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 תחזית להיום:

 שערים יציגים

ללא  בהיר,  עד  חלקית  מעונן  היום: 
שינוי של ממש בטמפרטורות. יוסיף 
בהרים  ויבש  מהרגיל  חם  להיות 

ובפנים הארץ.

תחול  נאה.  עד  חלקית  מעונן  מחר: 
בהרים  בעיקר  בטמפרטורות  ירידה 

ובפנים הארץ.
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החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן
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מלך מלכי המלכים
והפ־ ברורה,  הכרעה  ללא  הסתיימו  הבחירות 
הרכבת  אפשרויות  בדבר  רבות  רשנויות 

הממשלה הבאה, ומי יעמוד בראשה.

לזכור  עלינו  חובה  תהיה,  אשר  התוצאה  תהא 
והקב"ה  לאנשים,  גדולה  נפסקה  משמים  כי 

הוא זה שהחליט מי ישפל ומי ירום.

ישנה אמרה על מה שאנו אומרים "מלך מלכי 
המלכים", ולכאורה מיהם 'מלכי המלכים'? וכי 

יש מלכים השולטים על מלכים אחרים?

המדינות  ברוב  שבימינו,  היא:  כך  על  תשובה 
מי שממליך את המלכים, הם התושבים עצמם 
שמצביעים עבורם בבחירות. ועל כך אנו אומ־
האנשים  כל  של  מלכם  הוא  הקב"ה  כי  רים 
היוצאים לבחור, והוא נותן בליבם את המחש־

בה במי לבחור, כדי שיקבל את השררה. 

דבר המערכת 

זאב, זאב
הקלפיות",  אל  בהמוניהם  נוהרים  "הערבים 
ככל  במחלוקת  ושנויה  מורכבת  זו,  אמירה 
שתהיה, הייתה זו, שלפי הערכות שונות, הביאה 
בראשו־ המחנ"צ  מפלגת  את  לנצח  נתניהו  את 
תו של יצחק הרצוג. לאחר מכן הגיעה מערכת 
בחירות נוספת. המלל שונה, אך הטון נותר אותו 
טון. תרגילי הטעיה כלפי הבוחרים, אשר כללו 
ביטול פתאומי של אירוע בחירות, כדי להשתתף 
ב"דיון חירום". הכול כדי להפעיל את מרב הלחץ 

על המצביעים, במטרה שאלו יצאו להצביע.

גם בפעם ההיא, זה הצליח. הליכוד הגיע להישג 
היו  הללו  הבחירות  מנדטים.  עם 35  משמעותי 
שונות. יום לפני הבחירות פרסם עיתונאי 'הארץ' 
חיים לוינסון כי הליכוד כבר מכין את מסע התע־
מולה של יום הבחירות. לפי הדיווח, הליכוד הכין 
עוד טרם יום הבחירות הודעות מוקלטות לפיהם 
גרוע.  בשטח  שהמצב  משום  להצביע,  חשוב 
כמובן שידיעות מעין אלו, כמו גם אירוע בחי־
רות שביטל נתניהו בטיעון כי הוא בדרך ל"כינוס 
את  לשמאל  ועשו  בתקשורת  פורסמו  חירום", 

העבודה.

וזעקות  לשאננים,  הפכו  הימניים  המצביעים 
ה'זאב, זאב' של נתניהו, אשר ציטט כתב בערוץ 
13, אשר סיפר על אחוזי הצבעה גבוהים במיוחד 
במגזר הערבי, לא העירו את השטח בערי הפ־
שווא  זעקות  אלו  כי  הייתה  התחושה  ריפריה. 
שנועדו להעיר את השטח, ולמחרת היום יקומו 
אזרחי ישראל לבוקר חדש עם ראש הממשלה 
נתניהו המחזיק בכשלושים עד ארבעים מנדטים, 
עומדים  לצדו  כאשר  הארבעים,  לכיוון  בדגש 
הלקח  ועם  לבסוף  קרה  לא  זה  ופייגלין.  כחלון 

הזה ייאלצו בליכוד להתמודד בפעם הבאה.

פרשנות // אברהם ויסמן 

תוצאות האמת: 
שיויון 56 בין הגושים, 

ליברמן ירד ל-8
וועדת הבחירות המרכזית סיימה את ספירת הקולות הרגילים • תוצאות 

האמת זהות כמעט לחלוטין למדגמים: הליכוד וכחול לבן התחזקו במנדט על 
חשבון ליברמן והרשימה המשותפת

מ‡: ח. פרנ˜ל

בתוצאות  עיכוב  לאחר 
הב־ וועדת  אמש  סיימה  האמת, 
חירות המרכזית לספור את כלל 
בספי־ והחלה  הרגילים  הקולות 
שא־ והנכים  החיילים  קולות  רת 
בצהריים.  היום  להסתיים  מורה 
נכון לשעה זו,  יש שוויון בין גוש 
השמאל-ערבים.  לגוש  הימין 
לאחר שכחול לבן הובילה על פני 
לעומת  מנדטים   32 עם  הליכוד 
מהקולות  של 95%  ספירה   - 31
מהמפלגות  אחת  כל  כי  מעלה 
לכ־ וכעת  אחד,  במנדט  עלתה 
 32 לעומת  מנדטים   33 לבן  חול 
של  מצב  שיוצר  מה  לליכוד. 
המ־ כשגוש  הגושים   בין  שיויון 
עומדים  הימין  וגוש  רכז-שמאל 

על 56 מנדטים כל אחד. 

על  ביתנו,  ישראל  מפלגת 
ירדה  העדכניות,  התוצאות  פי 
מנד־ על 8  ועומדת  אחד  במנדט 
המ־ הרשימה  גם  במקום 9.  טים 
ועומדת   - במנדט  ירדה  שותפת 

על 12 מנדטים במקום 13.
על  שמרו  המפלגות  שאר 

כוחן - ש"ס עם תשעה מנדטים, 
מנד־ שמונה  עם  התורה  יהדות 
טים, ימינה בראשות איילת שקד 
העבודה־ מנדטים,  שבעה  עם 
גשר עם שישה מנדטים, המחנה 
מנדטים,  חמישה  עם  הדמוקרטי 
את  עברה  לא  יהודית  ועוצמה 

אחוז החסימה. 

mailto:a0504146419@gmail.com
https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 


3יום חמישי י"ט אלול תשע"ט 19/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

בעקבות המתקפה על המפעל לזיקוק נפט של סעודיה

דיווח: ארה"ב שוקלת תגובה נגד איראן 
ארה"ב שוקלת תקיפת מתקנים איראניים או שימוש בלוחמת סייבר

מ‡ ‡ברהם ויסמן

 NBC האמריקני  החדשות  ערוץ 
להגיב  שוקל  האמריקני  הממשל  כי  מדווח 
לתקיפה על מפעל הנפט הסעודי, שהובילה 
הסעודי  הנפט  הייצוא  של  במחצית  לקיצוץ 

לרחבי העולם. 
לה־ דרכים  שלל  שוקלת  ארה"ב 
האמריקנים  מייחסים  אותה  למתקפה,  גיב 
תקיפה  הנשקלות,  התגובות  בין  לאיראן. 
ונכסים  איראניים  נפט  מתקני  כנגד  פיזית 
המסומנים  המהפכה,  משמרות  של  אחרים 

במ־ שפגעו  השיוט  טילי  לשיגור  כאחראים 
תקן הנפט הסעודי. אופציה נוספת הנשקלת 

לו־ הפעלת  באמצעות  באיראן  פגיעה  היא 
חמת סייבר. 

4+1
מתנה!

 מבצע מיוחד!
לקראת החגים

הבעל"ט

בתוקף עד 31.10.19 בלבד!
או עד גמר המלאי

Dooris דלתות פנים המתאפיינות בעיצובים וברמה אירופאית בסגנונות 
וינטג' יוקרתיים המביאים ז'אנר חדש ומיוחד לתרבות הדיור בישראל.

ניתן להשיג בבוריס קרמיקה רח' יחזקאל 10, גאולה ירושלים | בקרוב בקניון רמות י-ם
DoorisDelet@gmail.com | 058-5370344 | 054-8836638 :לתיאום פגישת התאמה

100% פולימר 
ללא מעורבות 

עץ

מבודדת 
 תרמית 
חום / קור

 אקוסטית 
42 דציבל 

היחידה בארץ

מוגנות 
לחלוטין ממים

15 שנות 
אחריות

15
עיצובים 
בלעדיים
בישראל

ליהנות מהמראה להירגע מהשקט

Dooris

דה כאן להורדקטלוג 2019 כאן להורדה 9קטלוג 2019

הסוד נחשף: מה 
יגרום לכם כבעלי 

עסקים לפרוץ 
ולהצליח?

רואים  שאתם  זה  את  מכירים 
מישהו שהוא לא איזה גאון פיננסי 
עסקים  מנהל  למד  לא  וגם  מהלך, 
מצליח  הוא  אבל  באוניברסיטה, 

מאוד בעסקים?
מכירים את זה שדווקא יש לכם 
לאנשים,  להציע  טוב  מאוד  משהו 
אבל  בכלל,  טיפשים  לא  גם  ואתם 
לה־ מצליחים  לא  אתם  איכשהו 
רים את העסק שלכם, או שהוא די 
שורד אבל לא מביא לכם את הכסף 

שהייתם רוצים?
הדבר  צודקים.  שאתם  זהו.  אז 
הזה אכן קיים, ואם חיפשתם להבין 
את הסוד הזה, הגיע הרגע שלכם...
דולרים  מיליוני  של  חובות  בעל 

ו...עשיר
זי־ אהרן  אומר  הזו",  "השאלה 
על  הסיפור  את  לי  "מזכירה  לבר, 
ראיון  שבמהלך  טראמפ,  דונלד 
אחת  של  בתקופה  איתו,  עיתונאי 
וכשהוא  שלו  הרגל  פשיטות  מ-6 
דול־ מיליוני  מאות  של  חוב  בעל 
רים, שאל אותו המראיין, איך הוא 
יושב ככה זחוח ומחייך, "כשאני", 
טוב  ישן  "לא  המראיין,  המחיש 
אל־ של  חוב  לי  יש  כאשר  בלילה 

פיים דולר".
"אתה יודע מה ההבדל ביני לבי־
"שאני  וענה:  טראמפ,  שאל  נך?" 

עשיר, ואתה עני".
"אז כן, גם כשטראמפ היה בעי־
מינוס  ועם  רגל  פשיטת  של  צומה 
הרגיש  הוא  שלימה,  שכונה  בשווי 
מצוין, כי היתה לו תפיסה עצמית 
שהוא  עובדה  עשיר.  של  וחשיבה 
גדול,  מיליארדר  הוא  היום  צדק... 
פלוס נשיא המעצמה הגדולה בעו־

לם".
הגישה – זה הכל!

שמותר  לומר  בא  לא  אני  "אז 
שנכון  ובכלל,  חוב,  בעל  להיות 
לאמץ את גישת-החיים של טרא־
חשוב  "אבל  אהרן,  מסייג  מפ..", 
הצלחה,  שמביא  שמה  להבין, 
העסקי,  הידע  רק  לא  הוא  בס"ד, 
הניהולית  היכולת  או  היזמות  חוש 
של בעל העסק. לפי מחקרים שנ־
רק  אחראים  האלו  הדברים  ערכו, 
המרכיב  העסק.  מהצלחת  ל-14% 
העסק  להצלחת  שאחראי  המרכזי 
היסוד,  תפיסות  ה'מיינדסט',  הוא 
החשיבה והגישה האישית של בעל 
לך  יש   – זה  את  לך  כשיש  העסק. 
את הבסיס החשוב ביותר להצלחת 

העסק שלך!"
"בעל עסק שאין לו תפיסה נכו־
חשיבה  לו  שאין  או  כסף  לגבי  נה 
ושוב  שוב  יפעל  'נקיה',  עסקית 
בצורה לא נכונה, באופן לא-מודע, 
גם   – ההצלחה  את  מעצמו  וירחיק 
אם בפועל הוא יתאמץ ויעשה הכל 

כדי להצליח.
התפיסה  את  רוכש  "כשאתה 
ולהצלחה  לכסף  בקשר  הנכונה 

אמורה  מה  מבין  כשאתה  כלכלית, 
העסק  כלפי  שלך  הגישה  להיות 
אתה  מה  פתאום  מבין  אתה  שלך, 
את  להזניק  כדי  לעשות  צריך 
העסק שלך ואיך למשוך אליך את 
הלקוחות המתאימים, ואז, אוטומ־
טית, העסק שלך עולה על מסלול 

הצלחה!"
העסק שלך להצלחה  את  להפוך 

כלכלית
האח־ השנים  שבשלוש  לאחר 
קרוב  זילבר'  'מרכז  ליווה  רונות 
לארבע מאות בעלי עסקים בציבור 
החרדי להצלחה עסקית וכלכלית, 
יצא בימים אלו לדרכו קורס חדש, 
בעלי  עבור  עסקית  פריצה  קורס 
ובינוניים  קטנים  עסקים  ובעלות 
מבעלי  למנוע  שנועד  ועצמאים, 
קריטיות  טעויות  מלבצע  העסק 
ובעיקר,  רבים,  עסקים  שמפילות 
להביא כל עסק בתוך זמן קצר לפ־

ריצת דרך ולהצלחה כלכלית.
מדובר בקורס חדשני ופורץ דרך 
לרכישת סודות החשיבה של בעלי 
יסודות  כל  עם  מצליחים,  עסקים 
יציב,  עסק  עבור  החיוניים  הבסיס 
צומח ורווחי, עם מינימום הוצאות 

ומקסימום הכנסות.
את  המשתתפים  ילמדו  בקורס 
תפיסות היסוד החיוניות להצלחה 
כלכלית, סודות הצמיחה העסקית, 
הגישה  העסקי,  השיווק  יסודות 
התנהלות  למכירות,  המצליחה 
פיננסית נכונה בעסק וניהול עסקי 

מנצח.
וחגיגית  ענקית  בונוסים  חבילת 

במתנה!
בנוסף למחירו הנוח של הקורס, 
תשלומים,  ל-5  אותו  לפרוס  ניתן 
הק־ בימים  לקורס  והמצטרפים 
אלול)  כ"ב  ראשון  יום  (עד  רובים 
מוק־ הרשמה  'הנחת  לקבל  זכאים 

דמת' בסך 800 ₪!
שנים   3 חגיגת  במסגרת  בנוסף, 
משתתפי  כל  יקבלו  זילבר,  למרכז 
הקורס חבילת בונוסים ענקית במ־
מקצועיים  קורסים  חבילת   – תנה 
בי־ המנטורים  מבכירי  דיגיטליים 
מקצועיים  בונוסים  ושורת  שראל, 
בשווי   – אישית  לבחירה  ויקרים 
במתנה,  שקלים,  אלפי  של  אמיתי 

ללא תשלום נוסף!
קורס הגברים, שנפתח כבר ביום 
יתקיים  אלול,  כ"ה  הקרוב  רביעי 
וקורס  הערב,  בשעות  רביעי  בימי 
בשעות  בקרוב,  שייפתח  הנשים, 

הבוקר של ימי רביעי.
את הסילבוס המלא של קורס 
לקבל  ניתן  עסקית'  'פריצה 
בכתובת:  או  זילבר  במרכז 

office@a-zilber.com
ולהרשמה  מלאים  לפרטים 
בטלפו־ זילבר,  למרכז  לפנות  ניתן 
נים: 03-6999122, 058-3236111.

בהצלחה!
פיסה
בהצלחה 

mailto:DoorisDelet@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%93%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%AA.pdf
mailto:office@a-zilber.com
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איראן מזהירה את ארה"ב: נגיב בצורה מוחצת אם נותקף
האיראנים טענו, כי אינם עומדים מאחורי התקיפה בסעודיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

איראן מאיימת כי במקרה של תקי־
של  תגובתה  איראן,  על  אמריקנית  פה 

טהרן תהיה מוחצת. לדברי מזכיר המועצה 
לביטחון לאומי ברפובליקה, עלי שמחאני, 
איראן איננה מעוניינת בהסלמה, אך במי־

דה ותותקף היא תגיב באופן "מוחץ". 
במכתב ששיגרה איראן לארה"ב, דרך 
שגרירות איראן בשווייץ הועבר המסר לפיו 

בכל מקרה של התקפה נגד איראן, תגובתה 
של איראן לא תופנה רק לעבר מקור האיום, 
בסיסים  נגד  מופנית  להיות  עשויה  אלא 

באזור.  ארה"ב  של  אסטרטגיים  ונכסים 
האיראנים טענו במכתב כי הם אינם עומדים 

מאחורי המתקפה בסעודיה. 

עמיר פרץ 
לנתניהו: אל 
תבזבז זמן 

בניסיון לפתות 
אותנו להיכנס 

לממשלה
יו''ר העבודה חזר והדגיש כי לא 
יישב בממשלה בראשות נתניהו • 

על החיבור עם לוי-אבקסיס: אנחנו 
יחד לעוד הרבה שנים

מ‡: ח. פרנ˜ל

ואורלי  פרץ  עמיר  העבודה-גשר,  ראשי 
לתוצאות  (רביעי)  אמש  התייחסו  לוי-אבקסיס, 
המפלגה  זכתה  לפיהן  המסתמנות  הבחירות 
בכוונתם  אין  כי  והצהירו   - מנדטים  בשישה 
אנחנו  עצמו,  את  משלה  מישהו  "אם  להתפצל. 
הולכים להיות יחד עוד הרבה שנים", אמר פרץ 
שאתה  יודע  "אני  נתניהו:  לרה"מ  ישירות  ופנה 
אדם עסוק - תחסוך את הטלפונים אליי, תחסוך 
את הזמן בניסיונות לפנות אלינו. אני לא מחפש 
תפקיד. שאיש לא ינסה לפתות אותנו, אין לכם 

במה. הבטחנו ונקיים - לא נשב עם נתניהו".
כחול  יו"ר  עם  אמש  שוחח  כי  סיפר  פרץ 
לבן בני גנץ שביקש להיפגש עמו כדי לבחון שי־
על  להמליץ  כוונה  לנו  יש  פעולה. "בהחלט  תוף 
"אבל  אמר.  הממשלה",  לראשות  כמועמד  גנץ 
על  רציני  דיון  לקיים  מתכוונים  בהחלט  אנחנו 
הכיוון  ועל  המשותפים  היעדים  על  המטרות, 
קווי  מבחינתנו  ישראל.  מדינת  הולכת  שאליו 
היסוד הם הדבר החשוב ביותר. אנחנו אולי מפ־
לגה קטנה יותר, אבל אנחנו תנועה גדולה הרבה 

יותר".
שיציג  לדרישות  התייחס  העבודה  יו"ר 
מעבר  כי  והבהיר  לקואליציה  לכניסה  כתנאי 
חוק  ביטול  את  ידרוש  החברתיים  לנושאים 
מתחייבים  אנחנו   - הדרוזים  "חברינו  הלאום. 
לכם שלא ניכנס לשום ממשלה שלא תבטל את 

חוק הלאום", הדגיש.
קמפיין  על  הממשלה  ראש  את  תקף  פרץ 
הבחירות שניהל: "ההסתה של נתניהו נגד האז־
שרוצה  מי  נסבלת.  בלתי  היא  הערביים  רחים 
להיות ראש הממשלה צריך להוקיע את ההסתה, 
לגנות אותה ולגרש את השפה הגזענית מהשיח 
כר־ היא  נתניהו  של  ההסתה  בישראל.  הפוליטי 

סום יסוד הדמוקרטיה הישראלית".
כי  הדגישה  לוי-אבקסיס  אורלי  גשר  יו"ר 
"לא  טווח:  ארוך  חיבור  הוא  פרץ  עם  החיבור 
בהחלט  מנדטים,  יותר  רצינו  שלא  לכם  אומר 
רצינו. אבל בסופה הזאת כולם רצו לשתות אות־
נו. שלא תטעו, אף אחד לא ריחם עלינו ואף אחד 
החיבור  עלינו.  לחוס  האחרון  ברגע  החליט  לא 
אנחנו  טווח.  וארוך  אסטרטגי  אמיץ,  הוא  בינינו 

בונים פה בית משותף שיש בו מקום לכולם".

mailto:office@a-zilber.com
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 מכירת חגים תש"פ

