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פרנו // „ו„ פרי„

פיניˆיה ל נ‡ה 
פיניציה  חברת  כמרקחה:  התקשורת 

קשה.  כלכלי  למצב  נקלעה  זכוכיות  המייצרת 
למחזור  החברה  להיקלעות  העיקרית  הסיבה 
כספים בעייתי, היא העובדה כי הציבור החרדי 
את  מחללת  היא  כי  החברה  מוצרי  את  מחרים 

השבת, רח"ל. כך לפחות טוענים בחברה. 

החילונית  התקשורת  החלה  כך  בעקבות 
הוד התחס־ לצקצק בשפתיה. מראיינים עטורי 
דות מיהרו לעלות לשידור את הרב יצחק גולד־
וההתחס־ החוצפה  בשיא  בפניו  ולתהות  קנופף 
דות, כיצד הציבור החרדי מעז להדיר את רגליו 
הבסיסי  הערך  את  בגאון  דורסת  אשר  מחברה 
החשוב ביותר ליהדות החרדית, בנימוק כי הדבר 
עובדים.  כמה  של  לפיטוריהם  להוביל  עלול 
רוכשים  היו  מתחסדים  מראיינים  אותם  כאילו 
בחברות המובילות קו תקיף נגד דברים בהם הם 
בציבור  קבוצה  להאשים  ניתן  כאילו  מאמינים. 
הפרטי  מכספה  לרכוש  שלא  שהחליטה  כך  על 

מוצרים של חברה אשר פועלת נגד ערכיה.

כי  היא  הגדולה  הבושה  הכל,  זה  לא  אבל 
החברה הצליחה לשקר על כלי התקשורת כאשר 
עבודת  את  להפסיק  יכולה  איננה  כי  הסבירה 
המקום  את  שמתפעלת  המכונה  בגלל  המפעל, 
נניח  אם  גם  כשבועיים.  במשך  לעבוד  שחייבת 
שכך המצב, מדוע שהמכונה לא תמשיך לעבוד 

בשבת וכלי הזכוכית לא ייוצרו בה באותו זמן?

אך, כאמור, גם בלא זה, אין כל ספק כי לצי־
בור החרדי יש את מלוא הזכות לעשות עם כספו 

את אשר הוא מעוניין ורוצה ומאמין.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

מפח ל פרנסה 
לשבת שלאחר הפסח, בה מברכים את חודש 

אייר, יש שנהגו להכין חלות בצורת מפתח.

הטעם לכך הוא, שממחרת הפסח פסק המן 
מלרדת ובני ישראל החלו לאכול מתבואת הארץ 
תפי־ על  מרמז  המפתח  טבעית.  לפרנסה  ונזקקו 
לתנו שה' יתברך יפתח לנו שערי פרנסה, שהרי 

מפתח הפרנסה נתון בידיו.

טעם נוסף על דרך הסוד, הוא שבליל הסדר 
ישנה התעוררות גדולה היורדת על כל אדם וגו־
אחרי  נעלמת  זו  התעלות  אך  התעלות.  לו  רמת 
החג, ועבודתנו בימי ספירת העומר מעלה אותנו 
שהאדם  העבודה  את  מסמל  המפתח  בהדרגה. 
של  כחודו  פתח  לי  בבחינת "פתחו  מצדו,  עושה 
מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם". אנו פו־
תחים על ידי מצוות השבת, ומקווים כי ד' יתברך 
הפרנסה  שערי  את  הטוב,  אוצרו  את  לנו  יפתח 

ואת כל השערים האחרים.

// הרב פרוש בפאנל: "לא יהיה מצב „בר המערכ
כזה שבחור לא מקבל דיחוי"

פרוש סיפר כי אהוד ברק רץ ב-99 תחת הסיסמה 'עם אחד גיוס אחד' וגם ירד 
מזה לאחר המו"מ הקואליציוני

מ‡: יוני טיין
התו־ יהדות  של  "כנציגים 
הוא  במעלה  הראשון  הדבר  רה, 
שבחור  כזה  מצב  יהיה  שלא 
חבר  אמר  כך  דיחוי".  מקבל  לא 
בפא־ פרוש  מאיר  הרב  הכנסת 
בתעסוקת  העוסק  "למעשה"  נל 
חפץ  במלון  שהתקיים  חרדים 

חיים.
ברק  אהוד  כי  סיפר  פרוש 
רץ ב-99 תחת הסיסמה 'עם אחד 
נתניהו,  את  והביס  אחד'  גיוס 
הסכם  עשו  מזה?  ירד  הוא  איך 
קואליציוני", הרב פרוש אף שלף 
 20 מלפני  ההסכם  את  מהכיס 

שנה וציטט ממנו.
מההכנה  "כחלק  פרוש, 
יוסטמן  חיים  עם  אתמול  ישבתי 
העוזרים  ועם  ליצמן  של  העוזר 
את  והעלאתי  ואשר,  מקלב  של 
הנושא של הכרה בלימודיים תו־
רניים כתואר. אבל הנציגים מדגל 
אמרו לי שזה שאלה למרנן ורבנן 
חמו־ פנים  לקבל  רוצה  לא  ואני 

צות מגדולי ישראל".
אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
"אני  הנושא,  על  בפאנל  אמר 
שרק  חוק  הצעת  פעם  הגשתי 
יהיו  לתפקיד  רלוונטיים  תארים 
חובה, שר האוצר דאז בנימין נת־
ניהו הגיע עם לדיון שומם בכנסת 
וביקש להפיל ההצעה שלי מסדר 
בלי־ להכיר  הציע  נתניהו  היום. 
מודים תורניים כתואר, ועד היום 

הוא לא עשה דבר בעניין הזה".
הרא־ "היום  מאייכלר  עוד 
שון של הכנסת, רק 12 חכים היו 
פרזיטים  חרדים  מהם   5 במשכן, 
שלא רוצים לעבוד. למרות שלא 
למדתי ליבה אני יודע שזה 45% 
ואנחנו לא 45% מהח"כים. בשו־
שמת־ החילוניות  מהמפלגות  נה 
את  ומביאים  גרביים  כמו  חלפת 

כל הג'מאה מתל אביב".
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דרישה לחברי הכנסת ה-21:

הקימו שדולה 
למען מינהל 
תקין ומאבק 

בשחיתות
התנועה לטוהר המידות קראה 

לכלל חברי וחברות הכנסת להקים 
מיד בימיה הראשונים של כנסת זו 
שדולה למען שמירה על מינהל תקין

מ‡: יוני טיין
לטוהר  התנועה 
לכל  פנתה  המידות 
הכנסת  וחברות  חברי 
הושבעו,  אשר  ה-21 
את  לקיים  בבקשה 
מאבק  בסימן  זו  כנסת 
על  ושמירה  בשחיתות 
הת־ המידות.  טוהר 
חשיבות  רואה  נועה 
עליונה באחריותם של 
הכנסת  וחברות  חברי 
מי־ קיום  תוך  לכהונה 
וחף  שקוף  תקין,  נהל 
לאור  וזאת  משחיתות, 
בי־ ההידרדרות  מגמת 
הצי־ נבחרי  של  חסם 
בור למאבק בשחיתות 
הכנסת  כהונת  במהלך 

ה-20.
מאמינה  התנועה 
חברי  של  בכוחם  כי 
לחזק  הכנסת  וחברות 
בד־ הציבור  אמון  את 

הישראלית,  מוקרטיה 
ובמוסדות  בכנסת 
מאמינה  וכן  השלטון, 
וח־ חברי  של  ברצונם 
המא־ את  לקדם  ברות 
כן,  ועל  בשחיתות,  בק 
לכלל  קראה  התנועה 
הכנסת  וחברות  חברי 
בימיה  מיד  להקים 
הראשונים של כנסת זו 
שמירה  למען  שדולה 

על מינהל תקין.
שנשלח,  במכתב 
היא  כי  התנועה  ציינה 
וחב־ חבר  לכל  תסייע 
נושא  לקדם  כנסת  רת 
ידי  על  הן  זה,  חשוב 
פרלמנטרית  עבודה 
והן  השונות  בוועדות 
הצעות  של  בקידומן 
כלים  ופיתוח  חוק 
על  אפקטיבי  לפיקוח 
המי־ את  להשיב  מנת 

נהל לתקינותו.

טראמפ יצא נגד איגוד הכבאים האמריקני 
בעקבות הודעת תמיכה במתמודד הדמוקרטי ג'ו ביידן ◆חלק מהכבאים תומכים דווקא בנשיא טראמפ ולא 

בביידן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, תקף אתמול בח־
ריפות את איגוד הכבאים הבינלאומי אשר הודיע על 
תמיכתו במתמודד הדמוקרטי ג'ו ביידן. בהודעה נזע־

מת שפרסם הנשיא כתב: "עשיתי יותר עבור הכבאים 
מקבל  ואני  עשה,  פעם  אי  הזה  שהאיגוד  מה  מאשר 

תשלום אפס!".
מדווחים  אמריקנים  תקשורת  כלי  כך,  בתוך 

על מחלוקת בין הנהגת האיגוד לחלק 
מת־ אשר  בו,  המאוגדים  מהגורמים 
ומ־ בביידן  התמיכה  להודעת  נגדים 
צהירים דווקא על תמיכה בטראמפ. 
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חכ"י דגה"ת יעדכנו את וועדת הרבנים 
במו"מ הקואליציוני

כך הורה מרן הגר"ג אדלשטיין ◆ כדי לעקוב שהמו"מ מתנהל לפי דעת תורה

מ‡: יוני טיין
דגל  של  הכנסת  חברי 
התורה יתנו דיווח מלא בהוראת 
נשיא מועצגה"ת מרן רה"י הגר"ג 
אדלשטיין שליטא, בכל המתנהל 
לממשלה  לכניסה  ומתן  במשא 

בראשות רה"מ הנבחר נתניהו.
הכנסת  בחברי  מדובר 
הרב  גפני,  משה  הרב  הותיקים 

אשר  יעקב  הרב  מקלב,  אורי 
פינד־ יצחק  הרב  החדש  והח"כ 

רוס,
השבת'  ב'כיר  הדיוח  לפי 
חברי  עם  השבוע  ייפגשו  הם 
המפלגה  של  הרבנים  ועדת 
ומתן  המשא  על  לעדכנם  בכדי 

הקואליציוני.
הם  הרבנים  ועדת  חברי 

הגאון  זוכובסקי,  נתן  רבי  הגאון 
ועדת  חבר  אפרתי,  יוסף  רבי 
הרבנים, וכן מזכיר המועצת הרב 

אברהם רובינשטיין.
יעדכ־ הכנסת  חברי 
ומתן  המשא  על  הרבנים  את  נו 
הקואליציוני מול 'הליכוד' וכן על 
המצב העדכני בנושא חוק הגיוס.
הישיבה  ראש  מרן  כזכור, 

הגר"ג אדלשטיין הנחה את רבני 
'דגל התורה' לכנס את חברי הכ־
נסת כדי לעקוב שהמו"מ מתנהל 

לפי דעת תורה.
הר־ לאחר הפגישה יכניסו 
בנים את הנושאים השונים שעלו 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  בפני  בה 
הישיבה  ראש  ומרן  קנייבסקי 

הגר"ג אדלשטיין שליט"א

הח"כית החרדית 
מכחול לבן על העריקה 

לליכוד: "אין לזה 
סיכוי, שקר מוחלט"

עומר ינקלביץ' הבהירה כי אין בכוונתה לעזוב את 
מפלגת כחול לבן ולהצטרף לקואליציה בראשות 

הליכוד

מ‡: יוני טיין
הפרסום  לאחר 
אחרונות",  ב"ידיעות 
של  מקורבו  לפיו 
בני־ הממשלה  ראש 
אשל,  נתן  נתניהו,  מין 
עושה מאמצים להביא 
חברי  של  לעריקתם 
אל  לבן  מכחול  כנסת 
הליכוד, כשעל הכוונת 
שלו נמצאת, בין היתר, 
ינקלביץ'. על פי הידי־
לאח־ פנה  אשל  עה, 
בעולם  לגורמים  רונה 
מי  לברר  כדי  החרדי 
לה  התורנית  הסמכות 
כדי  ינקלביץ',  כפופה 
שניתן יהיה באמצעות 
להשפיע  זו  סמכות 
לליכוד.  לחבור  עליה 
הוא אף הציע לה מחיר 
משמעותי  פרלמנטרי 
זה  אם  המהלך,  עבור 
יצא אל הפועל – קבלת 

ראשות ועדה בכנסת.
הצ־ ינקלביץ' 
חודשיים  לפני  טרפה 
והוצבה  לבן  לכחול 

ברשי־  23 ה-  במקום 
שפרסמה  בפוסט  מה. 
היא  שלה,  בעמוד 
'תענוג'  "איזה  כתבה: 
לידיעה  בבוקר  לקום 
אני  לפיה  חדשותית 
תוך  בליכוד,  מבוקשת 
ה'מאמצים'  פירוט 
לי  לגרום  היצירתיים 
מתנצלת  אני  לערוק. 
צרי־ שאני  על  מראש 
צב־ סיפור  להרוס  כה 
עוני טוב, אבל מי שמ־
שאין  יודע  אותי  כיר 
של  בדל  הזו  לפנטזיה 
בשקר  מדובר   – סיכוי 

מוחלט".
י  ת פ ר ט צ ה "
ליש־ 'חוסן  למפלגת 
'כחול  ולסיעת  ראל' 
כסידור  לא  לבן', 
כמפלט  או  תעסוקה 
ינ־ הוסיפה  פוליטי", 
מאמינה  "אני  קלביץ'. 
גנץ:  בני  של  בדרכו 
בדרכו  במנהיגותו, 
שהוא  החדש  ובשיח 
לחברה  להנחיל  מנסה 

תו־ אני  הישראלית. 
אמונתו  בגלל  בו  מכת 
באדם וביכולתו להכיל 
שונות,  עולם  תפיסות 
תוך יצירת שיח פורה, 
מעצים ומתחשב. לנגד 
חבר־ שליחות  עיניי 
תית ערכית. צו מצפו־
הם  בלבד  ואמונתי  ני 
בפעי־ אותי  שמנחים 
והפו־ החברתית  לותי 
ליטית. כך היה עד כה 
הלאה  גם  יהיה  וכך 
ונושא  תחום  בכל 
כל  לכן,  אדרש.  אליו 
פוליטי  לסחר  אופציה 
הנ"ל  מהסוג  מכוער 
בעולם  קיימת  אינה 

המושגים שלי".
אשל עצמו מסר 
אחרונות"  ל"ידיעות 
הבאה:  התגובה  את 
פר־ כזה  טוב  זה  "לי 
ביקשנו  לא  אבל  סום, 
אותה  לא  נרצה  ולא 
אנחנו  אחרים.  ולא 
 65 ה-  עם  שמחים 

שיש לנו".

מבקר המדינה לשעבר מיכה 
לינדנשטראוס הלך לעולמו

לינדנשטראוס שימש בתפקיד המבקר בין השנים 2012-2005 ובנוסף כיהן כנשיא בית המשפט המחוזי 
בחיפה ◆ נשיא המדינה התייחס לפטירתו של מבקר המדינה השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס ז"ל

מ‡: יוני טיין
לשעבר  המדינה  מבקר 
(מיכאל)  מיכה  בדימוס  השופט 
לינדנשטראוס הלך לעולמו בגיל 

.82
בת־ שימש  לינדנשטראוס 
השנים -2005 בין  המבקר  פקיד 
בית  כנשיא  כיהן  בנוסף   .2012
בשנים  בחיפה  המחוזי  המשפט 

.1999-2005
לינדנשטראוס  השופט 
הוא   ,1937 בשנת  בברלין  נולד 
בהיותו  הוריו  עם  מגרמניה  עלה 
העולם  מלחמת  לפני  שנתיים  בן 
התיישבה  ומשפחתו  השנייה 

בתל אביב.
למבקר  ב-2005  מונה  הוא 
גולד־ אליעזר  במקום  המדינה 
במלחמה  יתרכז  כי  הצהיר  ברג. 
יעקב  יועצו,  עם  יחד  בשחיתות 

במשט־ ניצב  (לשעבר  בורובסקי 
בשו־ עסק  המדינה  כמבקר  רה). 
רת פרשיות שעמדו במרכז סדר 
בדק  היתר  בין  הציבורי.  היום 
בא־ המדינה  גופי  התנהלות  את 
משט  ואת  הכרמל,  השריפה  סון 

המרמרה.
לינדנש־ הדגיש  כמבקר 
בשחיתות  המלחמה  את  טראוס 
שהעביר  וממצאים  השלטונית, 
דאז,  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
חלק  לפתיחת  הובילו  מזוז,  מני 
ראש  נגד  הפליליות  מהחקירות 
אול־ אהוד  לשעבר,  הממשלה 

מרט.
נשיא המדינה ראובן (רובי) 
של  לפטירתו  התייחס  ריבלין 
"קיב־ ז"ל:  לינדנשטראוס  מיכה 
לתי בצער את ההודעה על פטי־
השופט  המדינה  מבקר  של  רתו 
לינדנשטראוס  מיכה  בדימוס 

המחוזי  המשפט  בית  נשיא  ז"ל, 
בגר־ בברלין  נולד  אשר  בחיפה, 
לינדשט־ השופט  הנאצית.  מניה 
ותקומה  לשואה  סמל  הוא  ראוס 
ולמחויבות הבלתי מתפשרת של 
מדינת ישראל לשלטון החוק ול־

ביקורת עצמית יעילה ונוקבת.
כמבקר  כהונתו  בתקופת 
הפך מוסד המבקר לרשות שער־
כה ביקורת בזמן אמת ובסמיכות 
לאירועים. הממשלה אף שיבחה 
שהוביל  הביקורת  עבודת  את 
כמ־ אותה  והגדירה  אמת  בזמן 
היחודית  חריפותו  חיים.  צילה 
לי־ השופט  של  המוקפד  ואופיו 
חקו־ ישארו  ודמותו  נדשטראוס 

קים בלבנו."
מלשכת עורכי הדין נמסר: 
עם  ראשה  את  מרכינה  "הלשכה 
לש־ המדינה  מבקר  של  פטירתו 
הוא   לינדנשטראוס.  מיכה  עבר 

עבר כברת דרך ארוכה ומרשימה 
במסגרות שונות במערכת המש־
פט, ששיאה - כהונה כנשיא בית 

המשפט מחוזי בחיפה.
הישרא־ לחברה  "תרומתו 

לית היתה משמעותית גם לאחר 
פרישתו ממערכת המשפט והוא 
שכיהן  בעת  חותמו  את  הטביע 
באות  זכה  ואף  המדינה  כמבקר 
פועלו  על  השלטון  איכות  אביר 
הדין  עורכי  לשכת  זה.  בתפקיד 
ושו־ המשפחה  בצער  משתתפת 
לשכת  ראש  תנחומיה.  את  לחת 
חימי:  אבי  עו"ד  הדין,  עורכי 
הישראלית  לחברה  "תרומתו 
בלטה רבות במאבקו למיגור תו־
אנו  השלטונית.  השחיתות  פעת 
החברתית  שמורשתו  מאמינים 
כמודל  תשמש  עוד  והמשפטית 
הדורות  עבור  גם  להערכה  ראוי 

הבאים. יהיה זכרו ברוך".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
רה ב ‡„לה, למה „ו„ בן 
רה, ‡יטה ל‡ה ב רחל, ברוך 

 ה יע˜ב בן מרים, יהל הו„יה במ
רו, חוה ב ‡„ל, ‡ליהו בן חיה 

רה ‚יטל ב רויז‡ ל‡ה, יחז˜‡ל 
ר‚‡ בן חיה רה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 

lehitpalel@gmail.com
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פתיחת 
הכנסת ה-21: 
הוקמו ועדת 

כספים וועדת 
חוץ וביטחון 

זמניות
בנוסף, הוועדה אישרה להציע 
למליאת הכנסת לבחור בחברי 

הכנסת מאיר כהן (כחול לבן) והרב 
ישראל איכלר (יהדות התורה) כסגני 

יו"ר הכנסת זמניים.

מ‡: יוני טיין
המסד־ הוועדה 
רת בראשות ח"כ מיקי 
(הליכוד)  זוהר  מכלוף 
אישרה את הקמתן של 
זמניות:  ועדות  שתי 
וועדת  הכספים  ועדת 

החוץ והביטחון.
ועדת  בראשות 
יע־ הזמנית  הכספים 
משה  הרב  ח"כ  מוד 
התורה)  (יהדות  גפני 
הזמנית  הוועדה  חברי 
דוד  הכנסת  חברי  יהיו 
מיכל  גולן,  מאי  ביטן, 
קרעי,  שלמה  שיר, 
אורית  ניסנקורן,  אבי 
פור־ אורלי  פרקש, 

יעקב  לוי,  מיקי  מן, 
מרגי, משה גפני, סתיו 
פורר,  עודד  שפיר, 
סמוטריץ',  בצלאל 
עבאס  פולקמן,  רועי 
טיבי,  אחמד  מנצור, 

ואיימן עודה.
ועדת  בראשות 
יעמוד  וביטחון  חוץ 
(הלי־ דיכטר  אבי  ח"כ 
הוועדה  חברי  כוד) 

חברי  יהיו  הזמנית 
דיכטר,  אבי  הכנסת 
אשכנזי,  גבי  גנץ,  בני 
אלע־ ברביבאי,  אורנה 
זר שטרן, יואב בן צור, 
השכל,  שרן  דיין,  עוזי 
גדעון  איכלר,  ישראל 
קטי  מולא,  פטין  סער, 
לפיד,  יאיר  שיטרית, 
רוסו,  טל  יעלון,  משה 
ונציג  יוגב,  מרדכי 

סיעת מרצ.
הוועדה  בנוסף, 
למ־ להציע  אישרה 
לבחור  הכנסת  ליאת 
מאיר  הכנסת  בחברי 
ויש־ לבן)  (כחול  כהן 

(יהדות  איכלר  ראל 
יו"ר  כסגני  התורה) 

הכנסת זמניים.
כי  הוחלט,  עוד 
במאי־  1 בתאריכים 

 7 השואה,  יום  ערב 
הזי־ יום  למאי-ערב 
למאי-יום   8 כרון, 
יתקיימו  לא  הזיכרון, 
הכ־ במליאת  דיונים 

נסת.

הרב פינדרוס על המלחמה נגדו: "זאת תביעה קנטרנית"
על המשא ומתן הקואליציוני אמר כי, "ביקשנו את תיק הבריאות, שיכון משרד הרווחה וועדת כספים. צריך תיקים חזקים בשביל להשפיע"

מ‡ יוני טיין
'מהדורת סוף השבוע' שמשו־ ח"כ יצחק פינדרוס הגיע לתוכנית 
שאותו  השמיני  המנדט  נגד  לעתירה  התייחס  פלוס',  ברמה  ב'קול  דרת 

מאיים נציג הליכוד נגדו.
פינדרוס אמר כי "מדובר בעתירה קנטרנית, אין יותר מידי בעתירה 

הזו. אני בטוח שזה יתברר כמשהו לא רציני, אני רגוע. 
גויס  לא  ישיבה  בחור  כי, "אף  ואמר  הגיוס  לחוק  התייחס  בראיון 
בשנים האחרונות, וכך יהיה. יש לנו שיתוף פעולה מלא עם אגודת יש־
חדשות  בחירות  רוצה  ליברמן,  ולא  בליכוד  לא  אחד,  אף  בנושא.  ראל 

בגלל סעיף כזה או אחר".

על המשא ומתן הקואליציוני אמר כי, "ביקשנו את תיק הבריאות, 
להש־ בשביל  חזקים  תיקים  צריך  כספים.  וועדת  הרווחה  משרד  שיכון 

פיע".
בתפקידי  התמקצעות  קודם  וועדה  ברשות  להיות  רוצה  לא  אני 
כחבר כנסת. אם תגיע וועדת הפנים לידינו, ידידי הרב יעקב אשר צריך 

mailto:a035444900@gmail.com
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פתיחת 
הכנסת ה-21: 
הוקמו ועדת 

כספים וועדת 
חוץ וביטחון 

זמניות
בנוסף, הוועדה אישרה להציע 
למליאת הכנסת לבחור בחברי 

הכנסת מאיר כהן (כחול לבן) והרב 
ישראל איכלר (יהדות התורה) כסגני 

יו"ר הכנסת זמניים.

מ‡: יוני טיין
המסד־ הוועדה 

רת בראשות ח"כ מיקי 
(הליכוד)  זוהר  מכלוף 
אישרה את הקמתן של 
זמניות:  ועדות  שתי 
וועדת  הכספים  ועדת 

החוץ והביטחון.
ועדת  בראשות 
יע־ הזמנית  הכספים 
משה  הרב  ח"כ  מוד 
התורה)  (יהדות  גפני 
הזמנית  הוועדה  חברי 
דוד  הכנסת  חברי  יהיו 
מיכל  גולן,  מאי  ביטן, 
קרעי,  שלמה  שיר, 
אורית  ניסנקורן,  אבי 
פור־ אורלי  פרקש, 
יעקב  לוי,  מיקי  מן, 
מרגי, משה גפני, סתיו 
פורר,  עודד  שפיר, 
סמוטריץ',  בצלאל 
עבאס  פולקמן,  רועי 
טיבי,  אחמד  מנצור, 

ואיימן עודה.
ועדת  בראשות 
יעמוד  וביטחון  חוץ 
(הלי־ דיכטר  אבי  ח"כ 
הוועדה  חברי  כוד) 

חברי  יהיו  הזמנית 
דיכטר,  אבי  הכנסת 
אשכנזי,  גבי  גנץ,  בני 
אלע־ ברביבאי,  אורנה 
זר שטרן, יואב בן צור, 
השכל,  שרן  דיין,  עוזי 
גדעון  איכלר,  ישראל 
קטי  מולא,  פטין  סער, 
לפיד,  יאיר  שיטרית, 
רוסו,  טל  יעלון,  משה 
ונציג  יוגב,  מרדכי 

סיעת מרצ.
הוועדה  בנוסף, 
למ־ להציע  אישרה 
לבחור  הכנסת  ליאת 
מאיר  הכנסת  בחברי 
ויש־ לבן)  (כחול  כהן 
(יהדות  איכלר  ראל 
יו"ר  כסגני  התורה) 

הכנסת זמניים.
כי  הוחלט,  עוד 
במאי־  1 בתאריכים 

 7 השואה,  יום  ערב 
הזי־ יום  למאי-ערב 
למאי-יום   8 כרון, 
יתקיימו  לא  הזיכרון, 
הכ־ במליאת  דיונים 

נסת.

הרב פינדרוס על המלחמה נגדו: "זאת תביעה קנטרנית"
על המשא ומתן הקואליציוני אמר כי, "ביקשנו את תיק הבריאות, שיכון משרד הרווחה וועדת כספים. צריך תיקים חזקים בשביל להשפיע"

מ‡ יוני טיין
'מהדורת סוף השבוע' שמשו־ ח"כ יצחק פינדרוס הגיע לתוכנית 
שאותו  השמיני  המנדט  נגד  לעתירה  התייחס  פלוס',  ברמה  ב'קול  דרת 

מאיים נציג הליכוד נגדו.
פינדרוס אמר כי "מדובר בעתירה קנטרנית, אין יותר מידי בעתירה 

הזו. אני בטוח שזה יתברר כמשהו לא רציני, אני רגוע. 
גויס  לא  ישיבה  בחור  כי, "אף  ואמר  הגיוס  לחוק  התייחס  בראיון 
בשנים האחרונות, וכך יהיה. יש לנו שיתוף פעולה מלא עם אגודת יש־
חדשות  בחירות  רוצה  ליברמן,  ולא  בליכוד  לא  אחד,  אף  בנושא.  ראל 

בגלל סעיף כזה או אחר".

על המשא ומתן הקואליציוני אמר כי, "ביקשנו את תיק הבריאות, 
להש־ בשביל  חזקים  תיקים  צריך  כספים.  וועדת  הרווחה  משרד  שיכון 

פיע".
בתפקידי  התמקצעות  קודם  וועדה  ברשות  להיות  רוצה  לא  אני 
כחבר כנסת. אם תגיע וועדת הפנים לידינו, ידידי הרב יעקב אשר צריך 

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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חברת קונגרס 
דמוקרטית 

העלתה הצעת 
חוק לשלילת 

הסיוע 
האמריקני 
לישראל

ההצעה אינה צפויה לצבור תמיכה 
משמעותית בקונגרס, ובוודאי שלא 

לעבור בחקיקה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
קונגרס  חברת 
בטי  בשם  דמוקרטית 
של־ הציגה  מקולם, 
לפיה  חוק  הצעת  שום 
תישלל התמיכה האמ־
זאת  בישראל,  ריקנית 
פוג־ ש"ישראל  משום 
פלסטינים  בילדים  עת 
בעצירים  ומתעללת 
פלסטיניים  קטינים 
לט־ בחשד  שנעצרים 
של  לטענתה  כך  רור". 

חברת הקונגרס.
הצעת  הגשת 

ניצחון  היא  החוק 
הבינלאומית  לאגודה 
הפלס־ הילד  לשלום 
מא־ שהובילה  טיני 
כולל  גדולים,  מצים 
לוביסטים,  שכירת 
את  להעלות  במטרה 
בקונג־ לסדר  ההצעה 
ההצעה  זאת,  עם  רס. 
לעבור  צפויה  אינה 
לצ־ צפויה  איננה  ואף 
משמעו־ תמיכה  בור 
הקו־ חברי  מצד  תית 
נגרס בשתי המפלגות. 

פצוע קל בפיגוע אבנים בשומרון
יהודי נפצע באורח קל בפניו מיידוי אבנים בשומרון ◆ האירוע אירע במחסום חווארה שמדרום לשכם

מ‡: מ. יו„
באורח  הבוקר  בשעות  אתמול  נפצע  יהודי 
שמדרום  חווארה  במחסום  אבנים  מיידוי  בפניו  קל 
ומיידי  הרתעה  לצורך  באוויר  ירו  לוחמים  לשכם. 

האבנים נמלטו.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הגיב 
להתעשת  חייבת  ישראל  "ממשלת  ואמר,  לאירוע 
להחזיר את ההרתעה, לא יכול להיות שבאותן איזור, 
באותו כביש, בתוך מספר שבועות קורה אותו ניסיון 
פיגוע, אבנים וסכין. זה כביש מרכזי, במדינת ישראל, 

הרת־ שאין  מצב  כאזרחים  לקבל  מוכנים  לא  ואנחנו 
עה".

