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יו”ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן פרסם עוד סרטון הסתה 
כנגד החרדים, בו נעשה ניסיון לנגן שוב על המוטיב ולפיו החרדים 

סחטני תקציבים.
בסרטון קושר ליברמן בין תקציבים לגיטימיים לחרדים ובין שכר 

חיילי החובה, מפקחי הבניה והפיקוח על המוסדות לגיל הרך.
"כשתקציב  כי  היתר,  בין  ביתנו,  ישראל  יו”ר  טוען  בסרטון 
יותר  קרבי  לחייל  נשלם  איך  שקל,  מיליארד   1.2 הוא  הישיבות 

מ-1,620 שקל לחודש? במקום שוויון, זה נטל".
ליברמן טוען עוד: "כשצריך לממן 20,000 משגיחי כשרות, איך 

יישאר כסף ליותר מ-28 מפקחי בנייה?"
צייצו  עובדות,  הבודקים  ב'גלובס',  'המשרוקית'  מדור  חברי 
משגיחי  מספר  אמינים,  מקורות  שלפי  הראינו  "כבר  בתגובה: 
הכשרות הפעילים עומד על כחמישית מהמספר שליברמן נוקב בו".

שנים  שנחשב  לייבוביץ',  יענק'ל  חיים  החרדי,  העסקים  איש 
קורא  אני  "אחי,  צייץ:  ביתנו,  ישראל  יו"ר  של  קרוב  ידיד  רבות 
ולא מאמין. הרי אתה מחית בעבר כשאמרו כביש לנוקדים במקום 
הצודקים  התירוצים  כל  בפריפריה.  חינוך  במקום  לחולים.  מיטות 
כמה  לקדש  מותר  הכל  ממש!  מתבייש.  אני  כאן.  גם  חלים  שם, 
שלך.  רבים  חברים  כולל  מאוד  גדול  בציבור  פוגע  אתה  קולות? 

חבל!!!”

שלו:  הטוויטר  בחשבון  צייץ  ש"ס,  סיעת  מזכיר  מדינה,  אשר 
כל  אמיתי!  חבר  שאתה  מוכיח  אתה  פעם  כל  איווט,  “ידידינו 
סרטון נוסף שלך מאחד אותנו, החרדים והמסורתיים, ומניע אותנו 
בהתלהבות לצאת לקלפיות. יהיה לך חלק גדול בהצלחה שלנו. רק 

אל תפסיק ברגע האחרון…"
7, תקף את  גם שלמה פיוטרקובסקי, הפרשן הכלכלי של ערוץ 
התשדיר – תחת הכותרת "כשסרטון ההסתה מתנגש עם העובדות": 
"לפי הסרטון יש במדינת ישראל 20 אלף משגיחי כשרות. לפי דו"ח 
מבקר המדינה בנושא הכשרות, בשנת 2016 היו בישראל -3,800

3,900 משגיחי כשרות. בהנחה שמספרם של המשגיחים לא הוכפל 

פי 5 תוך 3 שנים, הרי שמדובר בקשקוש גמור, או אולי יש לומר, 
שקר גס.

עוד עולה מהדו”ח שלמעלה מ-95 אחוזים מהם הועסקו על ידי 
בעלי בתי העסק שבהם הם עבדו. לא על חשבון המדינה, כך שלא 

ברור בעליל מה הקשר בין המשגיחים לבין מספר מפקחי הבניה.
ש”ח  מיליארד   1.2 סביב  נע  באמת  הישיבות  תקציב  נמשיך: 
עלה  הזה  שהתקציב  שנים  באותן  כלשהו,  משונה  באופן  בשנה. 
בערך ב-25 אחוז, משכורות חיילי החובה פחות או יותר הכפילו את 
עצמן. אז אולי בשביל שמשכורות חיילי החובה יעלו צריך בעצם 
להעלות שוב את תקציב הישיבות? )לא באמת. זה סתם מדגים את 

הגיחוך בטענה(.
התורה  ויהדות  ש"ס  של  החינוך  "מוסדות  ההיילייט:  והנה 
את  מקבלים  הם  לדעתכם  מה  על  ש"ח".  מיליון  כ-111  מקבלים 
את  נסגור  אם  יקרה  ומה  שם.  שלומדים  ילדים  על  נכון,  הכסף? 
המוסדות הללו? כמובן שנצטרך לפתוח אותם מחדש במימון מלא 
של המדינה כמוסדות ממלכתיים. ומה יקרה אז? כמובן שזה יעלה 

יותר כסף.
את  להפוך  רע  רעיון  שזה  אומר  לא  כמובן,  כשלעצמו,  ''זה 
היום  מסדר  להוריד  נועד  רק  זה  לממלכתיים,  החרדיים  המוסדות 
את השקר על עלות מוסדות החינוך החרדיים. ובכן, מדובר פשוט 
כדאי  אולי  ביתנו:  ולכם, חברינו מישראל  להיום.  כאן  עד  בשקר. 
שבפעם הבאה שאתם יוצרים סרטון מחליא כזה לפחות תבדקו את 

העובדות? לא חבל על הפאדיחה?", חתם.

חיים רייך

בחודשים  הדרום  תושבי  על  החמאס  ששיגר  הטילים  מטחי  אחרי 
עזה,  עוטף  ותושבי  שדרות  על  טילים  לשגר  החמאס  חזר  האחרונים, 
כשמהצד הישראלי לא נראתה כמעט תגובה וראש הממשלה שמכהן גם 

כשר הביטחון, מילא פיו מים. 
יו"ר מפלגת ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר ח"כ אביגדור ליברמן, 
תקף את נתניהו ואמר כי ''שוב אנחנו ניצבים מול התנהלות מופקרת של 
תעמולת  סרטי  לצלם  לאוקראינה  נוסע  אלה  שברגעים  הממשלה  ראש 
בחירות, בזמן שתושבי הדרום הם בני ערובה למצב הביטחוני. מה שקרה 
בשבוע האחרון הוא חסר תקדים. זו פעם ראשונה, למיטב זכרוני, שאחרי 
אפילו  הגיב  לא  צה"ל  חדירה,  וניסיון  שדרות  לעבר  רקטות   3 של  ירי 

למראית עין בהוראה ישירה של רה"מ ושר הביטחון''. 
שבסוף  ממשלה  ראש  המזבח.  בקרנות  שנאחז  ממשלה  ראש  ''זהו 
ראש  זהו  לחמאס.  פרוטקשן  דמי  דולרים  מליוני  עשרות  יעביר  החודש 
ולהוביל  ליזום  ובמקום  ממוקדים,  סיכולים  מדיניות  שמנע  הממשלה 

מהלכים, אנחנו נגררים אחרי ראשי הטרור שקיבלו ממנו חסינות''.
קמפיינר  מצויין,  פרזנטור  הוא  נתניהו  ''בנימין  כי  הוסיף  ליברמן 
לקבל  יכולת  וחסר  מנהיגות  חסר  חלשלוש,  חלש,  מנהיג  אבל  מעולה, 

החלטות ברגעי משבר אמיתיים''. 

