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יצחק לרר

הבית הלבן הודיע כי מצרים, מרוקו וירדן אישרו כי ישתתפו 
בוועידת בחריין בעוד כשבועיים, שבה יושק החלק הכלכלי של 
תוכנית השלום של הנשיא טראמפ. "השתתפות שלוש המדינות 
בוועידה היא כישלון של הפלסטינים, שהפעילו לחץ נגדי בנסיון 
לשכנע עוד מדינות ערביות להחרים את הפסגה", צוטט ב'חדשות 

13' בכיר בבית הלבן.
ארצות  שמארגנת  בוועידה,  המדינות  שלוש  של  השתתפותן 
הברית כחלק מיוזמת השלום של הנשיא דונלד טראמפ, חשובה 
במיוחד לאור העובדה שלקחו בעבר חלק מרכזי במאמצי השלום 
במזרח התיכון. עם זאת, ההנהגה הפלסטינית הכריזה כי תחרים 

את הכנס, שנועד לעודד השקעה בשטחה.
ישראל עדיין לא קיבלה הזמנה רשמית להגיע לאירוע, שאמור 
להתקיים בעוד כשבועיים, בתאריכים ה-25 וה-26 ליוני. על פי 
הדיווח, יועצו הבכיר של טראמפ, ג'ארד קושנר, אמר לנתניהו כי 
ארה"ב ממתינה לקבל אישורים ממדינות רבות שהוזמנו לפסגה, 
לישראל  תועבר  אותם  שתקבל  לאחר  ורק  מוסלמיות,  בעיקר 

הזמנה רשמית.
מוקדם יותר השבוע אמר עבדאללה מלך ירדן כי, "על ממלכת 
ירדן לקחת חלק בוועידות ויוזמות בינלאומיות הנוגעות לסוגיה 
החודש".  בסוף  בבחריין  להיערך  הצפויה  זו  ובהן  הפלסטינית 
לשעבר,  שרים  בהם   – ירדנים  ציבור  אישי  עם  שערך  בפגישה 
כי  הירדני  המלך  אמר  מקצועיים,  איגודים  וראשי  עיתונאים, 
הלחץ על מדינתם בעניין עמדתה בסוגיית עסקת המאה ירד, שכן 

לא צפויה התקדמות משמעותית בחודשים הקרובים.
בתחילת  כבר  דיווח  אלחיאת"  "דאר  הערבי  החדשות  אתר 
הכלכלית  בוועידה  תשתתף  מצרים  כי  מצרי  גורם  מפי  השבוע 
אין  כי  ואמר  דבריו  את  סייג  הגורם  החודש,  בסוף  בבחריין 
משמעות הדבר שמדינתו מסכימה ל"עסקת המאה" האמריקנית. 
כי למרות שבכוונת מצרים להיענות להזמנה  עוד הוסיף הגורם 
מהסיבה  זאת  תיכשל,  הוועידה  כי  מעריך  הוא  ארה"ב,  של 
הערביות  האמירויות  איחוד  אותה.  מחרימים  שהפלסטינים 
לוועידה  משלחת  שתשלח  כך  על  שהודיעה  הראשונה  הייתה 
של  הכלכלי  החלק  את  טראמפ  ממשל  יציג  שבה  הבינלאומית, 
תכנית השלום במזרח התיכון. לאחר מכן, גם סעודיה הצטרפה 
אליה, והודיע שבוועידה ייקח חלק שר הכלכלה והתכנון המקומי, 

מוחמד בן מזיד אל טווז'ירי.
כזכור, הבית הלבן הודיע לפני כחודש כי החלק הכלכלי של 
"תוכנית המאה" יושק בסוף חודש יוני. על פי הודעה משותפת 

הכלכלי  החלק  ובחריין,  הברית  ארצות  של 
ושומרון  ביהודה  השקעות  לעודד  נועד 
ובעזה. במסגרת השקת חלק זה של התוכנית, 
יתקיים אירוע לגיוס ההשקעות שייערך ב-25 
בהשתפות  שבבחריין  במנמה  ביוני,  וב-26 

שרי כלכלה ואנשי עסקים.
הלבן  הבית  הודעת  לאחר  קצר  זמן 
להחרים  בכוונתם  כי  הפלסטינים  הצהירו 
החברתי  הפיתוח  שר  הוועידה.  את 
"כל  כי,  אמר  מג'דלאני,  אחמד  הפלסטיני, 
פעולה  כמשתף  יחשב  שישתתף  פלסטיני 
ההסברה  שר  וישראל".  האמריקנים  עם 
הפתח,  של  המרכזי  הוועד  וחבר  הפלסטיני 
בחוסר  לתוכנית  התייחס  רודינה,  אבו  נביל 

אמון ואמר כי היא חסרת תוחלת. "כל עסקה כלכלית ללא נתיב 
פוליטי, דינה להיכשל".

דיווד  השגריר  אמר  האמריקאית  לתקשורת  בראיון  כך,  בתוך 
פרידמן כי לישראל הזכות לספח שטחים מסוימים, אך לא סביר 
שאת כל הגדה. הדברים גרמו לתגובות זועמות מצד הפלסטינים 
וגורמי שמאל בישראל, אך לא נשמעה הכחשה נחרצת על דבריו 

יוצאי הדופן מטעם הבית הלבן.
הוא  פרידמן  עוד  "כל  כי  אמרה  זנדברג  תמר  ח"כ  מרצ  יו"ר 
עליו  ההתנחלויות,  למדינת  ולא  לישראל  הברית  ארצות  שגריר 
לדעת שסיפוח הוא אסון למדינת ישראל. השגריר לא נמצא כאן 
על מנת לסייע לזרוע ההתנחלויות הקיצונית והמשיחית, שפועלת 
כיבוש.  וללא  וביטחון  לחיים של שלום  כל אפשרות  לסכל  כדי 
שלום הוא האינטרס של ישראלים ופלסטינים שחיים כאן, גם אם 

הממשל האמריקני החליט לשרת את הימין הקיצוני בלבד".
דונלד  הברית  ארצות  לנשיא  קראו  עכשיו"  "שלום  בתנועת 
הוא  פרידמן  "השגריר  מתפקידו:  פרידמן  את  להדיח  טראמפ 
סוס טרויאני בשליחות הימין המתנחלי, המחבל באינטרסים של 
של  האחריות  וחסרי  הקיצוניים  דבריו  לשלום.  ובסיכוי  ישראל 
טראמפ,  הנשיא  של  השלום  תוכנית  פרסום  לפני  רגע  פרידמן, 
אינם מותירים מקום לספק - על הנשיא האמריקני, אם בכוונתו 
עוד  חפציו  את  לארוז  לפרידמן  להורות  הוגן,  כמתווך  לשמש 

הערב".
ביום חמישי שעבר השליח האמריקני למזרח התיכון, ג'ייסון 
גרינבלט, האשים בחשבון הטוויטר שלו את הרשות הפלסטינית 
בקריסתה. הוא טען כי ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד שתאייה 
"הרשות  לדבריו,  הרשות.  של  הכלכלי  למצבה  בנוגע  טועה 
הפלסטינית גרמה למצב זה. הגיע הזמן שהרשות תנקוט צעדים 

עמה  לבני  אחריות  עליה  ותיקח 
"הרשות  גרינבלט.  צייץ  ולכלכלה", 
את  להאשים  יכולה  לא  הפלסטינית 
במצב  השאר  כל  ואת  הברית  ארצות 

אותו היא עצמה גרמה".
שעבר  בשבוע  שפורסם  בריאיון 
שתאייה  הביע  טיימס",  יורק  ב"ניו 
עלולה  הפלסטינית  הרשות  כי  חשש 
הבא  בחודש  רגל  לפשיטת  להגיע 
הולך  "זה  שלאחריו.  בחודש  או 
הבחינות.  מכל  חם,  קיץ  להיות 
אמר  לכך"  נגיע  שלא  מקווה  אני 
רוצים  הישראלים  "אם  שתאייה. 
שהרשות הפלסטינית תקרוס, שידחפו 
לקריסתה. אנו לא נפרק את הרשות. אבל הם יכולים להביא לכך. 

במקרה כזה – אש"ף ינהל את ההצגה".

