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לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

hr

מרבה ורה מרבה חיים
הגאון רבי חיים ברים זצ"ל (נלב"ע כ"ה אדר 
חיים  עץ  בישיבת  בצעירותו  למד  תשס"ב) 
בראשותו של מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר 
הבחין בכשרונותיו ובהתמדתו  הגרא"ז  זצ"ל. 
הרבה, והיה לומד עמו ומכין איתו את השיעו־

רים שהיה מוסר בישיבה. 

פעם אחת בעת לימודם ישב רבי חיים ושטח 
בפני רבי איסר זלמן, מערכה סבוכה בסוגיה 
חיים  לר'  יש  אם  לדעת  חפץ  הגרא"ז  קשה. 
תירוץ, ומשנתן ר"ח את תירוצו שיישב את כל 
התרג־ את  הגרא"ז לכלוא  לא יכל  הקושיות, 
שותו. הוא קרא לרעייתו והכריז "יש לנו כאן 
לחתנו  היתה  כוונתו  כאשר  שני!"...  אהרן  ר' 

הנודע הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל.

// בר המערכ„

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

חיל הסוף
טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא  של  סיפוריהם 
פוטין,  וולדימיר  רוסיה,  נשיא  ושל  ארדואן, 
כמעט  לגדולה  עלו  שניהם  להפליא.  דומים 
טורקיה  נשיא  להיות  הפך  הראשון  בטעות. 
דת  'חומרי  פרסום  בגין  בכלא  שישב  לאחר 
ה"כול  מנהיגה  להיות  הפך  והשני  אסורים'. 
יכול" של רוסיה לאחר שעוזרי הנשיא הקו־
דם בוריס ילצין חשבו שהוא האיש עליו יוכ־
לו לשלוט בקלות, מה שהתברר להם מאוחר 
את  הפכו  המנהיגים  שני  מרה.  כטעות  יותר 
בת־ יחסית  דמוקרטיות  שהיו  ארצותיהם 
קופת עלותם לשלטון, לדיקטטוריות באופן 
לפופולריים  הפכו  הללו  המנהיגים  חלקי. 
המקו־ הכלכלה  את  לייצב  שהצליחו  לאחר 
מית ולהופכה לחזקה. ובאופן אירוני משהו, 
מתמשכת  צניחה  עם  כעת  עומדים  שניהם 

בפופולריות שלהם.

באנקרה  ארדואן  של  המסתמנת  התבוסה 
האנטי־ המנהיג  של  שסופו  כך  על  מצביעה 
ברור,  לא  יקח?  זה  זמן  כמה  מתקרב.  שמי 
אך הסוף כבר מתחיל להיראות באופק. כעת 
הטורקי  המנהיג  יחליט  האם  היא  השאלה 
לזייף את התוצאות ולקחת בעתיד את הש־
לטון בכוח. את התשובה לכך נדע רק לאחר 
בטו־ שייערכו  הקרובות  הכלליות  הבחירות 

רקיה בעוד מספר שנים.

טור פוליטי / ‡ברהם ויסמן
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ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש

עטרת תפארת ישראל: זקן 
האדמורי"ם הרה"ק מרן 

האדמו"ר מסקולען זצוקללה"ה
בבית החולים ג‘ון הוֹּפקינס בבולטימור שבמדינת מרילנד בארה״ב נסתלק לגנזי 
מרומים כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מסקולען זצוקללה"ה כשהוא בן 95 בהסתלקותו

מ‡: יר‡ל לבי‡ 

הגיעה  הגליון  סגירת  עם 
הסתלקותו  על  המרה  הידיעה 
וקדוש,  גאון  האי  של  רום  לשמי 
ופטיש  הימיני  נר  הגולה,  מאור 
מסקולען  האדמו"ר  כ"ק  החזק 
פור־ אברהם  ישראל  רבי  הרה"ק 
מהודו  והקרין  האציל  אשר  טוגל 
על היהדות הנאמנה בארץ ובגולה 

ורבים השיב מעוון.
חיבר  השנים  במרוצת 
שהפכו  ניגונים  עשרות  האדמו"ר 
ברוב  מושרים  והם  הכלל  לנחת 
בעו־ מקום  בכל  היהודים  הבתים 
לם, בהם "הוי הוי הוי שבת", "ונ־
גלה כבוד ה'", והשיר "ועתה יגדל 
חובר  הראשון  שחלקו  ה'"  כח  נא 

על ידי האדמו"ר הקודם.
רק אתמול בחסידות ביקשו 
הרבי  לרפואת  בתפילה  להעתיר 
חסידיו  תהילים.  פרקי  ולקרוא 
נערכו  העולם  ברחבי  ומעריציו 
המהירה.  להחלמתו  בתפילות 
פארק  בבורו  החסידות  במרכז 
מניינים  אישפוזו  מאז  התקיימו 
אף  האדמו"ר.  לרפואת  רצופים 
עמך",  ”בעד  האדמורים  בכינוס 
פרקי  אמר  מזוטשקא  האדמו"ר 

תהילים לרפואתו.
הרבי נסתלק למגינת לב עם 
ישראל ברחבי תבל בבית החולים 
שבמדי־ בבולטימור  הוֹּפקינס  ג‘ון 
נת מרילנד בארה״ב. בשעת יציאת 
אברכים  מניין  בחדרו  שהו  נשמה 

מהחסידות וכן בניו ומקורביו.

יהודי  הקודשים,  קודש  היה 
מובן  במלוא  נפש  מסירות  של 
הקומו־ בכלא  קשות  סבל  המילה, 
ניסטי על מסירות נפשו למען ילדי 
ישראל, איש אשר לא רצה לעצמו 
מעולם הזה כלום, וכל מרצו וכוחו 

השקיע למען עם ישראל.
העיר  זכתה  שנים   13 לפני 
צדיק  האי  של  בביקורו  אשדוד 
לשמחת  מסקולען,  זיע"א  וקדוש 
כ"ק  חתן  יבלחט"א  נכדו  נישואי 
מרן אדמו"ר מפיטסבורג שליט"א.
שלישי  היום  תצא  ההלוויה 
ארה"ב  שעון  בבוקר   11 בשעה 
בבורו  סקולען  המדרש  מבית 
מדרשו  בית  דרך  ותעבור  פארק, 
במאנסי, לבית החיים וויזניץ במו־
נסי שם יטמן לצד אביו הק' זיע"א 

ואמו הרבנית ע"ה.
יוכתרו  בניו  המסתמן  כפי 

במקומות  מסקולען  כאדמו"רים 
הגדול  בנו  בראשות  מושבתם, 
יש־ רבי  הרה"צ  מקומו  ממלא 
כרב  ששימש  פורטוגל  יעקב  עיה 
במונט־ הגולה"  "מאור  קהילת 
מאיר,  רבי  בנו  שבקנדה.  ריאול 
בנו  סקולען,  ספרי  לאור  מוציא 
בית  רב  יהודה,  חיים  אפרים  רבי 
רבי  בנו  במונסי,  סקולען  מדרש 
סקול־ המדרש  בית  רב  נח,  צבי 
מרדכי,  שמואל  ורבי  בליקווד  ען 
מתגורר בבורו פארק. ובנותיו הנ־
קלו־ ליב  דוד  רבי  לחתניו  שואות 
גהופט, ראש כולל חסידי סקולען 
בבורו פארק. רבי חיים דב שטרן, 
רב חסידי סקולען בבני ברק, ורבי 
שמעון יואל ויינברגר, דיין חסידי 

סקולען בויליאמסבורג.
את  יבכו  ישראל  בית  וכל 

השריפה אשר שרף ה'.
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גנץ ממשיך לזגזג ולקרוץ לחילונים: "נגייס את כל החרדים בחוק"
רק לפני יומיים דיבר בני גנץ על ערך לימוד תורה – ואתמול פורסמו הקלטות שלו כשהוא אומר: "נחוקק חוק שיגייס את כל החרדים"

מ‡: יוני טיין

השתתף  האחרונה  שבת  במוצאי 
ומול  באשדוד,  גנץ  בני  לבן  כחול  יו"ר 
מאות פעילים, צידד בערך לימוד התורה 

ושמירת השבת.
מספר  של  קלטות  נחשפו  לפתע 
שלוש במפלגתו גבי אשכנזי, שם נשמע 
בנושא  דעתו  את  אומר  גנץ  בני  גם 
של  זו  כמו  שהיא  שמתבררת  הגיוס, 

כל  את  "נגייס  הבחירות.  טרום  לפיד 
אמר  גאונים",  קומץ  לעומת  החרדים 

גנץ בהקלטה.
גנץ  בני  נשמע  ההקלטות  במהלך 
אומר: "נקדם חוק שכל החרדים יתגייסו 

לצבא חוץ מקומץ קטן של גאונים".
האחרונה  שבת  במוצאי  כזכור 
המסרים  את  הרחיב  באשדוד,  גנץ 
"יותר  ואמר  החרדים  לטובת  שלו 
השבת,  על  שמרה  שישראל  ממה 

על  נשמור  ישראל.  על  שמרה  השבת 
ועדיין,  המסורת.  ועל  תורה  תלמוד 
שהוא  כפי  לחיות  יוכל  אחד  שכל 
בלי  אנחנו  מה  ביחד.  נחייה  רוצה, 

ירושלים".

"פעם אחרונה 
שמתערבים" 
בג"ץ: בן גביר 

לא יקודם 
ברשימה

בדיון של שלושה שופטי בג"ץ 
נפסלה העתירה של איחוד 

מפלגות הימין לערוך שינויים 
ברשימת המועמדים לכנסת, 

זאת לאחר פסילתו של בן ארי. 
בעקבות ההחלטה - בן גביר 

לא יקודם למקום ה-5 ויישאר 
במקום ה- 7. בן גביר: "נטפל 

בהם אחרי הבחירות"

מ‡: יוני טיין
עתירת  דחה  דעות  ברוב  בג"צ 
בן  עו"ד  את  לקדם  הימין  מפלגות  איחוד 

גביר למקום החמישי.
מזוז  ומני  סולברג  נעם  השופטים 
החולקת  דעתו  לעומת  העתירה  את  דחו 
שיש  שסבר  שטיין  אלכס  השופט  של 

לקבל את העתירה.
'עוצ־ מועמד  גביר  בן  איתמר  עו"ד 
מה' אמר בתגובה כי "שוב הוכח כי הדבר 
עניין  הוא  בג"צ  את  שמעניין  האחרון 
הצדק שהשופט סולברג תהה עליו בדיון 
התחושה  בהחלטה.  ביטוי  לו  נתן  לא  אך 
שאהיה  רוצים  לא  בג"צ  ששופטי  היא 
מאמין  אני  אבל  שופטים,  למינוי  בועדה 

שהציבור יאמר את דברו בקלפי".
הנו־ לסוגיות  הנוגע  שבכל  "מעניין 
מתערבים  בג"צ  שופטי  לשמאל,  געות 
בפרש־ החוק  את  ומפרשים  בוטה  באופן 
נות מרחיקת לכת, אולם במקרה שלנו לא 

מצאו לנכון לעשות זאת".
לשי־ שבניגוד  יודעים  "השופטים 
נויים קוסמטיים של פוליטיקאים אחרים, 
אני היחיד שאשים סוף לשלטון בג"צ. אני 
מכבד ומעריך את השופטים אך  אני מגיע 

לכנסת כדי לשנות באמת".

http://bit.ly/2C7EnaV-shemesh-rechavim
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מהומה במעבר כרם שלום – עוצמה יהודית חסמה את המעבר
אירוע חריג במעבר כרם שלום: פעילי עוצמה יהודית באיחוד מפלגות הימין חסמו את המעבר לתנועת משאיות לעזה והותקפו בסכין ◆ מועמד המפלגה איתמר בן 

גביר בכרם שלום: אם אין שגרה לעוטף עזה לא תהיה שגרה בעזה

מ‡: יוני טיין     

מפ־ מאיחוד  יהודית  עוצמה  פעילי 
כרם  למעבר  הבוקר  הגיעו  הימין  לגות 
שלום וחסמו את תנועת המשאיות לעזה 

במחאה על המשך הכנסת הסחורות לעזה 
למעוז החמאס.

לפתע  יצא  האירוע  במהלך 
הפעי־ לעבר  המשאיות  מנהגי  אחד 
לים וניסה לתקוף אותם בסכין. הנהג 

במוטות  הותקף  מכן  לאחר  כי  טוען 
הוגשה  זה  בשלב  הפעילים.  ידי  על 
לחקי־ נעצר  והנהג  במשטרה  תלונה 

רה.
איתמר בן גביר מועמד איחוד מפ־

לגות הימין שהשתתף באירוע מסר בת־
חמור  באירוע  "מדובר  כי:  לאירוע  גובה 
לפ־ ויצא  שנחסם  התעצבן  הנהג  כאשר 

גוע בפעילים ואנו דורשים למצות איתו 
היום  הוסיף: "הגענו  גביר  בן  הדין".  את 

כדי לומר בקול ברור: פתיחת מעבר כרם 
ישראל  לממשלת  קלון  אות  היא  שלום 
תהיה  לא  אם  נדרוש:  הבאה  ובכנסת 
לא  בעזה  גם   - עזה  בעוטף  חיים  שגרת 

תהיה שגרת חיים".

גפני בשיחות 
סגורות: "נצטרך 

לטפל בבג"ץ, 
נדרוש חוק יסוד 

לימוד התורה"
יו"ר דגל התורה בכינוס ראשי 

הישיבות ביום שישי: "אנחנו עכשיו 
נמצאים בפרשת דרכים נוראה". על 
השבת: "המלחמה על השבת הולכת 

להיות מלחמה בחרב ובחנית". 
על החינוך: "אנחנו בעיצומה של 
מערכה על החינוך הטהור, רוצים 

לשנות את כל סדרי החינוך"

מ‡: יוני טיין
בכנס  שישי  ביום  שנשא  תוקפני  בנאום 
בחירות בבני ברק, שרטט יו"ר דגל התורה ח"כ 
המפל־ של  הקרובים  המאבקים  את  גפני  משה 
גות החרדיות בממשלה הבאה – גיוס, שבת, גיור 
דרכים  בפרשת  נמצאים  עכשיו  וחינוך. "אנחנו 
נוראה", נשמע גפני בהקלטה שפורסמה על ידי 
יקי אדמקר ב'וואלה'. "אם מצליחים – מתקנים 
את זה, אם חס וחלילה לא – הסכנה היא גדולה".
גפני פתח את נאומו בסוגיית חוק הפטור 
החרדיות  המפלגות  כי  והסביר  לצה"ל,  מגיוס 
התורה  לימוד  ערך  בין  שישווה  חוק  ידרשו 
לגיוס לצה"ל. "נצטרך לעשות חוק יסוד לימוד 
התורה", אמר כשכוונתו להצעה לפיה המדינה 
לגיוס  בדומה  יסוד  כערך  תורה  בלימוד  תכיר 
"נצטרך  גפני,  ח"כ  המשיך  "ואנחנו",  לצה"ל. 
בכל  היום  עד  טיפלנו  שלא  מה  בבג"ץ,  לטפל 
ההתגברות".  פסקת  את  לעשות  נצטרך  הכוח. 
העובדה  בשל  היא  בכך  הצורך  כי  הסביר  הוא 
כי שופטי בג"ץ "ברוב חוצפתם", כלשונו, פסלו 
בחורי  גיוס  את  לדחות  שנועדו  החוקים  את 

הישיבות פעם אחר פעם.
הישיבות  ראשי  בכינוס  שנשא  בנאום 
ב'לדרמן' ביום שישי, ובראשם מרן שר התורה 
הישיבה  ראש  ומרן  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון 
כי  גפני  הצהיר  אדלשטיין,  גרשון  רבי  הגאון 
מלחמה נוספת בממשלה הבאה תהיה על השבת 
הולכת  השבת  על  "המלחמה  הציבורי.  במרחב 
יכול  אמר. "לא  ובחנית",  מלחמה בחרב  להיות 
להיות שכל פעם אנחנו שומעים שמפעילים קו 
חדש או שמפעילים את הרכבת. אנחנו הולכים 

לטפל בנושא הזה במלחמה גדולה".
בעי־ "אנחנו  כי  בנאומו  גפני  הצהיר  עוד 
צומה של מערכה על החינוך הטהור". לדבריו, 
"רוצים במשרד החינוך, בכלל בממשלה, לשנות 
את כל סדרי החינוך שנעשים על פי דעת גדולי 
התורה. כמה רוצים לשנות בתוך המערכת הזו. 
אנחנו עכשיו באמצע המערכה הזו". בהמשך גם 
הזכיר את סוגיית הגיור: "יש בזה ניסיון עכשיו 
לשנות שהגיור יהיה גיור שלא על פי מה שנק־

בע על ידי רבותינו".
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מתולדותיו ופעליו של זקן 
האדמורי"ם מרן הרה"ק מסקולען

אבל כבד ירד על ארה"ב וארה"ק עם היוודע דבר פטירתו של זקן האדמורי"ם מרן הרה"ק 
מסקולען, שנפטר הלילה בבולטימור ◆ מתולדותיו בקצרה

מ‡: יר‡ל לבי‡

בעיירה  נולד  מסקולען  הרה"ק 
רומניה,  גבול  על  שבמולדובה  סקולן 
לאביו הרה"ק רבי אליעזר זוסיא פורטו־
גל ולאמו הרבנית מרת שיינא רחל. בימי 
וויז'ניצא  בעיירה  בישיבה  למד  בחרותו 
אצל האדמו"ר הרה"ק רבי אליעזר הגר 
(בעל הדמשק אליעזר). הוא ואביו ניצלו 

ממחנות הריכוז.
השנייה  העולם  מלחמת  לאחר 
יתומים  ילדים  להצלת  אביו  עם  פעל 
אביו  בית  ברומניה.  בעיקר  בשואה, 
החר־ לאחר  יתומים.  במאות  התמלא 
צ'רנוביץ  העיר  יהודי  בקרב  המצב  פת 
הבולשבי־ רדיפות  בשל  שבאוקראינה 
לבוק־ הילדים  את  יחדיו  הבריחו  קים 
הצלת  בשל  ברומניה  נכלא  אביו  רשט. 
הילדים, ולאחר ששוחרר חזר לפעילות 

זו.
נכלא  זוסיא  אליעזר  רבי  הרה"ק 
נכלא  וכן  חודשים,  חמשה  במשך  שוב, 
אברהם.  ישראל  הרב  בנו  גם  בנפרד 
הם  'נחמו',  שבת  בערב  ה'תשי"ט  בשנת 
עוד  בכלא  לשבת  נותרו  אך  שוחררו, 
את  לחלל  רצו  שלא  מכיוון  ימים  כמה 

השבת.
אביו  עם  ששוחרר  לאחר  שנה 

מהכלא הרומני, עזבו את רומניה והיגרו 
לארצות הברית, שם התגורר אביו בש־
שבמדינת  בברוקלין  הייטס  קראון  כונת 
ניו יורק. בקראון הייטס פתח ביחד עם 
אביו בית כנסת קהילתי והמשיך בהצלת 

היהודים מהשואה.
באב,  בל'  הק'  אביו  פטירת  לאחר 
יש־ הרב  המנוח  מרן  הוכתר  ה'תשמ"ב 

ראל אברהם לאדמו"ר השני מסקולען.
האדמו"ר  פעל  השנים  במשך 
ישראל  הרב  סבו  כתבי  את  להוציא 
ישראל".  ושארית  "שם  בספר  אברהם 
בהקדמה לספרו הוא תאר את המאסר: 
"וממש היה כפסע ביני לבין המות, כי לא 

נס  ובדרך  מהם,  להנצל  הטבע  דרך  היה 
ממש נצלנו ממוות לחיים".

חסידות  של  המרכזי  המדרש  בית 
פארק.  בבורו  שוכן  בראשותו  סקולען 
בש־ האדמו"ר  שהה  החגים  בתקופות 
חסידיו.  בקרב  וויליאמסבורג  כונת 
חסידי סקולען מתגוררים גם בבני ברק, 
בלונדון, בויליאמסבורג, במונסי ובליק־
ורבני  כדיינים  מכהנים  וחתניו  בניו  ווד. 

הקהילות בחו"ל.
את  הרבי  נשא  לפרקו  בהגיעו 
זאב  מנחם  הרב  של  בתו  רייזל  הרבנית 
שטרן, רבה של גבעת שאול ונולדו להם 

שמונה ילדים.

אבי יתומים שעינו את 
נפשו למען הכלל

הרה"ק מסקולען ואביו סבלו קשות בכלא הקומוניסטי על מסירות 
נפשם למען ילדי ישראל ◆ יריעה קצרה ומסכמת

מ‡: יר‡ל לבי‡

המלחמה,  תום  עם 
תפי־ לאור  תש"ה,  בשנת 
בבוקובינא  השלטון  סת 
הרה"ק  עבר  הרוסים,  ע"י 
לבוקא־ אביו  עם  מסקולען 
כאן  רומניה.  בירת  רעסט 
עצומות  בפעולות  פתחו 

וגי־ השואה,  יתומי  לטובת 
יתומים.  מאות  בביתו  דל 
לאין  ובסבלנות  באהבה 
שקד  ובנועם,  בחמלה  קץ, 
עם בנו לחנכם בדרכי אבות 
התורה  לדרך  אותם  וניתב 
הכושר  ובשעת  והחסידות, 
לאר־  – לגבול  חוץ  הבריחם 
צות המערב ולארץ הקודש.

והעי־ הכנה  הדאגה 
לאותם  הצדיק  של  לאית 
עמוקה,  כה  היתה  ילדים, 
אודותיו:  שאמרו  עד 
שלוש  מסקולען  לרבי 
משלו,  ילדים  מאות 
אחד…  מאומץ"  ו"ילד 
יחי־ לבנו  הכוונה  (כאשר 

דו המנוח זיע"א).