מוצרים  140-המכירות החודשיות קמו מתוך מטרה לעזור ולהקל על משפחות ברוכות ילדים ומעוטי יכולת, לקנות מגוון רחב של כ
 . במכירה: חד פעמי, שימורים, קיטניות, ממתקים, עופות, דגים ועוד40%-במחירים סיטונאים הזולים ממחירי השוק יותר מ

ערים ברחבי  9 –מכירה ב הנקודות 
  מחירון עם פרטים לחצו כאן הארץ לקבלת

חד פעמי
 

 5.72 במארז 5ליטר  1מיכל אחסון 
 5.5 במארז 4ליטר  2מיכל אחסון 
 5.9 במארז 3ליטר  2.5מיכל אחסון 
 4.84 במארז 2ליטר  3מיכל אחסון 
 5.38 במארז 2ליטר  4מיכל אחסון 
אפור עם ידיות חזק ' יחי 25 75/90אשפתונים 

 8.6 במיוחד
ידיות חזק  קרם עם' יחי 40 75/90אשפתונים 

 11.7 במיוחד
 4.83 במארז פאלאס 10ליטר  1גביע אחסון 

 4.83 במארז פאלאס 15גביע אחסון חצי ליטר 
 4.83 במארז פאלאס 20גביע אחסון רבע ליטר 

 3.6 'יח 40 כוס יהלום
 3.2 'יחי 50כוס לשתיה חמה 

 2.8 'יחי 100פ איכותי "כוסות חד
 3.22 'יחי 50כוסיות לליקר 

 2.6 'יחי 100כפות 
 2.9 'יחי 50כפות איכותיות שקוף 

 2.35 'יחי 100כפיות 
 2.9 'יחי 50כפיות איכותיות שקוף 

 6.05 במארז' יחי 6כרית יפנית 
 6.56 אמריקאיות' יחי 100לפתניות 
 1.3 'יחי 25לפתניות 
 1.8 מגבונים
 2.6 'יחי 100מזלגות 

 2.9 'יחי 50ף מזלגות איכותיות שקו
איכות ' יחי 5מטלית מיקרופייבר לשיש 

 4.85 מעולה
 9.9 מטר חזקות 45מפות שולחן גליל 
מטר עבה במיוחד  45מפות שולחן גליל 

 19.9 1.35קריסטל רוחב 
 3.2 מפות שולחן שמיניה עבה

 2.8 'יחי 100מפיונים 
 2.7 פאלאס /שוה ' יחי 25מרקיות 

 150מ רוחב "ס 30זה חסכונית ניילון נצמד ארי
 9.9 סכין+ אורך ' מ

 5.2 דף נשלף אחד אחד 50נייר אפיה 
 17.9 גלילים סנו 32נייר טואלט 

 7.3 נייר טואלט חתוך לשבת שמינייה
 16.3 פיט 200מיקרון  16נייר כסף 

 3.1 ננס קירצוף רביעייה
 15.2 איכותי ביותר' יחי 72שעות  4נרונים 

 15.3 איכותי ביותר' יחי 72שעות  5ם נרוני
 9.9 סחבה מיקרופייבר לרצפה שלישיה

 2.6 'יחי 100סכינים 
 2.9 'יחי 50סכינים איכותיות שקוף 

 4.5 פאלאס' יחי 50צלחות גדולות 
 10.94למיקרוגל' יחי 100צלחות גדולות אמריקאיות 

 9.65 למיקרוגל' יחי 100צלחות מרק אמריקאיות 
 2.9 פאלאס /שוה ' יחי 50צלחות קטנות 

 8.88למיקרוגל' יחי 100צלחות קטנות אמריקאיות 
 11.5 'יחי X 100' חבי 5שקיות הקפאה 

' חבי 3איכותי ' יחי 150שקיות מזון בקרטון 
 6.2 'יחי 450ה "במארז ס

 5.2 פאלאס' יחי 14במארז  R88תבנית אינגליש 
 5.2 פאלאס' יחי 7במארז  R31תבנית גדולה 

 6.1 'יחי 50תבנית מאפינס 
 5.1 פאלאס' יחי 4במארז  R99תבנית ענקית 

 

קפואים

ג "ג מחיר לק"ק 12 -ארגז חזה עוף קהילות כ
 402 מחיר ממוצע לקרטון 33.50

ג "ג מחיר לק"ק 12 -ארגז כרעיים קהילות כ
 355.2 :מחיר ממוצע לקרטון 29.60

ג מחיר "ק 12 -כארגז עוף מחולק קהילות 
 285.6 מחיר ממוצע   23.80ג "לק

מחיר  1.2סלומון פילה נטו משקל משוער 
 69.24 בעלזאכשרות ' ליחי

כשרות  'יח 60 -קג כ 10מושט קרטון פילה 
 245 בעלזא

 
 
 

מיוחד לחגים

 16.2 יח בחבילה 14קישוטים לסוכה מפוארים 
 27.9 ג "ק 1דבש 

 12.5 ג"ק 1תמרים 
חות ענק מהודרות קשיח בעיטור כסף צל
 9.9 'יח 10

צלחות גדולות מהודרות קשיח בעיטור 
 8.54 'יח 10כסף 

צלחות קטנות מהודרות קשיח בעיטור 
 5.31 'יח 10כסף 

מהודרות קשיח בעיטור כסף  -צלחות מרק 
 7.88 'יח 10

מהודרות קשיח בעיטור  -צלחות לפתנייה 
 4.57 'יח 10כסף 

מהודרות קשיח בעיטור  -אובל צלחות 
 5.44 'יח 10כסף 

 
 118 בקבוקים 12ח "ליטר עד 1מיץ ענבים  

-מחזיקי הדת %100ליטר תירוש  1מיץ ענבים 
 בקבוקים 12בית יוסף 

144 

בקבוקים  12טבעי הלל  100%מיץ ענבים 
 ח"עד

150.84 

 

חומרי ניקוי
 

 41.9 ג"ק 6אבקת כביסה אריאל 
 48 ג"ק 10ו אבקת כביסה סול

בקבוק לתינוק שלישיה גדול איכותי ועמיד 
 9.9 במיוחד

 36.5 'יחי 52 - 4טיטולים האגיס מידה 
 36.5 'יחי 40 - 6טיטולים האגיס מידה 

 36.5 'יחי 46 - 3טיטולים פמפרס מידה 
 36.5 'יחי 38 - 5טיטולים פמפרס מידה 

 L 10.5 -מידה ' יחי 80כפפות לטקס 
 M 10.5 -מידה ' יחי 80ת לטקס כפפו

 4.9 'יחי 50להבונים בפח 
 11.5 גדול' יחי 3מוצץ צבעוני 

 10.2 יק'ליטר מג 4מרכך כביסה 
 7.9 יק'ליטר מג 1מרכך כביסה מרוכז 
 3.77 משחת נעליים נוזלי

 7.5 ליטר שמאי 4נוזל רצפות 
 7.7 נייר טישו חמישיה 

 2.6 פאלאסשעות זכוכית  48נר נשמה 
 7.4 סבון ידיים שלישייה

 11.3 ליטר 1.300סבון כלים פיירי 
 8.75  7שמפו נקה 

 8.8  7תחליב רחצה נקה 
 

ממתקים
 

 6.6 'גר 20/20ביסלי 
 2.3 'גר 190אק 'יק צ'ביסלי צ

 3.1 'גר 180ביסקויט חיות 
 1.85 'גר 80במבה 

 4.75 'גר 500דגני בוקר 
 7 גרם 200קינמון /א גלוטן שוקודגני בוקר לל

 2.2 'גר 200מעולה /וופל עלמה
 7.85 אחוה /עדן ' גר 500חלבה 

 26.9 'יח 36גרם  20חמצוצים טעמן 
 8.63 ג 100/90מארז נפוליטנים שוקולד 

 4.6 הדר' גר 170סהרון מצופה מלבני 
 6.9 במארז' יחי 10גרם  40פופסים טיק טוק 

 3.3 פרחפריכיות אורז 
 16.5 הדר) מחולק' (גר 900קרקר שומשום 

 2.7 הדר' גר 200קרקרים עגול 
 14.04 שוקולד שויצרי חלב טעמן רביעיה

שברי  /שוקולד שויצרי ממולא קרם אגוזים 
 5.8 אגוזים חלבי טעמן

 14.04 שוקולד שויצרי מריר טעמן רביעיה
 5.1 במארז' יחי 8תן צאפ 

 2.3 'גר 50רוס תן צאפ חברת ב

מוצרי מזון
 

 15.2 גרם 300אבקת שום בצנצנת 
 7 ג"ק 1אורז לבן בואקום 

 3.15 'גר 400 שיבולים איטריות סבתא
 4.35 גרם 900אננס 

 5 בואקום' גר 500אפונה 
 4.3 'גר 500אפונה וגזר 

 4.5 אריזות' גר 850אפרסק 
 4.2 "דרה' "גר 300בייגלך 

 50 ל"מ 750ברנדי לורד תפוזים 
 8.9 'יחי 7גפילטע פיש צנצנת 

 16.3 גרבר שישיה
 7.9 ג"ק 1גריסי פנינה בואקום 

 5.9 בני דרום' גר 560זית חרוזית ירוק 
 5.9 בני דרום' גר 560זית טבעות 

 8.2 מיה /טעמן' גר 500חמאת בוטנים 
 16.3 אריזות/טונה בשמן רביעייה טעמן

 7.9 גרם אחווה 500טחינה 
 7 בואקום' גר 500כוסמת 

 4.20 מלפפון במלח
 3.6 גרם 400 ממרח שוקולד

 24.9 'יחי 10סוכר מארז 
 14.2 'יח 40סוכריות לקקן סודה כ 

 14.2 'יח 48סוכריות מיני רולס 
 4.1 נון' גר 150סלט טונה 

 8.8 םגר 500/600עוגיות אריאל בדלי 
 3.2 אריזות/שדות' גר 400פטריות 

 15.2 גרם 300פלפל שחור בצנצנת 
 1.8 טעמן' גר 500פסטה 

 13.3 גרם 300פפריקה מתוקה בצנצנת 
 2.15 'גר 200פרור לחם מוזהב חטיפים 

 2.9 חטיפים /שיבולים ' גר 500פתיתים 
 8.2 בואקום' גר 700קואקר 

 2.9 חטיפים' גר 350קוסקוס 
 13.3 'גר 750קורנפלקס תלמה 

 8.78 'גר 750קטשופ אוסם לחיץ 
 4.9 ג"ק 1קמח חיטה מלא מנופה 

 8.4 ג"ק 1קמח כוסמין מנופה 
 4 קג הטחנות 1קמח לבן מנופה 
 20.9 גרם 200 קפה נמס עלית

 18.9 גרם 200 קפה נמס רד מאג
 1.75 הדר' גר 110קרקר 

 3.5 יטבמ' גר 400ריבת תות 
 5.2 רביעייה' גר 100רסק עגבניות 

 4.4 ברמן/גרם טעמן 500שוקו 
 18.9 ל"מ 750שמן זית כתית מעולה 

 13.9 טעמן/ליטר מיה 1שמן זית למאור 
 5.5 ליטר 1שמן קנולה 

 9.9 ג"ק 1שעועית לבן בואקום 
 5.8 מנה /טעמן ' גר 400שקדי מרק 

 4.1 'גר 500תירס 
 17.9 ליטר 4פטל אחוה תרכיז 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הודעות נחוצות

 מותנית בהסכמה לתקנון זה.כל הזמנה במערכת 
ת מחייבת בתשלום ולקיחת כל המוצריםההרשמה במערכ

שהוזמנו, וכן אין להחזיר מוצרים שנרשמו בטעות.
, אין אפשרות לשלם בצ'קיםהתשלום באשראי ובמזומן 

, אין אפשרות לתשלומים, בתשלום אחדהחיוב באשראי 
באשראי רק דרך המערכת, ולא בשעת התשלום 
.המכירה

המערכת החיוב לחברת האשראי נשלח יום לאחר סגירת 
להרשמה.

אין לשלוח ילדים לאסוף מוצרים במכירה, מנסיון העבר זה
גורם הפסדים להורים, ואין לנו אחריות על כך.

אך ורק או כל טעות אחרת יתקבלו החזרים על חוסרים 
שבה הוזמנו, לאחר המכירה לא  המכירהאותה בשעת 

 התקבלו שום זיכוים.
אין צורך באישור לאחר ההזמנה במערכת.

אין לקחת זיכוים על מכירה קודמת, זהו חב לאחריני וגזל 
  גמור!

  לכיסוי ההוצאות.₪  5דמי הזמנה 
, 14.30-16.00בשעות  מענה אנושי לבירורים ושאלות

.במערכת 9בשלוחה 

 להזמנות
04-6139049  072-3371338 

הזמנה במייל ניתן לקבל טופס 
a046139049@gmail.com 

להורדה 
לחלחצו כאן

קישו
דבש

טראמפ הנחה את שר האוצר האמריקני 
להגביר את הסנקציות על איראן

הסנקציות האמריקניות פגעו קשות בכלכלה האיראנית
מ‡ ‡ברהם ויסמן 

על  המצביעות  האיראניות  ההצהרות  ברקע 
בנשיא  לפגוש  בטהרן  ההנהגה  מצד  מוחלט  סירוב 

טראמפ, הורה אתמול הנשיא האמריקני לשר האוצר 
סטיב מנוצ'ין, להגביר את הלחץ על איראן. הנשיא 
את  משמעותית  להגביר  מנוצ'ין  את  הנחה  טראמפ 

הסנקציות האמריקניות על איראן.

פגעו  איראן  על  ארה"ב  שהטילה  הסנקציות 
קשות בכלכלת המדינה הענקית, וכתוצאה מכך נא־
ולהקטין  השנתי  בתקציבה  לקצץ  הרפובליקה  לצה 

את התמיכה בארגון הטרור חיזבאללה. 

טראמפ מינה 
את רוברט 

אובריאן ליועץ 
לביטחון לאומי
היועץ החדש יעזוב את תפקידו 

כשליח לענייני בני ערובה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

את  מינה  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
רוברט אובריאן לתפקיד היועץ לביטחון לאומי. 
אובריאן יחליף בתפקידו את ג'ון בולטון, שפוטר 

על ידי הנשיא. 
יצט־ לאומי  לביטחון  כיועץ  לשמש  כדי 
לענייני  כשליח  תפקידו  את  לעזוב  אובריאן  רך 
טראמפ  שכתב  בדברים  וחטופים.  ערובה  בני 
לתפקיד  אובריאן  של  מינויו  על  ההודעה  עם 
היועץ לביטחון לאומי, הביע הנשיא את הערכתו 
לאובריאן וכתב: "עבדתי זמן רב עם רוברט, הוא 

יעשה עבודה נהדרת".

המדליף האמריקני 
סנאודן: מוכן 

לחזור לארה"ב 
אם בתנאי שאקבל 

משפט הוגן
סנואדן אמר כי אינו מעוניין לבלות 

את שארית חייו בכלא האמריקני

מ‡ ‡ברהם ויסמן

המדליף האמריקני, אדוארד סנואדן, אמר 
בראיון שהעניק לרשת סי-בי-אס, כי הוא מוכן 
לשוב לארה"ב, במקרה שיובטח לו משפט הוגן. 
מאז  ברוסיה,  מדיני  למקלט  זכה  אשר  סנואדן 
מדיני  מקלט  לקבל  מקווה  הוא  כי  אמר   ,2013
בגרמניה או בצרפת, אך שוקל גם לשוב לארה"ב 

גם אם ייאלץ לעמוד שם למשפט. 
סנואדן אמר כי הוא מסכים לשוב לארה"ב 
אם יקבל משפט הוגן, שאינו כולל ישיבה בכלא 
הממשלה  כי  הבהיר  הוא  חייו.  ימי  לשארית 
התחייבות,  לכזו  מסכימה  איננה  האמריקנית 
בח־ יתנהל  משפטו  לארה"ב,  יגיע  אם  כי  ורמז 
ארה"ב  של  המרכזית  הביון  כשסוכנות  שאיות, 
תנמק את הצעד מתוך 'הגנה על אינטרס ציבורי'.

mailto:a046139049@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
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efratd5019@gmail.com
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נשיא איראן: לא ננהל בקרוב 
מו"מ עם ארה"ב

רוחאני ייחס את תקיפת מתקני הנפט בסעודיה לחות'ים

מ‡ ‡ברהם ויסמן 

כי  אמר  רוחאני,  חסן  איראן,  נשיא 
ארה"ב.  עם  מו"מ  בקרוב  תנהל  לא  ארצו 
רוחאני התייחס גם לתקיפת מתקני הנפט 
אחראית  אינה  ארצו  כי  ואמר  בסעודיה 
מאחורי  שעומדים  מי  לטענתו  לתקיפה. 
שנתמ־ החות'ים,  המורדים  הם  התקיפה 
הנפט  מתקני  "תקיפת  ארצו.  ידי  על  כים 
בסעודיה על ידי המורדים החות'ים הייתה 

הנשיא  אמר  אזהרה",  רק 
האיראני.

רו־ האשים  בנוסף, 
איחוד  ארה"ב,  את  חאני 
האמירויות, ישראל, חלק 
וסעו־ אירופה  ממדינות 
האזרחים  במלחמת  דיה 
מעו־ הן  כי  וטען  בתימן 

דדות אותה.

ממשלה או בחירות? 

האם נתניהו לא 
שולל הליכה 

לבחירות שלישיות?
מקורבים לנתניהו מספרים כי רה''מ לא פוסל הליכה 
לבחירות נוספות אם אף אחד מהמועמדים לא יצליח 
להרכיב ממשלה • הליכוד בתגובה: ספין שקרי של 

גנץ ולפיד

מ‡: ח. פרנ˜ל

לבחירות  הולכת  ישראל  האם 
שלישיות? גורמים ששוחחו עם נת־
ניהו ביום האחרון טוענים כי הוא לא 
לטענתם,  הזו.  האפשרות  את  שולל 
שנשא  בנאום  להכריז  תכנן  נתניהו 
לממשלת  פניו  כי  הבחירות  לאחר 
''לא  באולם  הקריאות  אך  אחדות, 
רוצים אחדות'' יחד עם תגובות המ־
מלהכ־ אותו  מנעו  החרדיות,  פלגות 

ריז על כך.
נכון לספירת 91% אחוז מהקו־
לות גוש הימין התחזק ל56 מנדטים 
מול 56 של גוש השמאל ושמונה של 
ליברמן. במצב כזה קשה לראות איך 
הולכת לקום ממשלה בישראל בימים 
ואמרו  חזרו  לבן  בכחול  הקרובים. 
היום כי לא ייכנסו לממשלה אחת עם 
ואמר  חזר  ליברמן  אביגדור  נתניהו, 
חילונית  אחדות  ממשלת  ידרוש  כי 
ואילו עמיר פרץ מתעקש שלא יישב 

עם נתניהו.
הב־ על  המפלגות  של  חזרתן 
טחותיהן תקשה על אחת מהן לרדת 
מהעץ. אך כל אפשרות ריאלית לה־
קמת ממשלה תאלץ את אחת מהמ־
פלגות לחזור בה מהתחייבות כזו או 
אחרת. ממשלת אחדות חילונית עם 
נת־ של  בגידה  תדרוש  וגנץ  נתניהו 
של  ובגידה  החרדים,  בשותפיו  ניהו 
גנץ בהצהרה שלא יישב עם נתניהו. 
תד־ החרדים  עם  אחדות  ממשלת 
ממשלת  בלפיד.  גנץ  של  בגידה  רוש 
בגידה  תדרוש  נתניהו  ללא  אחדות 
ימין  וממשלת  בנתניהו.  הליכוד  של 
בגידה  תדרוש  ביתנו,  ישראל  עם 
דת  בנושאי  בהצהרותיו  ליברמן  של 
הבחירות  התקיימו  שבגללן  ומדינה, 
האחרונות. בשלב זה, כל האפשרויות 
בשל  בעיקר  קלושות.  נראות  הללו 
העובדה שכאמור, כל המפלגות חזרו 

על הבטחותיהן גם לאחר הבחירות.
נת־ הצהיר  היום  יותר  מוקדם 
ניהו כי "קיימות רק שתי אפשרויות: 
ממשלה  או  בראשותי,  ממשלה  או 
המפלגות  על  שנשענת  מסוכנת 
שאר  עם  סיכם  לדבריו,  הערביות". 
סך  מנדטים   56  – הימין  גוש  חברי 
להק־ משותף  ומתן  משא  על   – הכל 
בליכוד,  גורמים  לפי  ממשלה.  מת 
המטרה היא הקמת ממשלה הכוללת 
את גוש הימין יחד עם מפלגת כחול 
לבן. בכאן 11 אף פורסם כי בסביבתו  
של רה''מ לא פוסלים את האפשרות 
ברוט־ ממשלה  כראש  יכהן  שנתניהו 
נראית  זו  אפשרות  גנץ.  בני  עם  ציה 
שגם  בעובדה  כשנזכרים  מסובכת 
בתוך כחול לבן עצמה אמורה להיות 

רוטציה על ראשות הממשלה.
חזרה   ,12 לחדשות  בריאיון 
השרה מירי רגב את הדברים. "נעשה 
נעשה  לבחירות,  ללכת  לא  כדי  הכל 
הכל כדי שתקום ממשלה – לא נשים 
המפלגות  מלבד  מפלגה,  אף  על  וטו 
זאת,  עם  אמרה.  ציוניות",  שאינן 
הבהירה: "מי שרוצה לבוא לשבת עם 
נת־ עם  לשבת  לבוא  יצטרך  הליכוד 
קשורות  לא  שלישיות  בחירות  ניהו. 

