
היום, ייצאו מאות אלפי בני היהדות 
החרדית אל הקלפיות ויצהירו בקול גדול: 
ה' הוא הא-לוקים • ''ועשית ככל אשר 
יורוך": התגייסות המונית לפעול ולהפעיל 

להצלחת המפלגות החרדיות בבחירות 
הגורליות ביותר מזה 70 שנה • ובחרת 

בחיים: תחושת חרום בקרב הציבור. 
עשרות אלפי פעילים ומתנדבים יתגייסו 
היום להצלחת המערכה •  במטות ש''ס 
ויהדות התורה הושלמו ההכנות האח־
רונות לפילוח בזמן אמת של אחוזי ההצ־
בעה וידאגו שכל מצביע יבוא אל הקלפי 
• ועיר הא-לוקים מושפלת: התשובה 

החרדית להסתה המופרעת: הגדלת כוחן 
של המפלגות החרדיות

אם ה' הוא הא-לוקים 

לכו אחריו

מי לה' אלי
הבחירות האלה ייזכרו לדיראון עולם בשל ההסתה חסרת 
זב  וכל  צרוע  כל  ישראל.  במדינת  שהתחוללה  התקדים 
התחיל  זה  חיים.  א-לוקים  מערכות  וחירף  פיו  את  פער 
עם הפרחח בטבריה ונמשך עם ליברמן ולפיד. הביטויים 
הקשים שנאמרו על המגזר החרדי ועל תורת ישראל, הם 

תעודת קלון למדינת 'היהודים'.

לא עת לחשות // ח. פרנקל
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 מה תענה ליום פקודה?

להשתתפות בעימות >

ניו יורק
אולונדון?

עימות מרתק בנושא השקעות נדל“ן בחו“ל
להשתתפות בעימות >

ניו יורק
ישי ברסלויער

לונדון
אלי פרוש

המוני בית ישראל מתחילים 
בשבוע הבא בלימוד חלק ה' 
במשנה ברורה במסגרת הדף 

היומי בהלכה 
 מעמדי שיעורי פתיחה בחלק ה' במשנה ברורה יתקיימו בבתי 
גדולי ישראל שליט"א • הנהלת דרשו העולמית הודיעה על 
הענקת מלגה מיוחדת למאות מגידי השיעור של הדף היומי 

בהלכה • היערכות להצטרפות המונית ללימוד הדף היומי בהלכה 
לקראת תחילת לימוד חלק ה' • קבלה טובה לקראת הימים 

