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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל
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פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי
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ולא  דיגיטליים)  או  (פיזיים  מידע  במאגרי  לאכסן  להעביר, 
הכתבות,  בתוכן  שימוש  לעשות  אין   | אחר  אמצעי  בשום 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד
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לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י
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פרנו // „ו„ פרי„
נמר, ‡בל ל נייר

ארה"ב היא מעצמת על. יכולותיה הכלכליות 
העולם  מדינות  על  והשפעתה  והפוליטיות 
כל  כמעט  מגיעות  ממנה  אדירה.  היא  כולן, 
הפסי־ שיטות  לאנושות;  הגדולות  הבשורות 
כולוגיה השונות; מוצרי עזר חדשניים; פיתו־
חים בריאותיים וטכנולוגיים. וזה על קצה המ־
ברמה  גם  הן  ארה"ב  של  בלבד. יכולותיה  זלג 
הפוליטית שנקשרת מכוחה הכלכלי הרב של 
מהתמ"ג  כרבע  כאשר  זה  כך  העל.  מעצמת 
השוואה,  לשם  מארה"ב.  מגיע  כולו  העולמי 
סין מפגרת הרבה מאחור עם כ-14% מהתמ"ג 

העולמי.
שיש  העוצמתי  בצבא  נגענו  טרם  עוד  זה  כל 
הוא  בו  שמושקע  הרב  הכסף  הענק.  למדינת 
לאחר  שבאות  המדינות  עשרת  מכל  יותר  רב 
מכן ברשימת המדינות המשקיעות בצבאן את 

הסכום הרב ביותר.
אבל כאשר זה מגיע להפעלת כוח, ארה"ב מו־
כיחה פעם אחר פעם בשנים האחרונות, כיצד 
בלבד.  הנייר  על  שנמצא  לנמר  הופכת  היא 
להוביל  אמורה  הייתה  אמריקני  מל"ט  הפלת 
האוויר  חיל  של  עוצמתית  מחץ  לתקיפת 
האמריקני על שלל יעדים איראניים. אבל זה 
לא קרה. לא בתקופת אובמה כאשר הוא פנה 
לארה"ב  שישיבו  מנומסת  בבקשה  לאיראנים 
את המל"ט שהופל בשטחה. ואפילו לא כעת, 
דו־ בהרבה,  הנשיא המיליטנטי  של  בתקופתו 

נלד טראמפ.
לו הדבר היה מנותק מאיתנו, יתכן וניתן היה 
לעבור על כך לסדר היום. אולם עבור מדינת 
ישראל מדובר בבשורות רעות למדי של רפי־
סות אמריקנית (עדיין) מול הטרור האיראני. 

פרנו // ‡ברהם ויסמן

"כי ם ה' נ˜ר‡ עליך"
רבי יהודה אסאד (נלב"ע כ"ג סיון תרכ"ו) היה 

רבה של סרדהלי ומגדולי רבני הונגריה.
בתנועת  הלוחמים  מגדולי  כאחד  ידוע  היה 

ההשכלה וברפורמים.
רבי יהודה הוערך מאוד ע"י רבני דורו. בן דורו 
שהוא  עליו  כתב  סופר  החתם  ממנו,  המבוגר 
ונפלאתי  תמים,  צדיק  ואיש  מופלג  'למדן 
מאוד על עוצם בקיאותו וחריפותו'. בעל שו"ת 
'שואל ומשיב' רבי יוסף שאול הלוי נתנזון כינה 
אותו 'הגאון הגדול צדיק יסוד עולם'. ה"דברי 
חיים" מצאנז קרא לו 'מופת הדור', ורבי שלמה 
פני  'האיר  שהוא  פטירתו  אחרי  כתב  קלוגר 
תבל באור תורתו, ועל ישראל זרח אור שמשו'.
מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל היה מספר, שפעם 
אחת נכנס יהודי אל רבי יהודה אסאד, וזה נזף 
אותו  ושילח  תפילין,  היום  הניח  שלא  על  בו 
ורבי  זאת,  ידע  כיצד  הנוכחים  תמהו  מפניו. 
תפי־ ומניח  המתפלל  יהודי  כי  הסביר,  יהודה 
לין רואים שמחה על פניו, אבל על אותו יהודי 
לא  שהאיש  הסיק  ומכן  שמחה,  שום  ראה  לא 

התפלל.

// איראן ממשיכה להתגרות: לא „בר המערכ
נהסס להפיל שוב מל"ט אמריקני

טראמפ: "לא ביטלתי את התקיפה, רק השהיתי אותה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האיראני  הים  חיל  מפקד 
להפיל  תהסס  לא  ארצו  כי  אמר 
נוספת.  פעם  אמריקני  מל"ט 
האמרי־ המל"ט  הפלת  לדבריו, 
שיכולה  חזקה,  תגובה  הייתה  קני 

לחזור שוב. 

חו־ המפקד,  של  דבריו 
צוטטו  שמו,  חאנזאדי  סיין 
האיראנית  הידיעות  בסוכנות 

תסנים.
הפי־ איראן  כזכור, 

בשעה  אמריקני  מל"ט  לה 
לשטחה  מעל  לטענתה  שטס 

לקיים  שקלה  ארה"ב  האווירי. 
יעדים  כנגד  אווירית  תקיפה 
הנ־ בהוראת  אולם  איראניים, 
שבו  המטוסים  טראמפ,  שיא 
לבסיסם. טראמפ הבהיר לאחר 
המתקפה  את  עצר  לא  כי  מכן 

אלא השהה אותה.

דיווח: 

חשש במשמרות המהפכה 
מתקיפה אמריקנית נגד יעדים 

איראנים בסוריה
בתגובה למסר אמריקני, העלו אנשי משמרות המהפכה בסוריה את רמת הכוננות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בסו־ האיראנים  הכוחות 
הכוננות,  רמת  את  העלו  ריה 
אמריקנית  לתקיפה  מחשש 
בין  המתיחות  בצל  זאת  כנגדם, 
אשר  הדיווח,  לאיראן.  ארה"ב 

צבאי  גורם  מפי  לאישור  זכה 
בדמשק. 

בעולם,  דיווחים  לפי 
לכוחות  מסר  העבירה  ארה"ב 
עלו־ הם  כי  בסוריה  האיראנים 
ידי  על  מותקפים  להיות  לים 
לכוחות  הועבר  המסר  ארה"ב. 

המתיחות  בעקבות  האיראנים 
האמ־ המל"ט  והפלת  במפרץ 

ריקני.
המאיים,  למסר  בתגובה 
בסוריה  האיראנים  הכוחות  העלו 
צפון  באזור  הכוננות,  רמת  את 

מזרח המדינה. 
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  My Kosher Hotel
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9,999*

03-3094643
www.planit.toursinfo@planit.tours

„ כל'ס ליים בפועל? סוף! כ̂י
אחרי שהיינו ב"בראשית" ועשינו לעצמינו סדר בבריאת העו־

לם הפנימי שלנו,

קיבלנו את האומץ לשנות והחלטנו איך וכיצד תראה ההתחלה 
החדשה, אלו אתגרים מטרות ויעדים מוצבים בפנינו ומייחלים 

לשינוי הנכסף,

אזי אנחנו יכולים ליפול בנקל ל"נח" לאזור הנוחות המוכר והנח 
לנו ולהישאר עם אותם דפוסי חשיבה והתנהגות הישנים.

יש לנו כרגע בחירה או להישאר באזור הנוחות בדיוק כמו הדור 
לכל  והבחינו  הקשיבו  ולא  עצמם  עם  כלום  עשו  שלא  נח  של 
איתותי האזהרה שקיבלו, שהתוצאה שתהיה זה כיליון אם לא 
יזיזו את עצמם ויישארו באזור הנוחות ויעשו ככל העולה על 

רוחם.

או מאידך להיות כנח שלא נשאר באזור הנוחות אלא אזר אומץ 
ודבק במטרה האמתית כנגד הזרם ופעל ועשה וסוף באמת הר־

גיש בנח וניצל...

בכלים הבאים נוכל להשתמש כדי לצאת מאזור הנוחות, נענה 
על התשובות בצורה בהירה

מה ארוויח אם אגשים את מטרותיי?(מוטיבטור) ומה אפסיד 
אם אשאר באותו מצב? לפרט ממש לפרטים!

מה מניע אותי לעבר המטרה?(משאבים(

המטרה?(פחד- לכיוון  אנוע  אם  מפחד  או  חושש  אני  ממה 
אמונה(

מה אני מרוויח מזה שאני אשאר באזור הנוחות?(רווח משני)

באזור  שרוצה  כמו  חיי  את  חי  או  עצמי  את  מגשים  אני  האם 
הנוחות?(שקיפות-מראה(

תשובות פרטניות ואמתיות יתנו לך בהירות מלאה לנוע קדי־
מה!

כולנו נמצאים בתוך המבול ישנו מבול שמבלבל, מבול שבולם 
אותך מלהתקדם מבול שאתה ממש מובל אליו בעת חוסר של 
תשומת לב- ויש את התיבה במצב כזה שהוא תיבות של תורה 

תפילה ודיבורים של השפעה נכונה,

מחשבות  מוזרים  רוח  מצבי  טרדות  של  ים  שהוא  מבול  ישנו 
של  ים  היא  והתיבה  עמוקים  סיבוכים  ריכוז  חוסר  הרסניות 

אמונה מצבי רוח מתרוממים מחשבות טובות ישוב הדעת 

כמותיות  שטחיות  חיצוניות,  של  בצורה  שחי  במבול  החי  יש 
ויש את התיבה שכולה פנימיות איכות עמקות,

לכן עלינו לדעת להיכנס תמיד לתיבה שמגינה עלינו ומביאה 
אותנו לאושר הפנימי ליעד הנכסף לנוחות והמנוחה והתכלית 
האמתית, תמיד לפעול להיות ערניים ורדיפה אחר חיים של 
כך  רק  החיים  בתרדמת  להירדם  לעצמינו  לתת  לא  משמעות 
נוכל להגשים מטרות ולחיות בצורה הנכונה. כי כל אחד יכול 
אחריות  לקחת  מחליטים  אנחנו  רוצה,  לא  יש  יכול  לא  אין 
נוכל  כך  רק  עצמינו  עם  קדימה  ולהתקדם  החיים  על  אישית 
להרגיש  לעצמך  שתדאג  הזמן  עכשיו  הנכונה.  בצורה  לחיות 
אותך  מלווה  לשנות  האומץ  מרכז  ורגועים,  טובים  יותר  חיים 
לתוצאות,  מלאה  באחריות  להצלחה  אישית  ליווי  בתוכנית 
קורס  שלישי14.7.19  מחזור  נפתח  עכשיו  ממשיכה  ההצלחה 
TMP- וסוגסטיות    טראנס  המודע  תת  לתכנות  פרונטלי 

Therapeutic Mind Programming

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

לך ובבילך „"ר ינוי ‚ילי עטרי
 NLP Trainer & Master חבר הפ„רˆיה העולמי NFNLP

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל

יאיר לפיד: "נתניהו כבר לא יציב"
ראשי כחול לבן שללו את האפשרות לביטול הבחירות ◆  לפיד: "ניסיון פתטי לבטל את הבחירות, 

נתניהו היה מנהיג יציב, אבל הוא כבר לא"

מ‡: ח. פרנ˜ל
חבר הכנסת יאיר לפיד, מספר 2 בכ־
אתמול  התייחס  עתיד,  יש  ויו''ר  לבן  חול 
סגל  עמית  העיתונאי  של  לחשיפתו  (שני) 
והק־ הבחירות  לביטול  האפשרות  אודות 
מת ממשלת אחדות. בנאומו בישיבת סיעה 
שקיימה מפלגת כחול לבן אמר לפיד: את־
מול התבשרנו שנתניהו עושה ניסיון פתטי 
הוא  נבהל  כשנתניהו  הבחירות,  את  לבטל 

תמיד מנסה לעשות קומבינות".
נתניהו  את  לתקוף  הוסיף  לפיד 
ואמר: "יש רגע שפתאום שזה נגמר, ומבי־

ללכת  הנצחי  השליט  של  זמנו  שהגיע  נים 
הבין  הוא  ובצדק,  נבהל  נתניהו  הביתה. 
לבחי־ יצא  נתניהו  קודם  לו.  יצליח  שלא 
רות לפני הזמן, אז הוא רצה שוב בבחירות, 
עכשיו הוא פוחד מהן ומחר הוא בטח ירצה 
בהן שוב - הוא לא יציב ואנחנו לא יכולים 

להרשות לנו ראש ממשלה לא יציב".
התייחס  המפלגה  יו''ר  גנץ,  בני  גם 
הוא  מה  יודע  "נתניהו  ואמר:  לפרסומים 

מנסה  הייתי  אני  שאם  ידע  הוא  עושה, 
וסי־ מצליח –  הייתי  הממשלה  את  להקים 
כון כזה לא לוקחים, לא משנה מה המחיר 
שכולם ישלמו. זה חוסר יכולת וחוסר אח־

ריות".
העיתונאי  פרסם  שלשום  כזכור 

המפלגות  בשתי  גורמים  כי  סגל  עמית 
בודקים   – לבן  וכחול  הליכוד   – הגדולות 
ביחד ולחוד, אופציה לבטל את הבחירות 
כש-80  הנוכחית,  הכנסת  עם  ולהמשיך 
הבחירות  ביטול  על  יחתמו  כנסת  חברי 

ולאחמ''כ תוקם ממשלת אחדות.

כככככככככככככככככככככככככככככככככככככ"ב יייייייייייייייליייששששששששששששששששששששששישישיששישששששששיישישיששישיששישששישששיששישישישי ש

http://bit.ly/2Y9h0a3-planit
mailto:info@planit.tours
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צה"ל החל בפינוי שדה מוקשים סמוך 
לגבול עם לבנון

אתר חדשות לבנוני מדווח כי כוחות צה"ל החלו בפינוי מוקשים סמוך לגדר המערכת בגבול הצפוני ◆  
מדובר בשטח שבין קיבוץ משגב לכפר אל-עדיסה הלבנוני

מ‡: מ. יו„

צה"ל החל אתמול בפינוי שדה מוקשים סמוך לקיבוץ משגב 
בצפון, שעליו כבר הודיע הצבא אמש. כך עולה מדיווחים ומתיעוד 
שפורסמו בלבנון. בתיעוד נראים כלים הנדסיים של צה"ל פועלים 

בקרבת גדר המערכת.
מדובר צה"ל נמסר אמש כי הפעילות לפינוי שדה המוקשים 
תוכננה מראש. הפעילות תימשך כחודשיים, ובמהלכה יישמעו פי־

צוצים מבוקרים באזור.

„ י‚ ביטחון עˆמי? כ̂י
אם זה לגשת לעמוד כחזן, או להופיע מול קבוצת אנשים ולדבר 
איתם בעוצמה ובביטחון. בשביל זה צריך להיות אדם בעל ביטחון 
עצמי. גם כדי לשיר בשולחן שבת עם החברים ובמועדים שונים, 
או אפילו כדי לפנות לאנשים שסביבך ולומר להם מה אתה מעו־
ניין באמת; איך אתה מרגיש ואיזו התנהגות מצדם אתה מעוניין 

לראות. בשביל כל אלו ועוד צריך עוצמה וביטחון.

עוצמה וביטחון זה הכלי החזק ביותר לחיים, ובפרק זה, פרק רא־
שון בסדרה נעסוק בצורך החשוב ובטכניקות שיאפשרו לכם לה־

תקדם לעבר ביטחון עצמי.

הנושא העיקרי שחשוב לטפל בו בדרך לביטחון עצמי הוא הח־
שיבה. אימון המוח לחשיבה נכונה וחיובית יכול לשנות את האדם 
מקצה לקצה, כפי שהוכיחו מחקרים אמפיריים. כי בסופו של דבר 
הכול זו התווית שהאדם הדביק לעצמו ומכיר בעצמו. תווית שא־

פשר לשנותה, במאמץ נכון ותוך קניית הכלים המתאימים.

מחקרים מוכיחים, כי החשיבה של בני האדם מורכבת ברובה מח־
שיבה שאיננה נכונה כלל. אנשים יכולים לחשוב כי האדם שמולם 
חושב דבר מה כנגדם, בעוד המציאות שונה לגמרי, והדבר כלל לא 
עלה על קצה דעתו של האיש שממול. לאנשים ישנם עוד שורה 
של עיוותים בחשיבה, שהם הם המפתח לאיכות החיים. לא רק 
בביטחון עצמי. גם בחשיבה חיובית על החיים. בקשר טוב עם בני 
הזוג והסביבה. כי הכל נובע מחשיבתם של בני האדם ותפיסתם 

את עצמם.

לפגוע  ביקש  כאשר  המחשבה  בכוח  השתמש  הגדול  הרמב"ם 
באחד מהמועמדים להיות רופאיו של המלך. הוא גרם לו להאמין 
כי החלב שאותו הוא שותה איננו אלא חלב שהרמב"ם בכבודו וב־
עצמו הרעילו. התוצאה הייתה קטלנית עבור אותו רופא - הוא 

נחלה ולבסוף מת. כל זאת רק בכוחה של המחשבה.

כוחה של המחשבה, אם כן, בעיקר זו שנמצאת בתת-המודע, היא 
עצומה, בואו ננצל אותה לטובתנו ולמענינו באופן שרק יגביר את 

הביטחון, העוצמה והאושר שלנו.

לייעוץ ולליווי אישי פנו לכתובת המייל הבאה
 frid.david5@gmail.com והשאירו את פרטי הפנייה 

+ מספר הטלפון שלכם. 
אנו נשתדל לענות בהקדם לכל פנייה.

חמשת הפונים הראשונים יקבלו אבחון גרפולוגי חינם.

CBT טור

קשישה נפצעה 
כשרכבה נפל מגובה

צוותי כיבוי, חילוץ והצלה מתחנת ירושלים הוזעקו 
לחלץ קשישה מרכב שנפל מגובה של כשתי קומות 

והתהפך ◆  מצבה של הפצועה מוגדר בינוני

מ‡: מ. יו„
את־ נפצעה  כבת 85  קשישה 
שנפלה  לאחר  בינוני  באורח  מול 
עם רכבה מחניון בגובה בין בניינים 
בירושלים.  טשרניחובסקי  ברחוב 
קומות  כ-2  של  מגובה  נפל  הרכב 
שעדיין  מסיבה  סמוך,  בניין  לחצר 

איננה ברורה, והתהפך על צדו.
וחילוץ  כיבוי  צוותי  שלושה 
לזי־ שהוזעקו  ירושלים  מתחנת 
הפצועה  לחילוץ  פעלו  האירוע  רת 
לטיפול  הועברה  והיא  הרכב  מתוך 
בי־ מוגדר  כשמצבה  מד"א  צוותי 
החולים  לבית  פונתה  הפצועה  נוני. 

הדסה עין כרם.
הכי־ צוותי  פעלו  במקביל 

במקום  אש  התלקחות  למניעת  בוי 
הרכב  במכל  שהיה  שהדלק  מאחר 

החל לדלוף לסביבתו.
פאראמדיק מד"א פאדי דקי־
ראינו  למקום  "כשהגענו  סיפר,  דק 
שנפל  לאחר  צידו  על  הפוך  רכב 
מגובה של כ- 10 מטר למפלס תח־
תון בחניית בניין מגורים, ברכב נל־
השמונים  בשנות  אשה  הנהגת  כדה 
שכו־ לאחר  מלאה,  בהכרה  כשהיא 
סי־ היא  אותה,  חילצו  הכיבוי  חות 
כשנסעה  התרחשה  שהתאונה  פרה 
לאחור בחנייה. היא סבלה מחבלות 
טיפול  לה  הענקנו  ובגפיים,  בפנים 
החולים  לבית  אותה  ופינינו  רפואי 

כשמצבה בינוני ויציב".
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נתניהו: וועדת ההיתרים ניצלה את 
מעמדה והערימה קשיים חסרי תקדים

כצפוי, ועדת ההיתרים דחתה את בקשתו של נתניהו לקבל מימון להליך המשפטי

מ‡ ח. פרנ˜ל
ההיתרים  וועדת  להחלטת  בתגובה 
לדחות את בקשתו לקבל מימון להליך המ־

שפטי, תקף נתניהו את הוועדה
בעקבות החלטת וועדת ההיתרים במ־
שרד מבקר המדינה לדחות את בקשתו של 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לקבל מימון 
נגדו,  המתנהל  המשפטי  להליך  ממקורביו 
שהוועדה  ואמר: "חבל  נתניהו  אתמול  הגיב 
מעמדה  את  נצלה  לה,  לא  לתחומים  נכנסה 
ראש  על  תקדים  חסרי  קשיים  להערים  כדי 
הבסי־ הזכות  את  ממנו  ולמנוע  הממשלה 
אירו־ משפטי.  בהליך  עצמו  על  להגן  סית 
עים כאלה פוגעים באמון הציבור במערכת. 
בלבד  אחד  תפקיד  יש  ההיתרים  לוועדת 
עניינים  לניגוד  חשש  קיים  האם  לקבוע   -
הוצאות  למימון  הממשלה  ראש  בבקשת 

מספנסר  המשפטית  הגנתו 
שום  אין  שלעסקיו  פרטבריג׳ 
פשוטה  בדיקה  לישראל.  זיקה 
שום  שאין  למסקנה  מביאה 
אמור  היה  כאן  עניינים.  ניגוד 
להסתיים תפקידה של הועדה" 

כתב נתניהו.
של  מטעמו  נמסר  עוד 
שביק־ "המידע  כי   נתניהו 
מבקר  אצל  נמצא  הוועדה  שה 
המוסמכים  והגורמים  המדינה 
ההיתרים  ועדת   - חוק  פי  על 
המוסמ־ מהגורמים  חלק  אינה 
כים לעיין בחומר זה. אין הסבר 
שנעשות  הוועדה  לדרישות 
ללא סמכות או למניעיה שמס־
כלים כל דרך אפשרית בה ראש 
הממשלה יכול להגן על עצמו".

ילוב ההרפיה עם ˜יי היום
האדם  שבהם  מסויימים  וימים  בחיים  תקופות  ישנם 
זקוק לחיזוק במיוחד בהרפיית הנפש, בתקופות שבהם 
הרגילים  הקשיים  מלבד  חריגים,  קשיים  עובר  הוא 

שעוברים על האדם באופן קבוע.

וחיוני  נחוץ  שלב  הינה  הבוקר  הרפיית  כי  ספק  אין 
מאוד  חשוב  אך  כראוי,  היום  את  להתחיל  כדי  מאוד 
האדם    - אחרת  היום,  באמצע  גם  תמשך  שההרפיה 
עשוי לחוש כעין ניתוק וסתירה בין השלב המרגיע של 
הרפיית הבוקר, לבין הקשיים שהוא עובר במשך היום. 
מתפוגגת  הקשיים  במהלך  כאילו  להרגיש  עשוי  הוא 
כליל השפעתה של הרפיית הבוקר עם ההתחזקות בא־

מונה שבה הוא מתבונן במהלך ההרפייה.

הטעות שבהדחקת הקשיים במהלך ההרפיה

עצמו  את  מרפה  שכשהאדם  מכיון  היא  לכך  הסיבה 
בהתמק־  – כראוי  מתבצעת  זו  הרפיה  אם  גם  בבוקר, 
דות בטוב האלוקי ובהנהגת ה' את בניו כאם המסוככת 
על בניה, מחשבתו מתמקדת באופן כללי בלבד במהלך 
היום, כשהאדם מנסה להדחיק ממחשבתו את הקשיים 
כמה  אחת  ועל  היום,  במשך  להתעורר  אולי  שעתידים 
וכמה שלבים קשים במיוחד במהלך היום, במטרה כדי 

שהרוגע שבשלבי ההרפיה תהיה מושלמת.

כל  שהרי  לחלוטין.  מוטעה  זו  מחשבה  כיוון  למעשה 
מטרתה של ההרפיה היא לנקות את הראש ממחשבות 
האמו־ אור  את  ולהביא  העולם  בלבולי  ושל  הבל  של 

נה לתוך הנפש בבהירות מוחלטת, בצורה שתכנס לכל 
עומקיה וחיבוטיה של הנפש האצילית והמלכותית של 

היהודי.

תכליתה של ההרפיה היא להביא לתוך לבו את תחושת 
וזמן  מצב  בכל  הנמצא  המוחלט  האלוקי  לטוב  החיבור 
שהוא, ללא כל שינוי בין מצב שנראה כגילוי טובו של 
הבורא, למצב שבו קשה – לבשר ודם – להבין את טובו 
המו־ האדם,  של  המצומצמת  הראיה  מתוך  הבורא  של 
גבלת במקום והזמן שבו הוא נמצא, ללא כל אפשרות 

להבין ולדעת את תוכניותיו של הבורא.

בכנפי השכינה

ההרפיה הנכונה היא כזאת, המתמקדת בכל פרט ופרט 
מתוך  שנובעת  הרוגע  השראת  כדי  תוך  היום,  ממהלך 
האמונה הבהירה והמוחלטת באהבתו וטובו של הבורא 
לברואיו, כשהאדם יודע שבכל מצב ומקום שיהיה, גם 
אם הוא נראה כקשה ומבלבל במיוחד עבור מי שאינו 
בכנפיה  נמצא  הוא  האלוקית,  האמונה  בכנפי  שמור 
המחבקות של אמו – השכינה הקדושה (-כינוי להנהגה 
כל  לו  אין  ולכן  הזה),  העולם  את  שמנהיגה  האלוקית 
והש־ והשלווה  הרוגע  את  לאבד  לו  אסור  ואף  סיבה 
H3268992@ נוספים:  למאמרים  לרגע.  אפילו  מחה 

gmail.com

יסו„ו החינוך // 

H3268992@gmail.com :למ‡מרים נוספים 

http://bit.ly/2ZKQIex-kupathir
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במטרה להניע את השיחות עם צפון קוריאה: 

נשיא ארה''ב יגיע לביקור 
בקוריאה הדרומית 

הממשל האמריקני רואה חשיבות עליונה בהגעה להסכם עם צפון קוריאה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
לביקור  השבוע  במהלך  יגיע  מפ, 
בקוריאה הדרומית, זאת כדי לדון 
את  להחיות  האפשריות  בדרכים 
המו"מ מול צפון קוריאה. הנשיא 
פעמיים  בעבר  נפגש  טראמפ 
קים  הצפונית  קוריאה  מנהיג  עם 
בשלב  השיחות  אולם  און,  ג'ונג' 
כל  וללא  סתום  למבוי  נקלעו  זה 

התקדמות.
ל  ש מ מ ה
מתייחס  האמריקני 
קו־ הצפון  לרודן 
ומ־ בכבוד  ריאני 
עוניין כי הוא ישוב 
לשתף פעולה, בת־
הצדדים  כי  קווה 
להס־ להגיע  יוכלו 
כמות כבר בקרוב.

איוב קרא התפטר
 ממשרד התקשורת

לאחר ששלשום הסיר את מועמדותו לשגריר מצרים ותקף את נתניהו, התפטר 
אתמול גם ממשרד המשפטים

מ‡: ח. פרנ˜ל

בראיון  ששלשום  אחרי 
לעיתונאי עודד בן עמי תקף קרא 
הממשלה  ראש  את  בחריפות 
אמש  טען  הליכוד,  חברי  ואת 
הכ־ "מסע  מנהלים  הם  כי  קרא 
פשות מגמתי נגדי הנובע מדעות 
ההתפטרות  במכתב  קדומות"., 
בנימין  הממשלה,  לראש  ששלח 
צחי  הממשלה,  ולמזכיר  נתניהו, 
"אחרי  כי  קרא  כתב  ברוורמן, 
וציבורי  צבאי  שירות  של  שנים 
בהם הפסדתי את היקר לי למען 
השעה  הגיעה  ישראל,  ביטחון 
האמת,  את  ישראל  לעם  לומר 
מאז מוניתי לשר התקשורת החל 
מסע הכפשות מגמתי נגדי הנובע 

מדעות קדומות".
המתפטר  התקשורת  שר 
חב־ על  חריפה  ביקורת  מתח 
הפכה  הצלחה  "כל  למפלגה:  ריו 
ביקורת  כולל  לכישלון,  לצערי 
שיאה  ומבחוץ,  מפנים  מגמתית 
הלי־ צמרת  בין  פעולה  בשיתוף 
אותי  ולהוציא  להחליש  כדי  כוד 

קרא  בתנועה".  הכוח  ממרכזי 
הבהיר בתכתבו כי הוא לא פורש 
להפ־ "כדי  הפוליטיים:  מהחיים 
סיק את מסע הציד ועל מנת לה־
ישראל,  מדינת  את  לשרת  משיך 
אינני פורש מחיי הציבוריים אבל 
אני יוצא לקרב לטיהור שמי וגם 

לניקוי הליכוד".  

ההתפטרות,  בעקבות 
זנ־ תמר  הכנסת  חברת  אמרה 
בד־ תפנה  כי  מרצ  יו''ר  דברג, 
שלא  מנת  על  ליועמ''ש  חיפות 
בתיק,  להחזיק  לנתניהו  יאפשר 
ויחייבו למנות מיד מחליף לקרא. 
"אסור להחזיר את החשוד לזירת 

הפשע״, אמרה.

הפערים גדלים

יועז הנדל: "רפי פרץ אדם ראוי". 
לפיד: "רפי פרץ אדם קיצוני"

חילוקי הדעות בכחול לבן ממשיכים ◆  האם פרץ הוא אדם ראוי להרכיב איתו 
ממשלה? לפיד: לא, הנדל: כן

מ‡: ח. פרנ˜ל

בכחול  הדעות  חילוקי 
הסכסוך  לאחר  מתרחבים.  לבן 
 3 מספר  בין  היה  לא  או  שהיה 
 ,2 למספר  יעלון,  בוגי  ברשימה, 
הנכון  היחס  אודות  לפיד,  יאיר 
כי  מתברר  החרדיות.  למפלגות 
הזו  הכלאיים  במפלגת  הסדקים 
העתונאי  והולכים.  מתרחבים 
משיחות  הקלטות  חשף  קם  זאב 
יועז  הכנסת  חבר  שניהל  סגורות 
הימני  החלק  עם  המזוהה  הנדל, 
הנדל  אמר  בהם  במפלגה,  יותר 
כי "אנחנו לא פוסלים אף מפלגה 
רפי  הרב  את  שלא  ובטח  ציונית 
אישי"  באופן  מעריך  שאני  פרץ, 
עוצ־ לגבי  כי  ואמר  הוסיף  הנדל 
מה יהודית עמדתו ברורה, ואיתם 
"אחרי  ממשלה  בשום  יישב  לא 
הכה־ מבחינתי  זה,  את  שאמרתי 
ניסטים ובל"ד זה אותו הדבר, לא 
טכני  בלוק  לא   – איתם  יושבים 
מדינת  על  שומרים  בכאילו.  ולא 
למקום  אותה  מחזירים  ישראל. 

הראוי הזה – מדינה יהודית ודמו־
קרטית. מקום שגאים בו. מדינה 
דמוקרטית, לא מדינת הלכה ולא 

שום קשקוש אחר", אמר הנדל.
יצויין כי מאוחר יותר אמר 
לפיד בראיון כי "רפי פרץ מייצג 
של  ביותר  הקיצוני  הקו  את 
להכניס  רוצה  הוא  החרד"לות, 
החשוכות  העמדות  את  לכנסת 

ביותר״.

הן  האלה  הדעות  חילוקי 
הוויכוחים  של  הישיר  המשכן 
המ־ עמדת  על  לבן  כחול  בתוך 
החר־ למגזר  הנודע  בכל  פלגה 
הקו  את  מקצין  לפיד  בעוד  די. 
את  הפוגה  ללא  ותוקף  העת  כל 
במפלגה  אחרים  בכירים  המגזר, 
החר־ למפלגות  לקרוץ  מנסים 
מאמצים להתקרב  ועושים  דיות 

אליהן.

mailto:H3268992@gmail.com
http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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איראן: מתקפות הסייבר של ארה"ב לא היו מוצלחות
לפי דיווחים בעולם, ארה"ב ניהלה מתקפת סייבר נגד יעדים באיראן 

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הסייבר  מתקפות  כי  אתמול  הבהירה  איראן 
בעקבות  זאת  באיראן,  יעדים  כנגד  ארה"ב  שביצעה 
הנפט  במכליות  והפגיעה  האמריקני  המל"ט  הפלת 

שר  לדברי  כך  אמריקני.  בכישלון  הסתיימו  במפרץ, 
ג'הרומי.  אזארי  ג'אווד  מוחמד  האיראני,  התקשורת 
יעדים  על  האמריקניות  הסייבר  התקפות  לדבריו, 
הם  אבל  חזק,  מנסים  מצלחות. "הם  היו  לא  באיראן 

לא הצליחו", אמר הבכיר האיראני.

פורסם  העולמית  בתקשורת 
במת־ פתחה  ארה"ב  כי  לכן,  קודם 
מהיחידות  חלק  כנגד  סייבר  קפת 
בפגיעה  מעורבות  שהיו  האיראניות 

במכליות הנפט במפרץ.

טראמפ 
על היועץ 
לביטחון 
לאומי 

בולטון: הוא 
היה מסכים 
לעמוד מול 
כל העולם 
בבת אחת
לפי דיווחים בתקשורת 

האמריקנית, טראמפ מתח ביקורת 
על בולטון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
התייחס  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
ליועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון, במהלך ראיון 
אן-בי- האמריקנית  החדשות  לרשת  שהעניק 
האמריקני  הנשיא  אמיתי.  נץ  הוא  כי  ואמר  סי 
אין  לאומי  לביטחון  ליועץ  כי  בראיון  הבהיר 
ההחלטות  קבלת  תהליך  על  ממש  של  השפעה 
נושא  כשעלה  אמר  הדברים  את  הנשיא.  של 
התקיפה באיראן, בה בולטון תמך. כידוע, חרף 
התמיכה של היועץ לביטחון לאומי אשר נחשב 
לאחד מבכירי הממשל, התקיפה בוטלה לבסוף 

בהוראת הנשיא. 
"אם זה היה תלוי בו, הוא היה ניצב מול כל 
העולם ומתמודד איתו בבת אחת", אמר טראמפ 
בראיון. הדברים מתחברים לדיווח קודם ב"וול 
ביקורת  מתח  טראמפ  לפיו  ג'ורנל",  סטריט 
קשה על בולטון בשיחות סגורות, בהן אמר כי 
למלחמה.  אותנו  לגרור  רוצים  האלה  "האנשים 

זה מבחיל. אנחנו לא צריכים עוד מלחמות".

http://bit.ly/2YaTDN5vmadrichhchredi
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מפלגתו של ארדואן הפסידה בקרב 
על ראשות עיריית איסטנבול

הבחירות הסתיימו בפער של כתשעה אחוזים לטובת מועמד האופוזיציה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טורקיה  לנשיא  קשה  מכה 
מפלגת  ארדואן:  טאיפ  רג'יפ 
עומד  שבראש  והפיתוח"  "הצדק 
השני  בסיבוב  הפסידה  ארדואן 
עיריית  לראשות  הבחירות  של 
מי  מטעמה,  המועמד  איסטנבול. 
הממשלה  כראש  בעבר  ששימש 
הטורקי, בינאלי יילדירים, הודיע 
על הפסדו ואיחל ליריבו, מועמד 
בתפ־ רבה  הצלחה  האופוזיציה, 

קיד. 

נער־ באיסטנבול  כו בפעם השניה, לאחר שהנשיא הבחירות 
ההפסד  את  לקבל  סירב  ארדואן 
מהמשמעותיות  העיר  את  וגרר 
הכלכ־ והבירה  בטורקיה  ביותר 
נוסף,  שלה, לסיבוב בחירות  לית 
הוא  השני  בסיבוב  כי  בתקווה 
יצליח להביס את מועמד האופו־
זיציה. עם זאת, המציאות כאמור 
האופו־ ומועמד  פניו,  על  הכתה 
זיציה גרף 53.6 אחוזים מהקולות 
אחו־ וחמישה  כארבעים  לעומת 

זים למועמדו של ארדואן.

שר החוץ הבריטי: בריטניה תשקול 
לסייע לארה"ב במלחמתה נגד איראן

יו"ר האופוזיציה בבריטניה התנגד ליישור הקו של משרד החוץ הבריטי עם ארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ההולכת  המתיחות  ברקע 
וגואה במפרץ הפרסי, ובין ארה"ב 
לאיראן, מצהיר שר החוץ הבריטי, 
הנחשבת  ארצו  כי  האנט,  ג'רמי 
ארה"ב,  של  קרובה  ברית  לבעלת 
במלח־ לוושינגטון  לסייע  שוקלת 
מה נגד טהרן. לדברי הבכיר הברי־
טי, "הנושא ייבחן בהתאם למקרה 

הספציפי באותו הזמן".
כזכור, בריטניה קיבלה את 
הנוגע  בכל  ארה"ב  של  עמדתה 
על  איראן  על  האחריות  להטלת 
עמדה  במפרץ,  הנפט  מכליות 

האופוזיציה  מנהיג  דחה  אותה 
את  גינה  אשר  קורבין,  ג'רמי 

ממשלת בריטניה על התייצבותה 
זו לצד ארה"ב.

מרכז האיחוד הלאומי אישר 
את הרשימה לכנסת

חברי המרכז אישרו ברוב גדול את השארת הרשימה לכנסת כפי שהיא ◆  
בנוסף אישר המרכז את ההסכמים שנחתמו לפני הבחירות עם הבית היהודי

מ‡: ח. פרנ˜ל

האיחוד  מרכז  חברי 
גדול  ברוב  אמש  אישרו  הלאומי 
המפלגה  מועמדי  רשימת  את 
בצלאל  של  הצבתו  כולל  לכנסת 
הרשימה  בראשות  סמוטריץ 
מחדש  אישרו  במקביל  לכנסת. 
חברי המרכז את ההסכמים הפו־
ליטיים שנחתמו עם הבית היהודי 
הבחירות  לפני  יהודית  ועוצמה 

הקודמות.
בצ־ קרא  ההצבעה  לאחר 
לחבריו  שוב,  סמוטריץ,  לאל 
לנתניהו,  מימין  אשר  מהמפלגות 
לחבור יחד לגוף אחד גדול. "מה 
ורק  אך  זה  עינינו  לנגד  שעומד 
טובתה של מדינת ישראל. לוודא 
ממשלת  הבחירות  אחרי  שתקום 
בעזרת  ונעשה  המשימה  זו  ימין 
שזה  כדי  שצריך  מה  כל  השם 
יקרה. אנשי האיחוד הלאומי אלו 

את  לשים  ידעו  שתמיד  אנשים 
האגו בצד ולעשות את מה שנכון 

לעם ישראל." אמר סמוטריץ.
סמו־ המשיך  הערב,"  "גם 
לכל  מכאן  קורא  "אני  טריץ, 
השותפים, זה הזמן להתאחד, את 
הוויכוחים ננהל אחר כך. אתמול 
את  לאשרר  צריכים  היינו  כבר 
ההסכם של איחוד מפלגות הימין 

ארץ  מי  לכל  יד  להושיט  ומשם 
ישראל עם ישראל ותורת ישראל 
אין  למהלך.  שיצטרף  לו  יקרים 
כבוד,  למשחקי  פריווילגיה  לנו 
משא  צוותי  בהקמת  צורך  אין 
ומתנים  משאים  ובניהול  ומתן 
להתא־ פשוט  ומתישים,  ארוכים 
זה  דורש,  שהציבור  מה  זה  חד. 

אפשרי וזה חייב לקרות".

דיווח: 

נתניהו הציע לגנץ רוטציה על 
ראשות הממשלה

בכירים בכחול לבן: דחינו את ההצעה ◆  הליכוד: שקר מוחלט

מ‡: ח. פרנ˜ל
חשפו  לבן  בכחול  בכירים 
הכ־ פיזור  לפני  שעות  כי  אמש, 
השיב  גבאי  שאבי  לאחר  נסת, 
הצ־ על  שלילית  תשובה  לרה''מ 
לקואליציה,  האפשרית  טרפותו 
שלח נתניהו שליח לראשי כחול 
לבן  כחול  לפיה  הצעה  עם  לבן 
עם  אחדות  לממשלת  תצטרף 
רוט־ תתקיים  ובתמורה  נתניהו, 
ציה בין בנימין נתניהו, לבני גנץ, 
וגנץ  ראשון  יכהן  נתניהו  כאשר 

שני.
בכירים,  אותם  לדברי 
של  הצעתו  את  דחו  לבן  בכחול 
יישבו  שלא  לו  והבהירו  נתניהו 

בממשלה בראשותו.
הגיבו  לבן  כחול  מטעם 
הצעות  ואמרו: "אלה  לפרסומים 
שהגיש נתניהו שניסה להציל את 
התייחסנו  הבחירות.  ערב  עורו 
לייחס  שניתן  רצינות  באותה 
שמ־ לשאר הספינים וההבטחות 
הבחירות  לקראת  נתניהו.  פזר 
לנתניהו  ממליצים  אנו  הבאות 
המשפטיים  בענייניו  לעסוק 
הקמת  ישראל  למדינת  ולאפשר 

גנץ  בני  בראשות  רחבה  ממשלה 
שהיא צו השעה".  בליכוד סירבו 
כי  רק  ואמרו  לפרסום  להתייחס 

מדובר ב''שקר מוחלט''.
חברת הכנסת תמר זנדברג 
לפרסום  היא  גם  הגיבה  ממרצ 
הערב  "מהחשיפה  כי  ואמרה 
היחידה  שהדרך  שוב  מסתבר 
בלי  ממשלה  להבטיח  האמיתית 
בזמן  שמאל.  להצביע  היא  הימין 
הימין  עם  מפלרטטים  שבמרכז 

מש־ שמאל  חזית  להקים  צריך 
ח"כ  יהודית-ערבית״.  מעותית 
העבודה  ממפלגת  שמולי  איציק 
הממשלה:  ראש  את  הוא  תקף 
"נתניהו יעשה הכל כדי להימלט 
תפקיד  כל  וימכור  הדין,  מאימת 
שכפ״צ  עבור  לאומי  אינטרס  או 
פלי־ אישום  כתבי  מפני  פוליטי 

ליים. אסור לשתף עם זה פעולה 
של  המטרה  על  להסתער  אלא 

חילופי שלטון".

mailto:hamibayam@gmail.com
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לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:
res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 

בין
הזמנים
בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

טיולי ג'יפים, מופע קליקרים, חמי טבריה ועוד ים של טיולים ואטרקציות...

    מוו    מוטי שטיינמץ, רובי בנט ותזמורתו, חיים בנט, מקהלת ידידים בניצוחו של יעקב רוטבלט, שמואל גריינמן, אלי לאופר, יענקי רובין וקובי גרינבוים

ניר חיימוביץ
רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

אבא טורצקיעופר הלוי
מופע סטנדאפמופע סטנדאפמופע טלפתיה מרהיב

www.kinorothotel.co.il

קייטנת 'צליל וזמר' בכל יום, ועוד ים של הפעלות והצגות

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

שפיר: "הדיון על גיוס החרדים מיותר" 
"הדיון על גיוס החרדים מיותר. לאף אחד, כולל הצבא, אין ענין בזה״

מ‡: ח. פרנ˜ל

אמרה  שפיר  סתיו  הכנסת  חברת 
רינו  לעיתונאי  בראיון  (שני)  אתמול 
צרור כי ההתעסקות עם נושא גיוס חר־
דים היא מיותרת ולא מעניינת. "אנחנו 

האמיתיים  הדברים  את  לפרוס  נתחיל 
שבירת  על  נדבר  אנחנו  השולחן,  על 
את  נוציא  החרדים,  עם  קוו  הסטטוס 
חדשים  חיבורים  ונעשה  המיותר  הדיון 
הרבה  איתם  דיברנו  שלא  בציבורים  גם 
שמ־ המיותר  הדיון  את  נפסיק  זמן, 

החרדים  של  הגיוס  על  עכשיו  תגלגל 
האמיתיים,  הדברים  על  לדבר  ונתחיל 
העבו־ בשוק  שלהם  ההשתלבות  על 
דה“. אמרה שפיר. היא הוסיפה ואמרה: 
הצבא,  כולל  אחד,  שלאף  חושבת  ”אני 
צריכים  אנחנו  שלהם.  בגיוס  עניין  אין 

להגיע להסכמה חדשה על החיים שלנו 
ותן  חיה  להיות  צריכה  הזאת  וההסכמה 
באורח  מתערבים  לא  אנחנו  לחיות. 
החיים שלהם והם לא מתערבים באורח 
וגירושין  נישואין  כלומר,  שלנו.  החיים 
צי־ תחבורה  רוצה,  שהוא  איך  אחד  כל 

בורית לפי שכונות ולפי ערים, כל אחד 
מה שטוב לו“.

חברי  בהם  האלה  בימים  כי  יצויין 
בי־ מתחרים  שונים  ומתמודדים  כנסת 
החרדי,  המגזר  נגד  יותר  יסית  מי  ניהם, 

מדובר באמירה לא שגרתית.

מפקד חיל 
האוויר החליט 

לקרקע את 
מטוסי ה"קרנף"

ממצאי ועדת החקירה שהוקמה 
מצאה כי התאונה מלפני כחמישה 
חודשים נגרמה בשל תפעול שגוי 

של פעולות החירום, שהובילו לחוסר 
הצלחה בבלימת המטוס ◆  התעשייה 

האווירית: "נתקן את הליקויים"

מ‡: מ. יו„
בעקבות  שהוקמה  החקירה  ועדת  ממצאי 
הידרדרות מטוס ה"קרנף", לפני כחמישה חודשים, 
הוצגו אמש למפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נור־
קין. לאור הממצאים שהוצגו הנחה נורקין על קר־
קוע מערך ה"קרנף" וה"ראם" המתוחזקים על ידי 
התעשייה האווירית מטיסות אימונים, וכן הנחה את 
ראש להק הציוד לכבש באופן מידי תכנית לטיפול 

בליקויים שעלו.
התחקיר המקיף התנהל במשך חמשת החוד־
שים האחרונים על ידי צוות מומחים, ומתוכו עולה 
עם  מנועים  הרצת  ביצוע  בשל  נגרמה  התאונה  כי 
לחץ חלקי במערכת הבלימה של המטוס, ותפעול 
שגוי של פעולות החירום שהובילו לחוסר הצלחה 

בבלימת המטוס.
האיכות  והבטחת  הבקרה  תהליכי  כן,  כמו 
את  זיהו  ולא  בחסר  לקו  האווירית  התעשייה  של 
החריגות מההוראות והסטנדרטים של חיל האוויר, 
להם מחויבת התעשייה.  מפקד חיל האוויר קיבל 
את התחקור וסיכם כי כל תאונה הינה בראייתו בת 
אחז־ פעולת  בעת  התרחשה  זו  תאונה  וכי  מניעה, 
קה שגרתית שבוצעה על ידי התעשייה האווירית 

בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ. 
בעקבות ועדת החקירה ערך חיל האוויר בש־
בוע שעבר ביקורת למערך האחזקה של התעשייה 
האווירית בבסיס חיל האוויר בדרום, וממנה עלה כי 
הקמה מקצועית לא מספקת, ונהלי חיל האוויר על 
פי חוזה אינם ממומשים. כמו כן, לא נעשית עבודה 
על פי ספרות ונהלים כתובים, וישנם פערים בניהול 

כלים, ציוד וחומרים של התעשייה האווירית.
חיל  לתחקיר  האווירית  התעשייה  תגובת 
שירותים  מספקת  האווירית  "התעשייה  האוויר: 
לשביעות רצון למשרד הביטחון מזה עשרות שנים. 
ושיתפה  לתחקיר  מלאה  שותפה  הייתה  החברה 
פעולה באופן מלא. התעשייה האווירית עושה ות־
עשה כל שיידרש על מנת לתקן את הליקויים ולה־
משיך לשרת את מערכת הביטחון לשביעות רצונה 

כפי שנעשה מאז קום המדינה".

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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בשם ה' נעשה ונצליח

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

אוטוטו...
 זה קורה!

