעת 

באשדוד.
בחדרו  התקיימה  הברית 
בירושלים  מגור  האדמו"ר  של 
במ־ והקהל  כסנדק,  ששימש 
בשביל  זאת  מצומצם,  היה  קום 
תוכל  פנחס  של  שהאלמנתו 
לראות מקרוב את השמחה, ואכן 

בסיום הברית ניגש הרבי לאלמ־
דבר  טוב,  מזל  בברכת  וברכה  נה 

נדיר בחסידות.
הוא  התינוק  של  שמו 
"פנחס מנחם" על שם אביו שנה־
באשדוד.  הרקטה  מפגיעת  רג 
הסבא  שאמר  הברכות  באמירת 
ר' חיים פשווזמן (אביו של פנחס) 
בישראל  שמו  "ויקרא   – הוכרז 
מנחם  פנחס  ר'  בן  מנחם  פנחס 

הי"ד.
המ־ בברית  המשתתפים 
נותרה  לא  שעין  מספרים  רגשת 

יבשה במקום.
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בורו פארק: שתי נערות נפצעו 
מניידת משטרתית

על פי הדיווח, השוטר שנהג בניידת איבד שליטה

מ יר‡ל לבי‡

שתי בנות חרדיות שצעדו על המדרכה 
בבורו פארק החרדית נפצעו לאחר ששוטר 
שנהג בניידת משטרה בדרך לדיווח על ת.ד, 
ששהה  נוסף  אדם  בהם.  ופגע  שליטה  איבד 

ברכב סמוך, נפגע אף הוא מניידת המשטרה.
לבית  אנשים  חמישה  פונו  הכל  בסך 
החולים. בהם שני הולכי רגל, שני שוטרים 
התנגשה  שהניידת  המכונית  של  אחד  ונהג 

בו. כולם במצב יציב.

 13 שדרת  בפינת  אירעה  התאונה 
שנהג  השוטר  הדיווח,  פי  על   .52 ורחוב 
בניידת איבד שליטה - כתוצאה מכך הרכב 
סמו־ בחנות  והתנגש  המדרכה  בשפת  פגע 

כה.

פקיסטן מזהירה: הודו עשויה 
לבצע רצח עם בקשמיר

דבריו של שר החוץ הפקיסטני נאמרו אחרי שהרשויות בהודו הידקו את העוצר הביטחוני בקשמיר 
ביום ראשון

מ יר‡ל לבי‡

לפ־ מהאו"ם  היום  ביקשה  פקיסטן 
תוח בחקירת המצב בחלק ההודי של חלק 
של "רצח  בסכנה  נמצא  שלדבריה  קשמיר, 

עם".

"תושבי  הפקיסטני  החוץ  שר  לדברי 
לגרוע  מתקרבים  הכבושים  וקשמיר  ג'אמו 
המילה  את  מלהזכיר  מתחלחל  אני  מכל. 

רצח עם כן, אבל אני מוכרח".
דבריו של שר החוץ הפקיסטני נאמרו 

העוצר  את  הידקו  בהודו  שהרשויות  אחרי 
בהודו  ראשון.  ביום  בקשמיר  הביטחוני 
במחוז  התקשורת  מגבלות  הסרת  כי  אמרו 
על  שליחת "טרוריסטים"  בהפסקת  תלויה 

ידי פקיסטן והתססת מהומות.

מוסי רז מתנצל על שהכפיש 
רבש"ץ שמנע פיגוע

מתמודד המחנה הדמוקרטי מוסי רז פרסם התנצלות לרכז בטחון בשומרון לאחר שהכפישו • 
ההתנצלות מגיעה לאחר התערבות ארגון עד כאן שאיים על רז בתביעה

מ יר‡ל לבי‡

מועמד המחנה הדמוקרטי ואיש הש־
מאל מוסי רז, מחק הודעה בה הכפיש רכז 
הוא  וכעת  בשומרון.  פיגוע  שמנע  בטחון 

מתנצל בפני רכז הביטחון.
ברצוני  כיפור  יום  "לקראת  כתב:  רז 
להתנצל בפני יאיר טרבלסי על שפגעתי בו. 
שיקף  שלא  כיתוב  עם  תמונתו  את  העלתי 
טרור  מפיגוע  נלקחה  התמונה  המצב.  את 

לא  פעולתו  היישוב,  כרבש"צ  יאיר  שמנע 
יצרה אלימות אלא מנעה אותה. לא חשבתי 
אותו  מאשים  אני  כאילו  יתפרש  שהכיתוב 
באלימות. אני מתנצל מעומק ליבי ומבקש 

את סליחתו".

גרמניה: פעיל ניאו נאצי נבחר 
לראשות העירייה

סטפן יגש, פוליטיקאי מהמפלגה הנציונל-דמוקרטית בגרמניה, נבחר לראשות העיר ולדסיידלונג 
ליד פרנקפורט

מ פ. יוחנן

הנ־ במפלגה  בכיר  פעיל  יגש,  סטפן 
לתפ־ נבחר  בגרמניה,  ציונל-דמוקרטית 
קטנה  עיר  ולדסיידלונג,  עיריית  ראש  קיד 
 2650 מתגוררים  בה  לפרנקפורט  הסמוכה 

תושבים בלבד.
לאחר  אחד  פה  לתפקיד  נבחר  יגש 
עצמו  את  הציע  לא  אחר  מתמודד  שאף 
לתפקיד, אך בחירתו עוררה זעם רב מאחר 
עם  מזוהה  הנציונל-דמוקרטית  והמפלגה 

תמיכה במשטר הנאצי.
מצד  לתמיכה  יגש  זכה  זאת  למרות 

כל חברי המועצה המקומיים, בהם גם חברי 
מרקל.  אנגלה  הקנצלרית  של  מפלגתה 
הנציונל-דמוקר־ המפלגה  של  "המועמד 
טית מילא את הוואקום שנוצר בעיר" אמר 
מרקוס ברנדו, חבר מועצה מטעם המפלגה 
הסוציאל-דמוקרטית שהצביע בעד המינוי.
בגר־ בכירים  שפוליטיקאים  אלא 
הפעיל  של  המינוי  על  זעם  הביעו  מניה 
לבטל  ודרשו  העיר  לראשות  נאצי  הניאו 
הסו־ המפלגה  מזכ"ל  מיידי.  באופן  אותו 
קלינגבייל,  לארס  ציאל-דמוקרטית, 
הסוציאל-דמוקרטית  "למפלגה  כתב, 
משת־ לא  אנו  מאוד:  ברורה  עמדה  יש 

פים פעולה עם נאצים! לעולם! זה תופס 
והמחוזית.  האזורית  הפדרלית,  לרמה 
העיר  לראש  יגש  את  למנות  ההחלטה 
להפוך  ויש  צודקת,  אינה  מובנת,  אינה 

אותה מיד!".
בגר־ המשפט  בית  דחה  בשנת 2017 
מניה עתירה להוציא את המפלגה הנציונל־
קבעו  השופטים  לחוק.  מחוץ  דמוקרטית 
אינה  אך  חוקתית,  "אנטי  היא  המפלגה  כי 
בגרמ־ הציבורי  הסדר  את  להפר  פועלת 
כי  בו  הבחירה  אחרי  אמר  עצמו  יגש  ניה". 
"אני מתחייב לעבוד למען האינטרסים של 

העיר, ולעבוד באופן בונה ולא מפלגתי"

אריה שאג - תשובות מרן הגר"ח קניבסקי
אוצר  והוא  שאג",  "אריה  הנפלא  הספר  לאור  ויצא  הופיע 
בלום של אלפי שאלות ותשובות חידושים וביאורים ופנינים 
מתוקים מדבש ונופת צופים בכל חלקי התורה, מרבן של יש־
ראל רבינו הגדול שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
בתוספת הערות ביאורים ופירושים, כולל תשובות רבות ונ־

כבדות בתנ''ך. 