קורא  אני  בנס.  בפצוע  נגמר  הזה  "האירוע 
צה"ל,  של  לפיקוד  הביטחון,  לשר  הממשלה  לראש 
להחזיר את ההרתעה, ולהתחיל לפעול כנגד הרשות 

בתקשורת  מסיתה  שמחנכת  זו  שהיא  הפלסטינית, 
ישראל  במדינת  שיש  הפיגועים  רוב  את  ומשלחת 
בשנים האחרונות. אנחנו לא מוכנים שתושבינו יהיו 

הפקר", דברי דגן.
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11 נוסעים ברכב פרטי
נהג רכב פרטי נעצר בכביש 60 בגין הסעת נוסעים מעל המותר בחוק ◆ ברכב 

אותרו 11 נוסעים, ביניהם שישה תינוקות ללא התקני ריסון כנדרש

מ‡: מ. יו„
בכביש  התנועה  שוטרי 
תושב  פרטי,  רכב  נהג  עצרו   60
נוס־  11 אותרו  שברכבו  חברון, 

עים וביניהם 6 תינוקות, שהוסעו 
וללא  בחוק  המותר  מעל  ברכב 

התקני ריסון כנדרש.
אכיפה  פעילות  במהלך 

הגוש,  לצומת  סמוך   60 בכביש 
נעצר על ידי שוטרי התנועה רכב 
פרטי פלסטיני לבדיקה שגרתית.
הבחינו  הרכב  בבדיקת 
לצד  היושבת  באישה  השוטרים 
חוד־ מספר  בן  תינוק  עם  הנהג 
שים על רגליה וכאשר פתחו את 
לגלות  נדהמו  האחורית  הדלת 

 5 עוד  רגליהן  ועל  נשים   3 עוד 
בן  מבניהם  שהגדול  תינוקות, 

שנה.
מהרכב  הורדו  הנוסעים 
נסיעה  להמשך  למונית  והועברו 
בטוחה, ונגד הנהג נרשמו דוחות 

תעבורה בהתאם.

 נסראללה: "אין לחשוש 
שישראל תיכנס ללבנון" 

"אנחנו מסוגלים לחדור לגליל, וישראל יודעת זאת", הזהיר ◆ "אני מבטיח שכל 
הגדודים שייכנסו ללבנון - יושמדו" 

מ‡: מ. יו„
נס־ חסן  חיזבאללה,  מזכ"ל 
ציון  לרגל  אתמול  נאם  ראללה, 
בכיר  לחיסול  השלישי  השנה  יום 
חיזבאללה, בדר א-דין, ואיים במ־
לחמה על ישראל מלבנון, "מומחי 
נקו־ על  מדברים  ישראליים  צבא 
ישראל.  אצל  רבות  תורפה  דות 
ללבנון יש נקודות חוזק רבות. איש 
ההתנג־ בכוחות  לפגוע  יכול  לא 
דות. שישראל תעשה מלחמה אם 
היא רוצה. כולם בישראל מסכמים 
להיות  צריכה  בלבנון  שמלחמה 
ההתנ־ עבר.  זה  של  הזמן  מהירה. 
והאויב  לגליל  לחדור  יכולה  גדות 

יודע זאת".
כי  ואמר  המשיך  נסראללה 
להיכנס  מסוגלת  שלא  "ישראל, 
לד־ להיכנס  תצליח  עזה,  לרצועת 
שכל  לכם  מבטיח  אני  לבנון?  רום 
יושמדו  ללבנון  שייכנסו  הגדודים 
והעולם  התקשורת  כלי  עיני  מול 
למזימות,  נתון  שלנו  האזור  כולו. 
ההגמו־ בגלל  והאבטלה  והעוני 
והישראליות,  האמריקאיות  ניות 
כל הנפט והכסף זורם אליהם והם 

עושקים אותנו".
בפנייתו  המשיך  נסראללה 
לא  "אם  כי  ואמר  הלבנוני  לעם 
שבעא,  חוות  על  לוותר  תסכימו 
ולוותר על הגבולות הימיים - יש־
הלבנונים,  אחיי  בכם.  תלחם  ראל 
שאף אחד לא יפחיד אתכם. אתם 

לא חלשים - לבנון חזקה".
נאומו  את  פתח  נסראללה 
"מוסטפא  א-דין,  בדר  על  וסיפר 
שהלכו  הראשונים  מדור  הוא  בדר 
בדרך המאבק האסלאמי. כשמדב־
רים עליו ועל המנהיגים הלוחמים 
האח־ רוח  על  מדברים  עמו,  שהיו 
צעי־ היו  מאז  להם,  שהייתה  ריות 
רים. עלינו להציג את פועלם לצי־

בור כדי שילמדו ללכת בדרכם".
במ־ שחוסל  א-דין,  בדר 
זכור  ב-2016,  בדמשק  סתוריות 
השייטת  לכוח  המארב  את  שתכנן 
בספטמבר 1997, שהסתיים בצורה 
בהם  הרוגים,  לוחמים   11  - קשה 
מפקד הכוח סגן-אלוף יוסי קורקי 
הי"ד, וחובש שנהרג בעת ניסיונות 

החילוץ.
כי  ואמר  המשיך  נסראללה 

על  אחריות  לקחת  בלבנון,  "היום 
דבר  זה  ארצך  ועל  שלך  האומה 
בגי־ לכדי  ואף מגיע  מגונה  כמעט 

דה. אף אחד לא לוקח אחריות על 
המקומות הקדושים. זה נחשב למ־
בעו־ שקורה  במה  להתעניין  גונה 
בכלל.  ובאזור  ובמפרץ  הערבי  לם 
כולם דואגים רק למפלגה או לזרם 
או לעדה שלהם. בדר א-דין ואח־

רים סרבו להתנהלות הזו".
הם  מהאויב,  פחדו  לא  "הם 
הצליחו ליצור דבר גדול בג'יהאד, 
ומחוסר  המצומצם  האדם  מכוח 
היכולת לרכוש נשק וחומרי נפץ", 
אמר נסראללה. "הדרך של חיזבא־
ללה התחילה מאפשרויות מעטות. 
בכיר  בתור  הישגים  לבדר  היו 
צבאי בחיזבאללה. למשל הפעולה 
ימי  שכוח  חשפנו  בה  האיכותית 
מיוחד מגיע לחוף ומוריד חיילים. 
בדר לא מיהר, הוא התכונן לדבר 
לפ־ הכנה  שהייתה  גילינו  גדול. 
של  מארב  תכנית  והכנו  עולה 
וטמנו  באזור,  שהתחבאו  חוליות 

מטענים ברדת החשכה".

טורקיה: "קרובים להסכם עם 
ארה"ב על צפון סוריה"

שר החוץ הטורקי הודיע כי ארצו צפויה לחתום בקרוב על הבנות עם וושינגטון, 
שיאפשרו פעולה טורקית נרחבת בשטחים שבשליטת הכורדים בצפון סוריה

מ‡: מ. יו„
מבלוט  הטורקי,  החוץ  שר 
צ'וושאולו, אמר אתמול כי ארצו 
לחתי־ קרובות  הברית  וארצות 
יצירת  שיאפשר  הסכם,  על  מה 
ופ־ סוריה  בצפון  בטוח"  "מרחב 
עולה טורקית נרחבת נגד ארגוני 

המיליציה הכורדית על גבולה.
הד־ את  אמר  צ'וושאולו 
עיתונאים  מסיבת  במהלך  ברים 
המיוחד  האמריקני  השליח  עם 
האמ־ דיווחים,  פי  על  לסוריה. 
ריקנים הסכימו לפעולה טורקית 
הפרת  לנהר  שממזרח  בשטחים 

האמ־ הצבא  כוחות  את  ויוציאו 
במל־ לכורדים  המסייעים  ריקני 

חמתם בארגון דאעש.
דו־ אמרה  שעבר  בחודש 
נדיד  הטורקי,  החוץ  משרד  ברת 
לא  אנקרה  כי  אקטופ,  סנדם 
לצ־ הפלישה  תוכנית  את  נטשה 
פון מזרח סוריה וכי היא מקיימת 
הברית  ארצות  עם  התייעצויות 

ורוסיה לפני שתפתח במבצע.
במזרח  למבצע  "ההכנות 
סדר  על  שעדיין  הפרת,  עמק 
ואנו  במלואן  הושלמו  היום, 
הברית  ארצות  מול  מתאמים 

שלבי  את  רוסיה  מול  ובמיוחד 
המבצע השונים”, אמרה הדוברת 

במהלך תדרוך כתבים באנקרה.
מעי־ אקטופ  של  דבריה 
בין  הגוברת  ההתקרבות  על  דים 
סוריה  בשאלת  לרוסיה  טורקיה 
הברית.  מארצות  ולהתרחקותה 
את  לפרק  מעוניינת  טורקיה 
סו־ בצפון  הכורדית  האוטונומיה 
ריה, שבה היא רואה ארגון טרור, 
של  המתמשכת  נוכחותם  אך 
מנעו  באזור  אמריקניים  כוחות 
צבאי  במבצע  לפתוח  מטורקיה 

גדול.
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התקני ריסון כנדרש.
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שים על רגליה וכאשר פתחו את 
לגלות  נדהמו  האחורית  הדלת 
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שנה.
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חיזבאללה, בדר א-דין, ואיים במ־
לחמה על ישראל מלבנון, "מומחי 
נקו־ על  מדברים  ישראליים  צבא 
ישראל.  אצל  רבות  תורפה  דות 
ללבנון יש נקודות חוזק רבות. איש 
ההתנג־ בכוחות  לפגוע  יכול  לא 
דות. שישראל תעשה מלחמה אם 
היא רוצה. כולם בישראל מסכמים 
להיות  צריכה  בלבנון  שמלחמה 
ההתנ־ עבר.  זה  של  הזמן  מהירה. 
והאויב  לגליל  לחדור  יכולה  גדות 

יודע זאת".
כי  ואמר  המשיך  נסראללה 
להיכנס  מסוגלת  שלא  "ישראל, 
לד־ להיכנס  תצליח  עזה,  לרצועת 
שכל  לכם  מבטיח  אני  לבנון?  רום 
יושמדו  ללבנון  שייכנסו  הגדודים 
והעולם  התקשורת  כלי  עיני  מול 
למזימות,  נתון  שלנו  האזור  כולו. 
ההגמו־ בגלל  והאבטלה  והעוני 
והישראליות,  האמריקאיות  ניות 
כל הנפט והכסף זורם אליהם והם 

עושקים אותנו".
בפנייתו  המשיך  נסראללה 
לא  "אם  כי  ואמר  הלבנוני  לעם 
שבעא,  חוות  על  לוותר  תסכימו 
ולוותר על הגבולות הימיים - יש־

הלבנונים,  אחיי  בכם.  תלחם  ראל 
שאף אחד לא יפחיד אתכם. אתם 

לא חלשים - לבנון חזקה".
נאומו  את  פתח  נסראללה 
"מוסטפא  א-דין,  בדר  על  וסיפר 
שהלכו  הראשונים  מדור  הוא  בדר 
בדרך המאבק האסלאמי. כשמדב־
רים עליו ועל המנהיגים הלוחמים 
האח־ רוח  על  מדברים  עמו,  שהיו 
צעי־ היו  מאז  להם,  שהייתה  ריות 
רים. עלינו להציג את פועלם לצי־

בור כדי שילמדו ללכת בדרכם".
במ־ שחוסל  א-דין,  בדר 

זכור  ב-2016,  בדמשק  סתוריות 
השייטת  לכוח  המארב  את  שתכנן 
בספטמבר 1997, שהסתיים בצורה 
בהם  הרוגים,  לוחמים   11  - קשה 
מפקד הכוח סגן-אלוף יוסי קורקי 
הי"ד, וחובש שנהרג בעת ניסיונות 

החילוץ.
כי  ואמר  המשיך  נסראללה 

על  אחריות  לקחת  בלבנון,  "היום 
דבר  זה  ארצך  ועל  שלך  האומה 
בגי־ לכדי  מגיע  ואף  מגונה  כמעט 
דה. אף אחד לא לוקח אחריות על 
המקומות הקדושים. זה נחשב למ־
בעו־ שקורה  במה  להתעניין  גונה 
בכלל.  ובאזור  ובמפרץ  הערבי  לם 
כולם דואגים רק למפלגה או לזרם 
או לעדה שלהם. בדר א-דין ואח־

רים סרבו להתנהלות הזו".
הם  מהאויב,  פחדו  לא  "הם 
הצליחו ליצור דבר גדול בג'יהאד, 
ומחוסר  המצומצם  האדם  מכוח 
היכולת לרכוש נשק וחומרי נפץ", 
אמר נסראללה. "הדרך של חיזבא־
ללה התחילה מאפשרויות מעטות. 
בכיר  בתור  הישגים  לבדר  היו 
צבאי בחיזבאללה. למשל הפעולה 
ימי  שכוח  חשפנו  בה  האיכותית 
מיוחד מגיע לחוף ומוריד חיילים. 
בדר לא מיהר, הוא התכונן לדבר 
לפ־ הכנה  שהייתה  גילינו  גדול. 
של  מארב  תכנית  והכנו  עולה 
וטמנו  באזור,  שהתחבאו  חוליות 

מטענים ברדת החשכה".

טורקיה: "קרובים להסכם עם 
ארה"ב על צפון סוריה"

שר החוץ הטורקי הודיע כי ארצו צפויה לחתום בקרוב על הבנות עם וושינגטון, 
שיאפשרו פעולה טורקית נרחבת בשטחים שבשליטת הכורדים בצפון סוריה

מ‡: מ. יו„
מבלוט  הטורקי,  החוץ  שר 
צ'וושאולו, אמר אתמול כי ארצו 
לחתי־ קרובות  הברית  וארצות 
יצירת  שיאפשר  הסכם,  על  מה 
ופ־ סוריה  בצפון  בטוח"  "מרחב 
עולה טורקית נרחבת נגד ארגוני 

המיליציה הכורדית על גבולה.
הד־ את  אמר  צ'וושאולו 
עיתונאים  מסיבת  במהלך  ברים 
המיוחד  האמריקני  השליח  עם 
האמ־ דיווחים,  פי  על  לסוריה. 
ריקנים הסכימו לפעולה טורקית 
הפרת  לנהר  שממזרח  בשטחים 

האמ־ הצבא  כוחות  את  ויוציאו 
במל־ לכורדים  המסייעים  ריקני 

חמתם בארגון דאעש.
דו־ אמרה  שעבר  בחודש 
נדיד  הטורקי,  החוץ  משרד  ברת 
לא  אנקרה  כי  אקטופ,  סנדם 
לצ־ הפלישה  תוכנית  את  נטשה 
פון מזרח סוריה וכי היא מקיימת 
הברית  ארצות  עם  התייעצויות 

ורוסיה לפני שתפתח במבצע.
במזרח  למבצע  "ההכנות 
סדר  על  שעדיין  הפרת,  עמק 
ואנו  במלואן  הושלמו  היום, 
הברית  ארצות  מול  מתאמים 

שלבי  את  רוסיה  מול  ובמיוחד 
המבצע השונים”, אמרה הדוברת 

במהלך תדרוך כתבים באנקרה.
מעי־ אקטופ  של  דבריה 
בין  הגוברת  ההתקרבות  על  דים 
סוריה  בשאלת  לרוסיה  טורקיה 
הברית.  מארצות  ולהתרחקותה 
את  לפרק  מעוניינת  טורקיה 
סו־ בצפון  הכורדית  האוטונומיה 
ריה, שבה היא רואה ארגון טרור, 
של  המתמשכת  נוכחותם  אך 
מנעו  באזור  אמריקניים  כוחות 
צבאי  במבצע  לפתוח  מטורקיה 

גדול.
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פת"ח החל לבנות את ביתו של 
המחבל שביצע את הפיגוע באריאל

הבית נבנה כשבוע בלבד לאחר שצה"ל הרס את ביתו של עומר אבו לילא 
שרצח את סמ"ר גל קיידאן והרב אחיעד אטינגר הי"ד ◆ הבית החדש נבנה 

באותה שכונה בה התגורר המחבל

מ‡: מ. יו„
לאחר  בלבד  כשבוע 
המ־ של  ביתו  את  הרס  שצה"ל 
חבל שביצע את הפיגוע באריאל 
את  לבנות  החל  הפת"ח  ארגון   -
שבי־ לילא,  אבו  עומר  של  ביתו 
סמ"ר  את  ורצח  הפיגוע  את  צע 
אטינגר  אחיעד  והרב  קיידאן  גל 
הי"ד. מדובר בבית שנבנה באותו 
התגוררה,  משפחתו  בו  אזור 
סל־ שבסביבת  א־זאוויה  בכפר 

פית.
המחבל עומר אבו לילא, בן 

19, היה ללא רקע ביטחוני קודם 
חוסל  הוא  ארגוני.  שיוך  וללא 
של  מצוד  בתום  שעבר  בחודש 
בכפר  ירי  חילופי  במהלך  יומיים 
סמוך לרמאללה. על פי הערכות, 

המחבל פעל לבדו.
התקשורת  לכלי  בריאיון 
הרב  הקדוש  של  אלמנתו  מתחה 
ביקורת  הי"ד,  אטינגר  אחיעד 
ואמרה:  הממשלה  מדיניות  על 
אותנו  עדכנו  אם  משנה  לא  "זה 
על ההריסה, כי זה לא משמעותי 
מעריכים  אנחנו  שם.  שעשו  מה 

הממשלה  אבל  החיילים,  את  את 
צריכה לשנות גישה".

"מדובר  הוסיפה:  אטינגר 
אותנו  להכחיד  שרוצה  באויב 
כעם. עד שלא נבין את זה - הת־
גובה לא תהיה בהתאם. כל מחבל 
– צריך להרוס לו את הבית ולגרש 
את משפחתו. כרגע אין פה שום 
משפחה  גירוש.  צריך  הרתעה, 
כך,  שלה  הילדים  את  שמחנכת 
לא צריכה להישאר כאן. ככה זה 

לא יכול להימשך".

בג"ץ דחה עתירה של 
פלסטינים נגד השלמת קטע 

מכביש עוקף
העתירה הוגשה לפני כ-6 שנים בעקבות פרסום ב"הארץ", שממנו גילו 

העותרים מה אירע לאדמתם

מ‡: יר‡ל לבי‡
פל־ של  עתירה  דחה  בג"ץ 
סטינים נגד השלמת קטע מכביש 
סמוך  באדמותיהם  העובר  עוקף 
אריה  ובית  אלג'רבי  לובן  לכפר 
הדבר  לטענתם,  שבשומרון. 
שלהם.  הזית  עצי  לעקירת  יביא 
"הפגיעה  השופט:  כתב  בנימוק 
במקרקעין היא מידתית גם בשל 
העובדה שצה"ל מתכוון להעתיק 

את העצים למקום אחר".
ב-2013  הוגשה  העתירה 
ב"הארץ",  פרסום  בעקבות 
אירע  מה  העותרים  גילו  שממנו 
שהגביל  הצבאי,  הצו  לאדמתם. 
לשטח  הפלסטינים  כניסת  את 
ירדן,  לגבול  המערכת  גדר  בין 
ניתן בסוף שנות ה-60 של המאה 
מתוכו  דונם   5,000 הקודמת. 
שנה  כ-20  למתנחלים.  הוקצו 
 - האדמות  נמסרו  יותר  מאוחר 

הפרקלי־ של  דעת  חוות  בגיבוי 
טות ובאישור אלוף פיקוד המרכז 
להסתדרות   - מצנע  עמרם  דאז, 
אותם  הקצתה  היא  הציונית. 

בתורה לחקלאים.
השופטים  ביקשו  ביולי, 

להגיש  ומהמתנחלים  מהמדינה 
״מסמך הכולל חוות דעת שמאית 
ותחשיב לצורכי פשרה מטעמם״, 
ב״ניסיון להביא את הצדדים לה־
חריגה  הצעה  זוהי  מוסכם״.  סדר 

לפיצוי עבור אדמה.

22 שנה אחרי:

 תיעוד חדש מאסון השייטת 
פורסם ע"י חיזבאללה

הארגון השיעי חשף את דבריו של מוסטפא בדר א-דין אחרי מותם של 12 
החיילים ב-1997, עם ציון יום השנה השלישי לחיסולו המסתורי בסוריה ◆ "הם 

לא ידעו שהם נכנסו למלכודת שלנו" אמרו בארגון

מ‡: מ. יו„
השלישי  השנה  יום  לכבוד 
חיזבאללה  בכיר  של  לחיסולו 
מוסטפא בדר א-דין, פרסם של־
שום הארגון סרטון חדש העוסק 
בדר  ב-1997.  השייטת  באסון 
א-דין, שחוסל במסתוריות בדמ־
שק ב-2016, מדבר למצלמה כמי 
שתכנן את המארב לכוח ובהמשך 
בשטח,  הפעולה  מפקד  גם  נראה 

שמדבר עם גבו למצלמה.
שהגיעו  השייטת  "לוחמי 
נכנסים  שהם  ידעו  לא  מאנצריה 
להם:  ואמרנו  שלנו,  למלכודת 
א-דין,  בדר  אמר  וסהלן'",  'אהלן 
עם  חיזבאללה  רמטכ"ל  שהיה 
מורנייה  עימאד  של  חיסולו 
מזכ"ל  לפי  השניים,  ב-2008. 
תכננו  נסראללה,  חסן  הארגון 

שהסתיים  לחיילים,  המארב  את 
הרו־ לוחמים   11  - קשה  בצורה 
גים, בהם מפקד הכוח סגן-אלוף 
בעת  שנהרג  וחובש  קורקי,  יוסי 

ניסיונות החילוץ.
לא  (בישראל)  אחד  "אף 
לאחר  אבל  להם,  קרה  מה  ידע 
של  חוליה  זו  כי  התברר  תחקיר 
יחידת עילית", אמר בדר א-דין. 
לפי הגרסה הרשמית של חיזבא־
המורדים  מירי  נהרג  הוא  ללה, 
סוריה,  בבירת  התעופה  נמל  על 
בת־ בכך.  מפקפקים  רבים  אך 
הפעולה  את  שייחסו  היו  חילה 
לישראל, אולם הרמטכ"ל הקודם 
גדי איזנקוט אמר ב-2017 כי הוא 
חשבונות  מסגירת  כחלק  חוסל 

פנימיים בחיזבאללה.
גם  נראה  הסרטון  בהמשך 
שמד־ בשטח,  הפעולה  מפקד 

כשמולו  למצלמה.  גבו  עם  בר 
תרשים,  משורטט  שעליו  לוח 
לפיקוד:  המפקד: "דיווחתי  אמר 
'היתקלות עם היהודים, התקלות 
ניתן  זה  בתרשים  היהודים'.  עם 
נפלו  האויב  חיילי  כיצד  לראות 
ומרגע  הפיצוץ  בתחום  ביחד 
הח־ של  ערמות  ראינו  הפיצוץ 

לאות האנושיות".
הפעולה,  אחרי  שנה   22
הצפצ־ "שירת  מבצע  שכונתה 
מה  חלוקות  עדיין  והדעות  פה", 
טוענים  בחיזבאללה  לאסון.  גרם 
היטב,  מתוכנן  מארב  זה  היה  כי 
שהכוח  שסבור  מי  יש  ואילו 
נתקל בו במקרה. אחרים אומרים 
הלוחמים  שנשאו  המטענים  כי 
היו  לא  המבצע  לצורכי  גבם  על 

בטוחים והתפוצצו עליהם.

ההסתדרות ביקשה מביהמ"ש 
למנות מפרק זמני למפעל 

חרסה
עובדי חרסה יפגינו גם היום, זה היום הרביעי, בכניסה למפעל בבאר שבע 

ובכניסה למפעל חברת האם

מ‡: יר‡ל 
לבי‡

מפעל  עובדי 
שבע,  בבאר  חרסה 
להיאבק  ממשיכים 
זכויותיהם.  על 
הוגשה בקשה דחו־
המשפט  לבית  פה 
המחוזי בבאר שבע, 
זמני  מפרק  למנות 

למפעל חרסה.  
 בהמשך לכך, 
האחרונה  בשעה 
החלטה  התקבלה 
בנושא  דיון  לקיים 

ביום ראשון. 
יגי־ "חרסה"  מפעל  עובדי 
ויערכו  שבע  מבאר  (ו')  היום  עו 
"קבלת שבת" מחאתית מול ביתו 
ובעלי  הדירקטוריון  יו"ר  של 
קבוצת "חמת" (החברה-האם של 

חרסה), בכפר שמריהו.

הפתאומית  החלטתו  כנגד 
לסגור לחלוטין את המפעל ולה־
עביר את פעילותו לטורקיה, תוך 
אף  עובדיו.  כ-115  של  פיטורם 
על פי שהעובדים במפעל הוותיק 
ומועס־ בהסתדרות  מאוגדים 
מהלך  קיבוצי,  הסכם  תחת  קים 

באופן  נעשו  והסגירה  הפיטורים 
עם  הידברות  כל  וללא  חד-צדדי 
ההסתדרות  נציגי  ועם  העובדים 
זכויותיהם  שיוסדרו  ומבלי   -
שייפגעו  העובדים  של  ותנאיהם 

קשות.
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חשוד נוסף בתאונת הפגע וברח 
בירושלים נעצר אתמול

חברו של הנהג שחשוד בדריסת ילד בן 11, חשוד בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש 
חקירה ◆ הילד עדיין מאושפז במצב אנוש בבית החולים שערי צדק

מ‡: מ. יו„
הצעיר  הנאשם,  של  חברו 
החשוד בדריסת ילד בן 11 ופצי־
עתו אנושות בתאונת הפגע וברח 
שסייע  בחשד  נעצר  בירושלים, 
להנאשם להימלט לאחר התאונה 

ובשיבוש הליכי החקירה.
הסגיר  ה-23  בן  הנאשם 
ראשון  ביום  למשטרה  עצמו  את 
פרס־ שהמשטרה  לאחר  האחרון 
מה את פרטיו וביקשה את עזרת 
הנא־ אחריו.  בחיפושים  הציבור 
שם נעצר לחקירה ובית המשפט 
האריך את מעצרו בשמונה ימים.
הש־ המשפט  בבית  בדיון 
סנ־ באמצעות  הנאשם,  טען  לום 
גורו עו"ד סוחמי עוליאל, כי הוא 
ה-11  בן  בילד  שפגע  הנהג  אינו 
שהיה  השכור  ברכב  ושהשתמש 

קצר  לזמן  רק  בתאונה  מעורב 
כדי להניע את הרכב הפרטי שלו 

שנתקע.
שבו  סרטון  פרסם  הנאשם 
של  למהירות  מגיע  נהג  נראה 
210 קמ"ש בזמן נסיעה. בכותרת 
אומרות:  "כשהן  נכתב:  הסרטון 
כן,  כמו  ריק'".  בית  יש  'תבואו, 
אומר:  מישהו  נשמע  בסרטון 
"אחי, עשו שני קילומטר בשנייה, 
אחי" - כשמד המהירות נוגע בקו 
לקו  בחזרה  וירד  קמ"ש  ה-220 
לא  לעכשיו,  נכון  קמ"ש.  ה-200 
ידוע אם הנהג הוא הנאשם עצמו, 
בנסיעה.  השתתף  שבכלל  או 
אחת המגיבות כתבה: "אתה יודע 
שעל סרטון כזה המשטרה יכולה 
לקנוס אותך?". אחר כתב: "חחח 

מטורף, סע בזהירות".

נמסר  השבוע  בתחילת 
שבו  צדק,  שערי  החולים  מבית 
שהוא  ה-11,  בן  הילד  מאושפז 
ושהרופאים  אנוש  במצב  עדיין 
בי־ חייו  על  להילחם  ממשיכים 

חידה לטיפול נמרץ.
הנא־ שעבר  בשבוע  כזכור, 
הילד  את  הנראה  ככל  דרס  שם 
הוא  שבירושלים.  רמות  בשכונת 
צדק  שערי  החולים  לבית  פונה 
ביצעו  מד"א  כשצוותי  שבעיר 
והמשטרה  החייאה,  פעולות  בו 
אחרי  נרחבים  בחיפושים  פתחה 
הנהג הדורס. הרכב הפוגע נמצא 
מאוחר יותר בגבעת זאב שבירו־
הסגיר  כאמור  הנהג  אבל  שלים, 

את עצמו למשטרה רק אתמול.
 

 מנגנון כספי הטרור של חמאס – נחשף
רס"ן ע', האיש שעוקב אחר העברות הכספים הפלסטיניות, מגלה בראיון 

בלעדי פרטים לא ידועים ◆ "האסירים הביטחוניים מקבלים שכר כפול - גם 
מהרשות וגם מחמאס" אמר

מ‡: מ. יו„
צה"ל חשף חלק מהשיטות 
טרור  כספי  מלבין  חמאס  שבהן 
בראיון  ושומרון.  יהודה  בשטחי 
מגלה  היום",  ל"ישראל  בלעדי 
רס"ן ע', ראש מדור לוחמה כלכ־
לית בפיקוד מרכז, כי לצד מערך 
הרשות  של  המסודר  התמיכה 
ובמש־ במחבלים  הפלסטינית 
מנגנון  חמאס  מנהל   - פחותיהם 

מקביל בעל סממנים דומים.
לפי  שפועל   - המנגנון 
תעריפים, שנות מאסר וכדומה - 
מנוהל מעזה בעיקר על ידי משו־
חררי עסקת שליט, אך מעורבים 

בו גם אנשי חמאס בחו"ל.
חמאס  כי  מסביר  ע'  רס"ן 
המחבלים  למשפחות  מעניק 
תשלו־ "כפל  של  בסוג  תמיכה 
לכלא  נכנס  "כשחמאסניק  מים". 
רק  לא   - תמיכה  מקבל  הוא 
גם  אלא  הפלסטינית,  מהרשות 
שפ־ או  אותו  ששלח  מהארגון 
עולת הטרור בוצעה בשמו. אותו 
בעת  גם  כספים  מקבל  מחבל 
שחרורו", הוא מפרט, "משפחות 

העת  כל  נתמכות  חמאס  מחבלי 
חתו־ כמו  שונים  צרכים  בסיפוק 
חובות.  וכיסוי  לימוד  שכר  נות, 

הכל לפי הצורך המזדמן".
האחרו־ השנים  בשלוש 
נתפסו  בכתבה,  צה"ל  חושף  נות, 
כספי טרור בסכום של יותר מ־6 
נתפסו  הכספים  שקלים.  מיליון 
בפשיטות רבות של הצבא, מג"ב 

ושב"כ, על בסיס מידע מודיעיני 
כלכלית  לוחמה  במדור  שרוכז 
כן,  כמו  המודיעין.  ובקהיליית 
וס־ מכוניות  רב,  רכוש  הוחרמו 
על  שתוגמל  ממי  שונות  חורות 
שבו  פיגוע  בעקבות  חמאס  ידי 
ממי  או  משפחתו,  בן  השתתף 
לחמאס  וסייע  פעולה  ששיתף 
להלבין כספים באמצעות עסקיו.