 קל בחוץ – קשה בפנים

למרות שמבחינת ישראל ישנו הישג מסוים בכך שארצות ערב 
שהמאמצים  נראה  בארץ  שפה  הרי  טראמפ,  לוועידת  מגיעות 
דרסטית  עלייה  השבוע  ומתחילת  פרי  נושאים  אינם  המדיניים 
בשיגורי בלוני התבערה – מה שמוביל בדרך כלל לסבבי לחימה: 
מחבלים  ששיגרו  תבערה  בבלוני  שמקורן  שריפות  שמונה 
עזה,  ביום שלישי בשטחים פתוחים בעוטף  פרצו  עזה  מרצועת 
לא דווח על נפגעים אך נגרם נזק. כוחות כיבוי בסיוע יערני הקרן 

הקיימת לישראל פעלו לכבותן.
השריפות פרצו בשטחי המועצה האזורית אשכול, כולל ביער 
בתגובה  נגב.  שדות  האזורית  שבמועצה  שוקדה  וביער  בארי, 
של  נוסף  צמצום  על  בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם  הודיע 
"בעקבות  אחרת.  להחלטה  ועד  מעכשיו  לרצועה  הדייג  מרחב 
המשך השרפות והפרחת בלוני התבערה ברצועת עזה לעבר שטח 
עד  של  לטווח  עזה  ברצועת  הדיג  מרחב  הערב  צומצם  ישראל, 

שישה מיילים ימיים עד להודעה חדשה", נמסר.
בתחילת השבוע פרצו חמש שריפות באזור העוטף, שהגדולה 
בהן הייתה בשדה חיטה סמוך לכפר עזה, אשר כילתה יותר ממאה 
דונמים. אמש בלון תבערה גרם לשריפה במטע אבוקדו בקיבוץ 
נחל עוז. מאז החלה עונת הקיץ פרצו יותר מ-80 שריפות בעוטף 
מתוסכלים  והתושבים  תבערה,  מבלוני  כתוצאה  שנגרמו  עזה 

מהמצב.
ראשי  עם  נפגש בשבוע שעבר  כוכבי  אביב  רא"ל  הרמטכ"ל, 
הרשויות בעוטף עזה ושדרות. "אסור שטרור הבלונים יימשך", 
המדיני  ההסדרה  התהליך  על  ורמז  בשיחה  הרמטכ"ל  אמר 
שמתקיים מול רצועת עזה, "ההפחתה בכמות הפרחות הבלונים 
והאירועים האלימים על הגדר איננה מקרית. אנו מעדיפים לתת 

לזה הזדמנות".
עוד ציין הרמטכ"ל: "הצלחנו לייצר משוואה שתביא להפחתה 
באירועים גם ברמה המבצעית". בנוסף אליו, השתתף בשיחה גם 
מפקד פיקוד הדרום אלוף הרצי הלוי, ובה הם שוחחו על האתגרים 
המשותפים ועל המשך חיזוק שיתוף הפעולה ההדוק בין צה"ל 
לבין ההתיישבות. מודבר בפגישה ראשונה בין הרמטכ"ל לראשי 

הרשויות בעוטף עזה לאחר שנדחתה במשך שבועיים.
ברצועת  המצב  על  סקירה  העוטף  לראשי  העביר  גם  כוכבי 
עזה וכן על ארגוני הטרור הפועלים בה. כמו כן, במפגש דיברו 
ראשי העוטף על הצורך לחזק את ההתיישבות באזור. "צה"ל הוא 
"בלי  מהם.  אחד  אמר  לביטחון",  הקשור  בכל  שלנו  המשכנתא 
ביטחון יהיה קשה לאזור". הרמטכ"ל הציג בפני ראשי הרשויות 
בעוטף עזה את תמונת המצב בדרום ותדרך אותם בנוגע לאתגרים 

הצפויים בהמשך.

כישלון לפלסטינים: 
ארצות ערב המתונות ישתפו 

פעולה עם 'עסקת המאה'
השלב הראשון בעסקת המאה של טראמפ מתחיל באופן חיובי לישראל, כשעוד ועוד מדינות ערביות מאשרות השתתפות 

במפגש שיזם נשיא ארה"ב, חרף התנגדות הפלסטינים



מזל טוב! לאומי מציע 2 הלוואות ייחודיות כדי שתוכלו לחגוג בראש שקט:

לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. 
הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום 
זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות 
או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות 

להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח בחשבון זוג המתחתנים, –עד 75,000 ₪ בחשבון הורי החתן וכן עד 75,000 ₪, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי
של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים
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אורלי גינצבורג
צילום: דוברות מד"א

לענות  מנת  על  הביתה  לרגע  נכנס  ההורה  צלצל,  הטלפון 
לטלפון והילד ששיחק בחצר הבית באופני פעוטות, נטש אותם 
ועלה על הסולם הקטן שליד הבריכה הביתית. רק מי שהיה ממש 
ליד הבריכה, יכול היה לשמוע את צליל המים בהם הילד שקע. 
כשילד טובע, לא תשמעו אותו זועק לעזרה. הוא פשוט שוקע. 2 
דקות מרגע הטביעה מתרחש איבוד הכרה וכעבור 4-6 דקות נגרם 

נזק מוחי בלתי הפיך.
תינוקות ופעוטות עלולים לטבוע במים בעומק 10 ס"מ בלבד. 
עלולים  הם  ולכן  גופם,  למשקל  ביחס  כבד  תינוקות  של  ראשם 
מקרי  מרבית  את  גיגית.  או  אמבטיה  מים,  דלי  לתוך  להתהפך 
הטביעה ניתן למנוע על ידי השגחה רציפה וצמודה ללא הסחות 
דעת. ההורה שחזר, ראה את בנו מוטל במים, הוא הוציא אותו 
במהירות, הזמין את שרותי ההצלה ופה יש לו רק להתפלל לבורא 

עולם שיציל את בנו ולא ישאיר בו נכות בעקבות הטביעה.
מכת טביעות, היא מכה אגרסיבית ונשכנית שבכל שנה בעונת 
קיץ גובה את חייהם של בוגרים ועד פעוטים. לפעמים שניה של 
חוסר תשומת לב, הופכת לטרגדיה מצערת שמתחילה חיים של 

יונה,  בכפר  קרה  זה  השבוע  מחדש.  משפחה 
קשה  כשמצבו  החולים  לבית  פונה  פעוט  שם 
מחריף  אף  מצבו  השורות  כתיבת  ובשעת 
לצערנו. מחילת עונת הרחצה – רק לפני חודש 
– שישה ילדים נפטרו כתוצאה מתביעות רובן 

בבריכות פרטיות בחצרות בתים.
זה עתה שלושה ילדים מתנדנדים בין חיים 
למוות ועוד ילד במצב בינוני בסיפורים מאוד 

זהים על בריכות ילדים.
ואלה אגב, הנתונים הכללים באשר לטביעות 
בשנה שעברה שהתפרסמו ע"י מד"א: במהלך 
מד"א  כוחות  העניקו  הקודמת  הרחצה  עונת 
טיפול רפואי ל- 257 בני אדם שנמשו מהמים, 
6 פונו במצב אנוש  72 שטבעו למוות,  מהם: 
מצבם   6 החייאה,  לפעולות  שנזקקו  לאחר 
קשה, 19 במצב בינוני ו- 154 פונו במצב קל. 
הים  בחופי  התרחשו  הטביעה  ממקרי   140
7 בחופי הכנרת,  ים המלח,  9 בחופי  התיכון, 
 24 ו-  ציבוריות  בבריכות   37 אילת,  בחופי   6
בנחל   2 הירדן,  בנהר   4 פרטיות,  בבריכות 

הירקון, 2 בסחנה, 1 בירדנית ו- 1 בנחל פרת.
בקרוב קמפיין חדש ברחבי הארץ יעלה את המודעות לעניין זה, 
זאת במסגרת פעילות של חמישה משרדים שונים בהובלת משרד 
עסוקים  הם  הקיץ  ומתחילת  ילדים  בטיחות  לקידום  הבריאות 
בעשייה רבה בעניין זה ובעניינים נוספים הקשורים לשמירה על 
חייהם של ילדים: "אמור לצאת לעיתונות השונה קמפיין שיעסוק 
ובצימרים  פרטיות  בבריכות  ילדים  תביעות  של  בנושא  בעיקר 
שמדגיש את הצורך בהשגחה צמודה על ילדים בסביבת מים. אני 
מקווה שעוד לפני חופשת הקיץ", מספרת לנו אביטל אפל מנהלת 

התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
"הסלוגן יהיה: 'ליד המים אל תורידו מהם את העיניים'. בנוסף 
שונים  משרדים  כמה  של  מאוד  פעילות  גם  יש  הגדול  לקמפיין 
שיכול  משהו  ומוסיפה  אפל  מספרת  פרויקטים",  כמה  לטובת 
לבטיחות,  הלאומית  התוכנית  "מתקציב  החרדים:  אותנו  לעניין 
ובמגזר  משרד החינוך עיבה את שיעורי השחייה במגזר החרדי 
הבדואי והערבי, לאור העובדה כי אלה חברות שיש בהן פחות 

שיעורי שחיה ולכן רצו לעודד שחיה דווקא בחברות הללו".
לפני צאת הילדים לחופשות, דאגו מטעם התוכנית לתת לבתי 
צאת  לקראת  הנדרשת  הזהירות  על  שונים  לימוד  חומרי  הספר 
זה  בנושא  הטביעות.  בנושא  גם  השאר  ובין  לחופשות  הילדים 
הטביעות.  תרחישי  את  לעומק  "בדקנו  כי  אפל  הגברת  מוסיפה 
וזיהינו שיש תרחישים  100 מקרים שונים  בדקנו לעומק לפחות 
קורה  זה  לרוב  הצעירים  בגילאים  בגילאים,  תלוי  זה  אבל  רבים 
בדברים  אף  ולעיתים  ביתיות  בריכות  כלומר   – הבית  בסביבת 
קטנים יותר כמו גיגית מים וכדומה, זה בגילאים הצעירים ממש 
 – יותר  הגדולים  לגילאים  שהולכים  ככל  שלש.  הגיל  בסביבות 
כמו  עצמם  על  לוקחים  נוער  שבני  סיכונים  זה   15-17 גילאי 
כניסה למי בשעות החשיכה, כניסה ללא מציל או מעורבות של 