את הספר ליקט וערך בעמל ויגיעה רבה נדבך על גבי נדבך 
רב,  ובכישרון  תורה  של  שימושה  של  אוכות  שנים  במשך 
לדרעיה  וגליא  שליט"א,  כהן  אריה  אהרן  רבי  הרה"ג  מע"כ 
ונפל נהורא בבי מדרשא. ואף מרן הגר"ח שליט"א בא בכתו־
בים אודות הספר ובין דבריו כתב "ואני מכיר את המחבר ואת 
שיחו זה שנים רבות, וראיתי שכותב שם הערות נפלאות, לכן 

אף ידי תיכון עימו להדפיס"

הנוכ־ הספר  מעלת  בשבח  להרחיב  הוא,  הצורך  מן  שלא 
רבינו  של  הטהור  בארו  חיים,  מים  ממקור  כולו  השאוב  חי, 
שנתברכו  האדירים  הגאונים  מגדולי  כאחד  הנודע  שליט"א, 
תלמודא  דכולא  מרא  האחרונים,  בדורות  ישראל,  עם  בהם 
כבר בהיותו בחור כעדות מרן החזו"א זיע"א, וספריו הרבים 
המחדירים אהבת תורה ויראת שמים ומידות טובות לכל המ־
עיין בהם. עתירתנו, שהקב"ה יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעי־

מים, עד ביאת גואל צדק, אמן.

בחלק מהתשובות, ובעיקר על הנ"ך, צירפו בהערות על שולי 
הגיליון, כמה תשובות ממה שהשיב הגאון הגדול רבי אביג־
דור נבנצל שליט"א, רבה של העיר העתיקה, וכמו כן, באיזהו 
ר'  הגדול  מהגאון  תשובות  הגיליון  בשולי  הובאו   - מקומן 
יצחק זילברשטיין שליט"א והערות מהרה"ג ר' אליהו דיסקין 

שליט"א.

חמרא למריה וטיבותא לשקייה, ברכותינו להרהמ"ח שליט"א 
כל  לתועלת  וטובים  רבים  ספרים  בעוד  להנאותינו  שימשיך 
תופסי התורה, ישוטטו רבים ותרבה הדעת ומלאה הארץ דעה 

את ה' כמים לים מכסים.  

להשיג בחנויות הספרים

הפצה ראשית בירושלים 0527698767

אוצר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל
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ַאּפוֹ  א ָתִמיד בְּ ָלל, ֶאלָּ ֲחרוֹן ַאף כְּ ֵצא בוֹ  ֵמעוָֹלם לֹא ִימָּ חְֹטמוֹ  ַהשִּׁשִּׁית - בְּ

ים ְוָרצוֹן טוֹב ַוֲאִריכּות ַאף, ֲאִפּלּו ְלאוָֹתם שֵֶׁאיָנם ֲהגּוִנים. ְוָתִמיד רוֶֹצה  ַחיִּ

ה, ּומוִֹציא ֵמחְֹטמוֹ ָתִמיד  ל ִנְדכֶּ ל שְֵׁאָלה ּוְלַהֲחיוֹת כָּ אוֹת ָרצוֹן ּוְלָהִפיק כָּ ְלַמלְּ

ה  א ִמְתַרצֶּ חֵֹטא לוֹ, ֶאלָּ שַׁע, ְוֵאינוֹ ּכוֵֹעס בַּ ְמִחיַלת ָעוֹן (ְוַהֲעָצַרת) [ְוַהֲעָבַרת] פָּ

ל: ִמיד ְוָחֵפץ ֶחֶסד ַלֲעשׂוֹת ַנַחת רּוַח ַלכֹּ תָּ

ִנים ָיפוֹת,  ֵסֶבר פָּ ל ָאָדם בְּ ל כָּ ִמיד ִויַקבֵּ ְהֶייָנה ְמִאירוֹת תָּ ָניו תִּ ִביִעית - פָּ ַהשְּׁ

ים" ְוֵאין ׁשּום  ֵני ֶמֶלְך ַחיִּ אוֹר פְּ ֶכֶתר ֶעְליוֹן ֶנֱאַמר (ִמשְֵׁלי טז, טו): "בְּ ן בְּ שֶׁכֵּ

ֶהם לֹא  בָּ ל  כֵּ ְסתַּ ַהמִּ ָניו לֹא ְישֻׁנֶּה ְוָכל  פָּ ְך אוֹר  כָּ ָלל,  שָׁם כְּ ְוִדין ִנְכָנס  אֶֹדם 

ָלל: ה לֹא ַתְטִריֵדהּו ִמזֶּה כְּ ִנים ְוׁשּום ִסבָּ א ִשְׂמָחה ְוֵסֶבר פָּ ִיְמָצא ֶאלָּ

א טוָֹבה, ְוִגְזַרת ֲאָמָריו ּתוָֹרה ַוֲהָפַקת ָרצוֹן טוֹב  יו לֹא יוִֹציא ֶאלָּ ִמיִנית - פִּ ַהשְּׁ

ָבִרים  ָלל ְולֹא דְּ ַעס כְּ ָבר ְמֻגנֶּה ְולֹא ְקָלָלה ְולֹא רֶֹגז כַּ יו דָּ ִמיד, ְולֹא יוִֹציא ִמפִּ תָּ

ָלל, ְולֹא ִיְמַנע טוֹב  ם כְּ ה ָהֶעְליוֹן שֵֶׁאינוֹ ִנְסתָּ ֵטִלים, ְוִיְהֶיה ּדוֶֹמה ְלאוֹתוֹ ַהפֶּ בְּ

יו טוָֹבה  ל ּוְלהוִֹציא ִמפִּ ר טוָֹבה ַעל ַהכֹּ ַדבֵּ א ֶיֱחשֶׁה ִמלְּ ִמיד, ְוָלֵכן ָצִריְך שֶׁלֹּ תָּ

ּוְבָרָכה ָתִמיד.

ֶתר  כֶּ ן ְלַמְעָלה בַּ לָּ ֶגל ָהֲעָנָוה שֶׁכֻּ ַחת דֶּ ן תַּ ה שְׁמֶֹנה ִמּדוֹת טוֹבוֹת ְוֻכלָּ ֲהֵרי ֵאלֶּ

מוֹת ֵאָליו  ְרֶצה ָהָאָדם ְלִהְתָקֵרב ְלַמְעָלה ְלִהדָּ ֵאָבִרים ָהֶעְליוִֹנים. ּוָבֵעת שֶׁיִּ בָּ

שְֵׁני ְפָרִקים ֵאּלּו.  ם בִּ לֵּ ְחּתוִֹנים ָצִריְך שֶׁיִּשְׁתַּ ַח ְמקוֹרוָֹתיו ֶאל ַהתַּ ִלְפתֹּ

כ"ח לחודש

משרד האוצר הכלכלה 
מקדמים הקלות בנטילת 
אשראי לעסקים קטנים

רשות שוק ההון, משרד האוצר ומשרד הכלכלה מקדמים הקלות בנטילת 
אשראי חוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים

מ יר‡ל לבי‡

ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
משה  ד"ר  בראשות  וחיסכון, 
הקובע  חוזר  פרסמה  ברקת,  
של  ההשקעה  תקרת  תוגדל  כי 
גופים  מעמידים  אותן  הלוואות 
עם  פעולה  בשיתוף  מוסדיים, 
לגובה  חוץ-בנקאיים,  גורמים 
כיום  הקיימת  ההשקעה  תקרת 
גו־ שמעמידים  הלוואות  לעניין 
פעולה  בשיתוף  מוסדיים  פים 

עם הבנקים.
ההון,  שוק  רשות  החלטת 
משרד  עם  בשיתוף  שנעשתה 
קט־ לעסקים  והסוכנות  האוצר 
תאפשר  הכלכלה,  במשרד  נים 
קלות  ביתר  אשראי  הזרמת 
והבינוניים,  הקטנים  לעסקים 
ממחצית  ללמעלה  האחראים 
בעוד  בישראל,  העסקי  מהתוצר 
הם מקבלים רק כרבע מהאשראי 
כיוון  היתר,  בין  זאת,  העסקי. 
לחלוטין  כמעט  מסתמכים  שהם 

על המערכת הבנקאית.
בנ־ החוץ  האשראי  שוק 
האחרונות  בשנים  התפתח  קאי 
באשראי  משמעותי  גידול  וחל 
מוסדיים,  גופים  ידי  על  הניתן 

לעסקים  מופנה  כולו  כמעט  אך 
גדולים בלבד. הגופים המוסדיים 
במיש־ מעמידים  ואינם   כמעט 
קטנים  לעסקים  הלוואות  רין 
ובינוניים. במקרים בהם הגופים 
הלוואות  מעניקים  המוסדיים 
זאת  עושים  הם  אלו,  מסוגים 
חיתום  על  הסתמכות  באמצעות 

של צד שלישי.
הסוכ־ מפעילות  כחלק 
ובינוניים  קטנים  לעסקים  נות 
האש־ בשוק  התחרות  להגברת 
ובינוניים,  קטנים  לעסקים  ראי 
להקמת  מכרז  הסוכנות  פרסמה 
חוץ  אשראי  למתן  תאגידים 
ובי־ קטנים  לעסקים  בנקאי 
גופים  למכרז,  בהתאם  נוניים. 
מתפעל  גוף  יהוו  בנקאיים  חוץ 
לעסקים  הלוואות  יעניק  אשר 
קטנים ובינוניים תוך התקשרות 
המ־ את  שיהווה  מוסדי  גוף  עם 
קור הכספי להלוואות אלו. זאת 
מתוך מטרה לפתח שוק אשראי 
חוץ בנקאי שיגביר את התחרות 
בתחום זה עבור העסקים קטנים 
לה־ צפויה  הסוכנות  ובינוניים. 
במהלך  במכרז  הזוכים  על  כריז 

השבועיים הקרובים.