הנוראים ויומא דהלולא של מרנא החפץ חיים 

השת

http://bit.ly/2kCexqb-besano-imut
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מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

~~~
המודעות,  לתוכן  אחראית  המערכת  אין 
בפרסומים  ואין  וכשרותן,  אמיתותן  סגנונן, 

משום נתינת גושפנקא כלשהי

הבינלאומי,  החוק  פי  ועל  תורה  דין  פי  על 
מידע  במאגרי  לאכסן  להעביר,  להעתיק,  אין 
אמצעי  בשום  ולא  דיגיטליים)  או  (פיזיים 
הכתבות,  בתוכן  שימוש  לעשות  אין   | אחר 
בתמונות, או בעיצובים הגרפיים של העיתון | 
אסור להעביר את העיתון למטרות מסחר או 
רווח, המעוניין בקבלת העיתון צריך להרשם 

במערכת העיתון בלבד
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 תחזית להיום:

 שערים יציגים

קלה  עלייה  תחול  בד"כ.  נאה  היום: 
יחזרו  הטמפרטורות  בטמפרטורות. 

להיות רגילות לעונה.

עלייה  תחול  בד"כ.  נאה  מחר: 
חם  וייעשה  בטמפרטורות  נוספת 
ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים 
הצהריים  משעות  הארץ.  ובפנים 
לאורך  ערות  צפוניות  רוחות  ינשבו 

מישור החוף.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5380
4.4085
3.9039
2.4309

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

om

החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooooooom

ככל אשר יורוך
אנו היהודים החרדים לדבר ה', נצא היום בנ־
כי  ולהכריז  שמים  שם  לקדש  ובזקנינו  ערינו 
תמיד  ומקיים  לרבותיו,  נאמן  החרדי  הציבור 
ובע"ה  יורוך",  אשר  ככל  "ועשית  מצוות  את 

נוכיח כי הכח החרדי רק יגדל.

המצוה שנכתבה בתורה ונאמרה על הסנהדרין, 
נאמרה לדורי דורות. הרשב"א כתב כי יש חיוב 
לשמוע לדברי חכמים ולציית לגדולי הדורות. 
הציות  חובת  על  לכתוב  מאריך  החינוך  בספר 
לרבנים הגדולים שבכל דור, ולדבריו חובה זו 

מהווה מצווה יסודית ביהדות.

וכלשונו: שאילו נצטווינו, ַקיימו התורה כאשר 
ואחד  אחד  כל  אמיתתה,  כוונת  להשיג  תוכלו 
עניין  שאמיתת  נותנת  דעתי  יאמר:  מישראל 
שתיעשה  חורבן,  מזה  ויצא  הוא...  כן  פלוני 
התורה כמה תורות, כי כל אחד ידין כפי עניות 
לקבל  נצטווינו  שבפירוש  עכשיו,  אבל  דעתו. 

בה דעת רוב החכמים, יש תורה אחת לכולנו. 

דבר המערכת 

ממלכה תחת שתיקה 
סעודיה שותקת. אחרי המתקפה הקשה על המ־
פעל הגדול בעולם לזיקוק נפט, מהלך שהוביל 
תקדים,  חסר  בצעד  הסעודית  הממלכה  את 
לקצץ כמחצית מייצוא הנפט שלה, מקור ההכ־
הסעו־ אי-התגובה  הממלכה,  של  העיקרי  נסה 
דית מראה עד כמה הממלכה, המתיימרת לייצג 
יריבתה  מול  חלשה  באסלאם,  הסוני  הזרם  את 

שמייצגת את האסלאם השיעי, איראן.

עם תקציב צבאי אדיר, מטוסי קרב מתקדמים 
סעודיה  מארה"ב,  אמל"ח  של  רכישות  וגלי 
אסטרטגית  לתקיפה  להגיב  חוששת  עדיין 

שבוצעה בשטחה.

בעוד  לסעודיה.  איראן  בין  הבדלים  ישנם 
כוחות  תחת  להסתתר  יכולים  האיראנים 
להציג  יכולים  אינם  הסעודים  שבשליחותם, 
טענות מעין אלו. אך למרות זאת, כאשר ברור 
כי איראן עומדת מאחורי הפגיעה הקשה במ־
אמריקני,  דיווח  שלפי  בכך  ובהתחשב  פעל, 
משטח איראן עצמה שוגרו טילי שיוט לעבר 
של  שתיקתה  כי  ספק  אין  הסעודי,  האתר 
סעודיה מצביעה על חולשה גדולה וחשש רב, 
להמשיך  השיעי  הציר  לכוחות  שיאפשר  מה 

ולפגע במדינה הערבית.

ישראל  סעודיה,  כנגד  מבצעת  שאיראן  מה 
אוויריות  תקיפות  עם  איראן,  כנגד  מבצעת 
ומתקנים  גורמים  שמחסלות  מסתוריות 
בשני  עמם.  המזוהים  גורמים  ושל  איראניים 
ראויה  תגובה  ללא  בתקיפה  מדובר  הצדדים 

של הצד המותקף.

פרשנות // אברהם ויסמן 

המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים 
מחשש לאי סדרים בקלפיות

בעקבות דיווחים על אלימות פיזית בבחירות הקודמות תתגבר המשטרה את 
כוחותיה כדי לאבטח את הליך הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל

עם פתיחת הקלפיות היום 
המרכזי  החשש  הארץ,  ברחבי 
מעימותים  הוא  המשטרה  של 
בהמ־ זאת  בקלפיות.  ואלימות 
קלפי  ועדות  חברי  לדיווחי  שך 
ומילולית  פיזית  אלימות  על 
מהקל־ אותם  "לזרוק"  ונסיונות 

וכן  הקודמות  הבחירות  בזמן  פי 
והעובדה  לזיופים  הטענות  בשל 
שהשטח בעת האחרונה בוער בין 
המצל־ חוק  סערת  בשל  השאר 
מות. מספר תקדימי של שוטרים 

הבחירות  הליך  את  מחר  יאבטח 
שוטרים  אלף   19 הארץ.  ברחבי 
כשה־ קלפיות,  ריכוזי   4,000 ב- 
בכל  להתערב  אמורים  שוטרים 

אירוע חריג.
הבחירות  וועדת  מבחינת 
להחזיר  הוא  האתגר  המרכזית 
את אמון הציבור במניעת אי הס־
הבחי־ טוהר  על  ושמירה  דרים 
רות. לקראת יום הבחירות ועדת 
הבחירות תגברה את הבקרה על 
ספירת הקולות והזנת התוצאות. 
הוועדה,  מטעם  מפקחים   3,000

בין  יפוזרו  במצלמות,  מצויידים 
אירועים  לצלם  כדי  הקלפיות. 
לפ־ ייצטרכו  המפקחים  חריגים 
הבחירות  ועדת  של  למוקד  נות 
בוועדת  גורמים  אישור.  לקבלת 
שהמפקחים  אומרים  הבחירות 
כל  לצלם  אישור  לקבל  צפויים 
טענות  למנוע  כדי  חריג  אירוע 
שקיפות.  חוסר  או  להסתרה 
פר־ הנרחבת  ההיערכות  בגלל 
סום תוצאות האמת יידחה בכמה 
שעות והן צפויות להתפרסם רק 

ביום רביעי בצהריים.

וועדת הבחירות: לא יכולים 
להבטיח הגנה הרמטית על 

טוהר הבחירות
עם זאת, מנכ''לית הוועדה הדגישה כי הועדה תעשה כל שביכולתה לשמור 

על הליך הצבעה תקין

מ‡: ח. פרנ˜ל

הבחירות  ועדת  מנכ"לית 
אמרה  עדס,  אורלי  המרכזית, 
אתמול (שני) בראיון לרשת ב כי 
חליפת  להבטיח  יכול  אינו  איש 
הב־ טוהר  על  הרמטית  הגנה 
הוועדה  כי  הדגישה  אך  חירות, 
עשתה את המרב כדי שבכל רגע 
ולד־ טעויות  לאתר  אפשר  יהיה 

ווח עליהן לוועדה.
יותר  גויסו  כי  סיפרה  עדס 
על  לשמירה  מפקחים  מ-3,000 
כי  והדגישה  הבחירות  טוהר 
החשדות  רוב  הבנתה,  למיטב 
נחק־ הקודמות  הבחירות  בעניין 

במאות  מדובר  לא  כי  וציינה  רו, 
או באלפי קלפיות שהתעורר בהן 

חשד לאירועים חריגים.
"פחות משבוע ימים לאחר 
באפריל,  שהתקיימו  הבחירות 
התוצאות,  אישור  בטרם  עוד 
יש־ משטרת  לחקירת  העברנו 

על  שאותרו  קלפיות  שתי  ראל 
היו  שעשויים  כקלפיות  ידינו 
חרי־ אירועים  בהם  להתרחש 
לחקור  מקום  שיש  וחשבנו  גים 
"בנוסף  עדס.  אמרה  אותן", 
כל  את  פנייה  באותה  העברנו 
דוד  ח"כ  שהעביר  המקרים 
ביטן מטעם סיעת הליכוד לאור 
הצילומים שהם ערכו בקלפיות. 

קלפיות.   107 שהיו  לי  נדמה 
גם  מפורשות  ביקש  השופט 
מהיועץ המשפטי לממשלה וגם 
שהוא  המפכ"ל  מקום  מממלא 
סבור שיש מקום לפתוח לאלתר 
הדברים.  של  חקירה  בפתיחת 
אז זה נעשה פחות משבוע אחרי 

הבחירות". 
על  להגיב  סירבה  עדס 
ראש  כי  בעיתון "הארץ"  הדיווח 
מאיר  לאומי,  לביטחון  המועצה 
בן שבת, נועד בשבוע שעבר עם 
יושב ראש ועדת הבחירות המר־
לאפשרות  אותו  להכין  כדי  כזית 
מבצע  בשל  יידחו  שהבחירות 

צבאי.

mailto:y0548482997@gmail.com
https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
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דיווח: ראש המל''ל הכין את יו''ר 
ועדת הבחירות לאפשרות של 

דחיית הבחירות
בעיתון פורסם כי רה''מ תכנן לצאת למבצע בעזה בעקבות ירי הרקטות בשבוע שעבר – ונבלם

מ‡: ח. פרנ˜ל

בעיתון הארץ דווח אתמול (שני) שראש 
המועצה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, נפגש 
המ־ הבחירות  ועדת  יו"ר  עם  שעבר  בשבוע 
אותו  להכין  כדי  מלצר,  חנן  השופט  רכזית, 
לאפשרות של דחיית מועד הבחירות בעקבות 
גו־ טענו  בתגובה  עזה.  ברצועת  צבאי  מבצע 
לממשלה  המשפטי  היועץ  כי  רשמיים  רמים 
השו־ את  לעדכן  המל"ל  מראש  שביקש  הוא 
המצב  עקב  פעולה  של  באפשרות  מלצר  פט 

הביטחוני.
בנימין  הממשלה  ראש  כי  דווח  הבוקר 
צבאית  פעולה  לפועל  להוציא  דרש  נתניהו 
הדיווח,  לפי  ונבלם.   - שעבר  בשבוע  חריגה 
בעזה  צבאית  לפעולה  לצאת  ביקש  נתניהו 
הרק־ שיגור  לאחר  בלילה,  שלישי  ביום 
לרדת  ונאלץ  נכח  שבו  באירוע  לאשדוד  טות 
היועץ  כי  דווח  מאבטחיו.  בחסות  מהבמה 
דרש  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי 
המהלך  לאישור  בקבינט  דיון  לקיים  מנתניהו 
וכי גם ראש השב"כ, נדב ארגמן, והרמטכ"ל, 
של  עמדתו  מהפעולה.  הסתייגו  כוכבי,  אביב 
יסוד:  ל-"חוק  התיקון  על  נשענה  מנדלבליט 
נדרש  לפיו  ב-2018,  שאושר  הממשלה" 

פעולה  על  להחלטה  הממשלה  של  אישור 
צבאית משמעותית שעלולה להוביל למלחמה 

ברמות סבירות קרובה לוודאי. 
בתגובה אמר יו"ר כחול לבן, חבר הכנ־
סת בני גנץ: "נתניהו מחק את העמימות לצר־
כים פוליטיים. עכשיו הוא איבד את זה ורצה 
הב־ את  לדחות  כדי  למלחמה  אותנו  לגרור 
ולא  הקלפים  לבית  שמתאים  תסריט  חירות. 
כחול  להצביע  יוצאים  מחר  ישראל  למדינת 

לבן ושמים לזה סוף".
הכנסת  חבר  הדמוקרטי,  המחנה  יו"ר 
ניצן הורוביץ, קרא לפיטוריו של ראש המל״ל, 
בפעם  לאומית.  שערוריה  שבת: "זו  בן  מאיר 
שעברה ראש המל״ל נשלח על ידי נתניהו לרב 
דרוקמן כדי שישכנע את בנט לא לפרוש מה־
הפוליטי  השליח  איננו  המל״ל  ראש  ממשלה. 
צריך  והוא  בזיוני,  הוא  תיפקודו  נתניהו.  של 

לפנות את מקומו".
שר החוץ, ישראל כ"ץ, הכחיש היום את 
לתוכנית  בריאיון  בהארץ  שפורסמה  הידיעה 
לח־ מופרכת  היא  כי  וטען  "קלמן-ליברמן" 
לא  שאני  ברור  מוחלט,  שקר  "פשוט  לוטין: 
תקי־ של  במציאות  לכך.  מעבר  לפרט  יכול 
שו־ בזירות  ישראל  מדינת  על  ואיומים  פות 
נות שיקול הדעת האם מתי ואיך לפעול הוא 
וראש  בחירות  של  בעיתוי  מותנה  ולא  נרחב 
הדעת  שיקול  את  מפעיל  נתניהו  הממשלה 
הזה כמו שכל הציבור יודע באחריות ובצורה 
נכונה. אני בוודאי שלא יכול ולא רוצה לחשוף 
ומי  תקשורתי  דיון  לצורך  מדינה  סודות  כאן 
שמכר את הסיפור הזה ידע גם ידע היטב את 
המגבלה הזאת. כשאני אומר שהידיעה מופר־

כת לחלוטין אני יודע מה המצב". 

שלושה יזמים
ישנם שלושה סוגי יזמים  אשר יוצרים שינוי, בעצמם או בסביבתם, כל 
משהו,  נלמד  דרך  ומכל  לגיטימית!  היא  דרך  (כל  הוא  ויתרונותיו  אחד 
השאלה מה יוביל אותנו שלוויים ורגועים למטרותינו!) היזם הראשון הוא 
היזם  אשר נופלת לידו מציאה, הזדמנות לשינוי, הוא לא חושב הרבה, 
הוא פועל בהתאם לאינסטינקט הראשוני שלו, לעיתים אותו יזם מצליח 
בגדול. קורה שאנו מבחינים במכרים שעד לא מכבר היו אנשים מהשורה 
ולפתע נראה אותם שיש להם ב"ה הרווחה כלכלית, כאשר אנו שואלים 
אותם, מה גרם לכם לאותה הצלחה? הם יענו לנו, "אני לא יודע, פשוט 
הייתי במקום הנכון בזמן הנכון". זה לא משהו שאפשר לדעת, ללמוד, או 
איתה  "לעשות"  יכולים  לא  אנחנו  בונה,  תשובה  לא  זוהי  אותו,  לחקות 
כלום. היזם השני, הוא היזם שתמיד מגיע ברגע האחרון עם רעיון מבריק, 
טיעון שלא ניתן להתעלם ממנו וקוצר את הפירות. אמנם אותו אדם השיג 
לדבר,  מדבר  ורץ  מתנשף  תמיד  שנראה  חבר  אותו  זה  אבל  מטרתו,  את 
הוא נראה תמיד כל כך עסוק שאין לו זמן לדבר עם אף אחד, ותמיד אבל 
תמיד מגיע ברגע האחרון. וישנו את היזם השלישי, שהוא זה שיוצר את 
השינוי! הוא תמיד מוכן וערוך לרגע שהשינוי יקרה! הוא עושה את כל 
מה לומר  שיודע  אדם  הוא  יתרחש,  לכך שהשינוי  לגרום  מה שביכולתו 
לכל אחד, איך לפרגן לכולם, תמיד לידו אתה מרגיש שווה, ובכל זאת , 

הוא זה שיוצר את השינוי.

קינא  אשר  פנחס  הקדושה,   בתורתנו  גם  מופיעות  דמויות  שלוש  אותן 
את קינאת ה' – מה אנו לומדים ממנו? אנו צריכים לפתוח את העיניים 
מישהו  שיגיע  עד  לחכות  לא  מאיליו,  כמובן  דבר  כל  לראות  ולא  שלנו 
שמבין (משה רבינו) ויגיד מה לעשות, אלא לפעול במיידי ותוך כדי לבחון 
את האינסטינקטים שלנו (זוהי דרך אחת, נבדוק אם זה מתאים לאישיות 
שלנו אם כן אולי נבחר את דרך הפעולה הזו). בנות צלופחד, בזכותן נו־
ספה פרשה לתורה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהן? להעז! לא להתבייש! 
על  לעמוד  נלמד  נספר,  נציע,  חדשנית,  הברקה  או  רעיון  לנו  יש  כאשר 
באמת  או  לשינוי  הזדמנות  פה  יש  שבאמת  מרגישים  אנו  כאשר  שלנו, 
מגיע לנו משהו , לרוב זה מה שיצר התקדמות בעולם שלנו. והדמות הש־
לישית הוא יהושוע בן נון, הממשיך של משה רבינו, אנו לומדים ממנו, 
להכין את הקרקע (אנחנו עצמנו) שנהיה ערוכים ומוכנים לקראת השי־
נוי, יהושע היה תלמידו של משה רבינו, מה זה אומר? יהושע לא הרגיש 
שהוא משהו בזכות עצמו הוא היה עניו, הוא היה "נער את משה" יהושע 
הרגיש "נער" ליד משה, וזה משהו שאנו יכולים ללמוד ממנו, את אותה 
ענווה, כאשר אנו רוצים לגשת ליצור שינוי ועל אחת כמה וכמה לאחר 
שיצרנו שינוי או שניים, להישאר עם אותה ענווה  אותה "רוח אשר בו " 
אשר רש"י הקדוש כותב על יהושוע  שידע להלך בין הטיפות להקשיב 
לכולם וללמוד מכולם. יהי רצון שנזכה להפנים את זה, וללמוד מכל אחד 

את הדברים הטובים שבו. אמן

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

 מצווה לתרום
מכספי מעשר  למעלה מ-160 מ״ר ונוף מרהיב לכנרת יכול להיות שלכם!דופלקס 3 מפלסים עם חצר ענקית, 5 חדרים,

גם 
החצר 
שלכם

 בתרומה של 50 ₪ לחודש במשך שנה בלבד יכולים לזכות בדופלקס,
שלושה מפלסים מעל 160 מ״ר עם נוף מרהיב לכינרת. ובנוסף, במגוון מוצרי פרמיום יוקרתיים ומפנקים במיוחד. 

 תורמים
 ביום הבחירות

ויכולים לזכות גם של עלי שיח לילדים המיוחדים 
ב-3000 ₪

0723.167.764
לא כל יום זוכים בדופלקס!

חייגו עכשיו:

נשיא רוסיה שיבח את איראן על 
תפקידה "בפתרון המשבר בסוריה"

המורדים דנו במאבק שמתרחש באידליב

מ‡ ‡ברהם ויסמן

נפגשו  ואיראן  רוסיה  טורקיה,  נשיאי 
במהלך  בסוריה.  במצב  ודנו  בטורקיה  אתמול 

פוטין  וולדימיר  רוסיה  נשיא  שיבח  המפגש 
מעורבותה  על  רוחאני,  חסן  איראן  נשיא  את 
האזרחים  מלחמת  משבר  בפתרון  ארצו  של 

בסוריה. כך לדבריו של הנשיא הרוסי. 

המנהיגים דנו במהלך הפגישה בדרכים 
איד־ במחוז  אש  להפסקת  להביא  שיאפשרו 
אסד  כוחות  בין  הלחימה  נמשכת  שם  ליב, 

למורדים. 

mailto:ratzcazvi@gmail.com
http://bit.ly/2mf52h1-aly-siach
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השאננות שלך

היועמ''ש: מתן הטבות לאזרחים 
שהצביעו – מנוגד לחוק

בתשובה לעתירה של מפלגת ש''ס נגד מספר שהודיעו על הנחות למצביעים, השיב היועמ''ש כי 
מדובר בשוחד בחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל

במטרה לעודד יותר ישראלים לצאת 
רבים,  עבודה  מקומות  בבחירות,  ולהצביע 
עיריות וגופים אזרחיים לקחו יוזמה והודיע 
להצ־ שילכו  ותושבים  עובדים  יתגמלו  כי 
ביע. היום (שני) הדגיש היועמ"ש כי המהלך 
הצ־ עבור  תמורה  על  שאוסר  לחוק,  מנוגד 
המרכזית  הבחירות  ועדת  גם  והערב  בעה, 
מתן  בהם   - הקמפיינים  את  לבטל  הורתה 
אינם  כי  וציינה   - חינם  לבריכות  כניסה 

חוקיים. 
מפלגת ש"ס עתרה נגד מספר עיריות 
שפעלו כך, ובתשובה שקיבלו ממשרדו של 
הצעה  כי  עולה  לממשלה  המשפטי  היועץ 
השופט  גם  בחירות".  ל"שוחד  נחשבת  כזו 
ניל הנדל, סגנו של מלצר, דן בעתירה דומה 
את  לבטל  נימוק,  מאותו  הוא,  גם  והורה   -
העי־ הפרסומים  את  ולהסיר  האירועים 
אביב,  תל  עיריות  את  הנחה  הנדל  רוניים: 
ראשון לציון, שוהם ומרכז השלטון המקומי 
הבחי־ ביום  הטבות  לחלק  מכוונתם  לסגת 

רות.

הב־ לוועדת  עתירה  הוגשה  במקביל 
חירות המרכזית נגד "מצביעים 70", ארגון 
ההצבעה  שיעור  את  להרים  שניסה  חברתי 
עסק  לבתי  קרא  הארגון  ל-70%,  הארצי 
לאזרחים   30% של  הנחה  להעניק  שונים 
עסק  ובתי   - עצמם  את  ותיעדו  שהצביעו 

רבים הסכימו.
העותר, רמי כהן, ציין כי החוק אוסר 
על מתן הטבות עבור עצם ההצבעה, בעוד 
 - טיברג  ושי  מנדלסון  נדב   - המארגנים 

לדעתם,  שגויה.  בפרשנות  מדובר  כי  אמרו 
ללא   - מצביע  לכל  ניתנת  ההטבה  עוד  כל 
קשר לשאלה עבור מי הצביע - אין איסור 
הע־ את  וקיבל  השתכנע  לא  מלצר  כך.  על 

תירה.
מתן  על  גם  במפורש  אוסר  "הסעיף 
בדיוק  שהיא  ההצבעה,  עצם  עבור  שוחד 
הפעילות אותה מבקשים המשיבים לקדם", 
גם  מדובר  כי  ציין  מלצר  בהחלטתו.  כתב 
בטובת הנאה או "שווה כסף", והוסיף כי גם 
או  כספים  באמצעות  כללי  הצבעה  "עידוד 
הטבות אסור". מלצר הורה להסיר מיד את 

הפרסומים ולהפסיק את הפעילות.
"אני יוצא מנקודת הנחה שפעילותם 
ומתוך  לב,  בתום  נעשתה  המשיבים  של 
להוראות  מודעים  היו  לא  וכי  טובה,  כוונה 