"לכל איש יש שם" בכנסת:

ראשי המדינה קראו שמות 
נספי שואה והדליקו נרות 

לזכרם
ראש הממשלה נתניהו: "חמי זכרונו לברכה ניצל מהשואה, כי אהבתו לארץ 

ישראל ולתורה גברה על אהבתו למשפחתו. הוא החליט לעלות לארץ כשליח 
של ישיבת המוסר נוברהדק שבה היה עילוי"

מ‡: יוני טיין       
הזיכרון  יום  טקס  הסתיים 
לשואה ולגבורה בכנסת ישראל - 
"לכל איש יש שם", שנערך בסי־
המלחמה  שבתוך  "המלחמה  מן 
– מאבק ההישרדות של היהודים 

בשואה".
נספי  משמות  קראו  בטקס 
ראובן  המדינה,  נשיא  השואה: 
יולי  הכנסת,  יו"ר  ריבלין,  (רובי) 
(יואל) אדלשטיין, ראש הממשלה 
בנימין נתניהו, נשיאת בית המש־
השרים  חיות,  אסתר  העליון  פט 
ח"כ מירי רגב, ח"כ חיים כץ, ח"כ 
אריאל,  אורי  והשר  כחלון  משה 
יועז  האוזר,  צבי  הכנסת:  חברי 
הנדל, עומר ינקלביץ' (כחול לבן), 
(העבודה),  פרץ  עמיר  גבאי,  אבי 
תמר  הימין),  (איחוד  פרץ  רפי 
ירו־ העיר  ראש  (מרצ),  זנדברג 
הנהלת  ויו"ר  ליאון,  משה  שלים, 

"יד ושם" אבנר שליו.
יולי  ח"כ  הכנסת,  יו"ר 
מפעל  "את  אדלשטיין:  (יואל) 
ה12  הכנסת  יו"ר  ייסד  ההנצחה 
בארגוני  שלחם  ז"ל  שילנסקי  דב 
השואה  ובמהלך  לפני  המחתרת 
הנאציים  החושך  בני  ואחריה. 
מעל  ישראל  את  להכרית  שאפו 

פני האדמה אבל נצח ישראל לא 
ישקר עוד".

ראובן  המדינה,  נשיא 
אני  שנה  "מידי  ריבלין:  (רובי) 
עם רעייתי כאן בטקס והשנה אני 
כאן לבד מפני שאיני חשה בטוב 
אך אקריא משמות בני משפחתה 
ילדים,  אשתי,  של  דודיה  בני   -
שנ־ עוללים  תינוקות,  פעוטות, 

שארו ללא שם".
בני־ ח"כ  הממשלה,  ראש 
לברכה  זכרונו  חמי  נתניהו:  מין 
ניצל מהשואה, כי אהבתו לתורה 
אהבתו  על  גברה  ישראל  ולארץ 
לעלות  החליט  הוא  למשפחתו. 
המוסר  ישיבת  של  כשליח  לארץ 
אביו  עילוי.  היה  שבה  נוברהדק 
הרכבת  תחנת  עד  אחריו  רדף 
וני־ לארץ  שעלה  לפני  בוורשה 
אבל  להישאר,  אותו  לשדל  סה 
זה  כל  הרכבת.  על  עלה  שמואל 
שנ־ העצום  החלל  את  מספר  לא 
פער בחייו שאיבד את כל משפ־

חתו בעיר בולגיירא".
הע־ המשפט  בית  נשיאת 
ליון אסתר חיות: "טקס זה משמר 
את זכר הנספים לאחר שהעמלק 
את  רק  לא  ליטול  ביקש  הנאצי 
וחרט  זהותם  את  גם  אלא  חייהם 

על האנשים מספרים".
על  הודלקו  זיכרון  נרות   6
ידי חברי הכנסת בני גנץ, בצלאל 
ואמה  ברק  קרן  ואביו,  סמוטריץ' 
ויבגני סובה, וניצולי השואה הרב 
סי־ לוי.  ואסתר  דרוקמן  חיים 
מדליקי  של  המרגשים  פוריהם 
עומדים  בעודם  הוקרנו  הנרות 

נרגשים על במת הטקס.
קראו  הראשיים  הרבנים 
תהילים ואמרו קדיש, ומ"מ החזן 
"אל  תפילת  נשא  לצה"ל  הראשי 

מלא רחמים".
הפעם  זו  התקיים  הטקס, 
בסימן  ונערך  בכנסת,  ה-30 
 – המלחמה  שבתוך  "המלחמה 
היהודים  של  ההישרדות  מאבק 

בשואה".
תחילת  לפני  לראשונה, 
הטקס, הוזמנו האורחים להדליק 
בכניסה למשכן מאות נרות זיכרון 

עליהם שמות נספי שואה.
יו"ר הכנסת, יולי יואל אד־
"בונים  בתערוכה  ביקר  לשטיין, 
זיכרון", אשר הוצבה  בסמוך לט־
של  מיצירותיהם  והציגה  רקלין 
האמנים ניצולי השואה ברוך וינד 

ושרה מלצר.

mailto:a035444900@gmail.com
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חשוד נוסף בתאונת הפגע וברח 
בירושלים נעצר אתמול

חברו של הנהג שחשוד בדריסת ילד בן 11, חשוד בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש 
חקירה ◆ הילד עדיין מאושפז במצב אנוש בבית החולים שערי צדק

מ‡: מ. יו„
הצעיר  הנאשם,  של  חברו 
החשוד בדריסת ילד בן 11 ופצי־
עתו אנושות בתאונת הפגע וברח 
שסייע  בחשד  נעצר  בירושלים, 
להנאשם להימלט לאחר התאונה 

ובשיבוש הליכי החקירה.
הסגיר  ה-23  בן  הנאשם 
ראשון  ביום  למשטרה  עצמו  את 
פרס־ שהמשטרה  לאחר  האחרון 
מה את פרטיו וביקשה את עזרת 
הנא־ אחריו.  בחיפושים  הציבור 
שם נעצר לחקירה ובית המשפט 
האריך את מעצרו בשמונה ימים.
הש־ המשפט  בבית  בדיון 
סנ־ באמצעות  הנאשם,  טען  לום 
גורו עו"ד סוחמי עוליאל, כי הוא 
ה-11  בן  בילד  שפגע  הנהג  אינו 
שהיה  השכור  ברכב  ושהשתמש 

קצר  לזמן  רק  בתאונה  מעורב 
כדי להניע את הרכב הפרטי שלו 

שנתקע.
שבו  סרטון  פרסם  הנאשם 
של  למהירות  מגיע  נהג  נראה 
210 קמ"ש בזמן נסיעה. בכותרת 
אומרות:  "כשהן  נכתב:  הסרטון 
כן,  כמו  ריק'".  בית  יש  'תבואו, 
אומר:  מישהו  נשמע  בסרטון 
"אחי, עשו שני קילומטר בשנייה, 
אחי" - כשמד המהירות נוגע בקו 
לקו  בחזרה  וירד  קמ"ש  ה-220 
לא  לעכשיו,  נכון  קמ"ש.  ה-200 
ידוע אם הנהג הוא הנאשם עצמו, 
בנסיעה.  השתתף  שבכלל  או 
אחת המגיבות כתבה: "אתה יודע 
שעל סרטון כזה המשטרה יכולה 
לקנוס אותך?". אחר כתב: "חחח 

מטורף, סע בזהירות".

נמסר  השבוע  בתחילת 
שבו  צדק,  שערי  החולים  מבית 
שהוא  ה-11,  בן  הילד  מאושפז 
ושהרופאים  אנוש  במצב  עדיין 
בי־ חייו  על  להילחם  ממשיכים 

חידה לטיפול נמרץ.
הנא־ שעבר  בשבוע  כזכור, 
הילד  את  הנראה  ככל  דרס  שם 
הוא  שבירושלים.  רמות  בשכונת 
צדק  שערי  החולים  לבית  פונה 
ביצעו  מד"א  כשצוותי  שבעיר 
והמשטרה  החייאה,  פעולות  בו 
אחרי  נרחבים  בחיפושים  פתחה 
הנהג הדורס. הרכב הפוגע נמצא 
מאוחר יותר בגבעת זאב שבירו־
הסגיר  כאמור  הנהג  אבל  שלים, 

את עצמו למשטרה רק אתמול.
 

 מנגנון כספי הטרור של חמאס – נחשף
רס"ן ע', האיש שעוקב אחר העברות הכספים הפלסטיניות, מגלה בראיון 

בלעדי פרטים לא ידועים ◆ "האסירים הביטחוניים מקבלים שכר כפול - גם 
מהרשות וגם מחמאס" אמר

מ‡: מ. יו„
צה"ל חשף חלק מהשיטות 
טרור  כספי  מלבין  חמאס  שבהן 
בראיון  ושומרון.  יהודה  בשטחי 
מגלה  היום",  ל"ישראל  בלעדי 
רס"ן ע', ראש מדור לוחמה כלכ־
לית בפיקוד מרכז, כי לצד מערך 
הרשות  של  המסודר  התמיכה 
ובמש־ במחבלים  הפלסטינית 
מנגנון  חמאס  מנהל   - פחותיהם 

מקביל בעל סממנים דומים.
לפי  שפועל   - המנגנון 
תעריפים, שנות מאסר וכדומה - 
מנוהל מעזה בעיקר על ידי משו־
חררי עסקת שליט, אך מעורבים 

בו גם אנשי חמאס בחו"ל.
חמאס  כי  מסביר  ע'  רס"ן 
המחבלים  למשפחות  מעניק 
תשלו־ "כפל  של  בסוג  תמיכה 
לכלא  נכנס  "כשחמאסניק  מים". 
רק  לא   - תמיכה  מקבל  הוא 
גם  אלא  הפלסטינית,  מהרשות 
שפ־ או  אותו  ששלח  מהארגון 
עולת הטרור בוצעה בשמו. אותו 
בעת  גם  כספים  מקבל  מחבל 
שחרורו", הוא מפרט, "משפחות 

העת  כל  נתמכות  חמאס  מחבלי 
חתו־ כמו  שונים  צרכים  בסיפוק 
חובות.  וכיסוי  לימוד  שכר  נות, 

הכל לפי הצורך המזדמן".
האחרו־ השנים  בשלוש 
נתפסו  בכתבה,  צה"ל  חושף  נות, 
כספי טרור בסכום של יותר מ־6 
נתפסו  הכספים  שקלים.  מיליון 
בפשיטות רבות של הצבא, מג"ב 

ושב"כ, על בסיס מידע מודיעיני 
כלכלית  לוחמה  במדור  שרוכז 
כן,  כמו  המודיעין.  ובקהיליית 
וס־ מכוניות  רב,  רכוש  הוחרמו 
על  שתוגמל  ממי  שונות  חורות 
שבו  פיגוע  בעקבות  חמאס  ידי 
ממי  או  משפחתו,  בן  השתתף 
לחמאס  וסייע  פעולה  ששיתף 
להלבין כספים באמצעות עסקיו.

"לכל איש יש שם" בכנסת:

ראשי המדינה קראו שמות 
נספי שואה והדליקו נרות 

לזכרם
ראש הממשלה נתניהו: "חמי זכרונו לברכה ניצל מהשואה, כי אהבתו לארץ 

ישראל ולתורה גברה על אהבתו למשפחתו. הוא החליט לעלות לארץ כשליח 
של ישיבת המוסר נוברהדק שבה היה עילוי"

מ‡: יוני טיין       
הזיכרון  יום  טקס  הסתיים 
לשואה ולגבורה בכנסת ישראל - 
"לכל איש יש שם", שנערך בסי־
המלחמה  שבתוך  "המלחמה  מן 
– מאבק ההישרדות של היהודים 

בשואה".
נספי  משמות  קראו  בטקס 
ראובן  המדינה,  נשיא  השואה: 
יולי  הכנסת,  יו"ר  ריבלין,  (רובי) 
(יואל) אדלשטיין, ראש הממשלה 
בנימין נתניהו, נשיאת בית המש־
השרים  חיות,  אסתר  העליון  פט 
ח"כ מירי רגב, ח"כ חיים כץ, ח"כ 
אריאל,  אורי  והשר  כחלון  משה 
יועז  האוזר,  צבי  הכנסת:  חברי 
הנדל, עומר ינקלביץ' (כחול לבן), 
(העבודה),  פרץ  עמיר  גבאי,  אבי 
תמר  הימין),  (איחוד  פרץ  רפי 
ירו־ העיר  ראש  (מרצ),  זנדברג 
הנהלת  ויו"ר  ליאון,  משה  שלים, 

"יד ושם" אבנר שליו.
יולי  ח"כ  הכנסת,  יו"ר 
מפעל  "את  אדלשטיין:  (יואל) 
ה12  הכנסת  יו"ר  ייסד  ההנצחה 
בארגוני  שלחם  ז"ל  שילנסקי  דב 
השואה  ובמהלך  לפני  המחתרת 
הנאציים  החושך  בני  ואחריה. 
מעל  ישראל  את  להכרית  שאפו 

פני האדמה אבל נצח ישראל לא 
ישקר עוד".

ראובן  המדינה,  נשיא 
אני  שנה  "מידי  ריבלין:  (רובי) 
עם רעייתי כאן בטקס והשנה אני 
כאן לבד מפני שאיני חשה בטוב 
אך אקריא משמות בני משפחתה 
ילדים,  אשתי,  של  דודיה  בני   -
שנ־ עוללים  תינוקות,  פעוטות, 

שארו ללא שם".
בני־ ח"כ  הממשלה,  ראש 
לברכה  זכרונו  חמי  נתניהו:  מין 
ניצל מהשואה, כי אהבתו לתורה 
אהבתו  על  גברה  ישראל  ולארץ 
לעלות  החליט  הוא  למשפחתו. 
המוסר  ישיבת  של  כשליח  לארץ 
אביו  עילוי.  היה  שבה  נוברהדק 
הרכבת  תחנת  עד  אחריו  רדף 
וני־ לארץ  שעלה  לפני  בוורשה 
אבל  להישאר,  אותו  לשדל  סה 
זה  כל  הרכבת.  על  עלה  שמואל 
שנ־ העצום  החלל  את  מספר  לא 
פער בחייו שאיבד את כל משפ־

חתו בעיר בולגיירא".
הע־ המשפט  בית  נשיאת 
ליון אסתר חיות: "טקס זה משמר 
את זכר הנספים לאחר שהעמלק 
את  רק  לא  ליטול  ביקש  הנאצי 
וחרט  זהותם  את  גם  אלא  חייהם 

על האנשים מספרים".
על  הודלקו  זיכרון  נרות   6
ידי חברי הכנסת בני גנץ, בצלאל 
ואמה  ברק  קרן  ואביו,  סמוטריץ' 
ויבגני סובה, וניצולי השואה הרב 
סי־ לוי.  ואסתר  דרוקמן  חיים 
מדליקי  של  המרגשים  פוריהם 
עומדים  בעודם  הוקרנו  הנרות 

נרגשים על במת הטקס.
קראו  הראשיים  הרבנים 
תהילים ואמרו קדיש, ומ"מ החזן 
"אל  תפילת  נשא  לצה"ל  הראשי 

מלא רחמים".
הפעם  זו  התקיים  הטקס, 
בסימן  ונערך  בכנסת,  ה-30 
 – המלחמה  שבתוך  "המלחמה 
היהודים  של  ההישרדות  מאבק 

בשואה".
תחילת  לפני  לראשונה, 
הטקס, הוזמנו האורחים להדליק 
בכניסה למשכן מאות נרות זיכרון 

עליהם שמות נספי שואה.
יו"ר הכנסת, יולי יואל אד־
"בונים  בתערוכה  ביקר  לשטיין, 
זיכרון", אשר הוצבה  בסמוך לט־
של  מיצירותיהם  והציגה  רקלין 
האמנים ניצולי השואה ברוך וינד 

ושרה מלצר.

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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טמרה: הוביל כחצי טון בשר 
לא ראוי למאכל אדם ברכבו

הבשר הוחרם על ידי יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות, והחשוד בן ה-42 
תושב טמרה עוכב לחקירה

מ‡: יר‡ל לבי‡
שוטרי  של  יזומה  בפעילות 
בעיר  אתמול  ישראל  משטרת 
ברכב  השוטרים  הבחינו  טמרה, 

מסחרי שעורר את חשדם.
הרכב  לנהג  הורו  השוטרים 
הופתעו  ברכבו  ובחיפוש  לעצור 
בשר  טון  כחצי  לגלות  השוטרים 
מו־ כשהוא  הרכב  בתוך  מוסלק 
חזק ללא וקירור בתנאי תברואה 
הנדר־ האישורים  וללא  ירודים 

שים להובלת בשר.

יחי־ ידי  על  הוחרם  הבשר 
החק־ משרד  של  הפיצו"ח  דת 
תושב  ה-42  בן  והחשוד  לאות  

טמרה עוכב לחקירה.
כי  מסרה  ישראל  משטרת 
הנו־ האכיפה  רשויות  עם  יחד 
הנחוש  במאבקם  ימשיכו  ספות, 
בדגש  פיראטי  מזון  שיווק  כנגד 
קרו־ שלעיתים  החי  מן  מזון  על 
בות מובל או מוחזק בתנאים לא 
בריאות  את  לסכן  ועלול  ראויים 

הציבור.

איגוד הדייגים בישראל:

שמורות הטבע הימיות אמצעי 
להשמדת מורשת הדיג

איגוד הדייגים בישראל הגיש 70 התנגדויות ◆ לטענתם, המשמעות היא - מכת 
מוות לדיג המסורתי

מ‡: יר‡ל לבי‡  
בישראל  הדייגים  איגוד 
לוועדה  התנגדויות,   70 הגיש 
על  חיפה  ובניה-  לתכנון  המחוזית 
"ראש  ימית  טבע  שמורת  תוכנית 

כרמל".
בהתנגדויות  הדגיש  האיגוד 
כי הדיג בראש כרמל מתבצע מזה 
עוד  החדשה,  בעת  שנים.  אלפי 
אחריה,  ובטח  המדינה,  קום  לפני 

בראש  השמורה  של  וההרחבה 
שנ־ ההגבלות  אחרי  וודאי  כרמל, 
 ,2016 ב-  הכלכלה  בוועדת  תנו 

תהווה מכת מוות לדייגי הצפון.
"גם ככה יש איסור לדוג על 
פי התקנות מדצמבר 2016 בשיטת 
כך  לנחשולים,  מצפון  מכמורת, 
שהמשמעות אחת היא - מכת מוות 
להגדיל  רוצים  המסורתי.  לדיג 
בבת אחת את השמורה הקיימת פי 

50%! בלי אפשרות לדוג בשראק, 
בחסקה ובצ'ינצ'ולות."

לבטל  האיגוד  דורש  בנוסף 
ולה־ הוולחוף  ועדת  החלטת  את 
מנת  על  לרט"ג  התכנית  את  חזיר 
שיתוף  ותוך  הדיג  אגף  עם  שידונו 
השמורה,  היקף  על  הדייגים  נציגי 
על  שיוטלו  המגבלות  גבולותיה 
בשמו־ שיותרו  הדיג  וסוגי  הדייג 

רה.

יצרנית מתכות רימתה את 
נאס"א, ולוויינים שעלו 700 

מיליון דולר התרסקו 
סוכנות החלל האמריקאית טוענת כי ספקית אלומיניום זייפה מבדקים 

לעמידות המתכת, וכתוצאה מכך שני שיגורי לוויינים כשלו

מ‡: יר‡ל לבי‡
תו־ זייפה  מתכות  יצרנית 
לנאס"א  וסיפקה  מבדקים  צאות 
שגרם  מהלך  פגומים,  חומרים 
דולר  מיליון   700 של  להפסדים 
של  כושלים  שיגורים  ולשני 
מחקירה  עולה  כך  לוויינים, 
האמרי־ החלל  סוכנות  שניהלה 

קאית.
חברה  מעורבת  בהונאה 
פרופיילס,  סאפא  בשם  מאורגון 
לרכי־ אישורים  אלפי  שזייפה 
במשך  שסיפקה  אלומיניום  בי 
כולל  לקוחות,  למאות  שנה   19
שי־ הפגומים  החלקים  נאס"א. 
טאורוס  בבניית  נאס"א  את  משו 
לשגר  אמור  שהיה  טיל   ,XL
כדור  של  אקלים  מחקר  לווייני 
רכב  וב-2011.  ב-2009  הארץ 
הל־ את  שנושא  מבנה  המעטפת, 

האטמו־ את  חוצה  כשהוא  וויין 
וגרם  לחלוטין  נפתח  לא  ספירה, 
ההודעה  לפי  השיגור,  לכישלון 

של נאס"א.
המבדקים  "כשתוצאות 
מסופקים  והאישורים  משתנות 
אמר  נכשלות",  משימות  בזיוף, 
שיגור  שירותי  מנהל  נורמן,  ג'ים 
גרם  שהדבר  אמר  הוא  בנאס"א. 

לאובדן של שנות מחקר רבות.

מת־ נאס"א  של  ההודעה 
שנורסק  אחרי  שבוע  פרסמת 
הנוכחית  האם  החברה  הידרו, 
את  לפצות  הסכימה  סאפא,  של 
וגופים  הביטחון  משרד  נאס"א, 
כדי  דולר  מיליון  ב-46  אחרים 
הפליליים  האישומים  את  לסגור 
שהתרחשה  בהונאה  הקשורים 

בין 2015-1996.
 

טבעת חולצה מגרונו של פעוט 
בן שנתיים וחצי

העגיל התמקם בוושט סמוך לקנה הנשימה ◆ בן השנתיים וחצי הובהל לחדר 
הניתוח בבית החולים זיו שבצפת, שם חולץ התכשיט באמצעות ציוד אופטי

מ‡: מ. יו„
הרפואי  במרכז  המיון  לחדר 
בן  פעוט  אתמול  הובא  בצפת  זיו 
העליון,  מהגליל  וחצי  שנתיים 
מרייר  שקט,  מאי  סובל  כשהוא 
הר־ הצוות  לבכות.  מפסיק  ואינו 
רנטגן  צילום  בדחיפות  ביצע  פואי 
טבעת  עגיל  בלע  הפעוט  כי  וגילה 
המ־ באזור  שהתמקם  דק,  מוזהב 
לקנה  בסמוך  לוושט,  בכניסה  סוכן 

הנשימה.
של  המסוכן  המיקום  בשל 
הגוף הזר, הובהל הפעוט בדחיפות 
מחל־ רופאי  ידי  על  הניתוח  לחדר 
אוחיון  סער  ד"ר  גרון  אוזן  אף  קת 
ציוד  ובאמצעות  כרם,  מרואן  וד"ר 
אופטי חדיש העגיל חולץ בהצלחה 

מגרונו.
מנהל  מרחבי  שלמה  ד"ר 
ראש  וכירורגיית  א.א.ג  יחידת 

ביקש  זיו  הרפואי  במרכז  צוואר, 
להדגיש את הצורך בהרחקת ילדים 
מחפצים קטנים, היכולים להישאף 

הבליעה ולסכן  או  לדרכי הנשימה 
את חיי הילדים.
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על כפות המאזניים: דף גמרא 
או עזרה לבחור

מה עלה ב'גורל הקודש' שנערך בביתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

מ‡: יר‡ל 
לבי‡

מכ־ שאלה 
העוסקת  רעת 
תורה  בלימוד 
ובה־ אחד,  מצד 
של  רוחנית  צלה 
שני,  מצד  נפשות 
להכרעתו  הונחה 
יש־ של  רבן  של 
הגר"ח  מרן  ראל 
קניבסקי שליט"א. 
הרה"ג  מספר  וכך 
מילר  אליאב  רבי 
כפי  שליט"א, 
ור־ בחיל  ששאל 
של  רבן  את  עדה 
שליט"א,  ישראל 
בהפותח  ופורסם 

של דרשו:
"שאלתי את 

תלמיד  כשאברך  שליט"א,  רבינו 
חכם יכול ללמוד דף גמרא, ומצד 
שני, בזמן הזה הוא יכול גם ללכת 
"לכו־ עדיף?  מה  לבחור,  לעזור 
שלימוד  חונכנו  כך  ועל  ברור  לנו 
ביותר  העליון  הערך  הוא  התורה 
חסד  שני  מצד  אך  בעולם,  שיש 

של  הרוחני  עולמו  בהצלת  רוחני 
הערכים  בעולם  עדיף  מה  נער? 

שלנו?
שליט"א,  התורה  שר  "מרן 
בחדרו,  נמצאים  מעלה  ששרפי 
עיני־ ומול  תנ"ך  להביא  מבקש 

קודש'.  'גורל  עורך  הנדהמות  נו 
תלפיות  תל  שהוא  זה,  בחדר 
לעולם היהודי כולו, שוררת כעת 
כמה  אורך  הגורל  דרוכה.  דומיה 
דקות ויותר, ולבסוף מרן שליט"א 

מכריע ופוסק: בחור!'"

הבית הלבן: "הנשיא טראמפ 
יגיע בקרוב לביקור רשמי 

בטורקיה"
בין ארה"ב לטורקיה שוררים חילוקי דעות בנוגע לשלל נושאים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המדי־ בין  המחלוקות  בצל 
נות: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
בטו־ לביקור  בקרוב  להגיע  צפוי 
הלבן,  הבית  הודעת  לפי  רקיה. 

במדינה  טראמפ  של  ביקורו 
יולי  בחודש  יתקיים  האירופית 

הקרוב.
שו־ לטורקיה  ארה"ב  בין 
לשלל  בנוגע  דעות  חילוקי  ררים 
הנושאים  בראש  כאשר  נושאים, 

הנמצאים במחלוקת היא מכירתה 
של מערכת היירוט הרוסית אס-
שהוביל  מה  הטורקים,  לידי   400
את האמריקנים לבטל את מכירת 

מטוסי האף-35 לטורקיה. 

האם אסדת לוויתן תפלוט 
לאוויר מזהמים בכמות גבוהה? 

אסדת לוויתן תפלוט לאוויר מזהמים בכמות גבוהה מהמוצהר, בעוד יעילות 
המערכת למניעת הזיהום תהיה נמוכה מהמוצהר. כך על פי דו"ח חברת מומחים 

בינלאומית

מ‡: יר‡ל לבי‡
הבית",  "שומרי  עמותת 
שלחה מכתב לראש אגף איכות 
אוויר ולממונה מטעם חוק אוויר 
הסביבה,  להגנת  במשרד  נקי 
אליו צורף דו"ח שקיבלה העמו־
הדנית,   Rambollמחברת תה 
אחת החברות המובילות בעולם 
לאיכות  ההנדסי  הייעוץ  בתחום 

אוויר בתעשיות הנפט והגז.
מספר  על  מלמד  הדו"ח 
כשלים מהותיים שנפלו בבקשת 
זה  ובכלל  עצמה  הפליטה  היתר 
אוויר  חוק  בהוראות  עמידה  אי 
נקי וכן סתירה שאינה מתיישבת 
הגז  הרכבי  לגבי  נובל  בדיווחי 

והקונדנסט.
רשימה  מצוינת  בדו"ח 
ואירו־ מקורות  של  מפורטת 
ני־ שלא  לאוויר,  פליטה  עי 
מספקת  התייחסות  להם  תנה 
בבקשת  בכלל)  התייחסות  (או 
חוסרים  *קיימים  ההיתר; 
סתירות,  גם  כמו  מהותיים, 
חברת  ע"י  שהועברו  בנתונים 
הערכת  לביצוע  ודרושים  נובל 
אלו  (נתונים  לציבור*  סיכונים 
חברת  כולל  מחברות,  נדרשים 
חוק  פי  על  עצמה,  אנרג'י  נובל 
ובאירופה); *המומחים  בארה"ב 
בהתאמ־ הנדסי  ספק  מטילים 
המוצהרת  הצלחתו  ומידת  תו 
הפליטות  להפחתת  הפתרון  של 
שאינו  העובדה  בשל  הן  לאוויר, 
וקונ־ גז  עבור  המומלץ  הפתרון 
דנסט בעלי ההרכב שפורסם ע"י 
העו־ הניסיון  בשל  והן  החברה, 

למי הדל עם פתרון זה לאסדות 
בעלות  גז  ולאסדות  בכלל,  גז 
בפרט*;  כלוויתן  גבוהה  תפוקה 
הגדול  הפער  את  מדגים  הדו"ח 
בין סטנדרט הדיווח הנדרש מח־
אל  בישראל,  אנרג'י  נובל  ברת 
מול הנדרש מאותה חברה עצמה 

במפרץ מקסיקו.
באמצעות  מומן  הדו"ח 
מהמידע  חלק  הציבור.  תרומות 
באמצעות  רק  להשגה  היה  ניתן 
המידע,  חופש  ועתירות  בקשות 
סירבה  אנרג'י  נובל  חברת  שכן 

לפרסמו.
עמותת  יו"ר  ספיר,  יוני 
שומרי הבית: "אנו דורשים מה־

להימנע  הסביבה  להגנת  משרד 
הפליטה  היתר  טיוטת  מפרסום 
עבור אסדת לוויתן, לכל הפחות 
החד־ הדעת  חוות  שתיבחן  עד 
ההמ־ יוטמעו  שהתקבלה,  שה 
בטיוטת  זו  דעת  מחוות  לצות 
חוס־ שיושלמו  עד  וכן  ההיתר 
ההיתר  בבקשת  מהותיים  רים 
שהוגשה ע"י נובל אנרג'י. אסדת 
תחרוג,  החוף  בקרבת  לוויתן 
לדעת  מאוד  גבוהה  בסבירות 
מומחים מובילים, מהוראות חוק 
פליטה  היתר  מתן  נקי.  אוויר 
אישור  מתן  משמעו  הזו  לאסדה 
שנועד  בחוק  החוק.  על  לעבור 
האוכ־ וחיי  בריאות  על  לשמור 
קוצו  על  לדקדק  עלינו  לוסייה, 
והמפעלים  החברות  עם  יוד  של 
ולעמוד על כך שיפעלו במסגרת 
ממנו,  יחרגו  ולא  בלבד  החוק 
שכן כל חריגה משמעותה פגיעה 

בחיי אדם ובבריאות הציבור."
העיתו־ כותבת  בתגובה 
נאית מירב ארלוזרוב בדה מרקר 
ותוקפת את המתנגדים לאסדה. 
זאת",  לכתוב  עדינה  דרך  "אין 
כתבה, אבל המאבק הציבורי נגד 
מי־ שגוי  מאבק  הוא  הגז  אסדת 
אחריות.  חסר  לומר  שלא  סודו, 
ארגוני  של  העדינה  ההתפתלות 
התושבים  כי  מרמזת  הסביבה 
הכל־ בשיקולים  רק  לא  טועים 
כליים, הביטחוניים או המדיניים 
קודם  הם  שלהם,  המאבק  של 
כל ולפני הכל טועים בשיקולים 
שהתו־ החלופה  הסביבתיים. 
הרחקת   � לקדם  מנסים  שבים 
ק"מ  של 10  ממרחק  הגז  אסדת 
מהחוף (מיקומה הנוכחי) למרחק 
של 120 ק"מ מהחוף � היא הג־
רועה מבחינה סביבתית, ולכן כל 
ארגוני הסביבה והמשרד להגנת 

הסביבה אינם תומכים בה.
החלופות  בין  "הבחירה 
שקיים  כפי  קשה �  בחירה  היא 
האנרגיה,  במשק  בחירה  בכל 
יתרו־ יש  אפשרית  חלופה  לכל 
עמדתנו  סיכונים.  גם  אבל  נות, 
היא כי החלופה שנבחרה � מי־
ק"מ   10 במרחק  האסדה  קום 
מהחוף � היא החלופה הסבירה 
עמו־ כותבת  העניין",  בנסיבות 
תת טבע ודין בניסוח עדין, שה־
היא  שלו  הלא־עדינה  משמעות 
לא  מאבק  מנהלים  שהתושבים 
האינטרס  את  הסותר  רציונלי, 

הסביבתי שלהם.
 