בליכוד עם נתניהו".
מהליכוד נמסר בתגובה: "ראש 
מפ־ אף  פוסל  לא  נתניהו  הממשלה 
או  סיבה  שום  אין  ולכן  ציונית,  לגה 
רצון ללכת לבחירות נוספות. מדינת 
לממשלה  הזאת  בעת  זקוקה  ישראל 
ציונית חזקה ולא לממשלה שנשענת 
על מפלגות ערביות או לבחירות נו־
ספות. לאחר שגיבשנו היום את בלוק 
הקרו־ בימים  נפנה  הימין,  מפלגות 

בים לכל המפלגות הציוניות ונתחיל 
ראש  כאילו  הדיווחים  מיידי.  במו"מ 
בבחירות  מעוניין  נתניהו  הממשלה 
בספין  מדובר  נכונים,  אינם  נוספות 

שקרי של לפיד וגנץ".
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שיגור כושל מעזה לכרם שלום; 
לא הופעלה אזעקה

צה"ל: זוהה שיגור משטח הרצועה • הרקטה לא חצתה לתוך שטח ישראל

מ‡: מ. יו„

בצה"ל דיווחו אמש כי בוצע ני־
סיון שיגור רקטה לעבר שטח ישראל 
באזור כרם שלום, אך הניסיון לא צלח 
בשטח  נפלה  לא  המרגמה  והפצצת 

ישראל.
באמצעות  הופעלה  ההתרעה 
אפליקציית פיקוד העורף ולא הופע־
האזורית  במועצה  ביישוב  אזעקה  לה 

אשכול.

קריאה לאזרחי 
ארה"ב השוהים 
בסעודיה לנקוט 

משנה זהירות
ארה"ב ממשיכה להאשים את איראן באחריות לתקיפה 

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לאזרחיה  קוראת  ארה"ב 
במשנה  לנקוט  בסעודיה,  השוהים 
של  תקיפתם  ברקע  זאת  זהירות. 
האזרחים  במדינה.  הנפט  מתקני 
לסעודיה  הנוסעים  האמריקנים, 
זהירות.  במשנה  לנקוט  התבקשו 
כמו כן, נציגי ממשל אמריקנים לא 
יוכלו לטוס דרך נמל התעופה בעיר 
לה־ יעד  שהיה  תעופה  נמל  אבהה, 

תקפות מצד המורדים החות'ים.

ארה"ב  ממשיכה  כך  בתוך 
באחריות  איראן  את  להאשים 
אמריקני  יועץ  רוס,  דניס  לתקיפה. 
כי  אמר  לאומי,  לביטחון  במועצה 
משמרות המהפכה וכוח קודס אח־
לדבריו,  בסעודיה.  לתקיפה  ראים 
טילים שנפלו בשטחה של סעודיה 
התפוצצו,  ולא  המתקפה  במהלך 
טילים  בסוג  מדובר  כי  מוכיחים 
המורדים  ברשות  נמצא  שאינו 

התימנים. 

 במחאה על מיסוך הטלפונים הסלולריים

קרוב למאה 
אסירים 

ביטחוניים 
שובתים רעב 

השובתים נמצאים בבתי הכלא רמון, נפחא וקציעות • 
שב"ס החל בהיערכות מחשש להתרחבות וטוען: רוב 

האסירים נגררו למחאה

מ‡: מ. יו„

שו־ ביטחוניים  אסירים   88
כי  העובדה  על  במחאה  רעב  בתים 
הטלפונים  את  למסך  החל  שב"ס 
השוב־ הכלא.  בבתי  הסלולריים 
תים מרצים את עונשם בכלא רמון, 
הרשמית  ההודעה  וקציעות.  נפחא 
ידי  על  נשלחה  השביתה  בדבר 

ועדת האסירים הביטחוניים.
את־ נמסר  שב״ס  מדוברות 
 88 בצהריים  לעכשיו  נכון  מול: 
רעב  שובתים  ביטחוניים  אסירים 
סלולא־ חסמים  התקנת  רקע  על 
ריים. רוב האסירים נגררו לשביתה 
מרצון.  ולא  בלבד  הזדהות  לאור 
של  הסתה  תוצר  היא  השביתה 
הכ־ וללא  בודדים  אסירים  מספר 

וונה מאורגנת.
כל האסירים השובתים ואלה 
הבו־ לשביתה  להצטרף  שהחליטו 
לתאי  והועברו  נענשו  נשפטו,  קר 
בלבד.  ושמיכה  מזרן  בהם  בידוד 
השביתה  את  להכיל  ערוך  שב״ס 
פו־ הכוחות  מאיומים.  ירתע  ולא 

נציב  מ״מ  למדיניות  בהתאם  עלים 
וקנין,  אשר  גונדר  הסוהר,  בתי 
עם  עיתיות  מצב  הערכות  שמקיים 

הגורמים הרלוונטיים.
בנוסף נמסר כי שב״ס ימשיך 
שביתות  כלפי  תקיפה  ביד  לנקוט 
ולא  ואיומים  סדר  הפרות  רעב, 
הצבת  לגבי  ומתן  משא  שום  ינוהל 
לכלל  תורחב  שהתקנתם  החסמים 
פי  על  בארץ  הביטחוניים  האגפים 

תכנית סדורה.
אפריל  בחודש  גם  כזכור, 
הביטחו־ האסירים  פתחו  האחרון 
ניים בשביתת רעב במחאה על מי־
בבתי  הסלולריים  המכשירים  סוך 
הכלא, שביתה שארכה שבוע ימים.
בתוך כך, מקורות המקורבים 
לחמאס מסרו היום כי האסיר חסן 
סלאמה, בכיר בארגון החמאס המ־
היש־ בכלא  עולם  מאסרי   46 רצה 
האסירים  למחאת  הצטרף  ראלי, 
וישבות רעב גם הוא. סלאמה הור־

 18 בקו  הפיגועים  שני  בתכנון  שע 
בירושלים בשנת 1996, בהם נרצחו 

46 ישראלים.

http://bit.ly/2keEagu-mwaxb-rimon
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ראשי סיעות הימין סיכמו על הקמת בלוק ימני 
בראשות נתניהו

בפגישה שכינס נתניהו בלשכתו החליטו ראשי הסיעות להקים צוות מו''מ משותף לכלל סיעות הימין

מ‡: ח. פרנ˜ל

סיעות  ראשי  מהקולות,  כ-91%  ספירת  אחרי 
בירו־ הממשלה  ראש  במשרד  אמש  התכנסו  הימין 
בהובלת  אחד  ימין  כבלוק  לפעול  והתחייבו  שלים 
הבאה.  הממשלה  של  לכינונה  יחד  שיפעל  נתניהו, 
בפגישה הוחלט גם על הקמת צוות מו''מ משותף לכל 
סיעות בלוק הימין. בתוך כך, לשכת ראש הממשלה 
הודיעה כי נתניהו לא יטוס לעצרת האו"ם בשל הנ־

סיבות הפוליטיות.
על  הוחלט  שבה  הממשלה  ראש  עם  בפגישה 

הסיעות  וראשי  לוין  יריב  השר  השתתפו  ימין  בלוק 
יעקב ליצמן, משה גפני, נפתלי בנט, איילת שקד וב־
נעדר  דרעי  אריה  השר  ש''ס,  יו''ר  סמוטריץ'.  צלאל 
מהפגישה בעקבות השתתפותו באזכרה לשר לשעבר 
דוד אזולאי, והוא נפגש עם נתניהו ביחידות לפני כן.

לאחר מכן מסר נתניהו הצהרה לתקשורת ואמר 
"אנחנו הולכים יחד למו"מ להקמת ממשלה בראשו־
אפשרויות:  שתי  רק  כי "קיימות  הוסיף  נתניהו  תי", 
או ממשלה בראשותי, או ממשלה מסוכנת שנשענת 
כי  הבהירו  בליכוד  גורמים  הערביות".  המפלגות  על 

שכוללת  "לממשלה  מכוונת  המפלגה 
את כל גוש הימין וכחול לבן".

יריב  השר  כי  הודיע  נתניהו 
צוות  בראש  שיעמוד  שר  יהיה  לוין 
והזהיר  המפלגות  נציגי  עם  המו"מ 
מפני האתגרים הביטחוניים הצפויים. 
"בעת הזו, יותר מאי פעם, בייחוד אל 
המ־ זו  הביטחוניים,  האתגרים  מול 
חויבות שלנו לביטחון מדינת ישראל, 

זו המחויבות שלנו לבוחרינו".

בשל השריפה בחיפה:

היתר הרעלים 
של "שמן 

תעשיות" בוטל
המשרד להגנת הסביבה הורה לחברה לפנות 

חומרים מסוכנים דליקים באופן מיידי

מ‡: מ. יו„

הסביבה  להגנת  המשרד 
הרעלים  היתר  את  אתמול  ביטל 
במ־ תעשיות"  "שמן  המפעל  של 

פרץ חיפה. המשרד הורה לחברה 
לפנות חומרים אלה באופן מיידי. 
שריפת  אירוע  בעקבות  זאת 
בתחי־ במפעל  שהתרחשה  הענק 

לת ספטמבר.
להגנת  המשרד  בהודעת 
תעשיות  "שמן  נכתב:  הסביבה 

באירועי  לטפל  ערוכה  אינה 
מסו־ חומר  במעורבות  שריפה 
אינן  במפעל  הכיבוי  מערכות  כן. 
הרעלים  היתר  ביטול  תקינות". 
ייכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב.
במשך  באש  עלו  בשריפה 
תוצרת  של  טונות  מאות  שעות 
מח־ וגגות  מאכל  שמן  המכילה 
אסבסט  מלוחות  העשויים  סנים 
במפעל  הכיבוי  מערכות  צמנט. 
נפגעו והוא אינו עומד עוד בהיתר 
הרעלים הנדרש ממפעל מסוג זה.

החל הליך השימוע 
לנתניהו לפני הגשת 

כתב אישום
אתמול הגישו עורכי הדין של נתניהו ראשי פרקים לטיעוניהם

מ‡: ח. פרנ˜ל

יממה אחרי הבחירות, את־
השימוע  הליך  החל  (רביעי)  מול 
של ראש הממשלה בנימין נתניהו 
לממשלה  המשפטי  היועץ  אצל 

אביחי מנדלבליט.
פרקים  ראשי  הוגשו  היום 
של  ההגנה  צוות  של  לטיעונים 
ראש הממשלה, והשימוע יתקיים 
במועדו בעוד שבועיים. בכאן 11 
פורסם כי צוות ההגנה של נתניהו 
אינו צפוי לבקש דחייה לשימוע, 
אך גם אם יעשה כן מכורח הנסי־

בות פוליטיות – ייענה בשלילה.
צפויה  הסניגורים  בפני 
עמדת  את  לשנות  קשה  עבודה 
פרק־ שהוא,  המשפטי,  היועץ 
מאמי־ וצוותיהם  המדינה,  ליט 
נתניהו  נגד  החשדות  שכתב  נים 
המעורים  גורמים  היטב.  מבוסס 
בתיק אומרים כי עסקה לצמצום 
הממשלה  ראש  עם  האישומים 
בד  הפרק.  על  אינה  ביטולם –  או 
בבד, היום הצטרף עורך הדין רם 
נתניהו,  של  ההגנה  לצוות  כספי 

שם ישמש יועץ לעורכי הדין.

http://bit.ly/2lOc7EN-mwaxb-buba
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איזה קשר יש בין הבחירות, המועמדים וביטחון 
עצמי ואיך האנשים שסביבנו רואים אותנו?

בני גנץ זכה בלמעלה ממיליון קולות של אזרחי ישראל. הוא לא 
קיבל זאת בזכותו, הוא קיבל זאת בזכותו של יריבו הגדול בנימין 
נתניהו. מצביעי גנץ הלכו להצביע עבורו במטרה אחת ברורה 

- להפיל את נתניהו מהשלטון. האם הצליחו בכך? ימים יגידו.

למה זה התנהל כך?

משמעותית  ביטחונית  היסטוריה  עם  אדם  גנץ,  בני  מדוע 
במיוחד, רמטכ"ל לשעבר, זכה בקולותיהם של אנשים רק בכדי 

להפיל מישהו אחר מהשלטון, ולא בגלל מי שהוא?

תדמית  הייתה  גנץ  של  התדמית  בתדמית.  נעוצה  התשובה 
בעייתית. הוא שידר משהו לא טוב בעמידה שלו, ביציבה שלו 

ובדיבוריו.

יכולות הכריזמה של גנץ דלות מאוד. וודאי אל מול יריבו המ־
שמעותי, בנימין נתניהו.

גנץ  של  במקרה  היטב  ניבטה  לרבים,  שנוגעת  הקהל,  חרדת 
והובילה למספר רב של טעויות וקושי של הציבור בישראל לה־

תחבר אל האיש.

הקשר של זה לחיי היום יום שלנו, הוא כי גם אנו יכולים לה־
פגין משהו בהתנהלותנו. ובדיוק באופן שבו נתנהל, כך החברה 

תתנהל מולנו. וכך יתפסו אותנו.

כולנו רוצים להיתפס באור חיובי וטוב. הדרך לעשות זאת נעו־
אנשים  בפני  מופיעים  אנו  שבה  בדרך  ובראשונה,  בראש  צה, 

ובדרך בה אנו מעבירים מסר לשני.

באופן  אישיותך  את  ותבנה  הללו  הסודות  את  תבין  כאשר 
אליך  היחס  אוטומטי,  באופן  ובעוצמה,  בביטחון  מלא  שתהיה 

ישתנה לטובה. 

הח־ את הטכניקות  לך  אישי שינחיל  אתה מעוניין באימון  אם 
בי־ עם  לאדם  אותך  ויהפכו  עצמי,  ביטחון  עם  לאדם  שובות 
'הצלחה':  מכון  של  המייל  לכתובת  עכשיו  פנה  עצמי,  טחון 

iontan345345@gmail.com

והשאר את מספר הטלפון שלך.

אנו נשתדל להיענות לפנייתך בהקדם.

פר־ על  קפדנית  ושמירה  מלאה  דיסקרטיות  מובטחת  לפונים 
טיותם.

הראשו־ הפונים  ועשרת  ממשיך  המבצע  ההצלחה  בעקבות 
לאימון  (במקביל  מתנה  גרפולוגי  באבחון  יזכו  זה  לפרסום  נים 

האישי).
הרבה הצלחה! 

אם אתה מעוניין באימון אישי שינחיל לך את הטכניקות החשובות לאדם עם ביטחון 
עצמי, ויהפכו אותך לאדם עם ביטחון עצמי, פנה עכשיו לכתובת המייל של מכון 

iontan345345@gmail.com :'הצלחה'
והשאר את מספר הטלפון שלך.

אנו נשתדל להיענות לפנייתך בהקדם.
לפונים מובטחת דיסקרטיות מלאה ושמירה קפדנית על פרטיותם.

בעקבות ההצלחה המבצע ממשיך ועשרת הפונים הראשונים לפרסום זה יזכו באבחון 
גרפולוגי מתנה (במקביל לאימון האישי).

CBT טור

פנהעכיולכובהמיילהבהוהרמספרהטלפוןלך


נונמחליורעמךרולהםיחעמך
לחהבהריוטוביעלעבר

בכחול לבן שומרים על שתיקה: 
מחכים לתוצאות השימוע לנתניהו
במפלגה מבינים שהזמן משחק לטובתם, ככל שיתקרב מועד השימוע, יגדל הסיכוי למרד 

בתוך הליכוד

מ‡: ח. פרנ˜ל

נתניהו  ובנימין  שהליכוד  בעוד 
הממשלה  הרכבת  על  הצהרות  מצהירים 
הבאה ונתניהו אף כינס את ראשי מפלגות 
הימין לסיכום על הליכה כגוש אחד, בכחול 
לא־ נכון  יחסית.  שתיקה  על  שומרים  לבן 
לליכוד  פניות  ביצעו  טרם  במפלגה  תמול 
במגעים  להתחיל  כדי  ביתנו  ולישראל 
הצהירו,  עליה  האחדות  ממשלת  לקראת 
והסתפקו בהקמת צוות מו''מ שיתחיל את 

עבודתו בימים הקרובים.
מחכים  שבמפלגה  היא  לכך  הסיבה 
זה  עם  יסונכרן  הפוליטי  הזמנים  שלוח 
יפורסמו  ימים  כמה  בעוד  רק  המשפטי. 
התוצאות הרשמיות הסופיות, ולאחר מכן 
להתייעצויות.  ימים  מספר  עוד  יישארו 
רק לאחר מכן תוטל הרכבת הממשלה על 
אחד המועמדים – שיקבל לצורך המשימה 
בנובמבר,  רק  ימלאו  אלה  ימים  ימים.   28
כאשר כבר בתחילת אוקטובר אמור להת־

קיים השימוע של ראש הממשלה.
שמועד  שככל  מבינים  לבן  בכחול 
שית־ הסיכוי  גדל  כך  מתקרב,  השימוע 
הקמת  שיאפשר  הליכוד,  בתוך  מרד  קיים 
אמירה   - נתניהו  ללא  אחדות  ממשלת 
בשלב  לסגת  כוונה  כל  במפלגה  אין  ממנה 
להתנגד  מתכוונים  לא  במפלגה  לכן,  זה. 

לכך שנתניהו יהיה זה שיקבל את ההזדמ־
נות להקים ממשלה ראשון, שכן הוא צפוי 
למועד  אותם  יקרב  רק  והדבר  להיכשל 
שהדבר  בתקווה  המשמעותי,  המשפטי 

יהווה גם צומת פוליטי משמעותי.
המוזרים  מהדברים  אחד  עוד 
שבעוד  הוא  האלה  בבחירות  שקרו 
תמיד  המועמדים  כתיקונם  שבימים 
המנדט  את  ראשונים  לקבל  שואפים 
מעדי־ הם  הפעם  הממשלה,  להרכבת 

מעוניין  גנץ  מחד,  יתחיל.  שהשני  פים 

לאחר  ואז  המנדט,  את  יקבל  שנתניהו 
שלו;  השימוע  יגיע  במשימה  שייכשל 
זה  יהיה  שגנץ  מקווה  נתניהו  ואילו 
שייכשל ראשון, כדי שיופעל עליו לחץ 
להצטרף לנתניהו כשזה יקבל מידיו את 

המנדט.
נשיא  של  בידיו  נמצא  הכוח  כרגע 
בשבוע  שיתחיל  ריבלין,  ראובן  המדינה 
רק  רשמיות.  בלתי  בהתייעצויות  הבא 
המנהיגים  שני  את  הנשיא  יזמן  לאחריהן, 

לפגישה בשש עיניים.

 10%
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*
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מחבלת שלפה סכין ונורתה
בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים נקבע מותה של מחבלת בשנות ה-50 לחייה • זאת אחרי 

שניסתה לבצע פיגוע מוקדם יותר במעבר קלנדיה

מ‡: מ. יו„

לבצע  בבוקר  אתמול  ניסתה  מחבלת 
במעבר  הביטחון  כוחות  נגד  דקירה  פיגוע 
קלנדיה. הכוחות השתלטו על המחבלת ונ־
טרלו אותה. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. 
המחבלת פונתה במצב קשה לבית החולים 
הדסה הר הצופים בירושלים שם מתה מפ־

צעיה.