תעודד  הרשות  הוראת 
במ־ מוסדיים  גופים  השתתפות 
ובינוניים,  קטנים  לעסקים  כרז 
תקרת  את  להעלות  ותאפשר 
הניתנות  להלוואות  ההשקעה 
על ידי גופים חוץ בנקאיים בעלי 
רישיון מורחב, במסגרת המכרז, 
בדו־ מלש"ח  ל-5  אשראי  למתן 
קבלת  לאחר  היום,  לבנקים.  מה 
הרשות  פרסמה  הציבור,  הערות 

את החוזר הסופי.
הממונה  ברקת,  משה  ד"ר 
שהפצנו  "החוזר  ההון:  שוק  על 
האשראי  שוק  את   יקדם  היום 
באמצ־ בישראל,  בנקאי  החוץ 
בין  פעולה  שיתופי  עידוד  עות 
מפו־ פיננסיים  שירותים  נותני 
מוסדיים.  גופים  לבין  קחים, 
את   יגבירו  אלו   פעולה  שיתופי 
במשק  אשראי  למתן  התחרות 
יצירת  באמצעות  הישראלי, 
הבנקאית  למערכת  אלטרנטיבה 
והבינו־ הקטנים  העסקים  עבור 
ניים המהווים את עמוד השדרה 
את  לקדם  נמשיך  הכלכלה.  של 
שוק האשראי החוץ בנקאי, תוך 
וש־ אחראית  רגולציה  הפעלת 

קולה".

זהירים לשומרו: רבני ביתר 
התכנסו למען השבת

בכינוס שהתקיים בנוכחות רבני העיר ובהשתתפות עשרות אברכים 
הפעילים בחברת "מזהירי שבת" ביתר עילית • ראב"ד ביתר הגר"צ ברוורמן:  
"בעז"ה בזכות שמירת השבת נזכה שלא נראה עוד אסונות בעירנו". בכינוס 

הוחלט על סדרים ותקנות בנוגע לשמירת השבת בעיר

מ יר‡ל לבי‡

שהתקיים  מיוחד  בכינוס 
בו  עילית,  ביתר  בעיר  במוצ"ש 
העיר  רבני  ישיבת  התקיימה 
חיזוק  על  דנו  בה  עילית  ביתר 
בשילוב  בעיר,  השבת  בענייני 
פעי־ לעשרות  הוקרה  מעמד 
עילית  בביתר  השבת  למען  לים 

חברת  תחת  המאוגדים 
"מזהירי השבת".

הכינוס  את  פתח 
רבי  הגאון  ביתר  ראב"ד 
שבפתח  ברוורמן  צבי 
על  לרבנים  הודה  דבריו 
הנדיר  הפעולה  השיתוף 
וכן  הקהילות,  רבני  בין 
העוב־ את  לשבח  ציין 
והעומד  שהעירייה  דה 
בראשה הרב רובינשטיין 
למען  רבות  שעושים 

העיר בנושאים שונים, לא מזני־
העיר,  של  הרוחני  הצד  את  חים 
הוראה  כל  בשמחה  ומבצעים 
בדבריו,  העיר,  מרבני  המגיעה 
הצורך  על  ברוורמן  הגר"צ  עמד 
החשוב בחברת 'מזהירי השבת', 

ועל התועלת העצומה מכך.
לאחריו נשא דברים הגאון 

רב  אוירבאך  שמחה  מאיר  רבי 
שכונת הדקל וחבר הבד"צ, שה־
תקנות  לתקן  הצורך  על  רחיב 
מנת  על  הדברים  את  ולהסדיר 
שבת,  חילול  לידי  יבואו  שלא 
שזמני  אלה  בשבתות  ובפרט 

כניסת השבת מתקצרים.
הרב  ביתר  עיריית  ראש 
רובינשטיין  מאיר 
הכינוס  את  שהנחה 
הרב־ ידי  את  חיזק 
העוסקים  וכלל  נים, 
חו־ וחיזוק  בביצור 
בעיר,  השבת  מות 
דברי  נשמעו  כמו"כ 
הרב  המועצה  חברי 
והרב  ברגר  חיים 
דוד שפיצר העושים 
ענייני  למען  רבות 

היהדות בעיר.
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מצפת ועד אילת - נחנך בית הדין 
הרבני הראשון באילת

נשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו: "מגיע לתושבי אילת לקבל שירות טוב בסמוך למקום 
מגוריהם באופן ראוי ומכובד. אני מאחל לדיינים שתזכו לשפוט ולהוציא דין אמת לאמיתו".

מ יר‡ל לבי‡

הראשון  האזורי  הרבני  הדין  בית 
בקריית  החדש  במשכנו  נחנך  באילת 
לישראל  הראשי  הרב  במעמד  הממשלה, 
לאו  דוד  הרב   – הרבני  הדין  בית  ונשיא 
הדין  בית  וראש  הראשי  הרב  שליט"א, 
בבאר שבע – הרב יהודה דרעי, רבני העיר 
אילת – הרב יוסף הכט והרב משה הדאיה, 
ראש עיריית אילת – מר מאיר יצחק הלוי, 
שמואל  מר  הרבניים  הדין  בתי  סמנכ"ל 
יוסף, ובהשתתפות רבנים, דיינים, מזכירים 
באילת   הדתית  המועצה  הנהלת  ראשיים, 

ואישי ציבור.
קידמה  הרבניים  הדין  בתי  הנהלת 
את פתיחת בית הדין החדש בסיוע עריית 
לתושבי  השירות  משיפור  כחלק  אילת 
אילת והנגשת מירב השירותים מפאת המ־
רחק. עד כה נאלצו זוגות אילתים להצפין 
לקיים  מנת  על  אביב  תל  או  שבע  לבאר 
הדין  בית  גירושין.  לשם  משפטיים  דיונים 

שלוחה  למעשה  הינו  באילת  החדש  הרבני 
של בית הדין בבאר שבע.

הרב  הגדול  הרבני  הדין  בית  נשיא 
דוד לאו: "תפקיד הרשויות ותפקידנו הוא 
שי־ את  להם  ולהנגיש  האנשים  את  לשרת 
ולהשתדל  לעמול  היא  מטרתנו  הדת,  רותי 
לקבל  אילת  לתושבי  מגיע  הציבור.  למען 
שירות טוב בסמוך למקום מגוריהם באופן 
שתזכו  לדיינים  מאחל  אני  ומכובד.  ראוי 

לשפוט ולהוציא דין אמת לאמיתו".
הרב  הדיין  הרבניים  הדין  בתי  מנהל 
דוד מלכא מסר כי "תודתי לכל המסייעים 
במשרדי  הרבניים  הדין  בתי  למערכת 
זכתה  באילת.  הדין  בית  עבור  הממשלה 
יש־ של  הדרומי  השער  שהיא  אילת  העיר 
הדין  בית  להרכב  מקום  בה  שנקבע  ראל 
אילת  לתושבי  תועלת  בו  שיהיה  הרבני 

והסביבה".
אנוש  ומשאבי  למנהל  בכיר  סמנכ"ל 
שמואל  מר  הרבניים  הדין  בתי  בהנהלת 

יוסף: "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. 
בית  הקמת  של  מטרה  עיננו  לנגד  העמדנו 
דין באילת כדי להנגיש ולשפר את השירות 
לאו  הרב  של  כניסתו  עם  העיר.  לתושבי 
בפניו  הצגתי  הגדול  ביה"ד  נשיא  לתפקיד 
באילת,  השירות  להנגשת  התוכנית  את 
לדרך.  יצאה  והיא  ברכתו  את  נתן  הנשיא 
אילת,  בעיר  מלא  באופן  יינתנו  השירותים 
כאשר חשוב לנו לתת שירות מקצועי ונגיש 

לכל דורש".
כל  על  נפה  עיר  להיות  ״ברצותינו   
המשתמע מכך, אנו פועלים להנגיש את כל 
השירותים למען תושבי אילת ואנו שמחים 
על ההזדמנות להנגיש גם את שירותי הדת״ 
אמר ראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי 
עין  שראו  על  הרבניים  הדין  בתי  את  וברך 
רבני  דין  בית  בהקמת  החשיבות  את  בעין 
כל  את  אילת  לתושבי  שיעניק  באילת, 
השירותים קרוב לבית ויחסוך מהם טרחה 

וטרטור.