פולין: מחאות נגד השבת 
הרכוש היהודי 

מושמעת קריאה להתנגד לתביעות היהודים, שיעלו לעם הפולני מיליארדים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
במרכז  יום  כל  קורה  זה 
על  אזרחים  מחתימים  ורשה: 
,הדוגל   447 חוק  נגד  עצומה 
בהשבת הרכוש היהודי בפולין, 
בהפגנה  להשתתפות  וקוראים 

שתתקיים ב-11 במאי.
מושמעת  ברמקולים 
להתנגד  קריאה  רצוף  באופן 
לתביעות היהודים, שיעלו לעם 
ומחולקים  מיליארדים,  הפולני 

עלונים בזו הלשון:
לת־ לא  אומרים  "אנחנו 
האר־ של  חוקיות  הלא  ביעות 
שנה  במלאות  יהודיים  גונים 
לחתימתו של דונלד טראמפ על 
הברית  ארצות  לפיה   ,447 חוק 
הקהילה  של  בדרישות  תומכת 
רכוש  שמכונה  למה  היהודית 

לא פולני בפולין.
להיות  יכולים  לא  אנחנו 
בפו־ המתרחש  לשוד  אדישים 
יהודי  "רכוש  של  במחטף  לין 
קורב־ היו  פולנים  מוגדר".  לא 
נות של גרמניה הנאצית. אנחנו, 
למרות היותנו במחנה המנצחים 
סבלנו הכי הרבה. עכשיו אנחנו 
מיליארד   300 לשלם  צריכים 

דולר? לא נסכים לכך!"

http://bit.ly/2Tczyqr-glatnofesh
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על כפות המאזניים: דף גמרא 
או עזרה לבחור

מה עלה ב'גורל הקודש' שנערך בביתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

מ‡: יר‡ל 
לבי‡

מכ־ שאלה 
העוסקת  רעת 
תורה  בלימוד 
ובה־ אחד,  מצד 
של  רוחנית  צלה 
שני,  מצד  נפשות 
להכרעתו  הונחה 
יש־ של  רבן  של 
הגר"ח  מרן  ראל 
קניבסקי שליט"א. 
הרה"ג  מספר  וכך 
מילר  אליאב  רבי 
כפי  שליט"א, 
ור־ בחיל  ששאל 
של  רבן  את  עדה 
שליט"א,  ישראל 
בהפותח  ופורסם 

של דרשו:
"שאלתי את 

תלמיד  כשאברך  שליט"א,  רבינו 
חכם יכול ללמוד דף גמרא, ומצד 
שני, בזמן הזה הוא יכול גם ללכת 
"לכו־ עדיף?  מה  לבחור,  לעזור 
שלימוד  חונכנו  כך  ועל  ברור  לנו 
ביותר  העליון  הערך  הוא  התורה 
חסד  שני  מצד  אך  בעולם,  שיש 

של  הרוחני  עולמו  בהצלת  רוחני 
הערכים  בעולם  עדיף  מה  נער? 

שלנו?
שליט"א,  התורה  שר  "מרן 
בחדרו,  נמצאים  מעלה  ששרפי 
עיני־ ומול  תנ"ך  להביא  מבקש 

קודש'.  'גורל  עורך  הנדהמות  נו 
תלפיות  תל  שהוא  זה,  בחדר 
לעולם היהודי כולו, שוררת כעת 
כמה  אורך  הגורל  דרוכה.  דומיה 
דקות ויותר, ולבסוף מרן שליט"א 

מכריע ופוסק: בחור!'"

הבית הלבן: "הנשיא טראמפ 
יגיע בקרוב לביקור רשמי 

בטורקיה"
בין ארה"ב לטורקיה שוררים חילוקי דעות בנוגע לשלל נושאים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המדי־ בין  המחלוקות  בצל 
נות: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
בטו־ לביקור  בקרוב  להגיע  צפוי 
הלבן,  הבית  הודעת  לפי  רקיה. 

במדינה  טראמפ  של  ביקורו 
יולי  בחודש  יתקיים  האירופית 

הקרוב.
שו־ לטורקיה  ארה"ב  בין 
לשלל  בנוגע  דעות  חילוקי  ררים 
הנושאים  בראש  כאשר  נושאים, 

הנמצאים במחלוקת היא מכירתה 
של מערכת היירוט הרוסית אס-
שהוביל  מה  הטורקים,  לידי   400
את האמריקנים לבטל את מכירת 

מטוסי האף-35 לטורקיה. 

האם אסדת לוויתן תפלוט 
לאוויר מזהמים בכמות גבוהה? 

אסדת לוויתן תפלוט לאוויר מזהמים בכמות גבוהה מהמוצהר, בעוד יעילות 
המערכת למניעת הזיהום תהיה נמוכה מהמוצהר. כך על פי דו"ח חברת מומחים 

בינלאומית

מ‡: יר‡ל לבי‡
הבית",  "שומרי  עמותת 
שלחה מכתב לראש אגף איכות 
אוויר ולממונה מטעם חוק אוויר 
הסביבה,  להגנת  במשרד  נקי 
אליו צורף דו"ח שקיבלה העמו־
הדנית,   Rambollמחברת תה 
אחת החברות המובילות בעולם 
לאיכות  ההנדסי  הייעוץ  בתחום 

אוויר בתעשיות הנפט והגז.
מספר  על  מלמד  הדו"ח 
כשלים מהותיים שנפלו בבקשת 
זה  ובכלל  עצמה  הפליטה  היתר 
אוויר  חוק  בהוראות  עמידה  אי 
נקי וכן סתירה שאינה מתיישבת 
הגז  הרכבי  לגבי  נובל  בדיווחי 

והקונדנסט.
רשימה  מצוינת  בדו"ח 
ואירו־ מקורות  של  מפורטת 
ני־ שלא  לאוויר,  פליטה  עי 
מספקת  התייחסות  להם  תנה 
בבקשת  בכלל)  התייחסות  (או 
חוסרים  *קיימים  ההיתר; 
סתירות,  גם  כמו  מהותיים, 
חברת  ע"י  שהועברו  בנתונים 
הערכת  לביצוע  ודרושים  נובל 
אלו  (נתונים  לציבור*  סיכונים 
חברת  כולל  מחברות,  נדרשים 
חוק  פי  על  עצמה,  אנרג'י  נובל 
ובאירופה); *המומחים  בארה"ב 
בהתאמ־ הנדסי  ספק  מטילים 
המוצהרת  הצלחתו  ומידת  תו 
הפליטות  להפחתת  הפתרון  של 
שאינו  העובדה  בשל  הן  לאוויר, 
וקונ־ גז  עבור  המומלץ  הפתרון 
דנסט בעלי ההרכב שפורסם ע"י 
העו־ הניסיון  בשל  והן  החברה, 

למי הדל עם פתרון זה לאסדות 
בעלות  גז  ולאסדות  בכלל,  גז 
בפרט*;  כלוויתן  גבוהה  תפוקה 
הגדול  הפער  את  מדגים  הדו"ח 
בין סטנדרט הדיווח הנדרש מח־
אל  בישראל,  אנרג'י  נובל  ברת 
מול הנדרש מאותה חברה עצמה 

במפרץ מקסיקו.
באמצעות  מומן  הדו"ח 
מהמידע  חלק  הציבור.  תרומות 
באמצעות  רק  להשגה  היה  ניתן 
המידע,  חופש  ועתירות  בקשות 
סירבה  אנרג'י  נובל  חברת  שכן 

לפרסמו.
עמותת  יו"ר  ספיר,  יוני 
שומרי הבית: "אנו דורשים מה־
להימנע  הסביבה  להגנת  משרד 
הפליטה  היתר  טיוטת  מפרסום 
עבור אסדת לוויתן, לכל הפחות 
החד־ הדעת  חוות  שתיבחן  עד 
ההמ־ יוטמעו  שהתקבלה,  שה 
בטיוטת  זו  דעת  מחוות  לצות 
חוס־ שיושלמו  עד  וכן  ההיתר 
ההיתר  בבקשת  מהותיים  רים 
שהוגשה ע"י נובל אנרג'י. אסדת 
תחרוג,  החוף  בקרבת  לוויתן 
לדעת  מאוד  גבוהה  בסבירות 
מומחים מובילים, מהוראות חוק 
פליטה  היתר  מתן  נקי.  אוויר 
אישור  מתן  משמעו  הזו  לאסדה 
שנועד  בחוק  החוק.  על  לעבור 
האוכ־ וחיי  בריאות  על  לשמור 
קוצו  על  לדקדק  עלינו  לוסייה, 
והמפעלים  החברות  עם  יוד  של 
ולעמוד על כך שיפעלו במסגרת 
ממנו,  יחרגו  ולא  בלבד  החוק 
שכן כל חריגה משמעותה פגיעה 

בחיי אדם ובבריאות הציבור."
העיתו־ כותבת  בתגובה 
נאית מירב ארלוזרוב בדה מרקר 
ותוקפת את המתנגדים לאסדה. 
זאת",  לכתוב  עדינה  דרך  "אין 
כתבה, אבל המאבק הציבורי נגד 
מי־ שגוי  מאבק  הוא  הגז  אסדת 
אחריות.  חסר  לומר  שלא  סודו, 
ארגוני  של  העדינה  ההתפתלות 
התושבים  כי  מרמזת  הסביבה 
הכל־ בשיקולים  רק  לא  טועים 
כליים, הביטחוניים או המדיניים 
קודם  הם  שלהם,  המאבק  של 
כל ולפני הכל טועים בשיקולים 
שהתו־ החלופה  הסביבתיים. 
הרחקת   � לקדם  מנסים  שבים 
ק"מ  של 10  ממרחק  הגז  אסדת 
מהחוף (מיקומה הנוכחי) למרחק 
של 120 ק"מ מהחוף � היא הג־
רועה מבחינה סביבתית, ולכן כל 
ארגוני הסביבה והמשרד להגנת 

הסביבה אינם תומכים בה.
החלופות  בין  "הבחירה 
שקיים  כפי  קשה �  בחירה  היא 
האנרגיה,  במשק  בחירה  בכל 
יתרו־ יש  אפשרית  חלופה  לכל 
עמדתנו  סיכונים.  גם  אבל  נות, 
היא כי החלופה שנבחרה � מי־
ק"מ   10 במרחק  האסדה  קום 
מהחוף � היא החלופה הסבירה 
עמו־ כותבת  העניין",  בנסיבות 
תת טבע ודין בניסוח עדין, שה־
היא  שלו  הלא־עדינה  משמעות 
לא  מאבק  מנהלים  שהתושבים 
האינטרס  את  הסותר  רציונלי, 

הסביבתי שלהם.
 

פולין: מחאות נגד השבת 
הרכוש היהודי 

מושמעת קריאה להתנגד לתביעות היהודים, שיעלו לעם הפולני מיליארדים 

מ‡: יר‡ל לבי‡
במרכז  יום  כל  קורה  זה 
על  אזרחים  מחתימים  ורשה: 
,הדוגל   447 חוק  נגד  עצומה 
בהשבת הרכוש היהודי בפולין, 
בהפגנה  להשתתפות  וקוראים 

שתתקיים ב-11 במאי.
מושמעת  ברמקולים 
להתנגד  קריאה  רצוף  באופן 
לתביעות היהודים, שיעלו לעם 
ומחולקים  מיליארדים,  הפולני 

עלונים בזו הלשון:
לת־ לא  אומרים  "אנחנו 
האר־ של  חוקיות  הלא  ביעות 
שנה  במלאות  יהודיים  גונים 
לחתימתו של דונלד טראמפ על 
הברית  ארצות  לפיה   ,447 חוק 
הקהילה  של  בדרישות  תומכת 
רכוש  שמכונה  למה  היהודית 

לא פולני בפולין.
להיות  יכולים  לא  אנחנו 
בפו־ המתרחש  לשוד  אדישים 
יהודי  "רכוש  של  במחטף  לין 
קורב־ היו  פולנים  מוגדר".  לא 
נות של גרמניה הנאצית. אנחנו, 
למרות היותנו במחנה המנצחים 
סבלנו הכי הרבה. עכשיו אנחנו 
מיליארד   300 לשלם  צריכים 

דולר? לא נסכים לכך!"
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הרב ישראל גולדשטיין הוזמן 
ע"י טראמפ לטקס זכרון מיוחד 

בבית הלבן
עמו יבואו גם מתפללי בית הכנסת שהשתלטו על הרוצח ועצרו את מסע הטבח 

באיבו

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב ישראל גולדשטיין, רב 
הוזמן  בקליפורניה,  הכנסת  בית 
טראמפ  דונלד  הנשיא  ידי  על 
בטקס  ישתתף  שם  הלבן.  לבית 
ותפילה  זיכרון  טקס  המיוחד, 

שיתקיים בחזית הבית הלבן.
עמו יבואו גם מתפללי בית 
הרוצח  על  שהשתלטו  הכנסת 
באיבו,  הטבח  מסע  את  ועצרו 
עם  שהתעמת  סטיוארט  אוסקר 
הרוצח והניס אותו מבית הכנסת, 
במשמר  שוטר  מוראלס  ויונתן 
לכיוון  שירה  ארה"ב  של  הגבול 
הרוצח שנס אל רכבו והביא למ־

עצרו.
חב"ד  בתי  כך,  בתוך 
של  שורה  יזמו  טקסס,  ביוסטון 
החלטות טובות, מצוות שיהודים 

הנרצחת  לזכר  עצמם  על  קיבלו 
וב־ קיי,  גילברט  לורי  הגב'  הי"ד 
עקבות ההתעוררות הבינלאומית 
כל  את  הנורא.  הפיגוע  לאחר 
טובים  ומעשים  מצוות  אותם 

שנתלה  ענק,  שלט  על  שלחו  הם 
גולד־ הרב  של  חב"ד  בית  בחזית 

שטיין בעיר פאויי בקליפורניה.

צה"ל תקף בעזה; רקטות שוגרו לעוטף
כלי טיס הפציצו מתחם צבאי של ארגון הטרור ברצועת עזה ◆ אזעקות נשמעו 

במועצות האזוריות שדות נגב ושער הנגב בעקבות שני שיגורים

מ‡: מ. יו„
קרב  שמטוס  אישר  צה"ל 
תקפו  האוויר  חיל  של  טיס  וכלי 
כמה  האתמול  יום  ליל  במהלך 
ארגון  של  צבאי  במתחם  יעדים 
הטרור חמאס בצפון רצועת עזה.

דווח  בבוקר  מוקדם 
אדום  צבע  אזעקת  שהופעלה 
הנגב  שער  האזוריות  במועצות 
מהמו־ עזה.  בעוטף  נגב  ושדות 
נמסר  הנגב  שער  האזורית  עצה 
בנפילות  מדובר  הנראה  שככל 
בשטח פתוח. כמו כן הודגש שאין 
נמסר  מצה"ל  בגוף.  ונפגעים  נזק 
שזוהו שני שיגורים מרצועת עזה 

לכיוון שטח ישראל.
בת־ בוצעה  צה"ל  תקיפת 
ותבע־ נפץ  בלוני  לשיגור  גובה 
אתמול.  ישראל  שטח  לעבר  רה 

הטרור  ארגון  כי  הדגישו  בצה"ל 
חמאס נושא באחריות על כל הנ־

עשה ברצועת עזה וממנה.
מר־ רקטה  שוגרה  השבוע 
ונפלה  ישראל  לכיוון  עזה  צועת 
מחופיה.  קילומטרים  כמה  בים 
בירי  האשמה  את  תלו  בצה"ל 
שלטענתם  האסאלמי,  בג'יהאד 
ההסדרה  בשיחות  לחבל  שואף 
תא"ל  צה"ל,  דובר  חמאס.  עם 
רונן מנליס, טען שלמרות הניסיון 
להציג תיאום בין חמאס לג'יהאד, 
הראשון  למרות  סר  לא  האחרון 
בת־ הצהרות  למרות  ירי  ומבצע 

קשורת.
בימים  הדגישו  בצה"ל 
האחרונים כי השבועות הקרובים 
נמסר  כן,  כמו  משמעותיים.  יהיו 
רבות  מדינות  של  ניסיון  שיש 

את  לשפר  האו"ם,  כולל  בעולם, 
המצב ההומניטארי ברצועת עזה.

 

ה"ניו יורק טיימס" ינקוט בצעדים 
משמעתיים כנגד העורך שאישר 

את הקריקטורה האנטישמית
העיתון התנתק קודם לכן מהחברה שפרסמה את הקריקטורות בעיתון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
"ניו  האמריקני  העיתון 
יורק טיימס" דיווח כי נגד העורך 
הקרי־ של  פרסומה  את  שאישר 
שהובילה  האנטישמית  קטורה 

יינקטו  העיתון  מצד  להתנצלות 
צעדים משמעתיים.

כי  הובהר  העיתון  בהודעת 
אך,  מתפקידו.  יפוטר  לא  העורך 
מש־ צעדים  נגדו  יינקטו  כאמור, 

מעתיים.

קודם לכן הודיע העיתון כי 
עם  מההתקשרות  מתנתק  הוא 
הקריקטו־ את  שפרסמה  החברה 

רה בעיתון

˜וב '„ברי חפ' ‚ליון י"ב 
הקובץ התורני להלכה ולמסורת דברי חפץ – גליון י"ב

בחסד ה' כי גבר עלינו, זכינו זו הפעם השנים עשר להוציא לאור קובץ "דברי חפץ" 

מאן  מלכים,  שלחן  על  לעלות  זכה  אשר  תימן,  ק"ק  ובמסורת  בהלכה  תורה  לחידושי 

מלכי רבנן ובהיכלי התורה ברחבי הארץ.

ביניהם מתפרסמת לראשונה בעריכה מיוחדת, עם מבוא נרחב והערות אגרת תו־

כחה ומוסר על אנשי רשע שהפכו שירי קודש לעגבים רח"ל - שנכתבה ע"י כמוהר"ר 

מאמרים  עשרות  ועוד  זיע"א,  מהרי"ץ  תימן  רבני  גאון  של  אביו  זצוק"ל  צאלח  יוסף 

מרתקים בהלכה ובאגדה, מתלמידי חכמים רבנים ומורי הוראה חדשים גם ישנים, וב־

עדת  –פוסק  שליט"א  רצאבי  יצחק  רבי  הגאון  ממרן  ובאגדה  בהלכה  מאמרים  ראשם 

תימן לשמחת לב בני התרה דבכל אתר ואתר בכלל, ובני ק"ק תימן המעטירה בפרט.

d.chefats@gmail.com ניתן לקבל את הקובץ במייל

כמו"כ ניתן לקבל במייל את איגרת המוסר של גאון רבני תימן מהרי"ץ זיע"א 'בע־

ניני הנהגות התפילה בבית הכנסת וחינוך הילדים למצוות' אשר יום ההילולא ה-214 

שלו יחול השבוע ביום שישי כ"ח ניסן.

השנה  ימות  כל  במשך  הפועלים  ברק,  בני  מהרי"ץ  יד  מוסדות  ע"י  יוצא  הקובץ 

להרמת קרן התורה בק"ק תימן המעטירה ועל כך ישאו ברכה מאת ה'.

בתי כנסת ואוצה"ס מרכזיים המעוניינים לקבל את כל הקבצים או להשלים קבצים 

חסרים, יוכלו לקבלם בל"נ במשרדי יד מהרי"ץ, רחוב הרב קובלסקי 24, בני ברק ללא 

תשלום. – הכמות מוגבלת !

בברכת התורה, מערכת דברי חפץ

050-4139964

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com
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בית העלמין באוֶֹשנִצ'ין מוצע 
למכירה

בית העלמין תפוס כיום בידי אדם פרטי, שמציע אותו למכירה ומתוכננת הקמת 
מרכז מסחרי עליו ◆ טכנאי טלפון שחפרו בו תעלה, חשפו עצמות וגולגלות 

בעומק של 30 ס"מ בלבד

מ‡: יר‡ל לבי‡   
 [Osieciny] אוֶֹשנִצ'ין 
ְולוֹצַלֶווק  ליד  קטנה  עיירה  היא 
בצפון-מערב פולין. ערב השואה 
היו בה 450 יהודים. יהודיה גורשו 
תש"ב.  בקיץ  בֶחלְמנוֹ  להשמדה 
שניסו  העיירה  ילידי  יהודים  שני 
נרצ־ השואה,  לאחר  אליה  לחזור 
חו בה, ואחד נפצע. רק 15 נותרו 

ממאות יהודי העיירה.
בית-הכנסת עומד עד היום 
על תילו, מוזנח ומשמש לחנויות. 
בית המדרש העומד לידו משמש 
היהודים  רחוב  אחרים.  לצרכים 
תפו־ הרב  מגורי  שמו.  את  שינה 
הלא- העיירה  תושבי  בידי  סים 
יהודים, כמו גם בתים אחרים של 
היהודי  העלמין  בית  היהודים. 
ומצבותיו  הנאצים,  בידי  חולל 
נגנבו ע"י הפולנים לאחר השואה 

והפכו לאבני מדרכה.
כיום  תפוס  העלמין  בית 
אותו  שמציע  פרטי,  אדם  בידי 

מרכז  הקמת  ומתוכננת  למכירה 
שח־ טלפון  טכנאי  עליו.  מסחרי 
פרו בו תעלה, חשפו עצמות וגו־
לגלות בעומק של 30 ס"מ בלבד.

זכר,  כל  אין  לכך  מעבר 
אחר  אמצעי-אזכרה  או  אנדרטה 

הם  היהודים.  העיירה  לתושבי 
העירייה  כלא-היו.  והיו  נמוגו 
את  להנציח  דבר  עושה  איננה 
שאירע  ממה  וללמוד לקח  זכרם, 

בעיירה.

למען בני הישיבות: 

מרנן גדולי ישראל במסע חיזוק 
בבית ועד הישיבות

מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין נועד יחד עם נשיא מועצת חכמי התורה חכם 
שלום כהן לביצור היכלות התורה ושמירתם בטהרה של הישיבות הקדושות 

ותלמידיהון

מ‡: יר‡ל 
לבי‡    

ראש  מרן 
הגרי"ג  הישיבה 
שליט"א  אדלשטיין 
לירושלים  עלה 
חיזוק  של  למסע 
ולומ־ חכמיה  תורה 

דיה.
הגיע  תחילה 
הישי־ ועד  בית  אל 
החדש  במשכנו  בות 
אהליאב,  שברחוב 
נשיא  עם  נפגש  שם 
התו־ חכמי  מועצת 

הכהן  שלום  חכם  הגאון  מרן  רה 
ר"י  וכן  למקום,  שהגיע  שליט"א 
סולובייצ'יק  הגר"ב  זאב  תורת 
הנו־ לחיזוק  שנועדו  שליט"א, 
שאים בעולה של תורה ופועליהם 
התורה  היכלות  לביצור  הכבירים 
הישיבות  של  בטהרה  ושמירתם 

הקדושות ותלמידיהון.
ועד  יו"ר  קאופמן  הגרח"א 
בברכת  גדו"י  את  קיבל  הישיבות 
ברכ־  – ה'  בשם  הבאים  ברוכים 
מבית  "ברכנוכם  ה',  מבית  נוכם 
התורה  מרכז  הוא  הלא  הגדול  ה' 
ועד הישיבות אותו יסדוהו מצוקי 
הק־ מייסדיו  כשזכות  זי"ע,  ארץ 

בראשו  והעומדים  זצוק"ל  דושים 
שעמדה  היא  שליט"א  ורבנן  מרנן 
ועומדת לו משך כל השנים לעמוד 
בטהרה  חותמן  משמר  על  בפרץ 

של היכלי התורה ועמליה".
נס  על  העלה  הגרח"א 
הגדולה  דשמיא  הסייעתא  את 
עניינים  כמה  של  הסדרתם  עם 
בעניין  האחרונה  בעת  חשובים 
הישי־ תלמידי  של  התייצבותם 

בות, ביניהם התייצבויות מרוכזות 
בליווי  בצוותא  הישיבה  בני  לכל 
מחוץ  לאחרונה  שנעשו  רבותיהם 
חיפה  בכרמיאל  הגיוס  ללשכות 
במת־ השומר  בתל  וכן  נתיבות, 

כונת מיוחדת, כמו גם את הראיון 
עד  לקיים  היה  שנדרש  האישי 
בה־ השנים  כל  במשך  לאחרונה 
הוא  ומעתה  הראשונה,  תייצבות 
באופן  הכתב  גבי  על  מתקיים 
אל  מועד  מבעוד  ונשלח  מקוצר 
ישי־ ומשוגר  הישיבה,  הנהלת 
כמו"כ  ועוד,  הצבא  לרשויות  רות 
חברי  של  פעילותם  את  שיבח 
במסי־ ופועלים  העושים  הכנסת 
ורבנן  מרנן  של  בשליחותם  רות 
בתפילה  מסיים  כשהוא  שליט"א 
בפרט  דשמיא  סייעתא  להמשך 
שכינה  שתשרה  ויה"ר  הזו  בעת 

במעשה ידינו.

שערוריה: חמץ נמכר בעיצומו של 
חג הפסח בחנות הדיוטי פרי בנתב“ג
שערוריה: חמץ נמכר בעיצומו של חג הפסח בחנות הדיוטי פרי בנתב“ג ◆ ציבור הנוסעים 

מצטרפים למאבק: ”לא נכנסים לג‘יימס ריצ‘רדסון ולא קונים חמץ שעבר עליו הפסח“

מ‡: יר‡ל לבי‡
יהודים שהגיעו לדיוטי פרי 
נדה־ המועד  חול  בימי  בנתב“ג 
בפרהסיה  חמץ  ממכר  לראות  מו 
בחנות  הפסח  חג  של  בעיצומו 
ריצרדסון  גיימס  פרי  הדיוטי 

בנתב“ג. 
חרם  מגבשים  אלו  בימים 
הדיוטי  חנות  נגד  כללי  צרכנים 
בנתב“ג  ריצ‘רדסון  ג‘יימס  פרי 
המזלזלת בריש גלי באיסור חמץ 
בפו־ חמץ  שמכרה  לאחר  בפסח, 
היא  בעוד  הפסח,  חג  בימי  מבי 
מכירת  שביצעה  לשווא  טוענת 
הר־ ידי  על  שהוכחש  מה  חמץ, 
מכך,  יתירה  כוחה,  ובאי  בנות 
חמץ  מוצרי  ונמכרו  הוצגו  בחנות 
גמור בפסח, כך שאפילו לו הייתה 
מכירה, אין לה שום תוקף הלכתי. 
הוויסקי  בקבוקי  את  שהופך  מה 
שעבר  לחמץ  החריפה  והשתייה 

עליו הפסח האסור בהנאה על פי 
ההלכה.

רש“ת  דובר  לפלר  עופר 
נחשפה  ”רש“ת  בתגובה:  מסר 
בתדהמה למכירת החמץ בפומבי. 
לידיעתכם ערב הפסח בוצע תד־
רוך כולל מכתב של הנהלת השדה 
ביצ־ הפסח  ערב  הזכיינים.  לכלל 
עה בדיקות לוודא שהזכיינים עו־
מדים בכללי הרשות בדבר מכירה 
כשל  זאת  ולמרות  מוצרים  של 
התעופה  שדות  רשות  הזכיין, 
את  ותמצה  האירוע  את  תתחקר 

הדין מול הזכיין“.
שוב ושוב,  שנה עולה  מידי 

מח־ מוצרים  רכישת  סוגיית 
לאחר  בנתב“ג,  פרי  הדיוטי  נות 
בעי־ נוגעת  הסוגיה  הפסח.  חג 
בכדי  לחנות  המגיעים  לאלו  קר 
יקרים,  וויסקי  בקבוקי  לרכוש 
ברב־ מיסים.  ללא  מוזל  במחיר 
היהודים  לטובת  מבהירים  נות 
שומרי התורה והמצוות לבל ייכ־
שעבר  גמור  חמץ  ברכישת  שלו 
”לבאים  ואומרים  הפסח  עליו 
וליוצאים מן הארץ נבקש להבהיר 
כי במהלך הפסח נמכרו משקאות 
כשרים  שאינם  וכדומה  וויסקי 
לפסח בדיוטי פרי שבנתב“ג, ועל 
הנמ־ חמץ  המכילים  המוצרים  כן 
חמץ  בחזקת  הינם  במקום  כרים 

שעבר עליו הפסח“.
למאבק  מצטרפים  רבים 
לגיימס  נכנסים  ”לא  ואומרים: 
ריצרדסון ולא קונים חמץ שעבר 

עליו הפסח“!!!

נדיר ביותר: מפת גטו וורשא 
בזמן "המרד"

מפת גטו ווארשא בזמן "המרד" "גרמנית באותיות עבריות". ניסן תש"ג

מ‡: יר‡ל לבי‡
נדיר ביותר: מפת גטו וואר־
שא באידיש, מפת אזור הגטו עם 
הרחובות  ושמות  גבולותיו  סימון 
כולל  עבריות  באותיות  בגרמנית 
עב־ באותיות  בגרמנית  הסברים 

ריות.
בראש המפה דער פלאו פון 
אפריל  אויפשטאנד  בעתן  געטא 
כבר  אלו  חודשים   ,1943 מאי   –
ורשה  גטו  "מרד  בתוך  עמוק  היו 

שפרץ ב- 18 בינואר".
כפי הנראה לא הוכנו הרבה 
שרדו  שלא  כמעט  ומתוכם  מפות 

עותקים.
בג־ הגדול  היה  ורשה  גטו 
בתקופת  בפולין  היהודיים  טאות 
הנא־ ידי  על  הוקם  הגטו  השואה. 
וב־  1940 באוקטובר  ב-12  צים 
שיאו מנה כ-450,000 נפש. הגטו 
בתום  תש"ג  ניסן  בחודש  נחרב 
הגדול  שהיה  ורשה,  גטו  מרד 
בתקופת  היהודים  מרידות  מבין 

השואה.
הגטו  של  הסופי  החיסול 
ה-19  תש"ג,  פסח  בערב  החל 
עמד  כבר  הגטו   .1943 באפריל 
היו  והרחובות  מסוימת,  בכוננות 
נכנס  כאשר  מאנשים.  ריקים 
הוא  חמוש  גרמני  כוח  הגטו  אל 
המחתרות  לוחמי  ידי  על  הותקף 
היהודיות, אי"ל ואצ"י. טנק אשר 
ידי פצצות  על  הוצת  לגטו  הוכנס 
הג־ בֶקֶרב  נוספים.  כוחות  וחסם 
רמנים נרשמו אבדות ומפקד כוח 
לא־ כוחותיו  את  הסיג  אס  האס 
הראשונים  הימים  בשלושת  חור. 

של המרד התקיימו קרבות רחוב.
הגרמ־ שינו  באפריל  ב-22 
להבעיר  והחלו  פעולתם  את  נים 
בי־ הגטו.  בתי  את  שיטתי  באופן 
לה־ הגטו  את  אחזו  הבאים  מים 
בות ענק, והשהייה בתוך מקומות 
אפשרית.  לבלתי  הייתה  סגורים 
לחי־ להתנהל  המשיכה  זאת,  עם 
מה עיקשת של חוליות המחתרות 
לנטוש  נאלצו  בגטו  יהודים  בגטו. 
אל  וליפול  הבוערים  בתיהם  את 
אותם  הובילו  אשר  הגרמנים,  ידי 
זאת  לצד  השילוחים.  רחבת  אל 
היו רבים שהצליחו להמשיך ולה־
הגרמנים  את  שאילץ  מה  תחבא, 

לפוצץ ולשרוף את הגטו כולו.
נשרפו  יהודים  כ-6,000 
ב-8  בעשן.  נחנקו  או  במחבואם 

מפקדת  של  הבונקר  נפל  במאי 
בימי  אנילביץ.  מרדכי  ובו  אי"ל, 
תחילת מאי כבר נפלו חלל גם רוב 
הכריז  במאי  ב-16  האצ"י.  לוחמי 
הובא  אשר  שטרופ,  יורגן  הגנרל 
אל ורשה לצורך חיסולו של הגטו, 
דיווח  הוא  האקציה.  הסתיימה  כי 
כי "אין עוד רובע יהודי בורשה", 
הג־ הכנסת  בית  את  לפוצץ  ופקד 
שורדים  זאת,  עם  ורשה.  של  דול 
קרבות  מספר  עוד  ניהלו  בודדים 

ירי עד יוני מתוך החורבות.
נתפסו  שטרופ  רישומי  לפי 
נרצחו  שמתוכם  יהודים,   65,065
ומקומות  בונקרים   631  .13,292
בחיים  הנותרים  נהרסו.  מחבוא 
טר־ ההשמדה  מחנה  אל  הועברו 

בלינקה.
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בית העלמין באוֶֹשנִצ'ין מוצע 
למכירה

בית העלמין תפוס כיום בידי אדם פרטי, שמציע אותו למכירה ומתוכננת הקמת 
מרכז מסחרי עליו ◆ טכנאי טלפון שחפרו בו תעלה, חשפו עצמות וגולגלות 

בעומק של 30 ס"מ בלבד

מ‡: יר‡ל לבי‡   
 [Osieciny] אוֶֹשנִצ'ין 
ְולוֹצַלֶווק  ליד  קטנה  עיירה  היא 
בצפון-מערב פולין. ערב השואה 
היו בה 450 יהודים. יהודיה גורשו 
תש"ב.  בקיץ  בֶחלְמנוֹ  להשמדה 
שניסו  העיירה  ילידי  יהודים  שני 
נרצ־ השואה,  לאחר  אליה  לחזור 
חו בה, ואחד נפצע. רק 15 נותרו 

ממאות יהודי העיירה.
בית-הכנסת עומד עד היום 
על תילו, מוזנח ומשמש לחנויות. 
בית המדרש העומד לידו משמש 
היהודים  רחוב  אחרים.  לצרכים 
תפו־ הרב  מגורי  שמו.  את  שינה 
הלא- העיירה  תושבי  בידי  סים 
יהודים, כמו גם בתים אחרים של 
היהודי  העלמין  בית  היהודים. 
ומצבותיו  הנאצים,  בידי  חולל 
נגנבו ע"י הפולנים לאחר השואה 

והפכו לאבני מדרכה.
כיום  תפוס  העלמין  בית 
אותו  שמציע  פרטי,  אדם  בידי 

מרכז  הקמת  ומתוכננת  למכירה 
שח־ טלפון  טכנאי  עליו.  מסחרי 
פרו בו תעלה, חשפו עצמות וגו־
לגלות בעומק של 30 ס"מ בלבד.

זכר,  כל  אין  לכך  מעבר 
אחר  אמצעי-אזכרה  או  אנדרטה 

הם  היהודים.  העיירה  לתושבי 
העירייה  כלא-היו.  והיו  נמוגו 
את  להנציח  דבר  עושה  איננה 
שאירע  ממה  לקח  וללמוד  זכרם, 

בעיירה.

למען בני הישיבות: 

מרנן גדולי ישראל במסע חיזוק 
בבית ועד הישיבות

מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין נועד יחד עם נשיא מועצת חכמי התורה חכם 
שלום כהן לביצור היכלות התורה ושמירתם בטהרה של הישיבות הקדושות 

ותלמידיהון

מ‡: יר‡ל 
לבי‡    

ראש  מרן 
הגרי"ג  הישיבה 
שליט"א  אדלשטיין 
לירושלים  עלה 
חיזוק  של  למסע 
ולומ־ חכמיה  תורה 

דיה.
הגיע  תחילה 
הישי־ ועד  בית  אל 
החדש  במשכנו  בות 
אהליאב,  שברחוב 
נשיא  עם  נפגש  שם 
התו־ חכמי  מועצת 

הכהן  שלום  חכם  הגאון  מרן  רה 
ר"י  וכן  למקום,  שהגיע  שליט"א 
סולובייצ'יק  הגר"ב  זאב  תורת 
הנו־ לחיזוק  שנועדו  שליט"א, 
שאים בעולה של תורה ופועליהם 
התורה  היכלות  לביצור  הכבירים 
הישיבות  של  בטהרה  ושמירתם 

הקדושות ותלמידיהון.
ועד  יו"ר  קאופמן  הגרח"א 
בברכת  גדו"י  את  קיבל  הישיבות 
ברכ־  – ה'  בשם  הבאים  ברוכים 
מבית  "ברכנוכם  ה',  מבית  נוכם 
התורה  מרכז  הוא  הלא  הגדול  ה' 
ועד הישיבות אותו יסדוהו מצוקי 
הק־ מייסדיו  כשזכות  זי"ע,  ארץ 

בראשו  והעומדים  זצוק"ל  דושים 
שעמדה  היא  שליט"א  ורבנן  מרנן 
ועומדת לו משך כל השנים לעמוד 
בטהרה  חותמן  משמר  על  בפרץ 

של היכלי התורה ועמליה".
נס  על  העלה  הגרח"א 
הגדולה  דשמיא  הסייעתא  את 
עניינים  כמה  של  הסדרתם  עם 
בעניין  האחרונה  בעת  חשובים 
הישי־ תלמידי  של  התייצבותם 
בות, ביניהם התייצבויות מרוכזות 
בליווי  בצוותא  הישיבה  בני  לכל 
מחוץ  לאחרונה  שנעשו  רבותיהם 
חיפה  בכרמיאל  הגיוס  ללשכות 
במת־ השומר  בתל  וכן  נתיבות, 

כונת מיוחדת, כמו גם את הראיון 
עד  לקיים  היה  שנדרש  האישי 
בה־ השנים  כל  במשך  לאחרונה 

הוא  ומעתה  הראשונה,  תייצבות 
באופן  הכתב  גבי  על  מתקיים 
אל  מועד  מבעוד  ונשלח  מקוצר 
ישי־ ומשוגר  הישיבה,  הנהלת 
כמו"כ  ועוד,  הצבא  לרשויות  רות 
חברי  של  פעילותם  את  שיבח 
במסי־ ופועלים  העושים  הכנסת 
ורבנן  מרנן  של  בשליחותם  רות 
בתפילה  מסיים  כשהוא  שליט"א 
בפרט  דשמיא  סייעתא  להמשך 
שכינה  שתשרה  ויה"ר  הזו  בעת 

במעשה ידינו.

שערוריה: חמץ נמכר בעיצומו של 
חג הפסח בחנות הדיוטי פרי בנתב“ג
שערוריה: חמץ נמכר בעיצומו של חג הפסח בחנות הדיוטי פרי בנתב“ג ◆ ציבור הנוסעים 

מצטרפים למאבק: ”לא נכנסים לג‘יימס ריצ‘רדסון ולא קונים חמץ שעבר עליו הפסח“

מ‡: יר‡ל לבי‡
יהודים שהגיעו לדיוטי פרי 
נדה־ המועד  חול  בימי  בנתב“ג 
בפרהסיה  חמץ  ממכר  לראות  מו 
בחנות  הפסח  חג  של  בעיצומו 
ריצרדסון  גיימס  פרי  הדיוטי 

בנתב“ג. 
חרם  מגבשים  אלו  בימים 
הדיוטי  חנות  נגד  כללי  צרכנים 
בנתב“ג  ריצ‘רדסון  ג‘יימס  פרי 
המזלזלת בריש גלי באיסור חמץ 
בפו־ חמץ  שמכרה  לאחר  בפסח, 
היא  בעוד  הפסח,  חג  בימי  מבי 
מכירת  שביצעה  לשווא  טוענת 
הר־ ידי  על  שהוכחש  מה  חמץ, 
מכך,  יתירה  כוחה,  ובאי  בנות 
חמץ  מוצרי  ונמכרו  הוצגו  בחנות 
גמור בפסח, כך שאפילו לו הייתה 
מכירה, אין לה שום תוקף הלכתי. 
הוויסקי  בקבוקי  את  שהופך  מה 
שעבר  לחמץ  החריפה  והשתייה 

עליו הפסח האסור בהנאה על פי 
ההלכה.

רש“ת  דובר  לפלר  עופר 
נחשפה  ”רש“ת  בתגובה:  מסר 
בתדהמה למכירת החמץ בפומבי. 
לידיעתכם ערב הפסח בוצע תד־
רוך כולל מכתב של הנהלת השדה 
ביצ־ הפסח  ערב  הזכיינים.  לכלל 
עה בדיקות לוודא שהזכיינים עו־
מדים בכללי הרשות בדבר מכירה 
כשל  זאת  ולמרות  מוצרים  של 
התעופה  שדות  רשות  הזכיין, 
את  ותמצה  האירוע  את  תתחקר 

הדין מול הזכיין“.
שוב ושוב,  שנה עולה  מידי 

מח־ מוצרים  רכישת  סוגיית 
לאחר  בנתב“ג,  פרי  הדיוטי  נות 
בעי־ נוגעת  הסוגיה  הפסח.  חג 
בכדי  לחנות  המגיעים  לאלו  קר 
יקרים,  וויסקי  בקבוקי  לרכוש 
ברב־ מיסים.  ללא  מוזל  במחיר 
היהודים  לטובת  מבהירים  נות 
שומרי התורה והמצוות לבל ייכ־
שעבר  גמור  חמץ  ברכישת  שלו 
”לבאים  ואומרים  הפסח  עליו 
וליוצאים מן הארץ נבקש להבהיר 
כי במהלך הפסח נמכרו משקאות 
כשרים  שאינם  וכדומה  וויסקי 
לפסח בדיוטי פרי שבנתב“ג, ועל 
הנמ־ חמץ  המכילים  המוצרים  כן 
חמץ  בחזקת  הינם  במקום  כרים 

שעבר עליו הפסח“.
למאבק  מצטרפים  רבים 
לגיימס  נכנסים  ”לא  ואומרים: 
ריצרדסון ולא קונים חמץ שעבר 

עליו הפסח“!!!

נדיר ביותר: מפת גטו וורשא 
בזמן "המרד"

מפת גטו ווארשא בזמן "המרד" "גרמנית באותיות עבריות". ניסן תש"ג

מ‡: יר‡ל לבי‡
נדיר ביותר: מפת גטו וואר־
שא באידיש, מפת אזור הגטו עם 
הרחובות  ושמות  גבולותיו  סימון 
כולל  עבריות  באותיות  בגרמנית 
עב־ באותיות  בגרמנית  הסברים 

ריות.
בראש המפה דער פלאו פון 
אפריל  אויפשטאנד  בעתן  געטא 
כבר  אלו  חודשים   ,1943 מאי   –
ורשה  גטו  "מרד  בתוך  עמוק  היו 

שפרץ ב- 18 בינואר".
כפי הנראה לא הוכנו הרבה 
שרדו  שלא  כמעט  ומתוכם  מפות 

עותקים.
בג־ הגדול  היה  ורשה  גטו 
בתקופת  בפולין  היהודיים  טאות 
הנא־ ידי  על  הוקם  הגטו  השואה. 
וב־  1940 באוקטובר  ב-12  צים 
שיאו מנה כ-450,000 נפש. הגטו 
בתום  תש"ג  ניסן  בחודש  נחרב 
הגדול  שהיה  ורשה,  גטו  מרד 
בתקופת  היהודים  מרידות  מבין 

השואה.
הגטו  של  הסופי  החיסול 
ה-19  תש"ג,  פסח  בערב  החל 
עמד  כבר  הגטו   .1943 באפריל 
היו  והרחובות  מסוימת,  בכוננות 
נכנס  כאשר  מאנשים.  ריקים 
הוא  חמוש  גרמני  כוח  הגטו  אל 
המחתרות  לוחמי  ידי  על  הותקף 
היהודיות, אי"ל ואצ"י. טנק אשר 
ידי פצצות  על  הוצת  לגטו  הוכנס 
הג־ בֶקֶרב  נוספים.  כוחות  וחסם 
רמנים נרשמו אבדות ומפקד כוח 
לא־ כוחותיו  את  הסיג  אס  האס 
הראשונים  הימים  בשלושת  חור. 

של המרד התקיימו קרבות רחוב.
הגרמ־ שינו  באפריל  ב-22 
להבעיר  והחלו  פעולתם  את  נים 
בי־ הגטו.  בתי  את  שיטתי  באופן 
לה־ הגטו  את  אחזו  הבאים  מים 
בות ענק, והשהייה בתוך מקומות 
אפשרית.  לבלתי  הייתה  סגורים 
לחי־ להתנהל  המשיכה  זאת,  עם 
מה עיקשת של חוליות המחתרות 
לנטוש  נאלצו  בגטו  יהודים  בגטו. 
אל  וליפול  הבוערים  בתיהם  את 
אותם  הובילו  אשר  הגרמנים,  ידי 
זאת  לצד  השילוחים.  רחבת  אל 
היו רבים שהצליחו להמשיך ולה־
הגרמנים  את  שאילץ  מה  תחבא, 

לפוצץ ולשרוף את הגטו כולו.
נשרפו  יהודים  כ-6,000 
ב-8  בעשן.  נחנקו  או  במחבואם 

מפקדת  של  הבונקר  נפל  במאי 
בימי  אנילביץ.  מרדכי  ובו  אי"ל, 
תחילת מאי כבר נפלו חלל גם רוב 
הכריז  במאי  ב-16  האצ"י.  לוחמי 
הובא  אשר  שטרופ,  יורגן  הגנרל 
אל ורשה לצורך חיסולו של הגטו, 
דיווח  הוא  האקציה.  הסתיימה  כי 
כי "אין עוד רובע יהודי בורשה", 
הג־ הכנסת  בית  את  לפוצץ  ופקד 
שורדים  זאת,  עם  ורשה.  של  דול 
קרבות  מספר  עוד  ניהלו  בודדים 

ירי עד יוני מתוך החורבות.
נתפסו  שטרופ  רישומי  לפי 
נרצחו  שמתוכם  יהודים,   65,065
ומקומות  בונקרים   631  .13,292
בחיים  הנותרים  נהרסו.  מחבוא 
טר־ ההשמדה  מחנה  אל  הועברו 

בלינקה.
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מחשבי משרד הרישוי 
התקלקלו - 2,500 נהגים קיבלו 

הודעה על פסילת רישיון
תקלת מחשב גרמה למשלוח הודעה שגויה לנהגים חדשים שקיבלו רישיון ◆  

הנהגים יקבלו בקרוב הודעה המבטלת את ההודעה השגויה

מ‡ פ. יוחנן
בימים  שלח  הרישוי  משרד 
רי־ פסילת  הודעות  אלפי  האחרונים 
שכלל  מכוניות  לבעלי  נהיגה,  שיון 
שמצדי־ עברות  לחובתם  נרשמו  לא 
קות את המהלך החריג. תקלה טכנית 
הודעת  משלוח  גררה  שם  במחשבים 
רובם  איש,  לכ-2,500  רישיון  פסילת 

נהגים חדשים שרק קיבלו את רישיון 
הנהיגה.

שניסו  ונהגים  מכוניות  בעלי 
את  שמעו  הרישוי  למשרד  להתקשר 
הקו־ במענה  האוטומטית  ההודעה 
ציבור  ש"לידיעת  להם  שמבשרת  לי 
נשלחו  טכנית  תקלה  עקב   - הנהגים 
רישיון  פסילת  על   SMS הודעות 
זו  הודעה  שקיבלתם  במידה  הנהיגה. 

בנהיגה  והמשיכו  ממנה  התעלמו  אנא 
בביטחה"

אישרו  התחבורה  ממשרד   
מח־ ש"תקלה  בתגובה  ומסרו  טעות 
שובית שגרמה למשלוח הודעה שגויה 
חד־ לנהגים  זאת  וואטסאפ,  ביישומון 
אותרה  התקלה  רשיון.  שקיבלו  שים 
הודעה  בקרוב  יקבלו  אלה  נהגים 

המבטלת את ההודעה השגויה".

המטאוריט שפגע בירח נע 
במהירות 61 אלף קמ"ש

בינואר תיעד צוות מספרד פגיעת מטאוריט בירח בזמן ליקוי ◆  השבוע הם 
פרסמו מחקר לפיו עוצמת הפיצוץ הייתה שוות ערך ל-1.5 טון חומר נפץ ו

מ‡ פ. יוחנן
לי־ במהלך  ינואר,  בחודש 
מספרד  חוקרים  תיעדו  ירח,  קוי 
לדב־ בירח.  שפגע  מטאוריט 
הפעם  כנראה  זו  החוקרים,  רי 
הראשונה שבה תועד מקרה כזה. 
מהירות  כי  החוקרים  דווחו  כעת 
המטאוריט הייתה 61 אלף קמ"ש 
בזמן הפגיעה בירח וכתוצאה מכך 
מטרים.   15 בקוטר  מכתש  נוצר 

עוצמת הפיצוץ הייתה שוות ערך 
לפיצוץ 1.5 טון חומר נפץ.

המטאוריט  של  הפגיעה 
בירח היתה כשכל הירח היה מצוי 
בתוך חרוט הצל של כדור הארץ. 
בליקוי.  צפו  העולם  ברחבי  רבים 
במטאוריט  הבחינו  מהם  כמה 

פוגע בירח במהלך השידור.
לירח  הארץ,  לכדור  בניגוד 
עליו  המגינה  אטמוספירה  אין 

קט־ חלל  סלעי  של  מפגיעה 
פעם  מדי  פוגעים  כך  בשל  נים. 
למכ־ וגורמים  בירח  מטאוריטים 
מספרד,  החוקרים  לדברי  תשים. 
בינואר  בירח  שפגע  המטאוריט 
בין  נע  וקוטרו  יחסית  קטן  היה 
המ־ של  משקלו  ס"מ.  ל-60   30
היה  ההערכה,  לפי  כך  טאוריט, 

45 ק"ג. 

כלי טיס בלתי מאויש הטיס 
כליה לניתוח השתלה

כלי טיס בלתי מאויש השתתף לראשונה במבצע להטסת כליה לשם ניתוח 
השתלה

מ‡ פ. יוחנן
מאויש  בלתי  טיס  בכלי 
חטיבת  איירקסוס,  חברת  של 
אלקטריק,  ג'נרל  של  התעופה 
כליה  ובו  במיכל  השבוע  הוטען 
וכלי  תורם  של  מגופו  שהוצאה 
בשלום  הכליה  את  העביר  הטיס 
ההשת־ ניתוח  בוצע  שבו  למקום 
לה. הניסוי המוצלח נערך במרכז 
מריל־ אוניברסיטת  של  הרפואי 

כחמי־ של  למרחק  טס  הכלי  נד. 
עד  דקות  כעשר  במשך  ק"מ  שה 
שנחת בדיוק באתר שנבחר, משם 
הועברה הכליה לחדר הניתוח כדי 

להשתילה בגופו של חולה.
 AINONLINE האתר 
רו־ חלק  נטלו  במבצע  כי  מדווח 
מבית  ומהנדסים  חוקרים  פאים, 
בולטימור  של  לרפואה  הספר 

מאוישים,  הבלתי  הכלים  וחברת 
בכל  הטיסה  אחר  מעקבו  והם 
במיוחד  הוכן  הטיס  כלי  שלביה. 
הות־ חי.  אבר  העברת  למשימת 
קנה בו מערכת תקשורת  אמינה 
תנועות  על  לפקח  כדי  במיוחד 
את  שהכיל  מיוחד  ומתקן  הכלי 
הארגז הרפואי שבו הונחה הכליה 

לקראת ניתוח ההשתלה. 

השבת: חלה בצורת מפתח - 
סגולה לפרנסה

סגולה מיוחדת לפרנסה לאפות בשבת שאחרי הפסח חלה בצורת מפתח

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפסח,  שלאחר  בשבת 
שבה מברכים את חודש אייר, יש 
שנהגו להכין חלות בצורת מפתח. 
הטעם לכך הוא, שממחרת הפסח 
לא־ החלו  ישראל  ובני  המן  פסק 
לפ־ ולהזדקק  הארץ  מיבול  כול 
על  מרמז  המפתח  טבעית.  רנסה 
לנו  יפתח  יתברך  שה'  תפילתנו 
הפ־ מפתח  שהרי  פרנסה,  שערי 

רנסה נתון בידיו.
נזכרה  שבו  הראשון  המקור 
הצדיק  של  בספרו  הוא  הסגולה 
הע־ יהושע  אברהם  רבי  הרה"ק 
ה"אוהב  בעל  זי"ע  מאפטא  שיל 
ישראל" וזהו לשון קדשו: "המנהג 
את  לנקוב  קדמונים  מימים  הוא 
במ־ פסח  שלאחר  בשבת  החלות 
צורת  החלה  על  ונעשה  פתחות. 
הוא  תורה  ישראל  ומנהג  מפתח, 
טעמים  ביארנו  כבר  טעם.  וצריך 
לאלו  עוד  יש  והנה  לעיל.  ע"ז 
כי  פשוטו  ע"פ  א´  טעם  המילין 
ישראל  כשאכלו  הזאת  בעת  הנה 
מן המן מהקרבת העומר ואילך לא 
אכלו עוד מן המן כמש"ה ויאכלו 

ממחרת הפסח מעבור הארץ".
ממחרת  בגמרא  "ואמרי´ 
אכול  לא  השתא  עד  אכול  הפסח 
מתבואת  לאכול  התחילו  ומאז 
לפ־ צריכין  ישראל  והיו  הארץ. 
המן.  להם  היה  עתה  עד  כי  רנסה 
שער  יש  דבר  שלכל  ידוע  וזאת 
שיפתח  מתפללין  שאנחנו  כמו 
ומזה  פרנסה.  שערי  השי"ת  לנו 
עושין  להיות  המנהג  נשתרבב 
לרמז  החלות  על  מפתח  צורת 
שיפתח לנו השי"ת שערי פרנסה. 
קט,  דף  לקוטים  ישראל  (אוהב 

מהרה"ק)".

הסוד:  דרך  על  נוסף,  טעם 
מסתלקים  בחצות  הסדר  בליל 
מה־ העליונים  והמוחין  האורות 
בימי  בעבודתנו  ואנו  עולמות, 
אותם  מחזירים  העומר  ספירת 
את  מסמל  המפתח  בהדרגתיות. 
מצדו,  עושה  שהאדם  העבודה 
בבחינת "פתחו לי פתח כחודו של 
מחט ואני אפתח לכם כפתחו של 
אולם". אנו פותחים על ידי מצוות 
השבת, ומקווים כי ה' יברך יפתח 
לנו את אוצרו הטוב, "ויצו שחקים 

ממעל ודלתי שמים פתח".
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מנכ"ל גוגל לשעבר אריק שמידט 
עוזב את דירקטוריון אלפבית

שמידט היה מנכ"ל החברה במשך עשר שנים ◆ יישאר יועץ טכני בחברה בשכר 
שנתי של דולר אחד

מ‡ פ. יוחנן
לשעבר  שמידט,  אריק 
המ־ ממחזיקי  ואחד  גוגל  מנכ"ל 
יעזוב  באלפבית,  הגדולים  ניות 
ביוני.  אלפבית  דירקטוריון  את 
עזיבתו מותירה את ענקית ההיי-
הבולטים  מנציגיה  אחד  ללא  טק 
האינטר־ את  לקדם  הפועלים 
הפוליטית  במערכת  שלה  סים 
שבה  בתקופה  זאת,  בארה"ב. 
החברה עומדת בפני ביקורת רבה 
גודלה  בשל  על  רגולטורים  מצד 
האישי  המידע  וכמויות  העצום 

שהיא מנהלת.
מנכ"ל  היה   ,64 שמידט, 
על  ופיקח  ב-2011-2001  גוגל 
המאתגרות  מהרכישות  כמה 
הכ־ שבה  בתקופה  שלה,  ביותר 

לשיאים  הגיעו  החברה  נסות 
שלארי  לאחר  ב-2011,  חדשים. 
גוגל,  של  השותף  המייסד  פייג', 
שמידט  המנכ"ל,  לתפקיד  חזר 
בנוסף,  גוגל.  יו"ר  לתפקיד  עבר 
שמידט נהפך לשגרירה של גוגל, 
פוליטי־ עם  החברה  ביחסי  טיפל 
במא־ עמדותיה  את  והציג  קאים 
שממנה  פעילות  גלובליים,  בקים 
 – פיצ'אי  וסונדר  פייג'  התרחקו 

מנכ"ל גוגל הנוכחי.
שמידט הוא אחד משלושת 
גוגל  במניות  שמחזיקים  האנשים 
עשרה  פי  שמקנות   –  B מסדרה 
רגילות.  ממניות  הצבעה  זכויות 
אלה,  ממניות  ב-8%  מחזיק  הוא 
מייסדי  ברין,  וסרגיי  פייג'  בעוד 
ב-יותר  אחד  כל  מחזיקים  גוגל, 

מ-40%.

המפתח לחלה מעולה
בכל בתי ישראל יאפו השבוע חלות מפתח כמנהג ישראל, חברת 'מעולה', 

מציעה סדרת קמחים איכותיים ומעולים לאפיית חלות בהשגחת בד"צ העדה 
החרדית. סדרת הקמחים של 'מעולה' כוללת: קמח לבן 1 ק״ג, קמח לבן 1 ק"ג 

ללא צורך בניפוי, וכן קמחים מיוחדים: קמח מלא 80% 1 ק"ג  ללא צורך בניפוי. 
קמח מלא 100% 1 ק"ג  ללא צורך בניפוי. קמח כוסמין לבן 1 ק"ג ללא צורך 
בניפוי. קמח כוסמין 80% 1 ק"ג ללא צורך בניפוי. מדובר בקמחים איכותיים 

במיוחד שנותנים טעם ייחודי, נוחים לאפייה, והתוצאה מפתיעה.

הח־ כי  מציינים  ב'מעולה' 
ומשקיעה  מתפשרת  אינה  ברה 
באיכות החומרים שהיא מייבאת. 
בקרת  עוברים  'מעולה'  מוצרי 
איכות מעמיקה, ובדיקת התאמה 

לצרכנים. 
הקרובה  השבת  לקראת 
מצי־ הפסח  שלאחר  הראשונה   –
לחלת  מתכון  מעולה  חברת  עה 

מפתח ריחנית וטעימה. 
מרכיבים:

1 ק"ג קמח לבן מנו־  •
פה מעולה

1 כף מלח  •
גדושות  כפות   2  •

שמרים
)ניתן  סוכר  כוס   3/4  •

לשים 1 כוס למתיקות נוספת(
1/2 שמן מעולה  •

פוש־ מים  כוסות   3  •
רים

ביצה להברשה  •
שומשום  •

בצורת  חלה  הכנת  אופן 
מפתח:

את  לקערה  הכניסי   •
המלח.

המלח  על  הוסיפי   •
את הקמח, ומעל הקמח את הש־

מרים והסוכר.
ערבבי את כל המוצ־  •
שה־ )הקפידי  יחד.  היבשים  רים 

מלח והשמרים לא יגעו(
המים  את  הוסיפי   •

ולושי לעיסה.
השמן  את  הוסיפי   •
ולושי עד לקבלת בצק אחיד הנ־

פרד מדפנות הקערה
לתפוח  לבצק  תני   •
הנפח.  את  מכפיל  שהוא  עד 
(טיפ להתפחה טובה: הכניסי את 

קערת הבצק לניילון)
התנור  את  מחממים   •

לחום בינוני של 180 מעלות.
קולעים 2/3 מהבצק   •

שני  את  ומהדקים  ארוכה  לחלה 
קצוות הצמה לצורת עיגול.

את שאר הבצק קול־  •
עים גם לצמה ומחברים לעיגול.

המפתח,  להשלמת   •
לצד,  הצמה  קצה  את  מקפלים 

ליצירת שיני המפתח.
בזהירות  מעבירים   •
את החלה לתבנית מרופדת בנייר 

אפייה.
בביצה  מברישים   •

טרופה, ומפזרים מעל שומשום
 40 במשך  אופים   •
תפוחה  שהחלה  עד  או  דקות 

ואפויה היטב גם.

ביוזמת 'ארחות חינוך': מאות השתתפו 
בהפנינג 'בין הזמנים' ברכסים

האירוע התקיים בחסות המועצה המקומית רכסים, והעניק שעות של חוויה 
איכותית לילדי היישוב • ראש המועצה, הרב דן כהן: "שמחתי לקיים בשיתוף 
'ארחות חינוך' את ההפנינג המושקע, ולפגוש את עשרות הילדים שהשתתפו 

בו, וזכו לשעות של הנאה במסגרת חינוכית הולמת"

מאות הורים וילדים, תושבי 
רכסים השתתפו בהפנינג 'בין הז־
ביוזמת  שהתקיים  ביישוב,  מנים' 
'ארחות  הארצית  החינוך  רשת 
המו־ עם  פעולה  ובשיתוף  חינוך' 
והעומד  רכסים,  המקומית  עצה 
האירוע  כהן.  דן  הרב  בראשה, 
השו־ מהפעילות  כחלק  התקיים 
טפת של צהרוני הרשת הפועלים 

ביישוב.
מפעילה  חינוך'  'ארחות 

'ניצ־ צהרוני  של  מסגרות  מאות 
ברכסים  הארץ.  רחבי  בכל  נים' 
שנים  שלוש  מזה  הרשת  פועלת 
מילדי  נהנים 400  בהם  ברציפות, 
וזמן  חינוכית  מפעילות  הישוב 
איכות של תכניות העשרה וחוגים 

במהלך השנה ובחופשות החגים.
מנכ"ל  שטיין,  משה  הרב 
המו־ "ההפנינג  חינוך':  'ארחות 

מהפעילות  כחלק  התקיים  שקע 
במהלך  הרשת  שמקיימת  הענפה 

רבים  ובמקומות  ברכסים  השנה, 
אבקש  הארץ.  ברחבי  נוספים 
דן  הרב  המועצה,  לראש  להודות 
כהן, על מסירותו והשקעתו הרבה 
למען קיומו של האירוע בתקופת 
לפ־ האפשרות  ועל  הזמנים',  'בין 
עלות.  וללא  הרחב  לקהל  תיחתו 
עם  להיטיב  רצון  מתוך  זאת,  כל 
התושבים ולהוסיף אווירה שמחה 
תור־ ובאווירה  חינוכית  במסגרת 

נית הולמת".