מפרטי האירוע עולה כי הכוחות במ־
היא  אך  לעצור,  לה  וקראו  בה  הבחינו  קום 
לעברם  שלפה  לקריאותיהם,  נענתה  לא 

סכין - ונורתה על ידי כוחות הביטחון.
לוחמי  של  סריקות  במהלך  כך,  בתוך 
צה"ל למציאת אמצעי לחימה בלתי חוקיים 
במרחב החטיבה המרחבית "יהודה", תפסו 
הנשק  קלאצ׳ניקוב.  מסוג  נשק  הלוחמים 

הועבר לידי כוחות הביטחון.
צה"ל  לוחמי  עצרו  הלילה  במהלך 
ישראל  ומשטרת  מג"ב  שב״כ,  וכוחות 
מבוק־ שלושה  ובבקעה  ושומרון  ביהודה 
שים החשודים במעורבות בפעילות טרור, 
לעבר  אלימות  סדר  ובהפרות  עממי  טרור 
הוע־ החשודים  הביטחון.  וכוחות  אזרחים 

ברו לחקירה.

חמאס פנה למצרים בדרישה לשפר 
את תנאי האסירים הביטחוניים

לפי העיתון הלבנוני אל-אחבאר, בחמאס ביקשו מהמצרים לפנות לישראל, ואמרו כי השביתה על 
רקע תנאי האסירים עלולה להוביל לפיצוץ • המצרים ביקשו מחמאס להמתין בשל הבחירות בישראל

מ‡: מ. יו„

דיווח  אל-אחבאר  הלבנוני  העיתון 
חמאס  ביקש  הרגיעה,  מהבנות  כחלק  כי 
ולדרוש  ישראל  עם  קשר  ליצור  מהמצרים 
בח־ אמרו  עוד  האסירים.  תנאי  שיפור  את 
נרחבת  שביתה  בפני  ניצבים  הם  כי  מאס 
להוביל  לדבריהם,  שיכולה  האסירים  של 

לפיצוץ.
עם  בנושא  ידונו  כי  הבטיחו  בקהיר 

בע־ להמתין  מחמאס  ביקשו  אך  ישראל, 
כמאה  בארץ.  המתקיימות  הבחירות  קבות 
רעב  בשביתת  פתחו  ביטחוניים  אסירים 
בסוף השבוע עקב חילוקי דעות עם שירות 
ציבוריים  טלפונים  התקנת  על  הסוהר  בתי 

באגפים.
מקו־ אמרו  החודש  יותר  מוקדם 
המשלחת  כי  חדשות  לכאן  פלסטינים  רות 
בביקורה  לחמאס,  מסר  העבירה  המצרית 
מוכנה  ישראל  לפיו  עזה,  ברצועת  האחרון 

וזאת  הבחירות,  אחרי  לעזה  הטבות  למתן 
בתמורה לשמירת השקט בדרום.

ההקלות  במסגרת  המקורות,  לדברי 
להג־ מבטיחה  היא  להן,  מוכנה  שישראל 
דיל את הייצוא מעזה, להסיר חסמים מעל 
ברצועה.  הדיג  מרחב  את  ולהגדיל  ייבוא 
לכאן  מסר  הפלסטינים  מהגורמים  אחד 
הגדלת  גם  נמצאת  הפרק  על  כי  חדשות 
דרך  לעזה  מצרים  בין  הסחורות  תנועת 

מסוף רפיח.

אומן: בן שנתיים נפצע כשהתהפך 
עם בימבה 

מצבו בינוני

מ‡: יר‡ל לבי‡   

הצלה  איחוד  של  הבינלאומי  למוקד 
עם  שהתהפך  פעוט  על  קריאה  התקבלה 
מברסלב  נחמן  רבי  לציון  בסמוך  בימבה 

זצוק"ל בעיר אומן שבאוקראינה.

חו־ קראהן  ציון  ובן  ארוש  בן  אהרון 
בשים באיחוד הצלה סיפרו: "הענקנו סיוע 
ראשוני בזירת האירוע לפעוט שסובל מח־
בלות ופציעות בראשו ובפלג גופו העליון.

של  באמבולנס  פונה  הוא  מכן  לאחר 

רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  הצלה  איחוד 
חו־ מספר  נשארנו  המקומי.  החולים  בבית 
בשים בבית החולים לסייע לילד ומשפחתו 
החו־ בית  צוותי  מול  רפואי  וליווי  בתרגום 

לים".

"

40*8510

1

1

המשטרה: יותר 
מ-20 נחקרו 

בחשד לעבירות 
שקשורות 
לבחירות

69 תיקי חקירה נפתחו מאז שעות הבוקר בחשד 
לתעמולת בחירות אסורה, זיופים, אלימות ועוד • נער 
בן 17 עוכב לחקירה לאחר שהזדהה באמצעות תעודת 
זהות של אחר • ברהט עוכב חשוד שניסה לשלשל כמה 
מעטפות בו זמנית, ומזכיר קלפי בערערה נחקר בחשד 

להטיית הבחירות

מ‡: מ. יו„

נעצרו  אדם  בני  מ-20  יותר 
או עוכבו במשך יום הבחירות, לפני 
בעבירות  למעורבות  בחשד  יומיים, 
או  ישיר  באופן  הקשורות  שונות 
מה־ ה-22.  לכנסת  לבחירות  עקיף 
נפתחו 69  כה  עד  כי  נמסר  משטרה 
תעמו־ בגין  היתר  בין  חקירה,  תיקי 
לת בחירות אסורה, זיופים, אלימות, 
והתחזות  הציבורי  הסדר  הפרת 

לאחר.
שב־ בערערה  בקלפי  חבר 
וואדי ערה התלונן כי מזכיר הקלפי 
הקלפי,  לתוך  מעטפות  כמה  הכניס 
המשטרה.  בבדיקת  נמצא  האירוע 
שלפיו  דיווח  התקבל  יותר,  מוקדם 
כמה מעטפות  ניסה לשלשל  מצביע 
שוטרים  ברהט.  הקלפי  תיבת  אל 
שהגיעו למקום עיכבו אותו לחקירה 

בחשד לניסיון להטיית הבחירות.
חשד  נבדק  הצהריים  בשעות 
ירכא  בכפר  קלפיות  בחמש  לזיוף 
שבגליל. על פי החשד, בוצע ניסיון 
תוך  אל  יחד  מעטפות  כמה  להכניס 
שנת־ חשודים  כמה  הקלפי.  תיבת 
לחקירה.  עוכבו  מעשה  בשעת  פסו 
המרכזית,  הבחירות  ועדת  יו"ר 
השופט חנן מלצר, הורה על הפסקת 
לסיום  עד  קלפיות  באותן  ההצבעה 
תימשך  מכן  לאחר  בנושא.  הבדיקה 

השעה  עד  קלפיות  באותן  ההצבעה 
חצות.

בהודעת השופט מלצר בנושא 
צוין כי "עם קבלת התלונות הוחלט 
תיפסק  אלה  בקלפיות  ההצבעה  כי 
עד לתום הבירור. יו"ר ועדת הבחי־
רות האזורית בעכו, השופטת עידית 
רז-וינברגר, תספור את מספר הבו־
למחיקות  בהתאם  שהצביעו,  חרים 
הבוח־ רשימת  של  השני  שבעותק 

רים.
"לאחר רישום מספר הבוחרים 
השופטת  תפתח  כאמור,  שהצביעו 
רז-וינברגר, בליווי מפקח טוהר הב־
את  האזורית  הוועדה  ומנהל  חירות 
מהקלפיות  אחת  בכל  הקלפי  תיבת 
המעטפות  מספר  את  ותמנה  הנ"ל, 
על  יתועד  הספירה  הליך  שבתיבה. 
בצילום  הבחירות,  טוהר  מפקח  ידי 

וידאו, ככל שיתאפשר הדבר".
בשעות אחר הצהריים התקבל 
במוקד 100 של המשטרה דיווח על 
שהתגל־ נאצי"  "ביבי  נאצה  כתובת 
המ־ כוחות  אביב.  תל  בטיילת  תה 
מבנימינה   27 בן  צעיר  עצרו  שטרה 

בחשד לריסוס הכתובות.
כמו כן צעיר בן 17 עוכב בש־
עות הצהריים על ידי שוטרים לאחר 
במרכז  לקלפי  הגיע  החשד  פי  שעל 
תעודת  באמצעות  והזדהה  ירושלים 

זהות שאינה שייכת לו.

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

לבנון: מחסור חמור 
בדלק בתחנות

בעקבות המחסור ביתרות דולרים

מ‡: יר‡ל לבי‡

הל־ המדינה  של  המרכזי  לבנק 
הש־ תחנות  בעלי  מט"ח.  אין  בנונית 
שהם  על  במחאה  התחנות  את  ביתו 
נדרשים לקנות דולרים בשוק השחור 

על דלק מיובא.
בלומברג  באתר  הדיווח  פי  על 
מוניטרי  משבר  שורר  רב  זמן  כבר 

בלבנון ואין לממשלה יתרות דולרים,
לשוק  פונים  התחנות  בעלי 
השחור, שם הם נדרשים לשלם מעל 

השער הרשמי.
חברת  יו"ר  סגן  צ'מאס,  מארון 
בשבוע  אמר   ,MEDCO הנפט 
לא  דולרים,  נמצא  לא  "אם  שעבר. 

נוכל לייבא מוצרים ויהיה מחסור".

ארה"ב טרם הנפיקה ויזות לאיראנים 
שמאיימים לבטל את הגעתם

לקראת העצרת הכללית של האו"ם: ארה"ב טרם הנפיקה ויזות לאיראנים שזועמים ומאיימים 
לבטל את הגעתם

מ‡: יר‡ל לבי‡

מד־ האיראניות  הידיעות  סוכנויות 
ווחות כי טרם הונפקו אשרות הכניסה לא־
שאמורים  המשלחת  לחברי  הברית  רצות 
להגיע לכינוס העצרת הכללית של האו"ם. 
חבריה,  של  שהביקור  מזהירים  האיראנים 
ושר  רוחאני  חסן  הנשיא  עומד  שבראשם 

במידה  להתבטל  עלול  זריף,  מוחמד  החוץ 
שהוויזות לא יונפקו בשעות הקרובות.

הקרוב  בשישי  להמריא  אמור  זריף 
אליו  להצטרף  אמור  ורוחאני  יורק,  לניו 
מטה־ ההמראה  למועד  עד  אם  שני.  ביום 
שלא  מתכננים  הם  ויזה,  יקבלו  לא  הם  רן 
לצאת כלל לעצרת. עצרת האו"ם השנתית 
לחברי  ויזה  מתן  ואי  שני,  ביום  תיפתח 

הממשל האיראני עשוי לשנות משמעותית 
את כל השיח בעצרת.

שלבכירי  הראשונה  הפעם  זו  אין 
הממשל בטהרן יש בעיות עם סידורי ההג־
עה שלהם למטה האו"ם בניו יורק. בביקורו 
הוגב־ תנועתו  זריף  החוץ  שר  של  האחרון 
לה, אך כעת נראה שמדובר בשיא חדש של 

קשיחות מצד הממשל בוושינגטון. 

חב"ד בחרה "ג": הכפלה בכפר חב"ד, 
נתוני שיא בקריית מלאכי ולוד

בבחירות תשע"ה זכתה ג' בכפר חב"ד ב-204 קולות, ב-2019 ב-533 קולות, ואילו כעת ב-1,064 
קולות. בקריית מלאכי זכתה ג' ב-1,002 קולות גידול עצום לעומת העבר. פרוש: "מבטיח להמשיך 

לשרת אתכם נאמנה יום יום במהלך כל הקדנציה"

מ‡: יר‡ל לבי‡

בתום ספירת הקולות בריכוזי חסידי 
חב"ד ברחבי הארץ, התברר כי נרשם הישג 
ביטוי  לידי  שבא  התורה'  ל'יהדות  חשוב 
וגידול  מאוד  ניכרים  בשיעורים  בהצבעה 
'יהדות  ברשימת  החב"דית  בתמיכה  ניכר 
מדו־ הקודמות.  הבחירות  לעומת  התורה' 
בר בהישג חשוב של יהדות התורה בחב"ד 
כאשר משנת תשמ"ט – יהדות התורה חזרה 
רבים  חב"ד  בריכוזי  הבכורה  את  וקיבלה 

ובראשם בכפר חב"ד.
התוצאה הושגה הודות לתמיכת רבני 
השר  סגן  לקריאת  שנענו  חב"ד  ומשפיעי 
חב"ד  לחסידי  וקראו  פרוש  מאיר  הרב 
"הרשימה  לטובת  הרבי  להוראת  לציית 
שחב"ד  היא  וההערכה  ביותר",  חרדית 
כעת  בבחירות  התורה  ליהדות  תרמה 

כ-10,000 קולות.
'יהדות  זכתה  תשע"ה  בבחירות  כך 
קולות,  ב-204  חב"ד  בכפר  התורה' 
קו־ ב-533  זכתה  א'  מועד   2019 בבחירות 
ל-1,064  זכתה  כעת  בבחירות  ואילו  לות, 
קולות. בקריית מלאכי זכתה 'יהדות התורה' 
במאות רבות של קולות בתשע"ט מועד א', 
בו־ בעשרות  זכתה  לכך  שקדמו  בבחירות 

דדות, ואתמול זכתה ב-1,002 קולות.
נרשמה  בלוד  חב"ד  בקהילת  גם  כך 
תמיכה של מאות קולות לעומת קולות בו־
כעת  ובבחירות  הקודמות.  בבחירות  דדים 
עוד  נוספו  אלו  לצד  קולות.  ל-643  זכתה 
רבות  בנקודות  חב"ד  חסידי  של  ריכוזים 
קולות  מאות  של  תוספת  הארץ:  ברחבי 
רחו־ כדלהלן,  ויישוב  יישוב  בכל  בחב"ד 
לציון,  בראשון  העמק,  מגדל  צפת,  בות, 
שבהם  נוספות,  רבות  ובערים  ירושלים 
של  וגורפת  גוברת  תמיכה  הפעם  היתה 

חב"ד ב'יהדות התורה'.
התורה  יהדות  עלתה  עילית  בביתר 
במיספר ניכר ועלייה של 900 קולות כאשר 
הג־ חב"ד  מקהילת  הגיע  מהם  גדול  חלק 

דולה בעיר.
מס־ התורה  יהדות  של  חב"ד  במטה 
של  הרבה  הפעילות  את  רב  בסיפוק  כמים 
המטה בתקופה האחרונה ומודים לכל המ־
הג־ האחדות  את  ומציינים  הרבים  סייעים 
שהתאחדו  חב"ד  ומשפיעי  רבני  של  דולה 

כולם להצלחת יהדות התורה.
סגן השר הרב מאיר פרוש: "בכל רי־
כוזי חב"ד ובכפר חב"ד עלינו בכמות מש־
הקודמות.  בבחירות  שהיינו  ממה  מעותית 
חסידי  ולכל  חב"ד  ומשפיעי  לרבני  תודה 
מבטיח  אני  הרבי.  כציווי  שהתגייסו  חב"ד 
יום  יום  נאמנה  אתכם  לשרת  להמשיך 
במהלך כל הקדנציה, הכרת הטוב זה מושג 
יסודי ובסיסי בהתנהלות של יהודי חרדי".

גפני:  "גם בקיבוצים 
הצביעו ג', ואמרו די 

להסתה!"
גפני הוסיף "יש עליה משמעותית במספר הקולות 

ל'יהדות התורה' בכל רחבי הארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡

הרב  ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר 
להודות  מבקש  אני   - גפני  משה 
למנהלי  לרבנים,  ובראשונה  בראש 
לפעילים,  הסניפים,  לראשי  המטות, 
למתנדבים, למאות אלפי המצביעים 
ולכל מי שנטל חלק במערכה החשו־

בה".
על  ששומר  התורה  דגל  יו"ר 
שזו־ האמת  "מתוצאות  טוען  איפוק 
העת  כל  ומתפרסמות  אלינו  רמות 
  - המרכזית'  הבחירות  'ועדת  באתר 

התורה'  'יהדות 
עליה  רושמת 
הערים  בכל 
הארץ,  ברחבי 
וירוחם  מאילת 
תל  שבדרום, 
איזור  וכל  אביב 
גוש  המרכז, 
-יהודה  ן ו עצי
ירוש־ ושומרון, 

וסביבותיה,  לים 
שמונה  וקרית 

ומעלות שבצפון".
מש־ עליה  "יש  הוסיף  גפני 
ל'יהדות  הקולות  במספר  מעותית 
התורה' בכל רחבי הארץ. גם בערים, 
יישובים וקיבוצים שבפעם הראשונה 
בהיסטוריה אנשים הצביעו ג', ואמרו 

די להסתה!".
שם  "קידשנו  אמר  לסיום 
גאים  להיות  צריכים  ואנחנו  שמיים 
על כך. תתעודדו! - ניצחנו! שאו את 
דגל התורה בגאווה, היהדות החרדית 

ניצחה!".



יום חמישי י"ט אלול תשע"ט 19/09/2019 14

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

בעולם עקבו אחרי הבחירות: 
"נתניהו הפסיד, אבל גנץ לא ניצח"
גם העולם הערבי לא נשאר אדיש לבחירות הישראליות. סוכנות הידיעות הפלסטינית "מעאן" 

בישרה בכותרת: "נתניהו הפסיד אבל גנץ – לא ניצח"

מ‡: יר‡ל לבי‡

את  מעסיקות  בישראל  הבחירות 
תקשו־ בגופי  דיווחים  וגוררות  העולם 
הח־ רשת  שונות.  במדינות  רבים  רת 
פתחה   ,CNN-ה האמריקנית,  דשות 
והידיעה  ירושלים.  חומות  מול  אולפן 
את  נשאה  הרשת,  של  באתר  הראשית 
האמרי־ למצביעים  המוכרת  הכותרת 
 ,"TO CLOSE TO CALL" :קנים
מתחת  להכריע".  מכדי  "צמוד  כלומר 
נכתב: "נתניהו נלחם על עתידו". * גם 
 ,AFP כתב סוכנת הידיעות הצרפתית
מתוח  "לילה  על  מירושלים  דיווח 
מאוד". הכתב חידד והוסיף: "אולי אנו 

עדים לסוף עידן נתניהו".
הברי־ "אינדיפנדנט"  בעיתון 
הצלי־ לא  והימין  "נתניהו  נכתב:  טי 
גם  המדגמים".  פי  על  רוב  להשיג  חו 
"לפי  כי  דיווח  פוסט"  "הוושינגטון 

אחרי  מעט  מפגר  נתניהו  המדגמים 
 RT רשת   * גנץ".  בני  העיקרי  יריבו 
לה־ יאלץ  ש"נתניהו  דיווחה  הרוסית 
להגשים  ניתן  יהיה  אם  ולראות  מתין 
ולפ־ אדמות  עוד  לספח  החלטתו  את 
גוע בתהליך השלום עם הפלסטינים".

דלה  קוריירה  האיטלקי  העיתון 
הימין,  של  גורלו  את  חרץ  לא  סרה 
 - לנתניהו  רוב  "אין  הייתה:  וכותרתו 
ראש בראש עם הגנרל לשעבר גנץ". * 
"קרב  נכתב  האיטלקי  רפובליקה  בלה 
הקיצוני,  "הימין  ודווח:  צמוד",  צמוד 
לעבור  הצליחה  לא  יהודית,  עוצמה 

את אחוז החסימה".
 TRT ברשות השידור הטורקית
מצביעים  בישראל  שהמדגמים  דווח 
הרוב  את  השיג  לא  שנתניהו  כך  על 
לוט  "עתידו  וכי  הנחוץ  הפרלמנטרי 

בערפל".

הד־ טיימס"  יורק  ה"ניו  העיתון 
הדתי  האופי  סוגיית  את  דווקא  גיש 
במרכז  שעמדה  כסוגיה  המדינה  של 
הבחירות האלו. ודחק את הידיעה על 
תוצאות המדגמים לתחתית הדף "גנץ 

ונתניהו נראים צמודים".
נשאר  לא  הערבי  העולם  גם 
סוכנות  הישראליות.  לבחירות  אדיש 
בישרה  "מעאן"  הפלסטינית  הידיעות 
 – גנץ  אבל  הפסיד  "נתניהו  בכותרת: 
פרסה  ג'זירה"  "אל  רשת  ניצח".  לא 
ביש־ החדשות  מאולפני  מסך  צילום 
פחות  מקבל  "נתניהו  והכריזה:  ראל 
של  נוספת  בידיעה  מיריבו".  קולות 
המפ־ עמדות  של  פירוט  ישנו  הרשת 
הישרא־ לסוגיה  בנוגע  השונות  לגות 
לבן"  "כחול  כשתחת  לית-פלסטינית, 
מלה־ "נמנע  המפלגה  שמנהיג  נכתב 

תייחס לסוגיה".

אור ירוק להרחבת 
משכן הכנסת, היקף 

הבנייה יצומצם
בחודש שעבר אישרה עיריית ירושלים תכנית המשדרגת את 
הלשכות של חברי כנסת אך כעת מודיעה הוועדה המחוזית 

על החלטתה לצמצם את היקף הבנייה

מ‡ פ. יוחנן

איש־ ירושלים  המחוזית  הוועדה 
משכן  להרחבת  התכנית  קידום  את  רה 
צמצום  על  החליטה  אך  ישראל,  כנסת 
הגדול  אדריכלי  "האתגר  הבינוי.  היקף 
הוספת  הינו  התכנית  בפני  עמד  אשר 
יס־ שלא  באופן  לכנסת  הנדרש  הבינוי 
המונומנטלי",  במבנה  יתחרה  או  תיר 
הסבירה מתכננת מחוז ירושלים, שירה 
תלמי-באבאי. לדבריה, "התכנון המעו־

דכן הצליח לעמוד באתגר זה".
אישרה  האחרון  אוגוסט  בחודש 
הוועדה המקומית תוספות בינוי למשכן 
חדשים  בניינים  הקמת  לטובת  הקיים 
לשכות  לטובת  הקיים  לבניין  מדרום 
חדשות לחברי הכנסת, משרדי מנהלה, 

וועדות,  חדרי  אוכל,  וחדרי  מטבחים 
המ־ הבחירות  וועדת  משרדי  מלונית, 
להחלטת  בהתאם  אמנם,  וכו'.  רכזית 

המחוזית יבוצעו שינויים בתכנית.
הינו  המעודכנת  בתכנית  הבינוי 
הקרקע  מפני  קומות   1-2 של  בגובה 
ובשטחי בנייה של כ-2,8000 מ"ר מעל 
בתת-הקרקע  מ"ר  וכ-66,500  לקרקע 
בניגוד  זאת  תת-קרקעי.  חניון  כולל 
המקומית  הוועדה  שהגישה  לתכנית 
כ-12  של  יותר  גבוה  בינוי  שהציעה 
של  ובינוי  רופין  רחוב  ממפלס  מטר 
כ-2-3 קומות בדירוג עולה כלפי רחוב 
בחלקים  הסתיר  שכאמור  בינוי  קפלן, 
רבים את משכן הכנסת. בנוסף, התכנית 
שטחים  מ"ר  כ-56,000  כללה  הקודמת 

mailto:lm@shaharit.com
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פרק ה - כיצד ירגיל האדם עצמו במדת החסד
העקר - אהבת ה'

א ַיִניַח ֲעבוָֹדתוֹ  ְכִלית ַאֲהָבה שֶׁלֹּ ִניַסת ָהָאָדם ֶאל סוֹד ַהֶחֶסד הּוא ֶלֱאהֹב ֶאת ה' תַּ ִעיָקר כְּ
ה ָצְרֵכי  ִחלָּ ן תְּ ַרְך, ְוָלֶזה ְיַתקֵּ ָלל ְלֵעֶרְך ַאֲהָבתוֹ ִיְתבָּ ָבר ֶנֱאָהב ֶאְצלוֹ כְּ ֵאין דָּ ֵני שֶּׁ ה ִמפְּ ְלׁשּום ִסבָּ
ין  בֵּ ִלּבוֹ  קּוָעה בְּ ָרִכים, ְוִתְהֶיה ָהַאֲהָבה ַהזֹּאת תְּ ְך ַהּמוָֹתר ִיְהֶיה ִלשְָׁאר ַהצְּ ְוַאַחר כָּ ֲעבוָֹדתוֹ 
ִדְכִתיב  ל ִיּסּוִרין ְותוָֹכחוֹת ַיְחשְֵּׁבם ְלַאֲהָבה לוֹ כְּ רּוְך הּוא ּוֵבין ְיַקבֵּ דוֹׁש בָּ ל טוֹבוֹת ֵמֵאת ַהקָּ ְיַקבֵּ
ָרכוֹת  ָבִרים ו, ה): "ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" ּוֵפְרׁשּו (בְּ ְצֵעי אוֵֹהב", ּוְכִדְכִתיב (דְּ (ִמשְֵׁלי כז, ו): "ֶנֱאָמִנים פִּ
ְלכּות ְוִעם  ֶחֶסד ְוִנְמָצא סוֹד ַהְנָהָגתוֹ ֵמַהמַּ ּדוֹת בְּ ל ַהמִּ ֵדי ִלְכלֹל כָּ ה ְוכּו'" כְּ ה ּוִמדָּ ָכל ִמדָּ נד.) "בְּ
ת ַנחּום ִאיׁש ַגם זוֹ שֶָׁהָיה אוֵֹמר "ַגם  נּו ִמדַּ ֶחֶסד, ְוַהיְּ ין ִהיא ְקׁשּוָרה בְּ ֱהיוֹת שִֶׁהיא פוֶֹעֶלת דִּ
ְרֶאה שִֶׁהיא  ם זוֹ שֶׁנִּ ְקָרא טוֹב ְוָהָיה אוֵֹמר גַּ ַצד ַהֶחֶסד ַהנִּ ִמיד בְּ זוֹ ְלטוָֹבה", ָרָצה ְלָקשְָׁרה תָּ
ְעּתוֹ ֶאל ַצד ַהּטוֹב  ֶחֶסד ְוָהָיה ָשׂם דַּ א ְלטוָֹבה ִהיא ְקׁשּוָרה בְּ בּוָרה ֵאינוֹ ֶאלָּ גְּ ְשׂמֹאל ְקׁשּוָרה בַּ בִּ

ִמיד. ֶחֶסד תָּ שֵׁר בְּ דוָֹלה ְלִהקָּ יֶניָה. ְוזוֹ ִהיא ַהְנָהָגה גְּ יר דִּ ה ַהִהיא ּוַמְסתִּ דָּ מִּ בַּ

ִמילּות ֲחָסִדים שֶָׁאָדם  ד ִעם קוֹנוֹ". ְלִפי שֶׁגְּ ְתַחסֵּ ָמה) "ֵאיֶזה ָחִסיד ַהמִּ ַהְקדָּ ְרׁשּו (בַּ ּקּוִנים פֵּ ּוַבתִּ
ְגָמתוֹ, ְוהּוא שֶּׁגוֵֹמל ֶחֶסד ִעם קוֹנוֹ. ּקּון ָהֶעְליוֹן דֻּ ּה ַהתִּ ן בָּ ַכוֵּ יְּ ְחּתוִֹנים ָצִריְך שֶׁ תַּ עוֶֹשׂה בַּ

מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו

ם ַיֲעֶשׂה ִעם קוֹנוֹ ְלַמְעָלה  ְבֵני ָאָדם, ְוֻכלָּ ִמילּות ֲחָסִדים בִּ ה ֵהן ִמּדוֹת גְּ מָּ ה ָצִריְך ָלַדַעת כַּ ְוַעתָּ
ִמילּות ֲחָסִדים ֵהם ֵאּלּו: י ִמּדוֹת גְּ ת ַהֶחֶסד, ְוָלֶזה נֹאַמר כִּ ִאם ִיְרֶצה ִלְקנוֹת ִמדַּ

ּקּון ִלְמזוֹנוֹ. ל תִּ ֵלַדת ָהָאָדם ָצִריְך ִלְגמֹל ִעּמוֹ כָּ ִראׁשוָֹנה - בְּ

ין ַחס  ד ַהדִּ ּה ִמצַּ ִלְדתָּ ַהְקשָֹׁתּה בְּ ְפֶאֶרת. ַוְיִהי בְּ יָנה - ַהתִּ ֵעת ֵלַדת ַהבִּ ַדְעּתוֹ  ן ַיֲעֶלה בְּ ִאם כֵּ
ְהֶיה  ל ָהֶאְפשָׁר שֶׁתִּ ן שָׁם כָּ קֹשִׁי, ָצִריְך ְלַתקֵּ בּורוֹת ְוֵלָדָתּה בְּ ְפֶאֶרת ְלַצד ַהגְּ ְושָׁלוֹם, ֵיֵצא ַהתִּ
ָלאוֹר  "ְותוִֹציא  ְדָאְמִריַנן  כִּ ָלל  כְּ מּום  ִלי  בְּ ָלד  ַהוָּ ֵצא  שֶׁיֵּ ֵדי  כְּ ִמין  ַהיְּ ְלַצד  ְפֶאֶרת  ַהתִּ ֵלַדת 
ָקדוֹׁש  ְוִיְהֶיה  ִמין  ַהיָּ שֶׁהּוא  ָהאוֹר  ְלַצד  ט  ִמשְׁפָּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ּיוִֹציא  שֶׁ ַהְינּו  דְּ ָקדוֹׁש"  ֵטינּו  ִמשְׁפָּ
יָנה  ֶחֶסד ּוְלהוִֹציא ִמן ַהבִּ ַמֲעָשׂיו ְלקוֹשְׁרוֹ ָתִמיד בַּ ן בְּ בּורוֹת, ּוָבֶזה ִנְכָלל ֱהיוֹתוֹ ְמַכוֵּ ל ִמן ַהגְּ ְוִנְבדָּ
א  ֵדי שֶׁלֹּ ּתוָֹרה כְּ ל ַאְזָהָרה שֶׁבַּ ֶזה ִנְכָלל כָּ ן ְוִכְמַעט בָּ ָרז ּוְמֻלבָּ ָלד ְמזֹּ ַצד ַהֶחֶסד ְוָאז ֵיֵצא ַהוָּ בְּ

ֵלָדָתּה ַחס ְושָׁלוֹם. יִנים שָׁם ְוִיְהֶיה קֹשִׁי בְּ ֶרת ַהדִּ ְגבֹּ בּורוֹת תִּ ְיעוְֹררּו ַהגְּ

ִתּקּוֵני ִמְצוָֹתיו. ָלד ַהְינּו ַלֲעשׂוֹת כְּ שְִׁניָּה - ָלמּול ֶאת ַהוָּ

ל אָֹתם ַהּגוְֹרִמים  ף ַאַחר כָּ ה ְוָעְרָלה ַהִמַטֶפֶלת ֶאל ַהְיסוֹד ָימּול אָֹתּה ְוִיְרדֹּ ל ֵאיֶזה ַצד ְקִלפָּ שֶׁכָּ
יק  דִּ ְהֶיה ַהצַּ ָמל ֶאת ָעְרַלת ְלָבָבם ּגוֵֹרם שֶׁיִּ ְהיוֹתוֹ  אֶֹפן שֶׁבִּ ְתׁשּוָבה, בְּ שָׁם ָעְרָלה ְוַיְחִזיֵרם בִּ
ל  שֶׁמָּ ְנָחס כְּ ָבִרים ַהּגוְֹרִמים שָׁם ָעְרָלה, ְוָלֶזה פִּ ל ַהדְּ ן כָּ ָחְזָקה ְלַתקֵּ ִלי ָעְרָלה ְוַיֲעמֹד בְּ ָהֶעְליוֹן בְּ
ַהְיסוֹד  ל  שֶׁמָּ יָלה  ַהמִּ סוֹד  בְּ קוֹנוֹ  ִעם  ֶחֶסד  ַמל  שֶׁגָּ ֵני  ִמפְּ ֻהנָּה  כְּ ֶאל  ָזָכה  ִיְשָׂרֵאל  ֵני  בְּ ָעְרַלת 

ל שְָׁאר ִמּדוֹת ַהֶחֶסד.  ֵמאוָֹתּה ָעְרָלה ָזָכה ֶאל ַהֶחֶסד. ְוֵכן ִמזֶּה ִיְלמֹד ֶאל כָּ

י"ט לחודש

ראש עיריית רחובות: 
בטווח הקרוב יהיה מחסור 

בדירות בעיר
"בזמן שאין מספיק היצע, הביקושים לדירות גדולים, כל דירה נחטפת 

והמחירים עולים"

מ‡ פ. יוחנן

ברחובות  הקבלנים  ארגון 
החד־ השנה  לרגל  אירוע  ערך 
עשרות  השתתפו  באירוע  שה. 
קבלנים מרחובות וראשון לציון. 
רחמים מלול, ראש עיריית רחו־
בות אמר באירוע כי " "יש תוכ־
ניות בנייה גדולות בעיר רחובות, 
משה  בקרית  בינוי  פינוי  תוכנית 
המקוד־ העיר  במזרח  והתוכנית 
מת בותמ"ל, בטווח הרחוק מדו־
בר על תוספת של עשרות אלפי 
אין  הקצר  בטווח  אולם  דירות, 

הצע, פה ושם מגרש קטן"
"בזמן  כי:  הוסיף  מלול 
הביקושים  היצע,  מספיק  שאין 
לדירות גדולים, כל דירה נחטפת 
והמחירים עולים. לכן המדיניות 
שלנו היא כן להגדיל את הזכויות 
לקבלנים ולהגדיל את הצפיפות, 
רחובות  שתושבי  היא  הבעיה 
אוהבים להתנגד לתוכניות, עינם 
צרה בהגדלת הצפיפות. אבל אם 

לא נצופף היום המחירים יעלו"
בע־ לטפל  ניסה  "כחלון 
את  הוריד  והוא  המחירים  ליית 
המדינה,  של  הקרקעות  מחירי 

הפר־ הקרקעות  מחירי  אבל 
קרקעות  להפך,  ירדו,  לא  טיות 
שנמכרו ב- 400 אלף שקל לפני 
נמכרות  לדירה)  (קרקע  שנתיים 
ולכן  שקל  אלף   850 בכ-  היום 
 2 בכ-  נמכרות  חדרים   4 דירות 
שהקבלנים  בגלל  לא  וזה  מיליון 
שבמ־ לב  שימו  יותר.  מרוויחים 
לא  כבר  אחד  אף  הבחירות  צעי 

הבטיח שיוריד את המחירים"
התא־ נשיא   , סרוגו  ראול 
באירוע  ציין  הארץ  בוני  חדות 
אוכלוסיית  שנה   30 "תוך  כי 
ולכן  עצמה  את  תכפיל  ישראל 
לעוד  היום  לתכנן  חשיבות  יש 
מחוז  עיר  היא  רחובות  שנה.   30

שצריכה להכפיל את עצמה ועל 
מנת לנצל נכון את השטחים הפ־
נויים יש לאפשר כבר היום בנייה 
קומות   40 בני -30  מגדלים  של 

בעיר.
כי  עוד  ציין  סרוגו 
הממשלה הבאה חייבת להמשיך 
המאפשר  הותמ"ל  פעילות  את 
אישור מהיר של תוכניות גדולות 
לראש  ממליץ  היה  הוא  כן  וכמו 
הממשלה הבאה לקחת על עצמו 
בסוגיית  ולטפל  הדיור  מטה  את 
הדיור בישראל כי על מנת להד־
ביק את הפערים יש לבנות היום 
פי  בשנה  דירות   100,000 כ- 

שתיים מהקצב הנוכחי"

בריטניה: ביהמ"ש העליון 
דן בחוקיות ההחלטה 
להשעיית הפרלמנט

השופטים התכנסו לאחר שביהמ"ש בסקוטלנד פסק כי החלטתו של ג'ונסון 
להשעות את בית הנבחרים  - אינה חוקית 

מ‡ פ. יוחנן

העליון  המשפט  בית 
מיוחד,  לדיון  התכנס  בבריטניה 
ראש  של  בהחלטתו  שעסק 
לה־ ג'ונסון,  בוריס  הממשלה,  
שעות את פעילות הפרלמנט עד 

אמצע החודש הבא.
התכנסו  השופטים 
בהרכב רחב לאחר שבית 
בסקוטל־ העליון  משפט 
של  החלטתו  כי  פסק  נד 
חוקית.  לא  היתה  ג'ונסון 
צפויים  בנושא  הדיונים 

להימשך גם היום.
עורך  קין,  ריצ'רד 
הממשלה  מטעם  דין 
אתמול  אמר  הבריטית, 
בית  אם  כי  הדיון  במהלך 

הפסיקה  את  יאשרר  המשפט 
ראש  הסקוטי,  המשפט  בית  של 
לתקן  יפעל  ג'ונסון  הממשלה 
את המצב בהתאם לקביעת בית 
"ההשלכות  קין,  לדברי  הדין. 
יכולות להיות שהוא ילך למלכה 

לכנס  את הפרלמנט".

על  נשאל  כאשר  מנגד, 
יבקש  ג'ונסון  אם  השופטים  ידי 
השעיה נוספת, אמר כי "אני לא 
נמצא בעמדה שבה  אוכל להגיב 

על אפשרות זאת".
הפגי־ הדיון  לאולם  מחוץ 
נו מתנגדים של הליך הברקזיט. 
הדיונים צפויים להימשך 

גם ביום חמישי.
השופטים  אם 
השעיית  כי  יקבעו 
הב־ הנבחרים  בית 
חוקית,  היתה  ריטי 
להת־ צפויים  הדיונים 
החודש  באמצע  חדש 
לפני  כשבועיים  הבא, 
ב-31  הברקזיט,  מועד  

באוקטובר.
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

לחולל שינוי אך בתקשורת נכונה
שינוי  לחולל  רוצים  אנו  כאשר  מטרה,  לעצמנו  שמים  אנו  כאשר 
בעצמנו, לרוב ניתקל בקשיים בדרך. אינני פסימיסט חלילה, אני 
אדם שעשה בסיעתא דשמייא כמה שינוים בחייו, ניסה לעשות עוד 
כמה ועדיין עובד עליהם בעז"ה. מהניסיון האישי שלי ומאימונים 
שאימנתי מאומנים שלי, אני יודע זאת, בכל פעם שננסה להוביל 
ודרמטי  עמוק  יהיה  שהוא  ככל  שלנו,  באישיות  שינוי  של  מהלך 
יותר, כך רף הקשיים שסביבו יהיה גדול וגבוה יותר. מטבע הדב־
רים, כאשר נתקל בקשיים, לעיתים נתחיל לפקפק במטרה שלנו 
או בעצמנו, האם מה שקיבלנו על עצמנו נכון? האם אנו ראויים או 
תדאגו!  אל  אומר  הקב"ה  לכן  הזה?  השינוי  את  להוביל  מסוגלים 
הניסיונות שאתם עוברים מגיעים ממני, אל תשברו אל תירתעו, 
אני עושה את זה, אני אוהב אתכם, אני יודע שזה מה שטוב לכם. 

עדיין, כיצד נדע שאנו אכן הולכים בדרך הנכונה, כיצד נוכל לה־
דרך?  כמורה  עליו  שסמכנו  באדם  או  חיים,  בדרך  בטוחים  רגיש 
מה  זה  לנו,  שמתאימה  הדרך  לא  זוהי  שאולי  חושבים  אנו  וכרגע 
שהקב"ה אומר לנו בתורה כמצפן, הכוונה מפורטת, כאשר נתקל 
בספק עם עצמנו, כל מה שעלינו  לעשות זה להתבונן האם אותו 
־ ֶכם ֽאֲֹהִבים ֶאת-ה' ֱאלֹֽ אדם ואותה דרך חיים תואמים לזה - "ֲהִישְׁ
ְואֹתוֹ  ֵלכּו  תֵּ ֵקיֶכם  ֱאלֹֽ ה'  ֲחרי  אַֽ ם:  כֶֽ ּוְבָכל-ַנְפשְׁ ָכל-ְלַבְבֶכם  בְּ ֵקיכם 
ִתְד־ ּובוֹ  ֲעבדּו  תַֽ ְואֹתוֹ  ָמעּו  ִתשְׁ ּוְבקֹלוֹ  מרּו  שְׁ תִּ ְוֶאת-ִמְצוָֹתיו  ִתיָראּו 

ֽקּון" זהו הסוד! חד וחלק! אם וכאשר נראה, שאותו סגנון חיים,  בָּ
אמר  שהקב"ה  דברים,  אותם  כל  את  תואמים  רב,  או  דרך  מורה 
רגועים  להיות  יכולים  אנו  מאתנו,  רוצה  שהוא  מה  שזה  בעצמו, 
דשמיא,  בסיעתא  הנכונה  בדרך  וצועדים  הולכים  שאנו  ושלווים 

במסילה העולה מעלה מעלה אל מקור האור.  

צריכה  השינוי,  מתחולל  בה  הסביבה  עם  התקשורת  התהליך, 
לעצמנו  נעשה  האסרטיבי,  התקשורת  בסגנון  שכל,  בשום  להיות 
נצליח  לא  זמן  לאחר  אם  גם  הזה,  התקשורת  לסגנון  סימולציות 
להכניס את זה ליום יום שלנו, אל לנו להגרר לתקשורת פסיבית 
או אגרסיבית.  מכיוון שסגנון התקשורת הזו נובע מפחד שיש לנו 
כבני אדם, אנו כבני אדם, לרוב בוחרים באחד מסגנונות התקשורת 
בוחר  האגרסיבי,  בסגנון  שבוחר  אדם  למשל,  פוחדים,  שאנו  כיון 
בסגנון ההוא, כיון שיש לו אמונה מגבילה, שאם הוא לא יהיה אג־
רסיבי אנשים ידרסו אותו, ולא יתייחסו למה שהוא אומר,  לדעתו 
הדרך היחידה להצליח בעולם, היא אך ורק באגרסיביות. בפועל 
רוב בני האדם לא רוצים לצידם חברים אגרסיביים, לכן אותו אדם 
מוצא את עצמו באיזה שהו שלב, ללא הרבה חברה סביבו. הצעתי 
היא, להבין מהי האמונה המגבילה שיש לאדם שמשתמש בפסי־

כנראה  נובעת  שהיא  למסקנה  נגיע  לרוב  תקשורת,  כסגנון  ביות 
מפחד שאם הוא יעמוד על שלו לא יהיו לו הרבה חברים, הבעיה 
ומפריע  אותנו,  מגביל  לפתע  שלנו  התקשורת  כשסגנון  מתחילה, 
לנו לניהול תקין של החיים, למשל, כאשר אני רוצה להוביל שינוי 
בביתי, ואני לא יודע להשתמש בתקשורת שלי בצורה שתאפשר 
שינוי ברוח טובה, כאן עלינו לעשות את התהליך של שינוי אמונות 

מגבילות. 

אתגר יומי: לכל אחד מאתנו ישנה איזו התנהגות בה הוא מפקפק, 
או  נכונה  היא  האם  בטוח  לא  אני  לעצמו,  אומר  שהוא  התנהגות 
התנהלות,  התנהגות,  אותה  את  להניח  כולנו,  את  מזמין  אני  לא? 
לנהוג  מאתנו  מבקש  שהקב"ה  תנאים  אותם  לאור  אותה  ולבחון 
בהם, אין ספק שכאשר דרכי ההשגחה יהיו המצפן שלנו לבחון את 
הנהגותינו לא ניכשל חלילה. יהי רצון שנזכה ללכת, ולהתאים את 

עצמנו, לרצון הבורא יתברך שמו. אמן. 

רגע לנפש / צביקה קליגר

ביהלירממןייור
מימלבםהנפיטב

והרולהזמנייליוויליעו
מיילניי

סיפוק רב במטה אגודת ישראל 
ברחובות ממאות הקולות החדשים 

שהצביעו ליהדות התורה בעיר
במטה אגודת ישראל ברחובות מסכמים 
בס"ד  שהביאה  הפעילות  את  עצום  בסיפוק 
בכ- בעיר  התורה  יהדות  של  כוחה  להעלאת 

450 קולות, בתוך חמישה חודשים בלבד.
כוחו  במלוא  פעל  התורה  יהדות  מטה 
בראשות חבר המועצה ומחזיק תיק הכספים 
יו"ר  הומינר,  פנחס  הרב  רחובות  בעיריית 

אגודת ישראל בעיר.
לאחד  הפך  שכבר  הומינר,  הרב   
בכ־ התורה  ביהדות  הבולטים  ה"מותגים" 
ללותה, הצליח בס"ד גדולה לפעול ולהביא 
ובלתי  נוספים  ציבורים  של  להצטרפותם 
התו־ יהדות  של  הקולות  למאגר  "טבעיים" 
המיועד  מטה  הפעיל  היתר  בין  בעיר.  רה 
לציבור הכללי, שצירף אף הוא מאגר קולות 
ובעיר  בכלל  בארץ  התורה  ליהדות  מרשים 

בפרט.
במהלך יום הבחירות סייר במטה המקו־
מי של אגו"י הרב יוסף קופרברג יו"ר אגודת 
ישראל הארצית ששיבח עד מאד את פעילות 
קר־ וחסידות  הומינר  הרב  שבהובלת  המטה 
כל  את  מחייב  הומינר  פנחס  "הרב  עטשניף. 

העסקנים" ציין הרב קופרברג.

חו־ חמישה  לפני  שהתקיימו  בבחירות 
קולות,  ל-2952  התורה  יהדות  זכתה  דשים 
הארציות  מהקלפיות   90% מספירת  ועתה, 
ל-3309  עלתה  התורה  יהדות  כי  מתברר 
עוד  גדולה  בעליה  מדובר  למעשה  קולות. 
יותר מאחר שמקולות מצביעי יהדות התורה 
בעיר נגרעו הפעם עשרות קולות של חסידי 
ועל  שמש,  בית  לעיר  שעברו  ויז'ניץ  דז'יקוב 
חדשים  קולות  מ-450  בלמעלה  מדובר  כן 

ליהדות התורה ברחובות.

מברך  "אני  הומינר:  פנחס  הרב  לדברי 
והמכוב־ הגדולה  העלייה  על  להקב"ה  ומודה 
דת מאד של יותר מ-10% בתוך פחות מחצי 
שנה. דרכו של מורי ורבי כ"ק מרן האדמו"ר 
שם  להאהיב  שמבקש  שליט"א,  מקרעטשניף 
שמיים ולהאיר פנים לכל יהודי, מוכיחה את 
להוסיף  שמחים  ואנו  פעם  אחר  פעם  עצמה 
ישראל,  אגודת  תומכי  לקהל  ציבורים  עוד 
וזאת מלבד הריבוי הטבעי של עשרות קולות 

ב"ה".

סגן השר פרוש הגיע להודות לרב 
דוד חי הכהן

הגאון הרב דוד חי הכהן אמר לסגה"ש, שאל לנו להיבהל מאלה שמתנגדים לדת ופוגעים בארץ ישראל.

מ‡: יר‡ל לבי‡

סגן שר החינוך מאיר פרוש עלה למעונו 
של הרב דוד חי הכהן בבת ים, ממנהיגי הצי־
ההירתמות  על  לו  להודות  הלאומי  הדתי  בור 
קולות  שהביאה  התורה  ביהדות  והתמיכה 

שבא  דבר  לאומי,  הדתי  הציבור  מקרב  רבים 
לידי ביטוי בקלפיות רבות ברחבי הארץ המ־

שתייכות אליהם.
ראש  מאירי  נתנאל  השתתף  בפגישה 
לשכת הרב וזה שעמד בקשר עם סגה"ש בכל 

יהדות  חתמה  עליו  המסמך   לגיבוש  הקשור 
התורה,  שאיפשר את התמיכה שיתוף הפעולה.
הגאון הרב דוד חי הכהן אמר לסגה"ש, 
שאל לנו להיבהל מאלה שמתנגדים לדת ופו־

געים בארץ ישראל.

סעודיה מצטרפת לקואליציית 
אבטחת השיט במפרץ

אחרי התקפת הטילים על מתקני הנפט שלה, סעודיה הודיעה על הצטרפותה לקואליציה שהקימה 
ארה"ב לאבטחת נתיב השיט בהורמוז. 

מ‡ פ. יוחנן

בתק־ דיווחים  פי  על 
הביעה  סעודיה  הזרה,  שורת 
לקואליציה  להצטרף  נכונות 
בהובלת ארה"ב שמטרתה אב־
המזרח  של  המים  דרכי  טחת 
המתקפה  לאחר  זאת  התיכון, 
סו־ שלה.  הנפט  תעשיית  על 
המ־ הסעודית  העיתונות  כנות 
נוהלת על ידי המדינה פרסמה 
הצהרה, בה ציטטה גורם רשמי 
אנונימי על כך שהממלכה הצ־
לבי־ הבינלאומי  למבנה  טרפה 

טחון ימי.

הצטרפו  שכבר  משימה  זו 
ובריט־ בחריין  אוסטרליה,  אליה 
ניה. ארה"ב הקימה את הקואליציה 
נפט  מכליות  על  התקפות  לאחר 
המיוחסות לאיראן, כמו גם תפיסת 
איראן מכליות. איראן מכחישה כי 
המכ־ פיצוצי  מאחורי  עומדת  היא 

לית.
חודש  בתחילת  כי  נזכיר 
אוגוסט פורסם כי שר החוץ ישראל 
והביטחון,  החוץ  בוועדת  חשף  כץ 
בקואליציה  משתתפת  שישראל 
במ־ השיט  לאבטחת  האמריקנית 

פרץ הפרסי. 

mailto:ratzcazvi@gmail.com
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עימותים אלימים בין שוטרים 
לתושבים בעת פינוי מאחזים בדרום

התושבים טוענים שמדובר בעסקים לגיטימיים שהפכו לבלתי חוקיים בעקבות שינוי שחל בחוק רק 
בקדנציה האחרונה. שניים נעצרו

מ‡ פ. יוחנן

מציג  רביעי  ביום  שהתפרסם  תיעוד 
לתושבי  שוטרים  בין  אלימים  עימותים 
בעת  לאשדוד,  הסמוך  עוזיהו,  שדה  מושב 
טו־ התושבים  חוקיים.  בלתי  מבנים  פינוי 
שהפכו  לגיטימיים  בעסקים  שמדובר  ענים 

ללא חוקיים – בשטח שמוגדר חקלאי – בע־
קבות שינוי שחל בחוק בקדנציה האחרונה. 
כוחות משטרה רבים אבטחו את ההריסות. 

שני אנשים נעצרו.
מבו־ הפעילות  כי  נמסר  מהמשטרה 
ידי  על  שניתן  משפט  בית  צו  פי  על  צעת 

רשות מנהל מקרקעי ישראל. על פי המש־
טרה, בעת תחילת פינוי המקום עשרות תו־
שבים הפרו את הסדר ופעלו באלימות וב־
ניגוד לחוק. "המשטרה לא תאפשר לקומץ 
פורע חוק להפר סדר ולמנוע ביצוע החלטה 

שיפוטית בדרך שכזו", נאמר בהודעה.

עליה של 20% בעסקות האשראי 
ביום הבחירות

חברת שב"א פרסמה את נתוני סליקת האשראי של יום הבחירות לכנסת ה-22 - גבוהים מביום 
הבחירות לכנסת ה-21 • הקצב עמד על בין 6,000 ל-8,000 עסקות בדקה

מ‡ פ. יוחנן

עליה של כ-20% נרשמה במספר עס־
קות האשראי שבוצעו במהלך יום הבחירות 
לכנסת  הבחירות  יום  לעומת  ה-22  לכנסת 
מפעילת  שב"א,  מחברת  נמסר  כך  ה-21. 
בכרטיסי  הלאומיות  התשלומים  מערכות 
האש־ עסקות  על  בנתונים  מדובר  אשראי. 
ראי שבוצעו בישראל בין השעות 10 בבוקר 

לארבע אחר-הצהריים. 
השעות  בין  כי  עולה  שב"א  מנתוני 
פעילות  להירשם  המשיכה  ל-17:00   13:00
בכרטיסי  ברכישות  הישראלים  של  גבוהה 
באשראי  התשלום  פעולות  כמות  אשראי. 
קצב  לעומת  גם  גבוהה  הבוקר  שעות  מאז 

העסקות הנרשם בימי שישי. 
נרשם  ל-14:00   13:00 השעות  בין 
עסקות  כ-8,000  למעלה  של  פעולות  קצב 

בדקה ולמעלה מחצי מיליון עסקות בשעה. 
קצב הפעולות בין 14:00 ל-15:00 עמד על 
 15:00 ובין  בדקה  עסקות  מ-6,500  יותר 
בדקה  עסקות  כ-6,000  על  עמד  ל-16:00 

וכך גם בין השעה 16:00 ל-17:00. 
החברה  כי  נמסר  שב״א  מחברת 
ממשיכה להיות ערוכה בצורה מיוחדת על-
ביום  התשלומים  מערכות  את  לתפעל  מנת 

הבחירות.

חוקרים בחנו: כמה ימותו במלחמה גרעינית?
באוניברסיטת פרינסטון יצרו תרחיש אימים שבו השלבים הראשונים במלחמה גרעינית • בתוך דקות ייהרגו מיליונים 

מ‡ פ. יוחנן

איך תיראה מלחמה גרעינית בין רוסיה לברית 
חו־ בחנו  הזו  השאלה  את  הברית?  וארצות  נאט"ו 
ההסלמה  בעקבות  פרינסטון,  באוניברסיטת  קרים 
המילולית בין שתי המעצמות וביטול האמנות לרי־

סון פיתוח נשק גרעיני בשנתיים האחרונות.
על פי התרחיש שבחנו החוקרים, בתוך חמש 
שמשתמ־ המהלומות,  פתיחת  מרגע  בלבד  שעות 
של  העוצמה  ברמת  גרעיניות  בפצצות  "רק"  שות 
אלו שפגשו בהירושימה ובנגסקי במלחמת העולם 
השנייה, כ-91 מיליון אזרחי רוסיה, אירופה ואר־
צות הברית ייפצעו וייהרגו, ורוב הערים הגדולות 
החוק־ קובעים  למעשה,  יושמדו.  הללו  במדינות 
רים, המדינות הללו יהפכו לבלתי ראויות למחיה. 
גרוע מכך, המדענים מציינים כי הם לא כללו את 
הנ־ מבחינת  העולם  על  המתמשכות  ההשפעות 
ענק  כמות  עליית  של  וההשפעה  הגרעינית  שורת 
גרעיני  לחורף  שיוביל  מה  לאטמוספרה,  עצומה 

בכדור הארץ.
לפחות  מוגבלת,  במלחמה  שמדובר  מכיוון 
במ־ התרחיש  פי  על  מדובר  שלה,  הראשון  בשלב 

לציין  יש  לרוסיה.  נאט"ו  ברית  בין  שמתפתח  שבר 
בטעות,  להתחולל  עלול  עימות  של  כזה  סוג  כי 
בגלל המתח הגדול שקיים כבר עכשיו בין הצדדים, 
מתקרבים  רוסיים  גרעיניים  מפציצים  שבמסגרתו 

ומפציצים  האמריקני,  האווירי  לשטח  ושוב  שוב 
גרעיניים אמריקנים משייטים בסמוך לרוסיה, מעל 

הקוטב הצפוני.
במסגרת התרחיש, בעקבות תנועה של כוחות 
מה־ להימנע  לה  לסייע  כדי  פולין  תוך  אל  נאט"ו 
גרעינית  פצצה  משגרת  מוסקבה  רוסית,  שתלטות 

לעבר הכוחות במפגש בין גרמניה לפולין. לרוסיה, 
עיכוב  של  מדיניות  שום  אין  החוקרים,  מוסרים 
את  הזמן  כל  שוקלים  הם  ותיאורטית  כזו,  בפעולה 

האפשרות של ירי כזה, על מנת לאיים על המערב.
הפרובוק־ על  בשתיקה  עוברים  לא  בנאט"ו 

ציה, ויורים בתגובה פצצות אטום משלהם. הנכונות 

של הברית האירופית להילחם, ולאיים על שאיפות 
את  מובילות  אירופה,  במזרח  הרוסית  ההגמוניה 
הפיקוד הרוסי לשגר 300 פצצות גרעיניות טקטיות 
לחיסול הכוחות האירופיים, שנעים לעבר מדינתם. 
בחריפות  מגיבה  אנושה,  פגיעה  שסופגת  אירופה, 
ומשגרת 180 פצצות אטום לתוך מפקדות השליטה 

ומאגרי הנשק הרוסיים.
הפצצה  שיגור  מרגע  שעות  שלוש  זה,  בשלב 
הראשונה, עומד מספר ההרוגים על 2.6 מיליון בני 
משג־ הצדדים  בלבד.  ראשוני  מספר  זהו  אך  אדם, 

רים זה לעבר זה 600 פצצות וראשי קרב גרעיניים, 
מיליון   3.4 עוד  נספרים  נוספות  דקות   45 ובתוך 

הרוגים.
כל  את  יורים  והצדדים  מתגברת  ההסלמה 
היריבות.  המדינות  על  זמין  באופן  להם  שיש  מה 
קופץ  ההרוגים  ושיעור  עוברות,  נוספות  דקות   45
ל-85.3 מיליון בני אדם. חמש שעות לתוך הלחימה, 
המספר המוערך של הרוגים עומד על 91 מיליון בני 

אדם.
מסוג  הדמיה  לתכנן  מדוע  נשאלו  החוקרים 
זה, ובתשובה הם אמרו כי זו יכולה לסייע להנהגות 
של מדינות להבין מהי התגובה הנכונה לשיגור נשק 
גרעיני אל הצד השני, באופן שיקטין את הסיכויים 
המעצמות  יוכלו  כך  הסבירו,  כן,  כמו  מוחלט.  לנזק 
לתכנן את פינוי האזרחים בעת עימות וכיצד להדריך 

אותם להתארגן כך שהסיכויים לשרוד יגדלו.

יוקמו ארבעה 
מפעלים חדשים 
בבעלות דרוזית

מפתחים את הגליל: מינהל אזורי התעשייה במשרד 
הכלכלה אישר הקמת מפעלים בבעלות דרוזית באזור 

התעשייה כסרא־סמיע • השלב הבא: עוד שישה מפעלים 

מ‡ פ. יוחנן

בא־ חדשים  מפעלים  ארבעה 
דרוזית  ובבעלות  דרוזי  מגורים  זור 
במפעלים  מדובר  לדרך.  יוצאים 
כסרא־ התעשייה  באזור  שיוקמו 

סמיע, שממערב לפקיעין.
מינהל אזורי תעשייה במשרד 
בתחילת  בישיבתו  המליץ  הכלכלה 
בקשות  ארבע  על  ספטמבר  חודש 
באזור  תעשייה  מפעלי  להקמת 
התעשייה כסרא־סמיע בשטח כולל 
הפריפריה  באזורי  דונם  כ־5.5  של 
יועב־ ההמלצות  בצפון.  הרחוקה 
הנתונים,  פי  על  רמ"י.  לאישור  רו 
לתנופת  תביא  המפעלים  הקמת 
מקומות  כ־158  וליצירת  פיתוח 
במיגור  שיסייעו  חדשים  עבודה 
האבטלה באזור זה. בהמשך צפויים 
לקום שישה מפעלים נוספים באזור 

התעשייה.
חברה  נ.א.מ,  הינם  המפעלים 
טקס־ מוצרי  ויבוא  שיווק  לייצור, 
טיל בע"מ; סלים חדאד; חסן פדול; 
נ.א.מ  חברת  בע"מ.  יארה  ומאמא 

טקסטיל.  מוצרי  ומשווקת  מייצרת 
בכפר  הנמצאת  במתפרה  מדובר 
עוב־ כ־78  ומעסיקה  כסרא־סמיע 
בתפי־ העוסקות  נשים  רובם  דים, 
את  להעתיק  החברה  בכוונת  רה. 
התעשייה  לאזור  המתפרה  פעילות 
את  להגדיל  כסרא־סמיע,  בכפר 
מכונות  ולרכוש  העובדים  כמות 
וציוד חדשים, שאי אפשר להביאם 

למפעל הקיים. 
גם חברת מאמא יארה צפויה 
חברה  בתור  התחילה  היא  לעבור. 
ועו־ ממאפייה,  שהתפתחה  קטנה 
של  והייצור  האפייה  בתחום  סקת 
וללא  גלוטן  ללא  בריאים  מאפים 
שלה  המפעל  משמרים.  חומרים 
מגדל  התעשייה  באזור  כיום  פועל 
 300 של  בשטח  שכור  במבנה  תפן 

מ"ר.
והתע־ הכלכלה  שר  לדברי 
שייה אלי כהן: "זוהי בשורה לתוש־
בי האזור בני העדה הדרוזית, שליד 
מפעלים  מעשרה  יותר  יוקמו  ביתם 

שיוסיפו מאות משרות לאזור. 



19יום חמישי י"ט אלול תשע"ט 19/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

אבד חסיד מן הארץ
הרב יוסף יאווע זצ"ל אביו 
של יבלחט"א הגאון הרב 

מנחם ברוך יאווע שליט"א 
בעל 'מתיקות התורה'.

בשבוע שעבר ביום רביעי ליל י"ב אלול, נפטר לבית 
עולמו הרה"ג ר' יוסף יאווע זצ"ל בעל "חוקת ישראל" 
בגיל שבעים ותשע, לדאבון לב תלמידיו ומכריו בעיר 

וויליאמסבורג שבברוקלין.

בירושלים  התקיימה  הלוויה 
הממוקמת  לובלין'  תורה  'חיי  בישיבת 
רח'  גאולה'   – 'חברון  ישיבת  בבניין 
חגי, שבנשיאות בנו ראש הישיבה הרב 
שליט"א,  יאווע  ברוך  מנחם  ר'  הגאון 
גדול  ובכבוד  בוכים  בקול  שהספידו 

למול מאות תלמידי הישיבה.
הישיבה  ראש  עורר  בהספד, 
שליט"א אודות חובת הזהירות בכבוד 
הזולת והכרת הטוב לה' יתברך, שבזה 
הצטיין אביו המנוח זצ"ל. ולפ"ז ביאר 
את מה שמבואר בגמרא בירושלמי שני 
טעמים מדוע האונן פטור מן המצוות: 
לעסוק  צריך  שהאונן  משום  האחד, 
בקבורת המת, והשני משום לועג לרש. 
כתוב  הרי  מוקשה  הדבר  ולכאורה 
"והגית בו יומם ולילה" שעניינו לעסוק 
תמיד בתורה ובמצות ובמחשבה על ה' 
באהבתו וביראתו, ואיך נבטל את האונן 

מקיום המצות בגלל המת? 
שמביא  הראשון  שהטעם  אלא 
בגמ־ השיטה  לפי  מסתדר  הירושלמי 
'בשביל כבוד  רא בבלי, שההספד הוא 
הנפטר' (יקרא דמותא), שבשביל כבוד 
שום  לקיים  האונן  על  אוסרים  הנפטר 
גדול  כמה  זו  משיטה  ומוכח  מצווה 
מכל  יותר  גדול  שערכו  הבריות,  כבוד 

המצוות עשה.
לרש'  'לועג  של  השני  והטעם 
בבבלי,  השניה  השיטה  לפי  מסתדר 
החיים'  כבוד  'בשביל  הם  שההספדים 
הנפטר,  של  משפחתו   – דחיי)  (יקרא 
ששיטה זו תבואר כך: שעל האונן לש־
המת  שגם  משום  המצוות  מקיום  בות 
מצוות,  לקיים  יכול  ואינו  שובת  כרגע 

ה'  טוב  כי  ראו  זועק:  המת  ובשתיקתו 
מצוות,  לקיים  שנה  שמונים  שזיכני 
והאונן צריך גם הוא לשבות מן המצוות 
כדי להרגיש את הרגשת המת ולהכיר 
את  שזיכה  על  לקב"ה  טובה  הוא  גם 
מצ־ לקיים  משפחתו]  קרוב  [או  אביו 

וות כל ימי חייו.
וזה הפירוש שאין לו לקיים מצ־
וות משום לועג לרש הינו שאם יקיים 
שאינו  בכך  לנפטר  לועג  הוא  מצות 
מכיר טובה לה' על המצוות שקיים כל 
שבמניע־ החיים'  'כבוד  וזהו  חייו,  ימי 

תו מן המצוות הוא 'מכבד' ומעריך את 
המצוות שהנפטר קיים 'בימי חייו'.

בכ־ גדול  חיזוק  עם  יצא  הציבור 
בוד הבריות ובהכרת הטוב לה' יתברך, 
של  באבדתו  הכאב  גודל  את  והרגישו 
אדם ירא ה' שכל ימיו עסק בתורה וב־
גמילות חסדים מתוך פשטות, תום לב 
והצנע לכת, כפי שהכל הספידוהו. יהי 

זכרו ברוך.

אימפריה של תורה - שיעורי הלכה, ושיעור דף היומי הגדול בעולם:

מעמד סיום הש"ס מרכזי 
בבריטניה יתקיים ברוב פאר 

והדר בעיר מנצ'סטר
בעקבות הפריחה והשגשוג העצומים בשנים האחרונות בעולם התורה של מנצ'סטר, מתאחדים 

שיעורי הדף היומי בעיר יחד עם ארגון דרשו למעמד מפואר ומרומם לכבודה של תורה ^ 
גורמים בקהילה: "יש כאן התרגשות שלא נראתה עשורים – מדובר במעמד היסטורי" ^ נואמי 

הכבוד יהיו הגאון רבי אהרון שיף שליט"א אב"ד אנטוורפן והגאון רבי ניסן קפלן שליט"א 
רב שכונת גבעת המבתר בירושלים ור"מ ישיבת מיר ^ המעמד הגדול יתקיים בו ביום אשר 

מסיימים המחזור הי"ג – יום ראשון ח' טבת תש"פ

חרי בכ :‡מ

הע־ והשגשוג  הפריחה  בעקבות 
התורה  בעולם  האחרונות  בשנים  צומים 
הדף  שיעורי  מתאחדים  מנצ'סטר,  של 
למע־ דרשו  ארגון  עם  יחד  בעיר  היומי 
תורה  של  לכבודה  ומרומם  מפואר  מד 
גדולי  בהשתתפות  הש"ס  סיום  ולכבוד 
הסיום  מעמד  במדינה.  והדיינים  הרבנים 
המרכזי והמפואר יתקיים ביום ראשון ח' 
בפועל  מסיימים  בו  היום   – תש"פ  בטבת 
את הש"ס רבבי רבבות יהודים בכל רחבי 
עיר  בקרב  היום  לשיחות  והפכה  העולם, 
תלמידי החכמים הזו, שהפכה לסמל ודו־
גמא לאהבת תורה ולהתמדה עבור אירו־

פה כולה.
סיום  מעמד  בעיר  לקיים  ההחלטה 
הש"ס, התקבלה לאחר שלפני כמה שנים, 
מיוחד.  פרטית  השגחה  סיפור  בעקבות 
שבו  'דרשו'  ארגון  ראשי  כאשר  זה  היה 
שנערך  סיום  מעמד  לאחר  מגייטסהד, 
הם  בדרכם  לונדון.  לעיר  בדרכם  בעיר, 
עצרו לתפילת מנחה במנצ'סטר שנמצאת 

על אם הדרך. 
ראשי הקהילה המקומית שראו את 
האר־ ראשי  אל  פנו  הנכבדה,  המשלחת 
שגם  מדוע   – נגרע?"  "למה  ושאלו  גון 
במנצ'סטר לא יתקיימו אירועים תורניים 
אז  הבטיחו  הארגון  ראשי  'דרשו'.  של 
מנצ'סטר  כי  המקומית,  הקהילה  לראשי 
לא תקופח וכמו שאר הריכוזים היהודיים 
מיוחד  באירוע  תזכה  בעולם,  הגדולים 

לכבודה של התורה ולומדיה.

התורה  עולם  פרח  עתה  ועד  מאז 
עימו  ויחד  מופלא  באופן  מנשסתר  בעיר 
את  מקיים  אשר  המקומי  דרשו  סניף 
הדף  ועל  בבלי  היומי  הדף  על  המבחנים 
רבים  לשיעורים  בנוסף  בהלכה,  היומי 
ידי  על  המתקיימים  בהלכה  היומי  בדף 
סניף דרשו המקומי בניהולו של הרב חנוך 

גרינוולד שליט"א.
היסטו־ ביום  מדובר  "עבורנו 
אומרים  שנים"  עשרות  לו  שחיכינו  רי 
מנצ'סטר".  של  הש"ס   סיום  ב"וועדת 
"ארגון דרשו פעיל מאוד בעירנו, עשרות 
חודש,  בכל  רבים  ונבחנים  תורה  שיעורי 
כאשר אלפים רבים לוקחים חלק במערך 
התורני העצום של הארגון. אך טבעי הוא 
הגלו־ בכל  מעמדים  שמקיים   – ש'דרשו' 
בוס לכבודה של התורה הקדושה, ומלכד 
קהילות יהודיות בכל העולם, יהיה שותף 
כאן,  גם  הש"ס  סיום  מעמד  לקיום  עמנו 

עיר של חכמים ולמדנים".
מעטים מודעים לכך, אבל מנצ'סטר 

היא אימפריה של תורה. נכון להיום מת־
'דף  של  שיעורים   10 יום  מידי  קיימים 
ארגון  ביוזמת  שנוסד   - בהלכה'  היומי 
היומי  דף  לשיעורי  בנוסף  וזאת  'דרשו', 
שנמסרים בעיר בעשרות שיעורים שונים. 
מנצ'סטר גם זכתה שבמשך שנים התקיים 
בה שיעור דף היומי הגדול ביותר בעולם, 
בו השתתפו בכל יום כ-130 משתתפים. 
משיעו־ באחד  מדובר  למעשה, 
בעולם  ביותר  הוותיקים  היומי  הדף  רי 
שי־ זהו  היום.  עד  להתקיים  שממשיכים 
שמחה  רבי  הרה"ג  של  המיתולוגי  עורו 
שנים   45 נמסר  שכבר  שליט"א  במברגר 

ברציפות. 
הש"ס  סיום  של  הגדול  המעמד 
ייערך ברוב פאר והדר באולם רחב ידיים 
והלל  בשיר  שבמנשסתר  סיטי  אוונט 
גדולה  מצווה  סעודת  תורה,  של  לכבודה 
מנגנים  ובעלי  המסיימים  לכבוד  תיערך 
לשוש  הצפונית  לעיר  יגיעו  שיר  יודעי 

ולשמוח בשמחתה של תורה. 

'מכבי' ערכה פעילויות בריאות ללמידה ותזונה 
נכונה ברחבי ירושלים

ב'מכבי'  והשפלה  ירושלים  מחוז 
נכו־ ולמידה  לתזונה  בריאות  אירועי  קיים 
האירועים  משפחותיהם.  ולבני  לילדים  נה 
התקיימו במרכז הרפואי 'פנינת חמד' ברו־
ממה, ובמרכז הרפואי בשכונת רמת אשכול 
בירושלים. במסגרת הפעילויות, זכו המש־
תתפים לחוויית למידה מעשית ומעשירה, 
המעניקה ידע חיוני רב וחיוני לשמירה על 

בריאותם במהלך שנת הלימודים.
של  במתכונת  התקיימה  הפעילות 
'תחנות'  בין  שעברו  לקבוצות,  חלוקה 
מכינים  הראשונה,  בתחנה  שונות.  בריאות 

הילדים כריכים בריאים בהדרכת דיאטנית 
'מכבי', שהסבירה על חשיבות התזונה המ־
ברכיבי  התזונתיים   הערכים  ועל  בוקרת, 
הכריך השונים. בתחנה השנייה נערכה בדי־
קת ראייה מטעם 'מכבי ממבט ראשון' לכל 
משתתף. הבדיקה התבצעה ע"י אופטומט־
ריסט מוסמך, שמסר את תוצאותיה בצמוד 

להמלצת מעקב מתאימה.
שי־ המתינה  'מכבידנט'  בתחנת 
על  והמחישה  שהסבירה  מומחית  ננית 
הדרך הנכונה לצחצוח שיניים אפקטיבי, 
כיצד  עששת,  על  מקצועי  להסבר  בנוסף 

היא מופיעה ואיך ניתן לשמור על שיניים 
לבנות ובריאות. בתחנה הבאה התקיימה 
'מכבי  נציגת  מאת  בשמש'  'חכם  הדרכה 
שבח־ הסכנות  על  הורחב  שם  פארם', 
שיפה לשמש, על דרכי ההימנעות ואופן 

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

הילד, כך שישמור על עמוד השדרה.

הבירה  ברחבי  הבריאות  אירועי 
מתקיימים כחלק מהשקפת עולם שלמה 
של 'מכבי', המחוללת מזה 4 שנים מהפכה 
בירושלים.  הבריאות  בשירותי  ממש  של 
כחלק מגישה זו, ממשיכה מכבי בתנופת 
פתי־ הכוללת  המחוז,  ברחבי  השירותים 
חתימת  רפואיים,  מרכזים  עשרות  חת 
ועידוד  החברים  לטובת  ושת"פ  הסכמים 
פעילות לקידום הבריאות. כל זאת, מתוך 
חבריה,  של  בריאותם  לקידום  כנה  דאגה 
הטובים  הבריאות  שירותי  כי  ומאמונה 
מו־ בשילוב  המגיעים  אלה  הם  בישראל, 

רגיש,  שירות  לבין  מקצועיות  בין  מחה 
קשוב ומחובר לצרכי החברים

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

מידה גם בשנים הבאות".
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מכבי מגישה 
טיפים לארוחת 
בוקר והכנת 

כריכים בריאים 
ומזינים

שנה חדשה כבר בפתח, ההתרגשות באוויר, ריח של 
התחדשות ורעננות.

הבו־ את  פותחים  איך  אז 
מה  מהבית?  שיוצאים  לפני  קר 
מכינים לילדים לבית הספר? איך 
מזינות,  לארוחת  להם  דואגים 

בריאות וטעימות?
 - סלמן  שהרבני  בתיה  גב' 
דיאטנית קלינית - M. Sc מנחת 
אקטיבי  במכבי  הורים  סדנאות 
לדעת  שצריך  מה  כל  לנו  מגישה 
טעימה  בריאה,  תזונה  אודות 
הלימודים  שנת  לקראת  ונכונה 

הקרבה.
הבוקר  את  פותחים 

בבריאות
נכון  מתכנון  מתחיל  "הכל 
שהרבני  גב'  פותחת  היום"-  של 
הבוקר  את  לפתוח  שלי  "המלצה 
כוס  חצי  ולשתות  מים  שתית  עם 

לאחר צחצוח השיניים". 
לישיבה  זמן  שיהיה  חשוב 
שכו־ השולחן  ליד  קלה  לארוחה 

ללת אחת מהאופציות הבאות:
 חצי פרי וחצי יוגורט טבעי 
(המטרה היא ארוחה קטנה. אפשר 
צר־ לפי  ילד  לכל  להתאים  כמובן 

כיו)
מלאה  חיטה  (רצוי  קרקר 

ולא קרקר שומני ) עם גבינה 
ביצה  גבינה/  עם  כריך  חצי 

או
דייסת שיבולת שועל

קודם  ערב  שהוכן  מאפה 
(רצוי ביתי מקמח מלא עם פירות 

או מלוח עם גבינה וירקות).
לתת  רצוי  לא  מקרה,  בכל 
אנר־ עוגיות/עוגה/חטיף  לילדים 
גיה וכדומה המכילים כמות גדולה 

של סוכר.
כריך בריא לארוחת העשר

שהילדים  לאחר  וכעת, 
עוב־ ומזינה  קלה  מארוחה  שבעו 

רים לשלב הכנת הסנדביצ'ים.
כדאי שארוחת העשר תכיל 
פחמימה+ חלבון+ ירק (3 רכיבים, 

3 צבעים)
שבו־ טבלה  להכין  אפשר 

של  הטעמים  לפי  ומתוכננת  עית 
כל ילד.

אפשרויות:
מחי־ רצוי  לחם  הלחם:  סוג 
מחיטה  מלאה/לחמניה/פיתה  טה 

מלאה
מעוניינים  לא  הילדים  אם 
בחיטה מלאה- לא כדאי להכריח. 

לחשיפה  הזדמנות  תהיה  בערב, 
וגם חימום בטוסטר משפר פלאים 
/לח־ הלחם/פיתה  של  הטעם  את 

מניה מקמח מלא.
ממרחים:

גבינה/לאבנה/טחינה/חו־
מוס/אבוקדו/טונה/ביצה

ממרח  זיתים,  לשלב  אפשר 
פסטו  ממרח  מיובשות,  עגבניות 

וכך לגוון את הכריך.
שימו לב שתמיד תופיע מנת 

חלבון בארוחה הזו.
טחינה/אבוקדו מהווים תח־
ליף למנת שומן ולכן חשוב לשלב 

מנות חלבון בארוחות האחרות. 
לממרחים  נוספת  דוגמא 
קט־ ממרחי  הם:  חלבון  המכילים 
טופו)  עדשים/ממרח  (ממרח  ניות 
לטב־ או  לחלב  הרגישים  לכאלו 
חשוב  אבל  לגוון.  סתם  או  עונים 
לנסות את הדברים החדשים לפני 

שמכניסים פעם ראשונה לכריך.
ירק טרי: כדאי להכין בקופ־
סא קטנה ירקות צבעוניים ומשמ־

חים את העין כמו:
עגבניות שרי, מלפפון, חסה, 
רצוי  גזר.  רצועות  צבעוני,  פלפל 

לשלב ואפשר רק סוג אחד.
פרי להפסקה הבאה

בקבוק מים.
את  מחזיר  והילד  במידה 
לשאול  חשוב  הביתה-  הכריך 

מדוע?
לא היה לו טעים? לא היה לו 

זמן? לא נעים לו לאכול בחברה?
שאלו אותו ובדקו יחד איתו 

אופציות חילופיות.
הארוחה הזו חשובה לו לרי־
כוז טוב יותר ללמידה וכמובן היא 

חלק חשוב מהצריכה היומית.
ולקנות  להתפתות  כדאי  לא 
בורקס  הספר  לבית  בדרך  לילד 
או פיתה עם זעתר וכדומה. במצב 
פחמימה  רק  הילדים  יקבלו  כזה  

ושומן. חסר חלבון וירק.
לאפשרויות  ומגוון  חשיפה 
בארו־ מומלצת  חדשים  וטעמים 
חת ערב משותפת. לא רצוי להכין 
שילוב חדש שאינו מוכר לארוחת 

העשר. 
בהצלחה,  לנו  שיהיה  אז 

בתאבון ומעל הכל- לבריאות
מחלי־ אינן  הנ"ל  ההמלצות 

פות יעוץ מקצועי אישי.

אבד חסיד מן הארץ: הגה"ח רבי 
אליעזר יעקב שפירא ז"ל

רב דקהל חסידי באיאן בקריית גת • הזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה

מ‡: יר‡ל לבי‡

בצער רב התקבלה אתמול לפנות בוקר 
הידיעה המעציבה על הסתלקותו של הגה"ח 
ר' אליעזר יעקב שפירא ז"ל רב דקהל חסידי 
שנו־ במיטב  כשהוא  גת  קריית  בעיר  באיאן 
תיו לאחר שהתמודד עם מחלה קשה בשנים 

האחרונות.
ירו־ בעיה"ק  נולד  ז"ל  החשוב  המנוח 
הרה"ח  לאביו  תשי"ז  סיון  כ"ח  ביום  שלים 
אראלים  מגזע  ז"ל  שפירא  שמעון  יצחק  ר' 
עמו־ ה"מגלה  לבעל  בן  אחר  בן  ותרשישים 
קות" זי"ע ולאמו הצדקנית שתבלחט"א בת 
להרה"ח ר' יעקב ויספיש ז"ל נכדו של הגאון 

רבי דוד בהר"ן זצוק"ל
כותלי  בין  והתחנך  למד  נעוריו  בימי 
ת"ת "עץ חיים" כאשר כבר אז נגלו כישרו־
כבר  כאשר  לתורה,  ואהבתו  הברוכים  נותיו 
בהיותו כבן תשע נבחר לשאת דרשה לכבוד 

מעמד חנוכת הבית של ת"ת "עץ חיים"
בהמשך נכנס ללמוד במתיבתא "תפא־
ונתעלה  עלה  שם  רוזי'ן –באיאן  ישראל"  רת 

במעלות התורה והחכמה ויראת ד' טהורה.
לרעייתו  נישא  לפרקו  בהגיע 
דר־ זאב  ר'  הרה"ח  לחותנו  בת  תבלחט"א 
האדמו"ר  כ"ק  בבית  משב"ק  ז"ל  ברמדיקר 
המשיך  נישואיו  כשלאחר  שליט"א,  מבאיאן 
כ"ק  של  הכולל  כותלי  בין  תורה  של  בעמל 
בכו־ וכן  שליט"א  מקופטשניץ  האדמו"ר 
הגה"צ  בראשות  שעמד  יוסף"  "משכן  לל 
האריות  בין  נמנה  שם  זצ"ל  ברים  חיים  רבי 
רבי  של  המובהק  לתלמידו  והיה  שבחבורה 
הדורות  וגדולי  אמת  בצדיקי  דבק  כן  חיים, 
לשאוב מהם מלוא חפניים של יראה ואמונה 
ודביקות בד'. כשאף זכה ללמוד בחברותא זה 
כמה שנים עם כ"ק מרן האדמו"ר מראחמס־
טריווקא זצוק"ל אשר העריכו וקירבו מאוד.

כמרביץ  בשנים  רבות  שימש  כן  כמו 
ומ־ נפש  באהבת  אשר  בשערים  נודע  תורה 
תלמידים  העמיד  ישרה  וסברה  חן  תיקות 
הסוגיות  בלימוד  דרכם  את  והאיר  הרבה 
וההלכות ובדרך סלולה בתורה ויראת שמים, 
שימש  וכן  העתיקה,  בעיר  תורה  במוסדות 
יש־ תפארת  במתיבתא  בשנים  רבות  כר"מ 

ראל רוז'ין בירושלים
בנוסף לבקיאותו והבנתו החדה והיש־
רה בתורת הנגלה עסק גם בסתרי תורה ולמד 
אייזנבאך  פישל  רבי  הרה"ח  המקובל  אצל 
זצ"ל ראש ישיבת "שער השמים" ואצל עוד 

גאוני הקבלה.
התפילות שלו היוו ספר מוסר חי איך 
כאשר  המלך,  לפני  תפילה  להיראות  צריך 
התפלל כמונה מעות, בהתרפקות של אהבה 
ודביקות בקונו כאשר כל כולו רגש ותחנונים 

לפני המקום
תקצר היריעה מלמנות את מפעלי חייו 
מפעלות  וניהל  ביסס  הקים  החי  כארי  אשר 
תורה צדקה וחסד כאשר ליבו פתוח כאולם 
ולהוציא  והנדכאים,  הנצרכים  לימין  לעמוד 
לפועל רעיונות ופתרונות להקל על אברכים 

ומשפחות בכל ההצטרכויות.
את  למנות  ניתן  שהקים  המפעלים  בין 
באיאן  דחסידי  החסד"  "קרן  הלוואות  קרן 
אשר מהווה עזרה ממשית למשפחות המגי־
עות לפרק של נישואי הצאצאים, כמו כן יזם 
ורבים  השנים  במשך  לדיור  פתרונות  והביא 
חבים לו הכרת הטוב על כך, היה קשור בלו"נ 

לכ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א ומסור בלב 
להצ־ והתמסר  באיאן  בית  קדשי  לכל  ונפש 
"מרכז  את  וייסד  הקים  ואף  המוסדות  לחת 
המוסדות" כאשר כל ליבו ונפשו מסור למען 

הכלל.
כל  היה  הרשמיים  למפעלים  בנוסף 
פנים  האיר  לזולת,  ונתינה  חסד  איש  כולו 
זקוק  שהיה  מי  לכל  כתובת  היה  אדם,  לכל 
הציבור,  למען  עצמו  מסר  ועזרה,  לעצה 
חן,  ובענוות  בפשיטות  לכת,  בהצנע  והכל 
ליבו פתוח כאולם כל כולו תשומת לב לכל 
אחד באשר הוא להעניק לו כל מה שאפשר 
ואף יותר מכך בכדי שירגיש הכי טוב שיש. 
הוא היה משתתף עם כל אחד בעתות שמחה 
שמדובר  נראה  שהיה  עד  צרה  בעת  וחלילה 

בעניין האישי והפרטי שלו.
פרק חשוב בחייו היה העניין של הידור 
מצווה, כאשר באהבת הבורא אשר בער בק־
רבו מסר עצמו באופן נפלא לקיים כל מצוות 
הדקדוק,  ותכלית  המצווה  בשלימות  הבורא 
מצווה,  של  שמחה  מתוך  נעשה  הכל  כאשר 

"ארב־ להביא  קבוע  מנהג  לו  היה  כן  כמו 
מבאיאן  האדמו"ר  מרן  לכ"ק  המינים"  עת 
שליט"א ואף עמד בראש חבורת אפיית המ־

צות של הרבי שליט"א.
על  להקדיש  אפשר  נפרדת  יריעה 
ואם,  אב  כיבוד  במצוות  המופלאה  מסירותו 
כאשר שום דבר לא עצר בעדו מלקיים את 
שקשה  באופן  ובהידור  בשלימות  המצווה 

למצוא דוגמתו
ובעל  קורא  כבעל  לשמש  זכה  כן  כמו 
בירו־ באיאן  דחסידי  הגדול  בקלויז  תפילה 
בהושענא  ההושענות  באמירת  וכן  שלים, 
השנה,  בראש  תוקע  כבעל  שימש  וכן  רבה 
הטעים  מתיקות  באיזה  לתאר  קשה  כאשר 
את פסוקי התורה בקולו הנעים ומלא הרגש 
בלב  הדברים  נכנסו  כאשר  אש  להבת  מתוך 

השומעים בבחינת וחי בהם.
לאורחים  לרווחה  פתוח  היה  ביתו 
מרגיש  אחד  כל  כאשר  שבורים  וללבבות 
והרגשה  נעימות  מתוך  והכל  שלו"  כי "כולו 
כל  ומשמש  עומד  בעצמו  הוא  כאשר  טובה 
יהיו  שכולם  העיקר  הוא  ובקשתותיו  אחד 

שבעי רצון על הצד היותר טוב.
כרב  לכהן  נקרא  האחרונות  בשנים 
גת,  בקריית  החסידות  אברכי  של  ומדריך 
המקום  של  החיים  הרוח  היה  הוא  כאשר 
וברוחו  אצבעותיו  בעשר  הכל  הקים  כאשר 
כל  כאשר  הטפחות,  ועד  מהמסד  הכבירה 

בני הקהילה ראו בו כאבא אשר נשא על לוח 
והג־ הרוחניים  הצטרכויותיהם  כל  את  ליבו 
שמיים, והפריח את המקום לפינת יקרת של 

תורה וחסידות.
של  שביעי  בערב  וחצי  כשנתיים  לפני 
פסח תשע"ז התגלתה בגופו המחלה הנוראה 
ואז החלה מסכת חיים מפעימה בחייו כאשר 
בתקופה זו נתגלו בו כחות נפש אדירים של 
אמונה וביטחון התחזקות באופן נורא כשמ־

קבל הכל באהבה ובשמחה.
בעיר  שהה  רפואיים  הטיפולים  לצורך 
לכו־ ניצל  היקר  הזמן  כשאת  אנג'לס  לוס 
בכל  פעל  כאשר  מופלא  חסד  של  עולם  נן 
רומם  למקום,  שהגיעו  חולים  למען  כוחו 
תורה  בשיעורי  נפשם,  את  וחיזק  רוחם,  את 
וחסידות, בדברי ביטחון ואמונה, ברוח חיים 
יתברך.  הבורא  עם  ובתמימות  נפש  בשמחת 
החסי־ הקהילה  של  החיה  לרוח  היה  כן  כמו 
במסג־ בתורה  והגה  למד  ואף  במקום,  דית 
לכהן  נקרא  ואף  הקהילה,  של  הכוללים  רת 

כמג"ש בישיבה שהוקמה לבני המקום

החיוך  מש  לא  זו,  קשה  בתקופה  גם 
מעל פניו כאשר לכל מי שעמד בקרבתו נתן 
כאשר  ורגועה,  מופלאה  הכי  ההרגשה  את 

רבים שבאו לחזק נמצאו מחוזקים,
התדרדרות  נרשמה  האחרונים  בימים 
בפעולו־ המשיך  אז  גם  אולם  במצבו  קשה 
והיהדות  התורה  קרן  לרומם  הנשגבות  תיו 
ללא הפסק, כשביום שני האחרון עוד ביקש 
מאחד מבניו שהוא רוצה לכתוב מכתבי חי־
זוק גם לקהילה המקומית וגם לבני הקהילה 
כוחותיו  אפיסת  בשל  אולם  גת"  ב"קריית 
הוא הקריא את תוכן המכתב ובנו כתב בדמע 
שלו.  התמצית  דם  את  שביטאו  המילים  את 
שי־ ללמוד  אפשר  שם  מילה  מכל  כאשר 
צדיקים,  אמונת  וביטחון,  באמונה  שלם  עור 

אהבת תורה, והנהגות של חסידות.
נשמתו  עלתה  בערב  שלישי  ביום 
החו־ בבית  מרום  לשמי  והמזוככת  הטהורה 
בני  כאשר  יורק  בניו  אנג'לס  לוס  בעיר  לים 
לעכל  ומכיריו מתקשים  רואיו  וכל  הקהילה 
את מה שקרה, כאשר נעקר מקרבם אילן רב 
פארות אשר האיר את חייהם יום יום בתורה 
הצט־ כפי  אחד  כל  פנים  והארת  ד'  ועבודת 

רכותו.
תחי'  הרבנית  אמו  את  אחריו  השאיר 
בנים  ובני  בנים  תחי'  החשובה  אלמנתו 
התורה  בדרך  והטוב  הישר  בדרך  ההולכים 

והחסידות.

צילום: משה גולדשטיין



21יום חמישי י"ט אלול תשע"ט 19/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

רבני הקהילות כלל חסידים בטבריה ערכו סיור במרכז 
הרפואי החדש של מכבי בעיר

רבנים רבים מחשובי העיר טבריה הצומחת השתפו בכינוס החשוב • מכבי הציגה שירותים רבים חדשים ומבורכים לתועלת הקהילה ההולכת וצומחת בעיר • גב' 
חגית גרינברג הלוי, מנהלת המרחב: "אצלנו דוגלים מעל הכל ביחס מותאם אישית לכל חבר כאילו הוא המבוטח היחיד. חשוב לנו לתת לכל אחד את ההרגשה 

הטובה ביותר ולהיענות ברגישות ובמסירות לכל פניה"

חרי בכ :‡מ

התפתחות  ולרגל  החדשה  השנה  לקראת 
של  והצטרפותם  טבריה  בעיר  החסידיות  הקהילות 
רבים מהם למכבי, התקיים כינוס רב רושם של רבני 
במרכז  עילית  בטבריה  החסידיות  הקהילות  וראשי 
נשאו  באירוע  מכבי.  של  והמתקדם  החדש  הרפואי 
מנהל  שלזינגר,  משה  והרב  הקהילות  רבני  דברים 

השיווק למגזר החרדי. 
בכנס השתתפו הגר"ז וקסברגר- דומ"ץ קהילת 
הגר"מ  קרלין,  מוסדות  מו"צ  לובין-  הגר"ש  צאנז, 
בירנבוים מליזענסק, הרב משה אהרון כהנא- מנכ"ל 
מוסדות  מנכ"ל  רוזנטל-  יחיאל  הרב  צאנז,  מוסדות 
לעלוב,  קהילות  נציג  קורנבליט-  יהודה  הרב  קרלין, 
הרב יעקב בורד- יו"ר אגודת ישראל בטבריה, הרב 
הלל  והרב  המתמידים  קהילת  נציג  קלצקין-  גרשון 
רובינזטיין- מעסקני הקהילה. מטעם מכבי השתתפו 
חגית  וגב'  מומחית  ילדים  רופאת  כרמי-  רונית  ד"ר 

גרינברג- מנהלת מרחב טבריה.
פתיחת  על  מכבי  להנהלת  הודות  הקהילות  רבני 
הרבה  ההשקעה  על  ובעיקר  החדש  הרפואי  המרכז 
והכל  המומחים  הרופאים  ועיבוי  השירותים  בהוספת 
בהלימה תרבותית לטובת התושבים והקהילה החרדית. 
בהת־ סיפרה  הילדים  רופאת  כרמי  רונית  ד"ר 
רגשות את הסיפור המרגש על הצלת חיים של ילדה 
הגיעה  כשהיא  האחרון,  השבוע  במהלך  מהקהילה 
הערנות  ובזכות  ביותר  חמור  במצב  הרפואי  למרכז 
וטופ־ מתדרדר  מצבה  כי  נתגלה  הרפואי  הצוות  של 
לה מייד במקום על למיצובה ופנייתה לבית החולים 
וכיום היא שבה לביתה והתרגשה כאשר סב המשפ־

חה הגיע למרפאה להודות לה באופן אישי על הצלת 
הנכדה שתח"י.

המובילות  הערים  אחת  ספק  ללא  היא  טבריה 
האחרונות.  בשנים  החרדית  האוכלוסייה  בצמיחת 
בתיהם  את  להקים  בוחרות  משפחות  ויותר   יותר 
יתד.  בה  נוטעות  חדשות  וקהילות  המתפתחת  בעיר 
מהתפתחות  החל  התחומים,  בכל  ניכרת  הצמיחה 
חד־ עסק  בתי  עשרות  פתיחת  בעיר,  התשתיות 
בהתאם  המתקדמים  הבריאות  שירותי  וכמובן,  שים 

לאוכלוסייה המתרחבת בעיר.
שי־ מכבי  בישראל  המוביל  הבריאות  כארגון 
הר־ השירותים  את  ומפתחת  מרחיבה  בריאות  רותי 
פואיים המקצועיים בעיר בהתאם להתרחבות האוכ־

לוסייה ולצרכיה. 
שיכון  עלית  בטבריה  החרדיים,  הריכוזים  בלב 
ד', שוכן מרכז רפואי חדש ומקצועי של מכבי שירותי 
בריאות בו ניתנים מיטב שירותי הרפואה המקצועיים 
ומיומן  מקצועי  צוות  ידי  על  ביותר  הגבוהה  ברמה 

שמתרחב ומתפתח כל העת.
בשבועות האחרונים נוספו שירותים רבים וח־
שובים למרכז הרפואי בטבריה עלית לתועלת החב־

רים והמצטרפים הרבים והחדשים.
המ־ רופאי  את  בברכה  מקדמת  בטבריה  מכבי 
שפחה החדשים- ד"ר חיים אשכנזי וד"ר נטלי בינש־
טיין שהצטרפו לצוות המוביל במרכז הרפואי טבריה 
עלית שבשיכון ד'. הרופאים המומחים עובדים בש־
עות מורחבות עד שעות הערב ובימי שישי לתועלת 
הר־ לצוות  הצטרפה  לאחרונה  כן,  כמו  המבוטחים. 
שגם  רונית,  כרמי  ד"ר  מומחית,  ילדים  רופאת  פואי 

היא תקבל בשעות מורחבות. מעבר להיותה רופאת 
גם  היא  החדשה  הרופאה  במיוחד,  מקצועית  ילדים 
נהדר ותו־ שילוב  שמהווה  מה  וריכוז.  קשב  רופאת 

עלתי לכלל החברים.  השירות של דר' כרמי מתפרס 
מקבלת  רונית  כרמי  ד"ר  בשבוע  ימים  ששה  פני  על 
ששה ימים בשבוע, כולל ימי שישי עד השעה 18:00 
אחר הצהריים, כשעה לפני כניסת השבת, מה שמסב 
שבמכבי  שיודעים  להורים  ובטחון  שלווה  הקלה, 
קשובים להם וילדיהם גם בשעות לא שגרתיות ויש 
להם לאן לפנות בשעת הצורך גם ברגע האחרון וב־
מקרים לא צפויים. שני רופאים אורתופדים מקבלים 
במרחב  וכעת מצטרף אורתופד נוסף לצוות המנצח, 
בתחום  מתמחה  שבנוסף  אורתופד  אוחנה,  רגב  ד"ר 
גם  הבא מתווסף  כתף שיקבל בימי  שלישי. בשבוע 
וב־ החדשה  למרפאה  אורולוג   – פרטר  דימטירי  דר' 

תחילת חודש הבא רופאת עיניים פעמיים בשבוע..
שירות נוסף חדש וייחודי לחברי מכבי התווסף 
לאחרונה למסגרת השירותים המקצועיים של מכבי- 
במ־ מקבלת  אשר  אידיש  דוברת  תקשורת  קלינאית 
הינו  זה  שירות   . הקופה  של  הזכאות  בתנאי  רפאתה 

מבורך במיוחד לאור התרחבות האוכלוסייה החרדית 
חסידית ההולכת ומתרחבת בעיר.

מותאם   חדש,  משירות  עוד  נהנים  מכבי  חברי 
פי־ בהנחית  לגברים  התעמלות  קבוצת  וייחודי- 
זיותרפיסט שתחל לפעול בקרוב לתועלת החברים. 

המרחב:  מנהלת   , הלוי  גרינברג  חגית  הגב' 
מותאם  ביחס  הכל  מעל  דוגלים  במרחב  "אצלנו 
חשוב  היחיד.  המבוטח  הוא  כאילו  חבר  לכל  אישית 
ביותר  הטובה  ההרגשה  את  אחד  לכל  לתת  לנו 
דווקא  פניה.  לכל  ובמסירות  ברגישות  ולהיענות 
בטוחים  ירגישו  שהחברים  חשוב  הרפואה  בשירותי 
מתאמי  ורגישות.  מקצועיות  בידיים  שהם  וסמוכים 
והרב  רוזנטל  יחיאל  הרב  בטבריה,  הקהילה  קשרי 
יעקב בורד נענים לכל פניה בחפץ לב ובמאור פנים 
ודואגים שכל חבר מכבי בטבריה יקבל שירות אישי 

ומקצועי ללא פשרות". 
אז אם אתם גרים בטבריה או מתעדים לעשות 
ובטוחים  סמוכים  להיות  יכולים  אתם  בעתיד,  זאת 
מקצועיות  טובות,  בידיים  שלכם  הבריאות  שבמכבי 

ואנושיות.

זקן ראשי הישיבות וחבר מועצגה"ת מרן הגאון הגדול ר' יצחק שיינר 
שליט"א ראש ישיבת 'קמניץ' בשיחה לימי אלול בהיכל הישיבה
אלול זה הזמן שלכל אחד מאיתנו יש את ההזדמנות והכלים להשתנות לטובה ולהתקרב לבורא עולם, וחייבים לנצל את ההזדמנות הזאת.

בימי פתיחת 'זמן אלול' בהיכל ישיבת 'קמניץ', 
נשא הגאון הגדול מרן ראש הישיבה ר' יצחק שיינר 
שליט"א דברי חיזוק והתעוררות בפני מאות תלמידי 
הישבה"ק, יחד עם עשרות עשרות של בחורים חד־
שים שנכנסו באלול לשיעור א' וכן אברכי הכוללים, 

שגדשו את היכל הבית מדרש,
ראש הישיבה שליט"א דיבר בהתרגשות גדולה 

לתלמידים, בקריאה של חיבה, 
"תלמידים אהובים ויקרים, כידוע לכולנו שא־
יודעים  וכולם  לי,  ודודי  לדודי  אני  של  זמן  הוא  לול 
(קל  זה  את  להרגיש  קשה  אבל  ע"ז  וחוזרים  זה  את 
לומר אבל קצת קשה להכניס ללב), וזה העבודה של 
כל אחד  מאיתנו להרגיש את הקירבה לבורא עולם 
שקידה  ע"י  יכלתינו,  כפי  אליו  להתקרב  ולהשתדל 
שהקב"ה  זה  בזמן  כי  טובות,  ומדות  וירא"ש,  בתורה 
דודינו, קרוב אלינו, זה יותר קל להתקרב אליו ולהש־

תנות לטובה, ועי"ז יהיה לנו פתחון פה לבקש רחמים 
רח־ צריך  ואחד  אחד  כל  כי  עלינו,  שירחם  מהקב"ה 
מים גדולים כדי לזכות בשנה טובה ומבורכת, שנוכל 
טרדות,  בלא  הנפש,  ומנוחת  הדעת,  בישוב  ללמוד 
מהקב"ה  ומבקשים  רחמים  שצריך  וכשמרגישים 

שאנו  רואה  והוא  רחמים, 
הוא  אז  באמת,  רוצים 

מרחם.
סיים  שליט"א  מרן 
הנרגשים  דבריו  את 
לכל  הלב  מעומק  בברכה 
מהתלמידים  ואחד  אחד 
משפ־ ולכל  להם  שיהיה 
ומבור־ טובה  שנה  חתם 
ואושר,  שמחה  שנה  כת, 
בתורה  מתמדת  בעליה 
טובות  ומדות  ויראה 
והרחבת  הנפש  בשלוות 
שב־ כולנו  ונזכה  הדעת, 
מהרה יבוא משיח צדקינו 

במהרה בימינו אמן.
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ב‰יכú יי''‚ טערנ‡ביú ב''ב

ב‰יכú ייב ים ‰úמו„
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זןריייבוורייבמנימרןוןוריחריינריטמביעבפי
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