הכנסת ארבעת המינים 
מחוץ לארץ ישראל - 

עבירה פלילית
אותם הנוסעים אשר הביאו עימם לישראל את ארבעת 
המינים ממדינות זרות, יקבלו סט אישי (לא מסחרי) 

תוצרת הארץ, הכולל: הדס, ערבה ולולב במקום 
המינים שהביאו

מ יר‡ל לבי‡

בצעדי  מתקרבים  תשרי  חגי 
השי־ השנה,  גם  שנה,  וכמידי  ענק 
ולביקורת  הצומח  להגנת  רותים 
את  מתגברים  החקלאות  במשרד 
כוחותיהם בביקורת הגבולות, לנוכח 
אנ־ של  הניסיונות  במספר  העלייה 
שים פרטיים וסוחרים להכניס ליש־
ראל את "ארבעת המינים" העלולים 
להיות נגועים במזיקים שונים. כבכל 
שנה, גם השנה נוקט המשרד בצעד 
הנוסעים  אותם  למען  משמעותי 
אשר הביאו עימם לישראל את אר־
בעת המינים ממדינות זרות, ומעניק 
תוצרת  מסחרי)  (לא  אישי  סט  להם 
ולולב  ערבה  הדס,  הכולל:  הארץ, 
לציין  יש  שהביאו.  המינים  במקום 
עימם  להכניס  רשאים  שהנוסעים 

לישראל אתרוג אחד בודד לנוסע.
וב־ הצומח,  הגנת  חוק  פי  על 
של  מדינות  בין  מעבר  למנוע  כדי 
לצמחים  מחלות  וגורמי  מזיקים 
פט־ נמטודות,  אקריות,  (חרקים, 

קיים  ווירוסים),  חיידקים  ריות, 
פירות  הכנסת  על  מוחלט  איסור 
וירקות וכל מוצר צמחי אחר במעב־
רי הגבול לתוך שטח מדינת ישראל. 
חקלאית  תוצרת  של  העברה  כל 

לגבולות מדינת ישראל ללא אישור 
עבי־ מהווה  החקלאות  משרד  של 
קבע  החקלאות  משרד  פלילית.  רה 
מכיוון  העולם,  כבכל  זו,  מדיניות 
מוכנסת  חקלאית  תוצרת  שכאשר 
באופן  ישראל  מדינת  גבולות  לתוך 
לה־ השירותים  ידי  על  נבדק  שלא 
עלול  הדבר  ולביקורת,  הצומח  גנת 
וגורמי  מזיקים  לכניסת  להוביל 
בי־ קיימים  שאינם  צמחים  מחלות 
לגידולים  להזיק  שעשויים  שראל, 
בלתי  לנזק  לגרום  ובכך  המקומיים, 
הש־ לכדי  ולהביא  לחקלאות,  הפיך 

מדת ענפי חקלאות שלמים.
או  יבואן  כאשר  כי  לציין  יש 
הח־ תוצרת  להכניס  מבקש  אזרח 
השירותים  זרה,  ממדינה  קלאית 
במשרד  ולביקורת  הצומח  להגנת 
בכדי  בדיקות  עורכים  החקלאות 
בדרישות  עומדת  שהתוצרת  לוודא 
היבוא. המזיקים וגורמי המחלה לא 
לו־ הכנסת  אך  בעין,  נראים  תמיד 
פרי  כל  או  צמחים,  הדסים,  לבים, 
או ירק אחר שנשאר בתיק או בכיס 
מארוחת הבוקר, שאכלו במלון ואף 
שמושלך לפח, עלול לגרום לחדירת 
מחלה,  גורם  או  מזיק  של  חדש  מין 
הפוגע בענפי החקלאות המקומיים.

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

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

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%9B%D7%99%20%D7%AA%D7%A6%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
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או חייגו ל: 053-3194968

עבודות לחיבור קו הרכבת 
מראשל"צ לירושלים 

מדובר בפרויקט של עבודות תשתית, גישור ומנהור למסילת 431 • הפרויקט 
באורך 5.5 ק"מ בין מחלף נס ציונה למחלף רמלה 

מ פ. יוחנן

הודיעה  אלקטרה  קבוצת 
שזכתה במכרז של רכבת ישראל 
מדובר  שקל.  מיליון  בהיקף 385 
גישור  תשתיות,  לביצוע  במרכז 
המחברת   ,431 למסילת  ומנהור 
לציון  ראשון  הרכבת  תחנת  את 
מודיעין  תחנות  עם  הראשונים 
לירושלים.  המהיר  הרכבת  וקו 
הענק  מפרוייקטי  באחד  מדובר 
הכולל  שהיקפו  הרכבת,  של 
עומד על כ-3.2 מיליארד שקל.  

חברה  תשתיות,  אלקטרה 
את  תבצע  אלקטרה,  של  בת 
פני 5.5  על  המשתרע  הפרויקט, 
ק"מ במפרדת כביש 431 - תוואי 
כבישים  בין  מטר   22 ברוחב  צר 
ציונה  נס  מחלף  בין   - פעילים 
למחלף רמלה דרום. לפי החברה, 

הפרויקט  של  הביצוע  תקופת 
היא כ-30 חודשים.  

אלקטרה  שתבצע  הקטע 
קטעים  עשרה  מבין  הראשון  יהיה 
הפ־ כולו.  הפרויקט  את  המרכיבים 
של  ק"מ  כ-30  כולל  הגדול  רויקט 
באורך  גשרים  חשמליות,  מסילות 
הר־ גשר  ובהם  ק"מ  כ-6  של  כולל 
ק"מ  באורך 3.5  בארץ  הארוך  כבת 
ומנהרות באורך כולל של כקילומטר, 

זאת במטרה לחבר את אזור המרכז 
והשפלה לקו החשמלי של ירושלים.
ברכבת טוענים שעם סיום 
בשנת  להיות  שצפוי  העבודות 
זמן  משמעותית  יתקצר   ,2026
דיין  משה  ראשל"צ  בין  הנסיעה 
למודיעין בכחצי שעה, וכן יקוצר 
משה  ראשל"צ  בין  הנסיעה  זמן 
דיין לירושלים יצחק נבון בכ-45 

דקות.

שנת תש״ף או תש״פ?
באקדמיה ללשון עברית ממליצים לכתוב תש"ף – בפ"א סופית

מ פ. יוחנן

תי־ איך  מתלבטים  רבים 
הבאה  השנה  תיכתב  ואיך  קרא 
הפ"א  ואם  תש"פ,  או  תש"ף   –

תהיה בדגש או בלי דגש.
עברית  ללשון  באקדמיה 
בפ"א   – תש"ף  לכתוב  ממליצים 
אפשר  להגייה:  אשר  סופית. 
תיו־ שנת  שתבוא  לשנה  לקרוא 

שנת  לה  לקרוא  ואפשר  שין־פא 
זו  הגייה  רפה.  בפ"א   – "ף  שָׁ תָּ
שב־ הכלל  עם  אחד  בקנה  עולה 

סוף מילה אין בעברית דגש.
לא־ הופנתה  דומה  שאלה 
קדמיה ללשון העברית כשעמדה 
המ־  .(1980) תש"ם  שנת  בפתח 
לכ־ אז  הייתה  האקדמיה  לצת 
עשור  סופית.  במ"ם  תש"ם  תוב 

שא־ נשאלו  לא  כבר  מכן  לאחר 
לות, והכול כתבו את שנת תש"ן 

(1990) בנו"ן סופית.
שהצי־ נראה  כה  עד  אולם 
הכתיבה  את  דווקא  מעדיף  בור 
אולי  סופית.  ולא  פתוחה  בפ' 
משום שתש"ף מזכיר את אש"ף. 
ולא  כך  נרשם  תר"פ  בשנת  ואף 

תר"ף.