אלכוהול".
השנה  לצערנו  כאמור 
גדול  הטביעות  מספר 
ביקשנו  אבל  במיוחד, 
להתייחס  אפל  מאביטל 
לתופעה נוספת בימי הקיץ 
הנשכחים  הילדים  וזה 
השנה  שם   – ברכבים 
ילדים  אין  שמים  בחסדי 
שנפטרו מכך ועל זה היא 
בהם  שנים  יש  כי  אומרת 
בהקשר  אסונות  יותר  יש 
הזה ושנים שישנם פחות, 
אבל חשוב לה להדגיש כי 
זה שאין אסונות, לא אומר 

שאין מקרים.
מתוקף  שעוקבת  כמי 
הנושאים  על  תפקידה 
הללו, היא אומרת שכן יש 

מקרים של שכחה שלא מגיעים לעיתונות כי מצליחים להציל את 
הילדים טרם אסון חלילה. עוד היא מוסיפה, שלרוב מקרים כאלה 
מתרחשים בזמני החופשה – אז אין שגרה וסדר והורים שוכחים 
לאחראים  גם  האנשים  סוגי  לכל  פועל  קורה  זה  הילדים.  את 
והעניין  באחרים  כמו  זה  בתחום  מאוד  להיזהר  יש  לכן  שבהם, 

הזה בדוק מחקרית.
זה   – ילדים  בקרב  הדרכים  שתאונות  אומרת  היא  בנוסף, 
יש  לכן  ביותר בחופשות הקיץ,  למעשה הגורם לאסונות הגדול 
להזהיר את הילדים כמו כן לדאוג שהם יהיו באחריות בוגרת כל 

הזמן ולא לעשות הנחות בשום פנים ואופן.
בנושא הבריכות, לא להשאיר אפילו לרגע ילד ללא השגחה או 
גישה למקור מים, בנושא הרכבים לדאוג לתזכורת ממש חזקה – 
לדוגמה הודעה לבת או בן הזוג 'הנה הילד הורדתי אותו מהרכב' 
ובנושא התאונות: עודף ערנות מצד נהגים, הורים צריכים להכניס 
טוב טוב לראש של הילדים את הסכנות הכרוכות והשגחה בוגרת, 
לבטיחות  הלאומית  התוכנית  מנהלת  אפל,  אביטל  ממליצה  כך 

ילדים.

כך תמנעו אסון
המקרים הרבים שהפכו לתופעה ממיתה, הביאו את ד"ר אורי 
לציבור  לפנות  קפלן,  הרפואי  במרכז  ילדים  מיון  מנהל  בלה, 
ההורים ולהביא לידיעתו שורה של הוראות בטיחות באמצעותנו.

הד"ר בלה מספר כי "בשבועות האחרונים הגיעו לבית החולים 
ילדים לאחר שטבעו, ביניהם ילדים בוגרים שהיו בבריכה אך לא 
היו מיומנים בשחייה וגם פעוטה בת שנתיים שהכניסה את הראש 
לדלי הספונג'ה. ברוב המקרים מדובר בהיסח דעת וחוסר תשומת 
לב", מדגיש ד"ר בלה, ולכן חשוב להקפיד על הוראות הבטיחות.

אינו  אך  יותר  גדול  או   5 גיל  עד  שלכם  הילד  "אם  לדבריו, 
יודע לשחות, הוא חייב להיות בהשגחה צמודה. זה אומר שאתם 
גם  נכון  הדבר  עין.  ובקשר  ממנו  נגיעה  במרחק  להיות  צריכים 
אם הילד לובש מצופים או נעזר בגלגל. כמו כן, מומלץ לשחות 
רק במקומות בהם יש נוכחות של מציל, גם בים וגם בבריכה". 

לדבריו יש לזכור שגם בבית צריך להיזהר.
פעוט  ולכן  לגוף  ביחס  כבד  ראש  יש  ופעוטות  "לתינוקות 
ובגיל  לתוכו  וליפול  להתהפך  עלול  מים  מקור  מעל  שמתכופף 
לכך,  אי  מהמצב.  עצמו  את  לחלץ  כיצד  ידע  לא  הוא  הזה  הרך 
ובריכה  גיגית  דלי, אמבט,  לרוקן את המים מכל מיכל,  הקפידו 
מתנפחת שאינם בשימוש ומנעו גישה לכאלה שלא ניתנים לריקון 

)כמו בריכה פרטית או בורות מים(". 
עדים  אנו  האחרונות  בשנים  כי  להזכיר,  מבקש  בלה  הד"ר 
לטביעות רבות בבריכות ביתיות. על כן חובה להשגיח על הילדים 
בזמן שהם בבריכה הביתית וכדאי להוציא את המים מהבריכה או 
לדאוג שתהיה מכוסה או מגודרת בזמן שאתם לא נמצאים לידה 

כי הילדים עשויים להגיע למים בלעדיכם וזה מתכון לאסון.

הקיץ בקושי התחיל, וכבר: 
6 פעוטות טבעו למוות

טרגדיה רודפת טרגדיה: כמות הטביעות מזנקת השנה, המקרה הקשה האחרון התרחש בשבוע האחרון • המדינה מקצה 
משאבים בהסברה מונעת אסון, כולל פנייה ייעודית לציבור החרדי • כך תמנעו אסון



חדש לחברי מכבי!
 במרכז הרפואי

׳לב העיר׳

מרפאת רופא
תורן מומחה

ימים א׳-ה׳: 19:00-21:00
יום ו': 8:00-12:00 | שבת: 19:00-21:00

ללא תשלום

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בירושלים,

המרכז הרפואי ׳לב העיר׳, רח' שח"ל 79, גבעת מרדכי

לשרותכם
בית מרקחת 

צמוד למרפאה
א'-ה' 8:00-21:00

ו' 8:00-12:00
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אריה לוין

צילומים: דוד קשת ודוברות משטרת ישראל

עדיין בהלם  ברק  בבני  'תפארת שמעון'  בית הכנסת  בהנהלת 
התורה  ספר  חילול  עם  השבוע  באמצע  שהתגלה  מהוונדליזם 
שנגנבו.  נוספים  תורה  ספרי  וארבעה  לרצפה,  בביזיון  שהושלך 
במשטרת ישראל נמשכת חקירת המקרה במטרה להשיב את ספרי 
התורה ולהביא את הפורעים לדין, צוות החקירה ביצע איסוף של 

מצלמות אבטחה באזור. 
ביום שלישי בבוקר הגיעו מתפללי בית הכנסת 'תפארת שמעון' 
לתפילת שחרית ולמרבה התדהמה הם גילו כי ארון הקודש בבית 
הכנסת הממוקם בלב העיר בני ברק נפרץ הלילה וארבעה ספרי 
ספרי  גם  כך  על הרצפה,  נוסף הושלך  תורה  ספר  נגנבו,  התורה 
'אורחות תורה'. רבה  הנביאים. מדובר בבית הכנסת של קהילת 
של ב"ב הגרש"צ רוזנבלט שליט"א שהגיע להתפלל במניין השני 

בביהכנ"ס, שמע מהגבאים את דבר הפריצה.
דקה  בן  בנאום  היום  באותו  התייחס  מש"ס  אזולאי  ינון  ח"כ 
במליאת הכנסת לתקרית: "הבוקר קמנו לבוקר מזעזע של חילול 
חמשה ספרי תורה בביה"כ 'תפארת שמעון' בבני ברק. פורסם כי 
המשטרה חוקרת את המקרה. התקווה שלנו שהמשטרה לא רק 
כמו המקרה של  ולא  לתוצאות האמת.  גם  תגיע  אלא   – תחקור 
שריפת ביה"כ בקריית יובל שהמשטרה עדיין טרם הגיעה לחקר 

האמת".
לא  אנו  "לפעמים  כי,  ואמר  המשטרה  את  ביקר  אזולאי 
מתלוננים כי ישנן מקרים שיש למשטרה כבר את שמות החשודים 
אבל עדיין טרם התאמצה לעצור אותם. כמו במקרה המזעזע של 
תקיפת הנער בליל לג' בעומר שעדיין המשטרה לא טיפלה באותו 
פורעים  ידה על אותם  ישראל לשים  קורה למשטרת  אני  שוטר. 
קדושה.  של  ריח  ממנו  שנודף  דבר  בכל  שמזלזלים  ופושעים, 
וכמובן אנו מגנים כל מקרה של אלימות ולא משנה מאיזה מגזר. 