החיקוקים הרלבנטיים", סיכם מלצר, שלא 
חייב את "מצביעים 70" בהוצאות ולא נקט 
צדדים  גם  נוספים. "ממילא  בצעדים  נגדם 
שלישיים לא אמורים להיפגע מצו המניעה, 
מחר  רק  להינתן  צפויות  היו  ההנחות  שכן 

למי שהיה מצביע בבחירות", ציין.

גנץ מכחיש: אין 
החלטה 'לשתות' את 

מפלגת העבודה
גנץ התחייב כי יקבל את תוצאות הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס 
מפלגתו  לפיו  לפרסום  (שני)  אתמול 
העבו־ מפלגת  את  "למחוק"  רוצה 

כי  ב'  לרשת  בראיון  ואמר  דה-גשר 
אין החלטה למשוך מהם קולות. "יש 
החלטה להיות המפלגה הכי גדולה", 
שהם  מאמין  הוא  כי  וציין  גנץ  אמר 

יעברו את אחוז החסימה.
יו"ר כחול לבן הבהיר כי יקבל 
מקרה.  בכל  הבחירות  תוצאות  את 

והכלים  החוקים  פי  על  "נפעל 
התייחס  גנץ  לרשותנו".  שעומדים 
בזירה  ניסיון  לו  אין  כי  לטענות  גם 
הפתיחה  "נקודת  ואמר:  הפוליטית 
שלי בהשוואה לנתניהו – בסדרי גודל 
בתוך  גנץ,  לדברי  שהיה".  מה  מעל 
המציאות  את  הפך  חודשים  תשעה 
אלט־ "הצבתי  בישראל.  הפוליטית 
רנטיבה שלטונית, כנראה שאני יכול 
ללמד כמה אנשים איך עושים את זה 

ועושים את זה בדרך ישרה", אמר. 

רוסיה מזהירה את 
בית הדין האירופי 
שלא לחקור פשעי 
מלחמה אפשריים 

בחצי האי קרים
אוקראינה טוענת כי רוסיה ביצעה פשעי מלחמה בחצי 

האי קרים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הדין  לבית  קוראת  רוסיה 
לחקור  שלא  אדם  לזכויות  האירופי 
האי  בחצי  מלחמה  לפשעי  חשד 
קרים, בטענה כי חקירה שכזו תפתח 
תיבת פנדורה של חקירות פוליטיות. 
הרוסי  המשפטים  שר  סגן 
האזה־ את  השמיע  גלפרין  מיכאיל 
של  הדין  בבית  פומבי  בשימוע  רה 

באירועים  שעסק  האירופי,  האיחוד 
לאחר  קרים  האי  בחצי  שהתרחשו 
השתלטותה של רוסיה על חצי האי. 
הגישה  שאוקראינה  "הטענות 
פולי־ הן  כי  בעיקר  פגומות  בכתב 
תעמולה  על  יותר  ומבוססות  טיות, 
הגורם  אמר  ישירות",  ראיות  מעל 
הרוסי. את הדברים אמר במהלך דיון 
שבצר־ בשטרסבורג  המשפט  בבית 

פת. 
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הסנאטור הרפובליקני 
מיט רומני קורא להימנע 
מהתערבות אמריקנית 

במתקפה בסעודיה
מיט רומני היה מועמדה של המפלגה הרפובליקאית לנשיאות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הסנאטור הרפובליקני מיט רומני קרא לארה"ב 
שלא להשתתף בתגובה ישירה לאירוע תקיפת המ־
הסנא־ שבסעודיה.  נפט  לזיקוק  בעולם  הגדול  פעל 
טור שהתמודד בעבר על הנשיאות, מול ברק אובמה, 

שהיה זה שחתם על ההסכם עם איראן, הגדיר 
מעורבות ישירה של צבא ארה"ב במתקפה על 

איראן כ"טעות חמורה". 
לדעתו  כי  הסנאטור  הבהיר  זאת,  עם 
שכזו  בפעולה  לתמוך  להיערך  צריכה  ארה"ב 

ללא מעורבות ישירה.

טראמפ מכחיש הדיווחים על הסכמתו 
להיפגש עם נשיא איראן ללא תנאים

טראמפ אמר כי הדיווחים הללו אינם נכונים, "כרגיל", לדבריו

מ‡ ‡ברהם ויסמן 

את  הכחיש  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
נשיא  עם  להיפגש  מסכים  הוא  לפיהם  הדיווחים 
הנ־ מוקדמים.  תנאים  ללא  רוחאני,  חסן  איראן, 
שיא האמריקני דחה את הדיווחים ואמר כי מדובר 

בדיווחים שאינם נכונים.
"הדיווח  לפיה,  כתובה  הודעה  פרסם  טראמפ 
לפיו אני מוכן להיפגש עם איראן ללא תנאים - אינו 
נכון. זו הצהרה שגויה, כרגיל". בכך סותר הנשיא את 
דבריו של מזכיר המדינה שלו, אשר אמר כי טראמפ 

מוכן למהלך גם ללא תנאים מקדימים.

כור גרעיני 
צף נגרר 

5,000 ק"מ 
באוקיינוס 

הארקטי
הכור שבנתה רוסיה עגן אחרי מסע 

ממושך בעיירה מבודדת בקצה 
הצפון-מזרחי שלה • ב"גרינפיס" 
כינו אותו "צ'רנוביל צף", ברוסיה 

טוענים שהוא יטיב עם הסביבה

מ‡ פ. יוחנן

 – רוסיה  בנתה  שאותו  הצף  הגרעיני  הכור 
של 5,000  מסע  השלים   – בעולם  מסוגו  הראשון 
ק"מ והגיע ליעדו בעיירה מבודדת במזרח הרחוק 
של המדינה, אל מול חופי האוקיינוס הארקטי. כך 
מסר אתמול (שבת) תאגיד האנרגיה הלאומי של 

רוסיה, רוסאטום.
בשם  מכונה  התאגיד  פיתח  שאותו  הכור 
מסעו  את  החל  והוא  לומונוסוב",  "אקדמיק 
הארוך ב-23 באוגוסט מעיר הנמל מורמנסק שב־
צפון-מערב רוסיה. לכור אין מערכת הנעה משלו, 
וספינות גררו אותו כל הדרך אל הקצה השני של 
המחוז  צ'וקוטקה.  שבמחוז  פבק  בעיירה  רוסיה, 
השני  מהצד   – ברינג  מצר  של  האחד  בצד  נמצא 

נמצאת אלסקה.
נמשך  המסע  כי  ציינו  הרוסית   RT ברשת
והספינות  הכור  לפני  שטה  קרח  שוברת  יום.   22
במי  הדרך  את  להם  לפנות  כדי  אותו,  שגררו 
האוקיינוס הארקטי הקפואים. הכור עגן בעיירה 
לפי  עבורו.  שנבנה  מיוחד  בנמל  פבק  הרוסית 
לתחנת  יהפוך  הוא  לפעול  כשיתחיל  רוסאטום, 

הכוח הגרעינית הצפונית ביותר בעולם.
ליותר  חשמל  לספק  במטרה  נבנה  הכור 
את  יחליף  הוא  צ'וקוטקה.  תושבי  מ-50,000 
כמו  כעת,  שם  שפועלות  הפחמיות  הכוח  תחנות 
הרוסי  בתאגיד  מיושנת.  גרעינית  כוח  תחנת  גם 
פועלים כבר שנים ארוכות לפתח כורים גרעיניים 
צפים, כדי לספק חשמל לאזורים מבודדים ברו־
סיה. הם יכולים לפעול בלי תדלוק של החומרים 
חמש  עד  שלוש  במשך  שלהם  הרדיואקטיביים 

שנים.
את  בתוקף  גינו  סביבתיים  ארגונים 
אותו  כינו  אפילו  ב"גרינפיס"  הצף.  הכור  בניית 
כי  טוענים  ברוסאטום  מנגד,  צף".  "צ'רנוביל 
הכורים הללו יסייעו לסביבה באמצעות הפחתת 
פליטת גזי החממה, שלפי המדענים גורמים לה־

תחממות הגלובלית.

m

http://bit.ly/2k62d0W-cellulasale
mailto:m9161819@GMAIL.COM
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ברקע המתקפה בסעודיה: 

איראן הודיעה על כוונתה לשחרר 
את מכלית הנפט הבריטית

קודם לכן שחררה בריטניה את מכלית הנפט האיראנית "גרייס 1"

מ‡ ‡ברהם ויסמן

איראן הודיעה על כוונתה לשחרר את 
השתלטו  שעליה  הבריטית,  הנפט  מכלית 
האיראניים.  המהפכה  משמרות  של  כוחות 
האיראנית  המכלית  שוחררה  לכן  קודם 
בריטניה.  צבא  ידי  על  שנלכדה   "1 "גרייס 
לשחרר  הורה  גיברלטר  של  המשפט  בית 
את הספינה, על אף דרישה אמריקנית שלא 

לעשות זאת.
בתורה  לשחרר  איראן  מתכוונת  כעת 
כת־ שהחרימה  הבריטית  הנפט  מכלית  את 

להשתלטות  גובה 
הבריטית על המ־
כלית האיראנית.

 , ר ו כ ז כ
את  הפרה  איראן 
שחרו־ תנאי 
המכלית  של  רה 
על  שהיה  והנפט 
הועבר,  המכלית 
בחלקו,  ייתכן 

לסוריה. 

התירוצים שלך

איראן מבהירה: לא 
תתקיים פגישה בין 
טראמפ לרוחאני 

בעצרת האו"ם
ארה"ב שקלה לקיים פגישה בין טראמפ, רוחאני ומקרון

מ‡ ‡ברהם ויסמן

משרד החוץ של איראן הבהיר 
כי אין כל תכנית לפגישה בין נשיא 
ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא איראן 
עצרת  כינוס  במהלך  רוחאני  חסן 
האו"ם שתתקיים בקרוב. בכך סותם 
על  הגולל  את  האיראני  הממשל 

היערכות לפגישה שכזו.

כזכור, ארה"ב הבהירה כי היא 
הסכם  על  ארה"ב  עם  לדון  מסכימה 
חדש. בתווך קיימה איראן מו"מ עם 
הסכם  את  להחיות  שנועד  צרפת, 

הגרעין מחדש.
בממשל  שנשקלה  אופציה 
טרא־ בין  פגישה  כללה  האמריקני 
מפ לרוחאני בהשתתפותו של נשיא 

צרפת עמנואל מקרון. 

תיקון מפעל הנפט 
של סעודיה יימשך 

חודשים
ארה"ב מאשימה את איראן בתקיפה ושוקלת תגובה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

נפט  לזיקוק  במפעל  הפגיעה 
לז־ ממשיכה  בעולם,  מסוגו  הגדול 
בממשל  גורמים  העולם.  את  עזע 
המתקפה  כי  אומרים  האמריקני 
עצמה  איראן  של  משטחה  בוצעה 
ולא מתימן או מעיראק. לפי הדיווח, 
20 טילי שיוט שוגרו מאיראן לעבר 

המפעל שנמצא בסעודיה.

האמ־ הממשל  כי  דווח  עוד 
לתקיפה.  תגובתו  את  שוקל  ריקני 
הנשיא האמריקני הבהיר כי "יש לנו 
סיבה להאמין שאנו יודעים מי עומד 

מאחורי התקיפה"
''אראמקו'',  בחברת  בכירים 
ברשותה,  היה  שהותקף  שהמפעל 
רויטרס,  הידיעות  לסוכנות  אמרו 
עלול  לקדמותו  המצב  החזרת  כי 

להימשך מספר חודשים. 

mailto:S0533162209@GMAIL.COM
http://bit.ly/2kikE2w-silan
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הנחיה חדשה: חברי וועדת הקלפי 
לא יהיו אחראים על הסדר בקלפיות
הסמכות תועבר לידי מזכיר הקלפי, שהוא אמור להיות גורם אובייקטיבי מטעם ועדת הבחירות המרכזית

מ‡: יר‡ל לבי‡

קבעה  המרכזית  הבחירות  ועדת 
הסמ־ את  המעבירה  מיוחדת  שעה  הוראת 
כות לשמור על הסדר במקום הקלפי מיו"ר 
אחת  של  פוליטי  נציג  שהוא  הקלפי,  ועדת 
הרשימות המתמודדות, לידי מזכיר הקלפי, 
שהוא אמור להיות גורם אובייקטיבי מטעם 

ועדת הבחירות המרכזית.
המזכיר  החדשה,  סמכותו  במסגרת 
הק־ ממקום  אדם  הרחקת  על  להורות  יוכל 
לפי ולהתיר את חזרתו. אם מכהנים בוועדת 
בידי  תהיה  הסמכות   – מזכירים  שני  הקלפי 

המזכיר הראשי.

נוספת  הוראה 
למזכירי  שהועברה 
נציגים  כי  היא  הקלפי 
המתמו־ סיעות  מטעם 
ברשימת  יחדיו,  דדות 
לכנסת,  אחת  מועמדים 
להיות  רשאים  אינם 
הקלפי  במקום  נוכחים 
בין   – אחת  ובעונה  בעת 
הוא  הנציגים  אחד  אם 
והשני  קלפי  ועדת  חבר 
שניהם  אם  ובין  משקיף, 

משקיפים.

המיליציות בעירק 
מאיימות בעברית: "נכה 
את ישראל בעומק שטחה"

בתיעוד שמפרסמים אנשי הארגון נראים אנשי 
המיליציה השיעית כאשר הם מחזיקים תמונות המנהיג 
העליון של איראן, ח'אתמי וברקע כיתוב בעברית: "אם 

תתקיפו אותנו אנו נתקוף בעומק שלכם"

מ‡: יר‡ל לבי‡

הפרו  המיליציות  אנשי 
במתקפת  יצאו  בעיראק  איראניות 
תעמולה חסרת תקדים נגד ישראל 
נגד  חוצות  ושלטי  איומים  שכללה 

ארצות הברית וישראל.
פורסמו  שעבר  בשבוע 
מסרים  עם  בבגדד  חוצות  שלטי 
 CBS ברשת  וארה"ב.  ישראל  נגד 
מו־ השלטים  כי  דווח  האמריקנית 
על-ידי "אל-חשד  הנראה  ככל  מנו 
המילי־ של  הגג  ארגון  א-שעבי", 
לאיראן,  הנאמנות  השיעיות  ציות 
נגד  טהרן  של  מקמפיין  כחלק 

נוכחו־ את  להפגין  ובמטרה  ארה"ב 
תה החזקה בעיראק.

במקביל פורסם בשלט חוצות 
נושא  מסוק  של  תמונה  בעיר,  אחר 
ארון קבורה אמריקני, נכתב: "מוות 
נו־ בשלטים  ולישראל".  לאמריקה 
ספים מופיע כיתוב זהה, לצד תמו־
נות של דגל ישראל שרוף או קריק־

טורות המבזות את דגל ארה"ב.
הדת  ממנהיגי  אחד  כך,  בתוך 
מוק־ בעיראק,  הבולטים  השיעיים 
את  בחריפות  תקף  א-סאדר,  תדא 
מעורבותה של איראן בארצו ואמר 
כי: "עיראק משלמת בדם את מחיר 

מלחמותיה של איראן".

אין נגדו נסיוב: 

שרף עין גדי - 
הנחש הכי קטלני 

בישראל, נלכד
לוכד נחשים הוזעק למטע תמרים על מנת ללכוד 

נחש עליו התלוננו החקלאים • כשהגיע למקום, נדהם 
לגלות את הנחש הכי קטלני בישראל 

מ‡: יר‡ל לבי‡

ל-80   60 בין  נע  אורכו 
מעוגל,  ראשו  בלבד,  ס"מ 
הוא  מבריק,  שחור  צבעו 
כמעט בלתי ניתן ללכידה והכי 
את  תכירו  כאן.  שיש  קטלני 
שרף עין גדי, הנחש הכי מסוכן 

לכם בישראל.
נחשים  לוכד  גלעד,  אלי 
ליישוב  הוזעק  בהתנדבות, 
לאחר  ירדן  שבבקעת  ארגמן 
לו  דיווחו  במקום  שחקלאים 
על הימצאותו של נחש שחור.

דקות  תוך  הצליח  גלעד 
ומקצו־ מהיר  ובאופן  ספורות 
ולהכניס  הנחש  את  ללכוד  עי 

אותו לתוך שקית מיוחדת.

http://bit.ly/2kCexqb-besano-imut
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אוקראינה: אנדרטת זיכרון לקרבנות 
השואה בבוגדנובקה חוללה

במקום רוססו צלבי קרס והונח מכתב ובו איום: "אם תמכרו 
חלקים מאוקראינה נמיט שואה נוספת על היהודים"

מ‡: יר‡ל לבי‡

בוגדנובקה – אלמונים חיללו אנדר־
טה לזכר 54 אלף יהודים שנספו בשואה, 
מחנה  שהיה  למה  סמוך  הממוקמת 
השואה  קרבנות  בוגדנובקה.  הריכוז 
באזור  דומנבסקי  שבמחוז  בבוגדאנובקה 

ניקולייב.
פירסם  כך  קרס.  צלבי  ציירו  גם  הם 

מנהל הוועד היהודי באוקראינה, אדוארד 
דולינסקי.

עצרו,  "התעשתו,  נכתב:  במסר 
אתכם  תוביל  אוקראיניות  אדמות  מכירת 

במהירות לשואה נוספת"
המעניין הוא שכותבי הפתק, שכינו 
כמה  עשו  האוקראיני",  "העם  עצמם  את 
טעויות דקדוקיות לא שגרתיות עבור דו־

ברי השפה האוקראינית.

טיסה מגרמניה 
למקסיקו הוסטה 

ממסלולה
אחרי שהטייס שפך קפה רותח וגרם להמסת אחד 

הכפתורים

מ‡: יר‡ל לבי‡

במהלך טיסה מעל האוקיינוס 
כוס  בטעות  הפיל  טייס  האטלנטי: 
בתא  מגש  על  שהונחה  חם  קפה 
על  נשפך  הלוהט  והמשקה  הטייס 
התקשו־ מציוד  חלק  ועל  ברכיו 
מכך  כתוצאה  במטוס.  והבקרה  רת 
נפגעו משטחי הבקרה הקולית של 

הטייס ושל הטייס המשנה.
לנדוף  החל  קל  עשן  בנוסף, 
בתא הטייס. כתוצאה מכך, המטוס 

הוסט לאירלנד ונאלץ לנחות באופן 
לא מתוכנן.

איירבוס  מדגם  המטוס,  על 
קונדור  התעופה  חברת  של   A330
בגרמניה  מפרנקפורט  שהמריא 
בני   337 היו  שבמקסיקו  לקנקון 
המקרה  צוות  אנשי   11 בהם  אדם, 
חודשים,  חמשה  לפני  כבר  אירע 
הסתיימה  שעבר  בשבוע  רק  אולם 
החקירה והותרה לפרסום. כך דיווח 

ה-ניו יורק טיימס.

נתפסו כ-1,400 
מוצרים מזויפים 

של אפל
בפעילות משולבת של משטרת ישראל ונציגי בעלי 
הזכויות של חברת "אפל"  נתפסו כ- 1400 פריטים 
הנושאים סימני מסחר של חברת "אפל" החשודים 

כמזויפים

מ‡: יר‡ל לבי‡

במהלך פעילות יחד עם נצי־
חברת  של  הזכויות   בעלי  של  גה 
מאנגליה  במיוחד  שהגיעה  "אפל" 
ביניהם  פריטים  כ-1,400  נתפסו 
וכו'  סוללות  כיסויים  אוזניות, 
חברת  של  מסחר   סימני  הנושאים 
בתוך   למכירה  הוצגו  ואשר  "אפל" 
ניידים  טלפונים  לממכר  עסק  בית 

בעיר נוף הגליל.
ה-40  בשנות  העסק  בעל 
עוכב לחקירה בחשד לממכר סחו־

רה המפירה סימני מסחר .

פוגע  מזויפת  סחורה  ממכר 
מודע  אינו  אשר  הלקוחות  בציבור 
במחיר  ירודה  סחורה  ורוכש  לזיוף 
גבוה. כמו כן, נפגעים גם היצרנים, 
הסחורה  של  והמפיצים  היבואנים 

המקורית.
עם  יחד  ישראל  משטרת 
ימשיכו  השונים  האכיפה  זרועות 
של   שיווק  למנוע  כדי  במאבקם 
הטעיית  תוך  מזויפות   סחורות  
לבטיחותם  סיכון  ויצירת  צרכנים 
לפגיעה  בנוסף  זאת  בריאותם  או 
המ־ וביבואנים  המדינה  בהכנסות 
פיצים את הסחורה בהתאם לחוק.

http://bit.ly/2keEagu-mwaxb-rimon
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הגרב"ד פוברסקי: "זו לא מערכה רגילה זה פיקוח נפש רוחני"
חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה השמיע דברים נוקבים בעקבות דאגתו לעולם התורה והיהדות לרגל הבחירות הגורליות שמתקיימים כעת במשך היום 

מ‡: יר‡ל לבי‡

בעצרת  פוברסקי  הגרב"ד  הישיבה  ראש  מרן 
פרדס  בשכונת  אתמול   התורה'  'דגל  של  המרכזית 
כץ בבני ברק התייחס למצב הקשה שבה נמצא כיום 
העולם החרדי "המלחמה שהם הכריזו היא על השם 
חיינו.   על  נלחמים  אנו  גימל  שלנו  בהצבעה  ותורתו 
שמעתם פעם שבאים להילחם עם אדם והוא נשאר 
אדיש ?  איך שייך להישאר אדיש מול מחרפי שמו 
אחרים  על  ולהשפיע  להצביע  אחד  כל  על  חובה   !?
להצביע זו לא מערכה רגילה זה פיקוח נפש רוחני". 

קרא בכאב רה"י.
בתוך כך 24 שעות לפתיחת הקלפיות ח"כ משה 
גפני כתב בטור ב'יתד' כי: "אנו ברגעי חירום! אנשים 

נמצא  החרדי  הציבור  להתעשת.  צריכים 
מבק־ הם  עתידה,  על  קריטית  במערכה 
שים לעקור את הכל. אסור שתהיה אצלנו 
שעת  היא  השעה  כי  ושאננות  אדישות 
חירום, אנחנו צריכים להילחם, להיאבק, 

ולנצח מחר בערב".
תאוצה,  צוברת  גדו"י  של  הקריאה 
יאיר שרקי דיווח  במהדורה המרכזית של 
תושבים  כי  'לאורו':  מסע  על   '12 'ערוץ 
הליכוד  בעבר  שהצביעו  רבים  ספרדים 
וש"ס אומרים למצלמה שיצביעו הפעם ג' 
לכבוד הרב קניבסקי. "בוואקום שהותיר 
קניבסקי".  הרב  נכנס  עובדיה  הרב  מרן 

הוא אמר.

מרן הגר"ש כהן 
פרץ בבכי: "אם 
הארץ תהפוך 
לחילונית זה 

ביזיון להקב"ה"
בכנס הענק של רבני תנועת ש"ס ושגריריה מכל 

הארץ, נאם מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן וזעק על 
הסכנה בבחירות הקרובות מעליית ממשלה חילונית. 
בנאום סיפר מרן כי הוא מתפלל גם על לפיד וגם על 

בג"ץ "אני מתפלל על כולם שיחזרו בתשובה"

מ‡: יר‡ל לבי‡

של  הקהילות  רבני  בכנס 
אל  בחולון  הטוטו  בהיכל  ש"ס 
ש"ס  ושגרירי  הרבנים  אלפי  מול 
נשא  קהילות,  כרבני  המכהנים 
מרן  ש"ס  של  הרוחני  מנהיגה 
כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש 
הבחירות,  לפני  רגע  מרגש  נאום 
במהלך דבריו פרץ מרן בבכי מול 
לחי־ תהפוך  וזעק, "הארץ  הקהל 
לעשות.  שרוצים  מה  זה   – לונית 
כלום.  לא  כשרות,  לא  שבת,  לא 
מטו־ עם  איזה  לקב"ה.  ביזיון  זה 
המ־ וכל  בג"ץ  את  לו  שיש  מטם 

טופשים האלה"
שהר־ בנאומו  המשיך  מרן 
עיד את האולם על אלפי יושביו: 