סמוטריץ': לבחון מחדש 
את צורכי התעופה

שר התחבורה נועד עם כ-20 ראשי רשויות שביקשו לאפשר את הקמתו 
בנבטים של שדה תעופה בינלאומי

מ פ. יוחנן

הש־ בו  ממושך  דיון  בתום 
רשויות  ראשי  כעשרים  תתפו 
מקומיות מצפון הארץ ומדרומה, 
בצלאל  התחבורה  שר  הודיע 
לב־ ״הוריתי  (ימינה):  סמוטריץ' 
התעופה  צורכי  את  מחדש  חון 

השר  ישראל".  מדינת  של 
מצטרף  הוא  כי  הודיע 
במכתב  לנאמר  עקרונית 
הממשלה,  ראש  ששיגר 
עי־ לראש  נתניהו,  בנימין 
ביטון,  בני  דימונה,  ריית 

בשבוע שעבר. 
ציין  לביטון  במכתב 

המל״ל  לראש  הורה  כי  נתניהו 
שיגיש  מקצועי  צוות  להקים 
בתוך 60 יום דו״ח להיתכנות בי־
תעופה  שדה  הקמת  של  טחונית 

בינלאומי בנבטים. 
שבע,  באר  עיריית  ראש 
שמח  ״אני  דנילוביץ׳:  רוביק 

הח־ סמוטריץ׳  התחבורה  ששר 
ועמוק  רציני  באופן  לבחון  ליט 
והזמינה  הנכונה  החלופה  את 
שדה  ישראל,  למדינת  ביותר 
יחד  נמשיך,  בנבטים.  התעופה 
המ־ וגורמי  ישראל  ממשלת  עם 
קצוע, לקדם את הנושא, עד לה־

חלטה סופית בנדון״. 
האזורית  המועצה  ראש 
עמק יזרעאל, אייל בצר, אמר: 
ההתפתחויות  על  שמח  ״אני 
האחרונות המעידות על ההב־
את  לקדם  הזמן  הגיע  כי  נה 
מק־ שדה  בניית  על-ידי  הנגב 
ביל לנתב"ג בנבטים לצד שדה 

משלים בחיפה״.

יו"ר הפרלמנט הבריטי מתפטר
ג'ון ברקואו הודיע במפתיע על התפטרותו, שעות אחדות לפני שהפרלמנט 

צפוי לדחות שוב את בקשתו של בוריס ג'ונסון להקדים את הבחירות 

מ פ. יוחנן

הבריטי,  הפרלמנט  יו"ר 
על  במפתיע  הודיע  ברקואו,  ג'ון 
התפטרותו. ברקואו מסר בתחי־
לת ישיבת הפרלמנט, כי יתפטר 
ב-31 באוקטובר אם לא יתקיימו 

בחירות בחודש הבא. 
בתחילת  דיבר  ברקואו 
הפר־ של  האחרונה  הישיבה 
חמשת  בת  הפגרה  לפני  למנט 
ראש  כפה  שאותה  השבועות 
הוא  ג'ונסון.  בוריס  הממשלה, 
כשדמעות  בהתרגשות,  נאם 
הפ־ של  שמעמדו  ואמר  בעיניו, 
הבית  חברי  רוב  נרמס.  רלמנט 
מחזה  בעמידה,  בתשואות  הגיבו 
כי  אם  הבריטי,  בפרלמנט  נדיר 
הברקזיט  שבתומכי  הקיצוניים 

לא הצטרפו אליהם. 
תפקיד  מילא  ברקואו 
שאליו  הפוליטי  בכאוס  מרכזי 
בשנ־ הבריטי  הפרלמנט  נקלע 
הברקזיט.  בשל  האחרונות  תיים 
של  בהישארותה  שתמך  כמי 
בריטניה באיחוד האירופי, טענו 
מתנגדיו כי הוא מנצל את מעמ־
דו - האמור להיות בלתי פוליטי 
הברקזיט.  בסיכויי  לפגוע  כדי   -

על  ברקואו  הקשה  היתר,  בין 
תרזה  לשעבר,  הממשלה  ראש 
מיי, להעלות שוב ושוב להצבעה 
את ההסכם עם האיחוד האירופי 
שלוש  הפרלמנט  דחה  (שאותו 
הוא  שבועיים  לפני  פעמים). 
ג'ונסון,  על  קשה  ביקורת  מתח 
שנועדה  הכפויה  הפגרה  בשל 
למנוע מהפרלמנט לסכל ברקזיט 

ללא הסכם. 
באה  ברקואו  של  הודעתו 
שהפרלמ־ לפני  אחדות  שעות 

של  הצעתו  על  שוב  יצביע  נט 
ב-15  בחירות  לקיים  ג'ונסון 
הסימנים,  כל  לפי  באוקטובר. 
משום  הערב,  גם  תיפול  ההצעה 
שני  של  רוב  דרוש  שלאישורה 
והמפלגה  והלייבור   - שלישים 
יסכימו  שלא  הודיעו  הסקוטית 
יבקש  שג'ונסון  לפני  לבחירות 
הברקזיט.  את  לדחות  מהאיחוד 
מעמדתו  זז  לא  מצידו,  ג'ונסון, 
ב-31  יתממש  הברקזיט  שלפיה 

באוקטובר, עם או בלי הסכם. 

mailto:msh5380380@gmail.com
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"הסכם ביטחוני היסטורי נחתם 
עם יפן"

משרד הביטחון חתם על הסכם עם משרד ההגנה של המעצמה, ששוק האמל"ח בה גדל לממדים של 
כ-50 מיליארד דולרים

מ פ. יוחנן

בטוקיו  ההגנה  במשרד  חגיגי  בטקס 
בישראל  הגדירו  אותו  ביטחון,  הסכם  נחתם 
נחתם  ההסכם  ויפן.  ישראל  בין  "היסטורי" 
הממשלה  ראש  שקיים  לשיחות  בהמשך 
אבה,  שינזו  יפן  ממשלת  ראש  עם  נתניהו 
היפ־ המל״ל  ראש  של  לפגישתו  ובהמשך 
ממשדר  שבת.  בן  מאיר  המל״ל  ראש  עם  ני 
את  ויעמיק  יחזק  ההסכם  כי  נמסר  הביטחון 

יחסי הביטחון בין שתי המדינות.
על ההסכם חתם, מטעם משרד הביט־
חון הישראלי, הממונה על הביטחון במערכת 

יש־ בשגרירת  מלווה  משה,  בן  ניר  הביטחון 
ראל בטוקיו, יפה בן ארי. את יפן ייצגו בטקס 
החתימה מנכ"ל משרד ההגנה היפני ליחסים 
בינ"ל, הידו סוזוקי ומנכ"ל ATLA במשרד 

ההגנה היפני, אג'ימה אויאגי.
של  לממדים  גדל  היפני  האמל"ח  שוק 
זאת  לאור  בשנה.  דולרים  מיליארדי  כ-50 
והתחרות העזה עם ארה"ב על שווקים מסו־
בהמרת  והירידה  ואסיה,  באירופה  רתיים 
דולר סיוע, נראה כי לישראל אין את הלוק־
סוס לוותר על שוק ביטחוני כה גדול. ייתכן 

וההסכם שנחתם הוא חלק מהעניין.

במטוסי  מושקע  היפני  הכסף  מרבית 
F-35 ומערכות הגנה אווירית, אך מתקציב של 
50 מיליארד דולר נותר עודף שחלקו יכול לה־
גיע לשוק הביטחוני ישראלי. קושי נוסף טמון 
ברצון של היפנים לעשות ככל הניתן לבד, בא־
מצעות חברות מקומיות. עם זאת, ייתכן ושי־

תופי פעולה עם חברות כמו מיצובישי ואחרות 
יתרונות.  הישראלית  לתעשייה  להניב  יכולים 
נוספים  ושווקים  היפני  לשוק  בכניסה  חלקם 
באסיה, וכן לשווקים כמו אפריקה ודרום אמ־
ריקה שיפן משקיעה בהם הרבה כספים לעידוד 

הכלכלה ותמיכה הומניטרית.