האלימות חייבת להיפסק".
שר  מרן  של  למעונו  הכנסת  בית  גבאי  עלו  השבוע,  באמצע 
לו את דבר המקרה. שר התורה  וסיפרו  התורה הגר"ח קניבסקי 
ַּגָּנִבים ָּבאּו ְלָך ִאם ׁשוְֹדֵדי  ציטט באוזני הגבאים את הפסוק "ִאם 
ַלְיָלה" ואמר שצריך להתפלל שימצאו את ספרי התורה. בקו 'דרך 
נכדו  לשאלת  כי  פורסם  התורה,  משר  סיפורים  שמביא  אמונה' 
מה צריכים לתקן ענה: "מה הם אשמים". וחזר ואמר שצריכים 
פי  על  ימצאו.  השם  שבעזרת  ובירך  שקרה.  מה  על  להתפלל 

הוראתו, תתקיים הלילה עצרת תפילה בבית כנסת.
מהמשטרה נמסר מוקדם יותר באותו היום כי, "הבוקר התקבל 
״אורות  הכנסת  לבית  התפרצות  בוצעה  לפיו  דיווח  במשטרה 
מהמקום  הדיווח  פי  על  ברק.  בבני  עקיבא  רבי  ברחוב  התורה״ 
ישראל  משטרת  שוטרי  להיכל.  נזק  ונגרם  תורה  ספרי  נגנבו 

במקום. המשטרה פתחה בחקירה. משטרת ישראל רואה בחומרה 
כל אירוע אלימות ובריונות נגד גוף ורכוש ותפעל בכל האמצעים 

העומדים לרשותה נגד פורעי החוק".
תחושות  על  לתקשורת  סיפר  הכנסת,  בית  גבאי  כהן,  משה 
הההלם והזעזוע: "אנשים לא ידעו מה לעשות. הם יצאו, נכנסו, 
חיפשו את הגבאים, התקשרו אליי והעירו את הגבאי השני, ניסו 
על  קפאו  אנשים  הזה.  הנוראי  המצב  עם  להתמודד  איך  להבין 
תיאר  כהן  יהודים".  לא  שהפורצים  "ברור  לטענתו,  מקומם". 
את שראה: "ארון הקודש היה פתוח בחלקו העליון וגם בחלקו 
שהיו  הנביאים  ספרי  את  ממנו.  נגנבו  התורה  וספרי  התחתון, 
בחלקו התחתון השליכו הפורצים לרצפה". הוא הוסיף כי "שני 
ספרי תורה ישנים שנגנבו הם מימיו הראשונים של בית הכנסת, 
בו. אני מקווה שיתפסו את הגנבים.  עוד כשהחזון איש התפלל 
לפני שנמלטו הם שברו מצלמות ועקרו את המכשיר המקליט את 
צילומי האבטחה, גנבו מסך, כרטיסי זיכרון, מחשב נייד. הם ניסו 

לטשטש כמה שיותר ראיות"

 סוחרים וגנבים

יודאיקה, מועדים להיגנב בשל  וכלי  ספרי תורה, ספרי קודש 
שווים הרב. בהקשר של גנבת ספרי התורה, ביקשנו לשוחח עם 
קודש  לתשמישי  המקור  "נויפלד",  של  הבעלים  נויפלד,  הרב 

מרבי עקיבא בבני ברק, בעל וותק בתחום.
"מה שאני ידוע לי בכל השנים שאני עוסק בזה, שספרי תורה 
גנובים נוסעים לחו"ל. שם מוכרים אותם לכל מיני יהודים שלא 
ובעוד  באמריקה  באנגליה,  ברומניה,  בהונגריה,  בזה  מבינים 
ריכוזי יהודים בחו"ל שפחות מבינים בזה", עונה הרב נויפלד לאן 
לידיים  מגיע  הספר  אופן  בכל  ואם  גנובים.  תורה  ספרי  נלקחים 
יותר פקחות, אי אפשר לזהות כלום על הספר תורה, אלא על הבן 
יכול לבדוק אותו  אדם שמיא אותו: "מי שבא למכור לך, אתה 
אישית. שואלים אותו מי זה אבא שלו ומי זה סבא שלו ולאיזה 
מתחילים  הם  כלל  בדרך  מתפלל.  ואיפה  משתייך  הוא  קהילה 
להסתבך וקולטים את זה מיד. עוד יותר, כאשר הוא אומר שזה 
הגיע אליו בירושה – כמו שבדרך כלל הם מספרים ואז שואלים 
לא  הם  הזה  השלב  ואת  חסידות  או  קהילה  ומאיזו  ממי  אותם 
מתכננים", אומר הרב שהוא מהסוחרים הידועים בעיר בני ברק 

ובעל וותק במקום.
באופן אישי, הוא לא חווה סיפור עם ספרי תורה אצלו בחנות, 
בא  "פעם  גנובות:  תפילין  עם  מעניין  מקרה  לא  היה  כן  אבל 
אליי בחור שסיפר לי שהוא עזב את הדת ואין לו מה לעשות עם 
התפילין ושהוא רוצה למכור לי. אני הרגשתי שזה גנוב. היה רקום 
על השקית שם ולא היה נראה לי לפני העדה אליה הוא משתייך 

שזאת המשפחה שלו. אמרתי לו רק רגע, עשיתי כאילו אני בודק 
במקום.  אותו  שעצרה  משטרה  הזמנתי  הזה  ובזמן  התפילין  את 
התפילין באמת לא היו שלא ומכן הייתה לנו מלאכה לבדוק של 

מי התפילין והצלחנו להחזיר לו אותם".
בארץ  גניבות  שמונע  פתרון  עוד  על  לנו  מספר  נויפלד  הרב 
ישראל. זאת תוכנה מיוחדת שנקראת 'משמרת סת"ם'. למעשה כל 
ספר תורה שיוצא אחר כתיבתו לבית כנסת או בית מדרש, הספר 
תורה,  או אחר ספר  זה  וכאשר מגיע לסוחר  מצולם מכל צדדיו 
הוא יכול לבדוק באופן כמעט אוטומטית מה מקור ספר התורה. 
בהקשר הזה אומר נויפלד, זה מונע המון סחר שאינו כשר מרחבי 
הארץ ובאופן מוחשי מעכב גניבות ספר תורה, אבל הבעיה לא 
נמנעה באותם ארצות בחו"ל אליהם עוד לא הספיקו להגיע אותם 
מכישורים מתקדמים. הבעיה בחו"ל גדולה בהרבה כאשר מדובר 
בחו"ל, שכן, בארץ המשטרה פותחת בחקירה ומתחילה לחפש 

ולפעמים גם מצליחה להשים יד על הגנבים.
ובשביל  לחפש  יכולים  לא  לחקור,  יכולים  לא  הם  בחו"ל, 
למצוא צריך את המשטרה המקומית שלא תמיד שמחה לעזור וזה 
כמעט אבוד. לראיה לכך שהמשטרה אכן בישראל כן עושה, הוא 
מספר לנו אנקדוטה שהייתה בבני ברק: "היה יהודי חולני שהיה 
קודש  ספרי  של  בבית  ענק  חדר  לו  והיה  מחנויות  ספרים  גונב 
המשטרה  הגנובים.  הספרים  את  מאחסן  היה  בו  עתיקים  חלקם 
עשתה מאמץ לתפוס אותו וכשתפסו אותו, המשטרה קראה לכל 
בעלי החנויות בעיר בני ברק שינסו לזהות ספרים ואכן בסוף הם 
זיהו את הספרים. גם לי קראו והייתי שם וזהיתי משהו שלי שנגנב 

לי מתחת לעיניים".
במענה לשאלה מה מקרה הגניבה הכי גדול שהוא זוכר בעיר 
ברק,  בבני  הצורפים  של  בסניף  שנים  כמה  לפני  כי  מספר  הוא 
היה  והכלי  הכנסת  מחברי  לאחד  מיוחד  מאוד  כלי  איזה  הכינו 
בדברים  מתעניין  הוא  כאילו  החנות  אל  אדם  נכנס  בחנות  מוכן 
אחרים וברגע שהמוכר לא ראה אותו, הוא לקח את הכלי שבתוכו 

היה אומר להיות איזה קלף עתיק.
לא  והוא  שלו  הפרצוף  את  לזהות  התקשו  במקום  המצלמות 
כובעים  לחנות  הגיע  הוא  אחד  יום  אדיר!  נזק  היה  וזה  נתפס 
בבני ברק וניסה לגנוב אולם שם הוא לא הצליח ונתפס. במכשיר 
הוא  שמים  ובחסדי  מקרה  לאותו  גם  ראיות  היו  שלו  הטלפון 

החזיר את הגניבה היקרה.

הרב נויפלד: 
"ספרי תורה גנובים 

מועברים לחו"ל"
זעזוע בבני ברק: בית הכנסת 'תפארת שמעון' חולל, ארבעה ספרי תורה 
נגנבו • הגבאי: "ברור שהפורצים לא יהודים" • פנינו לבעל חנות מובילה 
בעולם תשמישי הקדושה, בניסיון להבין מה מניע את הגנבים הנאלחים



מבחר סלוני עור בהתאמה אישית לפי מידה!
ניתן לרכוש ממחלקת העודפים שלנו במחירים מוזלים

כתובתינו: בן ציון גליס 40 פתח תקווה | טלפון: 03-6499091
שעות פתיחה: א-ה 10:00-19:30 יום שישי: 10:00-13:00

www.salonim.com :אתר אינטרנט

5,990החל מ-דגמי 2019
ש"ח

מי אנחנו?
אנו בחברת סלונים פועלים כבר 10 שנים בתחום יצור ויבוא סלוני עור כורסאות ועוד...
אנו מאמינים במוצר איכותי לשנים רבות, שירות אישי לכל לקוח ומחיר הוגן השווה לכל נפש.

אנו מתמחים בהזמנות בהתאמה אישית לכל לקוח: 
לפי מידה, צבע, דרגות קושי למושבים ועוד...

מוזמנים לבקר אותנו בחנות שלנו ולרכוש ממבחר הדגמים החדשים והעדכניים ביותר.

