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צה"ל החל לנטרל את המנהרות 
בגבול הצפון

לאחר שאותרו ארבע מנהרות שחפר חיזבאללה בגבול לבנון, אמש החל צה"ל בפעולות 
לאיטומן ונטרולן ◆ "ברגעים אלו ממש אנחנו מפעילים אמצעים לנטרל אותן" רמז נתניהו 

גל הטרור: 

 המחבל 
מגבעת 

אסף – אחיו 
של המחבל 

מעפרה

ראש 
הממשלה 

נתניהו 
נפגש עם 

מנהיגי יוון 
וקפריסין

 >>> <<<

2019 

03-517-5517

!

100%

2

להורדת 
הקטלוג

להצטרפות 
להגרלה

ק

לה

mailto:sh5175517@gmail.com
https://goo.gl/DstLjv
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95.pdf


יום שישי י"ג טבת תשע"ט 221/12/2018

'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

על פי דין תורה ועל פי החוק הבינלאומי, אין להעתיק, 
להעביר, לאכסן במאגרי מידע (פיזיים או דיגיטליים) ולא 
בשום אמצעי אחר | אין לעשות שימוש בתוכן הכתבות, 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
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בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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תחזית להיום:

שערים יציגים

 בו רוחוור החוף ינבמי .היום: מעונן חל˜י
יחלו  הˆהריים   עומ  .ערו  מערביו „רום 
רעמים   בסופו מלווים  מ˜ומיים  לר„‚ מים 
ערב   ‡ל˜ר  .ה‡ר בˆפון  בעי˜ר   יחי„ו
ו˜יים  הנ‚ב  לˆפון  ע„  ויפט  יחז˜  ה‚ם 
ח מהˆפו במיור החוף. הלילה: ‚ם יר„ 
˜יים  הנ‚ב.  לˆפון  וע„   ה‡ר מˆפון  לפר˜ים 
מ„בר  נחלי  היר„ן,   בב˜ע  טפונומ  ח

יהו„ה וים המלח.

מחר: ‚ם יר„ לפר˜ים מˆפון ה‡ר וע„ לˆפון 
היר„ן,   בב˜ע  טפונומ  ח ˜יים  הנ‚ב. 
נחלי מ„בר יהו„ה וים המלח. הטמפרטורו יר„ו 

והן יהיו נמוכו מהר‚יל לעונה.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.7710
4.7458
4.2586
פרנו // „ו„ פרי„2.7003

הי„יים י„י טר‡מפ, המעים מעי 
‡ובמה

מזכיר המדינה המיתולוגי של ארה"ב, הנרי קיסינג'ר, 
חוץ  מדיניות  אין  לישראל  כי  פעם  התבטא  יהודי,  שהיה 
אלא מדיניות פנים בלבד הגוזרת את מדיניות החוץ שלה. 
דבריו אלו נכונים מאוד כלפי ארה"ב שתחת שלטון טרא־
חוץ  מדיניות  מנהל  אינו  המכהן  האמריקני  הנשיא  מפ. 
מדיניות  את  קובעת  וזו  בלבד,  פנים  מדיניות  אלא  כמעט 
החוץ של הנשיא. מהלך זה היה ברור לכל אורך הדרך, ועוד 
טרם כניסתו של טראמפ אל הבית הלבן. אחת מסיסמאות 
מכל  יותר  לימדה  תחילה"  "אמריקה  הנשיא  של  הקמפיין 

על הצפוי להיות תחת שלטונו.

כך הוביל הנשיא האמריקני מספר מהלכים דרמטיים 
ישראל,  מדינת  עבור  מאוד  טובים  היו  שברובם  במיוחד, 
התקצי־ קיצוץ  איראן,  עם  הגרעין  מהסכם  הפרישה  כמו 
שולחן  אל  לשוב  להם  לאפשר  במטרה  לפלסטינים -  בים 
המו"מ, דבר שאולי יביא את הנשיא להפוך למדינאי דגול 
שהביא שלום בין ישראל לפלסטינים. כך גם פרש טראמפ 
מהסכמים בינלאומיים. ה'בייס' דרש זאת; הנשיא הבטיח, 

וכך נעשה.

ישראל  של  אויביה  ראו  לאחרונה  שעד  בעוד  אולם 
אחת  הבטחותיו  את  מקיים  טראמפ  כיצד  כלות  בעיניים 
את  מקיים  אכן  טראמפ  כי  ישראל  גם  מגלה  כעת  לאחת, 

הבטחותיו, גם אם הן אינן טובות עבור מדינת ישראל.

קו־ התנהגות  את  מאוד  מאפיין  נסיגה  של  כזה  מהלך 
דמו בתפקיד של טראמפ, ברק אובמה. ולמרות זאת, ספק 
גדול אם אובמה אכן היה נוקט בצעד שכזה. יש להניח כי 
היו  האמריקנים  הכוחות  בתפקיד,  נשאר  היה  אובמה  לו 
מחשש  וגם  אידאולוגיות  מסיבות  גם   - בסוריה  נותרים 

למתקפה כלפיו מצד הרפובליקנים. 

‡ברהם ויסמן // נופר

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

 

ל 

מחלו˜ על פי "סו„"
עם  רקדנו  מכבר  לא  רק  לרגע.  עוצר  אינו  הזמן 
חומש  את  התחלנו  ומיד  תורה,  בשמחת  התורה  ספרי 
ברא־ וחומש  השבתות,  להן  רצו  אצו  והנה  בראשית, 

שית מסתיים.
המחלו־ מפני  מזהיר  הוא  לבניו  יעקב  בברכת 
"בסודם  ולוי  שמעון  צאצאי  אצל  בעתיד  שיהיו  קות 
בשם  מביא  ישראל"  "דברי  בספר  נפשי".  תבוא  אל 
הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע: יעקב אבינו 
לאמור:  נפשי".  תבוא  אל  "בסודם   – "סוד"  לשון  נקט 
קרח לא היה אדם פשוט, מחלוקתו עם משה רבינו מן 
הסתם עמוסה היתה "כוונות וסודות התורה", אבל גם 
למחלוקת שכזו, עם "סוד", אין רצונו של יעקב אבינו 

להשתייך. "אל יתייחד עמהם שמי"...
עצה  הקץ.  את  לבניו  לגלות  ביקש  אבינו  יעקב 
"האספו  ומפנינים:  מפז  יקרה  להם,  העניק  הוא  אחת 
לא  כאשר  ואגודים,  נאספים  תהיו  אם  לכם".  ואגידה 
בא־ גם  אתכם  שיחזיק  הסוד  זהו  פירוד,  ביניכם  יהיה 

חרית הימים.
בברכת "חזק חזק ונתחזק"

// סוף למנהרות:„בר המערכ

 צה"ל החל באיטום מנהרות 
החיזבאללה בגבול הצפון

לאחר שאותרו ארבע מנהרות שחפר חיזבאללה בגבול לבנון, החל 
צה"ל בפעולות לאיטומן ונטרולן ◆ "ברגעים אלו ממש אנחנו 

מפעילים אמצעים לנטרל אותן", רמז אמש נתניהו בפגישה עם 
ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין כשכוונתו על איטום המנהרות

מ‡: מ. יו„

צה"ל  החל  אתמול 
באיטום מנהרות חיזבאללה 
בש־ הצפון  בגבול  שנחשפו 
במסגרת  האחרונים  בועיים 
מוקדם  צפוני".  "מגן  מבצע 
ראש  לכך  התייחס  יותר 
נתניהו,  בנימין  הממשלה 
ממשיכה  "ישראל  ואמר: 
במבצע נגד מנהרות הטרור 
בו  ותמשיך  חיזבאללה  של 
מטרתה.  את  שתשיג  עד 
אנחנו  ממש  אלו  ברגעים 
לנטרל  אמצעים  מפעילים 

את המנהרות הללו".
עם  שערך  במפגש 
אלכסיס  יוון  ממשלת  ראש 
קפריסין  ונשיא  ציפראס 
אמר  אנסטסיאדיס,  ניקוס 
מדברים  כי "בעודנו  נתניהו 
למטרות  צינור  בניית  על 
באזורנו  כוחות  יש  שגשוג, 
למטרות  מנהרות  שבונים 
שבועות  מספר  לפני  טרור. 
לח־ במבצע  ישראל  יצאה 

טרור  מנהרות  ולנטרל  שוף 
הצפוני  גבולנו  את  החוצות 
המנהרות  את  לבנון.  עם 
בת־ חיזבאללה  בנה  הללו 
איראן  של  ישירה  מיכה 
התוקפ־ רשת  ובמימונה. 
במזרח  איראן  שטווה  נות 
גם  אימה  מטילה  התיכון, 
העולם  על  וגם  אירופה  על 
כולו". לדבריו, "נמשיך לפ־

עול בסוריה כדי למנוע את 
ניסיונותיה של איראן להת־
בסס צבאית נגד ישראל. לא 
אלא  מאמצינו  את  נפחית 

נרחיב אותם".

אתמול,  שהבאנו  כפי 
הישראלי  השגריר  איים 
רבי־ ביום  דנון,  דני  באו"ם, 
במהלך  חיזבאללה  על  עי 
בע־ הביטחון  במועצת  דיון 
האשים  דנון  המנהרות.  ניין 
באחריות  לבנון  צבא  את 
של  החופשית  להתנהלות 
הגבול,  במרחב  חיזבאללה 
בצבא  "גורמים  כי  ואמר 
חי־ בשירות  עובדים  לבנון 
שיוניפי"ל  בזמן  זבאללה 
לא פועל לממש את המנדט 
המתב־ בצורה  באזור  שלו 

קשת".
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ח"כ בגין על חוק גירוש משפחות 
מחבלים: רע ומזיק

"הצעה תמוהה, רעה ומזיקה", תקף ח"כ בני בגין את החוק שמקדמת סיעת הבית היהודי ◆ ''מקורה 
בבהלה, משדרים חולשה"

מ‡ יוני טיין

את  תוקף  מהליכוד  בגין  בני  ח"כ 
שמקד־ מחבלים  משפחות  לגירוש  החוק 
מת סיעת הבית היהודי ואושר ביום רביעי 

בקריאה טרומית במליאת הכנסת.
אמר  ומזיקה",  רעה  תמוהה,  "הצעה 
בחטאו.  איש  ''שופטים  צה''ל;  לגלי  בגין 
מקורה  הזה במקומותינו.  כדבר  יעשה  לא 

בבהלה, משדרים חולשה".
על פי הצעת החוק שיזם ח"כ מוטי 

יוגב, מפקד פיקוד המרכז יוכל להורות על 
גירוש בני משפחתו של מחבל שביצע או 
שניסה לבצע פיגוע מאזור מגוריהם לאזור 

אחר ברחבי יו"ש.
המדיני־ הקבינט  וחבר  החינוך  שר 
ביטחוני, נפתלי בנט בירך על אישורו בק־
ריאה טרומית של החוק לגירוש משפחות 
אמר  הנכון",  בכיוון  ענק  ״צעד  מחבלים. 
''ההצבעה  בכנסת.  ההצבעה  לאחר  בנט 
ידי  את  לשחרר  בין  בחירה  הייתה  כעת 
הט־ נגד  במלחמה  האזוקות  צה״ל  חיילי 

רור לבין למצוא חן בעיני כמה משפטנים 
חיוורים באירופה. בחרנו נכון.

התקשורתיים,  הלחצים  כל  "למרות 
בנחישות  עמדנו  והציבוריים,  המשפטיים 
ביטחון  על  הגנה   - חובתנו  את  וביצענו 

ישראל''.
הדרך  תחילת  רק  ''זו  הבטיח,  בנט 
כל  יידע  לישראל.  ההתרעה  החזרת  של 
על  המחיר  את  תשלם  שמשפחתו  מחבל 
מעשיו השפלים. נשיב את ההרתעה, כדי 

שישראל תחזור לנצח״.

נתניהו זימן ללשכתו את ראשי 
המועצות מיו"ש

ראש הממשלה יעדכן את ראשי המתיישבים בתכוניותיו לגבי פיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון, 
והוא יבקש מהם להציג את בקשותיהם לשנת 2019

מ‡ יוני טיין
זימן  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
על  ביו"ש,  המתיישבים  ראשי  את  ללשכתו 
רקע ההפגנות שנערכו בימים האחרונים נגד 
וחוסר  ביו"ש  האיטית  הבנייה  בשל  נתניהו 

האפקטיביות של המלחמה בטרור הערבי.
בערוץ 7 פורסם כי הפגישה תיערך 
אליה  והוזמנו  הבא,  בשבוע  רביעי  ביום 
מו־ ראש  דגן,  יוסי  שומרון  מועצת  ראש 
עצת בנימין ישראל גנץ, ראש מועצת הר 
חברון יוחאי דמרי, ראש מועצת גוש עציון 

חננאל  יש"ע  מועצת  ראש  נאמן,  שלמה 
דורני וראש מועצת בית אל שי אלון.

את  לעדכן  מתכנן  הממשלה  ראש 
פי־ לגבי  בתכוניותיו  המתיישבים  ראשי 
תוח ההתיישבות, והוא יבקש מהם להציג 
המ־ לעבודה  ובקשותיהם  הצעותיהם  את 

שותפת בשנה האזרחית הבאה - 2019.
של  הפגנה  נערכה  השבוע  בתחילת 
מתיישבי יו"ש מול ישיבת הממשלה, במ־
חאה על אוזלת היד בטיפול בטרור הערבי, 
לחיזוק  מעשיים  צעדים  לבצע  ובדרישה 

עפרה  הישוב  הסדרת  ובהם  ההתיישבות 
שבבנימין.

בין  נכתב  בהפגנה  שהונפו  בשלטים 
הסדרה",  רוצים   - להפקרה  "די  היתר, 
"סיימנו לשתוק", "עפרה היא עובדה תנו 

לנו תב"ע", ועוד.
שרים  של  שורה  גם  הגיעו  למקום 
השר  בנט,  נפתלי  השר  בהם  בממשלה, 
השר  שקד,  איילת  השרה  אריאל,  אורי 
אלי  השר  אקוניס,  אופיר  השר  לוין,  יריב 

כהן ומספר חברי כנסת.

ראשי המועצות: "ברווזים במטווח ירי"
ראשי המועצות האזוריות בנימין ושומרון מגיבים לירי לעבר צומת עפרה ודורשים להסלים את 

המאבק בטרור ◆ "רוצים מעשים, רוצים לחיות"

מ‡ יוני טיין

גנץ  ישראל  בנימין  מועצת  ראש 
מגיבים  דגן  יוסי  שומרון  מועצת  וראש 
לעבר  (ה')  אמש  שבוצע  המחבלים  לירי 

צומת עפרה. ורק בנס לא היו נפגעים.
נפשות  איבדנו  לא  בנס  רק  "הפעם 
נהיה  שלא  שוב  מבהירים  אנחנו  נוספות. 
מוכנים יותר להיות ברווזים במטווח הירי 

המופ־ הממשלה  הפלסטיני.  הטרור  של 
שהטרור  להבין  חייבת  ביטחוננו  על  קדת 
מרים ראש, ולהורות מיד על טיפול שורש 

אמיתי בתשתיות הטרור", אמרו השניים.
כצעד  דורשים  "אנחנו  הוסיפו,  הם 
לה־ התושבים  בטחון  על  לשמירה  ראשון 
חזיר מיד את המחסומים לכבישים, שבהם 

אנו מטרה קלה לטרור המפגעים".
עוד אמרו דגן וגנץ כי "התשובה הכי 

מוס־ ובעיקר  ציונית  ערכית,  מתבקשת, 
הסד־ על  ועכשיו  כאן  להודיע  היא  רית, 
ליד  חדש  ישוב  הקמת  עפרה,  רת היישוב 
ישראל  עמיעד  התינוק  לזכר  מורה  אלון 
באותו  ונרצח  ימים   3 בגיל  שנקבר  הי"ד 
לחיזוק  במקביל  כשבועיים  לפני  מקום 
ההתיישבות כולה. בלי דיבורים, הצהרות 
אנחנו  מעשים.  רוצים  אנחנו  והבטחות. 

רוצים לחיות".

הצטרפו לגמ"ח המרכזי, ובעז"ה תחתנו את הילדים בקלות ובשפע!
a0504111989@gmail.com

פרנו // „ו„ פרי„

סטיר הלחי ל טר‡מפ
הודעתה של ארה"ב על נסיגה מסוריה מהווה סטירת לחי כואבת 
בין  היחסים  את  שאפף  הנוחות  מאזור  מגיעה  שהיא  בגלל  לישראל 
המיקוח  קלף  הייתה  בסוריה  האמריקנית  הנוכחות  לנתניהו.  טראמפ 
מול הרוסים בניסיון להוציא את האיראנים מהמדינה. טראמפ ואנשיו 
התחייבו להוציא את החיילים האמריקנים רק כשהכוחות האיראנים 

יעזבו את המדינה.

טראמפ קיבל את ההחלטה לבדו, אך לא ברור אם מדובר בגח־
מה או בהבטחת בחירות לציבור האמריקני. בקרוב ישראל תמצא את 
כמה  ידוע  לא  עדיין  זאת,  עם  והאיראנים.  הרוסים  מול  לבדה  עצמה 
זמן תיערך הנסיגה והיכן היא תחל. בכל מקרה צריך לקחת בחשבון כי 
יכול להיות שאנו לא מודעים להסדר קיים בין ארה"ב לרוסיה בדבר 

יציאת איראן מסוריה.

הנשיא האמריקני מיהר להודיע כי ארה"ב יוצאת מסוריה לאחר 
במתנה  אלא  בניצחון  כאן  מדובר  לא  זאת,  עם  דאע"ש.  את  שניצחה 
לאיראן ולחיזבאללה. האמריקנים לא יוצאים כמנצחים, אלא המנצחת 

האמיתית היא רוסיה, שמגדילה את כוחה והשפעתה במזרח התיכון.

הבית הלבן הודיע כי ארצות הברית החלה להסיג את כוחות מסו־
הדיפ־ כל  כי  "רויטרס"  הידיעות  לסוכנות  אמר  אמריקני  פקיד  ריה. 
כי  והוסיף  יממה,  בתוך  המדינה  את  יעזבו  בסוריה  המוצבים  לומטים 
 60 בין  הוא  סוריה  את  האמריקנים  החיילים  יעזבו  שבו  הזמן  "פרק 

ל-100 ימים".

האמריקנית:  להודעה  התייחס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שר  עם  ואתמול  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  עם  שלשום  "שוחחתי 
החוץ מייק פומפאו. הממשל האמריקני אמר לי שזוהי כוונת הנשיא 
להוציא את כוחותיהם מסוריה. הם הבהירו שיש להם דרכים אחרות 

להביא לידי ביטוי את השפעתם בזירה".

נתניהו הוסיף כי "זוהי כמובן החלטה אמריקנית. אנחנו נלמד את 
ההשלכות  את  וכמובן  שלה  ההפעלה  צורת  את  שלה,  הזמנים  לוחות 
על  ולהגן  ישראל  ביטחון  על  לשמור  נדאג  אנחנו  מקרה  בכל  לגבינו. 
עצמנו מהזירה הזאת". במשרד החוץ הרוסי ברכו על הצעד האמריקני 

וטענו כי הוא מקדם הזדמנויות לפתרון פוליטי של המצב באזור.