עינויי נפש למען הכלל
משך השנים נעצר הרה"ק יחד עם 
זיע"א  האדמו"ר  המנוח  בנו  יבלחט"א 
הנו־ העינויים  למרות  במאסר.  והושמו 
ומיאנו  מעמד  ובנו  האב  החזיקו  ראים, 

לדבר סרה על אחרים.
תשי"ט,  בשנת  האחרון  במעצרם 
עונו הרה"ק ובנו באופן נורא, חייהם היו 
בסכנה. הוא היה לכאורה הצדיק היחידי 
האחרון שעבר עינויים נוראים רק בגלל 
עי־ עבר  ברוסיה,  ליהדות  ילדים  שחינך 
נויי מוות, שמו את אצבעות ידיו על מש־
קוף של דלת פלדה גדולה וטרקו הדלת 
עוררו  התעלף,  יסורים  ומרוב  ידיו,  על 

אותו ושוב סגרו עליו וחוזר חלילה ה"י

ומשורר  מלחין  היה  מרים,  בימים 
מורגל  והיה  להקב"ה.  כיסופין  ניגוני 
ייסו־ מרוב  מתפלץ  המוח  כאשר  בפיו: 

מטלית  עליו  להניח  שצריכים  עד  רים, 
לחה כדי שלא לאבד את צלילות הדעת, 
מתנת־ זוהי   – בפי  שיר  ה'  מזמן  ואז 
מאותם  שלו  המפורסם  השיר  שמים! 
אדירה,  עוצמת-רגש  בעל  לחן  ימים, 
"יוודע  בתהלים:  הפסוק  על  שירו  הוא 
אנקת  לפניך  תבוא  לעינינו…  בגויים 

אסיר…"
היהדות העולמית הרעישה אז תבל 
נשיא  של  השתדלויות  ולאחר  ומלואו, 

ארה"ב וראש האו"ם, שוחררו. 

http://bit.ly/2UXUSxE
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
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סקר מנדטים: הליכוד עוקף 
את כחול לבן, הימין פותח 

פער משמעותי
לפי הסקר, שנערך עבור התכנית על ידי מכון פאנלס פוליטיקס, הליכוד 

קיבלה 31 מנדטים לעומת 30 לכחול לבן

מ‡: יוני טיין

הבחי־ לפני  ויום  שבוע 
מגלה  חדש  מנדטים  סקר  רות, 
ארוכים  שבועות  אחרי  כי 
לבן  כחול  מפלגת  הובלה,  של 
לליכוד  הבכורה  את  מאבדת 
בראשות בנימין נתניהו. הליכוד 

וחזרה  הפער  את  צמצמה 
להוביל.

של  החדש  הסקר 
בקשת  הבוקר  חדשות 
בנימין  רה"מ  כי  גילה   12
את  לעקוף  הצליח  נתניהו 
בני גנץ ויאיר לפיד במנדט 

אחד.
שנערך  הסקר,  לפי 
מכון  ידי  על  התכנית  עבור 
הליכוד  פוליטיקס,  פאנלס 
לעומת  מנדטים  קיבלה 31 

30 לכחול לבן.
הבאות  המפלגות 
והעבודה  תע"ל  חד"ש  הן 
מנ־  9 עם  גבאי  בראשות 
מפלגות  אחת.  כל  דטים 
התו־ יהדות  החדש,  הימין 
 6 על  התייצבו  ומרצ  רה 
מנדטים כל מפלגה, איחוד 
וש"ס  זהות  הימין,  מפלגות 
הר־ ואת  אחת  כל   5 עם 
וישראל  כולנו  סגרו  שימה 
לכל  מנדטים   4 עם  ביתנו 
בראשות  גשר  מפלגה. 
אורלי לוי, ורע"מ בל"ד לא 
החסימה.  אחוז  את  עברו 
גוש הימין ניצב על 66 מנ־
השמאל  גוש  לעומת  דטים 

שקיבל 54.
ההתא־ שאלת  על 
הממשלה  לראשות  מה 
המועמד  כי   53% השיבו 
נת־ הוא  ביותר  המתאים 
בלבד   30% לעומת  ניהו, 
בגזרת  גנץ.  את  שסימנו 
מול  האחרון  בלחימה  סבב 
חמאס התמונה קצת פחות 
הממשלה,  לראש  החמיאה 
יש־ כי  השיבו   30% כש- 
ראל יצאה ממנו כשידה על 
העליונה, 34% ענו שחמאס 
ידעו  לא   36% ואילו  ניצח 

לענות על השאלה.
נוסף  אינטרנטי  סקר 
של מכון סיעור מוחות שנ־
ערך בקרב 33,400 גולשים 

 33 מקבל   – הליכוד  כי:  מעלה 
מנדטים. כחול לבן – 30 חד"ש/
 8  – זהות   8  – ש"ס   8  – תע"ל 
הימין החדש – 7 יהדות התורה 
 4  – הימין  מפלגות  איחוד   6  –
רע"ם/בל"ד   4 – כולנו   4 – מרצ 

– 4 גשר – 4.
אתמול פורסם סקר מנד־
כחול  'ערוץ 12':  של  חדש  טים 

לבן - 32. הליכוד - 28. העבודה 
- 8. חד''ש - תע''ל (איימן עודה 
ואחמד טיבי) - 7. יהדות התורה 
מפלגות  איחוד   .6  - ש''ס   .6  -
 .5  - החדש  הימין   .5  - הימין 
מרצ - 5. זהות - 5. כולנו - 5. 
ישראל ביתנו - 4. רע''ם - בל''ד 
- 4. גשר - לא עוברת את אחוז 

החסימה (1.6%).

לונדון: אלפים הפגינו נגד ישראל
את ההפגנה ארגנו שורה של ארגונים פלסטיניים וערביים הפעילים מאוד בבירה האנגלית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לונדון הופכת אט אט לבירה 
ביבשת  ביותר  הפרו-פלסטינית 
אירופה: אתמול הפגינו אלפים נגד 
מדינת ישראל ולטובת אזרחי הר־
ההפ־ את  לונדון.  העיר  בלב  צועה 
הפרו-פלסטיני  הלובי  ארגן  גנה 
אל- אל-מונתדא  וארגון  באנגליה 
שהש־ נוספים  ארגונים  פלסטיני. 
תתפו בארגון ההפגנה הם: קמפיין 
ארגון  פלסטין'',  עם  ''הסולידריות 
אל- המלחמה'',  את  ''הפסיקו 
באנגליה  אל-אסלאמיה  ראביטה 

''ידידי  ומוסד 
אל-אקצה''.

 , ר ו כ ז כ
האנג־ בבירה 
מתקיים  לית 
תה־ שנה  מדי 
שיעית  לוכה 
מונפים  בה 
חיזבאללה  דגלי 
הכ־ ומושמעים 
הקוראות  רזות 
של  להשמדתה 

מדינת ישראל. 

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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למה לפיד לא נדגם בסקרים

"הפסיקו להטעות 
את הציבור": 

הליכוד נגד מכוני 
הסקרים

הליכוד למכוני הסקרים בישראל: הפסיקו 
להטעות את ציבור הבוחרים, הציגו את 

מידת ההתאמה לראשות ממשלה של יאיר 
לפיד. אם קיימת בכם טיפת הגינות ויושר 

מקצועי ואינטלקטואלי הנכם נדרשים 
לדגום בסקרים, בזמן שנותר, גם את 

התאמתו של מר לפיד"

מ‡: יוני טיין 

טוענים  בהליכוד 
שיט־ הטעיה  נוצרת  כי 
המצביעים  ציבור  של  תית 
התאמתו  כלפי  בסקרים 
לראשות ממשלה של יאיר 
לראשות  המועמד   – לפיד 
לפיד־ מטעם  הממשלה 

גנץ.
את  שיגר  הליכוד 
העובדה  לאור  הפנייה 
וגו־ הסקרים  שמכוני 
מתעלמים  התקשורת  פי 
לפיד  של  ממועמדותו 
התאמתו  את  רק  ובודקים 
בני  של  ממשלה  לראשות 

גנץ.
ששיגר  במכתב 
הדין  עורך  הליכוד  בשם 
נכתב:  דבורין  מיכאל 
עליו  הרוטציה  "בהסכם 
עתיד  יש  מפלגת  חתמו 
לפיד  יאיר  בראשות 
לישראל  חוסן  ומפלגת 
הוסכם  גנץ  בני  בראשות 
ראשי  ישמשו  השניים  כי 
מחצית  במשך  ממשלה 
קדנציה כל אחד. במילים 
מפל־ תנצח  באם  אחרות 
הבחי־ את  לבן  כחול  גת 
השמאל  גוש  ועמה  רות 
בני  הן  יכהנו  בה,  התומך 
גנץ והן יאיר לפיד כראשי 

ממשלה".
הנכם  זאת  "חרף 
שיטתי  באופן  נמנעים 
במסגרת  לבחון  ומכוון 
עורכים  שהנכם  סקרים 
של  התאמתו  מידת  את 

לתפקיד  לפיד  יאיר  ח"כ 
לבד  הממשלה  ראשות 
ראש  מול  וחומר  וקל 
נתניהו,  בנימין  הממשלה 
אך  מבצעים  זאת  ותחת 
לת־ התאמה  סקרי  ורק 
בין  הממשלה  ראש  פקיד 

מר גנץ למר נתניהו".
כי  החשש  "למרשתי 
בכוונת  זאת  עושים  הנכם 
מכוון, תוך מצג שווא ואולי 
אף הטעיה ציבור הבוחרים, 
להציג  לא  מנת  על  וזאת 
לפיה  האמת  את  לציבור 
להיות  אמור  לפיד  מר  גם 
תנצח  באם  ממשלה  ראש 
כחול לבן והגוש התומך בה 

בבחירות".
במכת־ תוקף  דבורין 

הציבור  זכאי  לא  בו, "האם 
הישראלי לדעת מהי מידת 
התאמתו של לפיד לתפקיד 
מר  על  הציבור  חושב  ומה 

לפיד בהקשר זה"?
ואם  כן  על  "אשר 
הגינות  טיפת  בכם  קיימת 
ואינטל־ מקצועי  ויושר 
נדרשים  הנכם  קטואלי 
שנותרו  בסקרים  לדגום 
הב־ מערכת  לסיום  עד 
מידת  את  רק  לא  חירות 
גנץ  מר  של  התאמתו 
אלא  הממשלה  לראשות 
מר  של  התאמתו  את  גם 
לא  למען  וזאת  לפיד 
בוחרים  הטעיית  תיווצר 
בפ־ שווא  מצג  יווצר  ולא 
גנץ  מר  רק  כאילו  ניהם 
לראשות  לבחירה  עומד 

ממשלה".
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נתניהו "עיתון הבית של לפיד 
המציא את עלילת הבוטים"

 נתניהו הודיע במהלך במסיבת העיתונאים כי "הליכוד יגיש תלונה במשטרה על 
תחקיר הבוטים".

מ‡: יוני טיין

מסי־ כינס  הממשלה  ראש 
בת עיתונאים, זאת לאחר תחקיר 
הבוטים של העיתונאי רונן ברגמן 

בידיעות אחרונות.
פועל  כך  פרסם.  ידיעות' 
של  ומתוחכם  חשאי  ענק,  מערך 
חשבונות מזויפים בטוויטר למען 
בליכוד  התומכים  מסרים  הפצת 
חרדי  חדאד,  יצחק  ובנתניהו. 
במרכז  לכאורה  עומד  מאשדוד, 
יותר  חזק  "זה   - ואומר  הרשת, 

מהכל".
לתח־ הגיבו  לבן'  ב'כחול 
מערכת  ב'ידיעות':  הזיופים  קיר 
בתולדות  המכוערת  ההשמצות 
ע"י  ישירות  מופעלת  ישראל 
לפתיחה  קוראים  אנו  נתניהו. 
מיידית של חקירת משטרה וקו־
את  לעצור  מלצר  לשופט  ראים 

הקמפיין.
נתניהו  המממשלה   ראש 

בל־ הגיב  העיתונאים  במסיבת 
לפיד  מה  "על  התחקיר  על  גלוג 
כשר  הכשל  תקופת  על  ידבר? 
אז  מדבר?  הוא  מה  על  אוצר? 
תשומת  את  להסיט  מנסים  הם 
הלב - הדרך הראשונה - העלמה. 
מעלימים. זה די קל, כי התקשו־
עבורם.  כולה  כמעט  מגויסת  רת 
כל  כמעט  כולם.   ,TV לפיד-גנץ
ככל  מעלימה  התקשורת  הזמן. 
האדירים  ההישגים  את  האפשר 

שלנו".
 נתניהו אמר על גנץ "תראו 
מול  הלחץ  תחת  קרס  הוא  איך 
הם  גדולה,  ובחרדה  לוי,  יונית 
מסתכלים על ההישג שהוא עבר 
רינה  עם  המלטף  הראיון  את 
החודש  'זה  אומר  גנץ  מצליח.  
שנה.  כל  לפעמים  בחייו'.  הקשה 
העובדה  את  מעלימה  התקשורת 
שזה גדול עליהם. הם לא בנויים 

להוביל את ישראל".
"היום  ואמר  סיים   נתניהו 

עיתון הבית של לפיד המציא את 
חשב־ בהתחלה  הבוטים.  עלילת 
תי שזה 1 באפריל, אבל זאת עוד 
מת־ שהתקשורת  שווא  עלילת 
גייסת להפיץ יחד איתם, שעשה 
שהתמיכה  וטענו  שמאל,  ארגון 
של  אלא  אנשים,  של  לא  בליכוד 
אינם  הם  רובוטים.  של  בוטים, 
ישראל  שאזרחי  לקבל  מוכנים 

תומכים בליכוד ובי".
לא  בהליכוד  כך,  בתוך 
בת־ ההזדמנות  את  פספסו 
סר־ והפיצו  לפרסום,  גובה 
נטען  שבו  חדש  תעמולה  טון 
השלטון  מפלגת  מצביעי  כי 
קוראים  "הם  "בוטים".  אינם 
'בו־ הליכוד,  מצביעי  לכם, 

טים'", נאמר בסרטון. "הם לא 
פעילים  'בוטים'  כמה  יאמינו 
מצביעי   985,408 בליכוד. 
ב-9.4   .2015 בבחירות  ליכוד 
ה'בוטים' נוהרים לקלפיות. לא 

ניתן להם להפיל את הימין".

http://bit.ly/2JSYz6A-trei-zuzei


11 יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

שליח של ממשלת רוסיה נפגש עם אבו מאזן
הצדדים דנו בהכרה האמריקנית ברמת הגולן כשטח ישראלי

מ‡ ‡ברהם ויסמן

שליח מיוחד של הנשיא הרוסי וולדי־
מיר פוטין, מיכאל בוגדנוב, המשמש כשליח 
נפגש  התיכון,  למזרח  פוטין  של  המיוחד 
אבו  הפלסטינית  הרשות  יו"ר  עם  אתמול 
בטו־ שנערכה  אזורית  וועידה  בשולי  מאזן 

נפגש  הרשות  יו"ר  עם  הפגישה  לאחר  ניס. 
הבכיר הרוסי עם שר החוץ הפלסטיני ריאד 

אל מאליכי.
אזו־ סוגיות  בשלל  דנו  הצדדים  שני 
לפלסטינים  הישראלי  היחס  בהם  ריות, 
משטחה  כחלק  בגולן  האמריקנית  וההכרה 

של ישראל, עמדה לה מתנגדת רוסיה. 

מכה לארדואן: 

מפלגת האופוזיציה ניצחה בבחירות 
הפנימיות באנקרה

ארדואן הודה בהפסד הגדול באנקרה ◆ גם באיסטנבול יתכן ומועמדו של ארדואן הפסיד

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לשל־ נבחר  מאז  הראשונה  בפעם 
ארדואן  של  מפלגתו  אתמול  הפסידה  טון, 
הטור־ בבירה  שנערכו  הפנימיות  בבחירות 
קית אנקרה. בתום ספירה של כ-99% מקו־
בטו־ המקומיות  בבחירות  המצביעים  לות 
והפיתוח"  מפלגת "הצדק  כי  מסתמן  רקיה, 
לטובת  הבחירות  את  הפסידה  בראשותו 

מפלגת האופוזיציה היריבה. 
מנתונים ראשוניים עולה כי המועמד לרא־

שות מפלגת העם הרפובליקאית, מנצור יאבאס, 
גבר בבירה בפער קטן של 50.9% מהקולות.

להודות  הספיק  כבר  ארדואן  הנשיא 
בתבוסתו, אך הוסיף כי בכוונתו לערער בפני 

בית המשפט על חלק מהתוצאות. 
המבוכה לארדואן גדולה כאשר מסתבר 
כי גם איסטנבול אינה בטוחה. דיווחים שונים 
מעידים כי באיסטנבול ניצח אקרם אימאמולו 
את יריבו בינאלי יילדירים ממפלגתו של אר־

דואן. אולם שם הנתונים פחות ברורים.

הערכה באוקראינה: 
יהודי יזכה בבחירות 

לנשיאות
מולו מתמודדים כארבעים מתמודדים, שנים מהם בעלי 

סיכויים משמעותיים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הממשלה  ראש  כה,  עד  בעוד 
וולדימיר  המכהן  האוקראיני 
גרויסמן הינו בן לעם היהודי, ההע־
הבא  הנשיא  גם  כי  היא,  כעת  רכה 

צפוי להיות יהודי.
הבחירות  החלו  באוקראינה 
הת־ על  לנשיאות.  הראשון  לסיבוב 
פקיד הנחשב מתמודדים 39 מתמו־

יש  מהם  לשלושה  רק  אולם  דדים, 
של  הבא  לנשיא  סביר להפוך  סיכוי 

מדינת הענק. 
וול־ היהודי  הוא  מהם  אחד 
דימיר זלנסקי, שלפי הסקרים צפוי 
ולהפוך  הקולות  מירב  את  לקבל 
המתמודדים  שני  המדינה.  לנשיא 
המכהן  הנשיא  הם  אחריו  הבולטים 
הממשלה  וראש  פרושנקו  פטרו 

לשעבר יוליה טימושנקו.
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אלו היינו מבצרים טירה
בברודווי המובילה בפרונט ההלבשה החסידית

לא מתפשרים על השקעה: באיכות, בחדשנות ובגימור חזק ומוקפד.
כל תפר ותפר יהפכו את ההתחדשות שלך למושלמת ויכבדו אותך לאורך זמן.

בברודווי זה לא רק איחול: את הפסח הזה תחגגו כמו בני מלכים.

טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

שבדיה: נעצר עיתונאי שריגל לטובת איראן
בעבר סייע ה'מוסד' הישראלי למעצרם של מרגלים איראניים ◆ האיש הודה כי גויס למשמרות המהפכה 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עיראקי  עיתונאי  של  מעצרו  על  אתמול  הודיעה  שבדיה  משטרת 
שם  טיימס",  "יורו  בעיתון  ככתב  שימש  האיש  חז'אלי.  אל  רג'ד  בשם 
ההולכת  המוסלמית  בקהילה  שהתרחשו  החמים  האירועים  את  סיקר 

וגדלה במדינות סקנדינביה.
הארגון  נגד  מעקבים  של  שורה  שביצע  לאחר  התבצע  מעצרו 

הערבי למען שחרור חבל אחווז - ארגון אופוזיציה איראני. בחקירתו 
הודה האיש כי הוא גויס למשמרות המהפכה וכי עבד עבור המודיעין 

האיראני.
לאחר  באירופה  איראניים  מרגלים  מספר  נתפסו  בעבר  כזכור, 
ש'המוסד' הישראלי העביר התראות ממוקדות לממשלות אירופה על 

כוונתם של אותם אישים לבצע פיגועים כנגד ארגוני אופוזיציה. 

במבצע אווירי נרחב:

ארה"ב השלימה 
פריסת טילים 

מתקדמים 
בישראל

 לאחר חודש סיים הצבא 
האמריקני לפרוס את מערכת 
 THAAD ההגנה המתקדמת

בארץ ◆ בהשתתפות מעל ל-250 
אנשי צוות ולוחמי הגנה אווירית 

אמריקנים 

מ‡: מ. יו„
הפיקוד האירופי של צבא ארצות הברית 
במ־ הפריסה  את  שלשום  סיים   (EUCOM)
הגנה  מערכת  של  מסוגו  ראשון  תרגיל  סגרת 

אווירית מפני טילים (THAAD) בישראל.
נרחב,  אווירי  במבצע  ימים,  כחודש  לפני 
בי־ ונפרסה  האווירית  ההגנה  מערכת  הגיעה 
הגנ"א  ולוחמי  צוות  אנשי  מ-250  יותר  שראל. 
אמריקנים הגיעו לפריסתה ולתפעולה. המער־
ההשת־ וביכולת  תרחישים  במגוון  תורגלה  כת 
לבות עם מערכות ההגנה האווירית הישראלית.
בשיתוף  פועל  הצבא  כי  נמסר  מצה"ל 
להעצים  כדי  האמריקנים  הכוחות  "עם  פעולה 
המבצעיות.  היכולות  ואת  ההדדי  התיאום  את 
הפריסה מהווה צעד נוסף בחיזוק היחסים ארו־
המדי־ בין  ההדוק  הפעולה  שיתוף  לחיזוק  כים 

נות".
ההגנ"א  מערך  בין  הפעולה  "שיתוף 
המקצועיות  את  מדגיש  האמריקני  למקבילו 
יותר  טובה  הגנה  המביאה  המבצעית  והעוצמה 
האווירית  ההגנה  מערך  מפקד  אמר  לישראל", 
המשותף,  המבצע  ומפקד  האוויר,  חיל  של 
נקלטה  "המערכת  לדבריו,  כוכב.  רן  תת-אלוף 
יכולת  עמה  ומביאה  החץ  למערכת  כמקבילה 

משלימה".
אלוף  באירופה,  ארה"ב  צבא  מפקד  סגן 
באופן  בוצע  התרגיל  כי  אמר  רולינג  ג'  אנדרו 
ההגנה  ממערך  החיילים  ידי  על  דופן  יוצא 
הורה  האמריקני  ההגנה  "משרד  האווירית. 
מער־ את  במהירות  לפרוס  קצרה  בהתראה 
בצי־ קילומטרים,  אלפי  במרחק  התאאד  כת 
להשתלב  מכן  ולאחר  העולם,  של  השני  דה 
המורכבות  האוויריות  ההגנה  ממערכות  באחת 
ביותר, והם סיפקו את הסחורה. היכולת לפרוס 
במהירות כזאת כוחות במוכנות ללחימה לגזרה 
היא קריטית על מנת לתמוך בבני הברית שלנו 
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שקד בכנס סגור: "אבטל את המהפכה החוקתית של אהרון ברק"
הבהירה: הדרישה המרכזית בהסכם הקואליציוני  - "צ'ק פתוח" לביצוע הרפורמות המשפטיות של הימין החדש. כל סיעות הקואליצייה יחויבו לתמוך בכל רפורמה 

משפטית שלנו

מ‡ יוני טיין

המתיחות  לבחירות,  ימים  שמונה 
הימין  יו"ר  נוסקת.  המשפטית  בצמרת 
שקד  איילת  המשפטים  שרת  החדש 
תקפה את אבי האקטיביזם החוקתי, נשיא 
בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. 
את הדברים אמרה בכנס סגור של ראשי 
המועצות אזוריות וסגניהם שנערך במלון 

יערות הכרמל.
הוביל  האחרונות  השנים   30 "ב- 
המשפ־ שרת  אמרה  הפיכה",  ברק  אהרון 
טים. "הוא נטל לבג״ץ סמכויות שאף אחד 
של  החוקתית  המהפכה  לו.  העניק  לא 
אהרון ברק שיתקה בהדרגה את מערכות 
לקבל  פוחדים  שרים  בישראל.  הממשל 
שולטים  משפטיים  יועצים  החלטות. 

בממשלה. מדינת ישראל תקועה ונבוכה.
"בארבע השנים האחרונות קידמתי 

שופטים  מינוי  באמצעות  נגד  מהפיכת 
הזמן  הגיע  וכעת,  יותר.  הרבה  מרוסנים 
להשלים את המלאכה. "בממשלה הבאה, 
שכל  הקואליציוניים,  בהסכמים  נדרוש 
בתחום  שלי  ביוזמות  יתמכו  המפלגות 
בק־ קיבל  שנתניהו  כפי  בדיוק  המשפטי, 

דנציה האחרונה בתחום התקשורתי.
בצורה  כאן  אומרת  אני  כן,  "ועל 
ברורה: בארבע השנים הבאות שלי כשרת 
המשפטים, אבטל את המהפכה החוקתית 
של אהרון ברק. הממשלה תחזור למשול. 
ישראל  מדינת  לשפוט.  יחזרו  השופטים 

תחזור לנצח".
לאחר  מגיעים  שקד  של  הדברים 
תכנית 100  את  הציגה  כשבועיים  שלפני 
הימים לתחילת הקדנציה הבאה: 1. ביטול 
עליון,  לשופטי  שופטים  למינוי  הוועדה 
המשפטים  שרת  כך:  ימונו  זה,  ובמקום 
תביא מועמד לאישור הממשלה והכנסת. 
עליון.  לשופטי  ציבורי  שימוע  יתקיים   .2

במתכונתה  ההתגברות  פסקת  העברת   .3
המלאה. 4. שר יוכל לייצג את עצמו בבית 
המשפט, גם בניגוד לדעת היועץ המשפ־

טי שלו. 5. העברת חוק היועמ"שים.
החדש  הימין  כי  קובעת  שקד  כעת 
לאפ־ הקואליציוני  ומתן  במשא  ידרוש 
באותה  בדיוק  התכנית,  יישום  את  שר 
מהשותפות  דרש  נתניהו  בה  מידה 

חופשית  יד  לו  לאפשר  הקואליציוניות 
בכל נושא התקשורת.

המ־ שרת  של  לדבריה  בתגובה 
בכוונתה  ולפיהם  שקד  איילת  שפטים 
לבטל את המהפכה החוקתית של אהרון 
מע־ "אני  כי:  גביר  בן  איתמר  אמר  ברק 
ריך מאוד את השרה שקד ובטוח בכנות 
כוונותיה לערוך שינויים בעולם המשפט, 

שי־ לערוך  כדי  ישרים:  להיות  צריך  אך 
נוי מהותי בעולם המשפט צריך להוציא 
למינוי  מהועדה  השופטים  נציגי  את 
שופטים. לא עוד חבר מביא חבר, שופט 
מביא שופט אלא שופטים שנבחרים ומ־
לאחר  גם  העם.לצערי  רצון  את  שקפים 
ארבע שנות כהונה כשרת משפטים, בית 
בן  מיכאל  ד"ר  את  פסל  העליון  המשפט 
ארי ומנגד אישר את בל"ד, ממשיך לבטל 
חוקים, והשינוי הגדול לא נראה באופק. 
ציונית  יהודית  אגנדה  עם  שופט  כל  על 
לה־ צריכה  הייתה  היא  מינתה  שאיילת 
כדי  השני.  מהצד  שופט  למינוי  סכים 
את  להוציא  צריך  אמיתי,  שינוי  לערוך 
השופטים מהרכב הועדה למינוי שופטים 
השופ־ מספר  את  משמעותית  ולהרחיב 
טים, ואת זה רק אני כחבר בועדה וכיו"ר 
הוסיף:  גביר  בן  אעשה".  חוקה  ועדת 
"שקד רוצה לשנות, אנחנו באים לעשות 

מהפכה".

ראש עיריית לונדון לשעבר: 
"שנאת יהודי מדינת ישראל 

איננה אנטישמיות"
ליווינגסטון אמר את הדברים במהלך פגישה של 
מפלגתו - הלייבור – על רקע משבר האנטישמיות 

שמתחולל בה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לש־ לונדון  עיריית  ראש 
עבר קן ליווינגסטון טען בשבוע 
אנטישמיות  לא  ”זו  כי  שעבר 
בישראל“.  היהודים  את  לשנוא 
שהוא  הראשונה  הפעם  זו  אין 
וב־ בעייתי,  באופן  מתבטא 
הושעה  אף  הוא  שעברה  שנה 
ממפלגת הלייבור, לאחר שאמר 

כי ”היטלר תמך בציונות“.
אמר  ליווינגסטון 
פגי־ במהלך  הדברים  את 
שה של מפלגתו – על רקע 
שמ־ האנטישמיות  משבר 
תחולל בה, והוסיף כי ”לא 
דמוקרטיה  לקיים  ניתן 
שבו  בעולם  מתפקדת 
שקר  מפיצה  התקשורת 

על שקר“.

על  חזר  הוא  כך,  על  נוסף 
שלפיה  מבוססת  הבלתי  טענתו 
נגד  באנטישמיות  ההאשמות 
קורבין  ג‘רמי  המפלגה  ראש 
עלו לראשונה כאשר הוא הכריז 
המפל־ לראשות  מועמדתו  על 
שתומכים  המפלגה  ”ותיקי  גה. 
שקורבין  משוכנעים  היו  בבלייר 
הם  ולכן   – לאבדון  אותה  יוביל 
להיפטר  כדי  שיכלו  כל  עשו 

ממנו“.

http://bit.ly/2JSYz6A-trei-zuzei
http://bit.ly/2OvBypg-chasdei-shalom
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"פיגוע בקור רוח":

 מאסר עולם ו-20 שנה לרוצח החייל 
רון קוקיא הי"ד

 בית המשפט המחוזי בב"ש גזר מאסר עולם על חאלד אבו ג'ודה בן 22 תושב כסייפה, שרצח את 
החייל סמוך לקניון בערד לפני כשנתיים ◆ "הוא היה צריך לקבל עונש מוות" זעק אביו של החייל

מ‡: מ. יו„
שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  בית 
שנים  ועשרים  עולם  מאסר  אתמול  גזר 
תושב   ,22 בן  ג'ודה,  אבו  חאלד  על 
כסייפה בנגב, על רצח החייל רון קוקיא 
"מדובר  אשתקד.  בחורף  בערד  הי"ד 
באירוע אחד שצריך לקבוע עונש אחד", 
כספי  פיצוי  גם  ופסקו  השופטים  קבעו 

למשפחתו של קוקיא.
"חייו של רון קוקיא קופדו בעודו 
שה־ לאחר  לפניו,  חייו  שכל  צעיר  נער 
קטל־ דקירות  בסכין,  אותו  דקר  נאשם 

השופטים  כתבו  למותו",  שהביאו  ניות 
קו־ הוא  ז"ל  "רון  המפורט.  הדין  בפסק 
רבן למעשיו המתועבים והמזעזעים של 
בשל  ורק  יהודי  היותו  בשל  רק  הנאשם 
על  וענה  הנאשם  של  בדרכו  שנקרה  כך 
חמוש  חייל   - הנדרשים'  'הקריטריונים 
פגעו  הרוצח  של  מעשיו  לבדו.  שנמצא 
בערך חברתי הבסיסי ביותר שעליו עו־
מדת כל חברה מתוקנת - הזכות לחיים, 
בביטחון  לחיות  והזכות  החיים  קדושת 

ובשלווה", פסקו השופטים.

קוקיא נדקר על ידי אבו ג'ודה בק־
להימלט  הספיק  אך  בערד,  הקניון  רבת 
ולהזעיק עזרה מכלי רכב שחלפו בכביש 
של  מכוניתו  ליד  התמוטט  הוא  הסמוך. 
עובר אורח שהזעיק את מד"א - אך מא־
מצבו - כשלו  את  מצי החובשים לייצב 

ומותו נקבע במקום.
"השתלשלות האירועים שהובילה 
בליבו  גמלה  כאשר  החלה  הנורא  לרצח 
נגד  פיגוע  לבצע  ההחלטה  הנאשם  של 
במ־ להביע  מרצונו  כחלק  צה"ל,  חייל 
הוא  חמאס.  בארגון  תמיכתו  את  עשים 
הצטייד בסכין וברכב רק כדי לבצע את 
"הנא־ השופטים.  המשיכו  הפיגוע", 

הפיגוע,  את  לבצע  הרעיון  את  הגה  שם 
ובקור  בקפידה  מראש,  תוכננו  מעשיו 
לגלות  אין  לנאשם.  התנגד  רון  רוח. 
הבנה לרצח כזה, הנאשם שלל את זכותו 

לחיים של רון".
אמר  קוקיא  בועז  החייל,  של  אביו 
ג'ודא "היה  אבו  כי  המשפט  בבית  אתמול 
צריך לקבל עונש מוות, גזר דין חד וברור, 
הוא בוגד ורוצח, הם נתנו את העונש המ־

קסימלי, אנחנו נפעל לשלול את האזרחות 
שלו, אני קורא למשטרה להעמיד את אב 
המשפחה לדין. הוא גם מחבל כמו ילדיו".

תנאי  את  להחמיר  קרא  האב 
האסירים הביטחוניים בכלא ולבית המ־
שפט העליון לשתף פעולה עם הלחימה 
בטרור. "צריך להחמיר את התנאים של 
המחבלים בכלא, אני קורא לבג"ץ לשתף 
פעולה בלחימה בטרור. המשפט התנהל 
בצורה טובה, נעשה צדק וזה לא מספיק. 

אני מקווה שהוא ימות שם".
השו־ פרטו  הקשה  הדין  בפסק 
בד־ ג'ודא  אבו  עצמו  הכין  כיצד  פטים 
רכב  קנה  הוא  הפיגוע.  לביצוע  קדקנות 
הפיגוע,  מזירת  כשנמלט  אותו  ששימש 
הבנק  מחשבון  גבוה  כסף  סכום  משך 
הפי־ לאחר  להתקיים  לו  שיסייע  שלו 
בר־ אותה  והחביא  בסכין  הצטייד  גוע, 
נתון  רגע  בכל  מוכן  להיות  מנת  על  כבו 
"הנאשם  לכך.  כשיוכל  הפיגוע  לביצוע 
הוא שהגה את הרעיון לבצע את הפיגוע 
והביא  הפוטל  אל  שהוציאו  זה  והוא גם 

למותו של רון ז"ל".

נתניהו ופוטין שוחחו על המצב 
הביטחוני באזור

ראש הממשלה ונשיא רוסיה פוטין בטלפון כחמישה ימים בלבד לאחר התקיפה המיוחסת 
לישראל בחאלב ◆ לדברי הרוסים, השיחה היתה ביוזמת ישראל

מ‡: מ. יו„

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שוחח בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר 
ראש  מלשכת  אתמול  נמסר  כך  פוטין - 
בלבד  ימים  כחמישה  זאת  הממשלה. 
לישראל  המיוחסת  התקיפה  לאחר 
בשיחתם  עסקו  ופוטין  נתניהו  בסוריה. 
בסוגיות אזוריות. לפי מוסקבה, השיחה 

היתה ביוזמת ישראל.
השיחה התקיימה על רקע דיווחים 
ישראל  כי  האחרון,  רביעי  מיום  סוריים 
תקפה מחסני נשק איראניים באזור נמל 
וכי  שבצפון-מערב,  בחאלב  התעופה 
בתקרית נהרגו לפחות שבעה בני אדם. 
גם סוכנות הידיעות של המשטר דיווחה 
ב"תוקפנות  הוא  הפיצוצים  מקור  כי 
ההגנה  שמערכות  וטענה  אווירית" 
ויירטו  התקיפה  את  סיכלו  האוויריות 

חלק מהמטרות.
הסורית  הידיעות  סוכנות  לפי 
 23:00 בשעה  החלה  התקיפה  סאנ"א, 
שיח  התעשייה  באזור  מוקדים  בכמה 
תק־ בכלי  חאלב.  שבצפון-מזרח  נג'אר 
פיצו־ שמיעת  על  דווח  במדינה  שורת 

התעופה  נמל  את  שהרעידו  עזים,  צים 
הסמוך.  התעשייה  אזור  ואת  א-נירב 
עוד דווח כי החלה הפסקת חשמל בכל 
העיר בעקבות התקיפות. האזור הותקף 
כמה פעמים בשנים האחרונות בתקיפות 

שיוחסו לישראל.

הערכה בצד הישראלי:

 בג'יהאד האסלאמי 
נערכים לפיגוע

 במערכת הביטחון מזהים מאז פעילות חריגה בגבול עזה ◆ 
הערכה: ארגון הטרור מנסה לפגוע במאמצי ההסדרה ◆ בכיר 

בארגון: "מחויבים לרגיעה"

מ‡: מ. יו„
מאז  מזהים  ביטחוניים  גורמים   
חריגה  פעילות  הבוקר  בשעות  אתמול 
של  הצבאית  הזרוע  אנשי  של  להערכתם 
המערכת.  גדר  באזור  האסלאמי  הג‘יהאד 
נראה כי מטרת המחבלים היא הכנה לירי 
טילים נגד טנקים, להנחת מטענים או לפ־
כך  משמעותי.  פיגוע  וביצוע  הגדר  ריצת 
כי  היא  ההערכה  מודיעין.  גורמי  סבורים 
בהתק־ לפגוע  מנסה  האסלאמי  הג'יהאד 
ההסדרה  מאמצי  של  המשמעותית  דמות 

שמתקיימים בין ישראל לחמאס.
נאפז  האסלאמי,  הג'יהאד  בכיר 
שהתפרסמו  הדיווחים  את  הכחיש  עזאם, 
להוציא  מתכנן  הארגון  שלפיהם  בישראל, 
לפועל פיגוע גדול נגד כוחות צה"ל. לדב־
רי עזאם, "מדובר בפרסום שקרי שאין לו 
שום בסיס. הג‘יהאד האסלאמי הפלשתיני 
הכיבוש  עוד  כל  הרגיעה  להבנות  מחויב 

עומד בהן".
בכלי  כך,  בתוך 
הפלשתיניים  התקשורת 
האו"ם  שליח  כי  דווח 
מלאדנוב  ניקולאי  לאזור 
לרצועת  אתמול  הגיע 
עזה, ונועד עם ראש הל־
שכה המדינית של חמאס 
בביתו  הנייה  אסמאעיל 

ישראל  כזכור,  שאטי.  הפליטים  במחנה 
הנייה  של  לשכתו  את  והשמידה  הפציצה 

בעיר עזה לאחר ירי הרקטה לשרון.
אף שגם שלשום שוגרה רקטה לעבר 
הרצועה)  בשטח  (שנחתה  ישראל  שטח 
וכן שוגרו חמש רקטות בלילה שבין שבת 
"ההס־ כי  ההערכות  מתרבות  לראשון, 
בדרך  לחמאס  ישראל  בין  הקטנה"  דרה 
מרחב  את  הבוקר  הרחיב  צה"ל  להיחתם. 

הדיג בעזה ל-15 מיילים ימיים (28 ק"מ).
נמסר:  צה"ל  של  התיאום  ממפקדת 
"צעד זה הינו כחלק מהמדיניות האזרחית 
ברצועת  הומניטרית  הידרדרות  למניעת 
טרור  בין  המבדילה  מדיניות  ומתוך  עזה 
לאוכלוסייה בלתי מעורבת. מימוש הצעד 
את  יכבדו  בעזה  שהדייגים  בכך  מותנה 
ההסכמות. יודגש כי לא תתאפשר חריגה 
תטופל  חריגה  וכל  שסוכמו,  מהטווחים 

בהתאם על ידי כוחות הביטחון".

http://bit.ly/2JSYz6A-trei-zuzei
http://bit.ly/2UXUSxE
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
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החמאס מזהיר מהשפעת "התקיפות 
כלפי האסירים הערבים"

 ראש הלשכה המדינית של חמאס נפגש עם שליח האו"ם למזה"ת, הזהיר מפני "התקיפות הברבריות" 
נגד האסירים הפלסטינים וביקש ממנו להתערב כדי למנוע התדרדרות 

מ‡: מ. יו„
בעוד המשלחת המצרית מנסה להשיג 
הסדרה בין ישראל לחמאס, נראה שיש גורם 
חדש שעלול למנוע את קיומה. ראש הלשכה 
המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה, הזהיר 
אתמול את שליח האו"ם למזרח התיכון, ני־
לאסי־ ישראל  של  היחס  כי  מלדנוב,  קולאי 
כך  להסלמה,  להביא  עשוי  הפלסטינים  רים 
טוען גורם המעורה בשיחות. לדבריו, הנייה 
בנושא  מדובר  כי  הבולגרי  לדיפלומט  אמר 
שנמצא בקונצנזוס לאומי ועלול להשפיע על 

ההסדרה בין ישראל לחמאס.
למלדנוב  הסביר  הנייה  הגורם,  פי  על 
ו"התקיפות  הכלא  בבתי  המצב  את  בפירוט 
דקירת  בעקבות  האסירים,  נגד  הברבריות" 
קציעות.  בכלא  שעבר,  בשבוע  סוהרים  שני 
מראשי  מסר  האו"ם  שליח  בפני  הציג  הוא 
האסירים, לפיו המצב עשוי להסלים אם לא 
יהיה שינוי. עוד אמר הגורם, כי בכיר חמאס 
במצב  להתערב  ומהאו"ם  ממלדנוב  ביקש 
בבתי הכלא על מנת למנוע את ההתדרדרות. 
על פי דיווח בתקשורת הפלסטינית, גם מצ־

רים וקטאר פועלות בנושא.
בתוך כך, במערכת הביטחון מעריכים 
כי ארגוני טרור ברצועה, ובהם גם הג'יהאד 

האסלאמי, ינסו להוציא לפועל פיגועים על 
המסתמנת  ההסדרה  את  לסכל  לנסות  מנת 
היחסי  השקט  למרות  לחמאס.  ישראל  בין 
ביממה האחרונה, הכוחות על הגבול דרוכים 
יכולים  הזה  מהסוג  שפיגועים  לאפשרויות 
בפיגוע  או  בודדות  רקטות  בירי  להתרחש 
עוק־ בצה"ל  הגדר.  על  צבאיות  מטרות  נגד 
בים אחר ההתפתחויות ומכינים את הקרקע 

לפעולת מנע אפשרית.
בין  ההסדרה  מאמצי  רקע  על  כזכור, 
הדייג  מרחב  מצרי,  בתיווך  לחמאס  ישראל 

ברצועת עזה הוגדל לטווח של עד 15 מיילים 
ימיים. במפקדת לתיאום פעולות הממשלה 
מה־ כחלק  הינו  זה  כי "צעד  ציינו  בשטחים 
מדיניות האזרחית למניעת הידרדרות הומ־
ניטארית ברצועת עזה ומתוך מדיניות המב־
דילה בין טרור לאוכלוסייה בלתי מעורבת".

שהדייגים  בכך  מותנה  הצעד  "מימוש 
לא  כי  יודגש  ההסכמות.  את  יכבדו  בעזה 
וכל  שסוכמו,  מהטווחים  חריגה  תתאפשר 
הבי־ כוחות  ידי  על  בהתאם  תטופל  חריגה 

טחון", הוסיפו.

הותר לפרסום:

 ראש המטה לביטחון לאומי ביקר 
במצרים כחלק ממאמצי ההסדרה

 מאיר בן שבת ניהל לפני כחודש שיחות בקהיר שנועדו לבסס את הרגיעה ◆ חלק מפרטי הביקור עדיין 
אסורים לפרסום

מ‡: מ. יו„

מאיר  לאומי  לביטחון  המטה  ראש 
כחלק  במצרים  כחודש  לפני  ביקר  שבת  בן 
עזה.  ברצועת  להסדרה  להגיע  מהמגעים 
את  לבסס  נועדו  שבת  בן  שניהל  השיחות 
מאמצי ההסדרה והם חלק מהמגעים המת־
משכים בין ישראל לבין חמאס, בתיווך מצרי 
בסוגיה. חלק מפרטי הביקור עדיין אסורים 
מהצד  ההסדרה  מאמצי  כך,  בתוך  לפרסום. 
דיווחים  פי  על  היום.  גם  נמשכים  המצרי 
פלסטינים משלחת מצרית הגיעה כעת לעזה 
דרך מעבר ארז כדי להמשיך את המגעים עם 

הפלגים בנוגע להסדר עם ישראל.

את  מאתמול  החל  הגדילה  ישראל 
עד  של  לטווח  עזה  ברצועת  הדיג  מרחב 
 – קילומטרים   27.7 שהם  ימיים,  מיילים   15
בר־ ישראל  שאישרה  ביותר  הגדול  הטווח 
פעולות  מתאם  של  בהודעה  כה.  עד  צועה 
הוא  הצעד  כי  נאמר  בשטחים  הממשלה 
הידר־ למניעת  האזרחית  מהמדיניות  "חלק 
וממדיניות  עזה,  ברצועת  הומניטרית  דרות 
בלתי  אוכלוסייה  לבין  טרור  בין  המבדילה 

מעורבת".
שהדייגים  בכך  מותנה  הצעד  "מימוש 
עוד  נאמר  ההסכמות",  את  יכבדו  בעזה 
הדיג.  מרחב  להגדלת  בנוגע  הצבא  בהודעת 
מהטווחים  חריגה  תתאפשר  לא  כי  "יודגש 

שסוכמו, וכל חריגה תטופל בהתאם על ידי 
כוחות הביטחון".

דיווח  אל-איאם  הפלסטיני  העיתון 
"מפי מקור יודע דבר" כי ההבנות בין ישראל 
השלב  שלבים.  בכמה  לתוקף  ייכנסו  לעזה 
והכנסת  הדיג  שטח  הרחבת  הוא  הראשון 
רפואיים  ומכשירים  תרופות  של  מוגברת 

לגילוי מוקדם של סרטן, במימון נורווגי.
המשאיות  כמות  תגדל  השני  בשלב 
והיוצאות  יום  ל-1,200  לרצועה  הנכנסות 
חומרים  סוגי   80 כולל  ליום,  ל-800  ממנה 
שישראל אסרה עד היום כיוון שהם עלולים 
לשמש גם לטרור. כמו כן תגדל כמות התרי 

המסחר הרגילים ולאנשי עסקים בכירים.

יועץ בכיר לטראמפ: נדרשת 
פתיחה בחקירה אחר מפיצי 

החשדות נגד הנשיא
לדבריו: "יש כאן זיכוי מלא למסע הבחירות ולממשל 

טראמפ"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שהיה  פאפאדופולוס,  ג'ורג' 
קשרי  בחקירת  הראשון  הנאשם 
את  לחקור  קורא  טראמפ-רוסיה, 
אלו  ואת  האמריקנית  התקשורת 
מכשפות"  "ציד  לטענתו  שהובילו 
וסביבתו.   טראמפ  הנשיא  כנגד 

פאפאדופולוס, 
כיועץ  ששימש 
זרה  למדיניות 
טראמפ  בקמפיין 
הראשון  והנאשם 
חקירת  במסגרת 
לקנוניה  החשד 
טרא־ אנשי  בין 

לת־ בראיון  אמר  לקרמלין,  מפ 
שיש  מאמין  "אני  הצבאית:  חנה 
הבחירות  למסע  מלא,  זיכוי  כאן 
צריך  עכשיו  טראמפ.  ולממשל 
ולהבין  חדשה  בחקירה  לפתוח 
את  והוביל  השקרים  את  הפיץ  מי 

'ציד המכשפות'".

http://bit.ly/2JSYz6A-trei-zuzei
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ישראל

בג"ץ עצר את הריסת בית רוצח הנערה 
אנסבכר הי"ד

 השופטת ברון קיבלה את עתירת משפחתו של המחבל ערפאת ארפאעיה, והקפיאה את הריסת הבית 
◆ ארפאעיה רצח את הנערה הי"ד לפני כחמישה שבועות

מ‡: מ. יו„
בית  הריסת  את  אתמול  מנע  בג"ץ 
ארפאעיה  סלימאן  עטיה  ערפאת  המחבל 
הי"ד  אנסבכר  אורי  הנערה  ברצח  שהודה 
בפברואר  בירושלים  ביער  לאומני  רקע  על 
האחרון. שופטת העליון ענת ברון, החליטה 
לקבל את עתירת משפחת המחבל שהוגשה 
ביניים  צו  והוציאה  צמל  לאה  עו"ד  ידי  על 
המפקד  לתשובת  עד  ההריסה  את  שידחה 
להינתן  שעליה  ושומרון  ביהודה  הצבאי 

בתוך 48 שעות.
כש־ מחברון  צעד  כי  הודה  ארפאעיה 
ברשותו סכין ועשה את דרכו לכיוון שכונת 
הבחין  ביער  בדרכו  בירושלים.  ג'אלה  בית 
באנסבכר, בת השירות בת 19 מתקוע, ושם 

התנפל עליה ורצח אותה. 
המ־ פיקוד  מפקד  חתם  כחודש,  לפני 
והריסה  החרמה  צו  על  פדן,  נדב  אלוף  רכז, 
בית  מופה  האחרון  בפברואר  המחבל.  לבית 
המחבל על ידי כוחות צה"ל בחברון. הרשות 
הפלשתינית אף היא הדירה את ידה ממימון 

משפטו של המחבל, שלא כבדרך כלל.
פורום "בוחרים בחיים" של המשפחות 
השכולות המלווה על ידי תנועת "אם תרצו" 
בהחלטה  "מדובר  בג"ץ:  להחלטת  התייחס 
הזויה אשר מעידה שוב עד כמה שופטי בג"ץ 
מנותקים מן המציאות. מחבל שיוצא לרצוח 
חייב לדעת שביתו יהרס תוך 48 שעות ומ־
אף  על  זו  החלטה  לאלתר.  תגורש  שפחתו 

שהיא ארעית היא פרס לטרור ומהווה יריקה 
בפרצופן של המשפחות השכולות".

מפל־ מאיחוד  סמוטריץ׳  בצלאל  ח"כ 
גות הימין תקף בחריפות את ההחלטה ומסר 
כי מפלגתו "מחויבת  לטפל בעיוות המוסרי 
האזרחים  לביטחון  ״המחויבות  בג״צ":  של 
בג"צ",  של  המעוותת  המוסריות  על  עולה 
היום  גילה  שוב  העליון  המשפט  ״בית  אמר. 
הני־ את  גילה  וביטחונית.  מוסרית  אטימות 
תוק העמוק שלו מהחברה הישראלית ומד־
רישת הביטחון הכל כך טריוויאלית שלה. מי 
שיוצא מכאן כדי לרצוח יהודים צריך לדעת 

שביתו יהרס בו במקום".

עו"ד איתמר בן-גביר מאיחוד מפלגות 
הימין תקף גם הוא בחריפות את ההחלטה: 
"אסור לרמות את עצמנו. במשך ארבע שנים 
יש כביכול ממשלת ימין, אך לצערנו שופטי 
ולכבול  המדינה  את  לנהל  ממשיכים  בג"צ 
הסוף  הטרור.  מול  במאבק  הצבא  ידי  את 
לשלטון בג"צ יתרחש רק אם אבחר לכנסת 
ומשפט.  חוק  חוקה  ועדת  לראשות  ואמונה 
הוועדה למינוי  הרכב  את  שנשנה  לאחר  רק 
בעלי  שופטים  עשרה  עוד  ונמנה  שופטים 
תפיסת עולם יהודית לאומית לבית המשפט 
ישוחררו  הצבא  וידי  ישתנה  המצב  העליון, 

למאבק אמיתי בטרור".

הסכם שיתוף פעולה בין ישראל לברזיל 
בתחום הלחימה בטרור 

על פי ההסכם, ישראל וברזיל יקימו קבוצת עבודה משותפת שבין תפקידיה להעריך ולעקוב אחר 
יישום ההסכם ולדון בקידום תכניות עבודה בין הצדדים 

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
ארדן  גלעד  הפנים  לביטחון  השר 
שי־ הסכם  על  חתמו  הברזילאי  החוץ  ושר 
תוף פעולה בתחום הלחימה בטרור ובפשע 
נספח  לראשונה  יוצב  במסגרתו  המאורגן, 

בטחון- פנים מטעם ישראל בברזיל.
בישראל,  ברזיל  נשיא  ביקור  במסגרת 
חתמו השר לבטחון הפנים גלעד ארדן, ושר 
פעולה  שיתוף  הסכם  על  הברזילאי,  החוץ 
בפשע  המאבק  בטרור,  הלחימה  בתחום 
בין  טכנולוגיים  פעולה  ושיתופי  המאורגן 

המשרד לבטחון הפנים בישראל ובין המש־
הבר־ המשפטים  ומשרד  הפנים  לבטחון  רד 

זילאי.
ההסכם, במסגרתו יוצב לראשונה נספח 
גם  כולל  בברזיל,  ישראל  מטעם  פנים  בטחון 
הלבנת  המאורגנת,  בפשיעה  משותף  מאבק 
מחשב,  עבירות  לחימה,  באמצעי  סחר  הון, 
וטכנולו־ תעשיות  קידום  חירום,  מצבי  ניהול 
גיות בתחום בטחון הפנים ואבטחת תשתיות.

יקימו  וברזיל  ישראל  ההסכם,  פי  על 
תפקידיה  שבין  משותפת  עבודה  קבוצת 

ולדון  ההסכם  יישום  אחר  ולעקוב  להעריך 
בקידום תכניות עבודה בין הצדדים.

במה־ אמר  ארדן  הפנים  לבטחון  השר 
הפנים  ביטחון  "כוחות  החתימה:  מפגש  לך 
בטרור  הלחימה  בחזית  נמצאים  בישראל 
יש־ משטרת  החמורה.  בפשיעה  והמאבק 
ראל רכשה ידע ונסיון אדיר במאבק בטרור 
ובארגוני הפשיעה. בעידן החדש של ידידות 
אדיר  פוטנציאל  קיים  לברזיל,  ישראל  בין 
לבטחון  רבות  יתרום  אשר  פעולה  לשיתוף 

האישי של אזרחי מדינותינו".

ה‚„ה ל פסח פ הים

ומ־ חדשה  בשורה 
עולם  נתבשר  שמחת 
ירידתה  עם  התורה, 
של  הגדה  של  לדפוס 
פסח "שפת הים" במה־
כאשר  החדשה,  דורה 
אור  ראתה  לראשונה 
תקנ"ד  שקלוב  בדפוס 
הגאון  המחבר  ע"י 
אלקים  איש  המקובל 
אל־ וואלף  זאב  מוה"ר 
שכיהן  זללה"ה  טשולר 
כרב העיר לוצין המכונה 
ירושלים דלטביה, בדור 
תורה  חכמי  של  דעה 
שהעניקו חמה בקומתם. 

מזה מאתיים שנה משנת תקע"ט שלא נדפסה מאז, ועתה לראשונה 
רואה אור בהוצאה מפוארת ומשוכללת באותיות מאירות עינים, 
לשמחת לב הלומדים החפצים להתענג על ביאורים ערבים עפ"י 
נגלה ועפ"י נסתר, פשט רמז דרוש וסוד על כל סדר ההגדה, מותיב 
בפשט ומפרק בדרוש, מפרש רמזים ודרך אגב ממתיק סוד, בשפה 
עריבה ונעימה המכוונת הלומד ליראה ולאהבה את ה', להתקרב 
לעמוד על "שפת הים", ולראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.

המחבר לא זכה להדפיס את רוב כתביו הייחודיים כאשר העידו 
חכמי דורו  כי מימות האלשיך לא קם כמוהו, וב"ה שהגדה זו בר־
חמי שמים ניצלה לפליטה עם עוד מעט חיבורים, וכעת בסייעתא 
דשמיא מרובה רואה אור בההדרה מפוארת, בהוספת עשרות מ"מ 
,קיטוע, פיסוק וניקוד, שיוכל הלומד להנות מזיוה ולהתענג על צוף 
דבשה ,כמש"כ המחבר בהקדמתו "כי תמצאו בו כמה טעמי מצ־
וות השייכים לחג הפסח וטעמם כטעם לשד השמן" הספר מומלץ 
במיוחד לחפצים להרוות צימאונם בביאור מעמיק על סדר ההגדה, 

"טעמו וראו כי טוב ה'".

ניתן להשיג:

בני ברק: בית כנסת הגדול (כולל גרטלר)

ירושלים: ספרי הישיבה (ליד ישיבת מיר)

קרית ספר: כולל עטרת שלמה

או ב- 052-7160235

לפרסום חינם במדור אוצר הספרים 
adratkodesh@gmail.com
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מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א במכתב תמיכה בעמותת "גניזה ארצית לקודש":

"שמחנו כי מעתה יתאפשר גם בעירנו בני ברק לשמור על כבוד 
הספרים ודברי הקודש בזהירות ובאחריות יתירה וכבוד התורה 

הוא לגנוז הספרים ודברי הקודש באמצעותם"
לנוכח התעוררות הרבה בציבור לגניזת 'שמות' כהלכה על כל פרטיה ודקדוקיה החלה עמותת "גניזה ארצית לקודש" שבנשיאות הגרמ"צ ברגמן שליט"א, בסיוע 
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, בפריסת עמדות גניזה חדשות ברחבי בני ברק, על מנת שתושבי העיר יוכלו לשמור על כבוד דברי הגניזה ◆ ראשי העמותה 

התקבלו במעונו של הגרמ"צ ברגמן שליט"א שכתב מכתב תמיכה נלהב בו העיד כי "עמותת 'גניזה ארצית לקודש' מתנהלת ע"י הר"ר חיים זיגר שיח' ועוד אנשים 
הנאמנים לי, הפועלים בזהירות ובאחריות בטיפול בדברי קודש לפי כל דקדוקי ההלכה" ◆ מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א חתם על המכתב וציין בכתב יד 

קדשו כי "מצווה רבה לסייע להגניזה ארצית לקודש הכשרה והמהודרת" ◆ עוד ציינו גדולי ישראל במכתבם: "ומצווה רבה לסייע בעדם ולהציל הגניזה מביזיון"

חרי בכ :‡מ
הפסח  חג  לקראת  אלו,  בימים 
גניזה  דברי  מפנים  רבים  בבתים  כאשר 
בצי־ הרבה  התעוררות  ולנוכח  לקבורה 
בור לגניזת 'שמות' כהלכה על כל פרטיה 
ארצית  "גניזה  עמותת  החלה  ודקדוקיה, 
רבי  הגדול  הגאון  שבנשיאות  לקודש" 
עמ־ בפריסת  שליט"א  ברגמן  צבי  מאיר 
דות גניזה חדשות ברחבי העיר בני ברק, 
והחסי־ התורה  עיר  תושבי  שגם  מנת  על 
דות יוכלו לשמור על דברי הגניזה שיגיעו 

לקבורה כדת וכדין, ללא חשש ופקפוק.
הצפי  לנוכח  האחרונים,  בימים 
גניזת  וקבורת  באיסוף  גניזה  לפעילות 
התק־ השנה,  של  זו  בתקופה  קודש  דברי 
בלו ראשי עמותת "גניזה ארצית לקודש" 
התורה  גדולי  מועצת  חבר  של  במעונו 
הגרמ"צ ברגמן שליט"א, העומד בנשיאות 
הארגון, וסקרו בפניו את פעילותה הרבה 

של העמותה.
והתע־ שאל  שליט"א  הגרמ"צ 
הגניזה  וקבורת  פינוי  הליכי  אודות  ניין 
ממתקני האיסוף הייעודים המוצבים בכל 
שמירה  תוך  ישראל,  בארץ  ויישוב  עיר 
והגני־ ה'שמות'  לדברי  הראוי  הכבוד  על 
לענייני  הלכה  ועד  בפיקוח   הנעשים  זה, 
העמו־ מראשי  ביקש  מכן  לאחר  גניזה. 
בבני  גם  כהלכה  גניזה  לפינוי  לפעול  תה 
הגרמ"צ  של  בקשתם  לנוכח  ואכן,  ברק. 
שליט"א,  ברק  בני  ורבני  שליט"א  ברגמן 
ראשו־ מתקנים  להציב  בעמותה  הצליחו 
כאשר  העיר,  ברחבי  גניזה  לאיסוף  ניים 
רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש  גם 
יושלם  אשר  למהלך  רבות  ותורם  מסייע 

אי"ה בחודשים הקרובים.
הג־ איסוף  פעילות  תחילת  לקראת 
"גניזה  באמצעות  ברק  בבני  כהלכה  ניזה 
העמותה,  נשיא  ביקש  לקודש",  ארצית 
מכתב  לכתוב  שליט"א,  ברגמן  הגרמ"צ 
להם  קורא  אשר  העיר  תושבי  אל  מיוחד 
באמצעות "גניזה  הקודש  דברי  את  לגנוז 
הוא  התורה  "כבוד  שכן  לקודש"  ארצית 
באמצעו־ הקודש  ודברי  הספרים  לגנוז 

תם".

התו־ שר  מרן  גם  חתם  המכתב  על 
רה הגר"ח קנייבסקי שליט"א אשר ביקש 
רבה  "מצווה  כי  קדשו,  יד  בכתב  לציין, 
הכש־ לקודש  ארצית  להגניזה  לסייע 
בעדני  הגר"ש  צירף  כן  והמהודרת".  רה 

והוסיף  למכתב,  חתימתו  את  שליט"א 
גניזה  להציל  רבה  "ומצווה  ידו:  בכתב 
מביזיון והמסייע יתברך ממקור הברכות". 
על המכתב חתומים עוד רבה של שכונת 
התורה  גדולי  מועצת  וחבר  אלחנן  רמת 

הגר"י זילבשטיין שליט"א ורבה של שכו־
נת 'אור החיים' הגמ"ש קליין שליט"א.

'גני־ עמותת  ראשי  בפנינו  "באו 
אישית,  לי  הנאמנים  לקודש'  ארצית  זה 
ביום  באמונה,  ציבור  בצרכי  העוסקים 
שליט"א  ברגמן  הגרמ"צ  מציין  ובלילה", 
"והנ"ל  ומעיד:  הנלהב  התמיכה  במכתב 
ובא־ בזהירות  מספר  שנים  מזה  עוסקים 
ופועלים  קודש,  בדברי  בטיפול  חריות 
התורה  דין  ע"פ  ההלכה  דקדוקי  כל  לפי 
ובג־ ובקבורת  העניינים,  בכל  הקדושה, 
על  מעולה  לשמירה   – הקודש  דברי  ניזה 
במת־ הנחתם  מרגע  הקודש  דברי  כבוד 
ע"פ  לקבורתם  ועד  לכך  המיועדים  קנים 

ההלכה הצרופה".
עוד מציינים גדולי ישראל שליט"א 
במכתבם כי "והנה זה שמחנו שמחה רבה 
יתאפשר,  מעתה  כי  הנ"ל  הודיענו  כאשר 
גם כאן בעירנו בני ברק תו"ב, לשמור על 
בזהירות  הקודש  ודברי  הספרים  כבוד 
העמותה  באמצעות  יתירה  ובאחריות 

הספרים  לגנוז  הוא  התורה  וכבוד   – הנ"ל 
ודברי הקודש באמצעותם".

פו־ לקודש"  ארצית  עמותת "גניזה 
עלת לאיסוף גניזת קודש וקבורתה על פי 
ההלכה בהקפדה יתירה, מרגע הנחת הג־
ניזה במתקנים הייעודים לכך ועד לשעת 
הנעשה  כל  על  מלא  בפיקוח  קבורתה, 
אף  החולפת  ההלכה.בשנה  כללי  כל  ע"פ 
איסוף  מתקני  לשימוש  העמותה  הכניסה 
שפותחו  ייעודים,  גניזה 
בטכניקות  שימוש  תוך 
יותר,  ומהיר  יעיל  לפינוי 
לצד יכולת שמירה מרבית 
הפיתוח  הגניזה.  כבוד  על 
למנוע  כדי  בוצע  החדש 
כאשר  בעבר  שאירע  את 
מה־ הגניזה  איסוף  בעת 
הצוותים  נדרשו  מתקנים 
לאסוף  אחת  לא  המפנים 
באמצ־ ידנית  הגניזה  את 
עות שקים, כאשר בדרך זו 
שדברי  רבות  פעמים  קרה 
חלילה  נשמטים  היו  גניזה 
הגני־ וצוותי  הארץ,  על 
ידנית  לאוספם  נאלצו  זה 
המתק־ מרובה.  בטרחה 
מאפשרים  החדשים  נים 
הגניזה  של  מהיר  איסוף 
ייעו־ שקים  לתוך  ישירות 
דים, מבלי שחלילה יאלצו 
על  להתגולל  גניזה  דברי 

הארץ בביזיון ח"ו.
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נוסח המכתב

בס"ד         י"ח אדר ב' תשע"ט
יום ב' לסדר "והתקדשתם והייתם קדושים"

אל אחב"י, תושבי העיר בני ברק, אשר דברי הקודש יקרים לליבם,
ע"י  המתנהלת  לקודש",  ארצית  "גניזה  עמותת  ראשי  בפנינו  באו  זה  הנה 
ציבור  בצרכי  העוסקים  אישית,  לי  הנאמנים  אנשים  ועוד  הי"ו  זיגר  חיים  הר"ר 

באמונה, ביום ובלילה.
והנ"ל עוסקים מזה שנים מספר בזהירות ובאחריות בטיפול בדברי קודש, 
ופועלים לפי כל דקדוקי ההלכה ע"פ דין התורה הקדושה, בכל העניינים, ובקבו־
רת ובגניזת דברי הקודש – על אף העלויות האדירות הכרוכות בכך – תוך שמירה 
מעולה על כבוד דברי הקודש מרגע הנחתם במתקנים המיועדים לכך ועד לקבו־

רתם ע"פ ההלכה הצרופה.
והנה זה שמחנו שמחה רבה כאשר הודיענו הנ"ל כי מעתה יתאפשר, גם כאן 
בעירנו בני ברק תו"ב, לשמור על כבוד הספרים ודברי הקודש בזהירות ובאחריות 

יתירה באמצעות העמותה הנ"ל.
וכבוד התורה הוא לגנוז הספרים ודברי הקודש באמצעותם.

בברכת "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת".
מצווה רבה לסייע בכל מה דאפשר

מאיר צבי ברגמן

הכשרה  לקודש  ארצית  להגניזה  לסייע  רבה  ומצוה  מצטרף  ג"א  בס"ד 
והמהודרת

חיים קנייבסקי

גם אני מצטרף לכל הנ"ל ומצווה רבה לעזור בזה ולהציל גניזה מביזיון והמ־
סייע יבורך ממקור הברכות

שמעון בעדני

יצחק זילברשטיין
ב"ה כ"ה אדר השני תשע"ט לפ"ק

אנו רואים בכאב איך שדברי קודש ועלונים מתגוללים בחוצות ומגיעים לא־
שפתות ר"ל, וע"כ זכות גדולה לעמותת גניזה ארצית לקודש אשר קיבלו על עצמם 
מצוה רבה זו ובזכות זה יזכו הם וכל המסייעים להתברך מן השמים בכל מילי דמיטב
וע"ז באתי עה"ח משה שאול קליין
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חייו של פעוט ניצלו לאחר שהוכש ע"י 
נחש ארסי

מדובר בתקופה בעייתית מבחינת הנחשים כי הם מתחילים להתעורר משנת החורף והם מאוד עצבניים 
ורעבים ומלאי ארס, ועל כן יש לנקוט משנה זהירות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפני כשבוע הגיע יונתן בן ה – 4 לחדר 
לאחר  קפלן,  הרפואי  במרכז  ילדים  מיון 
צפע  מסוג  נחש  ע"י  הימנית  ברגלו  שהוכש 
במושב  המשפחה  בית  בחצר  ארצישראלי 

באיזור השפלה.
טיפול  ליונתן  העניק  המיון  חדר  צוות 
תרופת  של  אלו  במצבים  ואפקטיבי  מהיר 
טיפול  להמשך  אותו  והעביר  סרום  אנטי 
לאחר  כללי.  נמרץ  לטיפול  ביחידה  והשגחה 

שהתאושש שוחרר יונתן לביתו.
לבית  הלכו  הם  כי  אמרה  יונתן  של  אמו 
הצהריים  בשעות  שעבר  שישי  ביום  המשפחה 
ויונתן הלך לשחק בחצר הקדמית. "לפתע שמע־
תי אותו צועק 'נחש עקץ אותי' והוריד את הגרב 
ברגל ימין ומיד ראיתי את סימני ההכשה ונסענו 
מיד לבית חולים קפלן. החלו תסמינים של ההר־

והקאות",  כללית  חולשה  נפוחה,  רגל  עם  עלה 
מדהים  צוות  אותנו  קיבל  "במיון  מתארת.  היא 
מציל  בתהליך  והחל  ההכשה  את  שזיהה  ורגיש 
חיים בחדר הלם הכולל אנטי סרום. הם הרגיעו 
אותנו ונתנו לנו הרגשה שאנחנו בידיים בטוחות 

הן בחדר המיון והן בטיפול נמרץ".
ביחי־ מומחה  צ'יגרינסקי,  מיכאל  ד"ר 
הגיע  יונתן  כי  אמר  ילדים,  נמרץ  דה לטיפול 
לחדר המיון בבית החולים מספר דקות לאחר 
הגיע  "יונתן  ארסי.  צפע  נחש  ע"י  שהוכש 
וסימנים  מאוד  נפוחה  רגל  עם  מלאה  בהכרה 
חולשה  הקאה,  כגון  הכשה  של  סיסטמיים 
וכאבי בטן", הוא מתאר. "הוא קיבל בזמן וב־
מקום טיפול רפואי הכולל זריקת אנטי סרום 
להמשך  כללי  נמרץ  לטיפול  ליחידה  והועבר 
דם.  קרישת  ובדיקות  נשימה  סימני  מעקב 
והוא  נעצרה  הארס  התפשטות  לשמחתנו, 

המידי  הטיפול  בזכות  מהר  יחסית  התאושש 
במיון", הוא מתאר. "ההשלכות של אי הגעה 
מהירה לבית החולים עלולות להיות מסכנות 
לה־ יש  להכשה  חשד  של  במקרה  לכן  חיים, 
המיון  לחדר  מיד  ולהגיע  פעילות  כל  פסיק 

הקרוב", הוא מסכם. 
בת־ מדובר  כי  מזהיר  צ'יגרינסקי  ד"ר 
מת־ הם  כי  הנחשים  מבחינת  בעייתית  קופה 
מאוד  והם  החורף  משנת  להתעורר  חילים 
יש  כן  ועל  ארס,  ומלאי  ורעבים  עצבניים 
לנקוט משנה זהירות. "אזור השפלה מאופיין 
שטחים  עם  במקומות  בפרט  רבים,  בנחשים 
פתוחים כגון מושבים, קיבוצים ואזורים חק־
לאיים. יש להקפיד על ערנות רבה, לא לצאת 
ובפרט  קוצים,  עם  חשוכה  לסביבה  בלילה 
וקרירות  מים  מקורות  ישנם  בהם  במקומות 

בעונה זו", הוא מסכם.

בוסטון: תושבים דורשים להפסיק 
אנטישמיות בבתי הספר

תושבי אזור בוסטון הגישו תביעה נגד תופעות אנטישמיות בתכנית הלימודים בבתי הספר במחוז

מ‡: יר‡ל לבי‡
תביעה  הגישו  בוסטון  אזור  תושבי 
נגד  מידלסקס  של  העליון  המשפט  בבית 
הספר  בית  מנהל  ניוטון,  הספר  בית  הנהלת 
דוד פליישמן, מנהלי בית ספר התיכון ניוטון, 
וכמה מורים להיסטוריה. התובעים מבקשים 
מנה־ את  שיכריח  צו  להוציא  המשפט  מבית 
הנחלת  את  להפסיק  בניוטון  הספר  בתי  לי 
ישראל  כלפי  הסובלנות  חוסר  האנטישמיות, 
הלי־ מתוכנית  כחלק  הספר  בית  בתלמידי 
זו  תביעה  התיכוניים.  הספר  בתי  של  מודים 
לבדוק  מוכן  לא  הפיקוח  כי  הכרחית  הייתה 
שנלמ־ הלימודים  תכנית  את  או  המורים  את 
דת בכיתות. התושבים טוענים כי בתי הספר 
במתכוון  נכשלו   (NPS) בניוטון  הציבוריים 

זכויות  שוויון  בדבר  לחוקה  בציות 
הסטודנטים  חוק  מסצ‘וסטס,  של 
נגד אפליה במסצ‘וסטס, ואת תקנות 
ספר  בתי  המחייבות  האזרח  זכויות 
והאזרח  האדם  לזכויות  כבוד  לעודד 

ללא הבדל.
הכוללת  המשפטית  התביעה 
ההיסטו־ את  מפרטת  עמודים,   469
של  המתמשכים  המאמצים  של  ריה 
 NPS כתובות  לקבל  ניוטון  תושבי 
ולתקן את חומרי ההוראה הפגומים. 
כמות  קיבלו  ופרקליטיהם  התובעים 
ארגון  ממנכ“ל  תיעוד  של  עצומה 
ושלום“  סובלנות  למען  ”אמריקאים 

אשר החקירה  (APT), אליה פיאוקטיסטוס, 
שלו היוותה את הבסיס לפעילות שלהם.

והאנ־ הקנאות  מקורות  אחר  ”בחיפוש 
ניוטון,  של  הלימודים  בתוכנית  טישמית 
שמלמ־ המורים  בין  רקובים  תפוחים  מצאנו 
את  לקדם  כאישור  תפקידם  את  ורואים  דים 
אומר  שלהם“,  האישי  הפוליטי  היום  סדר 
פיאוקטיסטוס. ”אנחנו גם רואים דפוס משו־

תף אצל המורים הללו – רובם, אם לא כולם, 
עם  שפותח  מקצועי  לפיתוח  קורסים  לקחו 

מימון זר על ידי ממשלות קטאר וסעודיה.“
ומנה־ ניוטון  של  להיסטוריה  ”המורים 
לי בתי הספר כנראה חושבים שהחוקים נגד 
אלה  שחוקים  או  עליהם,  חלים  אינם  אפליה 
היהודים  התלמידים  על  להגן  אמורים  אינם 
צ‘רלס   ,APT ה-  נשיא  אמר  והישראלים“, 

את  לשטוף  אקדמי  חופש  ”אין  ג‘ייקובס. 
מזויפת  היסטוריה  עם  סטודנטים  של  מוחם 
ותעמולה פרו-ערבית או אנטישמית, שכיום 

היא נפוצה מדי בשמאל באמריקה“.
מראות  בתלונה  המתוארות  הראיות 
ונו־ שיהודים  מלמדים  בניוטון  מורים  כיצד 
שלהם  הקודש  כתבי  את  זייפו  בכוונה  צרים 
כדי לסתור את הקוראן המוסלמי; שלציונות 
היהודית  ההיסטוריה  עם  מועט“  ”קשר  יש 
ב“פלסטין“, שהיהודים ניצלו את השואה כדי 
ערבית“,  ”מצוקה  חשבון  על  באהדה  לזכות 
כמו  לפלסטינים  מתייחסים  הישראלים  וכי 
שהנאצים התייחסו ליהודים . לאחר שלימדו 
צריכה  אם  נשאלים  התלמידים  אלה,  כל  את 
מדינות כפיתורן  שתי  או  אחת  מדינה  להיות 

לסכסוך הישראלי-ערבי.
של  הדין  עורכת  הורביץ,  קארן 
אינם  לקוחותיה  כי  אמרה  התושבים, 
מבקשים פיצוי כספי, למרות שהנתבעים 
עשו נזק בלתי ישוער במשך שנים כשהם 
לימדו את התלמידים חומרים נגד ישראל 
והיהודים. ”זה סוג ההוראה שמוביל לאנ־
טישמיות – וזה באמת מה שקרה. משלמי 
המסים מבקשים רק מ- NPS לבצע את 
לכך  ולדאוג  לחוק,  ולציית  חובותיהם 
שתכנית הלימודים שלהם תעודד לכבוד 
להת־ צריך  החינוך  האדם.  בני  כל  עבור 
סטריאוטיפים  על  לא  עובדות,  על  בסס 

ותעמולה“.

בעקבות הטבח בניו זילנד: 

סטודנטים פלסטינים 
בברוקלין קראו 

לאינתיפאדה
סטודנטים בברוקלין קולג‘ קראו ל”אינתיפאדה“ 

במהלך משמרת לזכר ההתקפה בכרייסטצ‘רץ‘

מ‡: יר‡ל לבי‡
במהלך   – יורק  ניו  ברוקלין, 
על  שלישי  ביום  שנערכה  עצרת 
בברוקלין  סטודנטים  קבוצת  ידי 
קולג‘ להנצחת קורבנות הפיגועים 
בניו זילנד, הם קראו לאינתיפאדה, 
למערכה  המתייחס  ערבי  ביטוי 
שכללה  ישראלים  נגד  פלסטינית 
מסו־ ופיגועים  התאבדות  פיגועי 

גים שונים.
לאחר  אורגנה  העצרת 
אדם  בני   50 של  ביריות  רצח 

בכרייסטצ‘רץ‘. 
גינה  בעצרת  הדוברים  אחד 
האנטי-מוסלמית  הרטוריקה  את 
את  והאשים  והפרו-ישראלית, 
הפלס־ הזהות  בכיסוי  התקשורת 
טינית של חלק מקורבנות ההתק־

פה של קרייסטצ‘רץ‘.
קריאות  צעק  נוסף  נואם 
כולל  הנוכחים,  חזרו  שעליהן 
פלסטין“  את  לשחרר  ”לשחרר, 
תחי  אינתיפאדה,  ו“אינתיפאדה, 

האינתיפאדה“.

עיתונאי הארץ חושף: 

התקשורת עושה 
הכל נגד נתניהו

העיתונאי סובל ממתקפות בשל אהדתו לראש הממשלה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מעיתון  ציפר  בני  העיתונאי 
יש־ ב'גלי  גל  לשרון  חשף  הארץ 
חדרי  בתוך  מתנהלים  איך  ראל' 
רה"מ:  כלפי  השמאל  של  העיתון 
לו  היה  שפעם  מסוים,  שבט  ״יש 
הכל  עושה  ושהוא   - בידיים  הכל 
נלחם  לעצמו,  זה  את  להחזיר  כדי 
הפ־ את  לשמר  כדי  נפש  בחירוף 
לו,  שנותרו  המועטות  ריבילגיות 
ששם  התקשורת,  זו  מהן  אחת 
עומד  נתניהו  שולט.  השבט  עדיין 

להם בדרך״.

כיצד  סיפר  הוא  בהמשך 
שמחבב  כעיתונאי  אליו  מתנהגים 
הזה  הלבן  בשבט  ״יש  רה"מ:  את 
מן קנאות דתית שמכסחת את מי 
שמעז לצאת מתוך השורות, כמוני 
למשל, שאותם אגב תוקפים יותר 
עם  נתניהו.  את  שתוקפים  ממה 
ישראל הוא עם חכם שמבין שיש 

פה הטעיה״.
בעקבות  שמקבל  היחס  על 
בה  במערכת  אנשים  ״יש  דבריו: 
אני עובד שלא אומרים לי שלום, 

תלוי באיזו קומה בעיתון הארץ״.

http://bit.ly/2UXUSxE
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בגלל כיתוב שגוי

תלמיד ישיבה שתה חלב, התמוטט - 
וניצל בנס

תלמיד ישיבה חרדית מאזור המרכז, שלף חלב ממקרר הישיבה, ושתה אותו למרות שהוא אלרגי אליו, 
בגלל שהאמין לכיתוב 'חלב שקדים'. ההתמוטטות באה מיד

מ‡: יר‡ל לבי‡  
ממרכז  ישיבה  תלמיד   ,15 בן  נער 
התמוטט  לחלב,  מאלרגיה  הסובל  הארץ, 
ממשית  וסכנה  חלב,  בטעות  ששתה  לאחר 

נשקפה לחייו.
הנער פתח את המקרר במוסד בו הוא 
לומד ולקח ללא חשש בקבוק חלב עם הסי־
מון – חלב שקדים. הנער הכין לעצמו משקה 
עק־ חש  הראשונה  בלגימה  אך  זה,  חלב  עם 
פרה  בחלב  מדובר  כי  והבין  בלשון  צוצים 

רגיל וכי הוא עובר התקף אלרגי.
שהיה  האפיפן  במזרק  השתמש  הנער 

ברשותו, אך מיד לאחר מכן התמוטט ואיבד 
את ההכרה. החשיפה לחלב פרה הביאה לה־
הופעת  קיצונית,  אלרגית  תגובה  תפתחות 

שוק ואי ספיקה נשימתית.
חובשים  הזעיקו  ללימודים  חבריו 
חיים,  מציל  ראשוני  טיפול  לו  שהעניקו 
דחו־ לרפואה  ליחידה  מונשם  אותו  ופינו 
הודות  ילדים.  לרפואת  שניידר  במרכז  פה 
ההחייאה  ופעולות  שקיבל  המהיר  לטיפול 
ומצבו  ניצלו  הנער  של  חייו  הממושכות, 
התייצב. בהמשך הוא השתפר, עבר לטיפול 

במחלקת ילדים ומשם שוחרר לביתו.

נקטעה חלקית אצבעו של עובד 
במאפיית מצות

צעיר שעסק באפיית מצות במפעל בפתח תקוה נחבל ואצבעו נקטעה תוך כדי עבודתו 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעיר  מצות  במאפיית  עבודה  באמצע 
פתח תקווה, נקטעה אצבעו של צעיר שעבד 

במקום, באופן חלקי.
שהוזעקו  הצלה  איחוד  של  חובשים 
ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו  למקום, 
ופינו אותו באמבולנס לבית החולים בלינסון, 

להמשך טיפול.
יעקב ישראל מלכה נהג האמבולנס של 
איחוד הצלה סיפר: "כשהגעתי למקום סיפרו 
לנו כי הצעיר נפצע תוך כדי עבודתו במאפיית 
מצות. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר 
מכן פיניתי אותו להמשך קבלת טיפול רפואי 
בבית החולים בלינסון כשהוא סובל מקטיעה 

חלקית של אחת מאצבעותיו".
איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
הצלה קוראים וממליצים לנקוט בכללי הב־
הפסח  לחג  ההכנות  בעת  והזהירות  טיחות 
בכללי  ונקיטה  זהירות  לחג.  המצות  ואפיית 
מיותרים  אסונות  למנוע  צפויים  הבטיחות 

ופציעות קשות.

מתחילת עונת הגשמים הכנרת עלתה ב- 
2.78 מטר

בחסדי שמים, מפלס הכנרת עלה ביממה האחרונה ב-11 ס"מ ◆ לכנרת מלאה עדיין חסרים 3.3 מטר

מ‡: יר‡ל לבי‡

האחרונה  ביממה  עלה  הכנרת  מפלס 
ב-11 סנטימטרים. כך נמסר מרשות המים. 
שישי  ביום  החורפית  המערכת  מתחילת 
עלה המפלס ב-15.5 סנטימטרים בסך הכל. 
מטר   211.96 על  האגם  מפלס  עומד  כעת 
עד  מטרים  וחסרים 3.19  הים,  לפני  מתחת 
מתמלאת  שוב   – הכנרת  תתמלא.  שהכנרת 

האול־ הבצורת  סמל   – שהאי  אחרי  במים. 
טימטיבי נעלם וכוסה במים, ברשות הכנרת 
עלתה  הגשמים  עונת  שמתחילת  מדווחים 

הכנרת ב- 2.78 מטר.
לנגד  עמד  הכנרת  של  המדאיג  מצבה 
עיניהם של אנשי רשות הכנרת בשנים האח־
רונות. השבוע, לאחר מופע חורפי מאסיבי, 
של למעלה  סיפוק מהתווספות  הם מביעים 
המ־ המים  האגם  של  למפלס  מטרים  משני 

תוקים הכי הגדול בארץ. "הכנרת היא סמל - 
כשהכנרת מלאה לכולם טוב בלב", אומרים 

בטבריה.
על פי השירות המטאורולוגי היום (יום 
ג') קר מהרגיל לעונה ב-4 מעלות. גשם קל 
ירד בצפון הארץ ומישור החוף עד אחה"צ. 
מהר־ קר  רביעי(3/4)  קל.  שלג  ירד  בחרמון 
גיל לעונה ב-2 מעלות. טפטוף עד גשם קל 

בצפון הארץ ומרכז הנגב.

מחיר הדלק התייקר 
ב- 20 אגורות לליטר

במשרד האנרגיה מסבירים את הזינוק החודש במחיר 
הדלק בעליית מחירו באזור אגן הים התיכון בשיעור 

של 10.37%

מ‡: יר‡ל לבי‡
על  הודיע  האנרגיה  משרד 
עליית מחירי הדלק שנמצאים בפי־
קוח ונמכרים לצרכן בתחנות הדלק 

בשיעור של 20 אגורות לליטר.
המחיר המרבי לליטר בנזין 95 
בתח־ לצרכן  עופרת  נטול  אוקטן 
לא  מע"מ)  (כולל  עצמי  בשירות  נה 
לעו־  – לליטר  ש"ח   6.32 על  יעלה 
מת 6.12 ש"ח לליטר בחודש מרץ. 
שירות  הקודם,  לחודש  בדומה 

מלא יחויב בתוספת של 21 אגורות 
לליטר (כולל מע"מ).

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 
בתחנה  לצרכן  עופרת  נטול  אוקטן 
מע"מ)  (ללא  באילת  עצמי  בשירות 
 – לליטר  שקל   5.40 על  יעלה  לא 
החו־ לעומת  אגורות  של 18  עלייה 
שירות  בעד  התוספת  הקודם.  דש 
מלא תסתכם ב- 18 אגורות לליטר 
מהחודש  שינוי  ללא  מע"מ),  (ללא 

הקודם.

זעזוע: 

בית כנסת בגילה 
חולל, ספרי 
התורה ניצלו

וונדליזם בבית הכנסת: פורעים פיזרו אבקת מטף 
לכיבוי שריפות בכל שטח בית הכנסת ואף נפרצו 
ארונות הקודש וארונות נוספים ◆ הרב שלזינגר: 

"בחסדי ד׳ יתברך לא נגנבו ספרי תורה"

מ‡: יר‡ל לבי‡

״חזון  הכנסת  בית  מתפללי 
נחום״, שהגיעו ביום ראשון  לתפי־
לת שחרית, התחלחלו למראה בית 

הכנסת שהושחת.
ארון  את  פרצו  הפורעים 
הקודש, המנעולים של ארונות הס־
אבקת  ידם  על  פוזר  נפרצו,  פרים 
מטף לכיבוי שריפות בכל שטח בית 
חוץ  הקודש,  ספרי  כולל  הכנסת 

מספרי התורה.
בית הכנסת הוא של הקהילה 
בירושלים  גילה  בשכונת  החרדית 
הגאון  השכונה,  של  רבה  בראשות 
המ־ שליט״א.  שלזינגר  אליהו  רבי 
המש־ את  להזעיק  מיהרו  תפללים 

טביעת  אחר  לבדוק  שהחלה  טרה 
אצבעות.

אמר  שלזינגר  אליהו  הרב 
האחרון  שבת  ״במוצאי  בכאב: 
הכנ־ בית  למבנה  פריצה  הייתה 
הכנסת  בית  של  הספח  וחדרי  סת 
במ־ קודש  ארונות  נפרצו  וההיכל. 
כשירי פריצה. בחסדי ד׳ יתברך לא 
כספת  גנבו  ואף  תורה  ספרי  נגנבו 
של בית הכנסת שלמזלנו לא היה בו 
כסף. זה פעם ראשונה שיש פריצה 
לבית הכנסת של הקהילה מזה למ־
עלה מ-40 שנה. הנהלת בית הכנסת 
הכנסת  בית  את  לשמר  החליטה 
בה־ שעות   24 של  תפעול  להמשך 
הבטיחותיים  לסטנדרטים  תאם 

המחמירים״.



21 יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

http://bit.ly/2E0qA61-askan


יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 2202/04/2019

כולל "אחוות תורה" נפתח בטבריה
למרות מלחמות הדת של ראש עיריית טבריה רון קובי, הציבור החרדי ממשיך לבסס את מעמדו בעיר ולאחרונה נפתח 

כולל חדש של "אחוות תורה" בשכונת "נוף כנרת פוריה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הציבור החרדי ממשיך לבסס את מעמדו בעיר 
ולאחרונה נפתח כולל חדש של "אחוות תורה" בש־

כונת "נוף כנרת פוריה", עבור בוגרי ישיבות שיצאו 
לעבוד וחפצים לקבוע עתים לתורה.

לחר־ בעולם  הגדולה  הכוללים  ברשת  מדובר 
דים עובדים ששם ציינו בחודש האחרון נקודת ציון 
נוספת בשרשרת הכוללים המונה קרוב ל-90 סניפים 
ברחבי הארץ, עם סניף חדש שנפתח על רקע האכ־
כנרת  "נוף  בשכונת  הישיבות  בוגרי  ציבור  של  לוס 

פוריה" המתפתחת.
משה  הרב  תורה"  "אחוות  של  הכוללים  מנהל 
האיכלוס  רקע  על  נפתח  "הכולל  כי  אמר  בינדר, 
משמעות  קיבל  אולם  בשכונה,  הישיבות  בוגרי  של 
של  החרדי  הציבור  הדרת  ניסיונות  נוכח  מיוחדת 
בשו־ את  בגאון  להציב  כדי  כאן  אנחנו  העיר.  ראש 
רת קביעות העתים ונוכחות ציבור בני הישיבות בכל 

מקום ומקום".

הרב אקסלרוד: "על פי הלכה חובה להצביע 
ליהדות התורה"

אב"ד ורב קהילת חב"ד בחיפה הרב גדליהו אקסלרוד קורא במכתב ברור: "אני מצווה להצביע על פי הלכה למפלגת 
יהדות התורה שסימנה ג'" ◆ הרב אקסלרוד כותב עוד כי אין ויכוח כלל שהרשימה החרדית ביותר היא יהדות התורה

מ‡: יר‡ל לבי‡
גדליהו  הרב  בחיפה  חב"ד  קהילת  ורב  אב"ד 

אקסלרוד קורא במכתב ברור להצביע רק לג'. 
למ־ הדתיות  האחרות  "המפלגות  כתב:  הרב 
חצה לשליש ולרביע, אחת מהם הסמכות שלה היא 
אישיות שקיבלה פרס מהמדינה על עריכת חמישים 
אלף גיורים מזוייפים, ומפלגה אחרת מצהירה שאינה 
מפלגה דתית אלא דתית-חילונית, ועוד מפלגה שיש 

בה במקום הראשון כמעט איש שתכניתו היא לעשות 
שינויים בהלכה, היל"ת".

על סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש כותב הרב 
אקסלרוד: "הוא הולך בדרכי אביו ונלחם ואי"ה ילחם 

כנגד החזרת אף שעל וזה על פי צווי הרבי".
הרב פירט את הפעילויות הרבות שנלחם אביו 
הרב מנחם פרוש ע"ה נגד תכנית ההתנתקות והצלת 

קבר רחל.

נשיא ברזיל 
ביקר בכותל; 
"אני מאמין 
באלוקים"

במהלך ביקורו של נשיא ברזיל ז'איר 
בולסונרו בישראל, נפגש הנשיא 

גם עם משלחת החילוץ של פיקוד 
העורף שסייעו באסון קריסת הסכר 

בברזיל לפני כחודש

מ‡: יר‡ל לבי‡
בכותל  ביקר  בולסונארו  ז'איר  ברזיל  נשיא 
לעם  המקום  חשיבות  על  מפורט  הסבר  וקיבל 
השנים.  לאורך  שלו  העמוק  הקשר  ועל  היהודי 
מאמין  "אני  וכתב:  האורחים  בספר  חתם  הנשיא 
באלוקים" וסיפר כי כבר היה בכותל אך זו הפעם 

הראשונה שלו במנהרות הכותל.
לצוות  הנשיא  הודה  אף  בישראל  בביקורו 
ועל  החילוץ  במשלחת  חלקם  על  זק"א  מתנדבי 
באסון  הנספים  בגופות  בטיפול  הקודש  עבודת 

קריסת הסכר בברזיל לפני כחודש.
הנשיא סיפר: "בעבר הייתי מתנדב ביחידת 
חילוץ וההצלה של ברזיל ואף הייתי 'צולל'. בש־
נות התשעים נפל אוטובוס מגשר אל הנהר וחמ־
וצלילה  צלילה  בכל  במים.  נעדרו  איש  עשר  שה 
ועוד  גופה  עוד  ולחלץ  לאתר  כדי  עצמי  סיכנתי 
גופה. ואז חשבתי לעצמי ואף שאלתי את מפקדי 
האם שווה את הסיכון, להסתכן כדי לחלץ גופות. 
אחרי שמפקדי הסביר לי, הבנתי את חשיבות הע־
ניין, את ההקלה ולו במשהו שאנו מביאים למשפ־
חת השכולות בשעתם הקשה. ולכן אני מבין היטב 

ומעריך מאד מאד את עבודת הקודש שלכם".

mailto:msh5380380@gmail.com
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מינויי הרבנים בבני 
ברק היו על דעת 

הגרמי"ל לנדא זצ"ל
כך חשף ר' יהודה כץ, מזכירו ונהגו האישי של הרב 

לנדא זצ"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב  של  האישי  ונהגו  מזכירו 
לנדא זצ"ל, ר' יהודה כץ, חשף בראיון 
למשה גלסנר ב'קול ברמה' על ההח־
לטה למנות את בנו הגאון רבי יצחק 
אייזיק לנדא ואת הרב הליטאי הגאון 
רבי שבח צבי רוזנבלט לכהן יחד כר־
בני העיר ב"ב: "הרב לנדא זצ"ל נפגש 
רוזנבלט  הרב  עם  האחרונה  בתקופה 
הרב  עם  דיברו  האלו  המינויים  ועל 
ובהס־ דעתו  על  היו  והם  בחייו  כבר 

כמתו המלאה".
שיש  "בימינו  כי  כץ,  אמר  עוד 
עמדנו  אנחנו  לחצים,  הרבה  כך  על 

הנפש  תעצומות  לנוכח  משתוממים 
של הרב בנושא הכשרות. מי שהכיר 
וברח  פחד  הוא  כמה  ידע  הרב  את 
אצטרך  אני  אומר  היה  הוא  מהכבוד. 