שולחן אוכל 2000 ש"ח תצוגה/עודפיםשולחן אוכל 2500 ש"ח תצוגה/עודפיםשולחן אוכל 2000 ש"ח תצוגה/עודפים

סלון עור דגם רוסו רק 5990 ש"ח סלון עור דגם ניקול רק 5990 ש"ח

סלון עור דגם רומי רק 5990 ש"ח

תואמיםכסאותמבחר
250ש"ח

רק-

בס"ד
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ָלָּמה ִנָּגַרע
הגירעון. בטח שמעתם עליו. שר האוצר כחלון 
לנו  יש  היום  והנה  אותו,  לייצר  כדי  קשה  עבד 
מהתוצר.  ל-4%  מתקרב  שכבר  לתפארת,  גירעון 
רק להיזכר, היעד היה 2.9 אחוזים, שזה לא מעט בכלל, אבל 
הנה כחלון הצליח לשבור כל רסן ולהגדיל את הגירעון בזמן 
שאין בו שום צורך. כעת הגיע יום נקם ושילם. טוב, לא נקם, 

אבל שילם שלם ישלם, זה יהיה בגדול.
תכנית  לממשלה  יציג  כחלון  השר  הקרוב  ראשון  ביום 
את  להקטין  שאמורה  גזירות",  "תכנית  הגירעון,  לצמצום 
לא  עדיין  זה  ל-6 מליארד שקלים.   2 בין  הוצאות הממשלה 
הפעם  זו  למעשה,  חיובי.  כיוון  זה  אך  הגירעון,  את  סוגר 
ומציע  הגירעון,  של  בקיומו  מכיר  כחלון  שהשר  הראשונה 
תכנית אופרטיבית להקטין אותו. עצם ההבנה שיש כאן בעיה 
דרך  יש  ועדיין  תקווה,  ניצני  כבר  היא  בה  לטפל  שחייבים 

ארוכה לפנינו כדי לחזור לדרך הישר.
 2.9( זו ה"פריצה" מיעד הגירעון  הבעיה המתוארת כעת, 
אחוז(, אך גם היעד עצמו הוא גם בעיה. מדוע הייתה צריכה 
המדינה להגדיל את הגירעון בכמעט שלושה אחוזים, בזמן 
שאין מצב חירום או צורך מהותי להיכנס לחובות? מה היה 
חשוב ודחוף להוציא את הכספים, שעליהם כולנו משלמים 
לשרת  היה  יכול  העבר  חובות  צמצום  דווקא  כאשר  ריבית, 

אותנו באופן יעיל יותר?
הבה ניזכר במובן מאליו - גירעון למה הוא רע? כי הלוואות 
ריבית.  עליהן  לשלם  צריך  גם  אלא  להחזיר,  רק  לא  צריך 
מכירים אנשים שחיים על חובות, רק מגלגלים מה לשם? כמו 
שיש אנשים כאלה, כך יש גם מדינות כאלו. ההסתבכות היא 
רק עניין של זמן, בסוף זה תמיד נגמר בפשיטת רגל ובמשבר 
כלכלי  משבר  בגלל  לפעמים  הסדר.  בזה  תמיד  לא  כלכלי. 
מצב  הוא  חוב  החובות.  את  לגלגל  להמשיך  בעיה  נוצרת 
מסוכן וגם יקר. אדם אחראי או מדינה אחראית יכולים להיכנס 
לחוב, אך רק בהינתן שני תנאים: שיש לחוב הצדקה ברורה, 
ויש תכנית מסודרת מאיפה לשלם אותו. בהיעדר תנאים אלו, 

מדובר במצב סיכון שיכול בקלות להתפתח למשבר קשה.
לדעתם  האחרונות?  בשנים  לגירעון  הצדקה  הייתה  האם 
של מקרו כלכלנים, התשובה היא לא. השנים האחרונות היו 
שנות גאות, עם הכנסות מדינה גבוהות ועם אבטלה נמוכה. 
וכפי שלמדנו מפתרון החלומות של יוסף לפרעה, כאשר יש 
לנו שבע פרות שמנות, זה הזמן להיערך לשנים שיהיו פרות 
רזות. או במילים אחרות, אם יש היום כסף, אז צריך להחזיר 
את החובות שעליהם אנו משלמים ריבית היום, כי זה יאפשר 
לנו איתנות פיננסית שתאפשר לגייס כספים כאשר אנו נזדקק 

להם באמת.
לממשלה אין "עץ כסף", ממנו היא יכולה כל הזמן לחלק, 
עליהם  צריך להחליט מה הצרכים ה"חברתיים"  רק  כביכול 
ונחלק. לממשלה אין כסף, אלא מה  נוציא כסף, נקטוף  אנו 
שלה  חשוב  הכי  והתפקיד  כמס.  האזרחים  מן  גובה  שהיא 
שיותר  כמה  לשלם  יוכלו  שהאזרחים  תשתית  לייצר  הוא 
מיסים(.  אין  רווחים  )ללא  מיסים, מה שנקרא להרוויח כסף 
ביותר  החשוב  השירות  גם  שהיא  ביותר  החשובה  התשתית 
של הממשלה, היא לספק יציבות בטחונית ויציבות כלכלית, 
שתתקיים  וכדי  כלכלית.  פעילות  תתאפשר  לא  שבלעדיהן 

היציבות הזו, הממשלה צריכה לצמצם הוצאות.
רפורמות  לעשות  יכולה  שלא  מעבר,  ממשלת  זו  כעת 
משמעותיות וגם לא להעלות מיסים. לכן, הקיצוץ המתוכנן 

כעת יהיה די מצומצם במרחב הפעילות האפשרי. זו בשורה 
אי   – הרע  מיסים,  להעלות  אפשר  אי   – הטוב  ורעה.  טובה 
הוצאות.  לצמצם  כדי  חשובות  רפורמות  לבצע  אפשר 
הממשלה לא יכולה לנקוט פופוליזם, אך גם לא יכולה לתקן. 
לא נשאר אלא לקוות שהממשלה החדשה שתקום )הו, אתם 
יודעים כמה זה יכול להסתבך(, יהיה לה שר אוצר עם מדיניות 
הוצאות  ואת  הציבורי  המגזר  את  שתצמצם  כחלון",  "אנטי 
להרוויח  ואפשרות  יציבות  תהיה  האזרחים  ולנו  הממשלה, 

הרבה יותר.

 אפשר להקטין את מספר 
תאונות העבודה

כנראה  כאלה?  על  שמעתם  בניה,  באתרי  עבודה  תאונות 
שכן, כי בממוצע פעם בחודש קוראים כותרת על פועל בניה 
שנהרג, כרוטינה חוזרת. הידיעה פחות או יותר אותה הידיעה, 
הפכה  והתופעה  אחר,  ושם  מיקום  תאריך,  בה  רק מעדכנים 
מחצי  יותר  מעט  לפני  אך  זוכרים,  לא  אתם  לקבועה.  כבר 
שנה, ההסתדרות איימה להשבית את המשק אם הממשלה לא 
תטפל בנושא, ובכן, כל דרישות ההסתדרות התקבלו, ושום 

דבר לא השתנה.
שהיא  מאבק  פייק  עוד  על  ההסתדרות  את  לבקר  אפשר 
ניהלה, מאבק שיצר כותרות ואמור היה למצב את ההסתדרות 
את  משאיר  דבר  של  ובסופו  מהעובדים,  לה  שאיכפת  כמי 
הסטטוס קוו הקטלני. את ההסתדרות יש אכן על מה לבקר, 
אך מה שחשוב ללמוד מהמאבק הקוסמטי שלה הוא מה לא 
עובד ומה לא משנה את המציאות. ואת המציאות הזו חשוב 

מאד לשנות.
אחרי שאיימה להשבית את המשק, קיבל שר האוצר כחלון 
את רשימת הדרישות של ההסתדרות: תקן אירופי לפיגומים, 
במינהל  המפקחים  תקני  מספר  והגדלת  אכיפה  הגברת 
הבטיחות בעבודה, כמו כן אכיפה מוגברת על תקרת שעות 
חוק  הצעת  מנופאים,  להעסקת  חוק  הצעת  קידום  העבודה, 
הגברת  בטיחות,  ממוני  בניה,  באתרי  בטיחות  עוזרי  למינוי 
מודעות, השתלמויות חובה בתחום הבטיחות לכל העוסקים 
בתחום הבניה, ועוד. כל זה לא עזר לשנות את הסטטיסטיקה, 

פועלי בניין ממשיכים למות בתאונות.
איגודי  של  בקמפיינים  צורך  אין  זאת,  לעומת  בארה"ב 
הבניה.  תאונות  הרוגי  בנושא  חברתיים  ארגונים  או  עובדים 
אצל האמריקאים בונים הרבה יותר בטוח, לא רק בגלל תרבות 
של "מרובעות" ורצינות וזהירות בעבודה, אלא פשוט כי זה 
באתרי  ביטוחים  על  מקפידים  בארה"ב  לקבלנים.  משתלם 
זה אומר שמחירי הפרמיה  עבודה, וכאשר מתרחשת תאונה 
לחסוך  נחושים  העבודה  מנהלי  משמעותית.  בצורה  עולים 
בטיחות  באביזרי  להשקיע  אינטרס  להם  יש  ולכן  בעלויות, 
צריכים קמפיין בשביל  לא  הם  נהלי הבטיחות.  על  והקפדה 