נהג ברכב אוטונומי של טסלה ישן 
תוך כדי נסיעה בכביש מהיר

רכב של טסלה שועט בכביש מהיר במסצ'וסטס, בעוד הנהג מאחורי ההגה נראה ישן • דובר מטעם 
טסלה: "ייתכן שמדובר בכלל בתעלול מצד הצלם"

מ פ. יוחנן

של  רכב  מראה  ויראלי  שהפך  סרטון 
במסצ'וסטס,  מהיר  בכביש  שועט  טסלה 
ליצר־ ישן.  נראה  ההגה  מאחורי  הנהג  בעוד 
נית המכוניות החשמליות יש אמנם פונקציה 
כי  הדגישו  בחברה  אך  אוטונומי,  נהג  של 

הנהגים אמורים להיות ערניים.
תושב  ידי  על  הועלה  הסרטון 
הנהג  נראה  ובו  רנדל,  דקוטה  מסצ'וסטס, 
כשראשו שעון קדימה. לפי רנדל הנהג הישן 
האדם  וגם  טסלה,  של  מכונית  בתוך  היה 
רנדל,  של  להערכתו  ישן.  נראה  ליד  במושב 
המכונית נסעה במהירות של 96-88 קמ"ש, 
והוא ניסה לצפצף על מנת להעיר את הנהג 
שנרדם. "זה היה כל כך מוזר ומבלבל", סיפר 
רנדל לרשת CBS. "חשבתי שראיתי מישהו 
ישן מאחורי ההגה, אבל לא הייתי בטוח אז 
בדקתי שוב, ואכן היה שם אדם שהראש שלו 
בין הרגליים. זה היה נראה כאילו הוא ממש 

צריך להגיע הביתה ולהיכנס למיטה".

דובר מטעם טסלה מסר כי ייתכן שמ־
דובר בכלל בתעלול מצד הצלם, שכן מערכת 
קבוע  באופן  לנהגים  מזכירה  הנהגים  ניטור 
להישאר ערנים ומעורבים ואוסרת על השי־
מסימני  כשמתעלמים  האוטומטי  בנהג  מוש 
מהירים,  כבישים  של  "במהירויות  האזהרה. 

שניות   30 כל  התראות  מקבלים  הנהגים 
על  ידיים  מזהה  לא  המערכת  אם  פחות  או 

ההגה", הדגיש הדובר.
עם זאת, זו לא הפעם הראשונה שנהג 
ביוני  הנהיגה.  בזמן  ישן  נתפס  טסלה  של 

צולם נהג ישן באזור מפרץ סן פרנסיסקו

עם מינויו למנהל קשרי לקוחות של 'כללית' 
במודיעין עילית:

הרב שלמה 
ליכטשטיין יקבל 
קהל במרפאות 

 חבר הנהלת העיר הרב אברהם וייס, מנהל מגזר חרדי 
במחוז מרכז: "'כללית' מהווה מודל לחיקוי, מובילה 

וקובעת סטנדרטים גבוהים של שירות ללקוחות"

חרי בכ מ

לקוחות  בקרב  רבה  רוח  קורת 
כני־ עם  עילית  במודיעין  'כללית' 
ליכטשטיין  שלמה  הרב  של  סתו 
לתפקיד מנהל קשרי לקוחות של 
הרב  עילית.  במודיעין  'כללית' 
למנהל  בנוסף  יכהן  ליכטשטיין 
ירחמיאל  הרב  הלקוחות  קשרי 
המגזר  מנהל  ותחת  מרקוביץ 
הנהלת  חבר  מרכז,  במחוז  החרדי 

העיר הרב אברהם וייס.
כאיש  ישמש  ליכטשטיין  הרב 
מול  'כללית'  לקוחות  של  הקשר 
השירות  נותני  ומול  הקופה  הנהלת 
פונה,  לכל  כתובת  ויהווה  השונים 
הוותיק  לקוחות  קשרי  מנהל  לצד 
הרב  עילית  במודיעין  'כללית'  של 
ירחמיאל מרקוביץ. ויקבל קהל בכל 

מרפאות 'כללית' הפזורות בעיר.
בעיר  שמוכר  ליכטשטיין  הרב 
שעומד  וכמי  פעיל  ציבור  כאיש 
וגבאי  חשובה  קהילה  בראשות 
מביא  הקהילה,  של  הכנסת  בית 
עשייה  של  עשיר  רזומה  עמו 
ומסירו־ באדיבותו  ונודע  ברוכה, 
בתפקידו  ובקשה.  פניה  לכל  תו 
החדש ירתום את כישוריו לטובת 
לקוחות 'כללית', במטרה להמשיך 
ולתת ללקוחות 'כללית' בעיר את 

מירב השירות בכל התחומים.
לשמש  זוכה  עלית  מודיעין  העיר 
ללמידה,  ומומלץ  הצלחה  מודל 
שמובילה  הבריאות  מהפכת  לאור 
הוקמו  במסגרתה  בעיר  "הכללית" 
מרפאות חדשות, הצטרפו רופאים 
רבים לצוותים הרפואיים והורחבו 
המ־ רפואת  שירותי  משמעותית 
רפואת  הילדים,  רפואת  שפחה, 
הנשים והרפואה היועצת. כל זאת 

העיר  רבני  עם  הרציף  הקשר  לצד 
הב־ הפעולה  ושיתופי  ופרנסיה 
שמוביל  דבר  העירייה,  עם  רוכים 
והן  הרוחני  במישור  הן  להצלחות 

במישור המעשי.
זאת ועוד, מאות לקוחות חדשים 
האחרונים  בחודשים  הצטרפו 
ההמונית  ההצטרפות  ל'כללית'. 
זו,  בשנה  גם  בעקביות  הנמשכת 
הינה הודות לשביעות הרצון וקו־
רת הרוח המרובה השוררת בקרב 
מודיעין  תושבי  'כללית'  לקוחות 
עלית, וזאת בעקבות תנופת הפי־

תוח והעשייה המתמדת.
אברהם  הרב  העיר  הנהלת  חבר 
במחוז  חרדי  מגזר  מנהל  וייס, 
מרכז: "בכללית  מבינים, שבריאות 
היא הרבה יותר מרופאים, מומחים 
בריאות  מתקדמת.  וטכנולוגיה 
מק־ זמינות  אישי,  שירות  גם  היא 
פשרת,  חסרת  ומסירות  סימאלית 
מו־ לחיקוי,  מודל  מהווה  'כללית' 

גבוהים  סטנדרטים  וקובעת  בילה 
של שירות ללקוחות".

יקבל  ליכטשטיין  הרב  כאמור, 
בעיר,  'כללית'  במרפאות  קהל 

כדלהלן:
בימי  המשפט:  נתיבות  מרפאת 
ראשון בין השעות 12:00 – 10:00

בין  שני  בימי  עזרי:  אבי  מרפאת 
השעות 17:00 – 16:00

מרפאת קריית ספר: בימי שני בין 
השעות 19:00 – 17:00

מרכז בריאות האשה: בימי שלישי 
בין השעות 12:00 – 10:00

מרפאת ברכפלד: בימי שלישי בין 
השעות 19:00 – 17:00

רא־ בימי  הפסגה:  נאות  מרפאת 
שון בין השעות 12:00 – 10:00

עם פתיחת שנת הלימודים:

'מכבי' קיימה פעילות בריאות משפחתית במודיעין עלית
קיים  הלימודים,  שנת  פתיחת  עם 
אירוע  ב'מכבי'  עלית  מודיעין  מרחב 
בריאות לתזונה ולמידה נכונה לילדים ול־
בני משפחותיהם. האירוע התקיים במרכז 
הרפואי של 'מכבי' בעיר, והוא נפתח לח־
ברי כל קופות החולים וללא עלות. במס־
גרת הפעילויות, זכו המשתתפים לחוויית 
ידע  המעניקה  ומעשירה,  מעשית  למידה 
בריאותם  על  לשמירה  וחיוני  רב  חיוני 

במהלך שנת הלימודים.