לעדכן  החלה  ארה"ב  כי  ז'ורנל  סטריט  בוול  דווח  יותר  מוקדם 
כוחותיה,  מרבית  מוצבים  שבו  האזור  סוריה,  בצפון  שותפותיה  את 
שט־ בכיבוש  וההצלחה  דאע"ש  מול  המאבק  בצל  שנשקל  הצעד  על 
חיילים  כ-2,000  האסלאמית.  המדינה  ארגון  ידי  על  שהוחזקו  חים 
עם  פעולה  בשיתוף  עובדים  מהם  רבים  בסוריה.  מוצבים  אמריקנים 

הקואליציה שנאבקת בדאע"ש ובארגוני טרור אחרים.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כתב : "הבסנו את 
דאעש בסוריה. זו הסיבה היחידה שהיינו שם במהלך הנשיאות שלי". 
להוצאת  התנגדותו  את  הביע  גרהאם  לינדזי  הרפובליקנני  הסנאטור 
הדבר   - טעות  תהיה  כזאת  "החלטה  מסוריה:  האמריקנים  הכוחות 
יהווה ניצחון לדאע"ש, לאיראן, לבשאר אסד ולרוסיה". מרקו רוביו, 
הצפוי: "זו  למהלך  התנגדות  הוא  אף  הביע  נוסף,  רפובליקני  סנאטור 

תהיה טעות חמורה עם השלכות מעבר למלחמה בדאע"ש".

טור בועי פוליטי / יוני טיין

https://goo.gl/xnJRkZ
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95.pdf
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נתניהו: ממשיכים במאמץ לנטרול המנהרות
ראש הממשלה נפגש עם מנהיגי קפריסין ויוון ◆ בסיום הפגישה אמר נתניהו, "אנחנו מפעילים אמצעים 

מיוחדים כדי להביא לנטרול מנהרות הטרור"

מ‡ יוני טיין
נשיא  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
קפריסין ניקוס אנסטסיאדיס, וראש ממשלת 
יוון אלכסיס ציפראס קיימו אמש (ה') פגישה 

משולשת.
במרכז  המנהיגים  סיירו  הפגישה  בתום 
אירועי  לניהול  הלאומי  (המרכז   CERT-ה
במרכזי  וכן  הלאומי  הסייבר  במערך  סייבר) 
הסייבר של משרד האוצר ושל משרד האנר־

גיה היושבים במערך הסייבר הלאומי.
החסמים  הוסרו  המנהיגים  בפגישת 
הבין-ממשלתי  ההסכם  על  החתימה  לקראת 
לייצא  שצפוי  מד׳  ׳איסט  הגז  צינור  להקמת 
לאירופה.  ויוון  קפריסין  דרך  מישראל  גז 
המנהיגים הסכימו להותיר מקום להצטרפות 

מדינות נוספות למיזם.
קודם לכן, ראש הממשלה נתניהו קיים 
דן  בהן  המנהיגים  עם  בילטרליות  פגישות 

עמם על העמקת שיתופי הפעולה הכלכליים 
והביטחוניים בין המדינות.

המפגש  במהלך  לתקשורת  בהצהרה 
ממשיכים  "אנחנו  נתניהו,  אמר  הטרילטרלי 
הטרור.  מנהרות  את  לנטרל  שלנו  במאמצים 

אנחנו  זו  בשעה 
אמצ־ מפעילים 
כדי  מיוחדים  עים 
לנטרול  להביא 
המנה־ של  מיוחד 

רות הללו".
נמ־ "אנחנו 
שיך לפעול בצורה 
נגד  מאוד  תקיפה 
של  הניסיונות 
להתבסס  איראן 
בשתי  בסוריה. 
אי־ הללו  הזירות 

שלנו,  המאמצים  את  להפחית  מתכוונים  ננו 
עו־ שאנחנו  יודע  ואני  אותם,  נעצים  אנחנו 
שים זאת בתמיכה ובגיבוי מלא של ארה"ב", 

הוסיף ראש הממשלה.

בריטניה דוחה את דבריו של טראמפ: 
"דאע"ש לא הובס בסוריה"

טראמפ הסביר כי כוחות אמריקנים יעזבו את סוריה בגלל שארגון דאע"ש הובס

מ‡ ‡ברהם ויסמן

של  ביותר  הקרובה  בריתה  בעלת 
במסגרת  עמה  יחד  נלחמת  שאף  ארה"ב, 
ובסוריה,  בעיראק  הבינלאומית  הקואליציה 

הביעה אתמול אי נחת מהחלטתו של הנשיא 
האמריקני שלא להותיר את הכוחות האמרי־
החוץ  משרד  שמסר  בהודעה  בסוריה.   קנים 
הבינלאומית  הקואליציה  כי  נאמר  הבריטי 
ארגון  מול  במאבק  גדולה  התקדמות  עשתה 

טרור, אולם בריטניה דוחה לחלוטין את הק־
ביעה כי דאע"ש הובס בסוריה.

דברי משרד החוץ הבריטי מכוונים לד־
בריו של טראמפ, אשר הסביר כי קיבל החל־
טה על נסיגה מסוריה בגלל שדאע"ש הובס. 
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בכירים במפלגה 
הרפובליקנית תקפו 
את כוונת טראמפ 

להוציא את הכוחות 
האמריקנים מסוריה
לינדזי גרהאם תקף את טראמפ וכתב כי מדובר 
בניצחון לאיראן ◆ גם מרקו רוביו תקף את הנשיא

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מתחו  רפובליקנים  בכירים 
טרא־ הנשיא  על  ביקורת  אתמול 
החליט  כי  הודעתו  בעקבות  מפ 
האמריקנים  הכוחות  את  להוציא 
בין  ימים.  מאה  בתוך  מסוריה 
הנשיא  שהודעת  בכירים  אותם 
הסנא־ היה  אותם,  הפתיעה 
לינדזי  הבכיר  הרפובליקני  טור 
לבן  כלל  בדרך  שנחשב  גרהאם, 
בריתו של הנשיא. בהודעה שפר־

סם אמר גרהאם כי טראמפ עושה 
טעות בסגנון אובמה. 

כי  וכתב  הוסיף  גראהם 
לסו־ ניצחון  יהיה  הזה  "המהלך 
ורוסיה".  איראן  דאע"ש,  ריה, 
לצד גרהאם תקפו את המהלך של 
במפלגה  נוספים  בכירים  טראמפ 
רוביו  מרקו  בהם  הרפובליקנית, 
האחרונות  בבחירות  שהתמודד 
מטעם  לנשיאות  המועמדות  על 

המפלגה הרפובליקנית. 

ארה''ב: נפתח 
קמפיין גיוס המונים 
כדי לממן את החומה 

בגבול עם מקסיקו
עלות בניית החומה נאמדת בכחמישה מיליארד 

דולרים ◆ הדמוקרטים מונעים את העברת התקציב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מונ־ בקונגרס  הדמוקרטים 
את  ליישם  טראמפ  מהנשיא  עים 
הבול־ הבחירות  מהבטחות  אחת 
בגבול  החומה  בניית   - שלו  טות 
למנוע  שמטרתה  מקסיקו,  עם 
כעת  לארה"ב.  להיכנס  ממהגרים 
מבקשים אזרחים אמריקנים רבים 

ולאפשר  המכשול  את  לעקוף 
החומה  הקמת  את  לממש  לנשיא 
באמצעות תרומות אזרחיות. לשם 
המונים,  לגיוס  קמפיין  נפתח  כך 
מ-750  למעלה  כה  עד  שהביא 
החומה  בניית  עלות  דולרים.  אלף 
דו־ מיליארד  בכחמישה  נאמדת 

לרים. 

https://goo.gl/Rzkviw
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אלשיך: דרוש מפכ"ל עצמאי
בהופעה פומבית ראשונה מאז סיום כהונתו דיבר אלשיך על השיח הפוליטי 

הבעייתי בעיניו, בהקשר לגופי אכיפת החוק

מ‡ יוני טיין

מפכ"ל המשטרה היוצא, רוני 
בועידת  (ה')  אמש  נאם  אלשיך, 
ראשונה  פומבית  בהופעה  גלובס, 

מאז סיום כהונתו.
הנ־ ההליכים  על  דיבר  הוא 
המועמד  לבחירת  בעיניו,  דרשים, 
במשטרה.  ביותר  הבכיר  לתפקיד 
"למינוי של המפכ"ל הבא, לא הנו־
כחי, צריך לשאול את השאלה איך 

ממנים מפכ"ל במדינת ישראל".
תהיה  שהמשטרה  "כדי 
א-פוליטית והמפכ"ל יהיה עצמאי 
ציבורית.  ועדה  כמו  פורמט  צריך 
יוכל  לא  הזה  האחד  אדם  הבן  אם 
שלמה  קדנציה  אז  עצמאי,  להיות 
להיות  תוכל  שלא  משטרה  תהיה 

שוויונית", הוסיף אלשיך.
לאלי־ גם  התייחס  הוא 
החברתיות  ברשתות  הגואה  מות 
בישראל.  השיח  על  והשפעתה 
לשיח  מחלחלת  ברשת  "האלימות 
התר־ על  משפיע  זה   - הציבורי 
ימני  שיח  כשיש  הפוליטית.  בות 
למערכת  בהתייחס  שמאלני  או 

לחוסן  מסוכן  מאוד  זה  הביטחון, 
הלאומי".

ברשת  מהתופעות  "חלק 
של  הפוליטיזציה  על  משפיעות 

להשאיר  חשוב  הביטחון.  מערכת 
של  לשיח  מחוץ  המשטרה  את 
שמאל וימין. המצב כיום מסוכן כי 

זה כן קורה", דברי אלשיך.

מיקי זוהר: בפרקליטות רוצים 
להפיל את ראש הממשלה

ח"כ זוהר תוקף בראיון את ההדלפות מהפרקליטות בנוגע לתיקי נתניהו ◆ 
"כל ההליך, החל מחקירות המשטרה וכלה בהדלפות, אינו מקצועי"

מ‡ יוני טיין

מהליכוד  זוהר  מיקי  ח"כ 
מהפרק־ ההדלפות  את  תוקף 
תשתית  שישנה  כך  על  ליטות 
אישום  כתב  להגשת  ראייתית 

בתיקי ראש הממשלה.
הרב  לצערנו  "להדלפות 
כמובן  מורגלים.  כבר  אנחנו 
לא  התנהלות  שזו  לציין  מיותר 
מקצועית וחבל שזה המצב. כנ־
ראה שיש לא מעט אנשים שרו־
הממשלה  ראש  את  להפיל  צים 
מה  ידעו  שכולם  להם  וחשוב 
זוהר  אומר  שלהם",  התכניות 

בראיון לערוץ 7.
מאוד  חלק  "זה  לדבריו, 
מול  שהתבצע  בתהליך  עצוב 

ראש הממשלה לאורך כל הדרך, 
גורמי  שניסו  מההכפשות  עוד 
מהתק־ חלק  עם  ביחד  שמאל 
גם  מכן  ולאחר  להמציא,  שורת 
מה  בכל  המשטרה  בהתנהלות 
היו  שבעיניי  לחקירות  שקשור 

לא מקצועיות בעליל".
אם  גם  כי  גורס  זוהר 
למסק־ יגיע  המשפטי  היועץ 
להגשת  תשתית  שקיימת  נה 
שוחד,  בסעיף  אישום  כתב 
לח־ "צריך  מופרך.  יהיה  הדבר 
המשפטי  היועץ  להחלטת  כות 
הבל־ המכריע  שהוא  לממשלה 
להכרעה  שקשור  מה  בכל  עדי 

האם מגישים כתב אישום".
סומ־ אנחנו  מקרה  "בכל 
המשפטי  היועץ  על  ידינו  כים 

מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
המ־ ההכרעה  את  שיכריע 
המדויקת,  הנכונה,  שפטית 
ואז  והעניינית  המקצועית 
אני  מועדות.  פנינו  לאן  נדע 
יועץ  של  שהמלצות  סבור 
במדינת  לממשלה  משפטי 
מה  בכל  שוחד  על  ישראל 
הן  שלפנינו  באירועים  שקשור 
לחלוטין  מופרך  שיהיה  משהו 
שראש  מבינים  ואנחנו  מאחר 
הממשלה מעולם לא קיבל שום 
דבר בתמורה ולא נתן שום דבר 
היה  שנעשה  מה  כל  בתמורה. 
פולי־ מקצועית  במסגרת  רק 

לכאן  להכניס  לכן  גרידא,  טית 
אבסו־ יהיה  שוחד,  המונח  את 

רד אחד גדול", הוא מסכם.

ישראל דחתה בקשה לתווך 
בין ארה"ב ורוסיה

על פי דיווחים רוסיה הציעה לישראל לשמש מתווכת בינה ובין ארה"ב לשם 
הידוק היחסים בין המעצמות בתמורה לטיפול בהתבססות איראן בסוריה.

מ‡ יוני טיין

יועצו לביטחון לאומי של 
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ני־
ליועץ  העביר  פטרושב,  קולאי 
שבת  בן  מאיר  לאומי  לביטחון 
חודשים  משלושה  יותר  לפני 
מסמך לא רשמי ובו מתווה לע־
סקה בין רוסיה לארה"ב בנושא 
מעסקה  כחלק  ואיראן  סוריה 
היחסים  לשיפור  יותר  גדולה 
כך  לוושינגטון,  מוסקבה  בין 

דווח בחדשות עשר.
המסמך  הדיווח  פי  על 
הועבר לישראל בפגישה שהת־

בספט־ ב-13  במוסקבה  קיימה 
מבר, ארבעה ימים לפני תקרית 
בסוריה  הרוסי  המטוס  הפלת 
שהביאה למשבר חמור ביחסים 

בין ישראל לרוסיה.
עוד דווח כי רוסיה הציעה 
שישראל תשמש כמתווכת בינה 
הבית  את  ותעודד  ארה"ב  לבין 
עם  היחסים  את  לשקם  הלבן 
הקרמלין. בכיר ישראלי ציין כי 
"לפ־ מישראל  ביקשו  הרוסים 
בוושינ־ השער  את  עבורם  תוח 

גטון" לדיאלוג עם טראמפ.
היתר  בין  כלל  המסמך 
האמריקנית  התכנית  הקפאת 

סנקציות  של  מחודשת  להטלה 
הת־ וכן  איראן  על  כלכליות 
חייבות רוסית להוצאת הכוחות 
והפרו-איראנים  האיראנים 
התחייבות  מול  אל  מסוריה, 
אמריקנית לסגת משטח סוריה.
המ־ במערכת  פקידים 
הממשלה  ראש  כי  אמרו  דינית 
שוב  המסמך  את  דחה  נתניהו 
כיוון  הרוסית  ההצעה  ואת 
שהיה סבור שהחזרת הסנקציות 
מהפרישה  כחלק  האמריקניות 
הגרעין  מהסכם  טראמפ  של 
תשמש כמנוף לחץ נגד האירא־

נים בסוריה.

חוק הגיוס: הוועדה תתכנס 
בשבוע הבא

במערכת הפוליטית מעריכים כי הקואליציה לא תשרוד את חקיקת החוק 
והכנסת תפוזר לאחר פקיעת החוק הנוכחי

מ‡ יוני טיין

בכנסת  המיוחדת  הוועדה 
הגיוס,  חוק  קידום  על  האמונה 
שלישי  ביום  להתכנס  צפויה 
בחוק  יתקיים  הדיון  הקרוב. 
 - הנוכחית  במתכונתו  הגיוס 
מערכת  ידי  על  שהוגש  כפי 

הביטחון.
האם  ברור  לא  שעה  לפי 
יתקיימו הצבעות בוועדה לאור 

של  הכנסת  שחברי  העובדה 
נחר־ מתנגדים  ישראל  אגודת 
הנוכחית  במתכונתו  לחוק  צות 
מה־ בפרישה  מאיימים  ואף 
יאושר  והוא  במידה  קואליציה 

בשלש קריאות.
הנ־ ההתנגדות  לאור 
ומנגד  המוצע  לנוסח  חרצת 
שי־ גיוס  לחוק  רוב  היעדר 
הסיעות  לבקשת  שינויים  כיל 
במערכת  ההערכה  החרדיות, 

הקואליציה  כי  הפוליטית 
פקי־ לאחר  דרכה  לסוף  תגיע 
עת החוק הנוכחי ב-15 בינואר 

הקרוב.
לב־ נעתר  בג"ץ  כזכור, 
הערכה  והעניק  המדינה  קשת 
נוספת בת חודש וחצי לחקיקת 
לפי  אך   - החדש  הגיוס  חוק 
שעה נראה שלא ניתן יהיה לה־
שיג לו רוב גם עד מועד הפקי־

עה הדחוי.
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מלכיאלי מאשים: 'מחלנים' את 
יהודי צרפת

בנאום בהצעה לסדר בכנסת טען ח"כ מלכיאלי כי המדינה 'מעבירה על דתם' את עולי צרפת כשאינה 
דואגת לשבץ נציגים חרדים בקליטתם

מ‡ יוני טיין

רבי־ ביום  טען  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
המ־ כי  הכנסת  במליאת  נאום  במהלך  עי 
הקהילה  לחיזוק  דעתה  נותנת  אינה  דינה 

היהודית בצרפת.
הע־ בבית  מצבות  שעשרות  "פורסם 
אמר  חוללו",  בשטרסבורג  היהודי  למין 
פנה  בקהילה  שם  הרבנים  "אחד  מלכיאלי. 
הביעו  בצרפת  ורבנים  פוליטיקאים  אלי, 
מחאה על הדבר הזה. איפה ממשלת ישראל 
נמצאת? ממשלת ישראל תפקידה בן היתר 
למחות ולחזק את הקהילה. לא יתכן שמדי־

נת ישראל תעבור על זה לסדר היום".
בהמשך פנה מלכיאלי לשר בנט וטען 
כי המדינה 'מחלנת' את יהודי צרפת. "אדו־
לבך  תשומת  את  לעורר  רוצה  אני  השר  ני 
של  עלייה  יש  אלו  בימים  שקורה  לדבר 
על  חוזר  הזה  והדבר  מצרפת  יהודים  אלפי 
עצמו שוב אלפי יהודים עלו לפני 70 שנה 
שואלים  אנחנו  שנים  הרבה  כך  כל  ואחרי 
קלטה  לא  ישראל  מדינת  למה  עצמנו  את 
באו  הם  הרי  הדתיים?  במוסדות  אותם 

ממשפחות דתיות?".
"בימים אלו עולים אלפי יהודי צרפת 
ונציגים של הסוכנות משרד הקליטה והת־
פוצות לא מביאים להם אפילו את האפש־
רות להירשם בת"ת ובישיבות. המדינה גם 

בימים אלו מעבירה על דתם עשרות אלפי 
מל־ תקף  זה",  את  לעצור  חייבים  יהודים. 