זה, ולא הסתדרות.
זה  ואת  לקמבן,  למרוח,  לעקוף,  אפשר  תמיד  רגולציה 
לצערי לא מבינים הרבה מהמנסים לפתור את בעיית תאונות 
את  תסבך  אולי  נוספת,  רגולציה  הוספת  בישראל.  העבודה 

ההתחמקות, אך גם תסבך את האכיפה. לרגולציה יש עלויות, 
עליהם  ופיקוח  תקנים  קביעת  כסף,  עולה  מפקחים  העסקת 
עולים כסף, גם מהצד השני יועצי רגולציה ידעו תמיד לקחת 
במינימום  הפיקוח  את  לעקוף  כדי  לעשות  מה  ולייעץ  כסף 
סביר  תוצאות,  יהיו  לא  שלרגולציה  לומר  אפשר  אי  מחיר. 
שכן יהיו, אם יותר או פחות, אך יחד עם התוצאות יש עלויות 

שיושתו בסוף על הצרכנים ועל משלמי המיסים.
משיגה  ממשלתית,  הלא  הכלכלית  הרגולציה  של  הדרך 
את התוצאה בצורה יעילה יותר וזולה יותר. דומני שאין אדם 
כך  בנייתו,  במהלך  אדם  שנהרג  בבית  לחיות  נעים  שירגיש 
שלא נראה שמדובר בסוגיה במחלוקת. ברור לכולם שצריך 
וכאשר  למות.  יפסיקו  שעובדים  כדי  עבודה,  נהלי  לשנות 
הגלגל,  את  להמציא  לנסות  במקום  לשנות,  מה  מחפשים 
תדמית  לייצר  כדי  ציבוריים  מאבקים  לייצר  לנסות  ובמקום 
מביא  ומה  בעולם  עשו  מה  ללמוד  פשוט  עדיף  להסתדרות, 

לתוצאות, ואת מה שעובד לאמץ אצלנו.



הדרך של הרגולציה 
הכלכלית הלא 

ממשלתית, משיגה את 
התוצאה בצורה יעילה 
יותר וזולה יותר. דומני 

שאין אדם שירגיש נעים 
לחיות בבית שנהרג 

אדם במהלך בנייתו, כך 
שלא נראה שמדובר 

בסוגיה במחלוקת. 
ברור לכולם שצריך 

לשנות נהלי עבודה, כדי 
שעובדים יפסיקו למות

"



 את, תדאגי ללדת בשיבא. 
זו ה"השתדלות" שלך.

ארוחות
 עשירות  

בד"צ

תנאים
לשבת 
כהלכתה

מענה 
 הלכתי 
שוטף

בכירי
וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

פרופ' איל סיון
 מנהל אגף

נשים ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 

נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בעזרת ה' הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר.  
יחד עם זאת, את עושה את מירב ההשתדלות:

את בוחרת ללדת בשיבא - תל השומר.

 בשיבא תיהני מחוויית לידה נעימה, מהצוות הרפואי והמיילדותי
הבכיר ביותר וממצוינות רפואית אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה. 

בשיבא ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה רפואית מורכבת, 
 לצד הקפדה על דרישות ההלכה, שמירת שבת כהלכתה

וארוחות טריות בכשרות בד"צ.

 בקרוב! קורס הכנה ללידה
יום ראשון | י"ח בתמוז | 16:00-21:00

לרישום ולמידע כללי,
 מתאמת קשרי קהילה:

052-6667991
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"ימין חזק" - שלב ההתפכחות
לשעבר  השר  ולהתפצל.  לריב  ממשיך  הימין 
מחודשת  התמודדות  על  הודיע  שכבר  בנט,  נפתלי 
מוטי  ח"כ  את  יתר  בחריפות  תוקף  ה-22,  לכנסת 
יוגב מראשי הבית היהודי, שהשתלח בו מספר פעמים וקרא 
לבית  בנט  של  החבירה  וניסיון  מחדש  האיחוד  למאמצי 

היהודי "ככלב השב אל קיאו".
חלושה"  מ"תפיסה  סובל  היהודי  הבית  בנט,  של  לטעמו 
בנוגע להתנהלות מול ראש הממשלה בנימין נתניהו וב"ציות 
אוטומטי". "לא אשכח כמה חוסר גיבוי קיבלתי מכם כאשר 
איילת  עבור  ב-2015  מנתניהו  המשפטים  תיק  את  דרשתי 
שקד. הזהירו אותי )"אתה קורע את החבל!", "ביבי בחיים 
ממשלת  הקמת  תמנע  אתה  המשפטים!  את  לנו  ייתן  לא 
ימין"(. השגנו את זה למרות ההתנהלות הגמדית הזו שלכם. 
גישה חלושה זו אפשרה גם את הגירוש מגוש קטיף. כאשר 

לא סופרים אותך, לא סופרים אותך", כתב בנט.
ח"כ בצלאל סמוטריץ' המועמד לתיק התחבורה בממשלת 
רגעים  " ישנם  בימין.  והמאחד  המרגיע  לגורם  הפך  המעבר 
שצריך לעצור. המטרה של כולנו היא להקים ממשלת ימין. 
ימנית אחת  הדרך היחידה להגיע לשם היא שתהיה מפלגה 
לגיטימיים  דעות  חילוקי  ויהיו  יש  לליכוד.  מימין  גדולה 
בתוכנו וזה בסדר. זלזול, הכפשות ועלבונות לא יביאו אותנו 
לשום מקום.  בואו נוריד אגו ונמצא את הדרך", כך סמוטריץ'.

ההבדלים בין הימין של בנט לימין של הרב פרץ וסמוטריץ' 
תהומיים. אצל בנט גיוס בנות לשירות חובה הוא עיקר, בבית 
לסמכות  הראשית,  לרבנות  היחס  לאומי.  שירות  רק  היהודי 

רבנית ככלל, מעמד רבני צוהר ועוד.
נפתלי בנט שכיוון גבוה )ראשות ממשלה, לא פחות(, הבין 
ומשאירים  צעדיו  את  מצרים  החרדלי"ת  הציונות  שכבלי 
אותו בראשות מפלגת נישה. בפועל התברר, שבלעדי הגרעין 
פעם,  של  המפד"ל  הממוסדת,  הדתית  הציונות  של  הקשה 

אחוז החסימה הופך למשימה בלתי עבירה.
לימין יש רוב מוחלט בקרב המצביעים. באם ניקח בחשבון 
את קולות הימין שאבדו בגלל אחוז החסימה הגבוה, 3.25 
ימין  לבחור  לקלפי  שהגיעו  מצביעים  כ-350.000  אחוז. 
אלפי  עשרות  עוד  לצרף  ניתן  אליהם  אבדו.  וקולותיהם 
קולות ימין רך, שהצביעו 'רק לא ביבי' ומצאו מסגרת זמנית 
להצבעתם בכחול-לבן. התוצאה מוכיחה, לימין רוב מוחלט 

בעם. מאידך, לימין מסורת של התפצלות ואיבוד קולות.
ראש הממשלה נתניהו שהבין את הסכנה, לחץ בכל כוחו 
להקמת 'איחוד מפלגות הימין', בכדי לשמר את כוח מחנה 
הימין, צעד שהציל את קולות הבית-היהודי ועוצמה-יהודית 
שלו היו הולכים בנפרד, היו בסכנת היעלמות מוחשית. בנט-
שקד בימין החדש נראו בטוחים ושאננים והימין 'אכל אותה'.

 "שמאל מקרבת"

מעבר לבעיה של מחנה ימין מפוצל, המחנה שממול יודע 
בח"כים  השתמשו  לא  היום  עד  כוחות.  ולאחד  להתלכד 
הערביים לקואליציית שמאל, רק לגוש חוסם. לא ירחק היום 
וכדי להדיח את הימין-ביבי מהשלטון, הערביים יהיו שותפים 
לגיטימיים לשלטון. כבר היום נשמעים קולות כאלה. במרכז, 
מספיקים  לא  שקולותיהם  הפנימו  שמאל,  מרכז-שמאל, 
למהפך שלטוני. מאגר הקולות הגדול נמצא באמצע וכמובן 

באמצעות צירוף הקולות החרדים.

המפלגה  החשבון.  את  הבינו  כחול-לבן  ומקימי  ראשי 
למרכז-ימין.  ואפי'  המרכז  לקוחות  לקרוץ  בכדי  הוקמה 
יאיר לפיד ב'יש עתיד', שידר בקדנציה הקודמת ימין-שפוי, 
מבינים שרק  כולם  פוטנציאלים.  ימין  קולות  ללקט  במטרה 
כאן נמצאים הקולות למהפך. באם נצרף את ח"כי העבודה 
ל-35  הגענו  הקודמת,  בכנסת   )11( עתיד  יש  לח"כי   )24(
המנדטים של כחול-לבן. בכנסת הנוכחית העבודה הצטמקה 
לפחות,  מנדטים   5/6 אומר,  הווי  ל-4,  ומרצ  מנדטים  ל-6 
קל  חשבון  השמאל.  לגוש  הימין  מגוש  העבירה  כחול-לבן 

ופשוט שעדיין לא הספיק לחילופי שלטון.
עומד  היה  אשכנזי  גבי  לו  כי  הפרשנים,  טוענים  בדיעבד 
ו--4 ייתכן  לפיד,  עם  רוטציה  וללא  יצור-הכלאיים  בראש 

הייתה  ההיסטוריה  הלעומתי,  לגוש  נוספים  היו  מנדטים   5
נכתבת אחרת.

הימין- בחיק  לבטח  מונחים  הם  כאילו  נראים  החרדים 
וללא תחליף. חלקים מכחול- נמנעת  ליכוד. שותפות בלתי 

תמיכת  של  מראש  באיבוד  הבעייתיות  את  שהבינו  לבן 
בהעברת  החלו  פוטנציאלים,  כשותפים  החרדים  החכי״ם 
הטכני  האיחוד  החרדי.  לקהל  שיינעמו  ואמירות  מסרים 
האופציה  את  מסכלים  לפיד,  יאיר  עם  הנוכחית  והשותפות 

שבהחלט יכולה להיות סבירה מראש.
לאפשר  יכולה  יהיה,  ניסוח שלא  בכל  הגיוס  חוק  חקיקת 
במגוון  החרדים  עם  קואליציה  מרכז-שמאל  מרכז,  לגוש 
קונסטלציות ושיתופים. תקציבים וכסף מעולם לא היו בעיה 

לשמאל הסוציאליסטי וממשיכיו.
לימין יש את מירב האופציות והסיכויים להקים קואליציות 
יציבות שהליכוד בבסיסם. איחוד טכני בין הסיעות שמימין 
יכול  בלבד,  בחירות  לצרכי  איחוד  הוא  באם  גם  לליכוד, 
להציל 3/4 מנדטים שנזרקו לפח, ולהבטיח את שלטון הימין 
בעבודה  ואפי'  בכחול-לבן  בנוסף,  נתניהו.  בנימין  בראשות 

ישנם גורמים שיותר מישמחו לחבור לקואליצית ליכוד.
הבעיה? האושיה 'בנימין נתניהו'. הסיסמא והקריאה 'רק 
הפך  נתניהו  מסוימים.  בחוגים  למנטרה  הפכה  נתניהו'  לא 
אידיאולוגית  מניעה  שום  אין  למפלגות  אישית.   לפסול 
פסקת  לחקיקת  לבג"ץ,  היחס  מעשי.  אידיאולוגי  לשיתו"פ 
משוכה  יהוו  בכללותה,  החוק  אכיפת  ולמערכת  ההגבלה, 
נמוכה ביותר, כשצרותיו האישיות של בנימין נתניהו לא יהיו 

האישיו והאג'נדה של הלכוד והימין.
עד  מינוריים  ההבדלים  וביטחון,  חוץ  מדיניות  בנושאי 
ומעולם  קטנים  הפערים  וחברה,  כלכלה  נושאי  קיימים.  לא 
יד קשה בגבולות,  יסכימו שיש לנהוג  לא היוו בעיה. כולם 
נייר עמדה  יש  וכבר  עם ההתאמות הנדרשות בצוק העיתים 

מסוכם מראש.
תוחלת  ואיבדה  נשחקה  עמים  ל-2  מדינות   2 הסיסמא 
כולו  האזור  את  תכניס  טראמפ,  של  המאה  תכנית  ותקווה. 
לקדחתנות ואי-עשייה, כשבישראל 'יודעים' שאפשר לסמוך 
על הערבים, שיבזבזו עוד הזדמנות. כרגע, אין על מה לריב 
או להתווכח בתוך הבית. השמאל שמיוצג בכנסת ע"י מרצ 
בר- ללא  עצמו  הפך  הערביות,  המפלגות  וע"י  המדולדלת 

שיח למפלגות הציוניות. כל זה, כשרוה"מ בנימין נתניהו לא 
על המפה. היום הזה, בו נתניהו מחוץ למפה הפוליטית, עוד 

רחוק.
הימין;  מפלגות  על  לוקח  נתניהו  שבנימין  הבעלבתיות 
ההכתבה והזלזול במנהיגים - לעומת הליטוף והתבטלות למי 
שבינתיים  גבאי  לאבי  המגוונות  ההצעות  כגון  בכיסו,  שלא 
 - העבודה  ומפלגת  הפוליטיים  מהחיים  פרישה  על  הודיע 
אידיאולוגיות  כולל  הבסטה,  כל  את  למכור  הסכים  נתניהו 

הימין על שלטון החוק, בכדי לנסות להקים קואליציה ללא 
ליברמן.

שחלם  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  שנפגע  האישית  הפגיעה 
ביוקר.  לנתניהו  לעלות  יכולה  המשפטים,  תיק  על  בהקיץ 
חוק  חקיקת  ועבור  רוה"מ  עבור  הגדר  על  נשכב  סמוטריץ' 
חסינות אישי, שחלקים בתוככי הליכוד נגדו. בעיתונות הימין 
שהינה  נתניהו  של  הימין'  'מדיניות  נגד  הכותבים  התרבו 
ולא רק  ולא בונים ביהודה ושומרון  מהשפה ולחוץ. כמעט 
בירושלים המזרחית. מדיניות ההבלגה וההכלה לבלוני נפץ 
ושריפה בעוטף-עזה, קניית שקט בכסף קאטרי שהינה שיא 
 - בצפון  החיזבאללה  התעצמות  ישראלית.  בציניות  חדש 
כותבים בכירים מתנערים מאשליית ימין-חזק בהנהגת בנימין 
האמריקאי  הידיד  את  להזכיר,  שוכחים  לא  גם  הם  נתניהו. 

דונאלד טראמפ ומדיניותו התומכת, ואם לא עכשיו אימתי.
חוזרת  יישובים'  לפנות  יכול  הימין  'רק  הסיסמא 
מההיסטוריה הרחוקה. לפחות חלק ממנהיגי הימין חושבים, 
אחרים  מרכז  גורמי  עם  אמיתית  שותפות  לקיים  שניתן 
להיות  יכולים  והחיבור  מהליכוד. השיתוף  רק  לא  ונוספים, 
האמירה  ושומרון.  ביהודה  ההתיישבות  חיזוק  לתועלת 
המיתולוגית 'נתניהו טוב ליהודים' מתמוססת, בגין ההרגשה 
מיגון  שמסביב  ובאובססיביות  בהתמקדות  עסוק  שהשלטון 

וביצור שלטון דווקא בראשות בנימין נתניהו.
ליום  להיערך  שצריך  ולהפנים  להבין  מתחילים  בימין 

שאחרי. הוא יגיע,  במוקדם או במאוחר.

עו"ד יצחק שינפלד 



לימין יש את מרב 
האופציות והסיכויים 

להקים קואליציות יציבות 
שהליכוד בבסיסם. איחוד 

טכני בין הסיעות שמימין 
לליכוד, גם באם הוא 
איחוד לצרכי בחירות 

בלבד, יכול להציל 3/4 
מנדטים שנזרקו לפח, 

ולהבטיח את שלטון הימין 
בראשות בנימין נתניהו. 

בנוסף, בכחול-לבן ואפי' 
בעבודה ישנם גורמים 

שיותר מישמחו לחבור 
לקואליצית ליכוד

"
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הודעתו של יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי על 
פרישה מהחיים הפוליטיים הייתה צפויה. וכמה 
שהיא הייתה צפויה, הודעתו מאכזבת. היא מאכזבת 
משום שזהו תחילת הסוף לייצוג החברתי בכנסת ישראל. 
תסתכלו על משה כחלון, האיש שהרים מפלגה שלימה 
על טיקט חברתי לפני ארבע שנים בקושי עבר את אחוז 
החסימה, עד כדי כך שנאלץ כחלון כדי לשרוד את החיים 

הפוליטיים להתאחד עם הליכוד.
תסתכלו על אורלי לוי, לוי היא אחת החברתיות הפעילות 
ביותר שהיו כאן בפוליטיקה הישראלית. למרות זאת, לוי 
קיבלה כשבעים אלף קול בלבד בבחירות האחרונות. 
ובמפלגת העבודה, עוד לפני שנדבר על אבי גבאי, חברי 
הכנסת הנמצאים ברשימה הזו טובים ומצוינים אחד אחד 
בנושאים החברתיים - ובכל זאת, המפלגה הזו קיבלה 

ששה מנדטים בלבד.
ועכשיו לאבי גבאי עצמו. גבאי שהגיע אחרי קריירה 
עסקית משגשגת, הצליח גם בתחילת הדרך במפלגת העבודה. 
הוא הצליח לכבוש את ראשות המפלגה, וזה קרה למרות 

שגבאי בכלל הגיע ממפלגה אחרת.
כל העיסוק הפוליטי של גבאי היה הנושא החברתי. הוא 
הלך על זה בכל הכוח גם במערכת הבחירות האחרונה. ובכל 
זאת, סוף פוליטי עצוב לאבי גבאי. הסתלקותו מהחיים 
הפוליטיים אמורה להדאיג מאוד את המחנה החברתי 
בישראל. כנראה, שהבחירות לכנסת הפכו להיות סיפור 

של ביבי ולא ביבי. אין הסבר אחר.
אנשים נאנקים ונאבקים על פת לחמם יום יום. רבים 
מאזרחי ישראל השייכים למעמד הביניים אינם גומרים 
את החודש. האנשים שבאמת יכלו להשפיע בפוליטיקה 
הישראלית בעניין זה כבר אינם עוד. אלו שכן נמצאים 

עדיין כמו משה כחלון, כוחם חלש ומוגבל.
אפילו ש"ס של השר אריה דרעי, שעבדה כל כך הרבה 
בארבע שנים האחרונות למען השכבות החלשות - דרעי 
פעל ועשה את הוזלת תעריפי המים, הורדת מחירי התחבורה 
הציבורית ועוד דברים רבים - בסופו של דבר הוא הביא 
הישג מדהים של שמונה מנדטים, אבל עדיין ביחס לפעילות 
החברתית שלו זה עוד לא הביא תוצאה מבחינת מנדטים.