במתכונת  התקיימה  הפעילות 
'תח־ בין  שעברו  לקבוצות,  חלוקה  של 
הראשונה,  בתחנה  שונות.  בריאות  נות' 
בהד־ בריאים  כריכים  הילדים  הכינו 
ילדים  דיאטנית  אלבר,  עינס  גב'  רכת 
התזונה  חשיבות  על  שהסבירה  'מכבי', 
התזונתיים  הערכים  ועל  המבוקרת, 
השניה   בתחנה  השונים.  הכריך  ברכיבי 
הנחתה גב' נטע ויטמן, פיזיותרפיסטית 
פעילות  קיום  חשיבות  אודות  ב'מכבי' 

הילד,   לגיל  ומתאימה  מתונה  גופנית 
המתאים  ילקוט  ולהרכיב  לבחור  כיצד 
שי־ כך  הילד,  לנתוני  ומשקלו  בגודלו 
על  והסבירה  השדרה,  עמוד  על  שמור 
אופן הישיבה הבריא והמומלץ על כסא 

הלימודים,
יעל  גב'  הסבירה  'בטיחות'  בתחנת 
גלילי, אחות טיפת חלב, על כללי בטיחות 
במהלך  הילדים  עם  ולהקפיד  לשנן  שיש 
שנת הלימודים: אופן חציית הכביש, שי־

וזהירות  הכתיבה,  במכשירי  בטוח  מוש 
בשימוש עם מכשירי חשמל ביתיים. בת־
מאטרקציות  הילדים  נהנו  האחרונה  חנה 
חווייתיות המטמיעות את ערכי הבריאות 

בהתאמה לגילם הצעיר.
מר  עלית,  מודיעין  מרחב  מנהל 
אלון שוורין: "שמחתי לראות את עשרות 
בפעילות  חלק  שנטלו  וההורים  הילדים 
החשובה. הודות לשילוב המדויק בין מו־
מחיות 'מכבי' בתחומי השונים, לבין קיום 

מלאה,  תרבותית  בהתאמה  הפעילות 
ולהטמעת  האירוע  להצלחת  ב"ה  הביאו 
ערכי הבריאות באופן אפקטיבי ואיכותי. 
גם פעילות זו התקיימה כחלק מהשקפת 
למטרה  לה  השמה  'מכבי',  של  עולמה 
לקדם את בריאות חבריה ללא הרף, מתוך 
אמונה כי שירותי בריאות טובים, הם אלה 
מקצועיות  בין  מומחה  בשילוב  המגיעים 
לצרכי  ומחובר  קשוב  רגיש,  שירות  לבין 

החברים".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מילוי מרתק של ה'ואקום' בימי בין הזמנים והחופש הגדול
ההפעלות והאטרקציות של עמנואל 

המתחדשת העניקו חוויות לאלפי ילדים 
ומנוחה אמיתית להורים

סוד התכנים הממלאים מרץ וסיפוק נודע ברבים והורים וילדיהם הגיעו לעמנואל גם מרחבי 
הארץ, לנפוש בה ולחוות

חרי בכ מ

מתושבי  ואיש  בטלה  של  'ואקום'  אין 
זה   – שעמום"  לחוש  יוכל  לא  ואורחיה  העיר 
היה אחד המסרים הכי קולעים שביטא אל נכון 
את תחושת ילדי העיר, הוריהם ואורחיהם, על 

רקע ימי החופש הגדול ובין הזמנים.
בראשות  עמנואל,  המקומית  המועצה 
אליהו  הרב  הפעלים,  ורב  הנמרץ  העיר  ראש 
בע־ דל  רגע  יהיה  לא  שהפעם  החליטו  גפני, 
מנואל. הילדים ובני הנוער, או שישבו וילמדו 
לבם  את  שישובבו  או  הזמנים  בין  בישיבות 
בחוויות ייחודיות, ברור שבדרך יהודית מוש־

למת, לבנים ולבנות בנפרד.
לפני החופש הגדול ובין הזמנים, נכונה 
להורי עמנואל וילדיהם 'עבודה', ללמוד לעו־
עמנואל,  המועצה  שהפיקה  החוברת  את  מק 
בחו־ וימיהם  צעדיהם  את  נכונה  לתכנן  כדי 
קרוביהם  את  ליידע  מיהרו  מהם  רבים  פש. 
וידידיהם בערים אחרות, שכנות בעיקר, אבל 
גם רחוקות, כי כדאי לבוא לעמנואל "ויש מה 

לעשות כאן".
תוש־ עבור  הכינה  המתחדשת  עמנואל 
ביה ואזרחיה בני כל הגילים ולטובת אורחיה 
שרשרת  הזמנים,  ובין  הגדול  החופש  בימי 
מזמינים  ואטרקציות  אירועים  של  מרשימה 

ומאתגרים.
החוברת המרשימה, הציגה מגוון עצום. 
ולכל  הסוגים  מכל  ואירועים  מופעים  רק  לא 
הגילים, מיצגים לבנות ולנשים, אירועים והפ־
הפעלות  הרבה-הרבה  גם  אלא  לבנים,  עלות 

ואטרקציות.
בין היתר, מתחם של החלקה על 'קרח' 
חוויה  תחושת  ונותן  קרח,  המדמה  משהו   -
עמוקה. מתחם של מתנפחים ענקיים. מתחם 

של קארטינג-פדלים, המאפשר לדהור כמעט 
ללא מעצור. השכרת אופניים ומכירת קסדות. 
לפינת  הוזמנו  הצעירים  והאורחים  הילדים 
ליטוף חיות, משחקיה, סדנאות יצירה, מאהל 

פיתות ומה לא. 
פתו־ היו  עמנואל  של  הבריכות  בנוסף, 
חות לאורך כל שבועות החופשה הגדולה ובין 

הזמנים.
לכך  לגרום  הצליח  אכן  הזה  המבחר 
שאיש מתושבי עמנואל, ולא משנה גילו – לא 
האורחים  שגם  כמובן  שעמום...  לחוש  יוכל 
שבאו לנפוש או לבקר בעמנואל, חוו את אותן 

חוויות.
וטובים  רבים  היו  מבחוץ,  החווים  בין 
אטר־ נופש  כמקום  עמנואל  העיר  את  שזיהו 
קטיבי ואיכותי. הם למדו לדעת שהמקום לא 
רחוק ולא יקר, והוא שוכן על רכסי הרים עם 

אוויר נפלא ונוף מפעים.
מבט חטוף אל אורחי עמנואל בין הזמ־
נים גילה כי יש בהם בראש ובראשונה משפ־
חות שיש להן קרובים בעמנואל, אבל לא רק. 
רבים הם המשכירים ומחליפים חדרים ודירות 

– עם עמנואלים. 
רבים וטובים מהאורחים, שבאו לשהות 
או לחוות בעמנואל, התרשמו עמוקות מהעיר 
המתחדשת ואמרו גלויות כי עמנואל היא לא 
מה שהכירו בעבר הרחוק, או שמעו אודותיה. 

היא משהו תוסס ומתעצם, הולך ונבנה בקצב 
מדהים. 

של  הענק  הסופרמרקט  כל  הפקת  אל 
אטרקציות וחוויות, חברו יחדיו המועצה המ־
קומית והמרכז הקהילתי שלה; האגף לתרבות 
יהודית; המשרד לפיתוח הפריפריה; המשרד 
לשוויון חברתי; מפעל הפיס וחברת הרי זהב. 
לכולם היה אכפת שהמיזמים יצליחו. מועצת 
עמנואל נתנה דעתה לכך שהאירועים יהיו חי־

נמיים או כמעט חינם והגורמים דלעיל סייעו 
בכך.

התחבורה  תוגברה  גם  הזמנים  בבין 
ועוד  מתמיד.  ונגישה  נוחה  והייתה  לעמנואל 
תחבורה  הסדירה  עמנואל  מועצת  הפתעה: 
למרות  נתניה.  ים  חוף  אל  מוזלת  ציבורית 
המרחק הגדול  המועצה נתנה דעתה לאמות 
המידה ההלכתיות של רבני העיר שסמכו את 
ידיהם על החוף המהודר ביותר אשר בקרית 

צאנז בנתניה.
את ימי בין הזמנים סיימו באירוע תורני 
מרשים ומיוחד לבני הישיבות תושבי עמנואל. 
עמ־ הרב  המועצה  ראש  השמיע  ברכה  דברי 
נואל, שהדגיש את חשיבותם של בני הישיבות 
בעמנואל, וההשקעה של המועצה בהם צריכה 
להיות המשמעותית ביותר, הם העתיד הרוחני 
להשקיע  החלה  שהמועצה  הסיבה  וזו  שלנו. 