מנדי קליין

שעות אחדות אחרי ששר הרווחה חיים כץ הגיש רשמית 
סגנית  מיהרה  נגדו,  האישום  כתב  בעקבות  התפטרותו,  את 
השר ח''כ ציפי חוטובלי להציב דרישה למנות אותה לשרה 

במקום כץ, לראש הממשלה נתניהו.
''עם התפטרות השר חיים כץ, אני מצפה מראש הממשלה 
למנות אותי לשרה. זהו רגע מבחן מול הציונות הדתית שהיא 
חלק מהליכוד. הציבור האיכותי הזה רוצה לראות ייצוג הולם 
סביב שולחן הממשלה משורות מפלגת השלטון. אני מאחלת 
לשר חיים כץ שיצא זכאי במשפט ושיעשה עמו משפט צדק'', 

כתבה חוטובלי המשמשת כיום כסגנית שר החוץ. 
אחרי הגשת התפטרותו, כתב כץ: "חברים יקרים, על אף 
החלטתי  כן,  לעשות  משפטית  חובה  אין  לי  הידוע  שככל 
לכהן  אמשיך  והרווחה.  העבודה  כשר  מתפקידי  להתפטר 
כשר  תפקידי  מילוי  במסגרת  פעולותיי  בכל  כנסת.  כחבר 
וכחבר כנסת, פעלתי באופן ענייני ונטול פניות לטובת הציבור 
משגת.  אינה  שידם  ואלו  הגמלאים  העובדים,  זה  בכלל   -
הניסיון להטיל דופי בניקיון כפי, ו"להלביש" מניעים שאינם 
הכנסת,  כחבר  תפקידי  מילוי  שבלב  פעילות  על  טהורים 
שבוצעה בתום לב מלא ובאמונה, כשליח ציבור - הוא חסר 

יסוד ונועד לכישלון''. 

חקיקה,  להליך  הנוגעת  בהאשמה  ''מדובר  כץ:  כתב  עוד 
הציבורית  חשיבותו  ראיית  תוך  שנים  תשע  לפני  שהובלתי 
של הנושא. החוק נחקק בתקופת ה"תספורות" שהייתה קשה 
של  האינטרסים  על  ולהגן  עוול,  לתקן  נועד  הוא  לציבור. 
שליטה  בעלי  ליזום  שעלולים  מניפולציות  מפני  משקיעים 
להעמיד  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  החלטתו  בחברות. 
אותי לדין, בנושא כה תקדימי ובגין "עבירת סל", גורמת לי 

עוול קשה''. 
''במהלך כהונתי כיו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
של הכנסת, חוקקתי 180 חוקים חברתיים ואני גאה בעשייתי 
להסדרת  בישראל,  והפנסיה  העבודה  שוק  לעיצוב  שתרמה 
אזרחים  של  עושק  למניעת  הרפואי,  הקנאביס  תחום 
אלה,  בכל  ועוד.  הלאומי  בביטוח  זכויות  לממש  המבקשים 
עבודתם  על  החלים  והכללים  הנורמות  לכל  בהתאם  פעלתי 

של חברי הכנסת'', הוסיף.
''הובלתי שינוי דרמטי בדפוסי העבודה בביטוח הלאומי, 
בדגש על מיצוי זכויות, פישוט תהליכים, הפחתת בירוקרטיה 
מרכזי  נפרסו  הארץ  ברחבי  ישראל.  לאזרחי  השירות  וייעול 
ללא  הציבור,  זכויות  במימוש  לעזור  שנועדו  מכוונת",  "יד 
תשלום'', ''השליחות הציבורית היא משימת חיי ולכן אמשיך 

לפעול למען האזרחים בכל דרך אפשרית'', סיים כץ. 

התשדיר החדש של ליברמן נגד החרדים

ליברמן: "נתניהו 
הוא קמפיינר 
מעולה - אבל 
מנהיג חלש"

חוטובלי מציבה דרישה 
לנתניהו: ''מצפה מראש 

הממשלה למנות אותי לשרה''

ליברמן פירסם סרטון חדש נגד החרדים בו הוא מציג נתונים ואף טוען ל'מקורות' אודותם כשהוא טוען שתקציבי 
הישיבות הינם נטל ומונעים שוויון - ועורר סערה ברשת · איש העסקים החרדי וחברו לשעבר הגיב לו 

על רקע ההידרדרות הביטחונית 
בדרום תוקף יו"ר ישראל ביתנו את ראש 
הממשלה: "בנימין נתניהו הוא פרזנטור 
מצויין אבל מנהיג חלש, חלשלוש, חסר 

מנהיגות וחסר יכולת לקבל החלטות 
ברגעי משבר אמיתיים"

לדברי חוטובולי: "זהו רגע מבחן מול הציונות הדתית שהיא חלק 
מהליכוד. הציבור האיכותי הזה רוצה לראות ייצוג הולם סביב שולחן 

הממשלה משורות מפלגת השלטון"

חיים יענק'ל לייבוביץ', שנחשב שנים רבות ידיד קרוב של ליברמן כתב: "אני מתבייש"

 מתוך הסרטון של ישראל ביתנו 

בעקבות התפטרות כץ ממשרד הרווחה



מהדורה מיוחדת!
שוקו תנובה עם שמות
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הוביל  לבן'  ‘כחול  במפלגת  ה'חפרפרת'  לאיתור  המבצע 
וידיעות אחרונות, בחקירת   ynet-למציאת חשוד? לפי דיווח ב
כדי  המפלגה  ששכרה   CGI Group העסקי  המודיעין  חברת 
לגלות מי אחראי להדלפות נחשף כי איש מטה ‘יש עתיד' הוא 

החשוד שהדליף את החומרים מתוך הקמפיין.
פרי  יעקב  לשעבר,  עתיד'  מ'יש  הח"כ  בראשות  החברה, 
המדליפים.  לאיתור  מתקדמים  אמצעים  הפעילה  נווה,  וצביקה 
הבכירים במפלגה  כל האנשים  פרופיל של  הכינו  אנשי החברה 
כדי "לסמן" מדליפים פוטנציאליים, ואז השתילו תוכנות סייבר 

ואבטחת מידע מתקדמות כדי לגרום למדליף לעשות לטעות.

תוכנית  השתילו  הם  סניור,  אלי  העיתונאי  של  הדיווח  לפי 
עבודה מזויפת לניהול הקמפיין שנקראה ‘צבא המגיבים של כחול 
לבן' במספר גרסאות, אצל כמה מהבכירים שנחשדו כמדליפים. 
לאחר שגרסה אחת של התוכנית התפרסמה בכלי התקשורת, ידעו 

החוקרים לגלות מי אחראי להדלפה.
עם זאת, בדיווח נאמר כי לפי הידוע בשלב זה, בדיקת החברה 
העלתה חשד ליותר ממדליף אחד. בשלב זה טרם ברור מה היה 
ב'יש  כסף.  בבצע  או  נקם  פעולת  בהדלפה:  החשוד  של  המניע 

עתיד' סירבו להגיב לממצאים שנחשפו.
בני גנץ, יו”ר כחול לבן, לא שיתף את שני הבכירים במפלגתו 
– יאיר לפיד וגבי אשכנזי – בהחלטה לשכור את חברת החקירות 
CGI, הנמצאת בבעלות חבר הכנסת לשעבר יעקב פרי, במטרה 
לאתר את המדליפים מתוך הישיבות הסגורות של המפלגה. כך 

דיווח העיתונאי ספי עובדיה בחדשות 13.
 – עתיד'  ‘יש  בכירי  ב'מעריב',  כספית  בן  של  דיווח  לפי  גם 
החשאית  הפעילות  על  ידעו  לא   – שלח  ועפר  לפיד  יאיר  ח”כ 
של צמרת המפלגה לאיתור החפרפרת במטה ולא היו מעודכנים 
לגבי שכירת שירותיה של חברת החקירות CGI לצורך חשיפת 

המדליפים הפנימיים.
פעילותה של חברת החקירות נחשפה על ידי אלי סניור באתר 
ynet והפתיעה מאוד בכירים במפלגה, ובמיוחד את אנשי ‘יש 

עתיד'.
ביקורת  הבוקר  נמתחת  עתיד'  ‘יש  בצמרת  כספית,  בן  לפי 
להבין  כדי  גוגל  לעשות  צריך  הכל  "בסך  המהלך.  על  חריפה 
של  באירועים  קרו  עכשיו  שנחקרות  ההדלפות  של  רובן  שרוב 
יש עתיד שהביא לעולם  "חוסן לישראל" עוד לפני החיבור עם 
את כחול-לבן”, אמר אחד מבכירי יש עתיד. "זה עניין פנימי של 

חוסן, לא שלנו".
נראית  הזו  "החקירה  למעריב:  אמר  עתיד  ביש  נוסף  בכיר 
הזויה, היא מומנה בכספי חוסן לישראל ולא נראה לי שיש שם 

משהו רציני".
היחסים  את  יותר  עוד  מעכירה  הפרשה  כי  מציין,  כספית 
בצמרת כחול-לבן ובעיקר בין בכירי 'יש עתידW לכל היתר. היא 
מתווספת לסרטוני לפיד נגד החרדים שעוררו זעם רב בסביבתם 
לדבוק  לפיד  של  התעקשותו  להמשך  ואשכנזי,  יעלון  גנץ,  של 

בהסכם הרוטציה ולחילוקי דעות באשר לקמפיין.
ב'יש  בכירים  כי  דיווח,  סגל  עמית  הבכיר  הפוליטי  הפרשן 
עתיד', אומרים שהתדרוכים מ'חוסן לישראל', מפלגתו של גנץ, 
"מגוחכות  הן  מהמטה  שהדליף  הוא  עתיד'  ב'יש  בכיר  לפיהם 
של  הקרובה  בסביבתו  אסטרטגיות  הדלפות  על  לכסות  ונועדו 

גנץ”.
פרשן גל''צ, יעקב ברדוגו דיווח שהחקירה הסתיימה, והתברר 

כי מי שעומד מאחורי ההדלפות הוא בכיר 'יש עתיד'.

חיים וייס

משרד החינוך יאפשר סיורים לימודיים בעשרות אתרים חדשים 
הנוספים  האתרים  בין  יוסף.  קבר   – ובראשם  ושומרון,  ביהודה 

ברשימה: הר עיבל, הר גריזים והר שילה.
הסיורים יהיו סיורי רשות והתלמידים לא יחויבו להגיע אליהם, 

אך משרד החינוך יממן אותם. עד כה נאסר על תלמידים להגיע 
צה"ל  פקודת  את  מאמץ  החינוך  משרד  כעת  אך  אלו,  לאזורים 

ויאפשר הגעה אליהם בליווי צבאי.
להילחם  בכוונתו  כי  הודיע  עכשיו  שלום  השמאל  ארגון 
של  ההסברה  זרוע  להיות  אמור  לא  החינוך  "משרד  בהחלטה, 
מועצת יש"ע והימין המשיחי. לא נותנים לרפי פרץ לשטוף את 
המוח לילדים שלנו! הצהירו שלא תשלחו את ילדיכם להכשיר 

את הכיבוש", נאמר.
הטיולים  "תכנית  כי  אמר  אל,  בית  מועצת  ראש  אלון,  שי 
להיסטוריה  החדשה של מערכת החינוך תחשוף את התלמידים 
היהודית הענפה שלנו. יום אחר יום אנחנו מוצאים ברגבי האדמה 
את  ומגלים  שלנו  השורשים  את  שלנו,  ההיסטוריה  את  הזו 

המקומות שבהם גדלו אבות אבותינו".

ההדלפות, החקירה והסערה

משרד החינוך יאפשר
סיורי תלמידים בקבר יוסף

'יש עתיד' אומרים: "החקירה הזו  יו"ר כחול לבן לא שיתף את לפיד ואשכנזי בהחלטה לשכור חברת חקירות • בצמרת 
נראית הזויה. הטענות שאיש שלנו הדליף מגוחכות ונועדו לכסות על הדלפות אסטרטגיות בסביבתו הקרובה של גנץ

בהוראת שר החינוך רפי פרץ: משרד החינוך יאפשר סיורים לימודיים בעשרות אתרים 
חדשים ביהודה ושומרון, ובראשם – קבר יוסף, הר עיבל, הר גריזים והר שילה

סערת ההדלפות ב'כחול לבן' ''בכיר יש עתיד עומד מאחורי ההדלפות לתקשורת"

 החיוכים נעלמו. בני גנץ ויאיר לפיד )צילום: מהאתר הרשמי(

שר החינוך רפי פרץ )צילום: מהאתר הרשמי(



בס"ד

חוויתיחוויתי
מרגשמרגש

עוצמתיעוצמתי
₪ 15

התשלום מגיל שלושהכל כלול  

האטרקציה הירולשמית מלשפחה החרדית

המרפסת  
המעופפת

חווית אקסטרים 
ממעוף הציפור

 אקשן 
סביב השעון

מופעים, הפעלות, 
סדנאות והכל ממוזג

 ים 
 בירושלים
relax מתחם 
חדש

 עולם 
 הילדים

 מתחם ג׳ימבורי 
לקטנטנים

פארק 
אתגרי ענק

חוויה לכל 
המשפחה

הכל מעלין 
לירושלים 4

 מופע רב חושי 
עוצר נשימה

 מסע 
בזמן אחר
 סיורים מלאי
הוד קדומים

ג׳ונגל 
ירושלמי

 4  מתחמים 
כולל פינת  ליטוף

חדש!

ראשון-חמישי, כ"ד-כ"ח באב )25-29/08( בנייני האומה, ירושלים  בוקר: 10:00-15:00  ערב: 16:00-21:00 

מספר המקומות מוגבל!
077-222-3000למידע ולרכישת כרטיסים:

ירושלים: במינהלים הקהילתיים בשכונות ׀ גל פז, רחוב מלכי ישראל 11 גאולה ׀ בורדו, רחוב אהליאב 16 רוממה ׀  אשדוד: מחסני 
ניקיון הצבעוני 13 רובע ח' ׀ שפע מרקט, אברהם שפירא 36 אזור ו ׀ ביתר עילית: המכולת של חיימקה, רחוב המגיד ממעזריטש 70 
׀ בית שמש: מכולת מתוקי, שפת אמת 28 ׀ בני ברק: גל פז, רחוב רבי עקיבא 88 ׀ מודיעין עלית: הבית הלבן, יהודה הנשיא 16

תערוכת מיניאטורות       מופעים לילדים    סרט תלת מימד      חידון קליקרים אינטרקטיבי נושא פרסים       סדנת דרבוקות      קרטיב לכל ילד      מתחם צילום          מתחם תחרויות
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הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים בראשות מ"מ 
רה"ע אליעזר ראוכברגר, אישרה את הרחבת משכן כנסת ישראל. 

תכנית ההרחבה מתבססת על תכנון ירוק וסביבתי
המחוזית  לוועדה  המקומית  הוועדה  ממליצה  בהחלטתה, 
להפקיד תוכנית המאפשרת הרחבות עתידיות למשכן כנסת ישראל 

ביטוי  לידי  שיבוא  וסביבתי,  ירוק  מקיים,  תכנון  על  המתבססות 
ביותר  המחמיר  באופן  שתעמוד  בניה  כמו:  באמצעים  היתר  בין 
מים  משמרת  בניה  ירוקה,  לבניה  הישראלי  בתקן  ובהצטיינות 
שישמור  בדרך  הבניין  תכנון  לקרקע,  חזרה  הגשמים  מי  להשבת 
על חיסכון אנרגטי בכל מערכות האוויר והחשמל, שימוש במרכז 

אנרגיה - בגז טבעי.
מקומות  ויהיו  צמחיה  תישתל  מהגגות  חלק  גבי  על  בנוסף, 
לשימוש  מתקנים  יוצבו  חלקם  ועל  ותצפית  מנוחה  לישיבה, 
שימוש  על  יקפידו  הגינון  בפעולות  כן,  כמו  סולארית.  באנרגיה 

בצמחיה מקומית המאפיינת את הרי ירושלים.
היקפי הבינוי המוצעים מאפשרים הכפלת היקפי הבינוי הקיימים 
במשכן הכנסת, תוך שמירה על המאפיינים הייחודיים של המקום. 
לבניין  מדרום  חדשים  בניינים  להקמת  ישמשו  הבינוי  תוספות 
משרדי  הכנסת,  לחברי  חדשות  לשכות  לטובת:  הקיים  הכנסת 
ומשרדי  מלונית,  וועדות,  חדרי  אוכל,  וחדרי  מטבחים  מנהלה, 

וועדת הבחירות המרכזית.
כ-  הכנסת  ייצגה  הקמתה  "בעת  נכתב:  לתכנית  ההסבר  בדברי 
פי  אזרחים,  כ-9,000,000  מייצגת  וכעת הכנסת  אזרחים   650,000
14 מיום הקמת מדינת ישראל, עם אותו מספר חברי כנסת המונה 
120 חברי כנסת ויתכן ובעתיד יתווספו חברי כנסת ומספרם צפוי 

לעמוד על 140 ח"כים.
ח"כ  לכל  מתוכנן  כעת  אחד,  בחדר  ח"כים   2 ישבו  בעבר  "אם 
החקיקה.  במלאכת  לעסוק  שנדרשים  פרלמנטרים  עוזרים   5 עד 
ועוזריהם  לח"כים  עבודה  מורגש מחסור קשה בשטחי  היום  כבר 
ולוועדות הכנסת, משכך הוקמה וועדת היגוי ומונו פרוגרמטורים 

לניתוח שטחי בנייה נדרשים בראייה של הכנסת לשנת 2040".
מצפון  המקורית  הכניסה  על  שמירה  מציעה  התוכנית  כי  יצוין 
חדשות  כניסות   2 תוספת  וכן  הטקסית,  הכנסת  משכן  רחבת  דרך 
להולכי רגל- אחת ממערב, בסמוך לתחנת רכבת קלה עתידית מול 
הספריה הלאומית שנמצאת בתהליך בניה, וכניסה נוספת מדרום, 
התוכנית  כן,  כמו  הפרחים".  "שעון  של  הנוכחי  למיקום  בסמוך 
מזרח,  בדרום  הקרקע  בשיפולי  לרכבים  תפעולית  כניסה  מציעה 

בסמוך לגן סאקר.
תוכנית  על  מברכים  "אנו  ליאון:  משה  ירושלים,  עיריית  ראש 
מדינת  של  הבירה  בעיר  הלאומיים  המוסדות  את  לחזק  הבאה 
ישראל. עיבוי והרחבת משכן כנסת ישראל, בית הנבחרים הלאומי 
שלנו הוא בעל חשיבות עליונה, לצד הפיכתו למבנה 'ירוק', מיטיב 

עם הסביבה ומהווה ראש חץ לשאר משרתי העם". 

חיים רייך

הדין  בית  שנשיא  לאחר  שלישי,  יום  אתמול,  התרחשה  דרמה 
הגדול, הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו, הורה לחברא קדישא 
בירושלים שלא לקיים הלוויה לאשה שבנה, תושב ארצות הברית, 

מסרב לתת גט לאשתו מזה כ-16 שנים.
החלטת הגר"ד לאו נעשתה בתיאום עם בית הדין בארצות הברית 
שפירסם מכתב ובו מבהירים הדיינים את עמדתם: "לאחר שהבעל 
וגם נשא אשה אחרת על אשתו לפני  מעגן את אשתו כט"ו שנים 
מסרב  עליו שהוא  נפסק  וכבר  כדין,  ולא  כדת  שנים, שלא  כחמש 
ועומד בסירובו לגרש את אשתו לאחר שהיה פסק דין של חיוב גט 

על פי בית דין של ארצות הברית".
מחליטים  הדין  בית  "אנו  ארה"ב:  דייני  פסקו  יוצא,  כפועל 
אמו  קבורת  את  להרשות  לא   - תורה  דעת  ההלכה  פי  על  ומורים 

בקבר ישראל עד שבנה יגרש את אשתו". 
הבן עצמו, לא הגיעה להלוויית אמו מחשש שייעצר עם הגעתו 
את  טרפה  לאו  הגר"ד  הגדול  ביה"ד  נשיא  החלטת  אך  לישראל. 
הלחצים  מסע  אף  על  עובדה,  בפני  הבן  את  והעמידה  הקלפים 

שהופעל על הרה"ר שיחזור בו מהחלטתו למנוע את קבורת האם.
בנימוקו להחלטה אמר הגר"ד לאו כי "לאחר שביררתי ובדקתי 
היטב, לפנינו מונח מקרה של עיגון קשה ביותר למעלה מעשר שנים 
כאשר הבעל מסרב בכל תוקף לאפשר לאשתו להמשיך בחייה בעוד 
האפשרויות  כלל  שמוצו  לאחר  כדין.  שלא  שניה  אישה  נשא  הוא 
האחרות נאלצנו להודיע לחברה קדישא שלא לקבור את האם עד 

למתן  יביא  זה  מהלך  כי  תקווה  אנו  הבן.  בידי  כשר  גט  להפקדת 
גט בהקדם ולשחרורה של האשה מכבלי עגינותה לאחר שנים כה 

רבות".
אנשי החברא קדישא שקיבלו את הוראת הרה"ר, סרו למעונו של 
שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי, ולאחר ששמע את פרטי המקרה 

הורה השיב: "עשיתם נכון למנוע את הקבורה".
כעבור מספר שעות, לאחר שהלחץ על הרב הראשי לא הועיל, 
יציית  כי  הודיע  הוא  העגונה.  אשתו  את  לגרש  הגט  סרבן  הסכים 

לבית הדין ויגרש את האישה כדת.
כוח  בא  של  ישיבה  "לאחר  כי  נמסר,  הרה"ר  לשכת  בהודעת 
נמצאים  והצדדים  והיות  הדין,  בבית  הנפטרת  ומשפחת  האישה 
הגיעו  מיידי,  באופן  לדיון  להביאם  דרך  ואין  שונות  במדינות 
הצדדים להסכמה במסגרתה הופקדה התחייבות המגובה בערבות 
בבית  בהקדם  לדיון  יגיע  המעגן  הבעל  כי  הדין,  בבית  כספית 
לקבורה בשעות  תובא האשה  כעת  כך  לפסקיו. בשל  ויציית  הדין 

הקרובות".
אלא שלמחרת התברר כי אין בכוונתו של הבעל לתת גט, ועל 
אף שההלוויה התקיימה בהסכמת האישה העגונה, היא כלל הנראה 

תישאר כך עוד זמן רב.
מעגן  בעל  אותו  כי  לנו  "צר  בתגובה:  נמסר  לאו  הרב  מלשכת 
מכבלי  אשתו  את  לשחרר  מסרב  שנה  מ-15  למעלה  במשך  אשר 
אדם  אותו  שהושגו.  הסיכומים  למרות  בסירובו  ממשיך  עגינותה, 
אשר לא חס על אמו ולא על משפחתו, כאשר הוא אף נשא אישה 
במלחמתו  ימשיך  הגדול  הדין  בית  נשיא  בחייו.  והמשיך  שניה 

הבלתי מתפשרת בתופעת סרבנות הגט ויעשה כל שביכולתו, כולל 
שיגיע  עגינות  מקרה  כל  לסיים  בכדי  ביותר,  החמורות  סנקציות 

לפתחו".

 הרה"ר הגר"ד לאו

עיריית ירושלים אישרה
 את הרחבת משכן הכנסת

לאחר הקבורה, 
סרבן הגט חזר בו

בניין הכנסת בירושלים יוכפל, לטובת לשכות חדשות לח"כים, משרדים, מטבחים, חדרי וועדות ומלונית ⋅ "בעת הקמתה 
ייצגה הכנסת כ-650,000 אזרחים וכעת הכנסת מייצגת כ-9,000,000 אזרחים"

בהחלטה תקדימית הורה נשיא ביה"ד הגדול הרה"ג דוד לאו למנוע קבורתה של אישה 
שבנה, תושב ארה"ב מסרב לתת גט לאשתו מזה כ-15 שנה ואף נשא אישה אחרת לפני 
5 שנים ⋅ לאחר מסע לחצים חובק עולם, נכנע סרבן הגט לגרש את אשתו והאם הובאה 

לקבורה ⋅ אלא שלאחר ההלוויה הודיע הבעל כי לא התחייב כלל לתת גט

הדמיית המתחם העתידי: משרד פלג אדריכלים

מכתב דייני ארה"ב



פלטינום הקפה הבא שלך

תתקדמו 
לבוקר 

טוב יותר

 על שלווה מבורכת
עם קפה פלטינום עשיר, איכותי וארומטי 

עשוי 100% קפה ערביקה מברזיל

50 מ�מ



צוות המחפשים ליד החוף

כ"ב אב תשע"ט 23/8/19 10

משה אברהמי

ז"ל, מחשובי האברכים בשכונת  יהושע בן פז  אסון כבד: הרב 

גבעת שאול, נסחף הים בתל אביב. אחרי לילה של חיפושים, דאגה 
ותפילות, אותרה גופתו כשהיא ללא רוח חיים.

בלילה שבין שני לשלישי, הגיע הרב יהושע עם שני גיסיו לחוף 
הדולפינריום, ושכשכו רגליים להנאתם. למרות שהיו במים רדודים, 
גל גדול סחף אותם פנימה ויהושע טבע במים. גיסו שהצליח למלט 

את עצמו מהגלים זעק נואשות אך לשווא.
תוך דקות, נפרסו במקום עשרות אנשי חילות, הצלה, צוללנים 
השעות  שנקפו  ככל  אינטנסיביים.  בחיפושים  ופתחו  ומתנדבים 
והאברך לא נמצא, הדאגה לשלומו הפכה למוחשית וכפי שהתברר, 

הגרוע מכל קרה.
"סמוך  סיפר:  לחוף  שהגיע  גוס  דניאל  אדום  דוד  מגן  פרמדיק 
טיפול  ניידת  צוות  הגענו,  טביעה.  לאירוע  אותנו  הזעיקו  לחצות 
נמרץ, וראינו בחוף צעיר כבן 25 שהיה נסער, הוא סיפר לנו שהוא 
וצעיר נוסף נכנסו לשחות בים ובשלב מסוים שמע את חברו צועק 

ומיד לאחר מכן נעלם במים".
סמוך לשעה 10:00 בבוקר, נמצאה גופתו של האברך במים והיא 

נמשתה ללא רוח חיים.
לאביו  שנה,   25 לפני  ברק  בבני  נולד  ז"ל  )שיקי(  יהושע  הרב 

ברק  בבני  החכמים  תלמידי  מחשובי  פז,  בן  אליעזר  רבי  הגאון 
עליון',  ו'בית מדרש  תורה'  'ארחות  ישיבות  ועדים לבחורי  ומוסר 
וילנסקי, רב  יחזקאל  רבי  ולאמו מרת לאה שתחי' בתו של הגאון 
בית המדרש 'תפארת יהושע' ברחוב הרב שך בבני ברק. סבו הוא 

הגאון רבי יצחק בן פז המשגיח של ישיבת 'מעוז חיל' בירושלים.
בילדותו למד בתלמוד תורה קרלין סטולין ובישיבה קטנה עלה 
למד  גדולה  לישיבה  בעלותו  לצעירים.  פוניבז'  בישיבת  ללמוד 
בישיבת פוניבז' בבני ברק שם עשה חיל בלימודיו והיה חביבם של 

ראשי ורבני הישיבה.
בראשון  הישיבה  בקרית  שלמה'  'עטרת  ישיבת  של  יסודה  עם 
לציון נבחר להיות ממייסדי הישיבה שם למד במשך תקופה ארוכה 

והמשיך לעשות חיל בלימודיו.
בהגיעו לפרק האיש מקדש נישא לרעייתו שתחי' לבית משפחת 
מגוריו בשכונה.  וקבע את  בירושלים  נוף  הר  שטרסבורג משכונת 
לאחר נישואיו למד בכולל של הגאון רבי אברהם ישעיהו לוינשטיין 

בירושלים בראשות הגאון רבי דוד מילר.  
שתחי'  רעייתו  ואחיותיו,  אחיו  הוריו,  את  אחריו  הותיר  המנוח 

ושני ילדים, הגדול בן שנה וחצי, הקטן בן חודש בלבד.

מנדי קליין

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני שיגר ביום רביעי מכתב חריף 
במוסדות  המיוחד  החינוך  בנושא  פרץ  רפי  הרב  החינוך  שר  אל 
למוסדות  פתרון  שנמצא  לאחר  )המוכש"ר(,  רשמי  שאינו  המוכר 

החינוך המיוחד לציבור הכללי אך לא לחינוך המיוחד החרדי.
נתניהו  בנימין  לראש הממשלה  גם  גפני  את המכתב שלח ח"כ 
"בדיון  כי  גפני  ח"כ  כותב  במכתבו  כחלון.  משה  האוצר  ולשר 
את  הסיעות  מכל  החברים  כל  הביעו  הכספים  בוועדת  שהתקיים 
עמדתם כי החינוך המיוחד לגילאיו השונים חייב להיות מתוקצב 
כל  תקצוב  את  המחייב  החוק  מבחינת  והן  וציבורית  מוסרית  הן 

הילדים".

"בינתיים התברר כי קיים חוסר בתיקצוב הכללי של ילדי החינוך 
במספר  גידול  עקב  מאלרגיה  הסובלים  לילדים  וסייעות  המיוחד 
פתיחת  בהשבתת  איומים  הרגיל.  הטבעי  לגידול  מעבר  הילדים 
שנה"ל ופעולות נוספות הביאו את משרד החינוך לגייס מתקציבו 
בניגוד  אך   ,2020 ינואר  עד  האמור  המיוחד  החינוך  לביצוע  כסף 
החוק  על  עובר  המשרד  כי  שאומר  המוכש"ר  מוסדות  ללא  לחוק 
אך לא פחות חמור מכך הוא כי הילדים שהמר עליהם גורלם יסבלו 

ומשרד החינוך איננו סבור כי הם ילדיו".
תקחו  ילדכם  אינם  הללו  הילדים  באם  כי  לומר  מבקש  "אני 
האמירה  את  בעיקר  אך  זה  לענין  הרוחב  השלכת  את  בחשבון 
בחינוך  הסובלים  ילדים  לרעה  מפלה  ישראל  מדינת  כי  החמורה 

המיוחד ולא נותנים להם מענה", מסיים גפני את מכתבו.

נמצא  כי  הודיע  החינוך  שמשרד  לאחר  הגיע  גפני  של  מכתבו 
הלימודים  ששנת  כך  המיוחד,  בחינוך  התקצוב  למשבר  פתרון 
"לאחר  נמסר:  החינוך  ממשרד  כסדרה.  תיפתח  המיוחד  בחינוך 
2019, ולאחר התייעצות  שלא נמצא מענה תקציבי תוספתי לשנת 
את  לממן  הוחלט  הכנסת,  של  החינוך  ועדת  יו"ר  ועם  האוצר  עם 
חנוכה.  חופשת  לסבסוד  התוכנית  השהיית  באמצעות  המהלך 
העמדת  אולם  המשרד,  ידי  על  תופעל  חנוכה  חופשת  תוכנית 
המקור התקציבי לטובת הנושא תובא לדיוני הממשלה מיד לאחר 
הבחירות. לאור זאת, המשרד יקצה את התקציבים לטובת החינוך 
המיוחד ולילדים עם אלרגיות מסכנות חיים באופן מידי, כדי שבתי 

הספר יוכלו להיערך באופן מיטבי".

האברך נסחף
 אל תוך 

המערבולת

"מדינת ישראל מפלה לרעה 
ילדים הסובלים 
בחינוך המיוחד"

אסון כבד: האברך הרב יהושע בן פז הגיע עם גיסיו לשכשך רגליים 
חיפושים  של  לילה  ולאחר  פנימה,  אותו  סחף  גדול  גל  הים.  בחוף 
מסוק  ימי,  שיטור  ספינות  הצוללים,  יחידת  אנשי  השתתפו  שבהם 

ומתנדבים אותרה גופתו ללא רוח חיים

ח"כ גפני שיגר מכתב חריף אל שר החינוך, שר האוצר ואל ראש הממשלה 
לאחר שלא נמצא פתרון לילדי החינוך המיוחד במוסדות המוכר שאינו רשמי 

טרגדיה בבין הזמנים: האברך הרב יהושע בן פז נסחף אל תוך הים ונמצא רק בבוקר

הרב בן פז ז"ל



צל משווק המשתתף בהטבה 
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* 8 שנות אחריות נוספות מוגבלות על המנוע בלבד, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנתיים ממועד הרכישה כמפורט בתעודת האחריות.

ברכישת הדגמים המשתתפים אצל המשווקים המפורטים בתנאי המימוש ובכפוף אליהם. למימוש ההטבה חייגו 2220*. התמונה להמחשה בלבד.

10
שנות אחריות
על המנוע*

IL

קניה אצל משווק מורשה
זה  10 שנים של שקט!

בוש MUM6: מיקסר רב תכליתי עם מנוע חזק 
XXL וקערה ענקית 6.2 ליטר

רוצים מיקסר עם אחריות? קנו אצל משווקים המורשים מבית בוש:
רפאלי | בייגל | קניתי אצל צביקה | סולטן |  מותג החשמל והגיהוץ | מוצרי חשמל לבית | חשמל החסד | צורף | שיא החשמל והמיזוג | קנייה ישירה | טרקלין חשמל

בס"ד

מה העבודה הזאת לכם?
 MUM6 תנו אותה לבוש

מיקסר בוש MUM6 הופך את ההכנות לסדר לקלות ופשוטות מאי פעם בזכות קערת ענק 
של 6.2 ליטר בה תוכלו להקציף עד 20 ביצים, ללוש עד 4 ק“ג בצק ולהכין קינוחים

חגיגיים בלי לעבוד יותר מדי קשה. חג פסח שמח וכשר!

מחיר מומלץ לצרכן

& 1,190

מנוע 1,000W רב עוצמה  •
4 מהירויות והפעלה לסירוגין  •

MUM6N20

מחיר מומלץ לצרכן

&  890

מנוע 800W רב עוצמה  •
בלנדר 1.5 ליטר ומגוון רחב   •

של אביזרים לרכישה

MUM6N11

מחיר מומלץ לצרכן

& 1,490

מנוע 1,000W רב עוצמה  •
בלנדר 1.5 ליטר לערבוב,   •

   ערבול וקיצוץ

MUM6N21

10
על מנוע המיקסר* שנות אחריות

ניתן להשיג בין היתר בחנויות הבאות: ירושלים קניון רפאלי, סלון גאולה, יאקאב חשמל, אש קאליש, צורף, המקור, גל החשמל, שיא החשמל והמיזוג, מחסני גבעת שאול, 
יריד בית"ר, רשת ליאור, עולם החשמל, עולם הבית, טרקלין חשמל כהלכה, אימפריית החסד. בני ברק קניון רפאלי, צורף, שיא החשמל, ביגל חיה, קניה ישירה, קניתי אצל 
צביקה, טכנו מיקס, לוינגר, סולטן, טרקלין חשמל כהלכה, מותג החשמל UNR, מוצרי חשמל לבית, חשמל החסד. פתח תקווה המאיר. בית"ר עילית יאקאב חשמל, יריד 
בית"ר, שיא החשמל והמיזוג. בית אל חשמלית בית אל. בית שמש קניון רפאלי, אבי סופר, הכול לבית בינה, ליאור, מעבדת הרמה – מוסבכר, חשמל כהלכה. רמת בית שמש 
קניון רפאלי, יאקאב חשמל. מודיעין חשמל אדיר, ליאור. מודיעין עילית שיא החשמל, יאקאב חשמל, צורף. אשדוד קניון רפאלי, ביגל, שיא החשמל, חשמל כהן, טרקלין 

חשמל כהלכה. אלעד קניון רפאלי, יאקאב חשמל, שיא החשמל והמיזוג, טרקלין חשמל כהלכה, חשמל החסד. צפת קניון רפאלי. חיפה טכנו מיקס. 

* 8 שנות אחריות נוספות מוגבלות על המנוע בלבד, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנתיים ממועד הרכישה, בכפוף לתעודת האחריות.
www.bosch-home.co.il :למידע נוסף היכנסו לאתר

IL
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אלי כהן

נטלו  בירושלים  החרדיות  השכונות  מתושבי  מאלף  למעלה 
חלק בכנס זעקה והסברה מיוחד במינו שערכה המחלקה למאבק 
במיסיון בארגון יד לאחים באולמי 'בית מלכה' – לנוכח פעילות 
מיסיונרית הולכת וגוברת בשכונות החרדיות בעיר. מטרת הכנס 
הייתה למחות נגד פעילות המיסיון הנפשעת, לחשוף את שיטות 
מתנדבים  ולגייס  חרדי  במסווה  הנערכות  המיסיונריות  הפעולה 

נוספים לפעילות.
מבכירי  דויטש,  חיים  הרב  המישרים,  מגיד  פתח  הכנס  את 
המרצים, שדיבר על מסירות נפשם של פעילי יד לאחים הפועלים 

ללא לאות על מנת למנוע את פעילות המיסיון.
הרב דויטש הזמין את ראשון הדוברים, הרב בנימין קלוגער, 
מיסיונר לשעבר וכיום יועץ מיוחד למחלקה למאבק במיסיון של 
יד לאחים. במשך שעה ארוכה, כשדבריו מלווים במצגת מיוחדת, 
ריתק הרב קלוגער את הקהל בסיפורו האישי וחשף בעדות נדירה 
את ההוראה שקיבל בכת להמרת דתם של יהודים, בה נאמר לו 

"עדיף להטביל לנצרות יהודי אחד, על פני מאה גויים".
בעוד הציבור משתאה מהדברים, הוקרנה ברקע מצגת מיוחדת 
מיסיונרים  נראים  בהם  אותנטיים  קטעים  היתר,  בין  ששילבה, 

מחופשים לחרדים פועלים באין מפריע בשכונות החרדיות.

שמואל  הרב  הגאון  דברים  לשאת  הוזמן  מכן  לאחר  מיד 
ליפשיץ, מראשי הארגון. בדבריו עמד הרב ליפשיץ על הפיגוע 
הקשה שהתרחש בשבוע שעבר, בו נרצח תלמיד הישיבה דביר 

לקחת  הציבור  ההשכל שעל  מוסר  את  ממנו  ולימד  הי"ד  שורק 
להיפגע.  יכול  בודד  יהודי  ברוחניות,  גם  כמו  "בגשמיות  ממנו. 

דבר  הוא  שציבור  אותנו  מלמדים  מת'  לא  'ציבור  הגמרא  דברי 
הכוח של  נשמרים.  הם  ביחד,  יהודים  כמה  כי כשמתאספים  חי 
המיסיון הוא בתפיסת יהודים בודדים. הם נטפלים לאותם שאף 
להם  ונותנים  המחנה,  שבקצה  אלו  אותם  להם,  דואג  לא  אחד 
וכתף  יד  לתת  נשכיל  רק  אם  להם.  הצריכים  בנושאים  מענה 
לפעילות יד לאחים שמעניקה לאותם יהודים מענה הולם בטרם 
יהיה מאוחר - אזי נוכל למנוע כליל את פעילות המיסיון בארץ".

עדס.  יעקב  הרב  המקובל  הגאון  דברים  לשאת  עלה  בהמשך 
הרב עדס הדגיש את גלות השכינה בדיוק ביום בו החלה שריפת 
גלות השכינה כאשר הס"מ מנסה  על  דיבר  ואחר  בית מקדשנו, 
 - הקודש  עיר  ובירושלים  בכלל,  היהודי  בעם  טלפיו  לנעוץ 
עם  מקרב  טהורות  נשמות  לאבד  כדי  בפרט,  מלך  של  פלטרין 
ישראל ולהעבירם לנצרות, רח"ל. בסיום דבריו ביקש הרב עדס 
עול מלכות שמיים  יחד  ולקבל  רגליו  על  כולו לעמוד  מהציבור 

בקריאת שמע.
רכז  אברג'ל,  שמעון  הרב  דברים  לשאת  הוזמן  הערב  בסיום 
של  השוטפת  פעילותם  על  האמון  הארגון,  של  המסור  השטח 
מאות פעילים ומתנדבים, יום יום, שעה שעה, בעבודה סיזיפית 

סביב לשעון.

ישראל חבר

22, סטודנט לרפואה בסלובקיה  העצורים הם אמין יאסין – בן 
28, נחשד ונחקר בעבר בחשד לביצוע עבירות  ועלי ערמוש – בן 

ביטחון בזיקה לארגון "המדינה האיסלמית" )דאע"ש(.
ביטחון  כנגד  עדכנית  פעילות  לביצוע  בחשד  נעצרו  השניים 

המדינה בשם ארגון "המדינה האיסלמית" שהוכרז כארגון טרור.

הטרור  בארגון  תומכים  השניים  כי  התברר  בשב״כ  מהחקירה 
להקמת  עד  כשליחיו,  עצמם  רואים  ואף  האיסלמית״  ״המדינה 

החליפות האיסלמית בישראל.
שני  סייעו  הטרור,  ארגון  מטרות  לקידום  פעילותם  במסגרת 
החשודים בהפצת אידיאולוגית ה"מדינה האיסלמית" בקרב אחרים.
השניים  כי  ישראל  ובמשטרת  בשב"כ  בחקירתם  התברר  עוד 
משמעותיים  תכנים  המכילים  רבים  קבצים  למחשביהם  הורידו 
אמצעי  להכנת  ושיטות  הדרכה  לרבות  האיסלמית",  "המדינה  של 

במועד  ג׳האד  ביצוע  לטובת  וזאת  טרור,  פיגועי  וביצוע  לחימה 
מתאים.

אתמול, יום חמישי, ה-22/8/19 הוגש כתב אישום כנגד השניים.
משטרת  בשיתוף  הכללי  הביטחון  "שירות  נמסר:  מהשב"כ 
ארגון  עבור  הפועלים  חשודים  לחשיפת  לפעול  ימשיך  ישראל 
הנדרשים  האכיפה  באמצעי  וינקוט  האיסלמית",  "המדינה  הטרור 
במטרה למנוע כל פעילות הפוגעת בביטחון המדינה, לרבות הפצת 

משנתו של ארגון הטרור "המדינה האסלאמית" בישראל".

חיים רייך

לאיכות  התנועה  עתירת  את  קיבל  קרא  גורג'  העליון  שופט 
השלטון והורה על הקפאת כניסתו לתפקיד של אופיר כהן מועמדו 
יותר  לדיון בעתירה. מוקדם  של שר המשפטים אמיר אוחנה, עד 

אישרה הוועדה למינויים בכירים את מועמדותו של כהן.
הדמוקרטי'  וב'מחנה  ההחלטה  על  לברך  מיהרו  באופוזיציה 
אמרו, כי "בג״צ הוא המחסום האחרון בפני אלו שרוצים להפוך 

את ישראל לסיציליה".
"פיטוריה של אמי פלמור, מנכ"לית מקצועית ומוערכת ששירתה 

5 שנים, היו מעשה מושחת שכל מטרתו לאפשר מינוי  בתפקידה 
מקורב לאחת העמדות החשובות במדינת ישראל. בג"צ לבדו לא 
יוכל לעמוד בסחף שמוביל החשוד מבלפור- על כן אזרחי המדינה 
שעובדת  נקייה  בממשלה  מבלפור  המושחת  את  להחליף  חייבים 
למען הציבור ולא השררה. את הבחירות הקרובות לא צריך לנצח- 

את הבחירות הקרובות חייבים לנצח".
ואילו במפלגת "העבודה-גשר" הגיבו להקפאת כניסתו של כהן 
שבג"ץ  מאוד  "טוב  כי  ואמרו,  המשפטים  משרד  מנכ"ל  לתפקיד 
הוציא תמרור עצור לאוחנה – שר משפטים זמני בממשלת מעבר 
המדינה  שפרקליט  לדאוג  נשלח  ובפועל  משילות,  על  שמקשקש 
אנחנו  מְמשפט.  להימלט  לו  ויעזור  לביבי  ידידותי  יהיה  הבא 

לרמזור  ייהפך  העליון  של  העצור  תמרור  מאוד  שבקרוב  מקווים 
אדום בוהק, שיבהיר לנתניהו ואוחנה שיש גבול לכל תעלול".

״אל"מ  כי  ואמר,  להחלטה  הגיב  אוחנה  אמיר  המשפטים  שר 
)במיל׳( עו"ד אופיר כהן הוא מהמינויים הראויים ביותר במשרדי 
הממשלה. מדובר באדם שתרם את שנותיו היפות ביותר לשירות 
ביטחון מדינת ישראל ונושא על גופו את המחיר היקר. הוא בעל 
הוועדה  שקבעה  כפי  מתאימים  וניהוליים  משפטיים  כישורים 
בדקדקנות  שדנה  המדינה,  שירות  בנציבות  בכירים  למינויים 

במינויו. אני מקווה ומעריך שגם ביהמ"ש העליון יתרשם כך.״

מאבק נגד פעילות המיסיון 
בשכונות החרדיות

דעא"ש בישראל: נתפסו שני פעילים

בג"צ הקפיא את מינוי
 מנכ"ל משרד המשפטים

כאלף איש השתתפו בכנס הסברה וזעקה נגד פעילות המיסיון הנוצרי המתגברת באחרונה ⋅ המקובל הרטיט את הלבבות, 
המיסיונר לשעבר הדריך, ותיעוד מבהיל חשף את גודל הסכנה

הותר לפרסום כי בפעילות משותפת של שב"כ ומשטרת ישראל נעצרו במהלך חודש יולי שני תושבי טמרה בחשד לביצוע 
פעילות עדכנית נגד ביטחון המדינה בשם ארגון הטרור "המדינה האיסלמית"

בכך נעתר ביהמ"ש לעתירת התנועה לאיכות השלטון ⋅ באופוזיציה מיהרו לברך על ההחלטה

המוני המשתתפים בכנס



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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נתן גולד

וראיתי  הספרדי,  מימון  בן  משה  אני  חוצני,  נערתי  זה  "ומפני 
לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורין, בעניין האסור והמותר 
והטמא והטהור עם שאר דיני תורה, כולן בלשון ברורה ודרך קצרה, 
קושיה  בלא  הכול,  בפי  סדורה  כולה  פה  שבעל  תורה  שתהא  עד 
ולא פירוק, ולא זה אומר בכה וזה אומר בכה, אלא דברים ברורים 

קרובים נכונים…"
לתורה  מקבץ  ל"חיבור  בהקדמתו  הרמב"ם  שכותב  אלו  דברים 
שבעל פה כולה", הוא "משנה תורה לרמב"ם", מקבלים כעת משנה 
תוקף וביאור נפלא, עם סיום הפרויקט הגדול והמיוחד של תרגום 
מפרשיו  על  לרמב"ם,  החזקה'  ה'י"ד  חלקי  כל  של  רוסית  לשפה 

העיקרים והחשובים.

שיעור  בעקבות  החל  הרעיון 
אותו  הרמב"ם,  בספר  קבוע 
הגאון  לרוסיה  הרב הראשי  מוסר 
שליט"א,  לאזאר  בערל  רבי 
יהודים  אינטלקטואלים  לחבר 
עורכי- בהם  במוסקבה,  מגוונים 
שיעור  וכדומה,  פרופסורים  דין, 
סוגיות  לומדים  שבמהלכו 
הפרק,  על  העומדות  מורכבות 
הנושאים  את  מלבנים  ויחד 
משנסים  זאת  ולצד  המורכבים, 
מותניים,  השיעור  משתתפי 
ויהדות  יהודי  לימין  ועומדים 
הקבוע,  השיעור  במהלך  רוסיה. 
הרמב"ם,  מפרשי  לימוד  הכולל 
של  מלא  בתרגום  הצורך  הורגש 
ר'  והנגיד  ומפרשיו,  הרמב"ם  כל 
את  על-עצמו  לקח  אמינוב  דוד 

העול הכספי הגדול.
הוטלה  המיוחדת  המשימה 
ההוצאה  יו"ר  של  כתפיו  על 
הרב  שבמוסקבה,  "לחיים"  לאור 
יצא בס"ד  והפרויקט  גורין,  ברוך 

ומחוצה  ממוסקבה  רוסית,  דוברי  חכמים  תלמידי  עשרות  לדרך. 
לה, התגייסו לרעיון שקרם עור וגידים, והפרויקט הושלם במאמץ 
שנמשך על פני שנים מספר. בהשגחה פרטית מופלאה, יצא החלק 
כאשר  ימים,  מספר  לפני  הדפוס,  ממכבש  והאחרון  הארבעה-עשר 
הל״ח,  בפעם  הרמב"ם  את  סיימו  היומי,  הרמב"ם  לומדי  רבבות 

זי"ע,  מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק  הוד  של  הקדושה  כתקנתו 
השפה  דוברי  יהודים  המוני  גם  ברוסיה,  הרבים  שלוחיו  שבזכות 
הרוסית, לומדים את הרמב"ם בקביעות. וכעת, עם הופעת אור חדש 
עליהם  יקל  הרמב"ם,  כל  של  והמושלם  המלא  בתרגום  ציון,  על 
היומי  הלימוד  אל  יצטרפו  רבים  נוספים  ויהודים  ספק,  בלי  הדבר 

בכלל, וללימוד עיוני ברמב"ם בפרט.

מנדי קליין

הנוער.  בחינוך  ומרבים  בקהילה  מאוד  פעילים  הנוער  ארגוני 
מבורכת:  יוזמה  עם  יצא  עלית  בביתר  הדגל'  'פרחי  הנוער:  ארגון 
בדרכים  זהירות  ללימוד  למגרש  לאחרונה  הוסב  כדורגל  מגרש 
לילדים ובני נוער, בזכות אישור ההסבה על ידי ראש מוסדות 'תורת 
חסד' )שבשטחם נמצא המגרש(, הרב משה הרוש ויוזמה מבורכת 

של מפקח אזורי בארגון 'פרחי הדגל', הרב ראובן נתן לו.
במגרש החדש סומנו כבישים, מסלולי נסיעה, כיכר, פסי האטה, 
ותמרורים, כך שניתן לחנך את הילדים והנוער להתנהגות זהירה עם 

האופניים בכביש.
מספר הרב ראובן נתן לוי, מפקח אזורי ביתר עילית ובית שמש: 
בדרכים  לבטיחות  הלאומית  מהרשות  ביקשנו  דופן  יוצא  "באופן 
בדרכים  זהירות  למגרש  הכדורגל  מגרש  את  להסב  )הרלב"ד( 
)זה"ב(, שבו נחנך את הצעירים לזהירות, בעת רכיבה על אופניים. 

קיבלנו תגובה חיובית ליוזמה.
בהדרכת מנהל מחוז יו"ש ברלב"ד, ניצן מר, ונציג הציבור החרדי 

ברלב"ד, אלחנן פרידמן, הפרויקט יצא לדרך.

ואילו  הרלב"ד.  ידי  על  מומנה  המגרש  "צביעת  מוסיף:  הוא 
מצידנו, הרב נפתלי פרוש, יו"ר ארגון הנוער פרחי הדגל, מימן 18 
זוגות אופניים להדרכת חניכי הארגון 18 קסדות. 18 אפודים ואף 18 
משולשים להעמדת האופניים בצורה מסודרת וראויה. והחשוב מכל 
מימון והחזקת המגרש מידי חודש בחודש. כעת אנו רוצים לאתר 
ולהכשיר עוד 2 מדריכים למגרש נוסף אליי, כדי להדריך את אלפי 

חניכי ארגון 'פרחי הדגל' שיגיעו אלינו מכול הארץ".
הדגל':  'פרחי  הנוער,  ארגון  יו"ר  פורוש,  נפתלי  הרב  מוסיף 
"בחברה החרדית אין עוד מגרש שמכשיר ילדים להיזהר בכבישים, 
לענין הזה  נכנסנו  ולכן  אופניים,  רוכבים על  הילדים  למרות שרוב 
להיות  בחברה,  מוביל  נוער  כארגון  אחריותנו,  שזו  החלטה  מתוך 
מעורבים בחיי הילדים ובשלומם. לכן גם אנחנו מתייחסים להיות 
נרגשים  מאוד  אנחנו  השנה.  לאורך  המגרש  תחזוקת  על  אחראים 
על שיתוף הפעולה הפורה עם הרלב"ד ועם ראש העיר, הרב מאיר 

רובנשטיין, נציגי משרד החינוך, המשטרה ומעין החינוך התורני".

היסטוריה: הושלם תרגום 
לרוסית של כל חלקי הרמב"ם

המגרש ללימוד 
זהירות בדרכים

נדבך בהפצת ספרי  • עוד  ומתרגמים תלמידי חכמים ברוסיה  • עשרות עורכים  פרויקט שאפתני שנמשך מספר שנים 
יהדות וחסידות ליהודי רוסיה הצמאים לדבר השם

יוזמה מבורכת של ארגוני הנוער בביתר עילית: מגרש משחקים הוסב ללימוד זהירות בדרכים, כאשר במגרש החדש 
סומנו כבישים, מסלולי נסיעה, כיכר, פסי האטה ותמרורים, באופן שניתן לחנך את הילדים והנוער להתנהגות 

זהירה עם האופניים בכביש

 ילדים עם אופניים במגרש שהוסב ללימוד זהירות בדרכים 

 ראשי הפרויקט בלשכתו של הגר"ב לאזאר

הרמב"ם בתרגום לשפה הרוסית )צילומים: לוי נאזרוב / אלי איטקין( 



תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

עד 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית 
ERN או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳

סליחה,

יש לך שקל?

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. עד גמר המלאי ט.ל.ח.

₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
699

מערכת
סטריאו

 MC 663  דגם

₪ 1
699

שייקר חכם
 BL480 דגם

עוצמתי
ומתקדם

₪ 1
890

מיקסר
עוצמתי
ומקצועי

₪ 1
690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

₪ 1
690

תנור אובן
45 ליטר, 

מצב שבת, 
טורבו

₪ 1
790

שואב אבק
בוש

דגם
BGS05A220

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

תנור
דו תאי

חבילה 
לדירות 

שכורות!
תנור, מקרר

ומכונת 
כביסה

מגוון גדול של תנורים 
מכל החברות

₪ 1,990

₪ 2,990

החל מ:

החל מ:

מקרר 
בלומברג

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

דגם 1617
המחיר כולל התקן 

משמרת השבת
B :דירוג אנרגטי

₪ 4,990

₪ 1,790

מקרר שארפ 
4 דלתות

מקפיא
6 מגירות

דגם 6607 )הדגם הגדול(
התקן שבת מובנה

נפח 613 ליטר
C :דירוג אנרגטי

תפעול מכני ונוח 
לשימוש

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

₪ 5,190

₪ 1,090

תנור בנוי 
לבומט

מזגן עילי ספקטרה 
מבית תדיראן

דגם 3006
נפח תא גדול, 70 ל׳
קל לניקוי - זכוכית 

פנימית נשלפת

7 מהירויות עם פעולה 
שקטה במיוחד

₪ 990

₪ 1,299

רק

רק

רק

רק

רק

רק

תנה
כולל מ

שני בשקל
ה

ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, לדוגמא:

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ומקבלים

קונים
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