לתת דין וחשבון על הכבוד הזה".
הרב  בני-ברק  עיריית  ראש 
במהלך  שהכריז  רובינשטיין  אברהם 
בראיון  אמר  ההחלטה,  את  ההלויה 
"מינוי  חי':  ב'קול  מימרן  לאבי 
נעשה  לנדא  הרב  של  דרכו  ממשיכי 
המתגו־ ישראל  גדולי  כל  דעת  על 
שותף  הייתי  לא  בבני-ברק.  ררים 
על  ובטוח  סמוך  אני  אך  להחלטה, 

דעתם של גדולי ישראל".

מטוס הדרימליינר 
המתקדם בעולם 

נחת בנתב"ג
מטוס מדגם בואינג 787-10 של חברת יונייטד איירליינס 

נחת בישראל במסגרת הטיסה הבינלאומית הראשונה 
שלו מחוץ לארה"ב

מ‡ פ. יוחנן
המתקדם  הדרימליינר  מטוס 
חברת  של   787-10 בואינג  בעולם, 
לראשו־ נחת  איירליינס,  יונייטד 
התעופה  ושדה  נתב"ג  בישראל.  נה 
חברת  ידי  על  נבחרו  בפרנקפורט 
היע־ שני  להיות  איירליינס  יונייטד 
לאר־ מחוץ  בעולם  הראשונים  דים 
טיסות  מופעלות  שבהן  הברית  צות 

של מטוס הנוסעים החדיש.
התעופה  חברת  היא  יונייטד   
כל  את  לה  שיש  בעולם  הראשונה 
בואינג  הדרימליינר.  מטוסי  משפחת 
בואינג  גם  ועכשיו   787-9  ,787-8
מפעילה  היא  לישראל   .787-10
התעופה  מנמל  יומיות  טיסות  שתי 
פרנסיסקו  מסן  יומית  טיסה  ניוארק, 
והחל מחודש מאי היא תתחיל לפעול 

גם בקו בין וושינגטון לתל אביב.
787- בואינג  הנוסעים  מטוס   
ביותר  החדיש  הדגם  היום  הוא   10
בכ-6  ארוך  הוא  בואינג.  חברת  של 

מטרים ממטוס הנוסעים 787-9 שכ־
כולל  רבות,  בחברות  קיימים  מוהו 
מוש־  66 בו  ויש  על,  אל  חברת  את 
של  במטוס 787-9  מאשר  יותר  בים 

החברה.
נוס־ מחלקות  ארבע  במטוס   
עים: מחלקת פולריס שהיא מחלקת 
העסקים של החברה, עם 44 מושבי־
עם  פרימיום-פלוס  מחלקת  מיטה, 
חדשה  מחלקה  שהיא  מושבים,   21
עם  תיירים-פלוס  מחלקת  בחברה, 
למחל־ דומה  שלמעשה  מושבים   54
רגליים  מרווח  עם  אבל  תיירים,  קת 
שבה  התיירים  ומחלקת  יותר  גדול 

199 מושבים.
הגרסה  הוא   787-10 בואינג 
המוארכת של ה-787-9 וההכרזה על 
תחילת ייצורו הייתה לפני שש שנים 
בפאריז.  שהתקיים  האווירי  בסלון 
מטרים  הוא 68.3  המטוס  של  אורכו 
הבואינג  ממטוס  יותר  מטרים  כ-5.5 

.787-9

כ"ה אדר ב' תש"ל: פטירת רבי יצחק 
אבוחצירא "בבא חאקי" זי"ע

הרב שזכה לגילוי אליהו עוד בחיי חיותו: קווים לדמותו של ה'בבא חאקי' רבי יצחק אבוחצירא

מ‡: יר‡ל לבי‡
'בבא  המכונה  אבוחצירא  יצחק  רבי 
בשנת  שבמרוקו,  בריסאני  נולד  חאקי' 
אבוחצירא,  מסעוד  רבי  לאביו   - תרנ"ה 
אבוחצי־ יעקב  ר'  יעקב',  ה'אביר  של  בנו 
רא. אחיו הם ר' דוד אבוחצירא, והאדמו"ר 
הרה"ק רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל - הבבא 

סאלי. 
כמנהיג  חאקי'  ה'בבא  כיהן  במרוקו 
הקהילה היהודית, ולצד לימודי התורה שלו 
בעקבות  תש"פ,  בשנת  אחרים.  לימד  גם   -
גזרות קשות שריחפו על הקהילה היהודית 
את  רצחו  שהשלטונות  ולאחר  בריסאני 
 - הי"ד  אבוחצירא  דוד  רבי  הגדול  אחיהם 
החליטו ר' יצחק ור' ישראל זצ"ל לעקור את 

מגוריהם לעיירה בודניב.
בשנת  חאקי'  ה'בבא  עזב  מרוקו  את 
 - שבאלג'יריה  אוראן  העיר  לטובת  תש"ה 
מהמל־ שיצאו  קשות  גזירות  בעקבות  זאת 
כות. שלוש שנים לאחר מכן, כאשר הוקמה 
ה'בבא חאקי' לע־ מדינת ישראל - החליט 
לות ארצה יחד עם משפחתו - בניו ובנותיו 

שנולדו במרוקו ואלג'יר. 
במעברה  תחילה  הרב  התגורר  בארץ 
בגבעת אולגה, וגם כאן התקבל בסבר פנים 
לציון  הראשון  ידי  על  רבה,  ובכבוד  יפות 

עו־ הרב  עוזיאל.  חי  ציון  בן  הרה"ג   - דאז 
זיאל, שהכיר את גדולתו של ה'בבא חאקי' 
למשפחת  כבן  הכביר  ייחוסו  ואת  בתורה 
אבוחצירא המעטירה, ועד מהרה מינה אותו 
ברבות  רמלה-לוד.  מחוז  של  הראשי  לרב 
הרבנים  'ארגון  ליו"ר  מונה הרב  אף  הימים 

הספרדים ועדות המזרח בארץ ישראל'.
במופתיו  הרב  נודע  במרוקו  כבר 
ובברכותיו המועילות, ורבים שיחרו לפתחו 
בבקשם אחר עצה ונחמה. ביתו תמיד היה 
פתוח לרווחה, ואוזנו הייתה כרויה לשמוע 
בקשותיהם.  ואת  האנשים  של  כאבם  את 
אחד המופתים היותר מרגשים שמסופרים 
על ידי בני ביתו הם שבמשך עשרות השנים 
בהם גר ה'בבא חאקי' ברמלה - בביתו היו 
אישה,  שישי  ביום   - אנשים  שני  מופיעים 

וביום ראשון איש. 
מבלי שיפצו פיהם לבקש, ידע ה'בבא 
חאקי' את רצונם וציווה את בני ביתו לתת 
לכבוד  לאישה   - לרוב  מאכלים  בידיהם 
שבת, ולאיש ממאכלי שבת הנותרים. לאחר 
לאחיו  המשפחה  בני  ניגשו  הרב,  פטירת 
הצדיק רבי ישראל אבוחצירא ה'בבא סאלי' 
זצ"ל, וביקשו לברר את זהות האנשים הללו. 
התשובה שקיבלו הייתה שהאישה היא לא 
אחר  לא  הוא  והאיש  אמנו,  מרחל  אחרת 

על  מגיעים  שהיו   - הנביא  אליהו  מאשר 
מנת לשהות במחיצתו של 'אביהם הקדוש'. 
התש"ל  ב'  באדר  בכ"ה  הלב,  לדאבון 
ה'בבא  נהרג  למניינם)   1970 באפריל   2)
מנתי־ בדרכו   - דרכים  בתאונת  חאקי' 
השתתפו  בהלוויתו  שברמלה.  לביתו  בות 

כ-20,000 איש.

תנובה תקים מרכז לוגיסטי באזור מודיעין
דירקטוריון תנובה אישר תכנית השקעות בהיקף של כחצי מיליארד שקל לשנה הנוכחית ◆  חלק 

מהותי מהסכום יוקצה להקמת מרכז לוגיסטי באזור מודיעין

מ‡ פ. יוחנן
לוגיסטי  מרכז  תקים  תנובה  חברת 
דירק־ ב"גלובס".  פורסם  כך   - במודיעין 
ביש־ הגדולה  המזון  חברת  תנובה,  טוריון 
ראל הנמצאת בשליטת ברייט פוד הסינית, 
כחצי  של  בהיקף  השקעות  תוכנית  אישר 

מיליארד שקל לשנה הנוכחית.
להקמת  יוקצה  מהסכום  מהותי  חלק 
מרכז לוגיסטי באזור מודיעין, שיהווה חלק 
ממערך הלוגיסטיקה של הקבוצה לפעילות 
למוצרים  אלא  למחלבות  קשורה  שאינה 
האחרים של החברה, בהם מאמא עוף, מע־

ההשקעה  סכום  יתר  את  וסנפרוסט.  דנות 
קיים ורכישת  ציוד  לשדרוג  החברה  תקצה 
השונים,  במפעלים  חדשות  ומכונות  ציוד 
ושד־ מידע  מערכות  של  תשתיות  אישור 
החברה  של  והמכירות  השירות  מרכז  רוג 

באשקלון.

טלסקופ חלל תיעד אסטרואיד עם שני זנבות
האסטרואיד הנמצא במרחק של 344 מיליון ק"מ מהשמש, תועד כשהוא משאיר שני שובלים ארוכים אחריו

מ‡ פ. יוחנן
סביב  שמסתובב  קטן,  אסטרואיד 
עצמו במהירות כה גבוהה עד שחומר מפני 
השטח שלו עף החוצה לחלל, תועד על ידי 
טלסקופ החלל האבל ומצפי כוכבים על פני 

כדור הארץ.
 בצילומים של האבל רואים שני "זנ־
בות" צרים של חומר שנפלט מהאסטרואיד, 
כוכב  של  זנב  מזכירים  ואשר   ,6478 גולט 
שבה  אחרת  תקופה  מייצג  זנב  כל  שביט. 
עדות   – חומר  בעדינות  משיל  האסטרואיד 
לח־ להתפרק  מתחיל  שהוא  לכך  מרכזית 

תיכות.
שהתגלה  האסטרואיד,  של  אורכו   
במר־ נע  והוא  ק"מ  כ-4  הוא  בשנת 1988, 
מדובר  מהשמש.  ק"מ  מיליון   344 של  חק 
באסטרואיד הנמצא באזור המכונה "חגורת 
לצדק  מאדים  בין  הנמצא  האסטרואידים" 
הנמ־ החלל  סלעי  אלפי  ממאות  אחד  והוא 

צאים בין שני כוכבי הלכת.

ובאסט־ הזה  באסטרואיד  צפייה   
רואידים נוספים מאפשרת לחוקרים ללמוד 
שנמ־ במסע  חלליות,  לשלוח  מבלי  עליהם 

שך שנים.
חללית  לשלוח  צריכים  לא  "אנחנו   
ממצפה  הייאנו  אוליביה  הסביר  לגולט", 
המדענים  ואחד  אירופי  הדרום  הכוכבים 
"הסתכל־ האסטרואיד.  את  החוקרים 

הנפלטים  הגרגירים  שבה  התמונה  על  נו 
הג־ גודלם.  לפי  ממוינים  מהאסטרואיד 
הקטנים  ואילו  לאובייקט  קרובים  דולים 
נדחפים  שהם  משום   - ממנו  יותר  רחוקים 
מקרני  לחץ  ידי  על  יותר  רבה  במהירות 

השמש".
בלבד,  השני  באסטרואיד  מדובר 

שחוקרים גילו כי הוא למעשה מתפורר.
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בית הדין לעבודה אסר את השבתת 
הרכבת לי-ם

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי ועד עובדי הרכבת לא יוכל להשבית את הקו המהיר לירושלים בשעות 
הנוספות, שעליהן הוכרז בשבוע שעבר.

מ‡ פ. יוחנן

נוס־ קווי  שהשבתת  הבהיר  הדין  בית 
עים אינה מוצדקת ו"אינה מידתית", בוודאי 
ארגוניים  צעדים  מארבעים  יותר  כאשר 
פגיעה  ופוגעים  הוועד,  מפעיל  שאותם 
אנושה בנוסעים. לפיכך, בית הדין אסר לה־
מהלך  נבון־נתב"ג,  ירושלים  קו  את  שבית  
שהיה אמור להתבצע אמש - והשירות הופ־
על כמתוכנן. כחלק מהתקדמות ההרצה בקו, 
שעות  הרחבת  על  הרכבת  הנהלת  הודיעה 
במ־ לשעה 21:30  עד  ערב,  בכל  הפעילות  
קום  עד שעה 19:30 וכן על התחלת שירות 
הנו־ לבקשת  בהתאם  זאת,  השבת.  במוצאי 

סעים בקו.
על  "מברכים  נמסר:  ישראל  מרכבת 

ההחלטה, אך מזכירים כי יותר מ־40 צעדים 
אלפי  בעשרות  יום  מדי   פוגעים  ארגוניים 

בה־ "מדובר  הרכבת:  עובדי  ועד   נוסעים". 
טעיה מכוונת של הנהלת הרכבת".

חברת התעופה WOW פשטה רגל
חברת התעופה לא הצליחה לגייס משקיעים והודיעה על הפסקת פעילות ◆ אל על תעניק הנחה 

לנוסעים שנפגעו

מ‡ פ. יוחנן
 WOW האיסלנדית  התעופה  חברת 
של  מחיר  שהציעה  מוזלות,  לטיסות 
עצירה  עם  לארה"ב  לטיסה  דולר   199
הצ־ שלא  לאחר  רגל  פשטה  ברייקיאוויק, 
שהיתה  להשקעה,  עסקה  להשלים  ליחה 
כל  ממשית.  מקריסה  אותה  להציל  אמורה 
שרכשו  והנוסעים  לאלתר,  בוטלו  הטיסות 
אל־ בדואר  הודעות  כך  על  קיבלו  כרטיסים 

קטרוני.
לפני ההודעה על פשיטת הרגל הודי־
במו"מ  נמצאת   היא  כי  באתר  החברה  עה 
למימון פעילותה, והטיסות ייעצרו "עד שכל 
מסמכי ההשקעה של כל  הצדדים יושלמו". 
אולם לאחר מכן יצאה ההודעה הרשמית על 
טיסה  קווי  הפעילה  היא  הפעילות.  הפסקת 
לעשרה יעדים בצפון אמריקה וגם קו להודו.
קו טיסות בין  החברה הספיקה לקיים 
הקוד־ הקיץ   בעונת  לרייקיואוויק  נתב"ג 
מת, אולם בחודש מארס, עם המעבר לעונת 

הבטחה  עם  לישראל,  לטוס  הפסיקה  הקיץ 
את  השנה.  הקיץ  את הטיסות בעונת  לחדש 
לוגיס־ בסיבות  אז  נימקה  הטיסות  הפסקת 
לקווים  המטוסים  את  מפנה  כשהיא  טיות, 
בקווים   כמו  החורף,  בעונת  גדול  ביקוש  עם 

מאיסלנד לארה"ב ולהודו.

 WOW ללקוחות  לסייע  מנת  על 
של  הנחה  להציע  על  אל  נערכת  שנפגעו, 
שתי־ כך   הישירים  בנתיביה  אחוזים   20
בכרטיסי  המחזיקים  נוסעים  ל-500  נתן 
טיסה של WOW ליעדי אל  על הישירים 

בארה"ב ובקנדה.

מזכ"ל האו"ם: "להבטיח את השלמות 
הטריטוריאלית בסוריה - כולל הגולן הכבוש"

אנטוניו גוטרש התייחס להכרה של ארה"ב בגולן כשטח ישראלי בכינוס של הליגה הערבית ◆ גם נשיא 
צרפת התייחס לגולן כאל שטח כבוש

מ‡ פ. יוחנן

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש התייחס 
הגולן  ברמת  הברית  ארצות  של  להכרה 
בנו־ החלטה  "כל  כי  ואמר  ישראלי  כשטח 
את  להבטיח  חייבת  בסוריה  לקונפליקט  גע 
השלמות הטריטוריאלית שלה, כולל השטח 

הכבוש של רמת הגולן". 
פד־ האירופי  האיחוד  של  החוץ  שרת 
בפ־ המזכ"ל  עם  שהשתתפה  מוגריני,  ריקה 

סגה של הליגה הערבית, הבהירה כי "התע־
למות מהחלטת מועצת הביטחון של האו"ם 

היא איננה הפתרון".
מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא  גם 
התייחס להכרה האמריקנית ברמת הגולן, 
עבדאללה  ירדן  מלך  עם  פגישתו  המהלך 
הישראלית  בריבונות  "ההכרה  בפריז: 
לחוק  מנוגדת  כבוש,  שטח  שהוא  בגולן, 
מתחים  להגביר  עלולה  היא  הבינלאומי. 

אזוריים". 

דאגה  המנהיגים  שני  הביעו  בפגישה 
הישרא־ בין  המתח  והתגברות  הבית  להר 
שלא  הוסיף  צרפת  נשיא  לפלסטינים.  לים 
ניתן להפריד את נושא מעמדה של ירושלים 
מההסדר הכולל של הסכסוך. לדברי מקרון: 
"עבור צרפת פתרון הסכסוך הישראלי-פל־
סטיני מותנה בהכרה בשתי מדינות - ישראל 
בשלום,  זו  לצד  זו  יחיו  המדינות  ופלסטין. 
ירושלים  ועם  ובטוחים  מוכרים  גבולות  עם 

כבירה". 

פרנו // „ו„ פרי„

"הם" ל‡ י˜בלו
פחתה,  ההתלהטות  אפילו  נעצרה,  שהמגמה  נראה 
תחילתה של מערכת הבחירות נראתה כבעיתית מאד עבור 
המ־ מנהיגי  בליבות  קינן  כבד  חשש  החרדיות,  המפלגות 
למפלגות  הטבעי  במקומם  השייכים  קולות  זליגת  פלגות; 
החרדיות יינתנו למפלגת "הליכוד", ולא רק, בחירה זו אף 
כבחירה  ההצבעה  זכות  מבעלי  ולחלק  כהגיונית  נתפסה 
הרוח  והלך  המגמה  התחלקה  רעיונית  מבחינה  מפוקחת, 
לשתי דעות מרכזיות, כולם לשם שמים נתכוונו, הראשונה, 
כל כולה רוחנית, דגלה בהצלת נתניהו, וכמובן למען הצלת 
מפני  והבהלה  החשש  לא.  ותו  בלבד  החרדיות  המפלגות 
עליית מפלגות השמאל באמצעות הובלה במספר המנדטים 
על פני הליכוד, עלול לאבד את הישגם של המפלגות הח־
רדיות בבחירות ולא משנה מספר המנדטים שיקבלו, ללא 
נתניהו – המבול. הדעה היותר ליברלית העמידה קו נוקשה 
ותקיף נגד המפלגות החרדיות בטענה שהן עשויות לחבור 
לממשלה בראשות גנץ ושות', מה שקיבל משנה תוקף לאחר 

כמה מעשי נערות של מספר ח"כים. 

דיה,  פחתה  הסחרחורת  נרגע,  הנראה  ככל  הסחף  אז 
האמוציות השליליות נגד ח"כ ונציג ציבור כזה או אחר קי־
הראוי  במקום  ואופסנו  המתאימות  הפרופורציות  את  בלו 
הרדוף  הימין"  "מנהיג  את  ולבסס  לחזק  העז  הרצון  להם. 
השלטון  מעוזי  נגד  הלחימה  רוח  את  שמסמל  זה  והחבול, 
הפחות אהודים במדינת ישראל, קיבל את המשמעות האמ־
תית וההבנה הראויה. העניין ככל הנראה הופנם, מי שהביא 
את מדינת ישראל לעשור הטוב ביותר בתולדותיה כנראה 
לא באמת בסכנה, איננו במצב של 'תפסוני או שאטבע'. במ־
ערכת הבחירות שעברה נתניהו צווח הצילו, אפילו הערבים 
נהרו לקלפיות בכדי למשוטו מהמים השוצפים אשר איימו 

להטביע אותו. 

ציון לשבח מגיע למפלגות החרדיות על ההצלחה בע־
אלפים  אמיתי,  היה  החשש  הזו,  השלילית  המגמה  צירת 
רבים יתנו את קולם למפלגה ישראלית חילונית שאינה בו־
חלת ברדיפת הדת השבת והמסורת, ואף הוכיחה את עצמה 
בנתינת יד למאבק נחוש שהובילה מפלגת "יש עתיד" נגד 
הציבור החרדי תוך כדי רמיסת בני התורה והערכים הרוח־
ניים החשובים באמת. מי שהרימה את הדגל והביטה נכוחה 
אל המציאות בעיניים ללא ניסיון טיוח ופחד כזה או אחר 
הייתה מפלגת ש"ס שמשאירה עד עתה אבק למפלגת יהדות 
התורה בכל מה שקשור לניהול הקמפיין. המסר היה ברור: 
ראש הממשלה נתניהו כשלצידו מפלגות חרדיות מפוררות 
ומוחלשות; אינו שווה כלום. "הליכוד" הוכיח שאינו בוחל 
באמצעים, שם מתכננים בזמן הקרוב לערוך אירועים מטעם 
המפלגה בתוככי המעוזים והשכונות החרדיות, וכל זה קורה 
בחצר  בצלחת  ליכודניקים "מערבבים"  שטח  שאנשי  בזמן 
האחורית ומנסים להעביר את מסרי החן והחסד באמצעות 
מאת  מופנים  רבים  כה  שמשאבים  בזמן   . התקשורת  כלי 
ראש  יהיה  מי  יכריע  שלא  קהל  עבר  אל  השלטון  מפלגת 
מהווה  אינו  בהחלט  כבר  גנץ  שבני  כנראה  הבא,  הממשלה 
איום ומורא בקרב יריביו, לא איום טקטי וגם לא סיכון אס־

טרטגי, נתניהו מוכן אפילו להיתפס כפראייר ביטחוני באשר 
למציאות העגומה בדרום הארץ, גנץ לא מתקרב בכדי להת־
חיל לאיים עליו מבחינה פוליטית. בהקלטות שנחשפו מוכן 
גנץ לכהן כשר בממשלת נתניהו, בליכוד הבינו שהכול כבר 
סגור וחתום, העיקר לשאוב עוד רבע מנדט מהמפלגות הח־

רדיות. כנראה שגם את זה כבר הם לא יקבלו.