בהם אף יותר מכל מקום אחר.

היום סגירת קוים! 
ו-ז-ה-ו-!!!

היום – יום חמישי בשעה 10 בערב - סגירת הקוים 
במוקדי ההתרמה הפועלים בתגבור מלא לתת מענה 

לאלפי הפונים לקראת סיום הגרלת הענק של ארגון בלב 
אחד על פרס בשווי 450,000 ₪ בתרומה של 20 ₪ 

לחודש בלבד! 

ההת־ במוקדי  אחרונות  שעות 
רמה לקראת סגירת הקוים הערב של 
הגרלת הענק מבית ארגון 'בלב אחד', 
מפעל חסד אדיר המביא אור ושמחה 
מתנ־ רשת  באמצעות  חולים,  לאלפי 
דבים שנמצאים באופן יומיומי בבתי 
חולים. התרגשות רבה שוררת בקרב 
נדיר  באופן  כאשר  התורמים  אלפי 
ופלאי הבטיח מרן שר התורה ר' חיים 
הארגון:  לתורמי  שליט"א  קניבסקי 

"יזכו לילדים בריאים!"
והמהפכנית  החדשה  השיטה 
של קמפיין "התרמת שותפים" – סו־
חפת את ההמונים, על כל כרטיס שנ־
מכר דרככם – תתוגמלו ללא תשלום 
בהגרלה  עבורכם  נוספים  בכרטיסים 
על פרס בשווי 450 אלף ש"ח!!!  וב־
מילים: ארבע, מאות, חמישים, אלף, 

שקלים, חדשים... 
משכורת  כולל:  האדיר  הפרס 
חודש  כל   ₪  18,000 של  לשנה  ענק 

מטבח  אקוינוקס 2019 +  שברולט   +
מפואר + חופשה משפחתית בחו"ל. 

אתם  למה  אז  נגמר!  זה  היום 
מחכים? 

מיד  עובד:  זה  כך  לב!  שימו 
תקבלו  התרומה,  ביצוע  לאחר 
אישי,  לינק  שלכם  המייל  לתיבת 
מכרים  בין  להפיץ  תוכלו  אותו 
כרטיס  רכישת  כל  ועל  וידידים, 
שלכם,  הלינק  שתתבצע  דרך 
נוסף  כרטיס  אוטומטית  תקבלו 
תרומה  כל  פשוט!  כמה  להגרלה! 
מהלינק, שווה לכם כרטיס הגרלה 

נוסף.  
אלף  בשווי 450  מתנות  חבילת 

₪ יכולה להיות שלכם היום!
> רוכשים עכשיו כרטיס כאן > 
הלי־ את  מפיצים   < להגרלה  נכנסים 
כל  ומרוויחים:  לחברים >  האישי  נק 
בש־ נוסף  כרטיס   – מהלינק  תרומה 

בילכם!!

לפרטים לחצו כאן

לרגל פתיחת הקורסים החדשים
ביקור מיוחד של הגאון הרב יוסף יהודה שוורץ שליט"א רב שכונת קריית 

הרצוג בב"ב בביה"ס הגבוה לקולינריה בניהולו של השף ר' שי אוחנה
בבית הספר הגבוה לקולינריה התחילו 
השבוע את הלימודים, תלמידי הקורס הגדול 
שנפתח השבוע הופתעו מביקורו המיוחד של 
הרב הגאון הרב יהודה אריה שוורץ שליט"א 
בבית הספר, הרב שוורץ שליט"א מלווה את 
בית הספר מזה זמן רב ואף שיגר מכתב מיוחד 

להנהלת בית הספר לרגל הפתיחה. 
לתלמידים  שיחה  מסר  שוורץ  הרב 
ודיבר על חשיבות עניין הכשרות, עם כל הר־
צון להגיע לרמה גבוהה של מזון. הרב סיפר 
הגר"ח  התורה  שר  למרן  שהגיע  אדם  על 
שעליו  בפניו  ציין  והרב  שליט"א  קנייבסקי 
הת־ והוא  וחלב  בשר  של  בעניינים  להיזהר 
למפרע  מסתבר  הרב,  בקשת  על  מאד  פלא 
בשר  אכילת  אחרי  חלב  מוצרי  אכל  הוא  כי 
וטרם עברו 6 שעות, הרב בדרגה שלו ראה 

דברים  רואה  ומי  גדי  דמות  שלו  המצח  על 
כאלו הינו אדם קדוש כפי שמופיע בפרשה 
"לא תבשל גדי בחלב אמו". בנוסף דיבר הרב 
שליט"א על הניסיונות הנקרים לאדם בדרך 
למציאת מקום עבודה מתאים, יש לשמור על 
צביון תורני ולא להתפתות וגם כאשר ישנם 
קשיים ולא מוצאים מיד, יש להתחזק באמו־
נה שלמה ולהאמין שמי שעומד על עקרונו־
תיו בסוף מוצא מקום מתאים ללא ויתור על 
קוצו של יו"ד. הרב שליט"א איחל לתלמידים 

ברכת הצלחה בלימודים ושפע פרנסה. 
בבית הספר הגבוה לקולינריה מס' קו־
רסים הכוללים 120 שעות של לימוד מעשי 
ול־ לגברים  נפרדים  הינם  הקורסים  ועיוני, 
בית  בוגרי  הערב,  בשעות  ומתקיימים  נשים 
איגוד  מאת  מיוחדת  לתעודה  זוכים  הספר 

השפים הבינלאומי שמלווה את התכנים שנ־
למדים בבית הספר ומעניק תעודה לבוגרים.

הקורסים בבית ספר מועברים על ידי 
השף ר' שי אוחנה שצבר ניסיון רב בעבודה 
בארה"ב ובשנים האחרונות בישראל ומציע 

וס־ מקצועיים  קורסים  מגוון 
ומרתקות,  ייחודיות  דנאות 
בקורסים מקבלים התלמידים 
ידע מעמיק ומקיף אשר כולל 
המט־ סוגי  מגוון  את  בתוכו 
די  זמן  בפרק  הכשרים  בחים 
קצר. התלמידים גם מקבלים 
ייעוץ  הלימודים  במסגרת 
על  מיוחד  שיעור  וכן  עסקי 
מזון  ובטיחות  תברואה  נאמן 
הידע  את  להעניק  במטרה 

והכלים בתחום התברואה ההיגיינה ובטיחות 
הייצור,  האחסון,  הרכש  תהליכי  בכל  המזון 

ההכנה והגשה. 
גם  ההרשמה  מסתיימת  אלו  בימים 
לקורס מיוחד אשר יועבר על ידי השף אוח־

נה בשפה האנגלית, זאת לאור הביקוש הרב 
בישראל  המתגוררים  השפה  דוברי  בקרב 
ר'  בתחום,  מקצועי  ידע  לרכוש  ומעוניינים 
שי אוחנה מציין שכל החומר העיוני מועבר 
בהתאמה לציבור שומרי תורה ומצוות, זאת 
לאור העובדה שגם הציבור שבהוראת רבו־
תיו מעוניין לצאת ולהביא פרנסה לבני ביתו, 
לאדם  והמתאים  הנכון  המקום  את  מחפש 
חרדי המקפיד על קלה כבחמורה ומצד שני 
אינו מוכן לוותר על איכות הלימודים והרמה 

הגבוהה.
הספר  בבית  למצוא  ניתן  נוסף  דגש 
קטנות  בקבוצות  נערכים  שהלימודים  בכך 
איכות  על  המראה  העבר  ניסיון  לאור  וזאת 
הלימודים והיחס האישי לכל תלמיד ותלמיד 

בבית הספר. 

הזדמנות אחרונה >
נסגרים!!הקוויםהיום
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טממונרמונכיונמח
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יובעוספויוםטובזיעברבפוין
̃י ̂יúום: ‡חים úענטעווס
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מעמפיחזמןובכועיוןומךברוררבייחמוי
̂יúום: יע˜ב כ‰ן
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מעמביעמזוזוומחבחבבב
̃י úרר ̂יúום: ו

 

 
מצטרפים עד יום חמישי הקרוב י״ב

ונכנסים להגרלת ביניים נוספת בחינם על טיסה לאירופה לשניים

הדופלקס שלך

מחר ב 24:00 זה נגמר!אירופה שלך

1800-60-60-60

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf