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מספינקא שליט"א

שבת התאחדות השנתית לרגל 
הילולת רביה"ק בעל ה"פרי 

הארץ" זיע"א בעיר נתניה
תכונה והתרגשות רבה נרגשת בקרב קהל חסידי ספינקא בארה"ק לקראת 

שבת התאחדות הנערכת מידי שנה לקראת יומא דהילולא קדישא של הרה"ק 
רבי מנחם מנדל מוויטעבסק זיע"א בעל ה"פרי הארץ" ותלמיד הבעש"ט 

והמגיד ממעזריטש זיע"א.

מ‡: מ. מון
בראשותו  תיערך  השבת 
של כ"ק האדמו"ר שליט"א אשר 
בשיחות  קודשו  מדברות  ישא 
בס־ השב"ק  משך  בכל  מרכזיות 
'פרקי  ובשיעור  השבת  עודות 

אבות' המסורתי.
מרן  כ"ק  מנהל  כידוע 
האדמו"ר מספינקא שליט"א את 
פי  ועל  לאורו  המיוחדת  דרכו 
הארץ'  ה'פרי  בעל  של  משנתנו 
על  נחרתה  אשר  דרכו  פי  ועל 
הפ־ האמונה  דרך  ספרו,  גליונות 
שוטה. וכמידי שנה בשנה, נקבעו 
הימים שקודם יומא דהילולא של 
לעת  זיע"א  הארץ"  ה"פרי  בעל 
התאספות וחיזוק בדרך המסורה.
בה־ מוגדרת  עצמה  השבת 
ספינ־ חסידי  קהל  בפי  תרגשות 
קא כ'ימי בדק הבית בעבודת ה'', 
במוצאי  הבדלה  שעת  מעת  ואכן 
בצי־ העינים  נישאות  מנוחה  יום 

פיה לשנה הבאה.
מקום  נקבע  זו,  בשנה 
ההתאספות בקמפוס 'בני עקיבא' 
מכל  רב  וקהל  יצ"ו,  נתניה  בעיר 
הקהילה  מבני  ואף  ארה"ק  רחבי 
צפויים  ובחו"ל,  בלונדון  הק' 
המ־ ההתעלות  בשבת  להשתתף 
המרממות  בתפילות  רוממת, 
ובסעודות השבת המיוחדת אשר 

יימשכו לשעות ארוכות של עונג 
צרוף לעבודת ה'.

מוסדות  מרכז  בהנהלת 
נערכים  דונולו  מרח'  ספינקא 
הג־ השבת  לקראת  שאת  ביתר 

דולה בהכנה דרבא לצרכי השבת 
הרבים לשביעות רצונם של מש־

תתפי השבת.
מפרי  ולקחתם  והתחזקתם 

הארץ. 
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מנכ"ל גוגל לשעבר אריק שמידט 
עוזב את דירקטוריון אלפבית

שמידט היה מנכ"ל החברה במשך עשר שנים ◆ יישאר יועץ טכני בחברה בשכר 
שנתי של דולר אחד

מ‡ פ. יוחנן
לשעבר  שמידט,  אריק 
המ־ ממחזיקי  ואחד  גוגל  מנכ"ל 
יעזוב  באלפבית,  הגדולים  ניות 
ביוני.  אלפבית  דירקטוריון  את 
עזיבתו מותירה את ענקית ההיי-
הבולטים  מנציגיה  אחד  ללא  טק 
האינטר־ את  לקדם  הפועלים 
הפוליטית  במערכת  שלה  סים 
שבה  בתקופה  זאת,  בארה"ב. 
החברה עומדת בפני ביקורת רבה 
גודלה  בשל  על  רגולטורים  מצד 
האישי  המידע  וכמויות  העצום 

שהיא מנהלת.
מנכ"ל  היה   ,64 שמידט, 
על  ופיקח  ב-2011-2001  גוגל 
המאתגרות  מהרכישות  כמה 
הכ־ שבה  בתקופה  שלה,  ביותר 

לשיאים  הגיעו  החברה  נסות 
שלארי  לאחר  ב-2011,  חדשים. 
גוגל,  של  השותף  המייסד  פייג', 
שמידט  המנכ"ל,  לתפקיד  חזר 
בנוסף,  גוגל.  יו"ר  לתפקיד  עבר 
שמידט נהפך לשגרירה של גוגל, 
פוליטי־ עם  החברה  ביחסי  טיפל 
במא־ עמדותיה  את  והציג  קאים 
שממנה  פעילות  גלובליים,  בקים 
 – פיצ'אי  וסונדר  פייג'  התרחקו 

מנכ"ל גוגל הנוכחי.
שמידט הוא אחד משלושת 
גוגל  במניות  שמחזיקים  האנשים 
עשרה  פי  שמקנות   –  B מסדרה 
רגילות.  ממניות  הצבעה  זכויות 
אלה,  ממניות  ב-8%  מחזיק  הוא 
מייסדי  ברין,  וסרגיי  פייג'  בעוד 
ב-יותר  אחד  כל  מחזיקים  גוגל, 

מ-40%.

המפתח לחלה מעולה
בכל בתי ישראל יאפו השבוע חלות מפתח כמנהג ישראל, חברת 'מעולה', 

מציעה סדרת קמחים איכותיים ומעולים לאפיית חלות בהשגחת בד"צ העדה 
החרדית. סדרת הקמחים של 'מעולה' כוללת: קמח לבן 1 ק״ג, קמח לבן 1 ק"ג 

ללא צורך בניפוי, וכן קמחים מיוחדים: קמח מלא 80% 1 ק"ג  ללא צורך בניפוי. 
קמח מלא 100% 1 ק"ג  ללא צורך בניפוי. קמח כוסמין לבן 1 ק"ג ללא צורך 
בניפוי. קמח כוסמין 80% 1 ק"ג ללא צורך בניפוי. מדובר בקמחים איכותיים 

במיוחד שנותנים טעם ייחודי, נוחים לאפייה, והתוצאה מפתיעה.

הח־ כי  מציינים  ב'מעולה' 
ומשקיעה  מתפשרת  אינה  ברה 
באיכות החומרים שהיא מייבאת. 
בקרת  עוברים  'מעולה'  מוצרי 
איכות מעמיקה, ובדיקת התאמה 

לצרכנים. 
הקרובה  השבת  לקראת 
מצי־ הפסח  שלאחר  הראשונה   –
לחלת  מתכון  מעולה  חברת  עה 

מפתח ריחנית וטעימה. 
מרכיבים:

1 ק"ג קמח לבן מנו־  •
פה מעולה

1 כף מלח  •
גדושות  כפות   2  •

שמרים
)ניתן  סוכר  כוס   3/4  •

לשים 1 כוס למתיקות נוספת(
1/2 שמן מעולה  •

פוש־ מים  כוסות   3  •
רים

ביצה להברשה  •
שומשום  •

בצורת  חלה  הכנת  אופן 
מפתח:

את  לקערה  הכניסי   •
המלח.

המלח  על  הוסיפי   •
את הקמח, ומעל הקמח את הש־

מרים והסוכר.
ערבבי את כל המוצ־  •
שה־ )הקפידי  יחד.  היבשים  רים 

מלח והשמרים לא יגעו(
המים  את  הוסיפי   •

ולושי לעיסה.
השמן  את  הוסיפי   •
ולושי עד לקבלת בצק אחיד הנ־

פרד מדפנות הקערה
לתפוח  לבצק  תני   •
הנפח.  את  מכפיל  שהוא  עד 
(טיפ להתפחה טובה: הכניסי את 

קערת הבצק לניילון)
התנור  את  מחממים   •

לחום בינוני של 180 מעלות.
קולעים 2/3 מהבצק   •

שני  את  ומהדקים  ארוכה  לחלה 
קצוות הצמה לצורת עיגול.

את שאר הבצק קול־  •
עים גם לצמה ומחברים לעיגול.

המפתח,  להשלמת   •
לצד,  הצמה  קצה  את  מקפלים 

ליצירת שיני המפתח.
בזהירות  מעבירים   •
את החלה לתבנית מרופדת בנייר 

אפייה.
בביצה  מברישים   •

טרופה, ומפזרים מעל שומשום
 40 במשך  אופים   •
תפוחה  שהחלה  עד  או  דקות 

ואפויה היטב גם.

ביוזמת 'ארחות חינוך': מאות השתתפו 
בהפנינג 'בין הזמנים' ברכסים

האירוע התקיים בחסות המועצה המקומית רכסים, והעניק שעות של חוויה 
איכותית לילדי היישוב • ראש המועצה, הרב דן כהן: "שמחתי לקיים בשיתוף 
'ארחות חינוך' את ההפנינג המושקע, ולפגוש את עשרות הילדים שהשתתפו 

בו, וזכו לשעות של הנאה במסגרת חינוכית הולמת"

מאות הורים וילדים, תושבי 
רכסים השתתפו בהפנינג 'בין הז־
ביוזמת  שהתקיים  ביישוב,  מנים' 
'ארחות  הארצית  החינוך  רשת 
המו־ עם  פעולה  ובשיתוף  חינוך' 
והעומד  רכסים,  המקומית  עצה 
האירוע  כהן.  דן  הרב  בראשה, 
השו־ מהפעילות  כחלק  התקיים 
טפת של צהרוני הרשת הפועלים 

ביישוב.
מפעילה  חינוך'  'ארחות 

'ניצ־ צהרוני  של  מסגרות  מאות 
ברכסים  הארץ.  רחבי  בכל  נים' 
שנים  שלוש  מזה  הרשת  פועלת 
מילדי  נהנים 400  בהם  ברציפות, 
וזמן  חינוכית  מפעילות  הישוב 
איכות של תכניות העשרה וחוגים 

במהלך השנה ובחופשות החגים.
מנכ"ל  שטיין,  משה  הרב 
המו־ "ההפנינג  חינוך':  'ארחות 
מהפעילות  כחלק  התקיים  שקע 
במהלך  הרשת  שמקיימת  הענפה 

רבים  ובמקומות  ברכסים  השנה, 
אבקש  הארץ.  ברחבי  נוספים 
דן  הרב  המועצה,  לראש  להודות 
כהן, על מסירותו והשקעתו הרבה 
למען קיומו של האירוע בתקופת 
לפ־ האפשרות  ועל  הזמנים',  'בין 
עלות.  וללא  הרחב  לקהל  תיחתו 
עם  להיטיב  רצון  מתוך  זאת,  כל 
התושבים ולהוסיף אווירה שמחה 
תור־ ובאווירה  חינוכית  במסגרת 

נית הולמת".

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מספינקא שליט"א

שבת התאחדות השנתית לרגל 
הילולת רביה"ק בעל ה"פרי 

הארץ" זיע"א בעיר נתניה
תכונה והתרגשות רבה נרגשת בקרב קהל חסידי ספינקא בארה"ק לקראת 

שבת התאחדות הנערכת מידי שנה לקראת יומא דהילולא קדישא של הרה"ק 
רבי מנחם מנדל מוויטעבסק זיע"א בעל ה"פרי הארץ" ותלמיד הבעש"ט 

והמגיד ממעזריטש זיע"א.

מ‡: מ. מון
בראשותו  תיערך  השבת 
של כ"ק האדמו"ר שליט"א אשר 
בשיחות  קודשו  מדברות  ישא 
בס־ השב"ק  משך  בכל  מרכזיות 
'פרקי  ובשיעור  השבת  עודות 

אבות' המסורתי.
מרן  כ"ק  מנהל  כידוע 
האדמו"ר מספינקא שליט"א את 
פי  ועל  לאורו  המיוחדת  דרכו 
הארץ'  ה'פרי  בעל  של  משנתנו 
על  נחרתה  אשר  דרכו  פי  ועל 
הפ־ האמונה  דרך  ספרו,  גליונות 
שוטה. וכמידי שנה בשנה, נקבעו 
הימים שקודם יומא דהילולא של 
לעת  זיע"א  הארץ"  ה"פרי  בעל 
התאספות וחיזוק בדרך המסורה.
בה־ מוגדרת  עצמה  השבת 
ספינ־ חסידי  קהל  בפי  תרגשות 
קא כ'ימי בדק הבית בעבודת ה'', 
במוצאי  הבדלה  שעת  מעת  ואכן 
בצי־ העינים  נישאות  מנוחה  יום 

פיה לשנה הבאה.
מקום  נקבע  זו,  בשנה 
ההתאספות בקמפוס 'בני עקיבא' 
מכל  רב  וקהל  יצ"ו,  נתניה  בעיר 
הקהילה  מבני  ואף  ארה"ק  רחבי 
צפויים  ובחו"ל,  בלונדון  הק' 
המ־ ההתעלות  בשבת  להשתתף 
המרממות  בתפילות  רוממת, 
ובסעודות השבת המיוחדת אשר 

יימשכו לשעות ארוכות של עונג 
צרוף לעבודת ה'.

מוסדות  מרכז  בהנהלת 
נערכים  דונולו  מרח'  ספינקא 
הג־ השבת  לקראת  שאת  ביתר 

דולה בהכנה דרבא לצרכי השבת 
הרבים לשביעות רצונם של מש־

תתפי השבת.
מפרי  ולקחתם  והתחזקתם 

הארץ. 
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מנהלי המרחבים החרדים 
החדשים של מכבי בבני ברק 

ובאלעד נכנסו לתפקידם
ר' ברוך שטרן, שכיהן עד כה כמנהל מרחב אלעד נכנס לתפקידו כמנהל מרחב 
בני ברק, ור' מרדכי שחורי, שהיה עד כה סגן מנהל מרחב אלעד, החליף אותו 

בתפקיד מנהל המרחב באלעד ◆ עם כניסתם לתפקיד, מעצימה 'מכבי' את 
שדרת הניהול החרדית המתפתחת, המאוישת  כיום במיטב המנהלים מהמגזר 

החרדי

מ‡: ˆבי ˜ופמן
בריאות  שירותי  מכבי 
הניהול  שדרת  בקידום  ממשיכה 
הרשמית  כניסתם  עם  החרדית, 
המרחבים  מנהלי  של  לתפקידם 
כמנהל  שטרן  ברוך  ר'   – החדשים 
שחו־ מרדכי  ור'  ברק,  בני  מרחב 
מינויים  אלעד.  מרחב  כמנהל  רי 
הניהול  שדרת  את  מרחיבים  אלו 
ב'מכבי',  המרכז  במחוז  החרדית 
עליה נמנים גם סגני מנהל מרחב 
המנהל  בינדר,  יוסף  ר'  ברק,  בני 
ור'  בעיר  הרופאים  בתי  את  אף 

יוסף ליפשיץ.
הנכנסים  המרחבים  מנהלי 
מקצועי  ניסיון  עימם  מביאים 
במהלך  רכשו  אותם  רב,  וידע 
תפקידים  מילאו  בהם  השנים 
במכ־ המרכז  במחוז  מנהליים 
דרכו  את  החל  שטרן  ברוך  ר'  בי. 
קשרי  כמתאם  שנים  מספר  לפני 
לתפ־ קודם  מאז  באלעד,  קהילה 
קיד מנהל המרחב, וכעת לתפקיד 
מרדכי  ר'  ברק.  בני  מרחב  מנהל 
מנהל  כסגן  כיהן  אשר  שחורי 
קו־ של  מינויו  ועם  אלעד,  מרחב 
דמו למנהל מרחב בני ברק, קודם 
מרחב  מנהל  לתפקיד  שחורי 

אלעד.
'מכבי שירותי בריאות' שו־
קשר  על  השנה  ימות  בכל  מרת 
הדוק עם הציבור ורבני הקהילות 
העת  כל  ופועלת  הארץ,  ברחבי 
השירותים  והנגשת  להתאמת 
המבוטחים  לצרכי  הרפואיים 

ההשקעה  החרדיים.  בריכוזים 
יוצא  לאמון  הביאה  המאסיבית 
ב'מכבי',  החרדי  המגזר  של  דופן 
אך  פשוט,  בנתון  המתבטא 
מדהים: מכבי היא קופת החולים 
החר־ הריכוזים  ברוב  המובילה 

דיים ברחבי הארץ.
השי־ מהתאמת  כחלק 
בשנים  'מכבי'  מקדמת  רותים, 
הניהול  שדרת  את  האחרונות 
עם  כחודש ימים,  לפני  החרדית. 
המ־ מנהלי  מינוי  הודעת  פרסום 
מנהל  הגיעו  החדשים,  רחבים 
השיווק למגזר החרדי ב'מכבי', ר' 
משה שלזינגר, ומנהלי המרחבים 
שר  מרן  של  מעונו  אל  הנכנסים 
התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
אשר ברכם בברכה והצלחה ושי־
שמיים  שם  לקדש  להמשיך  זכו 

בעשייתם החשובה.
במכ־ המרכז  מחוז  ראש 
דבו־ הגב'  בריאות,  שירותי  בי 

במכבי  המרכז  "מחוז  חסיד:  רה 
אינסופית,  בעשייה  מאופיין 
מרכזים  בפתיחת  המתבטאת 
והרח־ מתקדמים,  רפואיים 
במרפאות  רפואה  שירותי  בת 
מיטב  על  דגש  תוך  הקהילתיות, 
הש־ המקצוע.  ואנשי  המומחים 
חיוני  חלק  מהווה  הניהולית  דרה 
אני  כן,  ועל  העשייה,  בהצלחת 
הצ־ את  לקדם  עיני  לנגד  שמה 
הצומח  ביותר  הטוב  המנהלי  וות 
ב'מכבי'. ר' ברוך שטרן ור' מרדכי 
מומחיות  איתם  מביאים  שחורי 
בשנים  רכשו  אותם  ורגישות, 
מבוטחי  את  ליוי  בהם  הארוכות 
מאח־ אני  המרכז.  במחוז  'מכבי' 
בתפקידם  רבה  הצלחה  להם  לת 
ללא  ויפעלו  ימשיכו  בו  החדש, 
וקידום  רווחתם  למען  לאות, 

בריאותם של חברי מכבי".

התכנסות מרוממת לבחורים 
לומדי שיעור "באר יעקב" 
בביהמ"ד נדבורנא אלעד

לחיזוק קול התפילות בהתלהבות ובלהט קודש

מ‡: מ. מון
התו־ מיוחדת  להתוועדות 
כלל  רביעי,  ביום  השבוע  עדו 
בית  מתפללי  הבחורים  ציבור 
המדרש "נדבורנה" ברחוב יהודה 
לחיזוק  אלעד,  בעיר  הנשיא 
שב־ בימי  התפילה  זו  הלב  עבוד 
בשיעורי  מועד.  וחגי  קודש  תות 
הסדורה  ממשנתו  יעקב"  "באר 
מנדבו־ יעקב  הבאר  כקש"ת  של 
ליל  מידי  המתקיימת  זי"ע,  רנה 
על  המדרש,  בית  בהיכל  שבתות 
רבי  הבחורים  חבורת  ראש  ידי 
שמואל צבי גנץ שליט"א, ניצבים 
ודיר־ חיזוק  לאחרונה  ועומדים 

התפילות  בעבודת  להתעלות  בון 
כפי  רם,  ובקול  קודש  אש  בלהט 
נד־ בית  מצדיקי  וחינכו  שקיבלו 
את  להלהיב  לדורותיהם,  בורנה 
על  וקונה  בצורה  לדבוק  הנשמה 
הבורא  בעבודת  ההתלהבות  ידי 

ובקיום המצוות.
הבחו־ התכנסות  במעמד 
רים, נשא דברים הרה"ג רבי הילל 
'מדרש  מרבני  שליט"א  דייטש 
הנודע  הפוסק  של  ונכדו  אליהו' 
הלבאר־ משה  רבי  האדיר  הגאון 
מר־ הביא  בדבריו  זצ"ל,  שטאם 
גליות חיזוק ואמרות נוטפות זוך 

התפילה,  עבודת  במעלת  וטוהר 
הגדול  מזקנו  פלאות  סיפורי  וכו 
שבימים אלו חל יום ה'יארציייט'.
עם סיומו של המעמד, הת־
ומיל־ הערכה  אות  חלוקת  קיים 
שעולים  הבחורים  למצטייני  גות 
והח־ התורה  במעלות  ומתעלים 
בקבי־ נאמנה  ושוקדים  סידות, 
עות בהשתתפותם בשיעורי 'באר 
ושיעור  ל'סדר'  שנהפכו  יעקב' 
עילאי קבוע בשבתות קודש ומו־
ולה־ הנשמות  להחיות  החג,  עדי 
בדרכי  ללכת  הלבבות  את  להיב 

הצדיקים ולדבוק בדרכם.

המנהל האזרחי נתן היתר 
לסלילת עוקף חווארה ואל-

ערוב
שנה וחצי לאחר שהתקיימה מחאה נרחבת בסוגייה - ניתן ההיתר ◆ "חשיבות 

בטיחותית ובטחונית מן המעלה הראשונה"

מ‡ פ. יוחנן
שהת־ לאחר  וחצי  שנה 
בסוגייה  נרחבת  מחאה  קיימה 
מועצת  של  הוועדה  אישרה     –
האזרחי  במנהל  העליונה  התכנון 
מתן היתר סלילה לכבישים עוקף 

חווארה ועוקף אל ערוב.
השתתפו  בו  דיון,  לאחר 
חברי הועדה, המתכננים וכן ראש 
מועצת שומרון יוסי דגן, אישרה 
הכ־ לשני  סלילה  היתר  הוועדה 
הסלילה  היתר  משמעות  בישים. 

ולאחריה  בניה,  היתר  מקבילה 
לקבלנים  למכרזים  לצאת  ניתן 

המבצעים של הכביש.
דגן  הודה  הדיון  תום  עם 
חשי־ "לכביש  הממשלה:  לראש 

מן  ובטחונית  בטיחותית  בות 
ליהודים  הן  הראשונה  המעלה 
עוקף  כביש  בנוסף,  לערבים.  והן 
ערוב  אל  עוקף  וכביש  חווארה 
בטיחותית  נוחה,  גישה  יאפשרו 
זהו  ליישובי.  ומהירה  ובטחונית 
היום  התקדמנו   – הסטורי  יום 
שלב חשוב ואסטרטגי בדרך למ־

ליון יהודים מיו"ש".
ושביתת  המחאה  מאהל 
וחצי,  כשנה  לפני  הוקם  הרעב 
כבישים  סלילת  אי  על  כמחאה 
לת־ ובדרישה  ביו"ש  עוקפים 
בכבישים  בטחון  מרכיבי  קצוב 
המ־ בעקבות  כנדרש.  ובישובים 
הממשלה  ראש  עם  הוסכם  חאה 
העוקפים  הכבישים  תקצוב  על 
מליון  בסך 800  כבישים  ותאורת 

ש"ח. כעת –  יוצא המהלך לדרך.

טורקיה: וועדת הבחירות 
פתחה בבדיקת נתוני הבחירות 

לראשות עיריית איסטנבול
בבחירות באיסטנבול הפסידה מפלגתו של ארדואן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המרכזית  הבחירות  וועדת 
נתו־ בבדיקת  פתחה  בטורקיה 
לראשות  בבחירות  ההצבעה  ני 
הפסי־ שם  איסטנבול,  עיריית 
של  והפיתוח  הצדק  מפלגת  דה 
האופוזיציה.  למועמד  ארדואן 
שמפל־ לאחר  החלה  הבדיקה 
הפסידה  אשר  ארדואן  של  גתו 
והטיה  לזיופים  טענה  בבחירות 
של קולות. מהלכים פסולים אלו 
הובילו, לטענת מפלגת השלטון, 
המפל־ הפסידה  בהם  לתוצאות 

גה.
עד  טורקיה,  משטרת  לפי 
הפ־ ל-32  חשדות  נחקרים  כה 
הבחי־ מערכת  של  וזיופים  רות 

רות.
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הצלחה חסרת תקדים בוועידת החינוך השנתית של "חיים של 
תורה" בראשות גדולי התורה והמשפיעים

◆ אלפי הורים ומחנכים השתתפו בוועידה השנתית המסורתית שעל ידי ארגון "חיים של תורה" במימון אגף חינוך החרידי בעיריית ירושלים ◆ מחנכים שהשתתפו 
בכינוס מספרים על כלים תועלתיים התכנים המרתקים, המעשיים והמאלפים שקיבלו בוועידה.

מ‡: מ. מון
והורים  חינוך  אנשי  אלפי 
חלק  נטלו  הארץ,  רחבי  מכל 
הש־ בועידה  השבוע  רביעי  ביום 
במי־ תורה',  של  'חיים  של  נתית 
בעיריית  החרידי  חינוך  אגף  מון 
איתמר  הרב  בראשות  ירושלים 
השנה  כל  במשך  הפועל  עזר  בר 
בהיכלי  פרטיים  רמי"ם  להכשרת 
ניתן  המשתתפים  בין  הישיבות, 
ישיבות  ראשי  השנה  לראות  היה 
שבאו  שם  ידועי  תורה  ומרביצי 
לדבריהם  מעשיים,  כלים  לקבל 
מה־ מקבלים  הם  אותם  הרשמים 
תועלתיות  על  שנה  מידי  מחנכים 
הכנס הביאה אותם לטרוח להגיע 
בעצמם לשמוע את הדברים מכלי 

ראשון.
העשירה  התכנית  לאור 
הגיע  מועד,  מבעוד  שפורסמה 
את  שגדש  מהצפוי  גדול  קהל 
כמסו־ ומבואותיו.  תמיר  אולמי 
מחנכים   - כאן  גם  השנים,  רת 
הקיץ  זמן  את  יתחילו  לא  רבים 
ללא הועידה של 'חיים של תורה' 
מע־ כלים  שנה  מידי  המעניקה 
דורנו,  למחנכי  ועדכניים  שיים 
תלמידיהם  את  לראות  השואפים 

מתעלים בתורה וביראת שמים.
הועידה השנה הייתה ועידה 
יחודית ופורצת דרך, נקודת מפנה 
לעולם  הנוגע  בכל  היסטורית 
הדו־ כל  העתיד.  דור  של  הרגש 

העליונה  במטרה  התמקדו  ברים 
הורהאת  ולכל  מחנך  לכל  לתת 
שיסייעו  המעשיים  הכלים  ארגז 

להתקדם הלאה.
יהודה  אהרן  הרב  המנחה 

בעלזא  ת"ת  מנהל  פרלשטיין, 
בבני ברק ומנהל תכניות ההכשרה 
פני  את  קיבל  תורה',  של  ב'חיים 
בשעות  לבוא  שהקדימו  האלפים 
את  והסביר  המוקדמות  הצהריים 

מטרות הועידה.
פתח  הראשון  המושב  את 
המרצה הנודע הרב אברהם מרדכי 
סגל, שלאחר עמל רב השיק מצגת 
וממוקדת  מושקעת  מיוחדת, 
דרמ־ המחשה  שהעניקה  מטרה, 
של  עולמם  מתוך  ומרגשת  טית 
את  הכניסה  המצגת  החניכים, 
של  האישי  עולמו  לתוך  הנוכחים 
החניך, לראות את הנקודות איתם 
הוא מתמודד מול ההורה והמחנך, 
לנפ־ סגל,  הרב  נכנס  זו  במצגת 
שונים  ילדים  סוגי  ארבע  של  שם 
המתמודדים  שונים  רקע  ממצבי 
במסגרת  השונים  האתגרים  מול 
והמוסדית,  הביתית  החינוכית 
מחשובי  אחד  זאת  להגדיר  הטיב 
חשבתי  עתה  עד  שאם  המחנכים 
שלי  התלמידים  את  מבין  שאני 
רחוק  עדיין  שאני  נוכחתי  כרגע 

מכך. 
פתח  השני  המושב  את 
מפעל  יו"ר  וינד,  פנחס  ר'  הרה"ג 
חיים של תורה, שבשיחה מרתקת 
לאתגרי  שונה  משמעות  העניק 
במהלך  והתמודדויותיו,   הדור 
מו־ חדשות  תובנות  נתן  השיחה 
בעצמו  שחווה  בעובדות  מחשות 
עם תלמידים כיצד נולדות בעיות 
והכלים  שכנגדן.  וההתמודדויות 
היהודית  לנשמה  הקב"ה  שנתן 
לעמוד מולם. המסר החד והברור 
הורים  בין  האישיות  חיבור  כיצד 
לילדים, ישמש ככלי הצלחה יעיל 

בבניית החינוך לעולמי עד. 
מאיר  רבי  הגאון  של  משאו 
קסלר שליט"א רבה של העיר מו־
דיעין עילית, השאיר רושם רב על 
טעימה  קצת  שחוו  המשתתפים 
כמעין עולם הבא כיצד ניתן לחנך 
מתוך  המצוות  לקיום  ילדינו  את 
רצון ומתוך שמחה ולא מתוך עול 
להחדיר  נחוץ  כמה  ועד  ומשא, 
מתיקות התורה בקרב הנוער בכדי 

שיישארו קשורים לתורה.
המאלפים  הדברים  לאחר 
לשמים  עיניו  את  הציבור  נשא 
לתפילת המנחה, כשלאחר תפילת 
המנחה הוגש כיבוד עשיר לציבור 
כסעו־ זאת  שהגדירו  שהיו  הרחב 

דת מצווה לכל דבר.  
דב־ לשאת  הוזמן  במפתיע 
רים הרב איתמר בר עזר מנהל אגף 
ירושלים  בעיריית  החרידי  חינוך 
שהיטיב  הוועידה  במימון  שנטלו 
את  האלפים  קהל  בפני  להביע 
מחדש,  ועידה  כל  ההתרגשות 
שמקבלים  המרובה  והתועלת 
זה  בכינוס  המשתתפים  המחנכים 
מה שגורם להם לקחת חלק מידי 
דומה  אינו  החשוב,  במעמד  שנה 
מלמד שהשתתף בוועידה למלמד 

שלא השתתף. 
במהלך דבריו השיק המנחה 
הרב אהרן יהודה פרלשטיין קורס 
ומקצועי  תמציתי  חדש  חינוכי 
ביותר, בשיתוף פעולה עם עיריית 
ירושלים שיחולל מהפך של ממש 
מחנך  לכל  חובה  ובכיתה;  בבית 

ולכל הורה.
המ־ חתם  השני  המושב  את 
נתנאי  הרב  הנודע,  הרגשי  טפל 
המרגליות  מפיק  שבפיו  מלמד, 

ריתק את הקהל והמחיש עד כמה 
הרגשי  הקשר  הוא  וקריטי  יסודי 
עם  פעולה  ובשיתוף  הילד,  עם 
להמחיש  הטיב  האלפים   קהל 
שהלימוד שנחקק בלבם של היל־

דים מגיע דווקא מהמלמדים שהיו 
קשורים רגשית לתלמידים, הרבה 
שפה  להם  שהיה  ממלמדים  יותר 
ברורה אך לא היו קשורים רגשית 
לילד, בהרצאתו המקצועית, גילה 
הרב מלמד את הסוד שמפעיל את 
לה־ ניתן  וכיצד  בכלל,  האנושות 
באופן  הילדים  לחינוך  בו  שתמש 

שירצו לנהוג כך. 
המע־ של  הכותרת  גולת 
נתנו  בו  השלישי  המושב  היה  מד 
לקשר  מעשיים  כלים  לראשונה 
המ־ וצוות  ההורים  שבין  הרגיש 
חנכים זאת על ידי אסיפת הורים 
את  הבמה,  על  חי  מחזה   - גלויה 
שלום  הרב  הנחו  ההורים  אסיפת 
ברייער  פנחס  והרב  פרסטר 
כשאת מקום המלמד תפס המחנך 
ההורה  מקום  ואת  הס  אריה  הרב 
שבמקצו־ שוורץ  יוסף  הרב  תפס 
תקשורת  בחוסר  נגעו  רבה  עיות 
לבין  כשבין  למלמד  ההורה  שבין 
ברייער  והרב  פרסטר  הרב  נתנו 
נקודות ותובנות אליהם יש לשים 
הדו  את  לשנות  ניתן  וכיצד  לב 
יחד  לפתח  ומאידך  החירש  שיח 
המתכון  את  והמחנכים  ההורים 
עבור  ובונה  לקשרטוב  המנצח 
צמיחת התלמיד. המחזה המרהיב 
כלים  מערכת  למשתתפים  העניק 
דרמ־ באופן  שתהפוך  פרקטית 
הלקונית  ההורים  אסיפת  את  טי 
לעתידו  נרחצות  שתשפיע  לכזו 

של הילד. 