כיאלי.
השר נפתלי בנט שעלה להשיב מטעם 
הממשלה הבהיר כי הממשלה עוקבת אחר 

המתרחש בקהילה היהודית בצרפת.
בית  חילול  לאירוע  התייחס  תחילה 
גינוי  לכל  במקרה הראוי  "מדובר  העלמין. 
ומחאה. זה כמה שנים אנחנו עדים למגמה 
לפי  בצרפת.  האנטישמיות  התחזקות  של 
הדוח האחרון שפרסם ראש ממשלת צרפת 
אנטישמיים  באירועים  של 69%  עלייה  יש 
יחסית לשנה שעברה, דבר המעיד על היד־

רדרות המצב".
עוקב  בראשותי  התפוצות  "משרד 
בדאגה אחר מגמה זו ופועל באמצעות כמה 
פרויקטים, ובהם העלאת המודעות להסתה 
באנטי־ למאבק  חינוך  ברשת,  אנטישמית 
פעי־ של  והכשרה  חקיקה  הנגשת  שמיות, 
לים ומי שעשוי להיות להם תפקיד מפתח 

במאבק באנטישמיות", הדגיש השר.
הלאומית  התוכנית  על  סיפר  בדבריו 
בישיבת  "לאחרונה,  בממשלה.  שגובשה 
הממשלה ביום ראשון האחרון, הצפתי את 
שלטעמי,  אמרתי  צרפת.  יהדות  סוגיית 
בארבע השנים האחרונות החמצנו הזדמנות 
היסטורית להעלות רבבות יהודים שרוצים 
שלנו  המחקר  לפי  ישראל.  לארץ  לעלות 

לארץ  לעלות  רוצים  יהודים  כ-200,000 
עכ־ לעלות  רוצים  מתוכם 50,000  ישראל, 
שיו. בפועל עלו רק 3,000 בשנה החולפת. 
יש פה ממש מחדל. משרד הקליטה לא היה 

ממוקד בעלייה הזאת, נגיד את זה ככה".
ושמחתי  הנושא,  את  העליתי  "לכן, 
תוכנית  לגבש  עלי  הטיל  הממשלה  שראש 
יהודים  של  וקליטתם  להעלאתם  לאומית 
אני  מאז  שחלפו  הימים  בעשרת  מצרפת. 
מומ־ עם  ארגונים,  עם  מרתונית  בעבודה 
חים, לגבש את זה. אני מתכוון ביום ראשון 
הקרוב להביא לממשלה הצעת החלטה לה־
קמת צוות להעלאת יהדות צרפת. במקביל 
שיישארו  ליהודים  דואגים  כמובן  אנחנו 

בצרפת", ציין בנט.
העו־ לפיה  לטענה  התייחס  אף  השר 
בישראל.  דתיותם  מאבדים  הדתיים  לים 
במשרד  חונה  לקליטתם  שקשור  מה  "כל 
הקליטה, שכאמור לא היה, בלשון המעטה, 
חושב  אני  לצערי.  צרפת,  יהודי  על  מכוונן 
שזה חמור מאוד, ואנחנו נטפל בזה במסגרת 

התוכנית".
"יהיו נציגים מכל השכבות, מכל המ־
יהודית.  אחת,  משפחה  אנחנו  בסוף  גזרים. 
אגב, זו אחת הגדולות של יהודי צרפת; הם 
לא כמונו, שכל אחד – זה חרדי, זה חילוני. 
הם יהודים, בלי כל ההבחנות האלה. כולנו 

משפחה אחת", חתם שר התפוצות.

‡‚ו- חל˜ ב
התחלנו בפעם הקודמת לדבר על האגו- ממה נובע האגו? 

מקור האגו - זו השוואה
"אתה כל הזמן משווה את עצמך למישהו אחר" תבחנו את עצמכם טוב 
כמה פעמים ביום אפילו לא במודע אנחנו משווים את עצמינו לאח־

רים, ואפילו לבני המשפחה.
אתה משווה את עצמך לאח שלך (כדי להראות לו שאתה חזק יותר 
ממנו),אפילו נפגשתי עם מישהו שמשווה את עצמו לאבא שלו (כדי 
עם  בפניו  להשוויץ  (כדי  שלך  לחבר  ממנו),  יותר  שהשיג  לו  להוכיח 
האוטו החדש שלך או כל דבר אחר שהשגת ), ליזם אחר (כדי להגיד לו 
שגם אתה מבין משהו בעסקים) וכו'.. בכל תחומי החיים ניתן למצוא 

את ההשוואות.
תהליך ההשוואה לא נפסק לרגע!

אתה כל הזמן משווה. כל שניה. כל דקה!
אתה כל הזמן בודק - למי יש רכב יותר יקר יותר למי יש בית גדול 

יותר למי יש תכשיט יפה יותר מי מכם חכם יותר וכו'.
מכאן נובעות כל הבעיות. זה המקור של אגו. 

למה אנשים כל כך אוהבים להשוות? מאיפה בא הצורך הזה?
לכאורה זה פשוט מאוד אנחנו נמצאים במצב חברתי - למי שיש יותר, 

חכם יותר, יפה יותר - יש לו יותר סיכויים לשרוד.
הצורך הבלתי נפסק של להשוות, קיים בנו מאז שנוצר העולם היפה 
הזה. מאותו רגע בו התחלנו להכיר את עצמינו עוד בהיותנו תינוקיים.

הצורך להשוות - טמון בגנים שלנו. זה חלק מאתנו.
גם במאות הקודמות: אם היית חזק יותר - היית יכול לקבל אישה, 

אוכל, היית יכול להגן על הבית שלך. וזה אומר שהיית יכול לשרוד.
שימו לב!

אם תבחינו טוב בכל מהלך חייכם או של אחרים כל מי שהיה חזק יותר 
ממך - זה היה האויב שלך. אויב שהיה יכול לקחת ממך את הכל! את 

הבית, את האוכל, את הפרנסה וכ"ו..
לעומת זאת אם זה היה מישהו חלש יותר ממך - אתה היית מרגיש 
טוב ובטוח יותר. הרי הוא לא יכול לקחת ממך כלום, אלא להיפך - 
אתה יכול לקחת ממנו  אתה שולט עליו, יש לך עליו את התחושה של 

השליטה.
ואנחנו יכולים רק יכולים לחשוב שהימים ההם כבר נגמרו - הרי אנחנו 

לא גרים בתקופה פרא-היסטורית.
אך לצערינו היא בכלל לא נגמרה.

עד היום עלינו להגן על הבית שלנו, לצוד, לדאוג לכך שהאישה שלך 
(או הגבר שלך) יהיה מרוצה ממך ושכל הסביבה שלך תהיה מרוצה 

מימך
התקופה אכן שונה, אך האינסטינקטים שלנו נשארו ללא כל שינוי.

אז מה לעשות עם החיה הזאת - אגו?
לא להשתוות לאנשים אחרים?

איך להפסיק את התהליך הזה? אם בכלל? כאן אנחנו מגיעים למושג 
"אגו הרסני" ומושג "אגו בונה". אל תפספס את ההזדמנות של החיים 
גם לך מגיע יותר חבל כל רגע שעובר מרכז האומץ לשנות  העוגן שלך 
לתו־ מלאה  באחריות  אישית  ליווי  בתוכנית  אותך  מלווה  להצלחה, 
צאות! המשך שבוע הבא אי"ה. בוא ללמוד לעשות את הבלתי אפ־
שרי לעזור לעצמך ולאחרים בדרך הפשוטה והעוצמתית איך להיפרד 
מחסמים רגשיים שמונעים הצלחה ואושר בחיים! באחריות!   קורס 
מתומצת ועניני וממוקד מטרה  NLP סוגסטיה תרפי ברמה הגבוהה 
ביותר לתכנת את תת המודע לעשות את הבלתי אפשרי מחזור חדש 

נפתח 5.2.19  לפרטים 0506669924.הראשון מסוגו בישראל.

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי
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"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"
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אגו"י: זלץ ימונה לסגן ראש עיר בביתר
האם תמה הסאגה בעיר בית שמש וביתר עילית ◆ לאחר אישור מינויים של נציגי אגו"י לסגני ראש 

עיר בבית שמש, הודיע רובינשטיין על מינויו של זלץ לסגן ראש עיר בביתר עילית

מ‡ יוני טיין

הסיעות  בין  דעות  חילוקי  לאחר 
כניסה  לגבי  ישראל  ואגודת  התורה  דגל 
מינויו  ועיכוב  שמש  בית  בעיר  לקואליציה 
של דוד זלץ יו"ר דגל התורה בביתר עילית 
וכי  תמה  שהסאגה  נראה  עיר,  ראש  לסגן 
יושרו ההדורים בין הצדדים וזאת בעקבות 
בית  בעיר  אגו"י  נציגי  של  מינויים  אישור 

שמש אמש בישיבת מועצת העיר.
בעקבות כך הודיע אמש ראש עיריית 
מועצת  כינוס  על  רובינשטיין  עילית  ביתר 
העיר ביום ראשון הקרוב ובה ימונה כאמור 
העיר  ראש  לסגן  זלץ  דוד  התורה  דגל  יו"ר 
כפי שנקבע וסוכם במו"מ הקואליציוני בין 

אגו"י ודגל התורה.
העו־ לאור  נמסר:   אמונים'  'משלומי 
בדה כי הערב מונה  נציג אגו"י בבית שמש 

חברי  של  התנגדותם  למרות  רה"ע,  לסגן 
לישיבת  זימון  הערב  ייצא  דגה"ת,  סיעת 
הקרוב,  ראשון  ליום  עילית  בביתר  מועצה 
העיר  ראש  לסגן  זלץ  דודי  הר"ר  ימונה  בה 

ביתר.
רובינשטיין:  מאיר  הרב  ביתר  רה"ע 
ובעז"ה  מאחורינו,  שהאירוע  שמח  "אני 
העיר ביתר תמשיך להיות סמל של אחדות 

ושלום בין כל חלקי היהדות החרדית".
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צרפת: "למרות העזיבה האמריקנית, 
כוחותינו יישארו בסוריה"

משרד החוץ הצרפתי הצהיר כי כוחות צרפתיים יישארו בסוריה גם לאחר 
עזיבת הכוחות האמריקנים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הצרפתי  החוץ  משרד 
אינה  צרפת  כי  אתמול,  הודיע 

ארה"ב,  עם  קו  ליישר  מתכוונת 
בסו־ כוחותיה  את  תשאיר  אלא 
ריה. משרד החוץ הצרפתי הבהיר 
הצרפתיים  הכוחות  כי  אתמול 

ששוהים בסוריה ופועלים יד ביד 
עם הכוחות הכורדים ימשיכו את 
נוכחותם במקום גם לאחר הנסי־

גה האמריקנית הצפויה.

גלנט: "לייצר פתרונות לאנשי 
נתיב האבות"

שר הבינוי והשיכון ביקר בנתיב האבות ודיבר על הצורך למצוא פתרונות קבע 
למתיישבים באופן מזורז

מ‡ יוני טיין
וחבר  והשיכון  הבינוי  שר 
יואב  בטחוני,  המדיני  הקבינט 
בנתיב  (ה')  אמש  ביקר  גלנט, 

האבות.
השר  סייר  הביקור  במהלך 
אפרת,  מועצת  ראש  עם  יחד 
בי־ התמר  בשכונת  רביבי,  עודד 
הבינוי  משרד  ע״י  שפותחה  שוב 

והשיכון.
את  השר  פגש  מכן  לאחר 

בבתיהם  האבות  נתיב  תושבי 
כי  להם  אמר  גלנט  הזמניים. 
גם  מוצדק  האבות  נתיב  "תכנון 
ציונית.  וגם  מוסרית  גם  ערכית, 
המשפחות הנמצאות פה תורמות 
עלינו  בנטל.  ונושאות  למדינה 
מהר  דיור  פתרונות  להם  לייצר 
מגוש  כחלק  אלעזר,  שניתן.  ככל 
עציון כולו, מהווה חלק אינטגרלי 

מעוטף ירושלים".
"משרד  כי  הבטיח  גם  הוא 

את  לחזק  ימשיך  והשיכון  הבינוי 
ושומרון  ביהודה  ההתיישבות 
בכלל ובגוש עציון ואלעזר בפרט. 
כבר  ונשקיע  בנייה  ונפתח  נתכנן 
לתכנון  כספים   2019 בתקציב 

תב"ע לנתיב האבות".
דיון  השר  קיים  בהמשך 
מקצועי עם ארבעה ראשי המוע־
צות: אפרת, גוש עציון, הר חברון 
נו־ הועלו  במהלכו  ארבע  וקרית 

שאים מקצועיים.

אברמוביץ': "ההכרעה בתיקי 
נתניהו במרץ 2019"

פרשן חברת החדשות התייחס לתיקים הפליליים של ראש הממשלה: "היועץ 
אמר בצדק שעמדתו תיוודע מאוחר יותר"

מ‡ יוני טיין
אל  מתקרבים  נתניהו  תיקי 
הודעת  לאחר  האחרונה  הישורת 
לפיה  ניצן,  שי  המדינה,  פרקליט 
"חלה התקדמות משמעותית" בטי־
הפרק־ לפיהם  והדיווחים  בהם  פול 
ראש  את  להעמיד  המליצה  ליטות 

הממשלה לדין באשמת שוחד.
החדשות,  חברת  פרשן 
בראיון  אמר  אברמוביץ,  אמנון 
הבלתי  כי "העובדות   103FM-ל
שהצוות  הן  במחלוקת  שנויות 

סיים כמעט את עבודתו, ואז נוצר 
חוברים  וצוותו  ניצן  ששי  מצב 
וכל־ מיסוי  פרקליטת  של  לצוות 
כלה שליוותה את תיקי החקירה, 
דיון  מקיימים  והם  ארי,  בן  ליאת 
או  נתונים  מסד  שהשיג  משותף 
שי־ לדיונים  דעת  חוות  טיוטות 
בראשית  היועמ"ש  אצל  תחילו 
פרקליטות  בעבר,  הבא.  השבוע 
ומעבירה  מסיימת  הייתה  המחוז 
המדינה,  לפרקליט  החומר  את 
ומעביר  חוו"ד  מוסיף  היה  הוא 

ליועמ"ש".
המ־ פרקליט  של  עמדתו 
להחל־ בצמוד  מתפרסמת  דינה 
אלו  כגון  בתיקים  היועמ"ש.  טת 
החלטתו  על  היועמ"ש  מודיע 
ואומר היכן הסכים איתו פרקליט 
המדינה והיכן לא. אני קורא לזה 
גם  שכוללת  קולקטיבית  הערכה 
את  וגם  ניצן  שי  של  הצוות  את 
של ליאת בן ארי. לכן אין סתירה 
בין הדברים. אומר היועץ ובצדק, 

עמדתי תיוודע מאוחר יותר".

בכיר סיני: "השתלטות על 
טייוואן היא אופציה"

טייוואן זוכה לתמיכתה והגנתה של וושינגטון ◆ הדברים נאמרו על ידי קולונל 
בצבא סין

מ‡ ‡ברהם ויסמן

במהלך כינוס שערך אחד 
והח־ המשפיעים  העיתונים 
ה'פיננשל  בסין,  ביותר  שובים 
בכיר  פקיד  התבטא  טייימס', 

של  הצורך  בדבר  סין  בצבא 
אם  גם  עצמה  על  להגן  סין 
לפלוש  תיאלץ  כך  באמצעות 

לטייוואן.
קו־ בדרגת  הסיני,  הבכיר 
להיות  תצטרך  סין  כי  אמר  לונל, 

על  במהירות  להשתלט  ערוכה 
דו־ היא  עליה  השכנה,  טייוואן 
מחזיקה  טייוואן  בעלות.  רשת 
אמרי־ להגנה  וזוכה  חזק  בצבא 
לש־ לפלוש  מסין  שמונעת  קנית 

טחה. 

שר החוץ הפלסטיני: "לא אפגש עם 
משלחת חמאס בביקורי במוסקבה"
בישראל וכן ברשות לא רואים בעין יפה את הזמנתו של הנייה למוסקבה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לשהות  צפויים  במוסקבה 
בסוף החודש הקרוב יחדיו משל־
חת של בכירים מהרשות הפלש־
תינית ומשלחת דומה של חמאס. 
למו־ הוזמנו  הפלגים  שני  מנהיגי 
ברא־ החוץ  משרד  ידי  על  סקבה 

שות לברוב.

הפל־ ברשות  וכן  בישראל 
את  יפה  בעין  רואים  לא  שתינית 
ובכי־ חמאס  מנהיג  של  הזמנתו 
למוסקבה.  מארגונו  נוספים  רים 
בדברים שנשא אתמול שר החוץ 
אמר  אל-מלכי,  ריאד  הפלסטיני, 
המ־ עם  להיפגש  מתכוון  אינו  כי 
שלחת של חמאס במהלך ביקורו 

במוסקבה. 

ישראל הציגה באו"ם תצלומים 
מודיעיניים של הכפר כילא שממנו 

נחפרה מנהרת טרור לישראל
השגריר דנון תקף את לבנון על שהיא מאפשרת לחיזבאללה לחפור מנהרות 

לתוך שטח ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לחי־ ישראל  בין  העימות 
הביט־ למועצת  הגיע  זבאללה 
ישראל  שגריר  האו"ם:  של  חון 
חב־ בפני  חשף  דנון,  דני  באו"ם, 
של  אוויר  תצלום  המועצה  רות 

באזור  כילא,  כפר  בדרום  מתחם 
הכחול,  מהקו  מטר  כ-80  הנמצא 
הטרור  מנהרת  עברה  שמתחתיו 
ההתקפית שצה"ל חשף בתחילת 
מנה־ והשמדת  לחישוף  המבצע 

רות הטרור של חיזבאללה. 

לב־ את  תקף  דנון  השגריר 
נון ואמר כי "גורמים בצבא לבנון 
עובדים בשירות חיזבאללה בזמן 
את  לממש  פועל  לא  שיוניפי"ל 
המת־ בצורה  באזור  שלו  המנדט 

בקשת".

ראשון - רביעי כ"ב-כ "ה טבת (30/12-2/1)
בשב״ק    דהילולא  יומא   - מוולדניק  דב  ישראל  הרה"ק  ציון  וולדניק 
ברדיטשוב - אוהל רבי לוי יצחק זיע"א   מז׳יבוז׳ עיירת הבעש"ט הקדוש 
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וסדר  התוועדות חסידית   - יום ההילולא  "בעל התניא"  של האדמו״ר הזקן 
ניגונים   ניעזין אהל האדמור האמצעי   פסטוב אוהל רבי אברהם המלאך
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כמחצית מהסנאט האמריקני קוראים לממשל 
טראמפ לצאת למבצע צבאי נגד רוסיה

את פרסום המכתב הוביל הסנאטור רו ג'ונסון ◆ המטרה היא למנוע את צינור הגז הרוסי לאירופה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כמעט מחצית מהסנאטורים בסנאט האמ־
לצאת  לארה"ב  שקורא  מכתב  על  חתמו  ריקני 
בעקבות  השחור,  בים  רוסיה  נגד  צבאי  למבצע 

הפרובוקציה שביצע חיל הים הרוסי כאשר שבה 
קבוצת מלחים אוקראיניים. סיבה נוספת ליציאה 
למבצע נגד רוסיה בים השחור, לפי אותם סנא־
הגז  צינור  של  לביטולו  להביא  כדי  היא  טורים, 

המתוכנן בין רוסיה לגרמניה, שיגביר את התלות 
של מדינות אירופאיות בגז הרוסי.

ברא־ סנאטורים   41 חתמו  המכתב  על 
שות הסנאטור רו ג'ונסון. 