טור פוליטי / יע˜ב ‡ול
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צפון קוריאה: הפשיטה על השגרירות 
שלנו בספרד - מתקפה חמורה

פיונגיאנג התייחסה לפריצה של קבוצת הצללים המחפשת להפיל את שלטונו של קים, ורמזה 
FBI-למעורבות ה

מ‡ פ. יוחנן

הפרי־ כי  אמרה  הצפונית  קוריאה 
שעבר  בחודש  בספרד  שלה  לשגרירות  צה 
הייתה "מתקפת טרור חמורה". גורם במש־
רד החוץ בפיונגיאנג אמר בהתייחסות הרא־
שונה לפעולה המסתורית כי יש לפתוח בח־
קירה. הוא הוסיף כי המדינה עוקבת מקרוב 
אחרי "השמועות" שלפיהן ה-FBI וקבוצת 

צללים חשאית היו אחראיות לפריצה. 
בסבלנות",  לתוצאות  נמתין  "אנחנו 
הידיעות  סוכנות  ידי  על  גורם  אותו  צוטט 
הרשמית של קוריאה הצפונית. בדיווח נטען 
כי קבוצה חמושה תקפה את השגרירות במ־
דריד, וקשרה והכתה אנשי צוות וגנבה ציוד 
ריבונות  של  חמורה  הפרה  "זאת  תקשורת. 
המדינה והפרה בוטה של החוק הבינלאומי, 
ברחבי  להתקבל  יכול  אינו  זה  מסוג  ומעשה 

העולם", אמר אותו גורם.
בגדה  הברית  ארצות  כי  אמר  הארגון   
  FBI-ל פנה  שהוא  אחרי  בה  שנתן  באמון 
שהתרחשה  בפריצה,  שהושג  המידע  עם 
אר־ נשיא  של  השנייה  פגישתם  לפני  ימים 
הצפון  ומנהיג  טראמפ  דונלד  הברית  צות 
קים ג'ונג און. ראש צוות המשא ומתן הצפון 
קוריאני בשיחות היה בעבר שגריר המדינה 

בספרד.

אבל כבד בחסידות צאנז ובעולם החסידי כולו: 

המשפיע הגה"צ רבי מנחם מנדל שטייגר זצ"ל
המשפיע הגאון הצדיק רבי חיים מנחם מנדל שטייגר זצ"ל, נפטר בפתאומיות בביתו בקרית צאנז 

בנתניה ◆ בן 88  היה בפטירתו

מ‡: יר‡ל לבי‡
אבל בקהילת צאנז בנתניה. הגאון הצ־
זצ"ל מחשובי  רבי מנחם מנדל שטייגר  דיק 
רבני צאנז נפטר בבוקר יום שני בפתאומיות 

בביתו בקרית צאנז בנתניה.
של  המובהקים  מתלמידיו  היה  המנוח 
מסלו־ מוט'ל)  (ר'  חיים  מרדכי  רבי  הרה"ק 
נים זצוק"ל, ואף למד עמו בחברותא במשך 

תקופה ארוכה.
חייו של הרב שטייגר נעו סביב ציר של 
תורה, עבודת ה' וחסידות 24 שעות ביממה. 
היה ממעט בשינה וידיו רב לו בתורת הנסתר 

והקבלה.
על  אבל  במודעת  נכתב  צאנז  בחצר 
רגשי  מתוך  לנו  היה  מה  הגדול: "אוי  האדם 
הפ־ פטירתו  על  אנו  מבשרים  ואבל  צער 
קמאי,  מחסידי  גאון,  האי  רב  של  תאומית 
הרים,  ועוקר  סיני  דעה,  לדור  אחרון  שריד 
מתורת  ומשקה  דולה  נפישא,  ונהורא  חו"פ 

ממעין  ולעדרים  לארץ  המאיר  החסידות, 
בחן  וחסידות  בתורה  המעשירות  ידיעותיו 
ניחוח עתיק יומין, מגדולי מעתיקי השמועה, 
באורייתא  גריס  אלקיו,  ד'  עם  לכת  מצניע 
ולפנים  לפני  להתקרב  זכה  אשר  תדירא,  
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הטהורה  אשו  תחת 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ולהבחל"ח  זי״ע  הגה"ק 
מרביצי  וחשובי  מגדולי  שליט"א,  הגה"ק 
התורה והחסידות בקהילתנו הקדושה הגאון 
הצדיק רבי חיים מנחם מענדל שטייגר זצ"ל. 
בבית  שמואל  מדרש  כולל  כראש  שימש 
אשר  קרייתנו,  ומרבני  נחמיה  אוהל  מדרש 
עלה לשמי מרום אתמול יום שני פר' תזריע 
למגינת לב כל אנשי שלומינו ועמך בית יש־

ראל".
בית  מהיכל  אתמול,  יצאה  הלוייתו 
צאנז,  בקרית  נחמיה  אוהל  המרכזי  המדרש 
זצ"ל  המנוח  הרביץ  ושם  קונו  את  עבד  שם 
תורה ויראת שמים בשיעורים  רבות בשנים 

חלקת  עבר  אל  התורה  מכמני  בכל  קבועים 
צאנז בשיכון וותיקים בנתניה.

מרכז ראשון מסוגו במערכת הבנקאית

בנק הפועלים השיק את "המרכז הארצי 
לייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה"

יעניק ייעוץ ללקוחות כל הבנקים בנושא פרישה מעבודה ◆ אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים: "פרישה 
מהווה אחד השינויים המשמעותיים ביותר בחייו של כל אזרח"

חרי בכ :‡מ
"המרכז  את  משיק  הפועלים  בנק 
פרישה",  ותכנון  פנסיוני  לייעוץ  הארצי 
הבנקאית  במערכת  מסוגו  ראשון  מרכז 
פרישה  לתכנון  ייעוץ  שירותי  שיעניק 
בישראל,  השכירים  ציבור  לכלל  מעבודה 
במ־ ממוקם  המרכז  הבנקים.  כל  לקוחות 

גדל ששון חוגי ברמת גן.
שנה  מידי  פורשים  איש  אלף  כ-70 
פרישה  ולתכנון  לייעוץ  המרכז  בישראל. 
בתה־ הפרישה   במועד  ללקוח  מסייע 
לתחום  הקשורות  ההחלטות  קבלת  ליך 
מדובר  הכספים.  קבלת  ולאופן  המיסוי 
וקבלת  חזור',  'אל  מסוג  שהן  בהחלטות 
עשרות  עד  לחסוך  עשויה  מקצועי  ייעוץ 
ואף מאות אלפי שקלים, ולכן חשוב לת־
כנן מראש את אופן הטיפול בכספים אלו 
קיום  ולמשפחתו  לפורש  לאפשר  בכדי 

אליה  החיים  רמת  על  ושמירה  בכבוד 
התרגלה המשפחה לאורך שנות העבודה.
מש־ פרישה  לתכנון  ייעוץ  שיחת 
הפנסיוני  התיק  אודות  מידע  איסוף  לבת 
של הלקוח מהמסלקה הפנסיונית, בחינה 
של צרכיו הפנסיונים השונים של הלקוח 
לקראת שנות הפרישה הארוכות ובמידה 
אפשריים  פתרונות  נבחנים  פער,  ואותר 
לגישור על הפער כמו גם התאמת המוצ־

רים בתיק לרמת הסיכון של הלקוח.
בנוסף, משלבת שיחת הייעוץ בחי־
נה של פתרונות מס שונים העומדים לר־
שות הפורש בכדי לנצל את הטבות המס 
קבלת  עם  בשילוב  השונים,  והפטורים 
החלטה לגבי אופן קבלת הכספים, כסכום 
חד-פעמי מיד עם סיום עבודתו או כפנ־
סיה חודשית ממנה יחיו הוא ובני משפח־
תו לכל אורך חייו. המרכז החדש שנפתח 

מפאת  הפורשים  ללקוחות  רק  פונה  אינו 
לקוחות  של  שונים  לסוגים  גם  אלא  גיל, 
לפרישה  שיצאו  לקוחות  כגון  פורשים 
מסיבות  הפורשים  לקוחות  מוקדמת,  
משפחתו  בני  או  הפורש  של  בריאותיות 
עבודות  בין  במעבר  שנמצאים  ולקוחות 
ורוצים להמשיך לשמור את הזכויות שצ־

ברו במהלך השנים.
הפנסיוני  הייעוץ  כי  להדגיש  חשוב 

ייעוץ  הוא  בבנק  הניתן  פרישה  לתכנון 
אסור  פנסיוני  וליועץ  מאחר  אובייקטיבי 
חיס־ המנהל  לגוף  "זיקה"  כל  שתהיה 
פרישה  לתכנון  הייעוץ  בגין  פנסיוני.  כון 
פעמית  חד  ייעוץ  עמלת  תגבה  מעבודה 
בהתאם למורכבות וגודל התיק הפנסיוני.
הפועלים:  בנק  מנכ"ל  פינטו,  אריק 
"צומת הפרישה מהווה את אחד השינויים 
אזרח  כל  של  בחייו  ביותר  המשמעותיים 
לרשותו  יעמוד  הפרישה  ובמועד  מאחר 
במשך  עבורו  שנחסך  הפנסיוני  החיסכון 
ערך  מעניק  השירות  עבודתו.  שנות  כל 

גבוה ללקוח והוא כחלק מהתפיסה אותה 
"פועלים  דגלו  על  הפועלים  בנק  חרת 

אתכם בכל החלטה". 
ומ־ ייעוץ  אגף  מנהלת  אלגריסי,  ר. 
חקר: "ייעוץ פנסיוני לתכנון פרישה ניתן 
ללקוחות כל הבנקים במרכז הארצי ברמת 
הפנ־ הייעוץ  "מרכזי  מ-22  באחד  או  גן 
ברחבי  הפזורים  פרישה"  ותכנון  סיונים 
הארץ. הייעוץ בבנק ניתן ע"י צוות יועצים 
ברישיון  המחזיק  ואובייקטיבי  מקצועי 
ייעוץ  במערכות  ומשתמש  פנסיוני  ייעוץ 

מתקדמות תומכות החלטה".

שיר גרם ליהודי להתחיל 
ללמוד תורה בגיל 65

"אני צועד כאן כל יום ברחוב, וכשאני עובר ליד 
התלמוד תורה שלכם אני שומע את השיר המתנגן 

בהפסקה ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים"…

מ‡: יר‡ל לבי‡
ההס־ 'קרן  של  מיוחד  בכינוס 
עות' שהתקיים ביום שלישי בשבוע 
במ־ פלאי  הלל  הרב  סיפר  שעבר, 
שאו סיפור מיוחד שהובא ב'הפותח 
תק־ בפתח  תורה  "בתלמוד  דרשו: 
ההפסקה  בעת  מכאן,  רחוק  לא  ווה 
הכריזה,  במערכת  שיר  מושמע 
במקום צלצול. השיר שמושמע שם 
היו  עכשיו [="אם  ששרנו  השיר  זה 
בני אדם מרגישים" וכו']. "יום אחד, 
תורה  בתלמוד  המחנכים  אחד  ראה 
בשער  עומד  מבוגר  חילוני  יהודי 
אליו.  ייגש  שמישהו  ומבקש  הת"ת 
לו:  אומר  והיהודי  אליו,  ניגש  הוא 
כל  הליכה  כאן  עושה  אני  תשמע, 
הת־ ליד  עובר  וכשאני  ברחוב,  יום 
השיר  את  שומע  אני  תורה  למוד 
אך  המילים,  את  להבין  ומנסה  הזה, 

אינני מצליח [השיר הושמע בהברה 
את  לי  לומר  תוכל  האם  חסידית]. 

המילים של השיר?".
"אומר לו אותו מלמד חסידי: 
המילים  תוכן  את  לך  אסביר  אני 
אדם  בני  היו  'אם  פשוטה:  בעברית 
היו  מתוקה,  התורה  כמה  מרגישים 
אותו  לו  אומר  אחריה'.  משתגעים 
כך  כל  אתם  רציני?  'אתה  יהודי: 
שרים  שאתם  התורה,  את  אוהבים 

עליה שיר יפה כזה?'.
לדרכו,  הולך  יהודי  "אותו 
שוב,  נפגשים  הם  שבועיים  אחרי 
והוא מספר למלמד: עד גיל 65 לא 
פתחתי ספר קודש. לאחר ששמעתי 
ממך את המילים של השיר, אמרתי 
לעצמי: אם הדתיים כל כך אוהבים 
אז  זה…  מה  נראה  בוא  התורה,  את 

בגיל 65 התחלתי ללמוד תורה".

ניצול הזמן 

חדרה: ישיבת 'בני 
יששכר' התלמידים 

השקיעו את סוף הזמן 
בכתיבת חבורות 

סיבה  הוא  הארוך  החורף 
לומ־ אצל  אך  החומר,  לעייפות 
לעלייה  הזדמנויות  הוא  התורה  די 
'בני  ישיבת  תלמידי  רוחני.  ולקניין 
החורף  בחודשי  הספיקו  יששכר' 
שנל־ גיטין  מסכת  את  בעיון  לסיים 

מדה בישיבה לאורך כל החורף. 
הזמן,  סוף  של  הימים  את 
לעיתים  הופכים  הלב  שלדאבון 
בישיבה  השכילו  רפיון,  של  לזמן 
להפוך לזמן של התחדשות באמצ־
תו־ חבורות  בכתיבת  השקעה  עות 
רניות שעתידות לפאר את שולחנם 
הישיבה  בצוות  ישראל.  גדולי  של 
על  התלמידים  את   לעורר  מרבים 
התורה  חידושי  כתיבת  חשיבות 
שה־ ישראל  גדולי  של  כדבריהם 
פליגו במעלת הכתיבה וכפי שכתב 
"למען  באגרות:   החזו"א  מרן 

חיזוק  וזה  למשמרת,  לך  תהיינה 
צריכים  תורה  דברי  ואמרו:  לעיון. 
התורה  בקנייני  המרבה  וכל  חיזוק, 
הדברים  על  וחזר  תורה".  מרבה   -
ביתר שאת מרן שר התורה הגר"ח 
את  שמדגיש  שליט"א,  קנייבסקי 
כתי־ לכל  שיש  העצומה  החשיבות 
על  תורה,  חידושי  של  וכתיבה  בה 
אחת כמה וכמה שהם יוצאים בחו־

ברת מהודרת כלי נאה ומפואר.
מנצלים  הזמן  סוף  ימי  את 
לכוון  מוסר,  לשיחות  גם  בישיבה 
בימי  גם  העלייה  בני  של  דרכם  את 
חלילה  להרפות  שלא  הזמנים,  בין 
ששוהים  בימים  גם  התורה  מלימוד 
בבית. כפי שהורו וחיזקו גדולי יש־
ראל באריכות על החשיבות הגדולה 
בן  בימי  לימוד  סדרי  קביעת  של 

הזמנים. 
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"מכבי מובילה רפואה מתקדמת, טובה 
ומקצועית במרכזים רפואיים מותאמים 

ומרווחים"
כך אמר ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי בתום סיור שערך במרכזים הרפואיים החדשים של מכבי בירושלים • 
כן התרשם עמוקות מהשירותים המקצועיים המונגשים בהלימה תרבותית לכלל חברי מכבי ומשיתופי 

הפעולה של מכבי עם בתי החולים והמוקדים הרפואיים בעיר

חרי בכ :‡מ

על רקע המשכה של מהפכת הבריאות 
מובי־ שמכבי  השירותים  ותנופת  בירושלים 
לה בכל שכונות העיר, ערך בימים האחרונים 
במרכזים  סיור  מלכיאלי  מיכאל  הרב  ח"כ 
הרפואיים החדשים שחנכה מכבי בירושלים 
הביקור  של  הכותרת  גולת  האחרונה.  בשנה 
'לב  והמרווח  הגדול  הרפואי  במרכז  הייתה 
בעיר  מרדכי  גבעת  בשכונת  שנחנך  העיר', 

לפני שבועות אחדים.
הרפואיים  במרכזים  הסיור  לאחר 
למרכז  מלכיאלי  ח"כ  הגיע  בעיר,  החדשים 
קיבלו  שם  מרדכי,  גבעת  בשכונת  הרפואי 
את פניו המנהלת הרפואית  של מחוז ירוש־
לים והשפלה במכבי, ד"ר דפנה דורון, ראש 
מר  במכבי   ממשלה  וקשרי  דוברות   מערך 
נווה,  עדי  הגב'  המרחב  מנהלת  הדרי,  עידו 
ר'  החרדי  למגזר  מכבי  של  השיווק  מנהל 
רמת  הרפואי  המרכז  מנהל  שלזינגר  משה 
הר־ המרכז  ומנהל  ארנטרוי  אבי  ר'  אשכול 

פואי רוממה ר' זאב רייכמן.
שהתקיימה  מקצועית  עבודה  בישיבת 
עם ח"כ הרב מיכאלי, הציג עדו הדרי, ראש 
מערך דוברות וקשרי ממשל את ההתפתחות 
הדגיש  הדרי  הארץ.  רחבי  בכל  מכבי  של 
החברים  של  הגבוהה  הנאמנות  את  במיוחד 
למכבי. "הצוות המכבי מרגיש שהוא בשלי־
חות 24 שעות ביממה. המטופלים מרגישים 
את זה ומבינים שעלינו אפשר לסמוך שנהיה 
לתת  צריך  ככה  הצורך.  בעת  עבורם  שם 
את  היום  מובילים  אנחנו  בישראל.  שרות 
חברים  אלינו  ומצטרפים  הבריאות  מערכת 
טוב  שרות  הארץ.  ובכל  בירושלים  חדשים 

וחמלה, זה כל הסיפור!"
ירושלים  במחוז  הרפואית  המנהלת 
הודתה  דורון,  דפנה  ד"ר  במכבי,  והשפלה 
לח"כ הרב מלכיאלי שהקדיש מזמנו על מנת 

והצי־ בירושלים,  במכבי  הסיור  את  לערוך 
ופעילויות  הקליניים  הנתונים  את  בפניו  גה 
מכבי בתחום קידום הבריאות בעיר, כמו גם 
עם  לקופה  שיש  הפעולה  ושיתופי  הסכמים 
בת־ השונים  השירותים  ונותני  החולים  בתי 

חום הבריאות בעיר.
ערכה  נווה  עדי  הגב'  המרחב  מנהלת 
הר־ במרכז  מלכיאלי  הרב  לח"כ  מקיף  סיור 
ובשאר  הרבים  האגפים  בכל  החדש  פואי 
בבית  סיור  ערכה  וכן  המרכז  של  הקומות 
הר־ למרכז  הצמוד  פארם  מכבי  המרקחת 
הרפואי  שהמרכז  בפניו  ציינה  היא  פואי. 
פועל גם בשעות הערב,  בימי שישי ומוצ"ש 
וזה נעשה לאחר סקר מקיף שנערך בירוש־
לים והמתברר שחברי מכבי מעדיפים לקבל 
רופאים  צוות  ע"י  ומקצועי  אישי  שירות 
גישה  להם  שיש  ובפרט  ומנוסים  מקצועיים 

לתיק הרפואי האישי של כל חבר וחברה.
השירותים  למכלול  שנחשף  לאחר 
במרכזים  מכבי  של  המתקדמים  הרפואיים 
הרב  ח"כ  ציין  בעיר,  החדשים  הרפואיים 
מההשקעה  עמוקות  התרשם  כי  מלכיאלי 
המרובה ומהשירותים המקצועיים של מכבי 
חברי  לכלל  תרבותית  בהלימה  שמונגשים 

מכבי.

"עבורי זאת חשיפה ראשונה לפעילות 
ח"כ  ציין  בירושלים",  מכבי  של  המבורכת 
מסורים,  אנשים  "גילתי  והוסיף:  מלכיאלי 
נתינה  עם  מיטבי  שירות  להעניק  הנחושים 
רפואיים  מרכזים  מצאתי  ובעיקר   – וחמלה 
ובטכנו־ מותאמים  שירותים  עם  מתקדמים 
לוגיה המתקדמת ביותר. אין זה פלא שאתם 
מצליחים בירושלים, ואני מאחל לכם שתצ־

ליחו בעשייה הברוכה לפתח את השירותים 
את  ומשפרת  טובה  התחרות  הכלל.  למען 
השירותים לכלל תושבי ירושלים". כן הודה 
לראשי מכבי על נכונותם לשלב מנהלי מר־

כזים רפואיים מקרב המגזר החרדי.
מכבי  של  הרפואיים  המרכזים  מלבד 
הסכמי  גם  למכבי  ירושלים,  העיר  בשכונות 
בעיר  החולים  בתי  עם  רבים  פעולה  שיתוף 
לחברי  השירות  את  ולשפר  לייעל  מנת  על 
לרווחת  נוספים  ושירותים  הניתנים  מכבי 
שבת'  'רופא  שירות  בהם  בעיר,  מכבי  חברי 
ושיתוף פעולה ייחודי עם "יד שרה", במס־
גרתו יכולים חברי מכבי לקבל שירות רפואי 
דחוף ב"מרכז פרנקל לרפואה דחופה" הפו־
המרכזים  ששאר  בשעות  גם  ערב,  מידי  על 
מהשעה  החל  סגורים,  מכבי  של  הרפואיים 

19:00 בערב ועד חצות. 
'מכבי' קיימה יום עיון 

ב'מעייני הישועה' 
למתאמי קשרי 

הקהילה והשדרה 
הניהולית החרדית 

בכינוס נכחו בכירי הנהלת מחוז המרכז ב'מכבי', מנהלי 
המרכז הרפואי 'מעייני הישועה' ויו"ר ועדת הכספים, 

ח"כ הרב משה גפני • הרב גפני: " מכבי הייתה הראשונה 
לזהות את הצורך בהקמת מערך המתאמים, ועם הקמתו, 
היא הפכה לחלוצה בתחום" • ראש מחוז המרכז ב'מכבי', 

הגב' דבורה חסיד: "מתאמי קשרי הקהילה הם מנהיגים של ממש, וזה סוד ההצלחה שלהם" • מנהל השיווק למגזר החרדי ב'מכבי', ר' משה שלזינגר: "בנוסף להקמת 
מערך המתאמים, מקדמת 'מכבי' שדרה ניהולית חרדית. בימים אלו, מונה ר' ברוך שטרן למנהל מרחב בני ברק, ור' מרדכי שחורי למנהל מרחב אלעד".