המרומם  המעמד  לאחר 
למ־ מסומרים  הקהל  עוד  נשארו 
כש־ ארוכות  דקות  קומותיהם 
וברעדה  בחיל  נגשו  מכן  לאחר 
לבורא  בתפילה  ערבית  לתפילת 
הדברים  יהיו  שאכן  העולמים 
למ־ בגישתנו  לבנו  על  חקוקים 
לאכת הקודש בחינוך בנינו תרתי 

יחד  לפעול  נוכל  ושאכן  משמע, 
בש־ והלאה  העתיד  דור  לתועלת 

רשרת הדורות. 
הודו  כולם  המשתתפים 
על  הועידה  למארגני  לב  מקרב 
הערב המוצלח שאכן חולל נקודת 

מפנה בתורת החינוך.

יורחב אזור התעשיה במעלה אדומים
כמיליארד שקל יושקעו בדרכים המובילות לפארק התעשייה שמצפון לירושלים ◆ ראש העיר מעלה אדומים: 

"המנהרות החדשות יאפשרו להגיע לירושלים ולתל אביב – ללא רמזור אחד"

פ. יוחנן
פארק מישור אדומים ממשיך 
להתרחב, ולמצב את עצמו כמתחם 
ירוש־ של  הבא  והמסחר  התעשייה 
כי  דווח  בכלכליסט  והסביבה.  לים 
הפארק עתיד לשרת את 1.5 מיליון 
תושבי אזור ירושלים, ובכך ליהנות 
ביותר  הגדולה  התושבים  מכמות 

ביחס למ"ר מסחרי.
בהיבט  משמעותית  בשורה 
הענק  בפרויקט  טמונה  התחבורתי 
שבצפון  הצרפתית  הגבעה  בצומת 
כולל  באורך  הפרויקט,  ירושלים. 
שיחבר  קילומטרים,  ארבעה  של 
ומעלה אדומים  מישור אדומים  את 
את  ויקצר  הגדולה  לעיר  ישירות 
משך הנסיעה ביותר ממחצית, ל-10 

דקות בלבד.
שעלו־ בפרויקט,  העבודות 

כבר  שקל,  בכמיליארד  נאמדת  תו 
להסתיים  וצפויות  והן  לדרך  יצאו 

ב-2023. על ביצוע המיזם אחראית 
יוקמו  כשבמסגרתו  מוריה,  חברת 
ממזרח  דו-מסלוליות  מנהרות  צמד 
חד- נוסף,  מנהרות  וצמד  למערב, 
מסלוליות, מכיוון רמות לפסגת זאב 

ונווה יעקב.
ישראל  התחבורה,  שר  לדברי 
כץ, "ניתן דגש מיוחד לגודש הקיים 
מדרום  ממזרח,  לירושלים  בכניסות 
ומצפון, כך שירושלים רבתי תהפוך 
חיבור  עם  אחד  למטרופולין  להיות 
ישיר, בטוח ומהיר למעלה אדומים, 
גבעת זאב, גוש עציון, בנימין וביתר 

עלית".
ראש העיר מעלה אדומים, בני 
כשריאל, התייחס גם הוא לפרויקט, 
החדש  המנהרות  "מיזם  כי  והצהיר 
עתיד לשנות את פני התחבורה בא־
זור, ולאפשר גישה רציפה ונוחה אל 
מעלה אדומים ומישור אדומים. עם 
לתושבים,  הפרויקט  של  השלמתו 

באזור  ולעובדים  העסקים  לבעלי 
חלקה  נסיעה  תתאפשר  התעשייה 
אף  ללא  אביב,  ולתל  לירושלים 

רמזור".
על מעמדו המתחזק של פארק 
הצהרתו  גם  מעידה  אדומים  מישור 

אלי  והתעשייה  הכלכלה  שר  של 
כהן, בביקורו באזור במרץ האחרון, 
שלפיה בתקופה האחרונה מקודמות 
התעשייה  אזור  להרחבת  תוכניות 

ב-500 דונם.

ראש עיריית 
סלוניקי נפגש 

עם ניצולי שואה 
מהעיר

"זוהי חובתי וחובת כולנו להילחם 
באנטישימיות ביוון - ובכל מקום", אמר 

בוטאריס

מ‡: יר‡ל לבי‡
סלוני־ עיריית  ראש 
מג־ בוטאריס,  יאניס  קי, 
באירופה  הלוחמים  דולי 
נאם  אשר  באנטישמיות, 
הנועלת  בעצרת  הערב 
השואה  יום  אירועי  את 
במרכז  נפגש  מרדכי,  ביד 
שאלוני־ יהדות  למורשת 
שואה  ניצולי  עם  ויוון  קי 

מהעיר. 
וחובת  חובתי  "זוהי 

באנטישי־ להילחם  כולנו 
מיות ביוון - ובכל מקום", 
לניצולים  בוטאריס  אמר 
משפחו־ ולבני  הנרגשים 

תיהם.
קרא  העיר  ראש 
ניצולי  את  מזמין  "אני 
אותם  רק  ולא   - השואה 
השואה  לבקר במוזיאון   -
יפתח  אשר  בסלוניקי 

בקרוב".
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הצלחה חסרת תקדים בוועידת החינוך השנתית של "חיים של 
תורה" בראשות גדולי התורה והמשפיעים

◆ אלפי הורים ומחנכים השתתפו בוועידה השנתית המסורתית שעל ידי ארגון "חיים של תורה" במימון אגף חינוך החרידי בעיריית ירושלים ◆ מחנכים שהשתתפו 
בכינוס מספרים על כלים תועלתיים התכנים המרתקים, המעשיים והמאלפים שקיבלו בוועידה.

מ‡: מ. מון
והורים  חינוך  אנשי  אלפי 
חלק  נטלו  הארץ,  רחבי  מכל 
הש־ בועידה  השבוע  רביעי  ביום 
במי־ תורה',  של  'חיים  של  נתית 
בעיריית  החרידי  חינוך  אגף  מון 
איתמר  הרב  בראשות  ירושלים 
השנה  כל  במשך  הפועל  עזר  בר 
בהיכלי  פרטיים  רמי"ם  להכשרת 
ניתן  המשתתפים  בין  הישיבות, 
ישיבות  ראשי  השנה  לראות  היה 
שבאו  שם  ידועי  תורה  ומרביצי 
לדבריהם  מעשיים,  כלים  לקבל 
מה־ מקבלים  הם  אותם  הרשמים 
תועלתיות  על  שנה  מידי  מחנכים 
הכנס הביאה אותם לטרוח להגיע 
בעצמם לשמוע את הדברים מכלי 

ראשון.
העשירה  התכנית  לאור 
הגיע  מועד,  מבעוד  שפורסמה 
את  שגדש  מהצפוי  גדול  קהל 
כמסו־ ומבואותיו.  תמיר  אולמי 
מחנכים   - כאן  גם  השנים,  רת 
הקיץ  זמן  את  יתחילו  לא  רבים 
ללא הועידה של 'חיים של תורה' 
מע־ כלים  שנה  מידי  המעניקה 
דורנו,  למחנכי  ועדכניים  שיים 
תלמידיהם  את  לראות  השואפים 

מתעלים בתורה וביראת שמים.
הועידה השנה הייתה ועידה 
יחודית ופורצת דרך, נקודת מפנה 
לעולם  הנוגע  בכל  היסטורית 
הדו־ כל  העתיד.  דור  של  הרגש 
העליונה  במטרה  התמקדו  ברים 
הורהאת  ולכל  מחנך  לכל  לתת 
שיסייעו  המעשיים  הכלים  ארגז 

להתקדם הלאה.
יהודה  אהרן  הרב  המנחה 

בעלזא  ת"ת  מנהל  פרלשטיין, 
בבני ברק ומנהל תכניות ההכשרה 
פני  את  קיבל  תורה',  של  ב'חיים 
בשעות  לבוא  שהקדימו  האלפים 
את  והסביר  המוקדמות  הצהריים 

מטרות הועידה.
פתח  הראשון  המושב  את 
המרצה הנודע הרב אברהם מרדכי 
סגל, שלאחר עמל רב השיק מצגת 
וממוקדת  מושקעת  מיוחדת, 
דרמ־ המחשה  שהעניקה  מטרה, 
של  עולמם  מתוך  ומרגשת  טית 
את  הכניסה  המצגת  החניכים, 
של  האישי  עולמו  לתוך  הנוכחים 
החניך, לראות את הנקודות איתם 
הוא מתמודד מול ההורה והמחנך, 
לנפ־ סגל,  הרב  נכנס  זו  במצגת 
שונים  ילדים  סוגי  ארבע  של  שם 
המתמודדים  שונים  רקע  ממצבי 
במסגרת  השונים  האתגרים  מול 
והמוסדית,  הביתית  החינוכית 
מחשובי  אחד  זאת  להגדיר  הטיב 
חשבתי  עתה  עד  שאם  המחנכים 
שלי  התלמידים  את  מבין  שאני 
רחוק  עדיין  שאני  נוכחתי  כרגע 

מכך. 
פתח  השני  המושב  את 
מפעל  יו"ר  וינד,  פנחס  ר'  הרה"ג 
חיים של תורה, שבשיחה מרתקת 
לאתגרי  שונה  משמעות  העניק 
במהלך  והתמודדויותיו,   הדור 
מו־ חדשות  תובנות  נתן  השיחה 
בעצמו  שחווה  בעובדות  מחשות 
עם תלמידים כיצד נולדות בעיות 
והכלים  שכנגדן.  וההתמודדויות 
היהודית  לנשמה  הקב"ה  שנתן 
לעמוד מולם. המסר החד והברור 
הורים  בין  האישיות  חיבור  כיצד 
לילדים, ישמש ככלי הצלחה יעיל 

בבניית החינוך לעולמי עד. 
מאיר  רבי  הגאון  של  משאו 
קסלר שליט"א רבה של העיר מו־
דיעין עילית, השאיר רושם רב על 
טעימה  קצת  שחוו  המשתתפים 
כמעין עולם הבא כיצד ניתן לחנך 
מתוך  המצוות  לקיום  ילדינו  את 
רצון ומתוך שמחה ולא מתוך עול 
להחדיר  נחוץ  כמה  ועד  ומשא, 
מתיקות התורה בקרב הנוער בכדי 

שיישארו קשורים לתורה.
המאלפים  הדברים  לאחר 
לשמים  עיניו  את  הציבור  נשא 
לתפילת המנחה, כשלאחר תפילת 
המנחה הוגש כיבוד עשיר לציבור 
כסעו־ זאת  שהגדירו  שהיו  הרחב 

דת מצווה לכל דבר.  
דב־ לשאת  הוזמן  במפתיע 
רים הרב איתמר בר עזר מנהל אגף 
ירושלים  בעיריית  החרידי  חינוך 
שהיטיב  הוועידה  במימון  שנטלו 
את  האלפים  קהל  בפני  להביע 
מחדש,  ועידה  כל  ההתרגשות 
שמקבלים  המרובה  והתועלת 
זה  בכינוס  המשתתפים  המחנכים 
מה שגורם להם לקחת חלק מידי 
דומה  אינו  החשוב,  במעמד  שנה 
מלמד שהשתתף בוועידה למלמד 

שלא השתתף. 
במהלך דבריו השיק המנחה 
הרב אהרן יהודה פרלשטיין קורס 
ומקצועי  תמציתי  חדש  חינוכי 
ביותר, בשיתוף פעולה עם עיריית 
ירושלים שיחולל מהפך של ממש 
מחנך  לכל  חובה  ובכיתה;  בבית 

ולכל הורה.
המ־ חתם  השני  המושב  את 
נתנאי  הרב  הנודע,  הרגשי  טפל 
המרגליות  מפיק  שבפיו  מלמד, 

ריתק את הקהל והמחיש עד כמה 
הרגשי  הקשר  הוא  וקריטי  יסודי 
עם  פעולה  ובשיתוף  הילד,  עם 
להמחיש  הטיב  האלפים   קהל 
שהלימוד שנחקק בלבם של היל־
דים מגיע דווקא מהמלמדים שהיו 
קשורים רגשית לתלמידים, הרבה 
שפה  להם  שהיה  ממלמדים  יותר 
ברורה אך לא היו קשורים רגשית 
לילד, בהרצאתו המקצועית, גילה 
הרב מלמד את הסוד שמפעיל את 
לה־ ניתן  וכיצד  בכלל,  האנושות 
באופן  הילדים  לחינוך  בו  שתמש 

שירצו לנהוג כך. 
המע־ של  הכותרת  גולת 
נתנו  בו  השלישי  המושב  היה  מד 
לקשר  מעשיים  כלים  לראשונה 
המ־ וצוות  ההורים  שבין  הרגיש 
חנכים זאת על ידי אסיפת הורים 
את  הבמה,  על  חי  מחזה   - גלויה 
שלום  הרב  הנחו  ההורים  אסיפת 
ברייער  פנחס  והרב  פרסטר 
כשאת מקום המלמד תפס המחנך 
ההורה  מקום  ואת  הס  אריה  הרב 
שבמקצו־ שוורץ  יוסף  הרב  תפס 
תקשורת  בחוסר  נגעו  רבה  עיות 
לבין  כשבין  למלמד  ההורה  שבין 
ברייער  והרב  פרסטר  הרב  נתנו 
נקודות ותובנות אליהם יש לשים 
הדו  את  לשנות  ניתן  וכיצד  לב 
יחד  לפתח  ומאידך  החירש  שיח 
המתכון  את  והמחנכים  ההורים 
עבור  ובונה  לקשרטוב  המנצח 
צמיחת התלמיד. המחזה המרהיב 
כלים  מערכת  למשתתפים  העניק 
דרמ־ באופן  שתהפוך  פרקטית 
הלקונית  ההורים  אסיפת  את  טי 
לעתידו  נרחצות  שתשפיע  לכזו 

של הילד. 

המרומם  המעמד  לאחר 
למ־ מסומרים  הקהל  עוד  נשארו 
כש־ ארוכות  דקות  קומותיהם 
וברעדה  בחיל  נגשו  מכן  לאחר 
לבורא  בתפילה  ערבית  לתפילת 
הדברים  יהיו  שאכן  העולמים 
למ־ בגישתנו  לבנו  על  חקוקים 
לאכת הקודש בחינוך בנינו תרתי 

יחד  לפעול  נוכל  ושאכן  משמע, 
בש־ והלאה  העתיד  דור  לתועלת 

רשרת הדורות. 
הודו  כולם  המשתתפים 
על  הועידה  למארגני  לב  מקרב 
הערב המוצלח שאכן חולל נקודת 

מפנה בתורת החינוך.

יורחב אזור התעשיה במעלה אדומים
כמיליארד שקל יושקעו בדרכים המובילות לפארק התעשייה שמצפון לירושלים ◆ ראש העיר מעלה אדומים: 

"המנהרות החדשות יאפשרו להגיע לירושלים ולתל אביב – ללא רמזור אחד"

פ. יוחנן
פארק מישור אדומים ממשיך 
להתרחב, ולמצב את עצמו כמתחם 
ירוש־ של  הבא  והמסחר  התעשייה 
כי  דווח  בכלכליסט  והסביבה.  לים 
הפארק עתיד לשרת את 1.5 מיליון 
תושבי אזור ירושלים, ובכך ליהנות 
ביותר  הגדולה  התושבים  מכמות 

ביחס למ"ר מסחרי.
בהיבט  משמעותית  בשורה 
הענק  בפרויקט  טמונה  התחבורתי 
שבצפון  הצרפתית  הגבעה  בצומת 
כולל  באורך  הפרויקט,  ירושלים. 
שיחבר  קילומטרים,  ארבעה  של 
ומעלה אדומים  מישור אדומים  את 
את  ויקצר  הגדולה  לעיר  ישירות 
משך הנסיעה ביותר ממחצית, ל-10 

דקות בלבד.
שעלו־ בפרויקט,  העבודות 

כבר  שקל,  בכמיליארד  נאמדת  תו 
להסתיים  וצפויות  והן  לדרך  יצאו 

ב-2023. על ביצוע המיזם אחראית 
יוקמו  כשבמסגרתו  מוריה,  חברת 
ממזרח  דו-מסלוליות  מנהרות  צמד 
חד- נוסף,  מנהרות  וצמד  למערב, 
מסלוליות, מכיוון רמות לפסגת זאב 

ונווה יעקב.
ישראל  התחבורה,  שר  לדברי 
כץ, "ניתן דגש מיוחד לגודש הקיים 
מדרום  ממזרח,  לירושלים  בכניסות 
ומצפון, כך שירושלים רבתי תהפוך 
חיבור  עם  אחד  למטרופולין  להיות 
ישיר, בטוח ומהיר למעלה אדומים, 
גבעת זאב, גוש עציון, בנימין וביתר 

עלית".
ראש העיר מעלה אדומים, בני 
כשריאל, התייחס גם הוא לפרויקט, 
החדש  המנהרות  "מיזם  כי  והצהיר 
עתיד לשנות את פני התחבורה בא־
זור, ולאפשר גישה רציפה ונוחה אל 
מעלה אדומים ומישור אדומים. עם 
לתושבים,  הפרויקט  של  השלמתו 

באזור  ולעובדים  העסקים  לבעלי 
חלקה  נסיעה  תתאפשר  התעשייה 
אף  ללא  אביב,  ולתל  לירושלים 

רמזור".
על מעמדו המתחזק של פארק 
הצהרתו  גם  מעידה  אדומים  מישור 

אלי  והתעשייה  הכלכלה  שר  של 
כהן, בביקורו באזור במרץ האחרון, 
שלפיה בתקופה האחרונה מקודמות 
התעשייה  אזור  להרחבת  תוכניות 

ב-500 דונם.

ראש עיריית 
סלוניקי נפגש 

עם ניצולי שואה 
מהעיר

"זוהי חובתי וחובת כולנו להילחם 
באנטישימיות ביוון - ובכל מקום", אמר 

בוטאריס

מ‡: יר‡ל לבי‡
סלוני־ עיריית  ראש 
מג־ בוטאריס,  יאניס  קי, 
באירופה  הלוחמים  דולי 
נאם  אשר  באנטישמיות, 
הנועלת  בעצרת  הערב 
השואה  יום  אירועי  את 
במרכז  נפגש  מרדכי,  ביד 
שאלוני־ יהדות  למורשת 
שואה  ניצולי  עם  ויוון  קי 

מהעיר. 
וחובת  חובתי  "זוהי 

באנטישי־ להילחם  כולנו 
מיות ביוון - ובכל מקום", 
לניצולים  בוטאריס  אמר 
משפחו־ ולבני  הנרגשים 

תיהם.
קרא  העיר  ראש 
ניצולי  את  מזמין  "אני 
אותם  רק  ולא   - השואה 
השואה  לבקר במוזיאון   -
יפתח  אשר  בסלוניקי 

בקרוב".
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מחריפה מחאת פעילי מפלגת 
העבודה נגד היו"ר אבי גבאי: 

"כבל צדק"
הפעילים שלחו מסר לגבאי וציינו: "הבטחת שתתפטר אם תיכשל. החלטנו 

להזכיר לך שאתה אחראי לכישלון החמור ביותר בתולדות מפלגת העבודה בכל 
הזמנים".

מ‡: יוני טיין
הקרובה  שבת  במוצאי 
מול  מחאה  משמרת  תתקיים 
ביתו של גבאי בתל אביב במטרה 
כי־ לאור  להתפטרותו  להביא 
למרות  בבחירות.  העבודה  שלון 
לכישלון  המפלגה  את  שהוביל 
גבאי  בתולדותיה,  ביותר  הגדול 
נאחז בקרנות המזבח ומסרב לע־
שלפני  אף  זאת  תפקידו.  את  זוב 
"המבחן  כי  ואמר  חזר  הבחירות 

שלי יהיה בקלפי".
לג־ מסר  שלחו  הפעילים 
שתתפטר  "הבטחת  וציינו:  באי 
לך  להזכיר  החלטנו  תיכשל.  אם 
החמור  לכישלון  אחראי  שאתה 
ביותר בתולדות מפלגת העבודה 

בכל הזמנים".
הבינ־ המזכיר  רייך,  גל 
לאומי של המשמרת הצעירה של 
שפרסם:  בפוסט  כתב  העבודה, 

מי  את  איתך  וקח  לך  לך,  "גבאי 
לביתם  לעשות  איתך,  שהבאת 
מפלגת  חשבון  על  לביתך,  או 
העבודה. עזוב אותנו בשלום ואל 
תשכח להשאיר את המנדט לפני 
שאתה סוגר את הדלת מאחוריך. 
רוח  אצילות  באותה  ננהג  אנחנו 
בכל  הצלחה  לך  ונאחל  שהפגנת, 
אם  תבחר.  שבה  אחרת  מפלגה 
לא תלך לדרכך לבד, אנחנו נגרש 
אותך, ממש כפי שניסית לעשות 
בניגוד  אנחנו  המפלגה.  לצעירי 

לך, נצליח!"
מפ־ מועידת  בנימין,  אייבי 
גבאי  "אני  אמר:  העבודה:  לגת 
מהפתרון  חלק  להיות  יכול  לא 
הוא  מהבעיה.  חלק  הוא  כאשר 
לא  דמוקרטיה,  ולא  סוציאל  לא 
פוליטיקאי טוב ולא מנהל מפלגה 
חקירה  ועדת  אין  היום  עד  טוב. 
הפקת  אין  בבחירות.  לכישלון 
לקחים, אין כלום חוץ מעוד קומ־

היושב  להישאר  ותירוצים  בינות 
כדי  מחדש,  ולהתמודד  ראש 
לאחוז  מתחת  אל  אותנו  להוריד 
נבוא  ההכחדה  לפני  החסימה. 
שהבטיח  את  שיקיים  לו  להזכיר 
שרשום  הכישלון  לאחר  ויתפטר 

על שמו.
רק  היא  הזאת  "ההפגנה 
והתא־ מחאות  לשלל  הפרומו 
הדחתו  את  שיוודאו  רגנות, 
לה־ שנוכל  כדי  זאת  המיידית. 
בלי  השיקום  במלאכת  תחיל 
והמ־ יפחד מהממצאים  שמישהו 
כפי  בעליל  אותה  ויסרס  סקנות 
אח־ הזדמנות  זאת  היום.  שקורה 
על  האור  את  שנכבה  לפני  רונה 
התה־ שלו  החול  שעון  המפלגה. 
פך. כבל צדק וגם עמיר פרץ כבר 
מבין זאת. חברי הכנסת שיושבים 
בבית מפוחדים ולא מבינים שע־

כשיו או לעולם לא".

ביוזמת 'מכבי' שירותי בריאות וארגון הצלה מד"א פ"ת

מאות מנות דם נתרמו השבוע 
בשכונת הדר גנים בפתח תקווה 

היענות רבה לפרויקט התרמת הדם שנערך בשכונת הדר גנים בפתח תקווה◆ 
מנהל מרחב פתח תקווה, מר אורן שגב: "הפרויקט נועד על מנת לחזק את 

מאגר בנק הדם ולסייע בהצלת חיים. 'מכבי' שירותי בריאות מודה על הזכות 
להיות חלק בפרויקט הצלת חיים ולהעניק לתושבים שירות מקצועי ומותאם 

לצרכיהם ואורח חייהם."

מ‡: ˆבי ˜ופמן
נערך  החולף  בשבוע 
בשכונת  דם  התרמת  פרויקט 
ביוזמת  תקווה  בפתח  גנים  הדר 
וארגון  בריאות  שירותי  'מכבי' 
מאות  תקווה.  פתח  מד"א  הצלה 
תושבים נרתמו לפרויקט החשוב 
ותרמו את חלקם בסיוע להגדלת 

מאגר בנק הדם בישראל.
שירותי  מכבי  מרחב  מנהל 
אורן  מר  תקווה,  בפתח  בריאות 
שגב: "פרויקט תרומת הדם נועד 
על מנת לחזק את בנק הדם, הכו־
לל מאגר של תרומות דם מצילות 
הזכות  על  שמחים  אנו  חיים. 
וההזדמנות לקחת חלק בפרויקט 
נמשיך,  חיים.  הצלת  של  חשוב 
לתוש־ להעניק  המסורת,  כמיטב 
שירותי  כלל  את  תקווה  פתח  בי 
הרפואה המקצועית ואת השירות 
לאורח  בהתאמה  ביותר  הטוב 

חייהם ולצרכיהם".
מד"א  הצלה  ארגון  יו"ר 
מוסיף:  גודלבסקי  ישראל  פ"ת, 
"קיומן של התרמות דם מרכזיות 
האר־ הדם  בנק  לחיזוק  חיוניות 
השתתפו   הנוכחית  בהתרמה  צי. 
להודות  אבקש  תורמים.  מאות 

חלק  שנטלו  הרבים  לתורמים 
ולמתנדבי  חיים  בהצלת  חשוב 
כימים  לילות  העושים  הארגון, 
ההתרמה  ערבי  את  לקיים  כדי 
ולה־ ובסבלנות  במקצועיות 
נפשות  בהצלת  וסיוע  מזור  ביא 

בס"ד".

האם מסתמן פתרון למשבר 
חוק הגיוס

זהו אחד המכשולים העיקריים של צוותי המשא ומתן הקואליציוני

מ‡: יוני טיין
הגיוס  חוק  בעיית  כי  יתכן 
שע־ כמשהו  ליברמן  מציב  אותו 
חוזרות,  לבחירות  לגרום  לול 
הולך להיפתר. כך  דווח ב'חדשות 

.'20
על פי הדיווח של אלירן טל 
כמה  יוכנסו  הנוכחי  הגיוס  לחוק 
הק־ בכל  בעיקר   – קלים  שינויים 
הכלכ־ הסנקציות  להפחתת  שור 

יעמדו  לא  והחרדים  במידה  ליות 
ביעדי הגיוס שהוצבו בפניהם.

את  יקבלו  האלה  השינויים 
אישור משרד הביטחון, כך שח"כ 
החוק  עם  קו  ליישר  יוכל  ליברמן 
דווח  הבוקר  בו.  ולתמוך  המתוקן 
ב'משפחה כי, במפגש בין נתניהו 
יתמוך  ליברמן   – סוכם  לליברמן 
בכפוף  הגיוס  בחוק  בשינויים 
יוותרו  החרדים  צה"ל,  לאישור 

על חוק יסוד לימוד תורה, ישראל 
ביתנו תתמוך בפסקת ההתגברות 

והסטטוס קוו בנושא דת יישמר.
הגרי"ד  כי  גם  מוסיף  טל 
גרוסמן הגיע השבוע ללשכת ח"כ 
לדון  כדי  ישבו  השניים  מקלב. 
ליברמן.  את  לרכך  אפשר  איפה 
בסיום יצא הגרי"ד ללשכת ליבר־
מן, במהלכה ניסה להשפיע עליו.
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ארה"ב: קיים חשש לפיגועים נוספים בסרי לנקה
שגרירת ארה"ב בסרי לנקה התריעה מפני מתקפת טרור נוספת באי 

מ‡ פ. יוחנן
חברי  כי  מאמינה  ארה"ב 
מיוחסת  להם  הטרור,  ארגון 
קולו־ בבירה  הטרור  מתקפת 
לפועל  להוציא  מתכננים  מבו, 
אמרה  כך  נוספים,  פיגועים 

שגרירת ארה"ב בסרי לנקה.
שעדיין  מאמינים  "אנו 
מילי־ מצד  ממשי  איום  קיים 
הם  וכי  טרוריסטים  טנטיים 
במדינה",  שוב  לפגע  זוממים 
טפליץ  אלנה  השגרירה  אמרה 

הידיעות  לסוכנות  בריאיון 
לנו  "יש  כי  והוסיפה  רויטרס, 
שהמתקפה  להאמין  סיבות 
האחרונה  הייתה  לא  בקולומבו 
פעי־ חברים  קיימים  עדיין  וכי 
לים בתשתית הטרור שזוממים 
נוס־ פיגועים  לפועל  להוציא 

פים".
כי  דווח  השבוע  בתחילת 
רשויות הביטחון של סרי לנקה 
לגבי  חדשות  למסקנות  הגיעו 
בקו־ הפיגועים  סדרת  מבצעי 

המחבלים  תשעת  כל  לומבו: 
היו אזרחי סרי לנקה מלומדים, 
שמונה מתוכם כבר זוהו, כאשר 

אחת מהם הייתה אישה. 
הבי־ כוחות  הערכות  לפי 
אנשים   76 מעצר  לאחר  טחון, 
האס־ למדינה  לקשר  בחשד 
מסוריה  אנשים  כולל  לאמית, 
וממצרים, ישנם כ-140 אנשים 
לדא־ שקשורים  שמסתובבים 
מודאגים  עדיין  הם  לכן,  עש. 

מפיגועים נוספים.