ראש הממשלה נתניהו נפגש עם מנהיגי 
יוון וקפריסין

השלושה סיכמו לקדם את התוכנית להקמת צינור גז מישראל לאירופה

מ‡ ‡ברהם ויסמן ומ. יו„
קפריסין  נשיא  נתניהו,  הממשלה  ראש 
אל־ יוון  ממשלת  וראש  אנסטסיאדיס,  ניקוס 
כסיס ציפראס קיימו אתמול פגישה משולשת 
השלושה  דנו  פגישתם  במהלך  בירושלים. 
הגז  צינור  להקמת  הבין-ממשלתי  בהסכם 
דרך  מישראל  גז  לייצא  שצפוי  מד"  "איסט 

קפריסין ויוון לאירופה.
במר־ המנהיגים  סיירו  מכן  לאחר 
במערב  סייבר,  אירועי  לניהול  הלאומי  כז 
משרד  של  הסייבר  ובמרכזי  הלאומי  הסייבר 

האוצר והאנרגיה. 
בפגישה אמר נתניהו, על מאמצי נטרול 
מפעילים  "אנו  בצפון,  חיזבאללה  מנהרות 
של  לנטרול  להביא  כדי  מיוחדים  אמצעים 
תקי־ בצורה  לפעול  נמשיך  הללו.   המנהרות 
פה מאוד נגד הניסיונות של איראן להתבסס 
בסוריה. בשתי הנסיבות הללו איננו מתכוונים 
להפחית את המאמצים שלנו - אלא להעצים 
אותם. אני יודע שאנחנו עושים זאת בתמיכה 

ובגיבוי מלא של ארה"ב".
ואמר:  למנהיגים  באנגלית  פנה  נתניהו 
קמ־ התחילה  ישראל  שבועות,  כמה  "לפני 
לבנון.  מול  בצפון  המנהרות  את  שחושף  פיין 
זה  חיזבאללה.  ידי  על  נבנו  האלה  המנהרות 

התיכון  במזרח  האגרסיבי  האיראני  האיום 
שמאיים גם על אירופה ועל כל העולם".

שלנו  החיילים  מדברים,  שאנחנו  "בזמן 
המנהרות.  את  לנטרל  כדי  לעשות  ממשיכים 

המאמצים  את  להפחית  הולכים  לא  אנחנו 
המאמצים.  את  להגביר  הולכים  אנחנו  שלנו, 
וצריכים  משותפים  ערכים  חולקים  אנחנו 

לעמוד ביחד כי ביחד אנחנו חזקים יותר".

אלבניה הודיעה על 
גירוש שגריר איראן 

מהמדינה: "תכנן 
פיגועים נגד ישראל"

איראן תכננה לבצע פיגוע נגד יעד ישראלי 
באלבניה לפני כשנתיים ◆ ארה"ב בירכה על גירוש 

השגריר האיראני

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מש־ אתמול  גירשה  אלבניה 
יחד  האיראני  השגריר  את  טחה 
בשגרי־ נוסף  בכיר  דיפלומט  עם 
הסיבה  במדינה.  האיראנית  רות 
מעו־ היא  השניים  של  לגירושם 
כנגד  טרור  פיגוע  בתכנון  רבותם 
משרד  הודיע  כך  ישראלי.  יעד 

החוץ האלבני. 

לגירוש  שהוביל  הפיגוע 
להיערך  תוכנן  האיראני  השגריר 
ידי  על  אז  וסוכל  כשנתיים  לפני 
של  ומעצר  החוליה  חברי  חשיפת 

חלקם.
המהלך  על  בירכה  ארה"ב 
מאלב־ האיראני  השגריר  לגירוש 
ניה ומסרה כי מדובר בצעד בכיוון 

הנכון. 

אחרי שבוע מהפיגוע:

 החייל שנפצע בבית 
א-ל שוחרר לביתו

החייל נווה רותם, שנפגע באורח קשה מירי מחבל 
בעמדה צבאית ליד בית אל שוחרר אתמול מבית 
החולים הדסה עין כרם ◆ מבית החולים נמסר כי 

ימשיך המעקב לבריאותו ולשלומו

 מ‡: מ. יו„ ויר‡ל לבי‡
שנפגע  רותם,  נווה  החייל 
שעבר  שישי  ביום  מחבל  ידי  על 
בית  ליד  צבאית  בעמדה  כששהה 
אל, שוחרר אתמול מבית החולים 

הדסה עין כרם.
לאחר הפיגוע, בסוף השבוע 
שעבר, פונה החייל לבית החולים 
פציעה  עם  קשה  במצב  כשהוא 
השבוע  במהלך  ובפניו.  בראשו 
צוות  ידי  על  טופל  הוא  האחרון 
אוזן  אף  נוירוכירורגיה,  מומחי 
פה  וכירורגית  פלסטיקה  גרון, 

ולסת בהדסה.
פלדור,  עידו  ד״ר 

בכיר  נוירוכירורג 
עם  מסר  בהדסה, 
שחרורו של החייל, 
לבי־ יוצא  "הוא  כי 
במצב  כשהוא  תו 
ומחויך,  חזק  טוב, 
וטי־ מעקב  וימשיך 
פול על ידי מומחים 

מבית החולים".

שיפור  חל  השבוע,  בתחילת 
משמעותי במצבו של רותם. אביו, 
"נווה  כי  צה"ל  בגלי  סיפר  מוטי, 
מדבר אתנו ומודע לכל מה שקרה. 
הוא זוכר כיצד המחבל הגיע אליו 
מאחור וריסס אותו בגז, כיון שהוא 
טווח  לו  התאפשר  לא  אליו  נצמד 
בו  נאבק  נווה  התגלגלו,  הם  ירי. 
את  להסגיר  הגיע  כשהוא  בידיו. 
ופצוע",  חבול  היה  הוא  עצמו 

הוסיף האב.
מוטי רותם הדגיש את המסר 
עם  מהשיחות  שעלה  האופטימי 
בנו "נווה חוזר כל הזמן על משפט 
אחד, וזה המסר שלו: 'אני חי, אנ־

חנו חזקים - וננצח'".
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בעקבות פרסום דו"ח צה"ל:

 האלוף בריק: "המסקנות לא 
תואמות את הכשלים"

בתגובה ראשונה של נציב קבילות החיילים למסקנות הדו"ח שפרסמה ועדת 
המשנה למוכנות, אמר אתמול יצחק בריק כי "הוועדה בדקה רק חלק קטן 

מהכשלים שהוצגו" ◆ עוד אמר כי "חבריה איבדו הזדמנות חד פעמית להוביל 
מהלך אמיץ להוציא את צבא היבשה מהבוץ העמוק שבו הוא שקוע"

מ‡: מ. יו„

החיילים,  קבילות  נציב 
בריק,  יצחק  במילואים  האלוף 
שעלו  המסקנות  כי  אתמול  אמר 
למוכנות  המשנה  ועדת  מדו"ח 
וביטחון  חוץ  ועדת  של  צה"ל 
מקדמות  אינן  אתמול  שפורסמו 
היב־ צבא  נמצא  שבו  השבר  את 

שה.
לדו"ח  ראשונה  בתגובה 
שפרסמו חברי הכנסת עמר בר-
כי  בריק  אמר  דיכטר,  ואבי  לב 
תואמות  אינן  הוועדה  מסקנות 
הח־ הכשלים  את  מוחלט  באופן 
במוכנות  הפוגעים  מאד  מורים 
כשלים  למלחמה.  היבשה  צבא 
מע־ מבקר  בדו"חות  העולים 
המיוחד  ובדו"ח  הביטחון  רכת 

שהוציא בריק עצמו.
"לעניות דעתי חברי הווע־
פעמית  חד  הזדמנות  איבדו  דה 

להוביל מהלך אמיץ להוציא את 
צבא היבשה מהבוץ העמוק שבו 
הוא שקוע", אמר בריק. "הצגתי 
מאד  חמורים  כשלים  בדו"ח 15 
היב־ צבא  במוכנות  שפוגעים 
שה. הוועדה בדקה רק חלק קטן 
חמו־ כשלים  באותם  גם   מהם. 
נמצאו  בדקה,  כן  שהוועדה  רים 
כשלים חמורים מאד בכשירות".
את  כדוגמא  הביא  בריק 
והמו־ המשאיות  מערך  כשירות 
לכו־ אספקה  המעבירים  בילים 
חמור  כשל  "נמצא  צה"ל.  חות 
והמו־ המשאיות  בכשירות  מאד 

מיום  אותנו.  שמשרתים  בילים 
כראוי.  טופלו  לא  הם  הכיפורים 
כשל זה בלבד יש לו משמעויות 

חמורות מאד למוכנות צה"ל".
לאחרונה  כי  הדגיש  בריק 
יצאו דו"חות חמורים של מבקר 
על  שמלמדים  הביטחון  מערכת 
פקודות  ביצוע  אי  יד,  אוזלת 
ונהלים, חוסר אינטגרציה, חוסר 
המשנה  "וועדת  ומעקב.  בקרה 
רצי־ מהתייחסות  עצמה  פתרה 
המערכת  מבקר  לד"וחות  נית 
שלי  מהדו"חות  חמורים  שהם 
אבל צה"ל לא התייחס אליהם".

האם רשות העתיקות משתפת פעולה עם הוותיקן?

 מנהרה בירושלים מעוררת סערה
פעילים בירושלים חשפו מעבר תת־קרקעי נסתר שמחבר בין הכנסייה 

בהר ציון למעונות פרחי הכמורה שלה ◆ "רשות העתיקות פועלת בשירות 
הוותיקן", טוענים הפעילים

מ‡: מ. יו„

במ־ המלך  דוד  קבר  פעילי 
את  השבוע  כינסו  ירושלים  זרח 
בפניהם  וחשפו  התקשורת  כלי 
מתחת  שעוברת  חדשה  מנהרה 
היהודי  בצביון  ופוגעת  לקבר 
הקדושים  מהמקומות  באחד 
ביותר  החשובים  וההיסטוריים 

לעם ישראל.
כ־600  שאורכה  המנהרה, 
מטר ורוחבה כמטר וחצי, נועדה 
של  תת־קרקעי  מעבר  לשמש 
המרכ־ מהמבנה  הכנסייה  אנשי 
הכמורה  פרחי  של  למגוריהם  זי 

בבניין 'בית יוסף'.
"המנהרה נבנתה בחשאיות 
שנים",  כעשר  במשך  ובמרמה 
במקום,  היהודים  הפעילים  טענו 
כנסייה  לבנות  הכנסייה  "כוונת 
העתיק  המקווה  באזור  נוספת 

ולפגוע בצביון היהודי".
ברגר  יוסף  הרב  לטענת 
העתיקות  רשות  האתר,  ממנהלי 
הוותיקן  עם  פעולה  משתפת 
מס  לוותיקן  המקום  את  והופכת 
יש־ מדינת  ובחסות  ובאישור   '1

ראל.
שנח־ המנהרה  לדבריו, 
הקשורים  אוצרות  מכילה  שפה 
באופן ישיר לדוד המלך ומוכיחה 
האמתי  האתר  הוא  המקום  כי 

הפעילים  המלך.  דוד  נקבר  שבו 
מהס־ בנוסף  מוטרדים  היהודים 
כם שחתם בזמנו הנשיא לשעבר 
לפיו  האפיפיור  עם  פרס  שמעון 
מלאה  לשליטה  המקום  יועבר 

של הנוצרים.
נסגרה  לאחרונה  כי  נציין 
על  במפתיע  שנחשפה  המנהרה 
ידי המדינה ומי שמחזיק במפת־

חות הם הנוצרים.
נמסר  העתיקות  מרשות 
העתיקות  רשות  "נציגי  בתגובה 
מפקחים על הפעילות בקבר דוד 
חשוב,  אתר  על  מדובר  יום.  מדי 
בעל היסטוריה עשירה ומרתקת. 
אינן  בכתבה  המוצגות  הטענות 
אלא  בארכיאולוגיה,  עוסקות 

בגיבוב המצאות חסרות שחר".
על  הבין-דתית  המחלוקת 

המסורת  פי  על  המתחם המכונה 
הייחו־ באופי  יסודה  דוד"  "קבר 
די של המבנה המדובר, הממוקם 
בראש הר ציון, סמוך מאוד לעיר 
המבנה  בירושלים.  העתיקה 
הן  ליהודים,  הן  לקדוש  נחשב 

למוסלמים והן לנוצרים.
מול  המחלוקת  זאת,  עם 
משום  יותר,  סבוכה  הנוצרים 
טוענים לבעלות על חדר בקומה 
השניה, ומתעקשים לערוך בו את 

תיפלותיהם. 
האחרון  העשור  לאורך 
עם  מגעים  ישראל  מדינת  ניהלה 
הרשמי  למעמדו  בנוגע  הוותיקן 
של המקום, זאת במקביל למאב־
קים חוזרים במקום סביב שאלת 
והשלי־ במבנה  מיסות  של  קיומן 

טה בנעשה בו.

ללא כוונה:

 ירי תועה ממצרים פגע 
ביישוב ניצנה שבנגב

בפעם השנייה החודש, ירי תועה משטח מצרים זלג ליישוב ניצנה שבמועצה 
האזורית רמת נגב ◆ הפעם, פגעו הקליעים בבית 

מ‡: מ. יו„

צה"ל הודיע כי בית מגורים 
האזו־ שבמועצה  ניצנה  ביישוב 
בש־ אתמול  נפגע  נגב  רמת  רית 
עות הצהריים מקליעים בעקבות 
ירי תועה משטח מצרים. לא היו 
צה"ל  מדובר  באירוע.  נפגעים 
אירועים  רואה  "צה"ל  כי  נמסר 
והאירוע  בחומרה,  אלו  מסוג 

יתוחקר".
ניצנה,  הנוער  כפר  מנהל 
לכלי  אתמול  סיפר  פלמ"ח,  דוד 
אחת  של  "מדריך  כי  התקשורת 
קרא  הקליע,  את  ראה  הקבוצות 
לקב"ט והזעיק את הצבא שהחל 
לחקור את האירוע". פלמ"ח ציין 
הקלי־ כי "שלושת  מאמין  שהוא 
האימונים  בזמן  כנראה  נורו  עים 
המצריים. כרגע מתחקרים את זה 

בצבא, אבל אומרים שזה נדיר. זה 
ברור  אבל  השגרה,  את  שינה  לא 

שצריך לשמור על עצמנו".
נגב,  רמת  מועצת  ראש 
"מדובר  כי  אמר  דורון,  ערן 
האחרון,  בחודש  השני  באירוע 
ליישובים.  ירי  זליגת  יש  שבו 

ובדרי־ בדאגה  עוקבים  אנחנו 
כות אחר הנושא". דורון הוסיף 
ידאג  שהצבא  "מצפה  הוא  כי 
יישובי  על  ההגנה  את  להמשיך 
פתחת ניצנה בכדי שנמשיך את 
יישובי  של  והשגשוג  הפיתוח 

האזור.

המחלה ממשיכה לגבות קורבנות: 

בת 82 נפטרה מחצבת
משרד הבריאות: למרות מגמת הירידה בקצב התחלואה, המשרד ממשיך 

לפעול לחסן עד לבלימה מלאה של ההתפרצות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הודיע  הבריאות  משרד 
 82 בת  אישה  נפטרה  אתמול  כי 
קשות.  רקע  ומחלות  חצבת  עם 
הרפואי  במרכז  אושפזה  האישה 
דצמ־ בתחילת  כרם'  עין  'הדסה 

בר.
מציינים  הבריאות  במשרד 

חו־  2690 יש  לאתמול  נכון  כי 
בחודש  הגיע  השיא  כאשר  לים, 
אוקטובר עם 948 חולים, בחודש 
עם  קלה  ירידה  הייתה  שעבר 
893 חולים, ובחודש הנוכחי (נכון 

לאתמול) יש 194 חולים.
השבוע  בתחילת  כזכור, 
'אקטואליק'  החרדי  האתר  חשף 

מרכז  במחוז  הבריאות  משרד  כי 
הת־ משתתפי  לכ-1,000  הודיע 
רביעי  ביום  חב"ד  בכפר  וועדות 
שעבר, שעליהם לסור ולהיבדק.

צפת  שתושב  לאחר  זאת, 
שחולה בחצבת השתתף באירוע 
קהל  את  הדביק  כי  חשש  והיה 

המתוועדים.
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'קווים' נקנסה על השבתת התחבורה 
הציבורית במודיעין עילית 

לאור שביתת הפתע במודיעין עילית בסוף השבוע, הודיע שר התחבורה כי משרדו 
יקנוס את חברת 'קווים'  בגין חוסר השירות לנוסעים ◆ ח"כ הרב מקלב: "אם 

הנהגים מרגישים שיש להם צורך למחות שיעשו זאת מול תחנת המשטרה"

מ‡: יר‡ל לבי‡

בעקבות שביתות הפתע של 
נהגי חברת קווים במודיעין עלית, 
כץ  ישראל  התחבורה  שר  הודיע 
שהגיש  דחופה  לשאילתה  במענה 
והטכנולוגיה,  המדע  ועדת  יו"ר 
"משרד  כי  מקלב,  אורי  הרב  ח"כ 
בגין  החברה  את  יקנוס  התחבורה 
המקום  לנוסעים,  השירות  חוסר 
הנו־ של  גבם  על  אינו  או  למחות 

סעים".
פנה  הכנסת  במליאת  בדיון 
התחבורה  לשר  מקלב  הרב  ח"כ 
השבוע  בסוף  כי  ואמר  כץ  ישראל 
האחרון הופסקו שירותי התחבורה 
כמעט  עלית  במודיעין  הציבורית 
נוס־ אלפי  עשרות  וכי  לחלוטין, 
נת־ רכב  כלי  ברשותם  שאין  עים 
קעו בעיר ללא יכולת נסיעה. הרב 
אלו  לדעת  ודרש  לשר  פנה  מקלב 

התחבורה  משרד  נוקט  סנקציות 
כנגד החברה והנהגים ומה בכוונת 
הישנות  למניעת  לעשות  המשרד 

של מקרים אלו.
בשבי־ מדובר  "אין  לדבריו, 
תה רגילה. אף אחד מהנוסעים לא 
לש־ גרם  אשר  בדבר  מעורב  היה 
עלית  מודיעין  לתושבי  זו,  ביתה 
הסביר  אחרת",  אלטרנטיבה  אין 
ממש  של  מצור  "זה  מקלב.  הרב 
מתרחש  אינו  והדבר  העיר  על 
מענה  ראינו  לא  הראשונה,  בפעם 
התח־ משרד  פקידי  של  מקצועי 
מקצועית  ישיבה  ערכו  לא  בורה, 
להם  עבר  זה  האירוע,  את  ללמוד 
מתאים,  טיפול  מבלי  האוזן  ליד 
להם  שיש  מרגישים  הנהגים  אם 
מול  זאת  שיעשו  למחות  צורך 
בציבור  הפגיעה  המשטרה,  תחנת 
ופוגענית  בעייתית  היא  הנוסעים 

מאוד".

התח־ שר  אמר  בתגובה, 
"בעקבות  כי  כץ  ישראל  בורה 
כנגד  הקשים  האלימות  מקרי 
ובפרט  עלית  במודיעין  נהגים 
לאור המקרה האחרון שבמהלכה 
עצמם  דעת  על  בחברה  החליטו 
לשבש את תנועת האוטובוסים", 
לחברה  התחבורה  משרד  הורה 
השיבו־ אודות  לציבור  לפרסם 

שים וסיבתם.
כי  ואמר,  הוסיף  כץ  השר 
החברה,  כנגד  סנקציות  "יוטלו 
מעבר לכך שמשרד התחבורה לא 
בוצעו  שלא  הנסיעות  את  יממן 
והדבר יבחן לעומקו. אני מסכים 
עם דברי ח"כ הרב אורי מקלב כי 
המקום למחות הוא אינו על גבם 
החברה  כאמור  אך  הנוסעים,  של 
סכסוכים  ניהול  כי   – מכך  תפגע 
הנוס־ של  גבם  על  יתחרש  לא 

עים".