חרי בכ :‡מ
קיימה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
קשרי  מתאמי  לעשרות  מיוחד,  עיון  יום 
החרדית.  הניהולית  והשדרה  הקהילה 
'מעיני  הרפואי  במרכז  נערך  הכינוס 
להעניק  ומטרתו,  ברק,  בבני  הישועה' 
וכלים  מקצועית  העשרה  למשתתפים 
'מכבי'  מבוטחי  רווחת  לקידום  מעשיים, 
באופן  המסתייעים  החרדיים,  בריכוזים 

שוטף במערך המתאמים המגזריים.
מנכ"ל 'מעיני הישועה', הרב שלמה 
רוטשילד, והמנהל הרפואי, פרופ' מרדכי 
רביד, קידמו את פני הבאים בדברי ברכה. 
קשרי  :"מתאמי  כי  ציין  רוטשילד  הרב  
נפרד  בלתי  חלק  הם  ב'מכבי',  הקהילה 
מ'מעייני הישועה'. יש להם פה דלת פתו־
ומקדמת  העולה  ושאלה  בקשה  לכל  חה, 
מחצית  המהווים  מכבי,  חברי  טובת  את 

מתושבי העיר בני ברק".
לאחריהם, נשאה דברים ראש מחוז 

אשר  חסיד,  דבורה  הגב'  במכבי,  המרכז 
הרחיבה אודות חיוניותו של המערך ואמ־
רה כי:" מתאמי קשרי הקהילה של מכבי 
הם מנהיגים של ממש בתוככי המגזר, וזה 
בתפקוד  גאה  אני  שלהם.  ההצלחה  סוד 
המ־ הקודש,  ובעבודת  המצוין,  המערך 
ובכל  מקום  בכל  רבה,  במסירות  תבצעת 
שעה ביממה, לטובת קידום הבריאות של 

החברים".
במהלך היום, הועברו הרצאות מק־
בריאות  תחומי  במגוון  ומרתקות  צועיות 
בחשיבות  התמקדו  ביניהם  ורפואה. 
ותזונה  גופנית,  פעילות  על  ההקפדה 
נכונה בקרב ילדים ומבוגרים, כחלק מש־
הוסבר,  עוד  בריא.  חיים  אורח  על  מירה 
כפייתיות  אודות  ובמקצועיות,  ברגישות 
ואופן הטיפול המתאים בה בתוך הקהילה. 
בהמשך, סיירו המשתתפים במרכז החדש 
לבריאות הנפש של 'מעייני הישועה', וב־

מכון היידן החדש לקרדיולוגיה.

יו"ר ועדת הכספים חה"כ הרב משה 
גפני נכח במקום, והשתתף, יחד עם מערך 
ב'מכבי',  החרדיים  והמנהלים  המתאמים 
בחניכת היחידות החדשות לטיפול נמרץ 
הרב  שיבח  הפתיחה,  במעמד  וכללי.  לב 
ואמר:  הקהילה  קשרי  מתאמי  את  גפני 

הצו־ את  לזהות  הראשונה  הייתה  "מכבי 
המתאמים,  מערך  בהקמת  החשוב  רך 
ועם הקמתו, היא הפכה לחלוצה בתחום. 
מערך זה מאפשר ל'מכבי' להעניק שירות 
רפואי מתקדם ורגיש לקהילה החרדית".

בסיומו של היום, התכנסו הנוכחים 
הרפואי,  המרכז  הנהלת  עם  פתוח  לדיון 
בהובלת מנהלת הכנסות ובקרה ב'מעייני 
בשיחה  שלזינגר.  רבקה  הגב'  הישועה', 
להעמ־ הדרך  על  חשובים  כיוונים  עלו 
'מכבי'  שבין  הפורה  הפעולה  שיתוף  קת 
הבירוקרטיה,  וקיצור  הישועה',  ל'מעייני 

לרווחת כלל המבוטחים.
מנהל השיווק למגזר החרדי ב'מכבי', 
"מתוך  היום:  את  סיכם  שלזינגר,  משה  ר' 
קשב עמוק ורגישות רבה, משקיעה 'מכבי' 
השירותים  בהתאמת  רבים  משאבים 
המגזר החרדי.  של  לאורח החיים הייחודי 
מקדמת  המתאמים,  מערך  להקמת  בנוסף 
ומקצועית.  חרדית  ניהולית  שדרה  'מכבי' 

למנהל  שטרן  ברוך  ר'  מונה  אלו,  בימים 
למנהל  שחורי  מרדכי  ור'  ברק,  בני  מרחב 
צמחו  אלו  חשובים  מינויים  אלעד.  מרחב 
היום,  כאן  שיושב  המתאמים  מערך  מתוך 
מקצו־ ולמינוף  רבה  להשקעה  זוכה  אשר 
עי ואישי רב, על מנת להעניק את הכלים 

הטובים ביותר לדור מנהלי העתיד.
אני מודה לגב' מיכל צרפי, המובילה 
יום  מדי  נכבדים  פרויקטים  רב  בכישרון 
ביומו, ושמה דגש על כל פרט ופרט, המ־
ביא בס"ד להצלחה של כינוסים כמו יום 

העיון הנוכחי, ועוד רבים אחרים".
רחבה  פריסה  כיום  כוללת  'מכבי' 
הנות־ קהילה,  קשרי  מתאמי  עשרות  של 
נים מענה למאות אלפי החברים, בכל עיר 
הניהול  שדרת  לצד  זאת  החרדי.  במגזר 
בשנים  הרף  ללא  המקודמת  החרדית, 
מרחבים  מנהלי  נמנים  עליה  האחרונות, 
רחבי  בכל  חרדיים  רפואיים  ומרכזים 

הארץ.

הפרטים הקטנים שעושים את ההבדל הגדול

ברודווי משיקה 
קולקציית חגים מושקעת 

ומפוארת במיוחד. 
בפרטים  נבחנת  "אומנות 
היוצרים  אחד  פעם  אמר  הקטנים" 
הם  הקטנים  הפרטים  כי  הדגולים. 
לבין  היצירה  שלמות  בין  ההבדל 

רושם חיצוני. 
וזה ככל הנראה ההסבר להת־
רגשות הרבה בקרב צרכני ההלבשה 
קולק־ של  נחיתתה  עם  החסידית, 
'ברו־ של  המושקעת   החגים  ציית 

דווי' על המדפים.
"כשאנחנו מתפעלים מארמון 
אנחנו  מרהיבה,  מטירה  או  מפואר, 
של  שנים  כאן  שמושקעים  מבינים 
ופרט"  פרט  כל  על  ותכנון  חשיבה 
בני  סניף  מנהל   - יענקל  ר'  אומר 
מוצר  לכל  היחס  "בברודווי,  ברק. 
שהמ־ כך  הדבר.  אותו  בדיוק  הוא 
הקטנים.  בפרטים  דווקא  הוא  בחן 
מיצירות  מתמוגגים  כשאנחנו 
את  שגודשות  ברודווי  של  הפאר 
תו־ שהם  יודעים  אנחנו  המדפים, 
מתוך  אינסופית  השקעה  של  צאה 
באמת  שטוב  במה  חשיבה  מיקוד 

ללקוחות. בפרטים הקטנים ביותר, 
שהם אלו שמשרתים את הלקוחות 
החומר  של  באיכות  הן  זמן.  לאורך 
בעי־ והן  העילית.  התפירה  וטיב 

צוב הגזרה לנוחות מקסימלית בכל 
תנאי ובכל מצב".

צוות  מחזיק  כשאתה  זה  ככה 
פי־ במחלקת  מקצוענים  של  שלם 
חושבים  היום  שכל  מוצרים,  תוח 
הפרמ־ בכל  המוצר  את  לשפר  איך 
כמו  שלך  לבגד  ומתייחסים  טרים, 
מוקפד  תכנון  הדורש  ארמון,  אל 
משלבי  החל  מרבית  והתייחסות 
ועד  הטקסטורות,  ובחירת  העיצוב 
וכל  תפר  כל  של  המדויק  למיקום 

כפתור. 
ההוכחה הטובה ביותר לדבריו 
של ר' יענקל, הינם אלפי הלקוחות 
אל  ושוב  שוב  החוזרים  המרוצים 
אח־ גוררים  כשהם  הרשת,  סניפי 
ריהם גם את חבריהם לשטיבל ולי־
ועד  בהתלהבותם,  שנדבקים  שיבה, 
מהרה הופכים ללקוחות מושבעים. 
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הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א 

הגיע לביקור במאפיית מסורת המצות
יום לאחר מינויו לנהל את ענייני הדת והכשרות בעיר בני ברק בצוותא עם הגאון רבי חיים אייזיק 

לנדא שליט"א בנו של הגאון רבי משה יהודה ליב  לנדא זצוק"ל אב״ד בני ברק, הגיע הגרש״צ רוזנבלט 
שליט"א לעמוד מקרוב אחר הידורי הכשרות במאפיית ״מסורת המצות״.

חרי בכ :‡מ

במאפיית  ביקר  שליט"א  הגרש״צ 
שוורץ  האחים  שבבעלות  המצות"  "מסורת 
במקום  הכשרות  הידורי  על   מקרוב  ועמד 
הוא  המאפיה.  של  הקמתה  מיום  הנהוגים 
אף השתתף באפיית מצות לפי כל החומרות 

הנהוגות במקום.
הוקמה  המצות"  "מסורת  מאפיית 
המאפייה,  עבור  במיוחד  שנבנה  במבנה 
כאשר המבנה החדש תוכנן בעצה אחת עם 
הגרמי"ל לנדא זצוק"ל ועונה על כל דרישות 
הכנת  לצורך  ביותר  המחמירות  הכשרות 

המצות ואפייתן בתכלית ההידור. 
תהליך  כי  מדגישים  המצות  במסורת 
לפי  פעם  כמו  בדיוק  הוא  המצות  אפיית 
וניצול  שימוש  תוך  אולם  אבא,  בית  מסורת 
להועיל  מנת  על  האפשרית  הטכנולוגיה  כל 

בהקפדה על כל ההידורים האפשריים.
שולבו  מיוחדים  טכנולוגיים  חידושים 
המצות.  אפיית  ובתהליך  המאפייה  בבניית 
המאפייה,  לכותלי  מחוץ  נבנה  הקמח  חדר 
כל  יהיה  שלא  כך  תוכנן  התנור  גם  כאשר 
חשש שהחום הנפלט ממנו יחדור את החדר 
המקום  את  ויחמם  הבצק  את  מכינים  שבו 
שצריך להישאר קר, כדי שלא יהיה כל חשש 
בהחמצתו. גולת הכותרת של המאפייה היא 
את  שמווסתת  בה  הקבועה  קירור  מערכת 
שבו  באולם  השונים.  בחדרים  הטמפרטורה 
מכינים את הבצק ומרדדים את המצות צרי־
כה להישמר טמפרטורה נמוכה כדי שהחום 

לא יחמיץ את המצות. בחדר התנור הותקנה 
מוגב־ בעוצמה  החום  את  השואבת  מערכת 
רת, כדי שהחום הנפלט מהתנור לא ישפיע 
נשמרת  התנור  בחדר  שגם  כך  המצות,  על 

טמפרטורה נמוכה.
הכנת  של  המהיר  התהליך  כל  לאורך 
המ־ ב'מסורת  נשמרות  ואפייתן,  המצות 
צות' הקפדות רבות ומיוחדות. כל העובדים 
במאפייה הם מאנ"ש – אברכים יראי שמים 
שרוצים בכל נפשם ומאודם שהמצות תהיה 
על  ומקפידים  ההידורים  בתכלית  כשרות 

קוצו של יוד בהכנת המצות.
יצוין כי כל העוסקים באפיית המצות 
או  אינטרנט  ברשותם  שאין  מאנ"ש  יר"ש 
מכשיר לא כשר. מהנהלת המאפייה נמסר כי 
הרחב לבוא  שערי המאפייה פתוחים לקהל 
ללא  והאיכות  הכשרות  מרמת  ולהתרשם 

צורך בהודעה מראש.
הקמח  שקי  את  מעלה  מיוחד  מנוף 
מהרכב  הישר  המאפייה  אל  מגיעים  כשהם 
מגע  ללא  תהיה  הקמח  שהעברת  כדי  אליו, 
יד אדם ושלא יעבור באזור שבו עובדים עם 
ולש  האברך  יושב  שבה  בנקודה  גם  הבצק. 
אבק  מעט  את  השואב  מפוח  יש  הבצק  את 
הקמח שעולה מהקערה תוך כדי גיבולה, כדי 
אחד  קמח  גרגר  אפילו  יישאר  שלא  לוודא 

בין לישת בצק אחד ללישה של הבצק הבא.
הידור  עברו  הידיים  לשטיפת  הברזים 
חימוץ  של  חשש  כל  להסיר  כדי  טכנולוגי. 
יופ־ לא  שהברזים  המצות  במסורת  העדיפו 
עלו בתנועת יד, אלא בעזרת לחצן המופעל 

עם הרגל שפותח את זרימת המים.
ב'מסורת המצות' מקפידים שכל הזמן 
אפילו  עליו  יעבור  ולא  הבצק  עם  יתעסקו 
רגע שבו לא ירדדו אותו. משגיח מיוחד של 
מצה  תישאר  שלא  בודק  הכשרות  מערכת 
אחדות,  לשניות  ולו  השולחן  על  מיותמת 
ברידוד  הזמן  כל  יעסקו  המצות  ושמרדדי 
משתמשים  המחורר  בשולחן  גם  המצות. 
את  מיד  ולוקחים  קוצני,  מתכת  במכשיר 

המצה, ומשם לתנור.
הבודק  נוסף,  משגיח  התנור  בחדר 
שאף מצה לא תיגע ברעותה. לא כשהמצות 
על המקל ולא כשהן מונחות על רצפת הת־
נור. מדובר בתנור עצים, תוך הקפדה להביא 
עצי זית, שאמנם יקרים הרבה יותר מסוגים 
אחרים של עצים, אולם נותנים למצות טעם 

מיוחד במינו.
מסכת ההידורים וההקפדה על איכות 
באפייה.  רק  תמה  לא   - לכשרות  במקביל 
נבנה  ולקירורן  המצות  לייבוש  מיוחד  חדר 
במאפייה, בתהליך זה מאבדת המצה כ-10% 
הספוגים  המים  אדי  שכל  משום  ממשקלה, 
וט־ פריכה  מתקבלת  המצה  מתאדים.  בה 
מקוררת  היא  פריכה  המצה  כאשר  עימה, 
על  לשמור  כדי  אתר,  על  ונארזת  במהירות 

טריותה המלאה.
כל  את  להשיג  ניתן  המצות  במסורת 
יד,  של  או  מכונה  של  רחיים  המצות,  סוגי 
צי־ או  רגיל  עובי  מלא,  קמח  או  רגיל  קמח 
טרין וחצי ציטרין, וכן מצות כוסמין שמורות 

משעת קצירה.

ימים אחרונים למבצע

אל תחכו לרגע האחרון: 
הבטיחו לעצמכם רכב 

חדש לפסח
רק בשמש רכבים: מתחדשים ברכב לפסח ומשלמים 

רק אחרי החג!

חרי בכ :‡מ
'בין הזמנים' כבר בפתח ועמו 
גם  החג.  ערב  של  והלחץ  העומס 
ככל  הלחץ  גובר  רכבים'  ב'שמש 
המ־ תום  לקראת  הימים  שחולפים 

בצע המטורף לקראת החג.
במ־ המובילה  הרכבים  חברת 
עדיין  רכבים',  'שמש  החרדי  גזר 
תוכ־ בו  המיוחד  במבצע  ממשיכה 
ולהתחיל  לחג  חדש  רכב  לקבל  לו 
לשלם עליו רק אחרי חג הפסח. כך 
תוכלו ליהנות מראש שקט ולדחות 
אחרי  רק  הרכב  על  התשלום  את 
החג.  הוצאות  שאר  עם  שתסיימו 
ובח־ סיום  לקראת  צועד  המבצע 
לרגע  להמתין  לא  ממליצים  ברה 

האחרון.
בנו־ כולל  המיוחד  המבצע 
ניתן  אותם  הרכבים  למאות  סף 
לקבל  באופן מיידי, גם את שלושת 
והמבוקשים  המובילים  הלהיטים 
מיצובישי  החרדי:  במגזר  ביותר 
ב-1,810  מקומות   7 אאוטלנדר 
 IONIQ יונדאי  לחודש,  שקלים 
היברדית ב-1,410 שקלים לחודשו 
יונדאי i10 ב-810 שקלים בחודש. 

הרכבים  כל  כי  לציין  מיותר 
משנת  מהניילונים  כמובן  חדשים 
כל שנותר לכם לעשות הוא   .2019
החב־ נציגי  עם  פגישה  לקבוע 

החכמה  להחלטה  להגיע  ויחד  רה 
מכל  שמתאים  הרכב  לגבי  ביותר 

הבחינות לצרכיכם.
מהמבצע  כחלק  בנוסף, 
להעניק  בחברה  החליטו  המיוחד 
ועד  מהיום  רכב  שירכוש  מי  לכל 
לחג הפסח, סט מהודר לליל הסדר, 
לכ־ כיסוי  למצות,  ערכה  הכולל 
רית, נרתיק לאפיקומן ומגבת. הכל 
בשילוב אבני סברובסקי מפוארים, 
מארצות  "המפואר"  היוצר  מבית 

הברית,  בשווי 1000 שקלים.
הרב  רכבים'  'שמש  מנכ"ל 
"תגברנו  כי  אומר  טירר  שמואל 
הביקוש  לאור  בסניפים  הצוות  את 
הגדול ואני שמח שהצלחנו לצפות 
זאת מראש ולהיערך עם כמות גדו־
מיידית,  לאספקה  רכבים  של  לה 
והמבו־ המובילים  הדגמים  ממיטב 

קשים במגזר החרדי ובכלל".
את  רגעים  לכמה  הניחו  אז 
היום  עוד  וגשו  והמטלית  הסבון 
גאולה  בגני  רכבים'  'שמש  לסניף 
או   ,40 ירמיהו  רחוב   - בירושלים 
סניף בני ברק בבית האחים חדד - 
רחוב כהנמן 100, ותבחרו את הרכב 
תתחילו  הרי  מקרה  בכל  שלכם. 

לשלם רק אחרי החגים. 
לקביעת פגישה ולפרטים נו־

ספים: 02-595-1000

שומרים על עתיד החינוך של ילדי ישראל 

היום בשעה 15:30 תפתח הוועידה ארצית ה-17  של מוסדות 
החינוך  בברכתם של גדולי ישראל: לאחר מכן מושב בהשתתפות 

ראשי הסיעות החרדיות בצורכי החינוך החרדי 
חרי בכ :‡מ

היום יהיה האות הזה: בשעות הצהריים תפתח 
ישראל.  ילדי  חינוך  עתיד  למען  הגדולה  הוועידה 
בהשתתפות  עציון  ניר  במלון  תפתח  ה-17  הוועידה 

מנהלים ואישי חינוך מכל רחבי הארץ.
הוועידה תפתח  בהבאת דבריהם של גדולי יש־
ראל בחובת השמירה הגדולה על חינוך ילדי ישראל. 
נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי שלום כהן שליט"א אמר בדבריו לבאי הוועידה, 
כפי שנמסרו לנציגי המנהלים שנכנסו למעונו: "אש־
שכולם  תלמידים  שמעמיד  מי  של  חלקו  ואשרי  ריו 
יהיו בדעה אחת ללמוד ולשמור ולעשות. בזכות הת־
את  שומע  הקב"ה  רבן,  בית  של  תינוקות  של  פילות 

תפילת עמו ישראל. נברך את איגוד הת"תים שעושה 
אגודה אחת שזה דבר חשוב וימשיכו לעשות דברים 

שהם לכבודו יתברך". 
סדר היום של הוועידה צפוי להיות עמוס: המו־
שב הראשון יעסוק בצורכי החינוך החרדי, ההצלחות 
בעבר - האתגרים שבעתיד, בהשתתפות ראשי הסי־
ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן  החרדיות  עות 
ח"כ הרב משה גפני יו"ר ועדת הכספים, שר הפנים, 
החינוך  שר  וסגן  דרעי,  אריה  הרב  והפריפריה  הנגב 

הרב מאיר פרוש.
המושב השני יתקיים פאנל מנהלי מוסדות חי־
במשרד  ואכיפה  בקרה  רישוי,  אגף  מינהלת  עם  נוך 
החינוך המושב השלישי יתקיים תחת הכותרת  “תק־

הדימוי  לשיפור  פאנל   - חיובית”  שורת 
התקשורתי וניהול משברים..

בנושא  יתמקד  הרביעי  המושב 
בנושא  דיון  יתקיים  במושב  מעסיקים. 
המושב  שכר.  הלנות  הגנות,  עבודה,  שכר 
פאנל   - תקין”  ב"ניהול  יעסוק  החמישי 
מקצועי עם נציגי רשות התאגידים ורשם 

העמותות. 
השישי  המושב  ינעל  הוועידה  את 
החי־ מוסדות  הכותרת  תחת  שיתקיים 
יתקיים   במושב  המקומיות.  ברשויות  נוך 
פאנל מורחב עם ראשי העיריות פאנל זה 

ישתתפו גם מחזיקי תיק חינוך ברשויות. 



יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 2802/04/2019

hillel@lehmaaseh.com



29 יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

רובח

וזעןומסרמורכמחייוומר
ומיםי



יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 3002/04/2019

רובח

וזעןומסרמורכמחייוומר
ומיםי



31 יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

רובח

וזעןומסרמורכמחייוומר
ומיםי



יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 3202/04/2019

רובח

וזעןומסרמורכמחייוומר
ומיםי



33 יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

רובח

וזעןומסרמורכמחייוומר
ומיםי



יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 3402/04/2019

רובח

וזעןומסרמורכמחייוומר
ומיםי



35 יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

רובח

וזעןומסרמורכמחייוומר
ומיםי



יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 3602/04/2019

רובח

סופריעבביורבמעונו
יטמוומרמומרןכ

יומיםרעביענייעס

יטמוומרמוכ
נטריממויררובימרינבןונבח

יומיםרעביענייעס



37 יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

רובח

יינסומרמובנוזיינסומרמווי
יומיםומיטריכטר



יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 3802/04/2019

רובח

זנרמיברבניבבבייםבבניחוםמויזנירמו
יומיםוירר



39 יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

רובח

מויזנירמובנווזמויזנימועויבערמווי
יומיםיועפרוכטר



יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 4002/04/2019

רובח

ווייבמוויזניובזיממור

מחבריניןמורמפריסוב



41 יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 02/04/2019

רובח

יוררבירימךמיזענסזיעבעייריזענסבפוין
יומיםמבי



יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט 4202/04/2019

רובח

יוררבירימךמיזענסזיעבעייריזענסבפוין
יומיםמבי