הכנסת ה-20 היתה שיאנית 
החקיקה בתולדות המשכן

קרוב ל-6000 הצע"ח פרטיות הוגשו ◆ מעטים מהם הפכו לחוקים, רובם יוזמו על ידי הקואליציה

מ‡ פ. יוחנן
שיאנית  היא  ה-20  "הכנסת 
במס־ הזמנים  בכל  החקיקה 
אומר   כך  שאישרה",  החוקים  פר  
היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל 
כהונתה   "במהלך  לדבריו,  ינון. 
החל מ-2015 עד סוף  2018  איש־
רה הכנסת 625 חוקים ממשלתיים 
ושלי־ שנייה  בקריאה   ופרטיים 

שית".
שפרסמה  מיוחד  בדו"ח 
הכנסת  של  המשפטית  הלשכה 
ה-20  בכנסת  החקיקה  נתוני  על 
בראי החקיקה ב-70   שנות קיום 
המדינה, מציין עו"ד ינון כי הכנסת 
בפר־ השיאנית  גם  היא  היוצאת 
החקיקה,  בתחום  אחרים  מטרים 
הפ־ החוק  הצעות  מספר  למשל 
שהגיע  הח"כים,  שהגישו  רטיות 
פרטיות  חוק  הצעות  ל-5,997   

ו-393  ממשלתיות.
על  והופק  שהוכן  מהדו"ח 
ידי מנהלת מאגר החקיקה הלאומי,  
עו"ד גלי בן-אור, ומנהלת מערכות 
ומ־ טכנולוגיה  באגף  עסקית  בינה 
חשוב של הכנסת, שושנה  מקובר, 

הצ־  4,646 כי   עולה 
של  פרטיות  חוק  עות 
על  שהונחו  ח"כים 
שולחן הכנסת כלל לא 
הובאו  לא  ואף  קודמו, 
הקריאה  לאישור  
בלבד   4% הטרומית.  
החוק  הצעות  מכלל 
כל  את  עברו  שהוגשו 
והפכו  החקיקה  הליכי 

לחוקים.
הנתו־ מניתוח 
סיכויי  כי  עולה  נים 
הצעות  של  ההצלחה 
ח"כים  שיזמו  חוק 
גדולים  מהקואליציה 
ההצ־ מסיכויי  יותר 
חוק  הצעות  של  לחה 

של האופוזיציה.
הצ־  246 מתוך 
הפרטיות  החוק  עות 
לחוקים,  שהפכו 
היוזם  מהן  ב%63-  
הש־ שלהן  הראשון 

חוקים),    156) לקואליציה  תייך 
בהצעות  שמקורן   37% לעומת  

הוא  שלהן  הראשון  שהיוזם  חוק 
נציג האופוזיציה.

סוריה: "הכיבוש הטורקי בצפון 
סוריה גרוע בהרבה מהכיבוש 

הישראלי בגולן"
המנהל האזרחי ביצע תשע אכיפות נגד פעילויות בלתי חוקיות במהלך חג 

הפסח ברחבי יהודה ושומרון

מ‡: יר‡ל לבי‡
במוע־ שהתקיים  בדיון 
סוריה  שגריר  דרש  הביטחון  צת 
לכוחות  יורה  ארדואן  כי  באו"ם 
צבאו שפלשו לצפון סוריה במה־
לסגת   – האזרחים  מלחמת  לך 
"הכיבוש  כשלדבריו,  לאלתר. 
בה־ גרוע  סוריה  בצפון  הטורקי 
רבה מהכיבוש הישראלי בגולן".

הערביים  התקשורת  בכלי 
הפלי־ נגד  הביקורת  את  הגדירו 
ותקדי־ כ"חריגה  הטורקית  שה 

מית".
"א-שרק  הסעודי  העיתון 
ההתב־ את  קישר  אל-אווסט" 

זכריה  של  גופתו  להשבת  טאות 
באומל ז"ל ושחרור שני האסירים 

הסורי מהכלא הישראלי.

מדובר  "האם  תהו  בדיווח 
במסרים של רצון טוב בין דמשק 
נשיא  של  בעידודו  אביב  לתל 
בין  לקרב  שפועל  פוטין,  רוסיה 
לנשיא  נתניהו  הממשלה  ראש 
כחלק  אל-אסד,  בשאר  הסורי 
בתום  בסוריה  עתידית  מהסדרה 

מלחמת האזרחים במדינה?".

אלפים השתתפו בתפילות ע"פ 
ההלכה ברחבה הדרומית בכותל 

במהלך רוב שעות היום, עמדה במקום מחיצה שהפרידה בין המתפללים 
והמתפללות במקום

מ‡: יר‡ל לבי‡
התפללו  אנשים  כ-3000 
אשר  מניינים  ממאה  בלמעלה 
בכו־ הדרומית  ברחבה  התקיימו 
במס־ פסח  המועד  חול  בימי  תל 
מחלקים".  לא  "לב  היוזמה  גרת 
שמפרסמים  מנתונים  עולה  כך 
לשמירה  המשותף  ב'מטה  היום 
את  שיזמו  הכותל',  קדושת  על 

האירוע.
התקיימו  היוזמה,  בעקבות 
מנחה  מנייני  הדרומית  ברחבה 
אחר  שעות  כל  לאורך  וערבית 
מידי  בנוסף  והלילה.  הצהריים 
תפילות  במקום  התקיימו  יום 
הת־ בין  מרכזיות.  וערבית  מנחה 
פילות התקיימו ברחבה שיעורים 
לקחת  שבאו  שונים  רבנים  של 

חלק מהיוזמה. 
אמר  ישי  בן  יהודה  הרב 
אם  כי  ברחבה  שיעורו  במהלך 
לפגוע  ניתן  ושלום  חס  אנחנו 
השלמות  הכותל  של  בשלמות 
שאלה "בע"ה  בסימן  תהיה  שלנו 
נלך מחיל אל חיל, נתחזק ונתרו־
ומכריזים  באים  שאנחנו  בזה  מם 
מת־ קדוש  כמקום  המקום  על 
עם  זה  ידי  על  סופו.  ועד  חילתו 
ישראל ימצא את הדרך להתחבר 
כאיש  להיות  ולחזור  ולהתאגד 
אחד בלב אחד" אמר הרב בן ישי.
המתפללים  אחד  דוד, 
מספר  הדרומית  לרחבה  שאגיע 

מגיע  הוא  שניה  פעם  כבר  זו  כי 
הדרומית  לרחבה  המועד  בחול 
של הכותל יחד עם כל משפחתו. 
לה־ גם  שאפשר  נפלא,  דבר  "זה 
גיע לתפילה במקום הקדוש הזה, 
וגם להביע בכך את הזעזוע שלנו 
לר־ המקום  את  לתת  מהמחשבה 
שגם  מקווה  אני  חלילה.  פורמים 
לרצון  יענו  בהם  שבחרתי  אלו 
הזה ולא יחלקו את הכותל" סיפר 

דוד.
מציינים  המשותף  במטה 
שהגיעו  האנשים  אלפי  בין  כי 
רב־ גם  הגיעו  ברחבה,  להתפלל 
ולתמוך  לחזק  שבאו  רבים  נים 
רוב  במהלך  וכאמור,  ביוזמה. 
שעות היום עמדה מחיצה במקום 
ברחבה  תפילה  לאפשר  מנת  על 
על פי כללי ההלכה. בנוסף, עש־
שחיל־ ומתנדבות  מתנדבים  רות 
המת־ את  והחתימו  פליירים  קו 
הרגלים  עולי  עוצמת  על  פללים 
לחוקק  החותמים  מבקשים  שבה 
מציינים  עוד  הכותל.  חוק  את 
הת־ מנייני  כי  המשותף  במטה 
בשעה  יום  בכל  הסתיימו  פילה 

בסמוך לחצות.
המשותף  במטה  כן,  כמו 
שעומד  הרעיון  את  מסבירים 
כל  כי  ואומרים  היוזמה  מאחורי 
הראשית  והרבנות  ישראל  גדולי 
המ־ הכותל  כי  פסקו  לדורותיה 
בנוסף  אורכו.  לכל  קדוש  ערבי 

האחרונות  השנים  במאות  לכך, 
קשת  הכותל,  של  הדרומי  הצד 
תפילה.  כמקום  שימש  רובינסון, 
במ־ הכותל  שחרור  לאחר  "מיד 
רה"מ  הכריז  הימים  ששת  לחמת 
יקב־ הכותל  סדרי  כי  אשכול  לוי 
וכן  הראשית,  הרבנות  ידי  על  עו 
נכתב כי המדינה התחייבה כי מיד 
תו־ ארכיאולוגיה  עבודות  לאחר 
לתפילה  הדרומית  הרחבה  כשר 
מה  המרכזית,  לרחבה  ותתחבר 
מסבירים  היום"  עד  קרה  שלא 

במטה המשותף.
המטה  יו"ר  זיני,  בצלאל 
קדושת  על  לשמירה  המשותף 
מוסר:  היוזמה,  וממארגני  הכותל 
"שוב, גם בחג הזה, משמח מאוד 
ישראל,  בית  המוני  את  לראות 
בכמות שעולה מפעם לפעם, פו־
קדים את המקום, באים להתחבר 
לחלקו  גם  העם  כל  את  ולחבר 
הדרומי של הכותל, בקדושה וב־

טהרה.
לצפות  נשאר  רק  עכשיו 
את־ שרק  הציבור,  נבחרי  שגם 
להקמת  המו"מ  את  התחילו  מול 
לרחשי  קשובים  יהיו  הממשלה, 
בהצהרותיהם  ויעמדו  הציבור 
קדו־ על  לשמור  הבחירות  מערב 
סמכות  את  ולקבע  הכותל  שת 
הרבנות הראשית על הכותל ועל 
המנהגים בו, גם בחלקו הדרומי" 

הוסיף זיני.

צילום: המטה המשותף לשמירה על הכותל



19 יום שישי כ"ח ניסן תשע"ט 03/05/2019

ארה"ב: קיים חשש לפיגועים נוספים בסרי לנקה
שגרירת ארה"ב בסרי לנקה התריעה מפני מתקפת טרור נוספת באי 

מ‡ פ. יוחנן
חברי  כי  מאמינה  ארה"ב 
מיוחסת  להם  הטרור,  ארגון 
קולו־ בבירה  הטרור  מתקפת 
לפועל  להוציא  מתכננים  מבו, 
אמרה  כך  נוספים,  פיגועים 

שגרירת ארה"ב בסרי לנקה.
שעדיין  מאמינים  "אנו 
מילי־ מצד  ממשי  איום  קיים 
הם  וכי  טרוריסטים  טנטיים 
במדינה",  שוב  לפגע  זוממים 
טפליץ  אלנה  השגרירה  אמרה 

הידיעות  לסוכנות  בריאיון 
לנו  "יש  כי  והוסיפה  רויטרס, 
שהמתקפה  להאמין  סיבות 
האחרונה  הייתה  לא  בקולומבו 
פעי־ חברים  קיימים  עדיין  וכי 
לים בתשתית הטרור שזוממים 
נוס־ פיגועים  לפועל  להוציא 

פים".
כי  דווח  השבוע  בתחילת 
רשויות הביטחון של סרי לנקה 
לגבי  חדשות  למסקנות  הגיעו 
בקו־ הפיגועים  סדרת  מבצעי 

המחבלים  תשעת  כל  לומבו: 
היו אזרחי סרי לנקה מלומדים, 
שמונה מתוכם כבר זוהו, כאשר 

אחת מהם הייתה אישה. 
הבי־ כוחות  הערכות  לפי 
אנשים   76 מעצר  לאחר  טחון, 
האס־ למדינה  לקשר  בחשד 
מסוריה  אנשים  כולל  לאמית, 
וממצרים, ישנם כ-140 אנשים 
לדא־ שקשורים  שמסתובבים 
מודאגים  עדיין  הם  לכן,  עש. 

מפיגועים נוספים.

הכנסת ה-20 היתה שיאנית 
החקיקה בתולדות המשכן

קרוב ל-6000 הצע"ח פרטיות הוגשו ◆ מעטים מהם הפכו לחוקים, רובם יוזמו על ידי הקואליציה

מ‡ פ. יוחנן
שיאנית  היא  ה-20  "הכנסת 
במס־ הזמנים  בכל  החקיקה 
אומר   כך  שאישרה",  החוקים  פר  
היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל 
כהונתה   "במהלך  לדבריו,  ינון. 
החל מ-2015 עד סוף  2018  איש־
רה הכנסת 625 חוקים ממשלתיים 
ושלי־ שנייה  בקריאה   ופרטיים 

שית".
שפרסמה  מיוחד  בדו"ח 
הכנסת  של  המשפטית  הלשכה 
ה-20  בכנסת  החקיקה  נתוני  על 
בראי החקיקה ב-70   שנות קיום 
המדינה, מציין עו"ד ינון כי הכנסת 
בפר־ השיאנית  גם  היא  היוצאת 
החקיקה,  בתחום  אחרים  מטרים 
הפ־ החוק  הצעות  מספר  למשל 
שהגיע  הח"כים,  שהגישו  רטיות 
פרטיות  חוק  הצעות  ל-5,997   

ו-393  ממשלתיות.
על  והופק  שהוכן  מהדו"ח 
ידי מנהלת מאגר החקיקה הלאומי,  
עו"ד גלי בן-אור, ומנהלת מערכות 
ומ־ טכנולוגיה  באגף  עסקית  בינה 
חשוב של הכנסת, שושנה  מקובר, 

הצ־  4,646 כי   עולה 
של  פרטיות  חוק  עות 
על  שהונחו  ח"כים 
שולחן הכנסת כלל לא 
הובאו  לא  ואף  קודמו, 
הקריאה  לאישור  
בלבד   4% הטרומית.  
החוק  הצעות  מכלל 
כל  את  עברו  שהוגשו 
והפכו  החקיקה  הליכי 

לחוקים.
הנתו־ מניתוח 

סיכויי  כי  עולה  נים 
הצעות  של  ההצלחה 
ח"כים  שיזמו  חוק 
גדולים  מהקואליציה 
ההצ־ מסיכויי  יותר 

חוק  הצעות  של  לחה 
של האופוזיציה.

הצ־  246 מתוך 
הפרטיות  החוק  עות 
לחוקים,  שהפכו 
היוזם  מהן  ב%63-  
הש־ שלהן  הראשון 

חוקים),    156) לקואליציה  תייך 
בהצעות  שמקורן   37% לעומת  

הוא  שלהן  הראשון  שהיוזם  חוק 
נציג האופוזיציה.

סוריה: "הכיבוש הטורקי בצפון 
סוריה גרוע בהרבה מהכיבוש 

הישראלי בגולן"
המנהל האזרחי ביצע תשע אכיפות נגד פעילויות בלתי חוקיות במהלך חג 

הפסח ברחבי יהודה ושומרון

מ‡: יר‡ל לבי‡
במוע־ שהתקיים  בדיון 
סוריה  שגריר  דרש  הביטחון  צת 
לכוחות  יורה  ארדואן  כי  באו"ם 
צבאו שפלשו לצפון סוריה במה־
לסגת   – האזרחים  מלחמת  לך 
"הכיבוש  כשלדבריו,  לאלתר. 
בה־ גרוע  סוריה  בצפון  הטורקי 
רבה מהכיבוש הישראלי בגולן".

הערביים  התקשורת  בכלי 
הפלי־ נגד  הביקורת  את  הגדירו 
ותקדי־ כ"חריגה  הטורקית  שה 

מית".
"א-שרק  הסעודי  העיתון 
ההתב־ את  קישר  אל-אווסט" 

זכריה  של  גופתו  להשבת  טאות 
באומל ז"ל ושחרור שני האסירים 

הסורי מהכלא הישראלי.

מדובר  "האם  תהו  בדיווח 
במסרים של רצון טוב בין דמשק 
נשיא  של  בעידודו  אביב  לתל 
בין  לקרב  שפועל  פוטין,  רוסיה 
לנשיא  נתניהו  הממשלה  ראש 
כחלק  אל-אסד,  בשאר  הסורי 
בתום  בסוריה  עתידית  מהסדרה 

מלחמת האזרחים במדינה?".

אלפים השתתפו בתפילות ע"פ 
ההלכה ברחבה הדרומית בכותל 

במהלך רוב שעות היום, עמדה במקום מחיצה שהפרידה בין המתפללים 
והמתפללות במקום

מ‡: יר‡ל לבי‡
התפללו  אנשים  כ-3000 
אשר  מניינים  ממאה  בלמעלה 
בכו־ הדרומית  ברחבה  התקיימו 
במס־ פסח  המועד  חול  בימי  תל 
מחלקים".  לא  "לב  היוזמה  גרת 
שמפרסמים  מנתונים  עולה  כך 
לשמירה  המשותף  ב'מטה  היום 
את  שיזמו  הכותל',  קדושת  על 

האירוע.
התקיימו  היוזמה,  בעקבות 
מנחה  מנייני  הדרומית  ברחבה 
אחר  שעות  כל  לאורך  וערבית 
מידי  בנוסף  והלילה.  הצהריים 
תפילות  במקום  התקיימו  יום 
הת־ בין  מרכזיות.  וערבית  מנחה 
פילות התקיימו ברחבה שיעורים 
לקחת  שבאו  שונים  רבנים  של 

חלק מהיוזמה. 
אמר  ישי  בן  יהודה  הרב 
אם  כי  ברחבה  שיעורו  במהלך 
לפגוע  ניתן  ושלום  חס  אנחנו 
השלמות  הכותל  של  בשלמות 
שאלה "בע"ה  בסימן  תהיה  שלנו 
נלך מחיל אל חיל, נתחזק ונתרו־
ומכריזים  באים  שאנחנו  בזה  מם 
מת־ קדוש  כמקום  המקום  על 
עם  זה  ידי  על  סופו.  ועד  חילתו 
ישראל ימצא את הדרך להתחבר 
כאיש  להיות  ולחזור  ולהתאגד 
אחד בלב אחד" אמר הרב בן ישי.
המתפללים  אחד  דוד, 
מספר  הדרומית  לרחבה  שאגיע 

מגיע  הוא  שניה  פעם  כבר  זו  כי 
הדרומית  לרחבה  המועד  בחול 
של הכותל יחד עם כל משפחתו. 
לה־ גם  שאפשר  נפלא,  דבר  "זה 
גיע לתפילה במקום הקדוש הזה, 
וגם להביע בכך את הזעזוע שלנו 
לר־ המקום  את  לתת  מהמחשבה 
שגם  מקווה  אני  חלילה.  פורמים 
לרצון  יענו  בהם  שבחרתי  אלו 
הזה ולא יחלקו את הכותל" סיפר 

דוד.
מציינים  המשותף  במטה 
שהגיעו  האנשים  אלפי  בין  כי 
רב־ גם  הגיעו  ברחבה,  להתפלל 
ולתמוך  לחזק  שבאו  רבים  נים 
רוב  במהלך  וכאמור,  ביוזמה. 
שעות היום עמדה מחיצה במקום 
ברחבה  תפילה  לאפשר  מנת  על 
על פי כללי ההלכה. בנוסף, עש־
שחיל־ ומתנדבות  מתנדבים  רות 
המת־ את  והחתימו  פליירים  קו 
הרגלים  עולי  עוצמת  על  פללים 
לחוקק  החותמים  מבקשים  שבה 
מציינים  עוד  הכותל.  חוק  את 
הת־ מנייני  כי  המשותף  במטה 
בשעה  יום  בכל  הסתיימו  פילה 

בסמוך לחצות.
המשותף  במטה  כן,  כמו 
שעומד  הרעיון  את  מסבירים 
כל  כי  ואומרים  היוזמה  מאחורי 
הראשית  והרבנות  ישראל  גדולי 
המ־ הכותל  כי  פסקו  לדורותיה 
בנוסף  אורכו.  לכל  קדוש  ערבי 

האחרונות  השנים  במאות  לכך, 
קשת  הכותל,  של  הדרומי  הצד 
תפילה.  כמקום  שימש  רובינסון, 
במ־ הכותל  שחרור  לאחר  "מיד 
רה"מ  הכריז  הימים  ששת  לחמת 
יקב־ הכותל  סדרי  כי  אשכול  לוי 
וכן  הראשית,  הרבנות  ידי  על  עו 
נכתב כי המדינה התחייבה כי מיד 
תו־ ארכיאולוגיה  עבודות  לאחר 
לתפילה  הדרומית  הרחבה  כשר 
מה  המרכזית,  לרחבה  ותתחבר 
מסבירים  היום"  עד  קרה  שלא 

במטה המשותף.
המטה  יו"ר  זיני,  בצלאל 
קדושת  על  לשמירה  המשותף 
מוסר:  היוזמה,  וממארגני  הכותל 
"שוב, גם בחג הזה, משמח מאוד 
ישראל,  בית  המוני  את  לראות 
בכמות שעולה מפעם לפעם, פו־
קדים את המקום, באים להתחבר 
לחלקו  גם  העם  כל  את  ולחבר 
הדרומי של הכותל, בקדושה וב־

טהרה.
לצפות  נשאר  רק  עכשיו 
את־ שרק  הציבור,  נבחרי  שגם 
להקמת  המו"מ  את  התחילו  מול 
לרחשי  קשובים  יהיו  הממשלה, 
בהצהרותיהם  ויעמדו  הציבור 
קדו־ על  לשמור  הבחירות  מערב 
סמכות  את  ולקבע  הכותל  שת 
הרבנות הראשית על הכותל ועל 
המנהגים בו, גם בחלקו הדרומי" 

הוסיף זיני.

צילום: המטה המשותף לשמירה על הכותל
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שמרית מציגה: המתכון 
המנצח לחלת מפתח

שבת שלאחר חג הפסח, מפורסמת במנהג אפיית חלת המפתח, הידועה 
כסגולה לפרנסה טובה בס"ד. כל חלה טובה מתחילה במתכון מנצח, ובדיוק 
בשביל זה, מגישה 'שמרית' מתכון לחלת מפתח מושלמת וטעימה, בשילוב 
'נטורינה' מועשרת שמן קוקוס, המעשירה את החלה ותורמת למרקמה הרך, 

מעניקה טעם נפלא, ושומרת על הטריות לאורך זמן.

רכיבים:
שקית  מנופה,  קמח  ק"ג   1
גר'),   50) שמרית  טריים  שמרים 
 1/2 גר'),    100) סוכר  כוס   1/2
 100) מומסת  או  רכה  נטורינה 
גרם), 1 ביצה, �1 כוסות מים פו־

שרים (400 מ"ל), 1 כף מלח.
אופן ההכנה:

וו  עם  מערבל  1.בקערת 
לישה, מערבלים במהירות נמוכה 
מוסיפים  והשמרים,  הקמח  את 
והביצים,  הנטורינה  הסוכר,  את 
עד  המים  את  בהדרגה  ומוסיפים 

לקבלת בצק.
מת־ לא  והתערובת  במידה 
בהדרגה  מוסיפים  לבצק,  גבשת 
עוד מעט מים. לשים במשך כ- 8 
ומעט  רך  בצק  לקבלת  עד  דקות 

דביק.
הקערה  את  2.משמנים 
בניילון  מכסים  הבצק,  כדור  ואת 
למשך  להתפחה  ומניחים  נצמד, 
מכ־ שהבצק  עד  או  וחצי,  כשעה 

פיל את נפחו.
את  מהבצק  3.מעצבים 
מניחים  בהתאם,  הרצויה  הצורה 
אפיה,  בנייר  מרופדת  בתבנית 

במשך  נוספת  להתפחה  ומניחים 
כ-30 דקות.

החלות  את  4.מברישים 
בעדינות בביצה טרופה, ומפזרים 
מעל שומשום, פרג, קצח, או כל 

דבר אחר שאוהבים.
שחומם  בתנור  5.אופים 

כ-25  מעלות  ל-170  מראש 
ומ־ תופחת  שהחלה  עד  דקות, 

זהיבה.
ומצ־ מהתנור  6.מוציאים 

ננים לחלוטין.
שבת שלום!

קורס הכנה מבית החולים 
"אסותא" בשיתוף המרכז הרפואי 
רשב"י של מכבי שירותי בריאות
קורסי ההכנה ללידה מבית החולים אסותא במרכז הרפואי רשב"י אשדוד 

החלו בימים האחרונים # מר תמיר אלמקייס מנהל המרכז הרפואי: "הקורסים 
והסיור בבית החולים אסותא מהווים חוויה  ומעטפת מיוחדת ומותאמת 

במיוחד עבור נשות אשדוד".

שירות נוסף מצטרף לשי־
והחדשים  המתקדמים  רותים 
רשב"י  הרפואי  המרכז  של 
קורס  החל  האחרון  בשבוע   –
בשעות  שני  בימי  ללידה  הכנה 
רשב"י  הרפואי  במרכז  הערב 

שברובע ז' באשדוד.
ידי  על  יועברו  הקורסים 
סרוסי  רעות  הגב'  המיילדת 
בליווי  רב  וניסיון  וותק  בעלת 
בנו־ קורסים  ובהדרכת  לידות 

שא.
יתקיים  הקורס  בסיום 
היולדות  במחלקת  מודרך  סיור 
של בית החולים אסותא ושיחה 
הגב־ עבור  ומותאמת  מיוחדת 

רים מפי הרב יעקב קיהן.
דרור  נועה  הגב'  לדברי 
אשדוד:  מרחב  מנהלת  לביא 
נדבך  מהווים  אלו  "קורסים 
הקשר  לחיזוק  וחשוב  נוסף 

מבוטחות  של  הטיפולי  והרצף 
מכבי שירותי בריאות בעיר עם 
מיטבית.  בצורה  החולים  בית 
הסגל  את  פוגשות  המבוטחות 
כבר  הקהילה  בתוך  הרפואי 
לסיומו  ועד  התהליך  בתחילת 

בבית החולים".   
אלמ־ תמיר  מר  לדברי 
הרפואי:  המרכז  מנהל  קייס 
שכבר  המקצועיים  "הקורסים 
הרפואי  במרכז  בעבר  התקיימו 
נותנים  מרובה-  הצלחה  ונחלו 
עבור  ומותאם  מקצועי  מענה 
ציבור הנשים ומתקיימים בשי־
החולים  בית  עם  פעולה  תוף 
אסותא על מנת לתת הכנה מו־

שלמת".
במרכז  הידע  תחום  מנהל 
הקהילה  קשרי  ומנהל  הדרום 
גרינבוים  משה  הרב  באשדוד 

מוסיף:

מהווים  אלו  "קורסים 
והר־ שדרוג  למען  נוסף  נדבך 
הקהילה  עבור  השירות  חבת 
בפרט  הנשים  וציבור  בכלל 
עי־ לנגד  העומדת  כשהמטרה 
ננו הינה לתת את המיטב עבור 
הלקוחות ולהוות קורת גג לכלל 

שירותי הרפואה המקצועית".
הגב' טל דדיה מנהלת מו־
אסותא:  בביה"ח  היולדת  עדון 
יצור  שהקורס  מאמינים  "אנו 
הדים רבים  ובעתיד נוכל לקיים 
אצ־ נוספים.  במרכזים  קורסים 
לנו בבית החולים קיימת חווית 
במח־ במיוחד  מיוחדת  שירות 
כל  את  בה  ויש  היולדות  לקת 
הנדרשים  והשירותים  התנאים 
פעולה  ושיתוף  מלא  בתיאום 
בית  ורב  הקהילה  רב  עם  רציף 

החולים".

היענות רבה להתרמת הדם 
במרכז הרפואי החדש של 

'מכבי' ברמת בית שמש ג'2 
עשרות תרומות התקבלו בהתרמת הדם המרכזית שיזמה 'מכבי' ברמת בית 

שמש ג'2. המבצע התקיים במרכז הרפואי החדש של 'מכבי' ברמת בית שמש 
ג'2, בשיתוף צוות הצלה, מד"א ו'טרם', ובניהולם של מתאם קשרי הקהילה 
הנכנס, ר' נתן רובינשטיין, חבר עיריית בית שמש, ר' אברהם נחמן פרנקל, 
מנהל 'טרם' ויו"ר סניף מד"א בית שמש, ר' יהושע לנגסם, אחראי ההתרמה 

מטעם מד"א, ר' ירמיהו קלפהולץ. תורמים רבים הגיעו למקום, בכדי לתרום דם 
בסביבה רפואית מתאימה, ולסייע למאגר בנק הדם בישראל.

ברמת  'מכבי'  רפואי  מרכז 
התקיימה  בו  ג'2,  שמש  בית 
המרכז  הינו  המרכזית,  התרומה 
בש־ שנפתח  הראשון  הרפואי 
שירותי  כל  את  כולל  והוא  כונה, 
משפחה,  רפואת  כמו  הראשונית 
אולטר־ שירותי  ונשים,  ילדים 
ורי־ קשב  רפואת  נשים,  סאונד 
פיזיותרפיה,  אא"ג,  לילדים,  כוז 
מעבדה,  שירותי  אחיות,  מרפאת 
משרד, בית מרקחת 'מכבי פארם' 

ושירותים נוספים. 

מתאם  רובינשטיין,  נתן  ר' 
שמש  בית  ברמת  הקהילה  קשרי 
ג'2 : "התרמת הדם המרכזית נו־
הכולל  הדם,  בנק  את  לחזק  עדה 
מצילות  דם  תרומות  של  מאגר 
בחרה  'מכבי'  ממש.  של  חיים 
להשתתף בהתרמה הנוכחית, כמו 
להעניק  במטרה  אחרות,  רבות 
בה  קהילתית,  רפואית  מסגרת 
חיוני  חלק  לטול  אחד  כל  יוכל 
ול־ הארצי,  ההתרמה  במערך 
קיים זאת בהתאמה מלאה לאורח 

את  המאפיין  היום  ולסדר  החיים 
לראות  התרגשנו  החרדי.  המגזר 
שהגיעו  התורמים,  עשרות  את 
וזכו  החשוב,  במבצע  חלק  לטול 
רגישה,  בסביבה  זאת  לעשות 
נוחים  בזמנים  לביתם,  קרובה 
הר־ במרכז  לצרכיהם.  ובהלימה 
הת־ התקיימה  בו  החדש,  פואי 
שירותי  כל  מוצעים  הדם,  רמת 
והמקצועיים  המומחים  הרפואה 
בק־ זמינים  יהיו  והם  'מכבי',  של 
רוב לכלל מבוטחי מכבי באזור".

צילום: יפעת רגב

מתאם קשרי הקהילה ברמת בית שמש ג'2, ר' נתן רובינשטיין, חבר עירייה, ר' אברהם נחמן פרנקל, ואחראי 
התרמות דם מטעם מד"א, ר' ירמיהו קלפהולץ

21 יום שישי כ"ח ניסן תשע"ט 03/05/2019



21 יום שישי כ"ח ניסן תשע"ט 03/05/2019

mailto:hillel@lehmaaseh.com


יום שישי כ"ח ניסן תשע"ט 2203/05/2019

רובח

ירורבחעזינזמרוי

נויבברכזמבערמו

זמבערמוורבבייןרמפינסרמו

יוםוירר

מוםי

מוםי
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רובח

יורנזזיעבחרומכנורועים

יורנזזיעבחרובבוב
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רובח

יורנזזיעבחרומכנורועים

יורנזזיעבחרובבוב



יום שישי כ"ח ניסן תשע"ט 2403/05/2019

רובח

ורחייםוןרבחינוךועי

יווןריוסףרוזנבוםזרייבערייור
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רובח

ספינביווורבחפסח

רזמינזורבחעזינזרוי
יוםעררובינטיין
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רובח

ספינביווורבחפסח

רזמינזורבחעזינזרוי
יוםעררובינטיין
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רובח

ווטורבחעזינזרוי

יורנזזיעבחרוביחייםיוע

וסטייוחנןוםי

יוםעררובינטיין
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רובח

פבורננורבחעזינזרוי

רזמינזורבחעזינזרוי

רסטךימוםי

וםי
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רובח

פבורננורבחעזינזרוי

רזמינזורבחעזינזרוי

רסטךימוםי

וםי