אלוף במיל' גיורא איילנד על הסגת צבא ארה"ב מסוריה: 

 "האמריקנים לא מחויבים 
לשום דבר"

אלוף במיל' גיורא איילנד התייחס אתמול להחלטתו של הנשיא טראמפ 
וביקר את המדיניות הישראלית ◆ "הרוסים והאיראנים הם הנהנים 

מהסיטואציה", אמר איילנד

מ‡: מ. יו„

הבית הלבן הודיע אמש כי 
החלה הסגת כוחות צבא ארצות 
וכעת  ובישראל  מסוריה  הברית 
הביט־ במערכת  החשש  גובר 
ישראל  כי  המדיני  ובדרג  חונית 
לסילוק  במאמץ  לבדה  תישאר 
במי־ אלוף  מסוריה.  האיראנים 
התייחס  איילנד  גיורא  לואים 
היכו־ כי  ואמר  לסוגיה  שלשום 
על  להשפיע  ישראל  של  לת 
דונלד  הנשיא  שקיבל  ההחלטה 

טראמפ היא מאוד קטנה.
הם  והאיראנים  "הרוסים 
אחד  מהסיטואציה.  הנהנים 

שנוגע  והשני  ללבנון  שנוגע 
לגבי  ארה"ב.  ישראל  ליחסי 
למלחמה  יצאה  ארה"ב  לבנון, 
קשה   - לעשות  מה  איראן,  נגד 
רוב  כי  ככה  באיראן  להילחם 
לה  יש  רוצות.  לא  המדינות 
איראן  נגד  יעיל  מאוד  מנוף 
של  מהתקציב  אחוז  בלבנון. 78 
חיזבא־ איראן.  היא  חיזבאללה 
וארה"ב  בלבנון,  שולטים  ללה 
לב־ את  להעמיד  יכולה  הייתה 
ההסדר  כי   - קשה  בדילמה  נון 
היא  לבנון  שממשלת  הקיים 
לדברים  רק  ואחראית  מסכנה 
הכלכליים, וחיזבאללה זה עניין 
הלבנונים.  את  שירת  זה  אחר - 

 - לחץ  לייצר  במקום  וארה"ב, 
ויתרה", אמר איילנד.

זה  חלק  פוטין,  זה  "חלק 
הסכם עם טורקיה שבו הם יקנו 
ולא  אמריקאיות  הגנה  מערכות 
תעשה  טורקיה  ואז  סוריות, 
אבל  רוצים.  שהם  מה  בכורדים 
המדי־ מחוסר  חלק  בעיקר  זה 
ניות שלהם. אין שום דבר שהוא 
אחרי  הלכה  ישראל  בחינם. 
העברת  כמו  אחרים,  דברים 
השגרירות לירושלים, אז עכשיו 
האמריקאים לא מחויבים לשום 
יצא  מה  להבין  אפשר  אי  דבר. 
היש־ העדיפויות  סדר  מזה.  לנו 

ראלי הוא מאוד מוזר".

אושר בקריאה טרומית:

הצע"ח לאסור פרסום
 שמות הנפגעים

הצעת חוק "איסור פרסום שמות נפגעים" שעברה במליאת הכנסת תשים 
סוף להפצת שמועות ושמות ברשת ◆ "לתת כבוד למשפחות הנופלים", 

אמרה יוזמת החוק ח"כ עזריה

מ‡: מ. יו„

איש־ הכנסת  מליאת 
בק־ האחרון  רביעי  ביום  רה 
חוק  הצעת  את  טרומית  ריאה 
נפגעים"  שמות  פרסום  "איסור 
ח"כ  הרפורמות  ועדת  יו"ר  של 
לשים  נועד  החוק  עזריה.  רחל 
על  מידע  הפצת  לתופעת  סוף 
פצועים והרוגים - טרם הוצאת 

הודעה מסודרת.
מתייחסת  החוק  הצעת 
ולאירועים  מלחמה  לעתות 
מופ־ שבמהלכם  ביטחוניים, 

זהותם  על  שונות  ידיעות  צות 
באדם  שפוגעות  נפגעים  של 
משפחתו  ובבני  הופצו  שפרטיו 
אשר, לעיתים, שומעים על המ־
קרה בטרם נמסרה להם הודעה 
מסודרת על ידי הגורם המוסמך 
התופ־ האחרונות  בשנים  לכך. 
התקדמות  בשל  התעצמה  עה 
הטכנולוגיה ואובדן היכולת של 

הממסד לנהל מידע או לצנזרו.
כי  נכתב  להצעה  בהסבר 
הפ־ התופעה  את  למנוע  הרצון 
המפרסמים  את  ולהרתיע  סולה 
מצ־ בעניין  שמועות  מלהפיץ 

כי  לקבוע  בחוק.  הסדרה  ריכה 
גילוי מידע - בין אם אמתי ובין 
אם כוזב, והפצת פרטים מזהים 
בטרם  הרוגים  או  נפגעים  של 
ניתנה הודעה רשמית למשפחת 
גורם  ידי  על  ההרוג  או  הנפגע 
מוסמך, ובטרם פורסם שמו על 
עוולה  יהווה  צה"ל,  דובר  ידי 
למש־ לזאת,  בהתאם  אזרחית. 
פחות הנפגעים ניתן יהיה לקבל 
עד  של  נזק  הוכחת  ללא  פיצוי 
וכפל  חדשים,  שקלים   50,000
נעשה  הפרסום  אם  זה  סכום 

בכוונה לפגוע.

מתוך עשרות העברות תקציביות, 
הספיקה וועדת הכספים לאשר 3 בלבד

הח"כים העלו שאלות רבות ויצאו להתייעצויות סיעתיות, כך שבסופו של 
הדיון הספיקה הוועדה לדון ולאשר 3 העברות בלבד בהיקף של למעלה 

מ-600 מיליון ₪

מ‡: יר‡ל לבי‡
בראשות  הכספים  ועדת 
ח"כ הרב משה גפני, קיימה דיון 
שו־ תקציביות  העברות  לעניין 
נות, כבכל סוף שנה הגיעו לשו־
הע־ עשרות  הוועדה  של  לחנה 
השוטף  לתקציב  הנוגעות  ברות 
וכן להעברות עודפים בין שנות 
הספיקה  הוועדה  אך  תקציב, 

נוכח  בלבד  העברות   3 לאשר 
פעילות חברי האופוזיציה.

מתחילת הדיון הגיעו לווע־
דה חברי אופוזיציה רבים, ומולם 
גייסה גם הקואליציה חברי כנסת 
בהצב־ רוב  לבסס  מנת  על  רבים 
התקציביות  ההעברות  על  עות 
הרבות, המקיפות מיליארדי שק־
משרדי  לכל  כמעט  ונוגעות  לים 

הממשלה. למרות רוב קואליציוני 
בחדר הוועדה, חברי האופוזיציה 
ההע־ סביב  רבות  שאלות  העלו 
סי־ להתייעצויות  יצאו  וכן  ברות 
עתיות, מה שגרם לכך שהוועדה 
העברות  ולאשר 3  לדון  הספיקה 
העברות  עשרות  מתוך  בלבד 
בהיקף  השולחן,  על  הממתינות 

של 662 מיליון ₪.

גו אנד ג�וי מזמינה אתכם לחופשת חורף מיוחדת בעמק זבויה, על גבול סלובקיה פולין שבמזרח אירופה
חופשת 'הכל כלול: התשלום כולל טיסות ישירות, העברות, אירוח ברמה גבוהה ומגוון אטרקציות, 

במלון ספא יוקרתי מפנק במקום הצופה לנוף הררי מרהיב ביופיו.

לא סקי ולא נעליים
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מידע חדש שהגיע בעקבות הפיגועים האחרונים:

 המחבל מגבעת 
אסף – אחיו של 
המחבל מעפרה 

מידע חדש על הפיגוע בגבעת-אסף הגיע ממקורות 
פלסטינים ◆ מהם עולה כי החשוד בביצוע הפיגוע 

בגבעת אסף הוא אחיו של המחבל שביצע את 
הפיגוע בעפרה

מ‡: מ. יו„

פיגוע  את  שביצע  המחבל 
שעבר  בשבוע  אסף  בגבעת  הירי 
הוא  צה"ל  חיילי  שני  נרצחו  שבו 
המחבל  של  אחיו  ברגותי,  עאסם 
עפרה  בצומת  הפיגוע  את  שביצע 
מהכפר  ברגותי  עמר  סאלח  וחוסל, 

כובר.
דנ־ כרמל  של  הדיווח  פי  על 
ברגותי  עאסם  ב'',  'כאן  ברשת  גור 
הישראלי  בכלא  מאסר  עונש  ריצה 
במערכת  השנה.  בתחילת  ושוחרר 
הביטחון מעריכים שהוא יילחם עם 
הכוחות שיאתרו אותו ויעדיף שלא 

להיעצר.

בר־ צלאח  עאסם,  של  אחיו   
גותי, חוסל בשבוע שעבר - שלושה 
אזרחים  לעבר  שירה  לאחר  ימים 

שעמדו בצומת עפרה.
שבעה  נפצעו  בעפרה  בפיגוע 
יש־ עמיעד  תינוק,  ונרצח  אדם  בני 
שלו־ שנפטר  הי"ד,  איש-רן  ראל 
שירה  אמו  שנולד.  לאחר  ימים  שה 

איש-רן נפצעה קשה בפיגוע.
אסף  גבעת  בצומת  בפיגוע   
שאירע ביום חמישי האחרון נרצחו 
כהן  יוסף  יהודה''  ''נצח  לוחמי  שני 
ויובל מור יוסף הי"ד. בפיגוע נפצע 
ונפצעה  נוסף  לוחם  קשה  באורח 
בית  תושבת   20 בת  צעירה  בינוני 

אל.

מחאה מול בתי שגרירי אירופה  – 
הפסיקו לממן ארגוני סיוע למחבלים

מחאה מול בתי שגרירי גרמניה, נורבגיה, ספרד, שבדיה ועוד, בדרישה שיפסיקו את המימון הכספי 
שמדינתם מעבירה לארגון 'המוקד להגנת הפרט' המסייע למחבלים"

מ‡: יר‡ל לבי‡

מגיעה  המחבלים  בתי  הריסת  סוגיית 
לבתי השגרירים. אנשי ארגון 'עד כאן' מחו 
נורבגיה,  גרמניה,  שגרירי  של  בתיהם  מול 
את  לעצור  בדרישה  ועוד,  ספרד  שבדיה, 
המימון הכספי שארצם נותנת לארגון 'המו־
אנשי  למחבלים.  המסייע  הפרט',  הגנת  קד 
סכום  את  המראים  שלטים  הציגו  כאן  עד 
בשם  תודה  כיתוב  מדינה,  כל  של  התרומה 
התרו־ על  הפרט'  להגנת  ו'המוקד  החמאס 
מה ותמונת ביתו ההרוס בחלקו של המחבל 

שביצע את הפיגוע בברקן.
כאן'  'עד  ארגון  נציגי  מחו   , בתחילה 
בישראל,  גרמניה  שגרירת  של  ביתה  מול 
תרמה  גרמניה  כי  נכתב  בו  השלט  את  ותלו 
להגנת  ל'מוקד  שקלים  וחצי  מיליון  כמעט 

הפרט' בשנתיים האחרונות.
צחי  הסביר  גרמניה  שגרירת  בית  מול 
לבית  "הגענו  כאן'  'עד  סמנכ"ל  דיקשטיין 
ולהעביר  לבוא  בישראל,  גרמניה  שגרירת 
כספים  להעביר  יותר  ניתן  לא  ברור,  מסר 
המסייעים באופן ישיר לטרור. ל'מוקד להג־

נת הפרט' ממשלת גרמניה העבירה רק בש־
נתיים האחרונות קרוב למיליון וחצי שקלים 

לסיוע למחבלים, למניעת הריסת בתים".
הטרור  מציאות  את  תיאר  דיקשטיין 
הריסת  את  מונעת  גרמניה  כי  וטען  בארץ, 
מת־ ישראל  שמדינת  "בזמן  המחבלים  בתי 
מפ־ מחבלים  עם  הטרור,  איום  עם  מודדת 
תינוקות  של  אזרחים,  של  רצח  עם  געים, 
בני יומם, בו בזמן הזה המוקד להגנת הפרט 
גרמניה  ומדינת  מאירופה  כספים  בסיוע 

עושים הכל על מנת למנוע את הריסת בתי 
המחבלים. ולזה באנו לומר עד כאן!".

נציגי  הגיעו  נורבגיה  שגריר  לבית  גם 
'עד כאן', שם נכנסו אל חצר הבית על מנת 
ביקשו  זאת  למרות  איננו.  שהשגריר  לגלות 
נורבגיה  "שממשלת  המסר  את  לו  להעביר 
יהודים  פה  רוצחים  לטרור.  לסייע  תפסיק 
שקלים  מיליוני  העבירה  נורבגיה  ומדינת 
למוקד להגנת הפרט - למחבלים שמבצעים 

פיגועים. ואת זה צריך לעצור".
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פלסטיני נעצר בחשד שהתחזה וגנב כסף 
מבתי קשישים

 לפי המשטרה, האיש איתר בתי מבוגרים וחסרי ישע, התחזה לאיש מקצוע או שכן כדי להיכנס - ואז נמלט עם הכסף 
או הרכוש ◆ הוא נעצר בתום חקירה שנמשכה כשנה לאחר שהתברר דפוס פעולתו

מ‡: מ. יו„
 50 כבן  פלסטיני  השבוע  עצרה  המשטרה 
ורכוש  שקלים  אלפי  שגנב  בחשד  חברון,  מאזור 
מבתי קשישים בירושלים. לפי החשד, האיש נהג 
להיכנס,  כדי  שכן  או  טכנאי  לשרברב,  להתחזות 

גנב מהבתים - ונמלט.
במשטרה אמרו כי מזה שנה נערכת חקירה 
מקשי־ שהתקבלו  תלונות  כמה  בעקבות  סמויה 
שים כבני 90 וחסרי ישע, על חשוד שזהותו אינה 
להתח־ הצליחו  החוקרים  מסוים,  בשלב  ידועה. 
קות אחרי דפוס פעולה, שעל פיו הצליחו לקשר 

בין מקרים שונים שהתרחשו בעיר.
נגנב  מהם  הקשישים  של  "עדויותיהם 

כספם ורכושם היחיד המשמש אותם למחיה, היו 
הישיר  הקשר  נעשה  טבעי  ובאופן  פשוטות  לא 
נקלעים  היו  באם  משפחותינו  על  וההשלכה 
במשטרה. "פעלנו  גורם  ציין  דומה",  לסיטואציה 

שעמדו  הכלים  בכל 
שמ־ ואנו  לרשותנו 
לאתר  שהצלחנו  חים 
ולהביאו  החשוד  את 
מעשיו".  בגין  לדין 
ממשיכים  במשטרה 
קשי־ לאיתור  לפעול 
שנפגעו  נוספים,  שים 

ממעשי החשוד.
המשפט  בית 

ליום  עד  (ה)  אתמול  האריך  בירושלים  המחוזי 
ראשון את מעצרו של האיש, לאחר ערר שהגישה 
המשטרה בעקבות שחרורו בתנאים בבית משפט 

השלום בבירה.

עיריית שדרות: בדיקות הצבא העלו שאין 
מנהרה חודרת מעזה

צה"ל אף השלים את המכשול מול שדרות שמטרתו היא זיהוי חפירת מנהרות לעבר העיר

מ‡: יר‡ל לבי‡

הצבא  בדיקות  כי  הודיעה  שדרות  עיריית 
כפי  מנהרות,  חפירת  שמיעת  בדבר  בשדרות 
למנהרה  ממצאים  שאין  העלו  תושבים,  שדיווחו 
שחדרה מרצועת עזה לכיוון העיר שדרות. אוגדת 

עזה אישרה את המידע.
שכונות  חמש  אלה  בימים  נבנות  בשדרות 
שבה  מהשכונה  רחוק  לא  חלקן  חדשות,  מגורים 

מתגוררים הדיירים שדיווחו על הרעשים.
בנוסף, צה"ל השלים את המכשול מול שד־

חפירת  זיהוי  היא  שמטרתו  רות 
סיכוי  ולכן  העיר  לעבר  מנהרות 
נח־ והייתה  שבמידה  ביותר  גבוה 
הטכנולו־ האמצעים  מנהרה  פרת 

גיים של צה"ל היו מזהים אותה.
נמסר:  שדרות  מעיריית 
אנחנו  כי  ואומרים,  שבים  "אנו 
וכל  ערנותם  על  מודים לתושבים 
לגורמי  מיד  עוברת  בנושא  פניה 
הטע־ לבדיקת  והמשטרה  הצבא 

נות".

מביש: שלט 
’פייק ניוז‘ הוצב 
בשטח מוזיאון 

השואה
טקסס – משטרת סן אנטוניו חוקרת לאחר 
ששלט ועליו המילים באנגלית "פייק ניוז" 

נמצא במוזיאון השואה

מ‡: יר‡ל לבי‡

נכתב  שעליו  שלט 
הוצב  מזויפות“  ”חדשות 

מחוץ למוזיאון השואה.
אמי־ בבירור  "זו 
הכחשת  בה  שיש  רה 
שר־ רונית  הגיבה  שואה", 
הפדרציה  מנכ"לית  ווין, 
סן-אנטוניו.  של  היהודית 
לוי,  הארי  הפדרציה,  יו"ר 
קרא למעשה "ונדליזם כלפי 

הקהילה היהודית".
השלט  כי  הוסיף  הוא 
שהוא  בכך  כפליים,  "מזיק 
צוחק לזכרם של כל מיליוני 
בשואה,  שנספו  היהודים 
מע־ שואה  בניצולי  ופוגע 
לזוועות  עדים  שהיו  טים 

השואה".
ובכל זאת, אנשי המו־
זיאון אומרים שהם לא בטו־
חים מה משמעות השלט, או 

אם הוא נועד להם.
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לתרומה לחץ כאן

הבנין החדש של עזריאלי: מבנה בצורת 
ספירלה

מגדל הספירלה, הרביעי במתחם, יהיה בן 91 קומות ◆ עלות הקמתו: כ-2.5 מיליארד ש"ח

מ‡ פ. יוחנן

חשפה  עזריאלי  קבוצת 
החדש,  הספירלה"  "מגדל  את 
ניצב  שבו  במתחם  שיוקם 
ידי־ בית  שנים  עשרות  במשך 
יהיה  המגדל  אחרונות.  עות 
עזריאלי,  מרכז  ממתחם  חלק 
שכולל כיום 3 מגדלים: העגול, 

המרובע והמשולש.
לגו־ יתנשא  החדש  המגדל 
בה של 350 מ', יהיו בו 91 קומות, 
בישראל',  הגבוה  'המגדל  ויהיה 
עז־ דנה  הקבוצה  יו"ר  לפי  כך 
מתבצעות  אלה  בימים  ריאלי. 