"רבותי, אם הארץ תהפוך לחילו־

לא  לעשות.  שרוצים  מה  זה  נית, 
זה  כלום.  ולא  כשרות  לא  שבת, 

ביזיון להקב"ה".
סיפר,  הישיבה  ראש  מרן 
על  גם  כולם,  על  מתפלל  "אני 
המשוגעים  כל  על  וכן  לפיד 
שהקב"ה  בג"צ,  על  גם  האלה, 
בתשובה,  לשוב  לבם  את  יעורר 
אני ב"ה מתפלל על כולם, החזון 
שנ־ 'תינוקות  להם  קורא  איש 
ההורים  אותם  שמו  איפה  שבו'. 

שלהם?".
לאווירת  התייחס  מרן 
הספרדי,  ברחוב  הנוראים  הימים 
"ב"ה הבחירות בחודש אלול שגם 
אנשים מהרחוב שהם ספרדים יש 
מהם  להביא  ואפשר  חם  לב  להם 

קולות".

http://bit.ly/2lOc7EN-mwaxb-buba
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"מה 
הקול שלי 

מוסיף"

בגלל השמדת מכונת הערבול: 

איראן וחיזבאללה נערכות לעימות עם ישראל
מה בדיוק קרה שם בלבנון? מה הדליק את חיזבאללה והאיראנים לאחר שהשמידו להם רכיב מסויים?

 מ‡: יר‡ל לבי‡                       

מה בדיוק קרה שם בלבנון, מה הדליק 
את חיזבאללה והאיראנים לאחר שהשמידו 

להם רכיב מסויים? 
במיל.  וסא"ל  שפירא  שמעון  ד"ר 
מיקי שגיא עונים על השאלות באתר המרכז 

הירושלמי לענייני ציבור ומדינה.
לידי  שהגיע  מודיעיני  דו"ח  פי  על 
ה"טיימס" של לונדון מתקפת הרחפנים של 
רכיבים  שהכילו  ארגזים  נגד  כוונו  ישראל 
הוד־ חומרים  לערבול  מכונות  של  רגישים 
פים שהינם קריטיים לשיפור ביצועי טילים 

מונחים מדוייקים.
הערבול  מכונת  דיווח  אותו  עפ"י 
ורכיב  קשה  באורח  נפגעה  האיראנית 
ממוחשב הקשור לשליטה ובקרה על מכונת 
לחלו־ הושמד  נפרד  בארגז  שהיה  הערבול 
המדווח,  פי  על  נפגע,  היקר  המכשור  טין. 
קצר  זמן  הדאחיה,  בשכונת  פתוח  בשטח 
לפני העברתו למקום מסתור ממוגן. צילומי 
הגיעו  הרחפנים  כי  העידו,  שפורסמו  לויין 

מכיוון הים התיכון.
באיראן  מיוצרת  המכונה  כי  יודגש, 
הבליסטיים  הטילים  לתעשיית  ומשמשת 
להעביר  הצליחה  איראן  כי  גם  (יתכן  שלה 
מכשור דומה לתימן נוכח השיפור הדרמטי 
ומל"טים  טילים  לשגר  החותי'ים  ביכולת 
עו־ ללבנון  הציוד  העברת  סעודיה).  לעבר 
על  הפיקוח  משטר  לאמנת  בסתירה  מדת 
טילים  וטכנולוגיית  תוכנה  ציוד,  ייצוא 
לייצור  הקשור  מכשור  העברת  האוסרות 
לא־ בנספח  מוזכרת  ואף  בליסטיים  טילים 

מנה (עליה לא חתומה איראן).
המכונה המדוברת כבדה מאד ועדינה 

(ללא  כבדים  עץ  בארגזי  בחלקים  ונארזת 
אליהם  ומעוגנת  מיוחדים)  וכיתוב  סימון 
כדי למנוע זעזועים שיפגעו בה. בכל מקרה 
את  להביא  ויקר  מורכב  בתהליך  מדובר 

הציוד ליעדו.
איראן, הסופגת פגיעות חוזרות ונש־
נות בניסיונותיה לבסס נוכחות צבאית מש־
מעותית בסוריה, ולשפר את הדיוק של טילי 
מהטילים,  חלק  לאחסן  החליטה  חזבאללה, 
המליציות  בידי  נוסף  צבאי  וציוד  הרקטות 
המע־ הרחבת  עיראק.  בשטח  לה  הנאמנות 
רכה והפגיעה באינטרסים איראניים בשטח 
באחד  פגעה  באיראן,  הגובלת  עיראק, 
הביטחון  תפיסת  של  המרכזיים  היסודות 
האיראנית –ניהול המערכה הרחק מגבולות 
מנסה  היא  אותו  היבשתי  ובציר   – איראן 
מי־ ולוחמי  לחימה  אמצעי  להעברת  לכונן 
ליציות שונות דרך עיראק לסוריה וללבנון.

באיראן  ונשנית  החוזרת  הפגיעה 
(בעיקר בטילים ורקטות) הובילה לדיון פני־
ההצלחה  חוסר  סביב  איראן  בתוך  נוקב  מי 
המתמשך – דווקא בחזית החשובה מול יש־
ראל – לבסס יכולות התקפיות ולבסס אחיזה 
צבאית משמעותית לאורך גבולה. זאת, בני־
המערכה  בניהול  האיראניות  להצלחות  גוד 
מול סעודיה משטח תימן והתקיפות החוז־
רות ונשנות של יעדים אסטרטגיים (מתקני 
בסעודיה  תעופה)  ושדות  צבא  אתרי  נפט, 
ובאיחוד האמירויות באמצעות דגמים מת־
קדמים של כלי טייס בלתי מאוישים והפלת 
מספר מל"טים אמריקניים; בשימור שלטונו 
של אסד בסוריה ; בהרחבת ההשפעה בעי־

ראק ובליבוי מהומות בבחריין.
בעיתון  מערכת  חבר  אימאני,  מחמד 

מנהיג  של  עמדותיו  את  (המשקף  "כיהאן" 
המתו־ התקיפה  ערב  נתן  חמינאי,  איראן, 
של  התגובה  מתווה  לגבי  מרמז  יותר  כננת, 
(המיוחסת  לתקיפות  ו"חיזבאללה"  איראן 
לישראל) של אתרי אחסון טילים של "אל־

חשד" אלשעבי" ומליציות נוספות הנאמנות 
לאיראן בעיראק.

אימאני השווה את הפעילות הישרא־
לית בסוריה ובעיראק למעורבות הסעודית 
(הנתמכים  החות'ים  את  שהובילה  בתימן, 
אינטנסי־ בצורה  להפעיל  איראן)  ידי  על 
ומל"טים  שיוט  טילי  רקטות,  טילים,  בית 
נגד מטרות צבאיות וכלכליות ומתקני נפט 
בעומק אדמת סעודיה "עתה ישראל החלה 
ובסוריה  בעיראק  בהתנגדות  להתגרות 
קרי,  חדשות  להפתעות  לצפות  עליה  ולכן 
הק־ בימים  או  בלילות  אם  להתפלא  אין 
מטרות  אלמוניים  מל"טים  יתקפו  רובים 
ישראל  של  וגרעיניות  צבאיות  ביטחוניות, 
הציוניים  המרכזים  ויתר  הנמל  ערי  את  או 
לב־ להיערך  צריכה  ישראל  החשובים…. 
ותקיפת  חדירה  של  וקשות  מרות  שורות 
מל"טים לדימונה, חיפה ותל-אביב – בדומה 
(ואיחוד  סעודיה  נגד  הנערכות  להתקפות 
האמירויות), חרף מטריית ההגנה האווירית 

הפ־ האמריקנית 
רוסה בממלכה".

ן  ס ח מ
לשעבר  רצ'אא'י, 
משמרות  מפקד 
ומי  המהפכה 
בראש  שעומד 
לקבי־ המועצה 
של  האינטרס  עת 

המשטר , שנטל חלק ב"כינוס השהידים" , 
אמר בעקבות ההתקפות הישראליות ואלה 
המיוחסות לישראל, כי "מגני סוריה ועיראק 
יגיבו בקרוב נגד המשטר הציוני".. לדבריו, 
נפ־ לא  בסוריה  איראן  של  הייעוץ  "מוקדי 
געו". לדבריו, "ישראל משקרת כאשר היא 
טוענת כי פגעה במטרות (סיכול שיגור הר־

חפנים) איראניות".
רצ'אא'י  עם  המזוהה  ("טבנק")  אתר 
הדגיש, כי האירועים האחרונים בהם הייתה 
כוחות  וכן  ישראלים  כוחות  של  מעורבות 
"נכנסו  כי  מעידים  ו"חזבאללה"  איראניים 
והדבר  במל"טים  פגיעה  של  חדש  לשלב 
העתי־ העימות  בדפוסי  שינוי  על  מצביע 
דיים בין הצבא הישראלי לבעלי בריתה של 
מומחה  העריך  זה  בהקשר  באזור".  איראן 
כי  נג'פי),  (מצטפא  מזה"ת  לענייני  איראני 
תקיפה  אפשרות  מכלל  להוציא  ניתן  לא 
יפ־ יקרה  זה  ו"אם  איראן  בשטח  ישראלית 
רוץ עימות נרחב באזור והתגובה האיראנית 

תשנה את המשוואות של ישראל".
ומ־ משנה  ישראל  כי  חשה,  איראן 
מנהלת  שהיא  המערכה  גבולות  את  רחיבה 
נגדה ונגד בעלות בריתה (בעיקר חזבאללה) 
תקיפות   – לגבולותיה  מתקרבת  ואף  באזור 

ישראל  כי  אפשרות  מפני  וחשש  בעיראק 
תהיה חלק מכוח שיטור ימי במפרץ הפרסי. 
המערכה  את  לנהל  איראן  הצליחה  כה  עד 
(בעיקר  האזוריות  ויריבותיה  ישראל  נגד 
נד־ היא  עתה  מגבולותיה  הרחק  סעודיה) 

הביטחון  במדיניות  התאמות  לעשות  רשת 
הלאומי נוכח התקרבות המערכה אליה.

לפי שעה הניסיונות האיראנים להגיב 
הפ־ עם  ולהתמודד  הישראלית  לפעילות 
איראנים  בנכסים  ונשנות  החוזרות  גיעות 
נתקלים בקשיים ובביקורת גוברת מבית על 
חוסר ההצלחה דווקא בפעילות מול ישראל. 
למרות  המצטברים,  האיראנים  הכישלונות 
והמהלו־ ובציוד,  בכסף  האדירה  ההשקעה 
בזירה  בעיקר  מישראל  סופגת  שהיא  מות 
מעוררים  בעיראק  גם  ולאחרונה  הסורית 
מדוע   – ההתנגדות  מחנה  בשיח  תהיות  גם 
הפעילות  על  להגיב  איראן אינה מצליחה 
להרחיב  לישראל  ומאפשרת  הישראלית 
את השפעתה ואת כושר ההרתעה שלה. 
ואת  איראן  את  לדחוף  עלולים  אלה  כל 
כדי  להגיב  ולנסות  להמשיך  "חזבאללה" 
שלה  המשיכה  וכח  השפעתה  את  לשמר 
הכרסום  את  ולמנוע  ההתנגדות  לגורמי 

המסתמן בתדמיתה.
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אגודת 'אהלי צדיקים' שיפצה 
מצבות בבית הקברות בגאניטש

בין המצבות שופץ קברו של הרה"ח ר' זלמן הרשקוביץ ז"ל שזכה לשמש בקודש אצל אדמו"רי 
בית ויז'ניץ

מ‡: יר‡ל לבי‡

מחוז  יהדות  של  הלא-רחוק  בעבר 
חשובה  עיירה  גאניטש  היתה  מרמורש, 
חכמים  שמלאו  היהודיות  הערים  ברכס 
לגבול  סמוך  השוכנת  העיירה  וסופרים. 
אוקראינה-רומניה מכיוון העיר סיגעט, נו־
דעה לתהילה בקרב חסידים ואנשי מעשה 
הודות לתושביה החשובים שהיו לשם דבר 
בכל הסביבה, כאנשים תמימים וישרי דרך, 
עיתו־ וקובעים  נאמנה  מלאכתם  עושים 

תיהם לתורה ולחסידות.
פזורים  גאניטש  של  החיים  בבית 
עשרות רבות של קברים תחתיהם טמונים 
יהודי העיירה, ביניהם גם מצבות חשובות 
של נכבדי העדה שפיארו את כותל המזרח 
העיירה,  של  רבה  ובראשם  גאניטש,  של 
שמ־ זצ"ל,  דויטש  יואל  יהודה  רבי  הגה"צ 
לגלילות  מחוץ  גם  פרושה  היתה  צודתו 
גדולי  של  ובהערצתם  בעידודם  גאניטש 

וצדיקי הדור שהתגוררו בקרבת מקום.
גאני־ ברבנות  לכהן  שעלה  לאחר 
טש, התפרסם שמו עד מהרה והיה מקובל 
ומומחה  בתורה,  וענק  כגדול  החוגים  בכל 
במיוחד בדיני ממונות, כאשר מכל הסביבה 
הגיעו לגאניטש לדון אצלו בדיני ממונות. 

שאלות חמורות נשלחו אליו על ידי גדולי 
הלכה.  כפסק  התקבלו  ותשובותיו  ישראל 
בהלכה  ומתן  משא  ניהל  יואל  יהודה  רבי 
עם גדולי זמנו, שכיבדוהו והעריכו את גד־
ה'ערוגת  הגה"ק  התורה  שר  בתורה.  לותו 
בחוסט  דינו  לבית  צירפו  זצוק"ל  הבושם' 
על  שעלו  סבוכים  תורה  בדיני  הסמוכה, 
גדלות  את  מפליא  היה  הוא  אף  שולחנו. 
מתבטא: "את  והיה  מגאניטש בתורה  הרב 
מגא־ לרב  יש  בארון,  אצלי  שיש  הספרים 

ניטש בראשו!".
אגודת  יו"ר  ביקר  האחרון,  בשבוע 
גבאי  מאיר  ישראל  הרב  צדיקים  אהלי 
הע־ בבית  סיורו  ובמהלך  גאניטש  בעיירה 
למין צדו את עיניו מספר מצבות חשובות 
בי־ לתפארה  שנודעו  כבודים  אישים  של 
מכונם  על  גאניטש  תושבי  ישבו  בהם  מים 

בשלום ובשלווה.
עיניו  למול  שהתנוסס  הקברים  אחד 
המופלג  החסיד  של  היה  גבאי,  הרב  של 
מגאני־ ז"ל  הרשקוביץ  זלמן  שלמה  ר' 
שלשה  אצל  בקודש  לשמש  שזכה  טש, 
מאדמו"רי בית ויז'ניץ דור אחר דור, החל 
מהרה"ק בעל 'צמח צדיק' זי"ע מויז'ניצא, 
ברוך'  'אמרי  בעל  הרה"ק  בנו  אצל  המשיך 
נכדו  אצל  בקודש  לשרת  עמד  וכן  זי"ע 

יום  עד  זי"ע,  ישראל'  'אהבת  בעל  הרה"ק 
פטירתו של ר' זלמן בד' תשרי תרפ"ה.

התרגשתי  החיים  לבית  "כשנכנסתי 
לראות את הנוסח של המצבה", מספר הרב 
ישראל מאיר גבאי בתום מלאכת השיפוץ 
"הכי־ בגאניטש.  החיים  בבית  הראשונית 
תוב היה מאד דהוי וכמעט לא יכלו לקרוא 
כראוי את הנוסח המרתק, אך לאחר ניקויה 
של המצבה וצביעתה מחדש על ידינו בכ־
לילת יופי, אנו מגלים כי המנוח ר' שלמה 
זלמן ב"ר משה הרשקוביץ ז"ל שימש בקו־
דש משך חמשים ושתיים שנה אצל צדיקי 
בשנת  עולמו  לבית  וכשנפטר  ויז'ניץ,  בית 
"נ"ב  עולמים:  לדורות  זאת  חקקו  תרפ"ה 
(באמו־ באמו'  בקודש  משמש  היה  שנים 
נזר  רשכב"ה  וטהור  קדוש  הה"צ  אצל  נה) 
ישראל שליט"א מוויז'ניץ ולמעלה בקודש 
אמרי  בעהמ"ח  המפורסמים  הה"צ  אצל 
זי"ע  זללה"ה  (צדיק)  צ'  וצמח  (ברוך)  ב' 

ועכ"י".
ישראל  הרב  שיפץ  הראשוני  בשלב 
מאיר גבאי כמה מצבות שמצא בהן כיתוב 
תחתיהן  הטמונים  על  אור  השופך  מעניין 
פי  על  גאניטש.  יהודי  עדת  מחשובי  שהיו 
לשפץ  ימשיכו  הקרובה  בתקופה  התכנית, 
ובראשן  נוספות  מצבות  זה  קברות  בבית 
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12 הרוגים 
בהתהפכות סירה 

בדרום הודו
סירת התיירים התהפכה בנהר גודווארי שבדרום 

המדינה • באפריקה דווח על 36 נעדרים בהתהפכות 
מעבורת בנהר קונגו

מ‡ פ. יוחנן

בהתהפכות  נהרגו  אדם  בני   12
שבמ־ גודווארי  בנהר  תיירים  סירת 
הודו.  בדרום  פראדש  אנדרה  דינת 
ששהו  אדם  בני   23 חולצו  בנוסף, 
על הספינה, וכ-20 נוספים מוגדרים 

נעדרים.
מדיווחים בהודו עולה כי הסי־
לפיתוח  החברה  ידי  על  הופעלה  רה 
שהו  וכי  פרדש  אנדרה  של  תיירות 
בה כ-60 אנשים, בהם 11 אנשי צוות. 
פועלים  המדינה  של  החילוץ  צוותי 

במקום ונעזרים במסוק לביצוע החי־
נרנדרה  הודו  ממשלת  ראש  פושים. 
מודי אמר: "ליבי עם המשפחות. אנו 

ממשיכים בפעולות הצלה במקום".
הידיעות  סוכנות  כך,  בתוך 
בט־ נעדרים   36 על  דיווחה   AFP
שבאפרי־ קונגו  בנהר  סירה  ביעת 
הרפובליקה  של  לבירתה  סמוך  קה, 
מהמשטרה  קונגו.  של  הדמוקרטית 
נוס־ אנשים   76 כי  נמסר  המקומית 
פים ששהו על הסירה – שרדו. הסיבה 

לטביעה טרם ידועה.

בריטניה: רהיט מוזהב 
בשווי כ-6 מיליון 
דולר נגנב מארמון

החיפושים נמשכים אחר המיצג היקר שנגנב מתערוכה 
בארמון בו נולד צ'רצ'יל

מ‡ פ. יוחנן

עסוקה  הבריטית  המשטרה 
בשווי  מוזהב  כלי  אחר  בחיפושים 
נגנבה  האסלה  דולרים.  מיליון  כ-6 
באוקספורדשייר,  בלנהיים  מארמון 
ראש  של  הולדתו  מקום   - בריטניה 
צ'רצ'יל.  ווינסטון  לשעבר  הממשלה 
תערוכה  במסגרת  הוצבה  היא  שם 
קא־ מאוריציו  האיטלקי  האמן  של 
לא  הוא  "ניצחון  הכותרת  תחת  טלן, 
רק  הרחב  לקהל  שנפתחה  אופציה", 
ביום חמישי האחרון ונאלצה להיסגר 

בסוף השבוע בעקבות הגניבה.
"אמ־ לכינוי  שזכתה  היצירה, 
הובי־ זהב,  קרט   18 ועשויה  ריקה" 

המיוחדים  המשטרה  כוחות  את  לה 
זו,  לשעה  נכון  הגנבים.  אחר  למצוד 
למעורבותו  בחשד  בן 66  אדם  נעצר 

עם  הארמון  את  שהותיר  באירוע, 
לאחר  קשות  צנרת  ובעיות  הצפות 

שהצנרת נמשכה בכוח ממקומה.
עצו־ התעניינות  שיש  "ידענו 
העכשווית  האמנות  בתערוכת  מה 
מנכ"ל  אמר  קאטלן",  מאוריציו  של 
את  שהזמין  הייר  דומיניק  הארמון 
משאר  ולהינות  להגיע  המבלים 
לד־ בתערוכה.  שנותרו  ה"אוצרות" 
אך  מהאירוע,  "מודאגים  הם  בריו, 

שמחים שאיש לא נפגע".
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איראן: 440 מיליון דולר
 לפיתוח שדה גז

שר הנפט: העיצומים האמריקניים לא עוצרים אותנו לפעול בתחום האנרגיה • החוזה נחתם עם 
חברה מקומית לפיתוח השדה במפרץ הפרסי

מ‡ פ. יוחנן

ממשלת איראן הודיעה כי חתמה על 
חוזה עם חברת האנרגיה המקומית "פטרו־
במפרץ  "בלאל"  הגז  שדה  לפיתוח  פארס" 
דולר.  מיליון   440  – העסקה  שווי  הפרסי. 
אמר  זנגנה,  ביג'אן  איראן,  של  הנפט  שר 
בעתיד,  נוספים  וחוזים  החוזה,  חתימת  כי 
האנרגיה  בתחום  פועלת  שאיראן  מוכיחים 
אלה  וכי  האמריקניים,  העיצומים  למרות 

אינם עוצרים אותה. 
בסו־ דיווח  פי  על  פורסם  כך,  בתוך 

כנות הידיעות בלומברג כי היועץ לביטחון 
לאומי של ארה"ב ג'ון בולטון פוטר מכיוון 
של  מהלך  שקל  טראמפ  דונלד  שהנשיא 
שאליו  דבר   – איראן  על  הסנקציות  הקלת 
כי  לרשת  אמרו  גורמים  התנגד.  בולטון 
טראמפ דן באפשרות להקל בסנקציות על 
פגישה  של  אפשרות  להבטיח  כדי  איראן 

בולטון  רוחאני.  חסן  האיראני  הנשיא  עם 
התנגד, ואילו שר האוצר סטיב מנוצ'ין היה 

בעד.
עוד דווח כי הבית הלבן החל בהכנות 
רוחאני  בין  פגישה  של  אפשרות  לקראת 
לבין טראמפ במהלך עצרת האו"ם שתיערך 
בעוד כשבועיים, למרות חוסר הוודאות אם 
היה  התרחישים  אחד  יסכימו.  האיראנים 
הנשיא  בהשתתפות  משולשת  פגישה  של 

הצרפתי עמנואל מקרון.
כשנשאל טראמפ אם הוא מחפש אחר 
פגישה עם רוחאני בשולי העצרת הכללית 
של האו"ם, אמר כי הוא סבור שאיראן רוצה 
להגיע להסכם. כשנשאל אם ישקול להקל 
בעיצומים כדי להבטיח פגישה עם רוחאני, 
אמר: "נראה מה יקרה". טראמפ ציין שיר־
אם  אבל גם  איראן,  עם  להסכם  להגיע  צה 

לא יהיה הסכם "זה בסדר"

יצא מביתו לפני 22 שנה והתגלה 
באגם בזכות גוגל

עקבותיו של ויליאם מולדט נעלמו אחרי שיצא ממועדון בפלורידה והתגלו בזכות אפליקציית 
הלוויין של גוגל

מ‡ פ. יוחנן

הצליחה  הברית  בארצות  המשטרה 
מולדט,  ויליאם  של  היעלמותו  את  לפענח 
שיצא מביתו בנובמבר 1997, שהה במועדון 
עקבותיו. 22  נעלמו  מכן  לאחר  אך  מקומי, 
הל־ באפליקציית  אדם  שוטט  אחרי,  שנים 
מכונית  וראה  אירת',  גוגל  גוגל -  של  וויין 

באגם ולינגטון שבפלורידה. 
המשטרה אישרה כי זה אכן רכבו של 
מולדט וכי גופתו נמצאת ברכב. התעלומה 
ני־ גוגל  של  שהאפליקציה  אף  על  נפתרה 
רק  וכאמור  משנת 2007  רק  לשימוש  תנת 

ב-2019 הצליחו למצוא את הנעדר.

"

40*8510

1

1

מנהל מחלקה 
פנימית: אנשים 
מתים בטרם עת 

בגלל צפיפות
ד"ר גדי סגל בריאיון לרשת ב: כל יום עודף בבית 

החולים יש לו מחיר כבד של סיבוכים ושל מוות • בגלל 
המצב – אנשים לא מקבלים טיפול כמו שצריך

מ‡ פ. יוחנן

בכלל  מוקדם  מתים  "אנשים 
צפיפות, זיהומים": כך אמר ד"ר גדי 
בבית  פנימית  מחלקה  מנהל  סגל, 
בריאיון  השומר,  תל  שיבא  החולים 
המחלקות  מצב  על  ב.  רשת  בכאן 
ימות  "במרבית  אמר:  הפנימיות 
 100% בין  היא  התפוסה  השבוע 
ביזוי  עם  להשלים  אסור  ל-130%. 
בפ־ חולים  משכיב  לא  אני  חולים. 
רוזדור ולכן בחדרים יש יותר חולים 

ממה שאמורים להיות".
סכנה  אין  האם  השאלה  על 
בלצופף חולים, ענה: "יש בזה סכנה 
גדולה מאוד. זיהומים, טעויות. הד־
העו־ מאליהם.  מובנים  האלה  ברים 
יכולים  לא  שאנשים  אומר  הזה  מס 
להישאר בחדר המיון, כרגע אין שום 
למחלקות  אותם  להכניס  אלא  מנוס 

הפנימיות ולטפל בהם שם.
לשיקום  מיטות  מספיק  "אין 
צריכים  שאנשים  אומר  זה  בארץ. 
יותר,  מוקדם  מהמחלקה  לצאת 
מוקדם מדי. הם לא מקבלים טיפול 
לעסוק  במקום  אני,  שצריך.  כמו 
לחו־ סעד  לתת  במקום  ברפואה, 
מי  את  בלחשב  לעסוק  צריך  לים, 
אני מוציא, איך אני מוציא, מתי אני 
מוציא – לא בהתאם לצורכי הרפואה 

והסיעוד".
המחלקות  מצב  אם  כשנשאל 
עת,  בטרם  למוות  גורם  הפנימיות 
אנ־ משמעית.  חד  "בהחלט.  השיב: 
צפיפות,  בגלל  מוקדם  מתים  שים 
שעשיתי  במחקר  הראיתי  זיהומים. 
בבית  עודפת  שהייה  של  יום  שכל 
סיבוכים  של  מחיר  לו  יש  החולים 

ושל מוות".

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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שילוח הקן בכותל המערבי
לקראת הימים הנוראים מתקיימת בכותל המערבי בדיקה של יציבות אבני הכותל

מ‡: יר‡ל לבי‡

נבדקה  תשרי  חגי  לקראת 
יציבותן של אבני הכותל המער־
בי על ידי מהנדסים בעזרת מנוף, 
חפצים  הוסרו  הבדיקה  במהלך 
אל  ציפורים  שהביאו  ופסולת 
נדבכי הכותל המערבי, וכן הוסרו 
טיח  וחלקי  רופפים  אבן  חלקי 
הבדיקה  האבנים.  שבין  רופף 
וילסון  קשת  אזור  את  כללה  אף 
המקורה וקיר בנין המחכמה, ולא 

נמצאו בה ממצאים חריגים.
במסגרת הסרת עשב שוטה 
שנמצא  ציפורים  קן  הועבר  אף 
המהנדסים  זכו  וכך  האבנים  בין 

גם במצוות שילוח הקן.
בי־ נבחנים  לכך  במקביל 

ההלכתיים  ההיבטים  אלו  מים 
בצד  הכותל  אבני  חיזוק  אודות 
האבנים  טופלו  לא  שם  הדרומי, 
אבן   נפלה  וכזכור  שנים,  במשך  
האפש־ ונדונות  שעברה  בשנה 
העתיקות  רשות  בשיתוף  רויות 

כיצד לטפל בה.
פוקדים  רבבות  כך,  בתוך 
המער־ הכותל  את  אלה  בימים 
לילה  מדי  סליחות  לאמירת  בי 
של  המוקדמות  ובשעות  בחצות 

הבוקר כמנהג עדות המזרח.

הרב מאיר פרוש בקריאה לחסידי 
חב"ד: "המערכה גורלית"

הפעם לדבריו "המערכה היא באמת גורלית, היא גורלית לארץ ישראל, היא 
גורלית לתורת ישראל, והיא גורלית לעם ישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡

מאיר  החינוך  שר  סגן 
וקו־ חב"ד  לחסידי  פונה  פרוש 
"חסידי  ג':  להצביע  להם  רא 
חב"ד היקרים, אנחנו מתקרבים 
לבחירות שיתקיימו היום שלי־
המערכה  הפעם  אלול.  י"ז  שי 
גור־ היא  גורלית,  באמת  היא 
לית לארץ ישראל, היא גורלית 
גורלית  והיא  ישראל,  לתורת 

לעם ישראל".
משפט  שבתי  מה  "תראו 
מה  כל  ישראל.  לתורת  עושים 
שאנחנו יודעים כיהודים חרדים 
הם  לעקור.  מנסים  הם  לעשות 
מנסים לקעקע. לוקחים להם את 
בתים  הבעלי  הם  כאילו  השלטון 
בהם.  בוחרים  אתם  כאילו  פה. 
אם אתם בוחרים ג' אתם בוחרים 
טוב  זה  לתורה.  טוב  שהוא  דבר 

אין  ישראל.  לארץ  טוב  וזה  לעם 
להצביע  צריכים  חב"ד  תירוצים 
ביותר,  החרדית  לרשימה  כולם 
המיומנת ביותר זו שמקיימת את 
התחכ־ אין  השלמויות.  שלוש 

מויות חייבים אתכם".
גורלית:  השעה  "הפעם 
הגאולה.  לפני  אנחנו  תזכרו 
תעשו את המעשה הנכון. ג' הר־

שימה החרדית ביותר".

רב בחב"ד: "מבקשים 
מ'עוצמה' לפרוש, זה 

פיקוח נפש"
"המצב מסוכן מאוד", אומר הרב בכאב, ולמרות המניעה מלהתייחס 

לפוליטיקה בפומבי, הוא מדגיש את חשיבות הדברים החריגים, "אסור בשום 
אופן להצביע לעוצמה יהודית

מ‡: יר‡ל לבי‡

אחד מבכירי רבני חסידות 
יהודית  ל'עוצמה  קורא  חב"ד 
לכנסת:  מהמירוץ  לפרוש' 
ואסור  מאוד,  מסוכן  "המצב 
כי  לעוצמה  להצביע  אופן  בשום 
גדול  שספק  בימין  היחידה  היא 
הח־ אחוז  את  עוברת  היא  אם 
סימה, ואסור לפי ההלכה לשחק 

בזה, זה פיקוח נפש"
לאחר שמפלגת נעם פרשה 
מהמירוץ לכנסת כדי שלא לבזבז 
שמאל,  ממשלת  ולהביא  קולות 
קורא  חב"ד  בחסידות  בכיר  רב 
 'JDN 'חדשות  עם  בשיחה 
לע־ יהודית'  'עוצמה  למפלגת 
שנעם  "אחרי  דומה:  צעד  שות 
פרשה, אנחנו מבקשים מ'עוצמה 
יהודית' לפרוש מהמירוץ לכנסת 
כדי שלא לסכן ממשלת ימין של 
דתיים וחרדים ושחס וחלילה לא 

תקום ממשלת שמאל חילונית".
מאוד",  מסוכן  "המצב 
המ־ ולמרות  בכאב,  הרב  אומר 
לפוליטיקה  מלהתייחס  ניעה 
חשי־ את  מדגיש  הוא  בפומבי, 
"אסור  החריגים,  הדברים  בות 

לעוצמה  להצביע  אופן  בשום 
בימין  היחידה  היא  כי  יהודית, 
שספק גדול אם היא עוברת את 
ההל־ לפי  ואסור  החסימה,  אחוז 
נפש  פיקוח  זה  בזה,  לשחק  כה 
ממש, ולכן אנחנו מבקשים מהם 
שיעשו מעשה ויפרשו מהמירוץ 

לכנסת".
כשבועיים  לפני  כזכור, 
פרסמו רבני חסידות חב"ד, הרב 
הרב  הלפרין,  מיכאל  אברהם 
יהודה  יצחק  הרב  הבלין,  משה 
ירוסלבסקי, הרב יוסף הכט, הרב 
מנחם  והרב  גורארי  יוחנן  אליהו 

חובה  כי  גלוכובסקי,  מענדל 
כ"ק  של  בדרכו  ההולך  כל  על 
להש־ מליובאוויטש,  האדמו"ר 

עבור  ולהצביע  בבחירות  תתף 
"המפלגה היותר חרדית".

כו־ חתומים  עליו  במכתב 
בעד  להצביע  היתר  בין  תבים 
שתדאג  חרדית  היותר  הרשימה 
לשלימות העם ולשלימות הארץ 
כפי רצון כ״ק אדמו״ר נשיא דו־
כי  ומדגשים  כותבים  בנוסף  רנו 
"אין להצביע עבור רשימה אשר 
אחוז  את  תעבור  אם  ספק  יש 

החסימה".

מהבחירות "נמאס לי 
האלו"
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הראשל"צ והרב אלבז לא 
ישתתפו באירוע סליחות בגלל 

שאינו בהפרדה
מפלגת ש''ס בעתירה כנגד חברת ''טיב טעם'', זאת לאחר שהחברה עלתה סרטון רצוף שקרים 

והסתה, ובכך עברה על חוק מימון מפלגות • ח"כ ארבל: "המומחים בשיווק החזיר, מראים 
עצמם כפועלים באופן לגיטימי בעבור בית עסק, אך עוברים על הוראות החוק הברורות"

מ‡: יר‡ל לבי‡

יוסף  יצחק  רבי  הגאון  הראשל"צ 
וחבר מועצת חכמי ש"ס הגאון רבי ראובן 
אלבז היו אמורים להשתתף באירוע סלי־
בירושלים  זאב  פסגת  בשכונת  ענק  חות 

אך הם ביטלו השתתפותם.
במו־ שנכתב  הוא  לביטול  הסיבה 

דעה כי הסליחות יתקיימו ללא הפרדה.
כי  מסרו  לציון  הראשון  מלשכת 
הש־ את  לבטל  החליט  יוסף  יצחק  הרב 
לה־ הצפויה  הסליחות  בעצרת  תתפותו 
פסגת  בשכונת  שני,  יום  היום,  תקיים 
זאב בירושלים - זאת עקב הפרסום לפיו 

האירוע אינו בהפרדה.
"לא יעלה על הדעת כי יתקיים כי־
נוס דתי שבו יצוין באופן ברור כי הוא נגד 

ההלכה המחייבת הפרדה".

המודעה  על  לכתוב  החיוב 
שהאירוע הוא בהפרדה, זו התרסה כנגד 
בעפולה  האירוע  לאחר  זאת   - ההלכה 
בית  החלטת  בשל  כידוע  סערה  שעורר 

המשפט שלא לאשר את ההפרדה.

צורה  בשום  הדעת  על  יעלה  "לא 
ומסיבות  תפילה  שהוא  סליחות  שאירוע 
של יעוץ משפטי הוא יהיה כנגד ההלכה, 
כתוב  רשמי  שבפרסום  בהתרסה  ועוד 
שהוא יהיה שלא בהפרדה וכנגד ההלכה".

תלונה נגד עיריית ת"א: 
"משתמשים בשוחד בחירות 

לעידוד השמאל החילוני"
מפלגת ש''ס הגישה עתירה דחופה כנגד רון חולדאי ועיריית תל אביב יפו בחשד כי משתמשים 

במשאבי העירייה לצורך מתן שוחד בחירות למצביעי השמאל

מ‡: יר‡ל לבי‡

וועדת  ליו''ר  עתרה  ש''ס  תנועת 
הבחירות המרכזית, כנגד קמפיין עיריית 
תל אביב והעומד בראשה, המציע מתנות 
את  שיתעדו  אביב  תל  לתושבי  והטבות 

עצמם בקלפי.
בראשה,  והעומד  אביב  תל  עיריית 
רון חולדאי, העלו באחרונה קמפיין רשת, 
ולהצביע  לצאת  העיר  לתושבי  הקורא 
ציבו־ תחבורה  היעדר  על  להלין  במקום 
כי  הוסיפו  הם  לכך  וכדומה.  בשבת  רית 
את  ויתעד  תושב  כרטיס  שמחזיק  מי  כל 
חינם  לכניסה  יזכה  בקלפי  בסלפי  עצמו 
לבריכות שחיה בצפון העיר בלבד, וזאת 
ישנם   העיר  בצפון  כי  העובדה   אף  על 
וד־ ליפו  בניגוד  גבוהים,,  הצבעה  אחוזי 
למפלגות  יותר  מצביעים  (שם  העיר  רום 

הימין).
לעשות  העירייה  הגדילה  בנוסף 
בבארים  נוספות  הטבות  שלל  והציעה 
ולמו־ לסינמטק  בכניסה  כשרים,  שאינם 

זיאונים.
העתירה  את  שיזמה  ש''ס  מתנועת 
לו  היעד  קהל  הוא  מי  לכל  ברור  נמסר: 
כל  לחוק.  בניגוד  הבחירות  שוחד  מוצע 
בר דעת אשר מסתכל על מפת ההטבות 

של העירייה יכול למצוא אותם ממוקמים 
הטבות  וכן  במרכזה  וטיפה  העיר  בצפון 
אחד).  (למעט  בלבד  כשרים  לא  בברים 
בבחירות,  ההצבעה  מפת  פריסת  לאחר 
הנמוך  ההצבעה  אחוז  כי  בבירור  נראה 
אחוז  ישנו  בצפון  וכי  העיר  בדרום  הינו 
הצבעה גבוה מאוד. כמו כן, אחוזי ההצ־
אליה  ולמפלגה  השמאל  למפלגות  בעה 
משתייך ראש העיר, גבוהים מאוד בצפון 
למה  דעת  בר  לכל  ברור  לכך  אי  העיר. 

הללו,  ההטבות  במתן  העיר  ראש  התכוון 
לה־ תמשיך  ש''ס  תנועת  חוקיות.  שאינן 
הבחירות  את  לגנוב  המנסים  בכל  לחם 

בדרכים לא חוקיות."
תנועת ש''ס הגישה באמצעות ח״כ 
עתירה  באך  ישראל  ועו״ד  ארבל  משה 
דחופה לשופט מלצר בבקשה להסיר את 
הסרטון והפרסומים ולאסור מתן ההטבה 
בחירות  שוחד  מהווה  אשר  למצביעים 

האסור על פי חוק.

מהי כוחה של השמחה? חלק ז
הקב"ה טבע בעולם תכונה מיוחדת שהשמחה מושכת אליה שפע 
מיוחד ושמחה נוספת, כאשר אדם נמצא בשמחה נמצא אצלו ביד 

המפתח של השפע, 

למשל: כאשר אתה שמח ואומר תודה לאלוקים על הילדים שנתן לך 
אז הקב"ה עושה שהם יהיו יותר מוצלחים כדי שתשמח עוד, אתה 
מודה לו על האוכל טעים אז תקבל עוד, במילים אחרות אם נלמד 
ליהנות ממה שה' נתן לנו הוא ייתן לנו עוד, ומהסיבה הזו דוד המלך 
אומר "עבדו את ה' בשמחה" אלוקים לא רוצה שנסתובב כל היום 
או חלק ממנו עם פנים חמוצות, שמחה היא החובה שלנו, ויותר מזה 
התורה מזהירה אותנו "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה 
ובטוב לבב" אתה יכול לעשות הכל אבל לא עשית אותו בשמחה אז 
זה לא מושלם ואלוקים יתחשבן אתך על זה, וכל זה רק בגלל שאלו־

קים רוצה שנפיק את האושר המקסימלי מהחיים.

שימו לב וזהירות אם אדם לא יודע ליהנות ממה שהוא מקבל הוא 
תמיד מסתכל על הצד הרע, העיניים שלו תמיד בוחנות בצורה פסי־
מית כל דבר, הוא לא חושב שהעולם נפלא אם כך ה' יכול חלילה 
למנוע ממנו באמת את השמחה ואז זה מאוד כואב. אנחנו בידיים 

שלנו במחשבה שלנו גורמים לדברים לקרות. 

ועכשיו מתחילים השאלות הקשות איך אתה רוצה שאני אהיה בש־
מחה כאשר החיים שלי נראים כמו הלילה כמו הצרות, רק חושך אני 
רואה בחיים אז ממה בדיוק אתה רוצה שאני אשמח? יש מה שנקרא 
להמשיך קדימה אנחנו צריכים להגיע למצב גבוה יותר וללמוד לקבל 
את הקשיים שלנו בשמחה, ואיך אפשר? אמרנו כבר כמה פעמים 
שכל דבר שקורה לי בחיים הוא שיעור צמיחה לחיים, אלו הזדמנויות 
שלא סתם אלוקים זימן לך אותם רק כדי לצמוח אלו אתגרים בוני 
אישיות. החיים הם רצף של אתגרים ומשימות השאלה היא האם 
האתגרים הללו יעלו את מפלס השמחה שלך כי לקחת הכל כאת־
גר של צמיחה לקחת את זה לבניה אישית או חלילה להיפך יפחיתו 
אותך? אם ניתן לדברים קטנים להשפיע עלינו כל כך, השמחה שלנו 
תתנדף מאליה כי כל דבר קטן אני כבר רואה את העתיד שלי שחור, 
אני באפס כוחות ניגש להתמודד עם כל אתגר קטן, בכל פעם שאתה 
רואה את עצמך מודאג מבעיה כלשהי ישר תשאל את עצמך האם זה 
שווה את כל האנרגיה השלילית שאני מייצר לעצמי כרגע? התבו־
ננות לרגע שאלה נכונה תיתן לי לנטרל הסתכלות שלילית על המצב. 
עכשיו תבחן את עצמך עד כמה הנך שמח ביומיום שלך? עד כמה 
השמחה שורה בתוכך? עד כמה יש בך אמביציה ואנרגיה בחיים? 
להצלחה  אישית  ליווי  בתוכנית  אותך  לשנות מלווה  האומץ  מרכז 
באחריות מלאה לתוצאות, ההצלחה ממשיכה עכשיו נפתח מחזור 
טרא־ המודע  תת  לתכנות  מעשי  פרונטלי  קורס  ב23.10.19  רביעי 
  TMP-Therapeutic Mind Programming   נס וסוגסטיות
דמיון מודרך סוגסטיבי | NLP Basic Practitioner לדעת להניע 
בש־ אדם  לכל  להתחבר  ובאנשים,  בעצמך  עמוקים  שינוי  תהליכי 
ניות, להיות אדם משפיע וכריזמטי שממגנט אליו אנשים אתה חייב 
לרכוש את היכולת לתכנת את תת המודע! קורס ה- TMP המקיף 
ביותר של ד"ר שינוי לכל הפרטים המלאים 0506669924        קורס 

מתומצת ועניני וממוקד מטרה  

האומץ לשנות // מאת הרב גילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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להשפיע חיים
ְך ִיְהֶיה הּוא  ַחיֶּה ְבָעֶליָה" כָּ ִדְכִתיב (קֶֹהֶלת ז, יב): "ְוַהָחְכָמה תְּ ל כְּ ַחיֶּה ַהכֹּ ְועוֹד ַהָחְכָמה תְּ
א ּוַמְמִציא ָלֶהם  י ָהעוָֹלם ַהבָּ י ָהעוָֹלם ַהזֶּה ְוַחיֵּ ים ְלָכל ָהעוָֹלם ְוגוֵֹרם ָלֶהם ַחיֵּ מוֶֹרה ַחיִּ

ל. ים ַלכֹּ ָלל ִיְהֶיה נוֵֹבַע ַחיִּ ים. ֶזה ַהכְּ ַחיִּ

להיות כמו אב
ם  לָּ ים קד, כד): "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂיָך ה׳ כֻּ ִהלִּ ִדְכִתיב (תְּ ְמָצאוֹת כְּ ְועוֹד ַהָחְכָמה ָאב ְלָכל ַהנִּ
דוֹׁש  ְך ִיְהֶיה הּוא ָאב ְלָכל ְיצּוָריו שֶׁל ַהקָּ ִמים ִמשָּׁם, כָּ ים ּוִמְתַקיְּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" ְוֵהן ַחיִּ בְּ
ִמיד  ׁש תָּ דוֹׁשוֹת ָהֲאֻצּלוֹת ִמשָּׁם, ִויַבקֵּ ר שֵֶׁהם ַהנְּשָׁמוֹת ַהקְּ רּוְך הּוא"ה ּוְלִיְשָׂרֵאל, ִעקָּ בָּ
ל  לֵּ ִמְתפַּ ָתִמיד  ְוִיְהֶיה  רּוָאיו  בְּ ַעל  ַרֲחָמן  ָהֶעְליוֹן  שֶָׁהָאב  ֶדֶרְך  כְּ ָלעוָֹלם,  ּוְבָרָכה  ַרֲחִמים 
רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ הּו ְרצוֹנוֹ שֶׁל ַהקָּ ׁש ּוְכִאּלּו הּוא ְיָצָרם, שֶׁזֶּ ִאּלּו ָהיּו ָבָניו ַממָּ ֵצִרים כְּ ָצַרת ַהמְּ בְּ
י תֹאַמר  ל ָהָעם ַהזֶּה כִּ ר יא, יב): "ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֶאת כָּ ְדבָּ מִּ ֱאָמן (בַּ ֶדֶרְך שֶָׁאַמר ָהרוֶֹעה ַהנֶּ כְּ
ץ  ְזרוֹעוֹ ְיַקבֵּ ׂא ָהאוֵֹמן ֶאת ַהּיוֵֹנק, בִּ ֲאשֶׁר ִישָּ ל ַעם ה׳ כַּ ׂא ֶאת כָּ ֵאַלי ָשֵׂאהּו ְבֵחיֶקָך", ּוָבֶזה ִישָּ
ָבה  צָּ א, ַהנִּ ֶרת ְיַרפֵּ שְׁבָּ ׁש, ַהנִּ ַער ְיַבקֵּ ְכָחדוֹת ִיְפקֹד, ַהנַּ ׂא, ָעלוֹת ְיַנֵהל, ַהנִּ ְטָלִאים, ּוְבֵחיקוֹ ִישָּ
ָאב ָהַרֲחָמן  ָׂאם כְּ ִנים ָיפוֹת ַמשָּ ֵסֶבר פָּ ׂא בְּ ל, ָהאְֹבדוֹת ַיְחִזיר. ִויַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ְוִישָּ ְיַכְלכֵּ

ִפי ָצְרּכוֹ. ם ְולֹא ָיקּוץ, ִויַנֵהל ְלָכל ֶאָחד כְּ ל, ְולֹא ִיּבוֹל ְולֹא ִיְתַעלֵּ ָהֶעְליוֹן ַהּסוֵֹבל כֹּ

ִנים: ֵאּלּו ֵהן ִמּדוֹת ַהָחְכָמה ָאב ַרֲחָמן ַעל בָּ
לרחם על כל הנבראים

ֵדם. שֲֶׁהֵרי ַהָחְכָמה  ְבָרִאים, לֹא ְיַבזֵּם ְולֹא ְיַאבְּ ל ַהנִּ רּוִשׂים ַעל כָּ עוֹד ָצִריְך ִלְהיוֹת ַרֲחָמיו פְּ
ַעם ֶזה ֻהְזַהְרנּו  ר. ּוִמטַּ ְבָרִאים ּדוֵֹמם ְוצוֵֹמַח ְוַחי ּוְמַדבֵּ ל ַהנִּ ָהֶעְליוָֹנה ִהיא ְפרּוָשׂה ַעל כָּ
שֶַׁהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה ֵאיָנּה ְמַבזָּה ׁשּום ִנְמָצא  מוֹ  ָבר ֶזה ָראּוי, שֶׁכְּ ּזּוי אוְֹכִלים. ְוַעל דָּ ִמבִּ
ל ַמֲעָשׂיו  ן ִיְהֶיה ַרֲחֵמי ָהָאָדם ַעל כָּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" , כֵּ ם בְּ לָּ ִדְכִתיב "כֻּ ל ַנֲעָשׂה ִמשָּׁם כְּ ְוַהכֹּ
א  ָקר שֶָׁהָיה ִמְתַחבֵּ ן ַהבָּ א ָחס ַעל בֶּ דוֹׁש ַעל ְיֵדי שֶׁלֹּ ינּו ַהקָּ ַעם ֶזה ָהָיה עֶֹנׁש ַרבֵּ ַרְך. ּוִמטַּ ִיְתבָּ
ין  ד ַהדִּ ִיּסּוִרין, שֵֶׁהם ִמצַּ אּו לוֹ  ָבא ְמִציָעא פה.) בָּ " (בָּ ְוָאַמר לוֹ "ִזיל ְלָכְך נוַֹצְרתָּ ֶאְצלוֹ 
ל ַמֲעָשׂיו"  ה ְוָאַמר "ַרֲחָמיו ַעל כָּ ין, ְוַכֲאשֶׁר ִרֵחם ַעל ַהֻחְלדָּ ים ַעל ַהדִּ שֲֶׁהֵרי ָהַרֲחִמים ְמִגנִּ
ֶרְך ֶזה לֹא  ּסּוִרים. ְוַעל דֶּ קּו ַהיִּ לְּ ַרשׂ אוֹר ַהָחְכָמה ָעָליו ְוִנְסתַּ ֵני שֶׁפֵּ ין ִמפְּ ִתיב, ִנּצוֹל ִמן ַהדִּ כְּ
א ְלצֶֹרְך, ְולֹא ָיִמית  ָחְכָמה ְולֹא ַיֲעקֹר ַהּצוֵֹמַח ֶאלָּ ם בְּ לָּ ְמָצִאים שֶׁכֻּ ׁשּום ִנְמָצא ִמן ַהנִּ ְיַבזֶּה בְּ

ל ַמה שֶֶׁאְפשָׁר. דּוָקה ְלַרֵחם כָּ ין בְּ ַסכִּ א ְלצּוֵרְך, ְוִיְברֹר ָלֶהם ִמיָתה ָיָפה בְּ ַעל ַחי ֶאלָּ ַהבַּ

ָחְכָמה, זּוָלִתי ְלַהֲעלוָֹתם  לּוָיה בַּ ָלם תְּ א ְלַחבְּ ְמָצִאים שֶׁלֹּ ל ַהנִּ ָלל: ַהֶחְמָלה ַעל כָּ ֶזה ַהכְּ
ר ַלֲעקֹר ַהּצוֵֹמַח ּוְלָהִמית ַהַחי -  ר שֶָׁאז ֻמתָּ ֲעָלה ֶאל ַמֲעָלה, ִמּצוֵֹמַח ְלַחי, ֵמַחי ִלְמַדבֵּ ִממַּ

ָלחּוב ַעל ְמָנת ְלַזּכוֹת: 

ט"ו לחודש

עשרות רבני רוסיה התאספו 
ליומיים של לימוד

הרבנים השלוחים הגיעו מעשרות ערים ברוסיה • לימודים בחברותא 
ושיעורי תורה ושיעור מרכזי עם רבה של רוסיה

מ‡: יר‡ל לבי‡

לקראת  ראויה  כהכנה 
הר־ של  ידיהם  בו  תשרי,  חודש 
בעבודת  לעייפה  עמוסות  בנים 
מדובר  כאשר  בייחוד  הקודש, 
ושלוחי  ברוסיה  ערים  ברבני 
קודש, והמלאכה רחבה עד מאוד 
הבירה  במוסקבה  התאספו   -
השדה,  ערי  מרבני  כשלושים 
הק־ בתורה  לימוד  של  ליומיים 
דושה, בנגלה ובחסידות, בהלכה 
ובהנהגות שונות, כאשר הלימוד 
ובהשתתפות  בחברותות  נעשה 

בשיעורי תורה מאורגנים.
מסר  המרכזי  השיעור  את 
הגאון  רוסיה,  של  הראשי  רבה 
בנו־ שליט״א,  לאזאר  בערל  רבי 
שעה  ובמשך  עכו"ם,  בישול  שא 
בהל־ הרבנים  התפלפלו  ארוכה 

כות חשובות ומעשיות אלו.
שיעור זה היה לצד שיעורי 
רב־ בידי  שנמסרו  נוספים  תורה 
בהם  מומחים,  הוראה  ומורי  נים 
הראשית  הרבנות  ורבני  דייני 
'אר־ את  מילאו  אשר  לרוסיה, 

במידע  הרבנים,  של  הכלים'  גזי 
לניהול  מחכימות  ועצות  חשוב 
היהודית  הקהילה  של  נכון 
בת־ ובעיקר  אחריותם,  שתחת 
לילדים  היהדות  הנגשת  חום 
והנוער - הדור הבא של היהודים 
מדי  מושקעים  שבהם  ברוסיה, 

שנה משאבים גדולים במיוחד.
רעיונו  פרי  הינה  היוזמה 
של רב העיר פערם השליח הרב 
זלמן דייטש, ויחד עם מנהל אר־
השליח   - "יחד"  הצעירים  גון 
הרב מענדל ווילנסקי ממוסקבה, 

במתחם  לפועל  הרעיון  יצא 
בשכונת  המפואר  חב"ד  בית 
הקהילה  רב  בחסות  ז'וקובקא, 
הע־ אשר  ברדה,  אלכסנדר  הרב 
את  האורחים  הרבנים  בפני  מיד 
שסייעו  הדרושים  התנאים  כל 
לרבנים לשקוד על התורה במשך 
חזרו  ומשם  ברציפות,  יומיים 
בטיסות וברכבות, כל אחד לעי־
מלאים  כשהם   - ולקהילתו  רו 
לק־ רעננים,  בכוחות  וגדושים 
והעבודה  הנוראים  הימים  ראת 
הקדושה עם אלפי יהודי רוסיה.

הראשל“צ בפניה דחופה 
על חילול קבר חוני המעגל 

וקבר רחל אשת ר"ע
הראשון לציון הרב הראשי לישראל בפניה דחופה אל השר לבטחון פנים 
והשר לשירותי דת בעניין חילול קברם של חוני המעגל ושמעון בן יעקב.

מ‡: יר‡ל לבי‡

הראשון לציון הרב הראשי 
אל  דחופה  בפניה  פנה  לישראל 
לשי־ והשר  פנים  לבטחון  השר 
רותי דת בעניין חילול קברם של 
יעקב,  בן  ושמעון  המעגל  חוני 
רון  טבריה  עיריית  ראש  וכנגד 
מתחם  את  לחלל  המבקש  קובי 
קברה של רחל אשת רבי עקיבא 

בטבריה:
פורסם  האחרונים  "בימים 

כי מקומות קדושים המו־
חזקים לציון מקום קבור־
גדולי  של  ההיסטורי  תם 
המעגל  חוני  קדמונינו, 
ועוד,  יעקב  בן  ושמעון 
הקיימים כבר אלפי שנים, 
מחוללים בצורה מחפירה, 
אלמונים  פורעים  כאשר 
וחי־ הקברים  את  חפרו 
הדבר  וניכר  אותם,  ללו 
נפש־ במגמה  מדובר  כי 
עלומים,  גורמים  של  עת 
לחדול  מתכוונים  שאינם 
הגר"י  פותח  ממעשיהם" 

יוסף את מכתבו.
בבקשה  "באתי  ומוסיף,   
דחופה ובהולה אליכם, כי תפע־
הע־ את  לחקור  מיידי  באופן  לו 
ניין עד תומו, להעמיד את האח־
לאלתר  להעמיד  וכן  לדין,  ראים 
שמירה ופיקוח מכאן ולהבא, כך 
של  חילול  יותר  יתאפשר  שלא 
קדו־ שמלבד  קדמונינו,  קברי 
של  היסטוריים  נכסים  הם  שתם 

העם היהודי כולו".

אני  לבושתנו,  כן  "כמו 
התע־ את  ולבקש  לפנות  נאלץ 
קברה  מתחם  בענין  גם  רבותכם 
של קבר רחל, אשת רבי עקיבא, 
ת"ו,  טבריה  בעיה"ק  הטמונה 
תמוה,  הריסה  צו  לו  הוצא  אשר 
ונו־ טבריה,  העיר  ראש  ידי  על 
עזרת  את  מבקש  הוא  כי  לי  דע 
ההריסה  צו  בביצוע  המשטרה 

שהוצא על ידו למתחם הקבר".
הראשון  מבקש  לסיום 
תעשו  כי  "אבקש  לציון, 
למ־ שביכולתכם  כל 
טבריה  העיר  מראש  נוע 
את  הפועל  אל  להוציא 

זממו ח״ו.
לא יעלה על הדעת, 
אלה  קדושים  מקומות  כי 
פיקוח,  כל  ללא  יוותרו 
הרשות  ניתנת  ובפועל 
ואין  להשחית  למשחית 
לטי־ בעדו.  שיעצור  מי 
וה'  אודה,  הבהול  פולכם 
עמו  עוונות  יכפר  יתברך 

ישראל".
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סוף המסע או תחילתו 
של מסע חדש

אם לפני חצי שנה בלבד היה מאן דהוא מעלה את 
אחרי  לבחירות  תלך  ישראל  שמדינת  האפשרות 
ברחמנות.  בראשם  לו  נדים  הכול  היו  בחירות, 
אבל היום, ההזיה הזו קוראת ובפעם השנייה בתוך 
זכות  בעלי    6,339,279 ייצאו  חודשים,  חמישה 
הארץ.  ברחבי  קלפיות  ב-10,543  לבחור  בחירה 
וייס־  07:00 בשעה  היום  שנפתח  הבחירות  יום 
לא  הכי  הבחירות  יום  יהיה   ,22:00 בשעה  תיים 
בחירות  מערכת  מכל  שיותר  בחירות,  יום  צפוי. 
אחרת, הנעלם רב על הגלוי. בעוד במערכת בחי־
רות רגילה אנו יכולים לשער לפני את התוצאות, 
לאחריהן,  ממשלה  שתקום  לדעת  הפחות  ולכל 

הפעם אין איש שיכול להמר על כך.

מה יקרה ביום שאחרי 
הבחירות?

היא  המפלגות  שני  על  ביותר  הרצויה  האופציה 
אופציה  ממליצים,   61 אחד  לגוש  יש  שבו  מצב 
כזה,  במצב  לנתניהו.   רק  סבירה  כרגע  שנראית 
בהרכבת  בקשיים  ייתקל  הגוש  מוביל  אם  גם 
לו  יהיה  קיים,  יהיה  הבסיס  עוד  כל  הקואליציה, 
קל יותר לפרק את המפלגה היריבה ולהביא חלק 
ממנה אל תוך הממשלה. במקרה של נתניהו, אם 
עוצמה יהודית תעבור את אחוז החסימה, ולגוש 
והוא  הנס  שיקרה  או  ממליצים,   61 יהיה  הימין 
יקבל 61 גם בלי עוצמה יהודית, יוכל נתניהו לבוא 
אל גנץ ולהציע לו לפרק את השותפות עם לפיד, 
ולקבל  מעמד,  מחזיקה  בקושי  כך  שגם  שותפות 
הציל  הוא  כי  יטען  גנץ  הביטחון.  שר  משרת  את 
מממשלה עם בן גביר הקיצוני ויחליק אל משרד 
קואליציה  תהיה  ולנתניהו  באלגנטיות,  הביטחון 
יציבה  במיוחד, ללא גורמים כמו בן גביר שיכו־
הבעיה  נתון.  רגע  בכל  הממשלה  את  לפרק  לים 
תתחיל במקרה ולאף גוש לא יהיה רוב. מצב כזה 
יקשה על נתניהו לפרק את כחול לבן ולקחת איתו 
מתוך  לממשלתו  להכנס  יסרב  גנץ  גנץ.  את  רק 
והר־ לנשיא,  המנדט  את  יחזיר  שנתניהו  תקווה 
ייצטרך  בתורו  גנץ  אליו.  תעבור  הממשלה  כבת 
לעשות מאמצים כבירים לפרק את הליכוד. ללא 
פירוק הליכוד אין לגנץ שום סיכוי הגיוני להרכיב 
ממשלה. ליברמן, למרות זיגזוגיו הרבים לא יכול 
בשום סיטוציה לשבת יחד עם סתיו שפיר באותה 
ממשלה. בדיוק כמו שסתיו שפיר לא תוכל לשבת 
עם ליברמן. גם עם גנץ ייתגבר על המשוכה הזו, 
כדי להרכיב ממשלה הוא ייצטרך את תמיכת המ־
אפשרי  בלתי  עד  קשה  מבחוץ.  הערביות  פלגות 
תומ־ הערביות  המפלגות  שבה  סיטוציה  לדמיין 
מתוקצבות  היתר  בין  שבו  המדינה  בתקציב  כות 
הוא  כידוע,  עובר,  שלא  ותקציב  ההתנחלויות. 
הצעת אי אמון, וכשהוא לא עובר, הממשלה נופ־
לת. ניסיון להכניס את ימינה לממשלה אחת יחד 
מופרך. בצלאל סמוטריץ  נראה כדמיון  מרצ,  עם 
בחיים  הדמוקרטי  מהמחנה  רוטמן  ונועה  מימינה 
יהיה  שגנץ  כך  ממשלה.  באותה  לשבת  יוכלו  לא 
ממשלה.  להקים  בשביל  הליכוד  את  לפרק  חייב 
אך כאן הגלגל חוזר, כיוון שלגנץ יהיה קשה לפרק 
שהוא  אפשרות  יש  לליכוד  עוד  כל  הליכוד  את 
שלישית  אפשרות  אליהם.  יחזור  והמנדט  ייכשל 
שיכולה לקרות היא שבמקרה שבו אף אחד מה־
בליכוד  ממשלה,  להרכיב  יצליח  לא  מועמדים 
ישקלו להדיח את נתניהו, ואז תהיה דרכם של כל 
אלה שפוסלים את נתניהו האיש אך לא את הלי־
כוד כמפלגה, סלולה אל משרדי הממשלה. בעוד 

ויש  ליברמן  ע''י  רק  נטען  שכזה  תרחיש  כה  עד 
ממקרה  החשש  נשמע  האחרונים  בימים  עתיד, 
להסביר  שיכול  מה  לרה''מ  מקורבים  מפי  שכזה 
האח־ בימים  נתניהו  של  האגרסיבי  הקמפיין  את 

רונים.

יעשה  הוא  כי  פעמים  כמה  הבהיר  המדינה  נשיא 
של־ בחירות  תהיינה  שלא  המאמצים  מירב  את 
הנשיא  בבית  הנשקלות  האופציות  אחת  שיות. 
יום  סגור  לחדר  ונתניהו  גנץ  את  להכניס  היא 
לאחר הבחירות, ולשכנע אותם ללכת על ממשלת 
אחדות. נכון לעכשיו, זו נראית האופציה היחידה 

למניעת בחירות נוספות.

סקרים - שקרים
ניתן להניח כמעט בוודאות כי הסקרים שפורסמו 
בימים האחרונים לא ישקפו את תוצאות האמת. 
מנומנמת  הייתה   הזו  הבחירות  מערכת  בעוד 
לטירוף  נכנסה  היא  האחרונים  בימים  בתחילתה, 
שנתניהו  אחד  תקשורת  כלי  כמעט  אין  מוחלט. 
נתניהו   יתרה.  בהצלחה  ואגב,  אליו.  התראיין  לא 
הוכיח שוב עד כמה הוא מספר אחת בהתנהלות 
יכולים  לא  העיתונאים  טובי  שגם  תקשורתית 
בשידור  השפיל  שנתניהו  העיתונאיות  אחת  לו. 
עיתונאית  היא  מצליח  מצליח.  רינה  היא  חי, 
תראיין  לא  כי  בעבר  שהצהירה  ומוערכת  ותיקה 
את נתניהו לפני הבחירות בעקבות כך שהוא לא 
היא  תהיתם,  אם  הקנדציה.  מהלך  בכל  התראיין 
ראיינה את נתניהו, במה שהפך לקרקס עם מציג 
לא  מצליח  כרצונו.  בראיון  עשה  כשנתניהו  אחד 
שנתניהו  המסרים  כמות  עם  להתמודד  הצליחה 
העביר, ולא הצליחה להציג  אף שאלה אחת רצי־
נית לנתניהו. הראיונות האלה, אותם נתניהו חילק 
ביד נדיבה לכל תחנת רדיו מקומית שרק ביקשה, 
את  שיוכיח  שלו  האמיתי  הגיוואלד  קמפיין  הם 
בעבר  פה  שכתבנו  כפי  נתניהו,  הפעם.  גם  עצמו 
שלו  היעד  קהל  אל  לפנות  איך  יודע  פעם,  לא 
ואיך לגרום להם לצאת מהבתים. מספר המנדטים 
האחרונות,  בבחירות  קיבל  שהליכוד  ההיסטורי 
נתניהו  שערך  הגוואלד  קמפיין  לזכות  כולו  נזקף 

בפעם הקודמת.

ול־ משחק.  לא  האיש  אמיתי.  נתניהו  של  והחשש 
המ־ זאב',  'זאב  קריאת  זו  כי  הטוענים  שיש  מרות 
ציאות אינה כזו. נתונים מעניינים שפורסמו מראים 
כי בערים בהם יש לליכוד שליטה, אחוז ההצבעה 
במ־ הארץ,  במרכז  בעוד  הארצי,  מהממוצע  נמוך 
עוזי השמאל, אחוז ההצבעה גבוה בהרבה. מצב זה 
בעייתי מאוד עבור נתניהו. אם כחול לבן תתהדר 
בסוף הערב בתואר המפלגה הגדולה ביותר, יהיה 
שיש  הסיכוי  מהנשיא.  המנדט  את  לקבל  לו  קשה 
לנתניהו הוא שתיית מפלגות השמאל, המחנה הד־
מוקרטי והעבודה-גשר ע''י כחול לבן, שאז יישרפו 

קולות שמאל לפח והוא יקבל את הרוב הדרוש.

מאותה סיבה, בכחול לבן עושים מאמצים כבירים 
מצב  אותו.  ולהעלות  ההצבעה  אחוז  את  לשמר 
שבו אצל החרדים אחוז ההצעה גבוה מהממוצע 
הארצי אינו טוב לכחול לבן  ולכן במפלגה עושים 
מחר.  ההצבעה  את  לעודד  ע''מ  שביכולתם  כל 
יצאו  אף  הארץ,  במרכז  בעיקר  רבות,  בעיריות 
למצ־ והטבות  הנחות  הובטחו  שבהם  בקמפיינים 
ביעים שיצלמו עצמם בקלפי. קמפיין שנפסל ע''י 
היועמ''ש, אך מוכיח את הרצון העז של השמאל 

לנצח בבחירות אלה.

דבר אחד בטוח, מה שהיה בסקרים,  הוא לא מה 
שיהיה בתוצאות האמת.

הקול הרוסי

מנד־ כמה  היא  ביותר  המסקרנות  השאלות  אחת 
השקיעו  בליכוד  האמת.  ברגע  יביא  ליברמן  טים 
מאמצים גדולים מאוד בהבאת הקול הרוסי מלי־
ברמן לליכוד. והשאלה הגדולה האם הליכוד יצ־

ליח לפגוע ב'בייס' של ליברמן.

איש,  אלף  כ-770  מונים  המועצות  ברית  יוצאי 
האחרו־ בבחירות  מנדטים.  ל-16   15 בין  שהם 
נות, רוב הקולות – 40% ויותר, כלומר יותר מ-5 
מנדטים - הלכו עם ליברמן. 27%, כ-4 מנדטים, 
הצביעו ליכוד והיתר התפזרו בין כחול לבן, כח־
ליברמן  של  האמיתי  המבחן  ואחרות.  זהות  לון, 
והנאמנים.  הוותיקים  המצביעים  שימור  הוא 
 :38 תמ"א  שעובר  בניין  כמו  היא  ביתנו  ישראל 
לשמר  זמן  ובאותו  קומה  עוד  לו  להוסיף  מנסים 
את התחתונה. הקומה הראשונה היא אותם 5 מנ־
דטים יציבים ומסורים של ליברמן, שקשה מאוד 
לנגוס בהם. למעשה אף אחד גם לא מנסה לעשות 
ליברמן  מנסה  זה  מעל  האחרונות.  בשנים  זאת 
הש־ הקומה  את  לבנות  האחרונים  החדשים  ב-3 
נייה, היותר טרנדית, אנטי-חרדית, ששווה עוד 5 
מנדטים על פי הסקרים. בימים האחרונים ראינו 
אך  לבן.  לכחול  חוזרים  אלו  ממצביעים  שחלק 
יצ־ מישהו  הזה  בזמן  אם  היא  המרכזית  השאלה 
ליח להיכנס לאותה קומה ראשונה ולהרוס אותה. 
האדם שמנסה לעשות את זה הוא בנימין נתניהו. 
נתניהו השקיע הרבה בהעברת מצביעים אל הלי־
הבטיח  הוא  האחרונים.  החודשים  בשלושת  כוד 
במהלך  הרוסי  בקול  שקלים  מיליון   50 להשקיע 
הקמפיין, אחר כך הוריד את זה ל-10 מיליון, אך 
ההערכה היא שבפועל הושקעו מיליונים בודדים 

במגזר. עדיין, מדובר בהרבה כסף.

בבחירות  מדיה,  מחקרי  יפעת  חברת  פי  על 
שקלים.  אלף  רק 123  במגזר  הושקעו  האחרונות 
נת־ מיליון.  מחצי  יותר  אלף,   543 הזה:  בסבב 
העלייה  משרד  ארגוני.  מאמץ  הפעם  עשה  ניהו 
ביתנו  ישראל  בידי  שנים  במשך  שהיה  והקליטה 
עבר לליכוד. נתניהו השקיע מאמצים בקול הרו־
מבציונות  יותר  אפילו  אחר,  מגזר  מכל  יותר  סי 
הדתית. השאלה הגדולה היא האם זה יצליח, או 

שהמאמצים יעוררו דווקא תנועת נגד.

בנושאי  בעיקר  נגעו  וליברמן  נתניהו  הבטחות 
דיור ציבורי ופנסיות לעולים. לא ברור כמה אלו 
לנושא  פנה  גם  ליברמן  הצעיר.  לדור  קורצים 
החילוניות והמלחמה במדינת הלכה, זירה שלנת־

ניהו קשה לפנות בשל "שותפיו הטבעיים".

מה שחשוב, כמובן, הם אותם 61 המנדטים, שי־
קבעו על פי שני מנדטים – 70, 80 אלף איש - בני 
וחצי"  "אחד  דור  שמכונים  מה  הרוסית.  העלייה 
או דור שני – אלו שעלו לארץ בגיל צעיר או שנו־

לדו בארץ להורים עולים.

מי לה' אלי
הבחירות האלה ייזכרו לדיראון עולם בשל ההס־
תה חסרת התקדים שהתחוללה במדינת ישראל. 
מערכות  וחירף  פיו  את  פער  זב  וכל  צרוע  כל 
בטבריה  הפרחח  עם  התחיל  זה  חיים.  א-לוקים 
הקשים  הביטויים  ולפיד.  ליברמן  עם  ונמשך 
שנאמרו על המגזר החרדי ועל תורת ישראל, הם 

תעודת קלון למדינת 'היהודים'.

פר־ אותם  לכל  לענות  שלנו  ההזדמנות  זו  היום 
הקלפי  אל  היום  כשניגש  הבושה.  חסרי  חחים 
השתתפותינו  כי  נזכור  ובראשונה  בראש  אנחנו 
בבחירות נובעת אך ורק מכוח הוראתם של גדולי 
ומאורי הדור שליט''א שציוונו לבחור באחת מה־
מפלגות החרדיות. בראיון של ח''כ  גפני ל'שחר 

כלפיו  שהפנינו  לשאלה  הח''כ  התייחס  כלכלי' 
ימניים  התורה  יהדות  שמצביעי  חושב  הוא  האם 
יותר, ואמר כי לא שייך לומר ימניים או שמאלנים 
רבו־ הוראת  לפי  ופועלים  שמצבעים  אנשים  על 
תיהם. וזאת עלינו לזכור בראש ובראשונה. עומ־
דת לפנינו מצווה פשוטה מדאורייתא של 'ועשית 

ככל אשר יורוך'. ועלינו לציית לה.

בספר מלכים מובא הסיפור של אליהו הנביא בהר 
להם  אמר  העם  אל  ופנה  אליהו  כשעמד  הכרמל. 
הסעי־ שני  על  פוסחים  אתם  מתי  עד  אחד.  דבר 
פים. אם ה' הוא הא-לוקים, לכו אחריו. בבחירות 
אלה, כל מי שלא מצביע  או ח''ו מצביע למפלגה 
אחרת שאינה יהדות התורה או ש''ס, בוחר בבעל. 
אין אפשרות אחרת. אין אפשרות לפסוח על שני 
הפ־ למשמעות  מעבר  לדעת,  חשוב  הסעיפים. 
שוטה שיש בכל בחירות למשפט 'כל קול קובע', 
בבחירות אלה יש למשפט זה חשיבות גדולה בה־
רבה. גם אם נניח שיש מי שחושב שהקול שלו לא 
יוסיף מנדט נוסף. לא במנדטים עסקינן. כשבחוץ 
נוסף  קול  כל  נוראית,  הסתה  סופת  משתוללת 
ומצהיר  שאומר  נוסף  קול  הוא  חרדית,  למפלגה 
לליברמן, ללפיד ולשאר המסיתים ש''אני חרדי! 
האלקטורלית  למשמעות  מעבר  בכך!".  גאה  אני 
אנחנו  למי  ברורה  והצהרה  כוח  הפגנת  בכך  יש 
שייכים. גם אלה שטוענים שהמפלגות החרדיות 
שכשליברמן  לזכור  צריכים  אותם  מייצגות  לא 
מסית, הוא מסית גם נגדם. מבחינתם של שונאינו 
ומקטרגינו, כולנו חרדים. מודרניים, חב''דניקים, 
ליטאים, חסידים, כולנו! ולכן כל קול נוסף שית־
ווסף על כמות הקולות שהמפלגות החרדיות קי־
בלו בבחירות הקודמות, הוא אצבע נוספת בעינם 
של אלה שמעוניינים להתערב באורח חיינו ולכ־
פות עלינו דברים שאנחנו לא מעוניינים בהם. כל 
קול נוסף, זה אדם נוסף במדינת ישראל שמצהיר 
התורה  שזאת  שלמה  באמונה  מאמין  אני  ואומר, 
השבת.  בשמירת  מאמין  אני  מוחלפת.  תהה  לא 
אני נגד התערבות בתי המשפט באורח חיינו. אני 
נו־ מפלגות  שיש  נכון  עבדו!  ובמשה  בה'  מאמין 

ספות המנפנפות בערכים דומים.  אך כשליברמן 
ולכן  וש''ס,  התורה  ליהדות  מתכוון  הוא  מסית, 
רק קול שהולך למפלגות האלה, מצהיר במי אנ־
התשובה  את  מאמינים.  אנחנו  ובמי  בוחרים,  חנו 
שלנו להסתה המופרעת ניתן בקלפי, ובגדול. וגם 
הצבענו,  כבר  ואולי  להצביע,  חושבים  אנחנו  אם 
לש''ס או יהדות התורה, חובה עלינו ללכת ברחו־
בות ובשווקים ולגרום להגדלת מספר המצביעים 

למפלגות החרדיות. לא עת לחשות.

יש  השמד  שבשעת  התורה  לנו  הורתה  לחינם  לא 
למסור את הנפש על שרוך נעל. כי בזמן כזה, בו פר־
חחים זבי חוטם פוערים את פיהם ומלעיזים כלפי 
חרדים עובדים  אין  אין פוליטיקה פנימית.  מעלה, 
חב''דניקים.  ולא  חב''דניקים  אין  לומדים,  וחרדים 
ברגעים כאלה על כולנו מוטלת חובה מוסרית לע־
מוד ולהצהיר למי אנחנו שייכים. וההצהרה תקרה 
חרדית,  מפלגה  של  פתק  הקלפי  אל  כשנשלשל 

מפלגה שבעיניהם מייצגת את החרדים.

כזה  בזמן  להיות  זוכים  כולם  לא  לחשות.  עת  לא 
היסטורי שבו הם יכולים להצהיר כי ''ה' א-לוקינו, 

ה' אחד''.

אם ה' הוא האלוקים, 
לכו אחריו!!!
לתגובות כתבו לי:

h.frenkel@shaharit.com

לא עת לחשות // ח. פרנקל

h.freeeeen

mailto:h.frenkel@shaharit.com
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 למעלה מ-160 מ״ר ונוף מרהיב לכנרת יכול להיות שלכם!דופלקס 3 מפלסים עם חצר ענקית, 5 חדרים,

גם 
החצר 
שלכם

 שנה בלבד יכולים לזכותבתרומה של 50 ₪ לחודש במשך 
יוקרתיים ומפנקים במיוחד. ובנוסף, במגוון מוצרי פרמיום 160 מ״ר עם נוף מרהיב לכינרת. בדופלקס, שלושה מפלסים מעל 

לא כל יום זוכים בדופלקס!

 תורמים
 ביום הבחירות

ויכולים לזכות גם של עלי שיח לילדים המיוחדים 
ב-3000 ₪

מצווה לתרום מכספי מעשר
 חייגו0723.167.764

עכשיו:

http://bit.ly/2mf52h1-aly-siach
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עלייה במכירת דירות חדשות ב-3 
החודשים האחרונים

לפי נתוני הלמ"ס נרשמה עלייה של 5.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו במאי עד יולי - לעומת 
השלישון הקודם השנה • מגמת עלייה של 2.5% בממוצע במכירת דירות חדשות החל ממרץ אשתקד

מ‡ פ. יוחנן

הק־ שמכרו  החדשות  הדירות  מספר 
הסתכם   2019 מאי-יולי  בחודשים  בלנים 
לעומת   5.3% של  עליה  דירות,  ב-7,900 
(פברואר-אפ־ הקודמים  החודשים  שלושת 
שמפרסמת  מנתונים  עולה  כך   .(2019 ריל 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).
חגים  עונתיות,  השפעות  ניכוי  לאחר 
וימי פעילות מהנתונים המקוריים, מסתמנת 
בתקופה זו ירידה של 0.2% במכירת דירות 
שלושת  לעומת  הקבלנים,  ידי  על  חדשות 
המגמה  נתוני  זאת,  עם  הקודמים.  החודשים 
רעשים  השפעת  הסרת  לאחר  (הנאמדים 
כי  מלמדים  העונתיות),  מנוכי  מהנתונים 
עלייה  מגמת  החלה   2018 אפריל  מחודש 
במכירת דירות חדשות, על מגמת עלייה של 
2.5% בממוצע בחודש, החל ממרץ 2018 עד 

למאי 2019.
בצד זאת, הדיווח הנוכחי כולל זה החו־
דש השני, עסקאות שדווחו לרשות המיסים, 
קבלת  לפני  שבוצעו  עסקאות  גם  הכוללות 
היתר בנייה (כלומר עסקאות שאינן כלולות 
על  הלמ"ס  שמפרסמת  החודשיים  בנתונים 

לפי  חדשות).  דירות  של  המבוקשת  הכמות 
כ-8,510  דווחו  הנסקרת  בתקופה  זה,  נתון 
עסקאות של מכירת דירות חדשות - ירידה 
שדווחו  עסקאות  כ-8,780  לעומת   3% של 

בשלושת החודשים הקודמים להם.  
בלמ"ס מסבירים כי הפער בין הנתונים 
קבלת  טרום  עסקאות  מביצוע  לנבוע  עשוי 
כדוגמת  העסקה  בהגדרות  שינוי  וכן  היתר, 

רכישה  קבוצת  במסגרת  עסקאות  הכללת 
עסקאות  וכן  דירה  לרכישת  כעסקאות   -

שבוטלו.
הקבלנים  שמכרו  החדשות  הדירות 
היוו 66.7% מסך הכמות המבוקשת לדירות 
חדשות בשוק. השאר, 33.3% (3,950 דירות) 
בנייתן  שהחלה  למכירה  שלא  דירות  היו 
זכויות  בעל  של  עצמי  (לשימוש  זו  בתקופה 
הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה, 
לדיור מוגן, לעמותות, להוסטלים ולמעונות 
סטודנטים). סך הכמות המבוקשת של דירות 
באפריל  דירות   11,850 על  עמדה  חדשות 
החוד־ שלושת  לעומת  של 9%  ירידה   – יוני 

שים הקודמים.
היישובים המובילים שבהם חלה עלייה 
לשלושת  בהשוואה  חדשות  דירות  במכירת 
החודשים הקודמים (פברואר- אפריל 2019) 
היו: בית שמש (מ-15 דירות ל-236 דירות), 
של  זינוק  דירות,  ל-621  (מ-163  שבע  באר 
עליה  דירות,  ל-356  (מ-169  חריש   ,(280%
של 110%) ורמת גן (מ-163 ל-340 דירות – 
עליה של 108%). לעומת זאת, בראש העין, 
נרשמה  כרמל  וטירת  יהודה  אור  הרצליה, 

ירידה במכירת דירות חדשות.

פאנלים סולאריים יוצבו בשטחים 
ריקים בצמתים

היוזמה תקרב את ישראל ליעד לפיו בשנה הבאה 10% מייצור החשמל יהיה "ירוק", שכיום 
הנתון הוא כ-7%

מ‡ פ. יוחנן

המדינה תשתמש בשטחים ריקים במ־
של  תוכנית  לפי  חשמל.  לייצר  כדי  חלפים 
מטה הדיור הלאומי, ניתן יהיה להציב פאנ־
לים סולאריים ב-140 צמתים ברחבי הארץ, 

ולהפיק מהם יחד 500 מגה-וואט.
שעבר  בשבוע  שנערך  הדיון  לפי 
מכושר  כ-3.7%  מהווה  ההספק  סך  במטה, 
החשמל.  חברת  של  הנוכחי  המרבי  הייצור 
הוז־ בשל  יחסית,  הנמוך  המתקנים  מחיר 
למנף  יאפשר  האחרון,  בעשור  ההקמה  לת 
הממשלתי  ליעד  להתקרב  כדי  היוזמה  את 
 10% לפחות   2020 עד  שלפיו  מ-2009, 
מייצור החשמל במדינה יהיה "ירוק", כלומר 

היעד  עומד  ב-2030  מתחדשות.  מאנרגיות 
על 17%. כיום רף הייצור הוא כ-7% בלבד.

להם  שאין  זמינים  בשטחים  מדובר 
הכ־ מניבים  שאינם  כך  אחר,  שימוש  כרגע 
החשש  קיימות.  תוכניות  להם  ואין  נסות 
היחידי הוא מפגיעה נופית מסוימת, שמולה 

שקולה הגדלת ייצור החשמל הירוק.
בארץ  המחלפים  את  לכסות  התוכנית 
נתיבי  ידי  על  הוצגה  סולאריים  במתקנים 
לה  קראו  עוד  אז  כעשור.  לפני  עוד  ישראל 
רק  לא  להציב  כוונה  עם  מניבים",  "כבישים 
מאנר־ חשמל  לייצור  סולאריים,  מתקנים 
גיית השמש, אלא גם מתקנים לייצור חשמל 
למפעי־ שיושכרו  סלולר  ואנטנות  מרוח, 
שבזמנו  טענה  ישראל  נתיבי  השונים.  לים 

בהם  מחלפים,   140 מתוך  ל-70  התייחסו 
ניתן למצוא כ-5,400 דונם קרקע שהיא מו־
פרת - כלומר כבר נעשה בה שימוש - ולכן 

ניתן לנצלה גם לייצור חשמל.
משרדי  של  לתמיכה  זוכה  התוכנית 
מקרקעי  רשות  הסביבה,  והגנת  האנרגיה 
מטה  ראש  לדברי  התכנון.  ומינהל  ישראל 
הכ־ השטחים  "פיתוח  בילסקי,  זאב  הדיור, 
לואים שכיום אינם מנוצלים במחלפים לטו־
בת אנרגיות מתחדשות, הוא אינטרס לאומי. 
בדיון סוכם שנתיבי ישראל תקדם את התכ־
נון ל-30-20 מהמחלפים שזמינים יותר לה־
תקנה. בין היתר תיבחן אפשרות לשלב בהם 
יוכלו  שבעליו  חשמלי,  לרכב  טעינה  עמדות 

לטעון אותו במקום מהחשמל הסולארי".

מתנה של פעם 
בחגים

רשת הצורפים מזמינה אתכם לבחור את המתנה 
המושלמת לחג במחירי מהפיכה

חרי בכ :‡מ

המובי־ הרשת   - הצורפים 
מציעה  ויודאיקה  כסף  לכלי  לה 
לכם מבחר מתנות לקראת החגים 
תרצו  שלא  במחירים  הבעל"ט 
תוכלו  הרשת  בחנויות  לפספס. 
קולקציות  מבחר  כעת  למצוא 
עיצוב  סגנונות  במגוון  חדשות 

חגיגיים ואלגנטיים. 
לדו־ אטרקטיביים  מחירים 
 21) חלק  בארי  פמוטים  זוג  גמא: 
במקום  בלבד   ₪  1,285 ב-  ס"מ) 
דגם  אתרוג  קופסת    ,  ₪  1,836
במקום  בלבד   ₪ ב-1,990  הדר 
2,843 ₪ , סט גביע וצלחת מרטל 
 ,  ₪ במקום 843  בלבד   ₪ ב-590 
ומהודרת  גדולה  בלג'יו  דבשיית 
 1,886 במקום  בלבד   ₪ ב-1,320 
₪  ועוד מגוון כלי כסף במחירים 

מפתיעים. 
לחברי  חגיגי  מבצע  בנוסף, 
חדשים:  ולמצטרפים  המועדון 
המרהיבות  מהקולקציות  רוכשים 
למע־ של  בסך  הצורפים  של 
מתנה  ומקבלים   ₪ מ-1,500  לה 
רימו־ סט  או  סכין  לחג:  מיוחדת 
נים. ההטבה לדגמים המשתתפים 
תשרי  כ"ג  לתאריך  ועד  במבצע 

(22.1019) או עד גמר המלאי. 
אמן  צורף  מרדינגר,  יעקב 
כי  מציין  הצורפים  רשת  ובעלי 

הכרי־ עליה  המחירים  מהפכת 
גם  ממשיכה  בהצורפים  הקיץ  זו 
במטרה  החגים,  בתקופת  כעת, 
שו־ את  לכבד  ללקוחות  לאפשר 
מהודרים  כסף  כלי  עם  החג  לחן 

במחירים משתלמים במיוחד. 
את  לחדש  גם  תוכלו  השנה 
השנה  לכבוד  שלכם  הכסף  כלי 
 HSP – Hazorfim:עם החדשה 
Silver Protect  - ציפוי שכבת 
הגנה למניעת השחרה, רק ברשת 
הגנה  מעניק  הציפוי  הצורפים. 
לאורך  שלכם  הכסף   לכלי  מלאה 

שנים. 
בהצורפים תהנו גם משירות 
שמעניק  הלקוח,  בית  עד   VIP
וציפוי  תיקון  לחידוש,  אפשרות 
מבלי  הגנה  בשכבת  הכסף  כלי 

לצאת מהבית.
מוצרי הצורפים הינם היחי־
הערכה  בתעודת  המצוידים  דים 
איכות  על  המעידה   ISI מקורית 

ואותנטיות הפריטים. 

שנה חדשה, 
עיצובים חדשים!
לכבוד השנה החדשה הבעל"ט, איקאה מציעה 

לכם לבוא ולהתחדש במגוון פריטי עיצוב לעריכת 
שולחן חג אלגנטי ומהודר.

באלול,  י"ז  הבחירות,  יום  היום 
בין  כרגיל  פתוחות  איקאה  חנויות 

השעות 10:00 - 21:00
 GROGGY 'תחתית לכוס/סט 6 יח

מרובע/פלדת אל-חלד
₪ 25

 MOTTAGA  'יח נייר/25  מפית 
שחור
₪ 15

 BACKIG 'קערה/4 יח
שחור 29 ₪
ק' 14 ס"מ

SKUREN  סט סכו"ם/24 חלקים
פלדת אל-חלד

₪ 125
ובסיס   כיפה  אגרטל 

BEGAVNING
₪ 39

ג' 19 ס"מ
GLATTIS  מגש

צבע פליז
₪ 59

ק' 38 ס"מ
 MITTBIT מפת ראנר

שחור בז'/לבן25 ₪
א' 130 ס"מ ר' 35 ס"מ

רשימת הסניפים: 
נתניה:  רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת 
פולג. ראשל"צ:  רח' היוזמה 1 מרכז 
עסקים  שורק כביש פלמחים. קריית 
(דרך  ישראל  תפוצות  רחוב  אתא: 
שבע:  באר  אתא(.  קריית   52 חיפה 

הירדן 24.

12.9.indd   1 12/09/2019   17:58
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על ‡פר ב עמי
לכל אחי בני ישראל. 

לא האמנתי שאהיה פעם בסיטואציה 
אלא  כדור-רגל  של  מכבי  לא  המכבים.  של 
מכבי אמיתי, אורגינלי אלו שקראו 'מי כמוך 

באלים השם!'. 
שדרשו  היו  המתייוונים,  בימי  אז,  גם 
באלוקי  חלק  לי  'אין  השור  קרן  על  לכתוב 
הם דרשו לא ללמוד תורה. לא  גם  ישראל'. 
מעו־ אירועים  לעשות  מילה,  ברית  לעשות 
'להשכיחם  הייתה  שלהם  המטרה  רבים... 

תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך'....   
שום דבר לא חדש! מלבד דבר אחד – 
גלות של 1951 + 167 שנה שמפרידים בינינו 

לבין תקופה זו.
היינו במדבר העמים וסבלנו גירושים, 
אנגליה,  גירוש  אינקוויזיציה,  ספרד,  גירוש 
גיטאות,  ות"ת,  ת"  פרעות  הצלב,  מסעות 
הוא  הקודש  בארץ  פה  שגר  מי  כל  שואה. 
כל  לאורך  שהתגלגלה  משפחה  של  צאצא 
יהדותה.  על  נפש  במסירות  ושמרה  הדורות 
לכל אחד יש ספור אחד או יותר על מסירות 
נפש של הסבא והסבתא (רבה) או על איך הם 

נרצחו.... ולמה נרצחו... 
לאף גוי לא היה אכפת אם הסבא ההוא 
היה דתי או לא, אם היה קומוניסט או ציוני 
משהו  אם  מעניין  לא  פלשתיני  שלאף  כמו 
הוא ליכודניק או כחול לבן, יהודי מזרחי או 
אשכנזי. מבחינתם מקום כולנו בים! או לכל 
הגיעו  מהם  לארצות  אותנו  לגרש  הפחות 

אבותינו....
הערבים לא רוצים שזו תהיה מדינת כל 
אזרחיה. הם רוצים שזו תהיה מדינה ערבית 

ורצוי נקיה מיהודים. והאמת שהם צודקים. 
איזו זכות יש לנו על הארץ הזו?

או  השואה  אחרי  הגיעו  היהודים  רוב 
מאירופה או מארצות ערב. לפני הקמת המ־
דינה היו פה בסה"כ 600,000 יהודים וגם הם 
רובם הגיעו כשבעים שנה קודם לכן. נכנסנו 
חומסים  ואנחנו  עליה  והתעלקנו  הזו  לארץ 

אותה מאת הערבים שישבו בה מאות שנים.
היו  בה  שישבו  שהערבים  נכון  אמנם 
מעטים ביותר ונדדו בין ערב הסעודית למצ־
רים ובין מצרים לסוריה וללבנון. ארץ ישראל 
כמה  בה  היו  מעבר.  שטח  הכל  בסך  הייתה 
ערים ערביות עם מעט יהודים וכמה כפרים 
בסוריה...  ישבו  שלהם  שהאריסים  בודדים 
ערבים  של  גדולה  שהגירה  נכון  יותר  ועוד 
מכל המזרח התיכון לארץ ישראל התרחשה 
בד בבד עם התפתחות היישוב היהודי שהיה 

אבן שואבת לכל אותם מהגרים.... 
את  תובעים  אנחנו  זכות  באיזו  אבל 

הארץ הזו לעצמנו?
שלמה המלך כתב בשיר השירים 'מש־
כני אחריך נרוצה'. מביאים האמוראים במד־
רש רבה (מתקופת אחרוני הנביאים ותחילת 
בית המקדש השני) על שיר השירים ארבעה 

פירושים למלה 'משכני':
אמר   – משכון  מלשון  משכני   .1
את  לכם  נותן  שאני  'שבועה  השם:  להם 
התורה אלא הביאו לי ערבים טובים שתשמ־
רוה.... אמרו לו: הרי בנינו ערבים אותנו. אמר 

להם: הא ודאי ערבים טובים.
משכני מלשון משכניתא – ממה   .2
נרוצה...  טובה...אחריך  לארץ  שהכנסתנו 
ייקחנה  שאם   – משכניתא  נקראת  שהארץ 
לנו אותה.  שיחזיר  כדי  אחריו  נרוץ  מאיתנו 

מכאן שהיא משכון בידיו.
ממה   – שכינה  מלשון  משכני   .3

שהשרת שכינתך בתוכנו – אחריך נרוצה..

ממה   – נרוצה  אחריך  משכני   .4
שגירית בי שכני הרעים. 

השם נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, 
לאסור  שרוצים  התורה  זו  בתורה.  כתוב  כך 

ללמוד אותה.
אם אתם לא רוצים בתורה – באיזו זכות 
אתם יושבים בארץ הזו? ליסטים אתם! גזל־
נים! בדיוק כמו שאומרים עליכם כל הגויים!

הסגולה של ארץ ישראל היא לחבר את 
היהודי אל השורש שלו אל שורש נשמתו ואל 
המקור שלו. כך כותב רבי משה אלשיך הק־
דוש (חי לפני כחמש מאות שנה בצפת). אבל 
זו רק סגולה. הבחירה החופשית נמצאת בידי 

כל אחד ואחת.
אתה ואת יכולים להחליט אם אתם רו־
צים להתחבר להשם ולתורתו או חלילה לא.
אם לא – עומדים הפירושים של 'משכ־

ני' ומזהירים אותנו. 
ממה שגירית בי את שכני הרעים – את 
במיוחד  היום.  וכל  יום  כל  חווים  אנחנו  זה 
התרגלנו  כך  (כל  עזה...בינתיים....   בעוטף 
ריקים.  בשטחים  נופלים  שהטילים  לניסים 
במלחמת שלום הגליל נפלו טילים ובנס לא 
היו נפגעים בנפש... ובמלחמת המפרץ נפלו 
39 טילי סקאד שכל אחד היה באורך של 3 
מטר ואף יהודי לא נהרג מלבד אחד שנפגע 

מרסיס).
טוב־ ברכבים...  נשכחים  ילדים  וכמה 
בתאונות  נהרגים  נשרפים....חולים...  עים... 

דרכים – השם לוקח את הערבים אליו!
באו  השנה  ראש  ערב  של  הבחירות 
השם  עם  להיות  בוחרים  אנחנו  אם  לראות 
מה  כל  איך  נראה  שחלילה  או  התורה  ועם 

שחז"ל תיארו מתממש ח"ו...
שיש  בטוח  ואליך.  אליך  פונה  אני 
כפור,  ליום  השנה,  לראש  חמים  רגשות  לך 
חגים  לפני  לפורים.  ואפילו  לחנוכה  לפסח, 
אתם הולכים למלא את הבית במצרכים לס־
עודות החג... אתם מתאספים ביחד וחוגגים 
ביחד את ליל הסדר... יש לכם אהבה למסורת 
בית אבא, לניחוחות המטבח של אמא... אתם 
רוצים שכל זה יעלם במטחנה של בית המש־
פט העליון... במגרסה של שלטון שחורט על 

דגלו שהוא נגד השם ונגד התורה???
חשבו מה יהיה עם הילדים שלכם? מה 
יהיה עם הנכדים שלכם? מה יישאר מהיהדות 

שלהם? גם עכשיו צריך רחמי שמים.... 
הכי  שהם  חשבו  הקומוניסטים  גם 
נאורים וצודקים. כזה משטר אתם רוצים פה?
שרוצה  למי  הארץ  את  תשאירו 
מדי־ יש  יהודית.  מדינה  תהיה  הזו  שהארץ 
כל  יש  הזה..  הגלובוס  בכל  אחת  יהודית  נה 
כך הרבה מדינות בעולם. יש לאן ללכת למי 
שמפריע לו לשמור שבת, להתלבש כיהודי, 

לחיות כיהודי. לא חייבים להישאר פה. 
רש"י בפירושו לפסוק הראשון בתורה 
למה  בבראשית?  התורה  פתחה  למה  שואל 
שהשם  כך  על  בתחילתה  התורה  לנו  ספרה 
להת־ היה  מתאים  יותר  העולם?  את  ברא 
חיל מהמצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל 
לפני  כידוע  (שחי  כותב רש"י,  אלא,  כעם.... 
1000 שנה ) 'משום 'כוח מעשיו הגיד לעמו  
שאם  קי"א)  (תהלים  גויים'  נחלת  להם  לתת 
יאמרו אומות העולם: ליסטים אתם, שכבש־
תם ארצות שבעת גויים, הם אומרים להם: כל 
הארץ של הקדוש ברוך הוא: הוא בראה ונתנה 

לאשר ישר בעיניו'. 
מאמין  שאיננו  יהודי  יש  אם  אבל 
בתורה, איננו מאמין שהשם ברא את הארץ, 
שלו  ושבתורה  תורתו  את  לנו  נתן  שהשם 

כתוב שהוא נתן לנו את הארץ – באיזו זכות 
הוא תובע לעצמו את הארץ הזו? 

הוא באמת גזלן וליסטים!
הארץ  על  שלנו  הקושאן  היא  התורה 

הזו! 
ואם אתם לא מאמינים בתורה אין לכם 

זכות להיות פה! זו לא הארץ שלכם!!!
הג־ הכהן  שעלי  א'  שמואל  פסוק  יש 
דול רוצה להעניש בעונש חמור את שמואל 
(הנביא) כשהיה עוד קטן. קופצת אמא שלו 

ואומרת: אל הנער הזה התפללתי! 
ואומר  שלנו  הדור  אל  מסתכל  השם 
הזה  הנער  אל  מרטיטות  מלים  אותן  את 
התפללתי, אל הדור שלנו שעומד לקבל את 

המשיח הוא יתברך מתפלל. ולמה?
'אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני 
השירים.  בשיר  המלך  שלמה  אומר  השמש' 
אל תסתכלו עלי שאני שחורה, אני רק מלוכ־
לכת בעבירות.. 'שחורה אני ונאוה בנות ירו־

שלים כאהלי קידר כיריעות שלמה'.
איך  נאוה.  שאני  או  שחורה  שאני  או 

שני התיאורים מסתדרים ביחד?
או שאני כמו אוהלי קידר – מלוכלכת 
שאני  או  המדבר  שוכני  של  האוהלים  כמו 
כיריעות שלמה היו בדים מפוארים ובהירים.

בעבירות  מלוכלכת  שאני  נכון  אמנם 
הרי  ומלוכלכת  שחורה  אני  אם  גם  אולם 
קל לכבס אותי כמו שקל לכבס את יריעות 

שלמה. קל להחזיר אותי להשם.
'אני ישנה ולבי ער' – וכך כתוב במדרש 
רבה – אני ישנה מן המצוות ולבי ער לגמילות 
ער  ולבי  הקורבנות  מן  ישנה  אני  חסדים... 
מן  ישנה  אני  מדרשות...  ובתי  כנסיות  לבתי 

הקץ ולבי ער לגאולה... 
השם יודע שבלב שלנו יש אהבה גדו־
לה למסורת. לתורה. לבתי הכנסת. לתפילות. 

להשם.
אבל עכשיו יש הוריקן של הסתה.  

וכשיש הוריקן – כל אחד יכול להתעו־
פף ולהיכנס למעגל המסתחררים ולהתרסק! 
המים  גלי  תחת  נשטף  להיות  יכול  אחד  כל 

הזידוניים...
המדרגה,  בסתר  הסלע  בחגווי  'יונתי 
 – קולך'  את  השמיעיני  מראייך  את  הראיני 