נחזור לגבאי, הוא בוודאי יחזור מן הסתם לפעילות עסקית 
כזו או אחרת. אבל פרישתו מהחיים הפוליטיים מסמלת יותר 

מכל את קריסת המחנה החברתי בכנסת ישראל.

 תקוות השמאל
לפני בחירות 2019 מועד א' כתבתי רבות על המאבקים 
בהנהגת הציונות הדתית שעלולים לסבך את הקמת ממשלת 
הימין. השבוע מאבקי האגו הללו שברו שיאים חדשים. זה 
התחיל באיומים של אנשי התקשורת מהציונות הדתית על 
נתניהו, והמשיך בעימות בין נפתלי בנט למוטי יוגב. על 
הדרך יש גם את העימותים והתקוטטויות הבלתי פוסקות 

בין בצלאל סמוטריץ' לרב רפי פרץ שלעת עתה נרגעו.
צריך להזכיר ולהבין לפני הביקורת, אם נפתלי בנט ואיילת 
שקד לא היו פורשים מהבית היהודי, סביר להניח שהם היו 
מקבלים יחד עם האיחוד הלאומי לפחות שמונה מנדטים. 
אותם שמונה מנדטים היו מקנים לממשלת הימין 63 חברי 

כנסת ללא איווט ליברמן.
החלטתם של איילת שקד ונפתלי בנט לרוץ במסגרת הימין 
החדש גרמה לכך שבסופו של דבר לא קמה ממשלת ימים 
בסיבוב הזה. אי אפשר לנקות אותם מהאחריות לנפילה 
הגדולה הזו, הפופולאריות שלהם גרמה להם לחשוב שהם 
יכולים כמעט הכל. הלכו ופתחו מפלגה )כבר בשבוע הראשון 
כתבתי כאן שעוד בהמשך יתברר אם ישתלם להם בכלל, 
כתבתי זאת בזמן שהסקרים נתנו להם שמונה ותשעה 

מנדטים(.
בסופו של דבר, הם לא עברו את אחוז החסימה. הבית 
היהודי ואיחוד מפלגות הימין כן עברו. הם עברו אמנם, 
אבל ב'שן ועין'. כוחה של הציונות הדתית אחרי שתיית 
המנדטים של נתניהו )שצפויה להתרחש גם בבחירות 2019 
מועד ב'( הוא שמונה מנדטים. כתוצאה מההליכה של בנט 
ושקד בנפרד, הציונות הדתית לא מיוצגת נכון בכנסת. כי 

כאמור חמישה מנדטים זה לא הייצוג האמיתי שלה.
ואחרי הביקורת על בנט ושקד, מגיעה הביקורת גם על 
אנשי הבית היהודי. נכון, אתם עברת אחוז חסימה, ובנט 
לא. אבל עדיין, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבנט ושקד 
היו קרובים מאוד כן לעבור. משכך, ראוי שיקום מבוגר 
אחראי בתוך הנהגת הציונות הדתית ויעשה סדר בבלאגן. 
מישהו שיבוא ויאמר לכל הצדדים הירגעו נא: או שכולם 
הולכים יחד - מי במקום הראשון השני והשלישי, או שכולם 
לא יצליחו להיכנס בכלל )וקיים סיכוי כזה אם הם לא 

יתעשתו על עצמם(.
צריך להבין, בהנחה ולא יצליחו בהנהגת הציונות הדתית 
להגיע להבנות והסכמות, אזי שזו תהיה התקווה הגדולה של 
המרכז-שמאל. כי מה שנראה במצב כזה, זה שנתניהו לא 
יהסס לשכנע את הציבור הדתי לאומי להצביע רק לליכוד 
כי כולם בסכנת אחוז חסימה ובסיטואציה שכזו יהיה לו 

מאוד קל לשכנע אותם.
נניח שנתניהו מצליח להביא ארבעים מנדטים לליכוד, 
פלוס המפלגות החרדיות עם עוד 15/16 מנדטים, עדיין הוא 
לא יוכל להרכיב ממשלה. מה שזה אומר בעצם, שתוקם כאן 
ממשלת מרכז-שמאל, ואז כולם כולל כולם יקראו לחשבון 

נפש עמוק. אבל אז זה יהיה כבר מאוחר, מאוחר מידי.

 קחו אחריות
כולנו נחשפנו למקרים המזעזעים שהתרחשו בליל חג 
השבועות בעיר בני ברק. ולמי שלא, מדובר בנערים פורעים, 
שנכנסו לבית הכנסת והיכו את המתפללים, שברו וניתצו 
את מה שיכלו. ואם לא די בכך אז יום לאחר מכן, בית כנסת 

בבני ברק בוזז וחולל ע"י עבריינים.
זה מזעזע בכל קנה מידה אפשרי. בני ברק? העיר שבה 
מאות אלפי אנשים ישבו ללמוד תורה כל הלילה בליל חג 
השבועות, האנשים שהלכו ללמוד לא יכולים לעשות זאת 

בביטחון בלילה, בגלל מה?
במהלך השבוע הגשתי את המהדורה המרכזית ברדיו 
אברהם  הרב  העיר  ראש  את  ראיינתי  שם  חי',  'קול 
רובינשטיין. שאלתי אותו לגבי מסקנות אישיות ולקיחת 
אחריות של השיטור העירוני. איכשהו, ישנה תחושה 
 - השבוע  שקרו  המזעזעים  למקרים  קשר  כל  ללא   -

שמשהו דפוק ולא טוב קורה בשיטור העירוני בעיר. לא ייתכן, 
שתושבי העיר בני ברק לא יוכלו לחיות בשגרת חייהם, לא 
ייתכן שאנשים שהלכו ללמוד תורה בליל חג השבועות, יהיו 

עדים לחוסר אונים מוחלט מול קבוצת בריונים.
לא יכול להיות שאם יעמוד רכב באמצע רחוב רבי עקיבא 
או רחוב כהנמן כמה דקות במהלך היום תגיע ניידת של 
השיטור העירוני ותבקש ממנו לזוז, ואילו בלילות אין פחד 

ואין מורא. מישהו שם מפשל.
ראש העיר ענה לי על השאלה הזו של מסקנות אישיות, 
כי במידה ויהיה צורך אז כן יופקו לקחים כולל אישיים. 
וכאן צריך לומר ברור, אם השיטור העירוני בעיר לא מבצע 
את מלאכתו, האנשים שעומדים שם בראש המנגנון הזה 
צריכים ללכת הביתה. מוטב שזה יקרה עכשיו, ולא לחכות 

שחלילה יהיו עוד מקרים כאלו בעתיד.
אינני חלילה מסיק מסקנות בנוגע לתפקודם של אנשי 
השיטור העירוני בעיר, אבל כן יש תחושה בשנים האחרונות 
שמשהו שם לא מתפקד כראוי. כל מי שנתקל בשיטור העירוני 
מקבל תחושה שהעסק הזה מנוהל בידי חובבנים לכאורה. 
זה לא אמור להיות כך, בכל עיר בארץ איפה שיש שיטור 
עירוני טוב, יש יותר תחושת ביטחון לתושבים. בגלל זה 
כן צריך לעשות שם סדר ולהחזיר את הביטחון לתושבי 

העיר שיוכלו להרגיש בטוחים יותר.

כך קרס המחנה 
החברתי בישראל



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

לא יכול להיות שאם 
יעמוד רכב באמצע 
רחוב רבי עקיבא או 

רחוב כהנמן כמה 
דקות במהלך היום 

תגיע ניידת של השיטור 
העירוני ותבקש ממנו 
לזוז, ואילו בלילות אין 

פחד ואין מורא. מישהו 
שם מפשל

"
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מראות חג השבועות
בחצרות הקודש

האדמו''ר מדז'יקוב ויז'ניץהאדמו''ר מבאבוב

האדמו''ר מבעלזא

האדמו''ר ממכנובקא בעלזא

מרן הגר''ח קניבסקיהאדמו''ר מנדבורנה ירושלים

האדמו''ר מויז'ניץהאדמו''ר ממודז'יץ

האדמו''ר מדושינסקיא

האדמו''ר מביאלא ב''ב
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חב
יב
תורצ

םשהת
חברי כולל "עיתים" במעמד סיום 

מסכת בבית מרן הגר"ח קנייבסקי

הגר''מ שטרנבוך בשיחה בישיבת חברון 
צילום: שלומי טריכטר

האדמו''ר מויז'ניץ 
במירון לרגל חתונת נכדו 

צילום: יהושע פרוכטר

השבוע בחצרות גדולי ישראל

האדמו''ר מנדבורנה

האדמו''ר מפרמישלאן

האדמו''ר מספינקא ב''ב

האדמו''ר מתולדות אהרן

האדמו''ר מפינסק קרלין

הגאב''ד הגרי''ט וייס
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