ודיפון,  חפירה  עבודות  בשטח 
להס־ צפויה  המגדל  של  ובנייתו 
תיים בתוך כשש עד שבע שנים, 
בהשקעה מוערכת של כ-2.5 מי־

ליארד ש"ח. 
ופותח  תוכנן  המגדל 
ייחודית,  גיאומטרית  בצורה 
העין  את  ללכוד  שאמורה 
המרכזי  והאתגר  והמחשבה, 
והאדרי־ היזמים  בפני  שעמד 
בין  הרמוניה  ליצור  היה  כלים 
האייקוניים  המגדלים  שלושת 
עזריאלי  מרכז  את  המרכיבים 
ובו-בזמן  החדש,  המגדל  ובין 
ומרשים  ייחודי  מבנה  להציג 

החב־ לפי  עצמו.  בפני  העומד 
רה, "מגדל הספירלה" הוא סמל 
עי־ הכוללת  חדשה,  לעירוניות 
רוב שימושים נרחב במגדל של 

כ-150,000 מ"ר,
המגדל יכלול שטחי מסחר, 
פסגת  ומלון.  מגורים  משרדים, 
לכנסים  מרחב  תכלול  המגדל 
 360 של  ולתצפית  ולמפגשים, 

מעלות על תל אביב והסביבה. 
במסגרת העבודות להקמת 
עזריאלי  קניון  גם  יזכה  המגדל, 
משמעותית  להרחבה  תל-אביב 
ששטחו  כך  מ"ר,  אלף  כ-13  של 
הכולל יעמוד על כ-50 אלף מ"ר.

ישראל נכנסת 
לדירוג הספאם 

העולמי של תוכנת 
"תרוקולר"

הישראלי הממוצע מקבל 8.5 שיחות ספאם בחודש 
ואף יותר ◆ מלבד מטרד, הן עלולות לגרום נזק כספי

מ‡ פ. יוחנן
תוכנת  של  השנתי  הדו“ח 
"תרוקולר"  השיחות  וסינון  זיהוי 
לר־ ישראל  את  לראשונה  מכניס 
המושפעות  המדינות   20 שימת 
 8.5 עם  מספאם,  בעולם  ביותר 
בחודש  בממוצע  ספאם  שיחות 
שיחות  מ-7.6  עליה  ב-2018, 

בשנת 2017.
של  השנתי  הספאם  דו“ח 
השנה  זו  מתפרסם  "תרוקולר" 
חוו  הישראלים  בעוד  השניה. 
בחו־ ספאם  שיחות  כ-8.5  השנה 
ברשימה  הראשון  במקום  דש, 
אפשר למצוא את ברזיל עם 37.5 

שיחות בחודש.
רק  לא  הן  הספאם  שיחות 

הונאות  הינן  מהן  חלק  מטרד, 
כלכלי.  נזק  שגורמות  טלפוניות 
אמ־  10 כל  מתוך   1 החברה,  לפי 
ריקאים נפל קורבן להונאת טלפון 
בשנה האחרונה, עם הפסד ממוצע 
של 357 דולר לאדם שמתורגמים 
ונזק  משתמשים  מיליון  ל-24.9 
מיליארד   8.9 של  מצטבר  כלכלי 

דולר.
המספרים  כי  היא  ההערכה 
מאחר  יותר,  עוד  גדולים  בפועל 
שיש משתמשים שלא משתמשים 
זאת,  עם  שיחות.  זיהוי  בתוכנת 
הדו“ח מציג תמונה עגומה בה ניתן 
הס־ בשיחות  הגידול  את  לראות 
פאם מ-2017 ל-2018, מה שזיכה 

את ישראל במקום ה-20 השנה.

עברייני בנייה ייקנסו 
במאות אלפי שקלים

עסקים הפועלים במבנים לא חוקיים כבר קיבלו 
אזהרות לפני מתן הקנס ◆ הנפגעים העיקריים 

מהתקנות: מושבים וישובים ערביים 

מ‡ פ. יוחנן
נכנסו לתוקף תקנות חדשות 
להחמרת הענישה בגין בניה בלתי 
משרד  שגיבש  התקנות  חוקית. 
לרשויות  מאפשרות  המשפטים 
האכיפה להשית על עברייני בנייה 
מאות־אלפי  של  בהיקף  קנסות 
שקלים בהליך מנהלי ללא משפט.

על  בנפרד  ינתו  הקנסות 
ועל  חוקית  הלא  הבנייה  ביצוע 
יקבע  הקנס  גובה  בה.  השימוש 
שנ־ השימוש  העבירה,  שטח  לפי 
עשה במבנה, ורמת החשיבות של 
כשמדובר  בוצעה.  שבו  השטח 
תשתית  לביצוע  המיועד  בשטח 
לאומית, שמורת טבע, חוף, וכדו־
להכפיל  הרשות  מוסמכת   — מה 
כאשר  גם  שניים.  פי  הקנס  את 
אלא  פרטי  אדם  אינו  העבריין 

זאת,  לצד  הקנס.  יוכפל  תאגיד 
שימוש במבנה הלא חוקי למגורים 
בחצי.  הקנס  גובה  להפחתת  יביא 
צפויה  עבודה  הפסקת  צו  הפרת 
לגרור באופן אוטומטי קנס של 50 

אלף שקל.
בשלב  החדש,  הנוהל  פי  על 
הבנייה  עבריין  יקבל  הראשון 
הוועדה  שבכוונת  כך  על  התראה 
המקומית להשית עליו את הקנס. 
מיום קבלת ההתראה, תינתן תקו־
העבריין  יוכל  בה  חודש  של  פה 
במבנה  החלק  את  ולהרוס  לפנות 
שנבנה שלא כחוק. בתום התקופת 
את  להטיל  רשאית  הרשות  תהיה 
בהיקף  אותו  להגדיל  ואף  הקנס, 
שימוש  יום  לכל  שקל   750 של 
במק־ ליום  שקל   1,400 או  נוסף, 

רקעין "רגישים".

https://goo.gl/hEEnFB
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ערבים ניסו לגנוב 150 
כבשים מתושב כפר סיטרין

בלשי משמר הגבול סיכלו הלילה גניבת ענק של כ- 150 
כבשים מכפר צבי (סיטרין) שבחוף הכרמל ◆העדר הוברח 

לאום אל פאחם והוחזר לבעליו

מ‡: פ. יוחנן

משט־ של  הגבול  משמר  בלשי 
רת ישראל סיכלו ביום שלישי בלילה 
גניבת ענק של כ- 150 כבשים מכפר 
צבי (סיטרין) שבחוף הכרמל עם מע־

צרם של 6 חשודים.
בפעילות ממוקדת של המשט־
פעלו כוחות  וצאן,  בקר  גנבי  נגד  רה 
במישור  מג"ב,  של  וגלויים  סמויים 
הכו־ המבצעי.  ובמישור  המודיעיני 
חשודים  מספר  אחר  התחקו  חות 
בכפר  מדיר  כבשים   150 כ-  שגנבו 
גניבה  הארץ,  שבצפון  (סיטרין)  צבי 
הגניבה  את  הדיר.  כל  את  שחיסלה 
אותם  ששימשה  משאית  עם  ביצעו 
ככל הנראה בהובלת הכבשים מהדיר 
אל-פחם  באום  דיר  אל  צבי  בכפר 
הכב־ את  העבירו  הנראה  ככל  אליו 

שים.
הש־ ההובלה  של  בעיצומה 
על  הכוחות  פשטו  הגנבים,  של  נייה 
לצו־ בסמוך  וביניהם  מוקדים  מספר 
מת פוריידיס שם עצרו את המשאית 
בכבשים  החשד  פי  על  שהועמסה 
לאום  בדרכה  ושהייתה  הגנובים 
אל-פחם. על המשאית נמצאו כ- 79 

כבשים מתוכם 3 ללא רוח חיים כתו־
צאה מהתנאים הקשים בהם הובלו.

 2 עוד  בפעילות  נתפסו  בנוסף 
את  החשד  פי  על  ששימשו  רכבים 
שביצעו  בסריקות  החוליה.  חברי 
הכוחות באום אל-פחם, אותר הדיר 
אליו ככל הנראה הובילו את הכבשים 
כג־ החשודים  כבשים  נמצאו 71  ובו 
נובים מכפר צבי. הכוחות אף הופת־
עו לגלות 2 טלאים שזה עתה נולדו.

נעצרו  הפעילות  במהלך 
וה-40  ה-20  בשנות  חשודים   6
הבדואית  הפזורה  תושבי  לחייהם, 
בדרום וכפר קרע שהועברו לחקירה 
במשמר הגבול והיום יובאו להארכת 
הכבשים  כל  משפט.  בבית  מעצר 
שנולדו  הטלאים   2 לרבות  שנגנבו, 

במהלך הגניבה הוחזרו לחקלאי.
ירידה  רושמים  הגבול  במשמר 
של כ- 14% במספר התיקים שנפת־
חו מתחילת השנה בתחומי הפשיעה 
המקבילה  לתקופה  ביחס  החקלאית 
המשמעו־ הירידות  כאשר  אשתקד 
הבקר  גניבת  בתחום  הן  ביותר  תיות 
של 51%  ירידה  נרשמת  שם  והצאן, 
לתקופה  ביחס  האירועים  במספר 

המקבילה אשתקד.
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ציורי ילדים הוכנסו לחללית הישראלית 
שתשוגר לירח

שלושה דיסקים מיוחדים ועליהם מידע על ישראל, עמותת SpaceIL וגם ציורים של ילדים 
מישראל - הוכנסו לתוך החללית שתשוגר בתחילת 2019 לירח

מ‡ פ. יוחנן

של  ציורים  אוסף  העצמאות,  מגילת 
הדרך  תפילת  עם  יחד  ישראלים,  ילדים 
"ברא־ לחללית  הוכנסו  נוספים,  וחומרים 
בקרוב  שתשוגר   ,SpaceIL של  שית" 

לירח.
בתעשייה  שהתקיים   באירוע 
 SpaceIL עמותת חברי  הציגו  האווירית, 
את "קפסולת הזמן" שתישא עמה החללית 
הישראלית הראשונה לירח. מדובר במאגר 
מידע עצום שנשמר על גבי שלושה דיסקים 
מהחללית.  החוצה  לפרוק  שניתן  מיוחדים, 
הדי־ והציורים,  הלאומיים  לסמלים  בנוסף 
סקים מכילים גם מאות קבצים דיגיטליים 

פרטים  העמותה,  אודות  על  פרטים  שבהם 
על פרויקט בניית החללית והצוות.

מנכ"ל עמותת SpaceIL, עידו ענת־
בי, אמר כי קפסולת הזמן עתידה להישאר 
על הירח גם לאחר הנחיתה על הירח והש־
שהחללית  מפני  לדבריו,  המשימה.  למת 
המידע  הארץ,  לכדור  לחזור  צפויה  אינה 
הטמון בה עתיד להישאר בירח לזמן בלתי 
מוגבל, וייתכן שיימצא ויחולץ על ידי הדו־

רות הבאים. 
הכ־ לירח.  בדרכנו  נוסף  שלב  "זהו 
'קפסולת  שהיא  לחללית,  הדיסקים  נסת 
הח־ מוכנות  את  מציינת  ממש,  של  זמן' 
ללית ליציאה לאתר השיגור בעוד מספר 
שבועות. הצוותים של SpaceIL והתע־

וב־ הרכבת  את  השלימו  האווירית  שייה 
ערוכה  והיא  ומערכותיה,  החללית  דיקת 
לתחילת המסע המדהים והמורכב המגלם 
בחובו חדשנות, יצירתיות ותעוזה", אמר 
החללית,  של  מסעה  כי  אמר  הוא  ענתבי. 
הכולל גם משימה מדעית, יתרום תרומה 
ונו־ החלל  תעשיית  לקידום  משמעותית 

שא החלל בישראל.
העמו־ ממייסדי  ויינטראוב,  יהונתן 
הזמן  קפסולת  את  שהכניס  בעת  אמר  תה, 
איננו  ביותר.  מרגש  מעמד  "זהו  לחללית: 
פני  על  החללית  תישאר  זמן  כמה  יודעים 
הירח ואיתה קפסולת הזמן, ייתכן מאוד כי 
שירצו  שונים  גורמים  אותה  ימצאו  בעתיד 

ללמוד יותר על הרגע ההיסטורי הזה".

היזם אילון מאסק 
הציג מנהרה ראשונה 
לתחבורה תת קרקעית

מייסד טסלה וספייס X הציג את המנהרה הראשונה 
של המיזם בקליפורניה ◆ השאיפה: רשת מנהרות שבהן 

תיסענה מכוניות על מסילות

מ‡ פ. יוחנן
מאסק  אילון  האמריקני  היזם 
של  הראשונה  המנהרה  את  הציג 
הח־ מיזם  קומפני",  "בורינג  חברת 
תשתיות  לבניית  שהוקם  שלו  פירות 

תחבורה חדשות.
צמצום  הוא  מאסק  של  החזון 
בכ־ העומס  והורדת  התנועה  פקקי 
יוצאת  שנחנכה  המנהרה  בישים. 
מהמטה של ספייס X בהות'ורן שב־
מנה־ ק"מ.   3.2 ואורכה  קליפורניה 
גם  בעתיד  לשמש  יוכלו  דומות  רות 
וגם  רגילה,  קרקעית  תת  לתחבורה 
הוואקום  רכבת   - הייפרלופ  למיזמי 
שמפתחות חברות שונות, על פי חזון 

שהעלה מאסק לכותרות.
דומות  מנהרות  תבנה  החברה 
ומתכננת  ובוושינגטון,  בשיקגו  גם 
יותר  גדולה  מנהרות  רשת  לבנות 
בלוס אנג'לס עצמה. המנהרה כוללת 
לנסוע  יכולות  עליו  מסילות,  מערך 
מיוחד.  מתאם  באמצעות  מכוניות 
נסיעה  מהירות  נשמרת  זו,  בצורה 
גבוהה תוך התעסקות מינימלית מצד 

הנהג.
איך  למשל  ברור  לא  עדיין 
מתחת  נתיבים  סלילת  תתאפשר 
לרכוש פרטי, והאם לא ישתלם יותר 
התשתיות  בשיפור  להשקיע  לערים 

הקיימות מלחפור תשתית חדשה.
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כפר נוער מעץ ולבני בוץ 
נבחר לבנין הטוב בעולם

כפר נוער בשולי האמזונס בברזיל נבחר לבניין הטוב 
בעולם ל-2018 ◆ נבנה כבניה קלה ומרווחת

מ‡ פ. יוחנן
נידח  ספר  בית  של   מבנה 
ולבני-בוץ,  מעץ  שעשוי  בברזיל, 
הוא הזוכה בפרס הבניין הטוב בעו־
המלכותי  המכון  של  ל-2018  לם 

הבריטי לאדריכלות. 
שמש־ נוער  בכפר  מדובר 
ונבנה  ספר,  בית  של  כפנימייה  מש 
בעיית  את  לפתור  מנת  על  מחדש 
הקודם.  בבנין  שהיתה  הצפיפות 
מעץ  עמודים  בנוי  החדש  המבנה 
הנ־ במבנה  שתומכים  אקליפטוס 
במיטות  כעת  ישנים  והילדים  רחב, 
במקום  ילדים,  לשישה  בחדרים  עץ 
ילדים.  עשרות  ששימשו  באולמות 
רק  בבניה  להשתמש  היה  הרעיון 
החו־ בעוד  יותר,  הקלים  בחומרים 
מהסביבה  רק  הובאו  הכבדים  מרים 

המיידית.
ממוקמים  לבני-הבוץ  חדרי 
סביב חצרות פתוחות, תקרת המב־
שמספק  דק,  מתכת  משטח  היא  נה 
מיזוג  במערכות  צורך  שאין  כך  צל 
אוויר, והקירות מלאים בנקבים כדי 
חדרי  מתמיד.  אוורור  שיאפשרו 
השינה מחוברים בקומה עליונה של 
גם  כמו  משחק,  ואזורי  עץ  שבילי 
וערסלים,  מרפסות  קריאה,  חללי 
לבי־ להתחבר  לתלמידים  שעוזרים 

תם ולבית הספר בו הם לומדים.
גבול  על  נמצא  הנוער  כפר 
הספר  בית  ברזיל.  בצפון  האמזונס 
ידי  על  ה-70  בשנות  במקור  נבנה 
מהבנקים  אחד  של  הצדקה  זרוע 
לילדים  ונועד  בברזיל,  הגדולים 

מהאזורים החקלאיים המרוחקים.

'כוללי הש"ס' שנוסדו ע"י מרן השפע 
חיים מצאנז זי"ע לקראת התרחבות

כינוס מיוחד של גדולי גאוני ירושלים מכל החוגים והעדות. כולם בוגרי כוללי הש"ס, רבני קהילות. 
ראשי ישיבות וכוללים. דיינים ומורי הוראה ◆ לרגל ציון דרך של 40 שנה, ולרגל מינויו של הר"ר שמואל 

בורד למנהל הכוללים

חרי בכ :‡מ
מגיעים  חודש  בכל  קורה:  זה  היום  עד 
צעי־ אברכים  מאות  שבנתניה  צאנז  לקרית 
רים ומבוגרים, מכל החוגים והעדות, למבחן 
מיוחדת  במתכונת  חודש  בכל  הנערך  ייחודי 
דף   70 על  מבחן  כולו:  בעולם  כמוה  שאין 
גמרא רש"י ותוס'!. ובכל חודש רביעי נערך 
מאליו  מובן   –  (!) דפים  על 210  חזרה  מבחן 
שהשליכו  מופלגים  ת"ח  באברכים  שמדובר 
הי־ שעות  ובכל  עולם,  מנעמי  כל  גוום  אחר 
הזו  נבחרת  בלימוד.  ורק  אך  עסוקים  ממה 
הש"ס'  ל'כוללי  שייכת  התורה  עולם  של 
הנודעים, אותם ייסד במסירות נפש כ"ק מרן 
האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל לפני 

ארבעים שנה.
הנרגשים  דבריו  עמדו  הכינוס  במרכז 
הלברשטאם  דב  משה  יוסף  רבי  הגאון  של 

נשיא  של  ובנו  צאנז  ישיבות  ראש  שליט"א, 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הש"ס'  'כוללי 
למעמד.  אביו  ברכת  את  שהביא  שליט"א, 
הש"ס'  'כוללי  היה  כמה  עד  תאר  בדבריו 
במוסד  זקינו,  של  נפשו  וציפור  חייו  משוש 
הש־ רב  חזונו  התגשמות  את  ראה  זה  קדוש 
נים לבנות את הדור שלאחר החורבן, ולהקים 
על  הש"ס  כל  את  שיודעים  בישראל  קהלים 

בוריו.
למעלה  היה  הש"ס  כוללי  הקמת  "כל 
רבי  הגאון  אמר  ההגיון",  ומעל  הטבע  מדרך 
'שו־ כולל  ראש  שליט"א,  בראנד  צבי  מאיר 
הדת',  'מחזיקי  הביד"ץ  וחבר  החומות'  מרי 
וסיפר על אברך מכוללי הש"ס שנפל מתעלף 
רבות  שעות  לאחר  השנה,  ראש  בערב  פעם, 
לרבי  זאת  כשסיפרו  לימוד.  של  ורצופות 
זי"ע, התבטא  ואמר: עם זכות אברך זה אוכל 

לגשת אל הימים הקדושים"…
נוסבוים  נפתלי  רבי  הגדול  הגאון 
'כוללי  בשבח  נלהבים  דברים  נשא  שליט"א, 
המסובים  מהרבנים  ביקש  בדבריו  הש"ס' 
ול־ בורד,  הרב  החדש  המנהל  לימין  לעמוד 
עודד את שבט זבולון במעלה המיוחדת שיש 
בתורה  בעמל  המתמסרים  הש"ס  בכוללי 

באופן נעלה ונשגב.
רבי  הגאון  הדעת'  'נתיב  ישיבת  ראש 
בהתר־ אמר  שליט"א,  שרייבר  בונם  ישראל 
של  שכוחותיו  למדתי  הש"ס  "בכוללי  גשות 
האדם אינו מוגבלים. כאן למדנו התמדה מהי, 
שקידת התורה מהי, התלהבות התורה מהי". 
תוך  הנאספים,  התפזרו  מרוממות  בתחושות 
שהם מקווים ומייחלים להצלחתם של עמלי 
בעולם  ולפריחתם  הש"ס'  ב'כוללי  התורה 

התורה.