אומר שלמה המלך בשיר השירים. יונתי – זה 
עם ישראל. אנחנו בסתר המדרגה. אנחנו נמ־
צאים בתחתית שבתחתית. הכי נמוך שיש... 
בשער החמישים של הטומאה. הודיעו לנו על 

כך מראש! 
אבל השם מבקש: הראיני את מראייך 
– את המראה האוטנטי שלך. את המראה המ־
קורי שלך. את טוהר נפשך, את טוהר מעשיך, 
קולך  את  השמיעיני  הליכותיך.  קדושת  את 
– את קול לימוד התורה שלך... את קול הת־
פילה שלך... את קול דיבורי האמונה שלך....

וודאי  כך   – התפללתי'  הזה  הנער  'אל 
הדור  על  מסתכל  כשהוא  השם  גם  אומר 
שלנו. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. יש 
לנו את זכות הבחירה החופשית. זכות לבחור 

להיות מחוברים להשם.
הפעם הבחירות הם לא בעד שמאל או 

ימין. הם בעד השם או נגד השם.
כי  יהודייה  וכל  יהודי  כל  אוהב  השם 
הוא יודע איזה ניצוץ קדוש יש בכל אחד מכם 
בעד  להצביע  בעדו!  שתצביעו  מחכה  והוא 
מפלגה חרדית. השם מחכה לכל אחד ואחת 

מאיתנו לבחור להתחבר אליו.

בברכה
צ. רוזין

בים למערכמכ
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c109910@gmail.com   .„ל ע„ 120 מילה בלב ולה˜פי„ על מס‚ר 

טיפולי שיניים 
משמרים ב-23 בלבד 

לחברי "מכבי שלי"
כחלק מסל הטיפולים שמעניקה רשת 
זוכים  'מכבי',  לחברי  'מכבידנט'  מרפאות 
משמ־ שיניים  לטיפולי  שלי'  'מכבי  מבוטחי 
חלק  מהווה  הנוחה  העלות  שקל.  ב-23  רים 
ממעטפת שירותי רפואת השיניים שמעניקה 
'מכבידנט'  המצטיינת בסל טיפולים רחב ומ־

קצועי, המוענק תחת קורת גג אחת.
היחי־ השיניים  רשת  היא  'מכבידנט' 
ב'תו  לאחרונה  שזכתה  ובעולם  בישראל  דה 
היהלום', המוענק לארגונים שמחזיקים בשב־
עה תווי איכות (תקני ISO) ובכך, היא מצטר־

פת למועדון מצומצם של חברות הנושאות את 
התו היוקרתי. נכון להיום, רק 14 חברות ביש־
ראל מחזיקות בתו, ביניהן התעשייה האווירית 
לישראל, התעשייה הצבאית, ורפאל מערכות 

לחימה מתקדמות.
מציעה  והשפלה,  ירושלים  במחוז 
נגי־ באזורים  נוחה  מרפאות  פריסת  הרשת 
אגריפס  ברחוב  בירושלים,  במיוחד;  שים 
ברחוב  שמש,  בבית  זאב.  פסגת  ובשכונת   40
הנביא  יחזקאל  ברח'  ג',  ב"ש  וברמת   2 רבין 
יחזקאל  שדרות  ברחוב  עלית,  22,ובמודיעין 
2. תנופת הפיתוח האדירה בירושלים נמשכת 
וכחלק מתנופה זו תפתח בקרוב בקניון רמות 
ברחוב גולדה מאיר 225 מרפאת שיניים חדשה 
של מכבי דנט. בכל המרפאות, זמינים לרשות 
המבוטחים טובי הרופאים והמומחים, המעני־

קים שירות מסור ומקצועי לטיפולים סדירים 
ושירותי עזרה ראשונה.

בדיקות  כולל;  'מכבידנט'  טיפולי  סל 
סתי־ שיננית,  אישית,  טיפול  תוכנית  שיניים, 
מות, טיפולי שורש – בעזרת מיקרוסקופ מיוחד 

ולסת,  פה  כירורגיית  עקירות,  שורש,  לטיפולי 
שתלים, כתרים, גשרים, תותבות, טיפולי יישור 
שיניים (אורתודונטיה) לילדים ומבוגרים, רפואה 
אסתטית – הלבנת שיניים, סתימות לבנות, וטי־

פולי עזרה ראשונה. נוסף לכל זאת, ניתן לקבל 
מכבידנט  במרפאות  מלאה  בהרדמה  טיפולים 

אסותא בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע.
שלי'  ב'מכבי  המבוטחים  'מכבי'  חברי 
נו־ בעלויות  הטיפולים  סל  את  לקבל  זוכים 
חות ומשתלמות במיוחד; בדיקה שנתית ללא 
לה־ הנחה  צילומים), 50%  כולל  (לא  תשלום 
סרת אבן והדרכה להיגיינת הפה (עד פעמיים 
בשנה), טיפולי רפואה משמרת ב-23 ₪ , 50% 
הנחה ליישור שיניים, טיפולי חניכיים, שתלים 
דנטליים, שיקום ע"ג שתלים, טיפולים משק־

מים וצילומי שיניים.
ראש מחוז ירושלים והשפלה, מר גידי 
לשץ: "קבוצת 'מכבי' שמה לה למטרה להעניק 
לכל מבוטחיה את מעטפת שירותי הבריאות 
מפעילה  זו,  מגישה  כחלק  בישראל.  הטובה 
'מכבי' את רשת 'מכבידנט', ובמקביל, פותחת 
ללא הרף עשרות מרכזים רפואיים, מעמיקה 

שירותים ומנגישה אותם".
במסגרת תנופת השירותים של 'מכבי' 
בירושלים, הצטרפו  מתחילת השנה מעל-50 
רופאים מומחים ברחבי העיר ונפתחו בה עש־
רות מרכזים רפואיים מתקדמים. את תוצאות 
ההצטרפות  בנתוני  בבירור  רואים  ההשקעה  
הביטוח  נתוני  פי  על  חדשים,  מבוטחים  של 
הלאומי, מובילה 'מכבי' שלוש וחצי שנים את 
שירותי הבריאות בירושלים עם מעל 36,000 

מצטרפים חדשים בכל רחבי העיר.

בכיר התנועה הקיבוצית לחברי הקיבוצים: 

שתפו פעולה עם 
פרוייקט 'יום המזוזה'

יום  לפרוייקט  מפתיע  חיזוק 
השחר.  איילת  ארגון  של  המזוזה 
המשימות  על  האחראי   - מרשק  יואל 
יוצא  הקיבוצית,  בתנועה  המיוחדות 
הקיבוצית  בתנועה  לחבריו  בקריאה 
'איילת  ארגון  אנשי  עם  פעולה  לשתף 
השחר' ולקחת חלק בפעילות 'יום המ־

זוזה הארצי'.
שתתקיים  הפעילות  במסגרת 
מאות  ישתתפו  הקרוב,  ראשון  ביום 
הארץ  רחבי  מכל  ומושבים  קיבוצים 
בפ־ הארץ  לדרום  ועד  הגולן  מרמת 
לתושבי  שתאפשר  הייחודית  עילות 
הקיבוצים והמושבים המרוחקים מחיי 
מצוות  את  לחוות  והדת,  המסורת 
של  תיווך  וללא  ישירה  בצורה  המזוזה 

גורמים זרים.
למ־ יתפרסו  הפעילות  במסגרת 
עלה מ-200 סופרי סת"ם בכל הקיבו־
צים והמושבים המשתתפים בפעילות, 
עמדות  עם  מידע  מוקדי  בהם  ויפתחו 
פעילות שבהם יתאפשר לכל המעוניין 
את  להכיר  ביתו,  מזוזות  את  לבדוק 
ממלאכת  להתרשם  מקרוב,  המזוזה 
חד־ מזוזות  להזמין  ואף  הסת"ם  סופר 

שות עם התקנה עד הבית.
הפעילות  מקבלת  כעת  כאמור, 
הת־ הנהגת  מתוך  משמעותית  תמיכה 
נועה הקיבוצית. בסרטון שהוציא יואל 
מרשק, שנחשב לבכיר בתנועה הקיבו־
צית, הוא פונה לחברי הקיבוצים והמו־
וקו־ הארץ  רחבי  בכל  הפזורים  שבים 
הארגון.  פעילי  עם  פעולה  לשתף  רא 
"קבלו אותם בסבר פנים יפות, פניהם 
מועדות לתקווה ולשלום. המזוזה היא 
הסמל והפנים היפות של היהדות, היא 
מונעת את הקיטוב, את השיסוי הנורא 
ברחובות.  כעת  שמשתוללת  והשנאה 

הבה נשתף פעולה", אמר מרשק.
מנכ"ל  רענן  שלמה  הרב  לדברי 
והמושבים  "הקיבוצים  השחר:  איילת 
אורך  לכל  שלנו  הפעילות  את  מכירים 
או  החברותות  בפעילות  אם  השנה, 
מעו־ הגדול  רובם  אחרים,  במיזמים 
היהדות  עם  הקשר  את  לחזק  ניינים 
פעילות  ישראל.  עם  של  והמורשת 
'יום המזוזה הארצי' נועדה לחשוף את 
שידועה  המזוזה  מצוות  עם  התושבים 
והנ־ הבית  דיירי  על  לשמירה  כסגולה 

מצאים בתוכו".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מצטרפים ללימוד הדף היומי בהלכה בקבלה טובה 
לקראת הימים הנוראים: 

המוני בית ישראל 
מתחילים בשבוע 
הבא בלימוד חלק 
ה' במשנה ברורה 

במסגרת הדף 
היומי בהלכה 

מעמדי שיעורי פתיחה בחלק ה' במשנה ברורה 
יתקיימו בבתי גדולי ישראל שליט"א • הנהלת דרשו 
העולמית הודיעה על הענקת מלגה מיוחדת למאות 
מגידי השיעור של הדף היומי בהלכה • היערכות 
להצטרפות המונית ללימוד הדף היומי בהלכה 

לקראת תחילת לימוד חלק ה' • קבלה טובה לקראת 
הימים הנוראים ויומא דהלולא של מרנא החפץ 

חיים 
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חלק  לימוד  תחילת  לקראת 
שבו  בשבוע  ברורה  במשנה  ה' 
החפץ  מרנא  הילולת  יום  יחול 
שיעורי  מעמדי  יתקיימו  חיים 
במשנה  ה'  חלק  ללימוד  פתיחה 
ישראל  גדולי  מרנן  בבתי  ברורה 
שליט"א ובהשתתפות דיינים ומו־
רי הוראה. הנהלת דרשו העולמית 
הודיעה על הענקת מלגה מיוחדת 
הדף  של  השיעור  מגידי  למאות 
תחילת  לקראת   – בהלכה  היומי 

לימוד חלק ה'. 
הימים  לקראת  אלו,  בימים 
הנוראים, אך טבעי הקבלה הטובה 
עצמם  על  לקבל  מתעתדים  אשר 
לימוד  בקביעת  להתחיל  רבים, 
ברורה  במשנה  בהלכה  היומי  בדף 
– כאשר הלימוד והבקיאות בספר 
זה נדרשת וחיוניות לכל אשר חפץ 
לחיות על פי התורה הקדושה ועל 

פי ההלכה. 
כמי־ למסורת.  הפך  כבר  זה 
די שנה יוצאת המעצמה התורנית 
בכל  אדיר  חיזוק  למסע  'דרשו', 
הדין  ימי  לקראת  תבל,  קצווי 
יום  ולציון  לטובה,  עלינו  הבאים 
מרנא  רשכבה"ג  של  ההילולא 
בהצטרפות  זיע"א,  חיים  החפץ 
בה־ היומי  'הדף  ללימוד  המונית 
הלכות  בלימוד  והתחזקות  לכה', 

שמירת הלשון. 
סניפי 'דרשו' בלמעלה מ-20 
מדינות הפזורות על פני חמש יב־
שות, סיימו בימים אלו את הפצת 
שבוע  לקראת  הלימוד  חומרי 
היומי  הדף  לימוד  הגדול  החיזוק 
יומא  לקראת  ובעיקר  בהלכה, 

דהילולא של מרנא החפץ חיים. 
מוסדות  של  רבות  במאות 

הק־ בישיבות  וחינוך,  תורה 
בתלמודי  בסמינרים,  דושות, 
לבנות,  החינוך  ובבתי  התורה 
במורשתו  התלמידים  יעסקו 
המזהירה של מרנא החפץ חיים, 
הלשון  שמירת  הלכות  ישננו 
ספ־ מתוך  בנושא  מוסר  ודברי 
מזמנם  ויקדישו  הקדושים,  ריו 
לעיסוק בהלכות שבת שבמשנה 
של  הלימוד  סדר  פי  על  ברורה, 
הת־ אשר  בהלכה',  היומי  'הדף 
היהודי,  העולם  רחבי  בכל  קבל 
הנלהבת  ובתמיכתם  בעידודם 
ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  של 
חיים  עמנו  אשר  אלו  הדור, 
את  הנהיגו  אשר  ואלו  היום 
לבית  והסתלקו  הקדושה  העדה 
עמו־ רבותינו  ובראשם  עולמם, 
אלי־ הגרי"ש  מרן  ההוראה  די 
ואזנר  הגר"ש  מרן  זצוק"ל,  שיב 
הישיבה  ראש  ורבינו  זצוק"ל, 
הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, לצד 
וראשי  האדמו"רים  גדולי  כל 

הישיבות. 
יהודי  לכל  קוראים  ב'דרשו' 
לרבבות  להצטרף  הוא,  באשר 
ועוס־ עצמם  על  קיבלו  שכבר 
היומי  'הדף  בלימוד  יום  מדי  קים 
גדולי  הרבו  אשר  לימוד  בהלכה', 
ישראל לשבח אותו, ושכבר הוכח 
כי הוא מהווה הדרך הטובה ביותר 
ללימוד עקבי של ה'משנה ברורה' 

בשלמותו. 
של  בתורתו  הלימוד  ובזכות 
לבוא  נזכה  ההילולא,  בעל  רבינו 
הג־ הסניגור  כשעמנו  הדין  ליום 
דול אשר קם לעם ישראל, ורבים 
הקדושים  בספריו  מעוון  השיב 
המחבשים כל פצע וחבורה, מטה־
לא־ אותו  ומייחדים  הלב  את  רים 

בינו שבשמים.  

'מכבי' ערכה פעילויות בריאות ללמידה 
ותזונה נכונה ברחבי ירושלים

קיים  ב'מכבי'  והשפלה  ירושלים  מחוז 
ליל־ נכונה  ולמידה  לתזונה  בריאות  אירועי 
דים ולבני משפחותיהם. האירועים התקיימו 
ובמ־ ברוממה,  חמד'  'פנינת  הרפואי  במרכז 
בירוש־ אשכול  רמת  בשכונת  הרפואי  רכז 
המשתתפים  זכו  הפעילויות,  במסגרת  לים. 
לחוויית למידה מעשית ומעשירה, המעניקה 
בריאותם  על  לשמירה  וחיוני  רב  חיוני  ידע 

במהלך שנת הלימודים.
הפעילות התקיימה במתכונת של חלו־
בריאות  'תחנות'  בין  שעברו  לקבוצות,  קה 
הילדים  מכינים  הראשונה,  בתחנה  שונות. 
'מכבי',  דיאטנית  בהדרכת  בריאים  כריכים 
המבוקרת,  התזונה  חשיבות  על  שהסבירה 
הכריך  ברכיבי  התזונתיים   הערכים  ועל 
בדיקת  נערכה  השנייה  בתחנה  השונים. 
ראייה מטעם 'מכבי ממבט ראשון' לכל מש־
תתף. הבדיקה התבצעה ע"י אופטומטריסט 
להמ־ בצמוד  תוצאותיה  את  שמסר  מוסמך, 

לצת מעקב מתאימה.
בתחנת 'מכבידנט' המתינה שיננית מו־
מחית שהסבירה והמחישה על הדרך הנכונה 
להסבר  בנוסף  אפקטיבי,  שיניים  לצחצוח 
מקצועי על עששת, כיצד היא מופיעה ואיך 
ניתן לשמור על שיניים לבנות ובריאות. בת־
בשמש'  'חכם  הדרכה  התקיימה  הבאה  חנה 
על  הורחב  שם  פארם',  'מכבי  נציגת  מאת 
ההימ־ דרכי  על  לשמש,  שבחשיפה  הסכנות 

נעות ואופן הטיפול במצב של כווית שמש.
מרפאה  הדריכה  האחרונה  בתחנה 
הישיבה  אופן  אודות  'מכבי'  של  בעיסוק 
הבריא על כסא הלימודים, כיצד יש להחזיק 
ילקוט  להרכיב  ואיך  הכתיבה  כלי  את  נכון 
כך  הילד,  לנתוני  ומשקלו  בגודלו  המתאים 

שישמור על עמוד השדרה.
מת־ הבירה  ברחבי  הבריאות  אירועי 
של  שלמה  עולם  מהשקפת  כחלק  קיימים 
של  מהפכה  שנים   4 מזה  המחוללת  'מכבי', 

כחלק  בירושלים.  הבריאות  בשירותי  ממש 
השירו־ בתנופת  מכבי  ממשיכה  זו,  מגישה 
תים ברחבי המחוז, הכוללת פתיחת עשרות 
ושת"פ  הסכמים  חתימת  רפואיים,  מרכזים 
לקידום  פעילות  ועידוד  החברים  לטובת 
הבריאות. כל זאת, מתוך דאגה כנה לקידום 
שירותי  כי  ומאמונה  חבריה,  של  בריאותם 
המ־ אלה  הם  בישראל,  הטובים  הבריאות 

לבין  מקצועיות  בין  מומחה  בשילוב  גיעים 
שירות רגיש, קשוב ומחובר לצרכי החברים

מנהל מרכז רפואי 'פנינת חמד' רוממה, 
זאב רייכמן: " פתיחת שנת הלימודים מביאה 
עימה שינויים רבים וצורך להסתגלות מחדש 
לשגרת הלימודים. בעזרת שפע שירותי הב־
ריאות של קבוצת 'מכבי', הענקנו כלים והד־
שיפתחו  התלמידים,  לעשרות  מקיפה  רכה 
את שנת הלימודים מתוך מוכנות בריאותית 
ועם ידע עשיר שישפיע רבות על איכות הל־

מידה גם בשנים הבאות".

לראשונה על המדף
טאצ' בסדרת חומרי כביסה איכותיים ומבושמים
טאצ'  - המותג המוכר והאהוב של מוצרי הנייר הנמצאים בכל בית, השיק בימים אלה 4 סדרות 
חדשות של מוצרי ניקוי איכותיים במיוחד, לבית ולמטבח. בין הסדרות ניתן למצוא נוזלי כביסה 

מרוכזים ומרככי כביסה במגוון ניחוחות נעימים.
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הצטרפו;  האיכותיים  הנייר  מוצרי  אל 
מוצרי איכות חיוניים למטבח ובכללם נוזלי 
שונים  לצרכים  ניקוי  תרסיסי  מגוון   כלים, 
וחיטוי  להלבנה  אקנומיקה  מוצרי  בבית, 
אקונו־ מיכל   – בישראל  לראשונה  הכוללים 
מיקה 4 ליטר עם פקק בטחון החסין לפתיחה 
על ידי ילדים ואחרונה, סדרת חומרי הכבי־

סה המצויינים של טאצ'.
אותנו  שמעניינת  התוצאה  מה  בעצם, 
כשאנו מוציאים בגד מהכביסה? ניקיון (ללא  
נעים  ריח  תפיץ  (שהכביסה  ניחוח  כתמים) 
ורכות   ובלבישתם)  הבגדים  ארון  בפתיחת 

(שיהיה נעים ללבוש את הבגדים). 
מרככי  כוללת  הכביסה  חומרי  סדרת 

כביסה במגוון עשיר של ניחוחות באריזות 4 
ליטר,  מרככי כביסה פרמיום בבישום מרוכז 
פי 4 ובריחות קוסמטיים ידועים  ויוקרתיים 
במכלי 1 ליטר וכן מרככי כביסה היפולארג־

ניים המתאימים לבגדי תינוקות. 
כוללת   הכביסה  חומרי  סדרת  בנוסף, 
ליטר,  באריזת 3  וכחול  ירוק  כביסה  ג'ל  גם 

המכיל פורמולה איכותית להסרת כתמים.
שניב  קבוצת  מנכ"ל  ברנט,  פסח  מר 
צוות  הכביסה,   חומרי  בסדרת  "גם  מציין:  
מהשורה  כימאים  הכולל  ומיומן  מקצועי  
הראשונה השקיע משאבים רבים לאורך זמן 
משוב־ פורמולות  טאצ'  למותג  לייצר  כדי 
בינ־ ולתקנים  לסטנדרטים  התואמות   חות 
לאומיים מחמירים, כדי לעמוד בשורה אחת 
לצד המוצרים המובילים בתחום וכמובן במ־

חירים משתלמים." 
שב־ הכביסה  מוצרי  ואיכות  מגוון  
ללקוחות  מאפשרים   החדשה  סדרה  
טאצ' לקבל את התוצאות המצופות ואף 

יותר מכך.
להשיג  ניתן  טאצ'  מוצרי  סדרת  את 

ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

חג זה הזדמנות נהדרת להלביש גם את 
הבית להלביש את הבית? רק בורדינון!

התחדשנו לקראת החגים וסתיו חורף 2019/20, מוזמנים להתחדש גם!

חרי בכ :‡מ

ריח חג אופף אותנו בכל פינה, הרחובות 
הומים אדם וכל אחד בדרכו – מחפש איך לכבד 
ו...לש־ הנכונה  האווירה  את  ליצור  החגים  את 

מוח.
הבית  את  לכם  להלביש  דאגו  ב'ורדינון' 
המד־ על  הקולקציה  חודשה   החגים  ולקראת 
ושימושי.  מרהיב  איכותי,  עשיר,  במגוון  פים  
של  הטרנדים  עם  נהדר  שמתכתבת  קולקציה 
ובת־ בכלל  בעולם  המובילים  האופנה  מעצבי 
חום טקסטיל הבית בפרט. אלמנטים המשלבים 
בין צבעי סתיו חורף ובין פריחה, ויחד מייצרים 

תחושת רוגע ושלווה, בדיוק מה שכל אחד מא־
תנו רוצה להרגיש בבית.

מה  כל  את  תמצאו  'ורדינון'  בחנויות 
והנוחות  הצרכים  מהשלמת  החל  שחיפשתם, 
השי־ חדרי  ועד  האמבטיה   חדר  דרך  במטבח 
סדרות  וההורים.  האורחים   הילדים,  של   – נה 
מצעים נעימים ואיכותיים שנראים כמו חדשים  
גם אחרי כביסה. מגבות רחצה  בגדלים שונים, 
מה  בדיוק  גבוהה,  וצפיפות  נהדרת   צבעוניות 

שצריך גם לימים קרים.
שמיכות  ב'ורדינון'  למצוא  ניתן  בנוסף 
פינוק  ושמיכות  פלומה  או  טבעי  מפוך  וכריות 

נעימות, אקססוריז לחדרי הבית ושטיחי אמבט.
רשת  לטובה,  עלינו  הבאים  החגים  לרגל 
בכללם  חמים,  מבצעים  על  הכריזה  'ורדינון' 
המבחר  ויותר.  פריטים   2 בקניית  הנחה   30%
החג,  מבצעי  לצד  'ורדינון'  בחנויות  העשיר 
לקנות  וגם  להתחדש  גם  אחד  לכל  מאפשרים 

מתנות ולקצור מחמאות.
אר־ בפרישה  נמצאות  'ורדינון'  חנויות 
האוכלו־ בריכוזי  זה  ובכלל  בארץ  ברחבי  צית 
סייה החרדית בערים: ירושלים, בני ברק, פתח 
מודיעין,  שמש,  בית  אלעד,  גן,  רמת  תקוה, 

אופקים, נתיבות, ערב ומעלה אדומים.
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ימויומייםספורוסירבנירוע
̂יúום: úוי נ‡זרוב
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וןונבמויינסומרמו
̂יúום: úום ‚ר‡ס

מסנמזוטרמובןברכובעמח
̃י úרר ̂יúום: ו
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