האדמו"ר ממונקאטש הגיע לקבר אמו 
וקרע קריעה

לאחר שלא ביקר בישראל שנים רבות

מ‡: יר‡ל לבי‡
עתה  שוהה  ממונקאטש  האדמו"ר 
בארץ ישראל לראשונה לרגל שמחת חתונת 

נכדו.
בבתי  ביקורים  של  יומיים  לאחר 
אדמור"ים ורבנים עלה יחד עם קהל חסידיו 
שבאו לרגל חתונת נכדו לפקוד את קברה של 
אלעזר'  ה'מנחת  של  בתו  ע"ה  הרבנית  אמו 

ממונקאטש זצוק"ל.
האדמו"ר נשא תפילה חרישית בקברה 
המ־ מקום  מול  בגדו  בדש  קריעה  קרע  ואף 

קדש.

שמחת בית מונקאטש
לנכד  במודיעין  אחוזה  באולמי  שנערכה  הגדולה  החתונה  בשמחת 
אלפי  בהשתתפות  מביאלא  האדמו"ר  נכדת  עם  ממונקאטש  האדמו"ר 
חסידים, השתתפו האדמו"רים: מגור, תולדות אהרן, סערט ויז'ניץ, סאדי־
גורה, רחאמסטריווקא, אלכסנדר, ספינקא, סוכטשוב, בוסטון, קהל חסידי 

ירושלים, גאב"ד מאקאווא, והגאון ר' מנחם ארנסטר ר"י ויז'ניץ

שמחת החתונה לנכד הגרש"א שטרן
רב  שטרן   הגרש"א  לנכד  החתונה  שמחת  התקיימה  השבוע 
מערב העיר בני ברק וגאב"ד שערי הוראה, בן לבנו הגרי"י שטרן חתן 

הגה"צ רבי שמעון סופר אב"ד תורת משה ערלוי צפת.

הכלה היא בת כ"ק האדמו"ר מלעלוב ביתר זצ"ל. 

האדמו"ר מגור בשמחות בית דושינסקיא ומונקאטש
דו־ בית  לשמחת  הגיע  מגור  האדמו"ר  מרן  כ"ק  רביעי  ביום 
בב"ב.  פישביין  משפחת  בבית  אבלים  לניחום  נסע  משם  שינסקיא. 

ולאחמ"כ השתתף בשמחת בית מונקאטש-ביאלא בעיר מודיעין.

האדמו"ר מקוז'ניץ באומן וברדיטשוב
מברסלב  נחמן  רבי  בציון  שחרית  התפלל  מקוזניץ  האדמו"ר 
באומן. אח"כ נסע לעיירת זלטיפולי ולעיירת מעז'בוז בציונו הק' של 
מרן הבעש"ט. ומשם המשיך לברדיטשוב לציון הרה"ק רבי לוי יצחק 

מברדיטשוב זיע"א.

שלום זכר לנכד האדמו"ר מלעלוב 
מרן  לכ"ק  הנכד  הולדת  לרגל  זכר  השלום  יתקיים  השבת 
האדמו"ר מלעלוב, בן לבנו הרב מנחם מנדל בידרמן חתן  האדמו"ר 

מרימנוב ונין כ"ק האדמו"ר מקאמרנא.

טיש יארצייט בוואסלוי
קהל רב השתתף בעריכת השולחן של כ"ק אדמו"ר מוואסלוי 
בי"א  שנלב"ע  זצוק"ל  אדמו"ר  כ"ק  אביו  של  דהילולא  יומא  לרגל 
טבת. כ"ק האדמו"ר שליט"א ערך את שולחנו בבית מדרשו בשכונת 

רמת אהרן בבני ברק.

 הלויית הרב מאיר לאמעט ז"ל
במסע הלויה של הרה"ח הישיש הרב מאיר לאמעט ז"ל ברחבת בית 
הכנסת סדיגורא בי-ם השתתפו האדמו"רים מבאיאן, סדיגורא וטריסק, 

המקובל הגרי"מ מורגנשטרן, והגרא"י סולובייציק ר"י בריסק.

בחˆרו - מ˜ב // יר‡ל לבי‡
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האשה הצעירה מרת אסתר קורנפלד ע"ה
נפטרה לאחר מחלה קשה ◆ הותירה אחריה שמונה יתומים

מ‡: יר‡ל לבי‡
מרת  הצעירה  האשה  נפטרה  ד'  ביום 

אסתר קורנפלד ע"ה, והיא בת 35 בלבד.
בשנותיה האחרונות התמודדה בגבורה 
מק־ שהיא  תוך  הקשה  המחלה  עם  ובאמונה 
בלת עליה את הייסורים באהבה ומחזקת את 

כל סובביה.
המנוחה ע"ה היא בתו של הרה"ח רבי 
הרב  של  ואשתו  רמות,  משכונת  ראנד  צבי 
בירו־ ברוך  מקור  משכונת  קורנפלד  שמעון 
הרב  קורנפלד.  מרדכי  הרב  של  בנו  שלים, 
תלמידיו  מחשובי  הם  קורנפלד  והרב  ראנד 

מייסד  זצוק"ל,  פריינד  אשר  רבי  הגה"צ  של 
"יד עזרה". 

הקטן  יתומים,   8 אחריה  הותירה  היא 
שבהם בן שנה והגדול בן 13 בלבד.

הלווייתה יצאה מבית ההלוויות שמגר 
להר המנוחות בירושלים, שם נטמנה.

קהילות יהודיות תחת איום: 

המוסד יתגבר את 
האבטחה ברחבי העולם

בעקבות התגברות האיומים על מרכזים יהודיים בחו"ל. 
לפי גורמים ישראלים, הכסף נועד לתמוך בגורמי 
אבטחה מקומיים ולסייע לפעולות תיאום שונות

מ‡: יר‡ל לבי‡

בעו־ האנטישמיות  התגברות 
המוסד  כי  ב'כאן'  נחשף  אמש  לם: 
מיליון  מ-10  יותר  לאחרונה  קיבל 
ממשרדי  אחד  באמצעות  שקלים 
אבטחה  לתגבר  המיועד  הממשלה, 
היהודית  הקהילה  של  מוסדות  על 

ברחבי העולם.
לפי גורמים ישראלים, הכסף 
מקו־ אבטחה  בגורמי  לתמוך  נועד 
שו־ תיאום  לפעולות  ולסייע  מיים 

נות. כך בדיווח.
עוד דווח כי "הסכום המדובר 
המוסד,  מתקציב  ישירות  מגיע  לא 

הממשלתי,  המשרד  מתקציב  אלא 
על מנת לאבטח את הקהילות. בכך, 
מממנת  ישראל  מדינת  למעשה, 
בחו"ל,  החיים  יהודים  של  אבטחה 

ושאינם אזרחים ישראלים".
הוא  הכסף  להעברת  "הרקע 
האנטישמיות  באירועי  העלייה 
מדובר  בעולם.  הטרור  והתגברות 
בנושא שנחשב לרגיש, שכן ישראל 
ומשתתפת  זרות  במדינות  פועלת 
ברחבי  ויהודים  כוחות  באבטחת 
העולם – אף על פי שהאחריות על 
מדי־ אותן  בידי  להיות  אמורה  כך 
נות", מציינת העיתונאית גילי כהן, 

שחשפה את הדברים.

שבת יארצייט 
בנדבורנה ירושלים

השבת מציינים בנדבורנה את שבת ההילולא של 
האדמו"ר ה"דבר חיים" זיע"א ◆ במוצש"ק תיערך 

בביהמ"ד סעודת ההילולא

מ‡: יר‡ל לבי‡
ידוע  מושג  היא  ויחי  שבת 
בחסידות נדבורנה, אותו טבע כ"ק 
יעקב"  ה"באר  בעל  אדמו"ר  מרן 
כשבת התוועדות והתכנסות בשבת 
ר'  הרה"ק  אביו  הילולת  שקודם 
ה"דבר  בעל  זיע"א  מרדכי  חיים 

חיים".
כ"ק מרן ה"באר יעקב" זיע"א 
קבע את השבת וראה בכך תוספת 
חשיבות מלבד יום ההילולא עצמו 
את  והעלה  השולחן  את  ערך  בה   –
זכרונו הטהור, ועלה לציונו. בשבת 
לדורות  להנחיל  הכלי  את  ראה  זו 
הבאים – הדור שלא זכה לראות את 

הצדיק.
רבינו  נהג  ושנה  שנה  בכל 
מר־ צאן  את  לאסוף  יעקב  הבאר 
עיתו ולהשמיע בפניהם דברי חיזוק 
אותו  של  בדרכיו  להידבק  ותביעה 
צדיק. ואף העמיד את זקני הקהילה 
את  שינחילו  מאורו  לטעום  שזכו 
הדברים לדור הצעיר והצמא לדבר 

השם.

ירו־ מנדבורנה  אדמו"ר  כ"ק 
ברכי  על  שגדל  שליט"א  שלים 
ממנו,  מיוחדת  לחיבה  וזכה  זקינו 
את  ומייחד  המסורת  את  ממשיך 
השבת לזיכרונו של בעל ההילולא, 
במש־ ולהתעמק  דרכו  את  ללמוד 

נתו.
התפילה  לאחר  השבת  ביום 
קהל  יסבו  בה  רבא  קידושא  יערך 
החסידים, להעלות את זכרו הטהור 
שזכו  החסידים  זקני  מפי  ולשמוע 
ליהנות מאורו רבות בשנים ושאבו 
מתורתו, בהם הגאון ר' נחום רוגני־
זצקי שליט"א ראש ישיבת מאורות 
מנשה  ר'  הגה"ח  המשפיע  התורה, 

הלטובסקי שליט"א ועוד.
טבת,  לט"ו  אור  במוצש"ק, 
האדמו"ר  יערוך  דהילולא,  יומא 
שליט"א את שולחנו הטהור בס־
תשע  בשעה  מלכה  מלוה  עודת 
במ־ הגדול  המדרש  בית  בהיכל 
בשעות  ולמחרת  ירושלים,  רכז 
ציונו  את  לפקוד  יעלה  הצהריים 

בהר הזיתים.

הילולת הגרנ"ה פרנקל זצ"ל
מ‡: יר‡ל לבי‡

התורה  בהיכלי  ציינו  האחרון  בשבוע 
בעל  של  השני,  ההילולא  יום  את  והחסידות 
הירצקא  נפתלי  רבי  הגה"צ  בינה"  ה"אמרי 
החרדית  העדה  הבד"צ  חבר  זצוק"ל  פרנקל 

וגאב"ד חוג חתם סופר.
ביומא דהילולא עלו תלמידיו ובני מש־
פחתו, על ציונו הק' בהר המנחות בירושלים 
עיה"ק, לאמירת התהילים ניגש לפני העמוד 
פרענקל  שמואל  אהרן  רבי  הגאון  הגדול  בנו 
ירושלים  סופר  חתם  חוג  גאב"ד  שליט"א 

וראש כולל "אמרי בינה".

דברי  נשמעו  ההילולא  סעודת  במהלך 
של  הטהורה  במשנתו  והתעוררות  חיזוק 
דמותו  את  בערגה  העלו  אשר  זצ"ל  רבינו 
והוראה  תורה  להרביץ  זכה  אשר  הטהורה, 
וזכה  לטובה,  שווין  כולם  שנים  יובל  במשך 
להעמיד תלמידים רבים אשר מכהנים כמורי 
הרה"ג  דברים  נשא  תחילה  בישראל.  הוראה 
העדה  מו"צ  שליט"א  פפנהיים  אברהם  רבי 
הגרנ"ה  של  התלמידים  ומחשובי  החרדית 
זי"ע, אשר ציין את מדותיו התרומיות שראו 
השיעו־ ובמסירת  התורה  לימוד  בעת  אף  בו 

רים,

וד־ פלפול  נשא  שליט"א  הגאב"ד  בנו 
רוש בהלכה במשנתו הטהורה של אביו זצ"ל, 
בסוגיית 'עשיית בתים לתפילין ע"י אלקטר', 
ז'  סי'  בינה"  "אמרי  שו"ת  (עפ"י  והמסתעף 

וי"ז) .
מנדל־ יצחק  ישראל  רבי  הגה"ח 
ירושלים,   – קוממיות  גאב"ד  שליט"א  זון 
אצל  בשנים  רבות  המדרש  בית  ממתפללי 
בעל ההילולא זצ"ל, הזכיר בדבריו את גודל 
הכוח  בעניין  האריך  כמו"כ  וצדקתו,  יראתו 
ממשיכי  למען  לפעול  ממעל  לנשמה  שיש 

מורשתו בעולם הזה.

בשבת: יומא דהילולא של כ"ק האדמו"ר 
רבי אלתר מלעלוב זי"ע

מרן החזו"א חיבבו ביותר והיה משתעשע עמו בפלפולי דאורייתא ◆ האדמו"ר רבי אלתר מלעלוב נסתלק 
כמה שעות לאחר עריכת הטיש לע"נ זקנו הרה"ק רבי משה מלעלוב זיע"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
השמונה  דהילולא  יומא  יחול  בשבת 
מלעלוב  מנחם"  ה"באר  האדמו"ר  של  עשר 

זי"ע.
מנחם  אלעזר  אלתר  רבי  האדמו"ר 
מנדל זיע"א נולד בד' אב ה'תרצ״ה בין חומות 
ירושלים עיר הקודש לאביו האדמו"ר הרה"ק 
רבי משה מרדכי מלעלוב זיע"א. נקרא ע״ש 
מלע־ מנדל  מנחם  אלעזר  רבי  הרה״ק  זקינו 
לוב זצוק"ל וע״ש דוד אביו הרה״ק ר' אלתר 

מסוסנובצא זצוק"ל. 
הקיום  תנאי  ה'ת"ש-ה'תש"ה.  בשנים 
הגיע  הק'  הרמ"מ  ואביו  ביותר,  קשים  היו 
ונא־ לו,  היה  לא  בלבד  לחם  שאפילו  למצב 
ר'  הרה"ק  (בהמלצת  לתל-אביב  לעבור  לץ 

שלמה מזוויעהל זיע"א).
שם  בת״א,  חב״ד  בת״ת  למד  בילדותו 
כבר  גדושה.  במידה  וחסידות  תורה  ספג 
בימי  קדושה.  גינוני  בו  ניכרו  ימים  באותם 
״תפארת  למצויינים  בישיבה  למד  בחרותו 
ליפקו־ הגרמ"י  מרן  של  תלמידו  והיה  ציון" 
וכן  הישיבה,  מעילויי  נחשב  הוא  זצ"ל.  ביץ 
סיפרו עליו כי התמיד מאוד בלימוד התורה 
ביותר  חיבבו  החזו"א  מרן  כי  עד  הקדושה 

דאורייתא.  בפלפולי  עמו  משתעשע  והיה 
לישיבת  עבר  מכן  לאחר  ונתעלה.  עלה  וכך 
שיעור  כמגיד  שימש  תקווה.  בפתח  לומז'א 
בישיבת  ודעת  תורה  והרביץ  ישיבה  וראש 
כסדרן  תמידין  שיעורים  ומסר  בת״א  לעלוב 

מדי יום ביומו.
לאחר פטירת אמו ע"ה פתח את ישיבת 
ומרצו,  כוחו  כל  השקיע  שם  האברכים  כולל 
ובתע־ רצוף  בלימוד  בהתמדה  שילמדו  כדי 
בעל  היה  שמים.  כבוד  להרבות  דיבור,  נית 
ענוותן.  עצום.  שקדן  עצומה.  שמים  יראת 

בעל רוח-הקודש. רבים 
סיגף  ונושעו.  אליו  פנו 
קירב  בתעניות.  עצמו 
רבים לאבינו שבשמים. 
אדם.  לכל  לעזור  ביקש 
שיש  הבחין,  כאשר 
פנה  מצוקה,  למישהו 
לו.  לסייע  כדי  אליו 
על  לבורא  רבות  בכה 
של  האישיות  צרותיהם 
עם  ועל  בפרט  יהודים 

ישראל בכלל.
בארה״ב  חסידיו 

הנהג־ שנות  עשרות  בכל  כי  ברטט,  מציינים 
תו, לא נמצאה אפילו משפחה אחת ששיחרה 
ור־ ישועה  בדבר  להיפקד  זכתה  ולא  לפתחו 
אף  הגונים  בזיווגים  ואם  בזש״ק  אם  חמים, 
אלו שלא היו יכולים להיוושע בדרך הטבע. 
כאדמו"ר  כיהן  מופלאה.  ישראל  אהבת  בעל 
עקיבא.  רבי  ברחוב  אביו  של  בבית-מדרשו 
התשס"א.  טבת  ב-י"ד  בפתאומיות  נסתלק 
לרגל  השולחן  עריכת  לאחר  שעות  מספר 
זיע"א,  מלעלוב  משה  רבי  הרה"ק  הילולת 

והוא כבן 65 שנים.
ברכה  אחריו  השאיר 
מרובה. בנו האדמו"ר רבי דוד 
מארה"ב,  שליט"א  מלעלוב 
רבי  המשפיע  הגה"צ  בנו 
בנו  שליט"א,  יוסף  חיים 
יעקב  רבי  הגה"צ  האדמו"ר 
הגאון  חתן  שליט"א  יצחק 
מאונגוואר  קליין  מנשה  רבי 
זצ"ל, בנו הגה"צ המשפיע רבי 
המשפיע  בנו  שליט"א,  נחמן 
אלימ־ רבי  הגה"צ  המפורסם 

רבי  הרה"צ  ובנו  שליט"א,  לך 
שמואל שמעלקא מלונדון.

בד"ה: הרבנית מרת דאבע שפירא ע"ה
רק לפני כחודש נישא בנה לבתו של כבו"ק מרן האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א שיבלחט"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
הרב־ נפטרה  בנה  נישואי  לאחר  חודש 
נית החשובה מרת דאבע שפירא ע"ה כשהיא 

בת 62 בפטירתה.
הרה"צ  יבדלחט"א  אשת  היא  הרבנית 
מפיאסצנא-גראדזיסק שליט"א, מחותנו של 

כ"ק  של  וכן  שליט"א,  מקרלין  אדמו"ר  כ"ק 
בנה  אשר  שליט"א,  מסאדיגורה  האדמו"ר 

נישא לבתו לפני כחודש.
ילי־ הייתה  ע"ה  הרבנית  המנוחה 
רבי  הרה"צ  יבדלחט"א  אשת  ארה"ב,  דת 
קודש'  'אש  ביהמ"ד  רב  שפירא  מנחם  קלמן 

פיאסצנא בבית שמש, בנו הצעיר של הגה"צ 
האדמו"ר   - זצ"ל  שפירא  אלימלך  רבי 

מפיאסצנא-גרודז'יסק.
מסע הלווייתה יצאה אתמול בצהריים 
בבית  פיאסצנא  קודש'  'אש  המדרש  מבית 

שמש לבית החיים בעיר, שם נטמנה.
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שני מנכלי"ם, מסע אחד:

שני הגופים הגדולים של חסידות גור 
מתאחדים למסע התרמות משותף 

לאחר מס' שנים של מתיחות בין שני הגופים הגדולים של גור ◆ מנכ"ל בית המדרש ומנכ"ל איחוד 
מוסדות גור בביקור משותף ראשון בארה"ב

מ‡: יר‡ל בן ˆבי
הישיבה  אחרי  שעות  מ-24  פחות 
נחפזו  ליצמן,  הרב  של  במשרדו  הדרמטית 
הברית,  לארצות  ויצאו  גור  של  המנכלי"ם 
שם יפגשו בגבירים של החסידות שיושבים 
השלום  פרטי  את  ראשונים  לקבל  ומצפים 

ההיסטורי בגור.
לאחר מס' שנים של מתיחות בין שני 
העולמי  המרכז  גור,  של  הגדולים  הגופים 
המבנה  הקמת  את  המייצג  גור  של  החדש 
ואיחוד  המדרש,  בית  של  החדש  העולמי 
מוסדות גור - ארגון הגג של מוסדות התו־
במקרים  שיצרה  החסידות,  של  והחסד  רה 
רבים תחרות עזה על ליבם של גבירים ותו־
שני  ידי  על  מחוזרים  עצמם  שמצאו  רמים 
הברית  לארצות  השניים  יוצאים  הגופים, 

לפגישות אישיות עם התורמים.
המנכ"ל  יוסקוביץ,  שלייבל  טוענים 

לפני  כבר  חתם  גור,  מוסדות  איחוד  של 
להתרמת  גרנדיוזי  מיזם  על  כחודשיים 
בחודשים  להתקיים  אמור  שהיה  המונים 
בין  המפתיע  השלום  עם  וכעת,  הקרובים, 
החסי־ שועי  מול  השניים  בודקים  הגופים, 
שני  בשם  למיזם  לצאת  האופציה  את  דות 
הגופים, מה שכנראה יוביל להמשך מיזמים 
נשכ־ הצדדים  שני  ייצאו  מהם  משותפים 

רים.
המ־ בית  מנכ"ל  בורנשטיין,  יונתן  גם 
נציבי  שבת  של  הפקתה  ערב  עמד  דרש, 
המדרש  בבית  להתקיים  אמורה  שהיה  יום 
זאת  הקפיא  וכעת  שבט,  מברכין  בשבת 
העו־ המשותף  המיזם  ולמען  השלום  למען 

מד בפתח.
המשותף,  למיזם  מההיערכות  כחלק 
נבדקת אפשרות להפקת אירוע גדול בשבת 

בירושלים לגבירים שיבואו מהעולם כולו.

מתרחבים: סניף של הקונסרבטוריון 
החרדי 'רון שולמית' נפתח בבית שמש

בסניף שהחל לפעול בשבועות האחרונים לומדות כ42 בנות מרחבי העיר ◆ תוכניות לפתיחת סניפים 
במקומות נוספים נמצאות בשלבים מתקדמים בימים אלו
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לה־ אפשר  אי  הזאת  המנגינה  את 
בבית  נפתח  האחרונים  בשבועות  פסיק: 
החרדי  הקונסרבטוריון  של  סניף  שמש 
פעילותו  את  החל  הסניף  שולמית'.  'רון 
לאחר תקופה ארוכה של הכנות ותיאומים, 
'ואת  תיכון  של  החדש  במבנה  וממוקם 

עלית' ברמה ג.
בשלב זה לומדות בסניף 42 תלמידות 
הק־ ובחודשים  העיר,  ברחבי  המתגוררות 

רובים צפוי המספר לגדול משמעותית.
אומרים  הקונסרבטוריון  בהנהלת 
לירושלים  מחוץ  ראשון  סניף  על  שמדובר 
כשתוכניות  החרדי,  הקונסרבטוריון  של 
נוספות  בערים  נוספים  סניפים  לפתיחת 

מתבשלות בימים אלו ממש.
מאחורי פתיחת הסניף עומדת דרמה 
גדולה, מאחר ומספר הנרשמות הגבוה כבר 
הקונסר־ הנהלת  את  חייב  הראשון  בשלב 
יותר  גדול  לימודים  מתחם  לאתר  בטוריון 

מזה שנקבע מלכתחילה. 
הענין  לטובת  כוחו  בכל  שנרתם  מי 
הוא סגן ראש העיר, הרב שמואל גרינברג, 
אשר למרות תקופת הבחירות הלחוצה וימי 
בכל  סייע  המתישים,  הקואליציוני  המו"מ 
מאודו במציאת מקום ובהשגת כל האישו־
רים הנדרשים. בסופו של יום, כאמור, נשאו 
המאמצים פרי, והשלוחה החרדית של קו־
לפעול  החלה  שולמית'  'רון  נסרבטוריון 
בבית שמש במה שנראה כמו המהלך האח־

רון של הקדנציה החולפת.
הקונסרבטוריון  בהנהלת 
עמידתו  על  גרינברג  לרב  מודים 
הקונסר־ לימין  והמועילה  הנחוצה 
את  בהתפעלות  ומציינים  בטוריון 
שקיבלו  והיסודי  הצמוד  הליווי 

ממנו עד שיכלו לברך על המוגמר.
בקונסרבטו־ מציינים  בנוסף 
הפנים  קבלת  את  בהתרגשות  ריון 
החמה והלבבית שקיבלו מצד מנה־

לת התיכון הגב' פיירמן וצוות התיכון ברא־
שותה. "מדובר במבנה תיכון חדש שאוכלס 
רק לאחרונה. למרות נקודת הזמן הרגישה, 
הגברת פיירמן עשתה הכל כדי שהקונסר־
בטוריון ייקלט בבניין על הצד הטוב ביותר" 

מציין מנהל הקונסרבטוריון בן ציון חסיד.
בהנהלת הקונסרבטוריון מבטיחים כי 
הקונסרבטוריון  בין  פעולה  שיתופי  ייתכנו 

לתיכון כבר בתקופה הקרובה.

ביג סופשנה בביגליס: הנחות מטורפות על כל הרכבים
מבצעי סופשנה בביגליס, חברת הליסינג המובילה במגזר החרדי, 
איוניק,  יונדאי  לדוגמה:  הרכבים.  כל  על  מטורפות  הנחות  עם  נמשכים 
רנו גראן קופה או מאזדה 3 – עם 0 ק"מ – ב-1,490 שקלים לחודש בלבד. 
צריך רכב חדש? סופשנה בביגליס זה הזמן וזה המקום עם הנחות, הט־

בות, פינוקים וטרייד-אין אטרקטיבי. אל תפספס!
ורגועה  נוחה  מנסיעה  שתיהנה  כדי  הכל,  בשבילך  יעשו  בביגליס 
ומרכב חדש עם ראש שקט. מהיום כבר לא צריך ללכת, לבוא, להתרוצץ, 
להמתין, למצוא מימון, להחתים טפסים, למכור את הרכב הישן בעסקת 
הדואר  לסניף  וללכת  ביותר  הזול  הביטוח  את  לחפש  טובה,  טרייד-אין 
כדי להעביר בעלות. בביגליס תקבלו את כל השירותים, תיהנו מתשלום 

חודשי אטרקטיבי במיוחד ללא צורך במקדמה כלל ותצאו עם רכב חדש 
ובטיוח בתנאים אטרקטיביים בתוך זמן קצר ומבלי שתקום מהכסא! 

בישראל.  ביותר  הגדול  הזמין  הרכבים  מגוון  את  תמצאו  בביגליס 
המומחים של ביגליס יתאימו לכם את הרכב המתאים בדיוק לצרכי המ־
שפחה שלכם, מכונית כביש או שטח, היברידית או בעלת מנוע בנזין עם 
חבילת האבזור המושלמת עבורכם לנוחות, צריכת דלק, וחיסכון וכמובן 
ביצועי מנוע איכותיים כפי שאתם צריכים. אז היכנסו לביגליס וקבלו את 
הטוב ביותר בשבילך. פנו עוד היום לאחד מאולמות התצוגה של ביגליס 
– סוכנות משנה אלבר – ברחוב כהנמן 106 בבני ברק וברחוב ירמיהו 39 

ירושלים או בטלפון 1-700-550-650.

בני בינה: מסיבת 
חנוכה וסיום ב'תורת 

יעקב' בית שמש
למסיבת החנוכה של ת"ת וישיבת 'תורת יעקב' שע"י 

עמותת 'סולם' בבית שמש נוסף השנה נדבך מיוחד בדמות 
סיומי מסכתות שערכו התלמידים 
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הגדול:  לשמך  ולהלל  להודות   
נערכה  השנה  גם  המסורת,  כמיטב 
שע"י  יעקב'  'תורת  וישיבת  בת"ת 
מסיבת  שמש  בבית  'סולם'  עמותת 
רבנים,  בהשתתפות  מפוארת  חנוכה 
החינוכי  הצוות  אנשי  ציבור,  אישי 

והתלמידים. 
נדבך  נוסף  השנה  למסיבה 
שע־ מסכתות  סיומי  בדמות  מיוחד 
תלמידי  לדוגמא  כך  התלמידים.  רכו 
כיתה ו ציינו את סיום משניות מועד 
קטן. תלמידי שיעור א סיימו את פרק 
'המניח' ותלמידי שיעור ב סיימו חלק 

משמעותי ממסכת ברכות.
הערב  במהלך  התקיים  בנוסף 
חנו־ בהלכות  פרסים  נושא  חידון 
בקיאות  הפגינו  התלמידים  בו  כה, 
לכל  בהצטיינות  והשיבו  מדהימה 
השאלות על ההלכות והמנהגים הנו־

געים לימים הללו.
בנוכחותו  כיבד  האירוע  את 
רב  שליט"א,  קליימן  ברוך  ר'  הרה"ג 
שעמד  שמש,  בבית  חפציבה  שכונת 
בדבריו על הקשר שבין לימוד התורה 
התלמידים  את  ושיבח  החנוכה,  לימי 
שבאה  שלהם  העצומה  ההשקעה  על 
בשליטתם   – היתר  בין   – ביטוי  לידי 
שנערכו  ובסיומים  חנוכה  בהלכות 

במהלך הערב.

מת־ אחד  דברים  נשא  בהמשך 
למידי הישיבה  שניצל את ההזדמנות 
על  החינוכי  הצוות  לאנשי  להודות 
ההשקעה הרבה והיחס החם אותו הם 

מעניקים לתלמידים.
מש־ ציון  נקודת  הוא  "האירוע 
מעותית במיוחד עבורנו משום שהוא 
העמל  פירות  את  ביטוי  לידי  מביא 
וההשקעה של שנה שלמה", אומר לנו 

אחד המחנכים ב'תורת יעקב'.
ותחושת  "השמחה  לדבריו, 
הסיומים,  התלמידים,  של  הגאווה 
לא  האלה  הדברים  כל   – וכו  החידון 
של  ההשקעה  ללא  מתאפשרים  היו 
כל אחד מהצוות החינוכי שנותן יותר 

ממאה אחוז למען התלמידים".
עמו־ את  בדבריו  מציין  המחנך 
תת 'סולם' שמלווה את 'תורת יעקב' 
ומאפשרת את קיומו ושגשוגו. "הת־
רומה והסיוע של אנשי העמותה בכל 
ההיבטים לא יסולאו מפז וזו ההזדמ־

נות להכיר להם טובה על כך".
המחנך מדגיש בדבריו את הע־
אנשי  של  המסורה  המקצועית  בודה 
נערים  להביא  שמצליחים  'סולם' 
המתמודדים עם קשיי תקשורת לכדי 
ולאחר  מותאם  בת"ת  למידה  יכולת 
מכן בישיבה. "מדובר בהצלחה כמעט 
בז־ רק  מתאפשרת  והיא  טבעית  על 
אנשי  של  והאמונה  המסירות  כות 

'סולם'".
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רוצים לאפות לחם בציפוי קריספי? 
הכירו את הסודות של קמח נפלאות

לחלות,  מנצח  מתכון  בוחרים  כשאתם 
תזכרו   – מנצחים  ומאפים  עוגיות  עוגות, 
משובח!  בקמח  מתחילה  טובה  אפייה  שכל 
נפ־ קמח  של  המנצחת  הנוסחה  את  הכירו 
נפלאות  מומחי  פיתחו  שנים  במשך  לאות: 
עד  ארבעה  טוחנים  בו  המושלם,  הקמח  את 
חיטה,  של  ומוקפדים  שונים  זנים  חמישה 
הפרמטרים  בכל  ביותר  כאיכותיים  שנבחרו 

הנדרשים מתוך זנים רבים שנבדקו.
מביאה  נפלאות  קמח  של  הנוסחה 
בצק  שיתקבל  כדי  המושלם,  הקמח  לאיזון 
מומחי  וטעים.  בריא  אוורירי,  איכותי, 
החי־ גרגירי  את  מלווים  נפלאות  של  הקמח 
באריזה  לאריזתם  ועד  הקצירה  משלב  טים 
טריות  על  ששומרת  ואיכותית,  מיוחדת 
בתוכו.  חרקים  התפתחות  ומונעת  הקמח 
נפלאות  עושה  נפלאות  בקמח  השימוש 
האפייה  תוצאות  על  ברור  באופן  ומשפיע 

למאפים טובים הרבה יותר. נסו ותתמכרו!
ועכשיו מפנקת אתכם נפלאות בטיפ 

שף-קונדיטור  מאת  מקצועית  לאפייה 
מיכאל טולדנו: רוצים לדעת איך יוצרים 
חממו  בפה?  שמתפצפץ  הלחם  ציפוי  את 
תנור ל-200 מעלות, הניחו בתחתית הת־
את  הכניסו  קרח,  קוביות  עם  תבנית  נור 
הטמפרטורה  את  והנמיכו  לתנור  הלחם 
ל-180 מעלות עד שהלחם מוכן וקריספי 

כמו שאתם רוצים.
לנפלאות שישה קמחים מנופים: קמח 
קמח   ,100% מלא  חיטה  קמח   ,80% חיטה 
כוסמין בהיר 80%, קמח כוסמין מלא 100%, 

קמח כוסמין לבן וקמח חיטה לבן.
בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. להשיג 

ברשתות השיווק.

מאות משפחות זכו ויזכו במכונת 
פרוזן יוגרט במתנה!

בימים  זכו  בישראל  משפחות  מאות 
במתנה!  יוגרט  פרוזן  במכונת  ויזכו  האחרונים 
שתינתן לרוכשי בר המים הייחודי של 'ריבר', 
החכם, הבטוח, החסכוני והכשר ביותר – היחיד 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית לכל אורך שלבי 
גם  בשבת,  גרמא  של  חשש  כל  וללא  הייצור 

במים הקרים וגם במים החמים!
 24 לכם  יספק  ריבר  של  המים  בר 
החוסך  ואיכותיים,  בריאות  מים  של  שעות 
החשמל  בחשבון  בחודש  שקלים  עשרות 
שלכם בזכות מנגנון טכנולוגי מתוחכם לחי־
מום מהיר ונקודתי של המים החמים והיחיד 

בעל שישה מצבים לויסות טמפרטורת המים 
מק־ משירות  תיהנו  בריבר  והקרים.  החמים 
להגנת  מהרשות  לשבחים  שזכה  אישי  צועי 
הצרכן ומפעילה צוות טכנאים מיומן שעבר 
לתת  כדי  ביותר,  המדוקדקת  ההכשרה  את 

פתרון לכל תקלה מהיסוד.
מבר  ותיהנו  לריבר  אתם  גם  התקדמו 
החמים  למים  לשבת,  המהדור  היחיד  המים 
והקרים, בכשרות בד"ץ העדה החרדית. וע־
כשיו מתנה לרוכשים עד ראש חודש שבט: 
מכונת פרוזן יוגורט במתנה. מוקד ארצי לה־

זמנות *6601

ביום חמישי הבא: דינר 
יוקרתי לבניית משכן של 
קבע לישיבת 'שערי יצחק'

לצמוח מתוך הקושי: כשחרב הפינוי על צווארה, ישיבת 
'שערי יצחק' בבית חלקיה במסע גיוס כספים לבניית 
קמפוס מפואר שיסדיר את המשך קיומה של הישיבה 

אחת ולתמיד ◆ ביום חמישי הבא יתקיים במלון 'דייויד 
אינטרקונטיננטל' בתל אביב דינר יוקרתי בו יטלו חלק 

רבנים, אישי ציבור ונדיבי עם ◆ כל הפרטים
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קשה  סגירה:  בסכנת  ישיבה 
למצוא סיפורי הצלחה מפעימים יותר 
מזה של ישיבת 'שערי יצחק' השוכנת 
במושב בית חלקיה. הישיבה, שהוקמה 

בחו־ להציל  במטרה 
לפני  רגע  חמד  רי 
מחוץ  נפלטים  שהם 
הישיבתית  למסגרת 
פחת,  פי  לעברי 
הפכה כבר בשנותיה 
גי־ לבית  הראשונות 
ואישיותי  רוחני  דול 
בחו־ עשרות  עבור 
בה  שמצאו  רים 
מקום מפלט לנפשם 

הסוערת.
גם בימים אלו ממשיכה הישיבה 
לקצור את פירות עמלה כשקול התורה 
בהיכל  בגאון  נשמע  החמד  בחורי  של 

בעת המדרש בכל יום ובכל שעה.
סימן  מרחף  שכעת  עקא,  דא 
של  קיומה  המשך  על  גדול  שאלה 
ע"י  שהוצא  פינוי  צו  בדמות  הישיבה, 
ע"פ  הישיבה.  מתחם  המשפטל  בית 
את  להרוס  יש  המשפט,  בית  פסיקת 
של  כמשכנה  המשמשים  המבנים  כל 

הישיבה עד .-15/5/2019ה לתאריך
שעל  היחיד  הרלוונטי  הפתרון 
הע־ סמוך,  מגרש  רכישת  הוא  הפרק 
היבילים  מהמבנים  חלק  של  ברה 

אליו,  כיום  הישיבה  את  המשמשים 
ובניה של קמפוס כולל או חלקי עבור 
הישיבה. מדובר כמובן בהוצאה כבדה 
במיוחד, הנאמדת בשלב זה במינימום 
למעלה  ואף  שקלים,  מיליון  חמישה 

מכך.
אלו  בימים 
הישיבה  יוצאת 
חובק  בקמפיין 
לגיוס  עולם 
כאשר  הכסף, 
השיא  אירוע 
להתקיים  צפוי 
חמישי  ביום 
בטבת  י"ט  הבא, 
ב'דינר'  הבעל"ט, 
הכו־ תחת  מיוחד 

תרת 'פותחים שער'. 
'דייויד  במלון  יתקיים  הדינר 
וצפויים  אביב,  בתל  אינטרקונטיננטל' 
ליטול בו חלק רבנים, אישי ציבור ונ־
הנהלת  תציג  הדינר  במהלך  עם.  דיבי 
הישיבה את חזונה החינוכי והתוכניות 
להמשך הדרך, ויוקם 'ועד ידידים' לא־

חזקת מוסדות הישיבה.
ארוחת  יכלול  הדינר  כן,  כמו 
אומנו־ תוכנית  לצד  עשירה  גורמה 
הזמר  ענקי  של  בהשתתפותם  תית 
רו־ מונה  משה  ר'  המעמד  החסידי: 
וינברג  זאנוויל  המנגן  בעל  זנבלום, 

ומקהלת נרננה. 
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