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר 
הקלידן שייע ברים מבלגיה | בעלי מנגנים מובחרים

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

 סעודות שבת  
 עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

ן ק

 ילד הפלא
דודי לינקר

הפילד ד
די לדוד

להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

חמישי - ראשון | ח'-י"א תמוז 11-14.7
מתקני המלון פתוחים עד שעה לפני שבת ויפתחו בצאת השבת

 חבילת סופ"ש 
פרשת בלק

במחיר עונג שבת 
מדהים

הממשלה אישרה קיצוץ רוחבי בתקציב 
משרדי הממשלה

חרף התנגדות חלק מהשרים אישרה אתמול הממשלה את הקיצוץ הרוחבי שהציע האוצר

מ‡: ח. פרנ˜ל

גלעד  פנים,  לביטחון  השר  התנגדות  חרף 
אתמול  אישרה  כץ,  חיים  הרווחה,  ושר  ארדן, 
לקי־ האוצר  משרד  הצעת  את  הממשלה  (שני) 
השונים.  הממשלה  משרדי  בתקציב  רוחבי  צוץ 
במיסים.  והעלאה  קיצוצים  כוללת  ההצעה 

מ-4%  הגירעון  את  לצמצם  צפויים  הצעדים 
יע־ השנה  הגירעון  האוצר,  נתוני  ל-3.8% "לפי 

מוד על 4.5% וקיצוץ בהוצאות לא יספיק, אלא 
הבחירות.  אחרי  נחושה  מיסים  העלאת  תידרש 
שקלים,  מיליון  ו-234  למיליארד  גדל  הקיצוץ 
במבוא  השריפה  לנפגעי  הפיצוי  הוכלל  ובתוכו 

מודיעים".

בי־ הבהיר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן 
במערכת  לקיצוץ  מתנגד  הוא  כי  הממשלה,  שיבת 
הבריאות, ואמר כי ”מדובר בפגיעה בציבור החו־
בנוסף,  בבריאות“.  לקצץ  יוזמה  כל  נגד  ואני  לים 
לה־ הממשלה  שרי  על  כללי  שבאופן  ליצמן  אמר 
חליט על סעיפי הקיצוץ במשרדיהם - ולא משרד 

האוצר.

החרפה בטרור הבלונים:

 שמונה 
שריפות פרצו 

בתוך שעה 
בעוטף עזה

צוותי כיבוי, יחד עם עובדי קק"ל 
ורשות הטבע והגנים, השתלטו על 
הדליקות ◆  אחד מבלוני התבערה 

הצית גן ילדים בקיבוץ סעד - 
שהיה ריק ◆  רכז ביטחון באזור: 
"שום מדינה בעולם לא הייתה 

מאפשרת קיום טרור כזה, ולקבל 
אותו בהכנעה"

מ‡: מ. יו„

בצהריים  אתמול  פרצו  שריפות  שמונה 
בתוך שעה בשטחי עוטף עזה כתוצאה מהתל־
קחות בלוני תבערה. השריפות פרצו בשטחים 
אזורית  ובמועצה  הנגב  שער  באזור  חקלאיים 
אשכול, וכוחות הכיבוי השיגו שליטה עליהן. 
אחד מבלוני התבערה הצית גן ילדים בקיבוץ 
בין  המזל.  למרבה  מאדם  ריק  שהיה   - סעד 
התבערה,  בלוני  בעקבות  שנשרפו  האתרים 
בסמוך  ז"ל,  סיבוני  אסף  לזכר  המצפור  הוא 
לקיבוץ ניר עם. סיבוני, לוחם בחטיבת הנח"ל, 

נהרג באסון המסוקים ב-4 בפברואר 1997.
לאחר שבוע רגוע יחסית, שבמהלכו לא 
שמונה  העוטף,  ליישובי  תבערה  בלוני  שוגרו 
ששוגרו  נפץ  מבלוני  כתוצאה  פרצו  שריפות 
מרצועת עזה. זאת בעקבות עשרות בלוני תב־

ערה ששוגרו מהרצועה.
בנושא  השעון  סביב  במאבק  "אנחנו 
אתמול  סיפר  והנפץ",  התבערה  בלוני  טרור 
אחד הרבש"צים (רכז ביטחון שוטף) במועצה 

אשכול.
שלנו,  העיקרי  העיסוק  הפך  זה  "היום 
כאשר הביטחון השוטף נדחק הצידה, כי טרור 
בחיי  יותר  משמעותי  להיות  הפך  הבלונים 
שמ־ מי  והיישובים.  התושבים  של  היום-יום 
החקלאים,  הם  ביותר  הכבד  המחיר  את  שלם 
שפרי עמל של חודשים עולה בלהבות, בתוך 
ול־ ולגידולים  לשדות  כבד  נזק  ונגרם  דקות, 

ציוד חקלאי וגם לחממות".
"העובדה  הביטחון:  רכז  הוסיף  עוד 
עם  חיה  הביטחון,  מערכת  גם  כמו  שהמדינה, 
הגזירה הזאת, עם הטרור הזה, בשלמות, ולא 
עושה כמעט כלום כדי למגר את התופעה, לא 
בפ־ אותם, אלא  להפיל  כדי  בלונים  על  בירי 

הטרור  וארגוני  החמאס  נגד  אקטיבית  עולה 
חיי  עניות.  תעודת  היא   - הבלונים  ומשלחי 
לא  בעולם  מדינה  שום  הפקר.  הם  התושבים 
הייתה מאפשרת קיום טרור כזה, ולקבל אותו 
בהכנעה". הוא אף הוסיף ביקורת על מדיניות 
הפלש־ לרשות  כספים  העברת  של  הממשלה 
תינית ואמר: "אנחנו עוד נותנים להם מתנות, 
מיני  וכל  קטארי,  כסף  הדיג,  מרחב  הרחבת 
ישגרו  שלא  כדי  ישראל,  חשבון  על  הטבות 
פחות  לא  שנזקם  תבערה,  בלוני  כי  רקטות. 
חמור, זה בסדר? כי בני אדם לא נהרגים, אלא 
כן  זה  בלהבות?  עולים  חקלאיים  שדות  רק 

בסדר?", אמר בזעם.
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"חשש לאירוע שרשרת שיגרום לאסון המוני":

 דו"ח חמור על מפרץ חיפה
מבקר המדינה שפירא פרסם דו"ח מיוחד על המפעלים במפרץ חיפה ◆  חוסר 

במידע על רמת זיהום האוויר וחשש מאירוע חריג של תקלה, תאונה, אסון 
טבע או פח"ע

מ‡: מ. יו„

מפ־ על  יעילה  לא  אכיפה 
היעדר  חיפה,  במפרץ  עלים 
בחו־ לטיפול  סדורה  מדיניות 
נתונים  קבלת  מסוכנים,  מרים 
האוויר  איכות  על  בלבד  חלקיים 
ועוד - כל אלה הם חלק משורת 
מיוחד  מדו"ח  העולים  המחדלים 
שפי־ יוסף  המדינה  מבקר  של 
בפעולות  בהיבטים  העוסק  רא, 
האוויר  זיהום  בנושא  הממשלה 

במפרץ חיפה.
בעיות  שורת  מזהה  הדו"ח 
המ־ הראייה  להיעדר  הקשורות 
הממשלה  משרדי  של  תכללת 
שיוצר  מה  הסביבתיות,  בסוגיות 
הקושי  למשל  בהן  בעיות,  שורת 
שעלולים  הסיכונים  את  לאמוד 
חו־ מנוכחות  כתוצאה  להיגרם 
המפרץ.  באיזור  מסוכנים  מרים 
את  גם  היתר,  בין  מזהה,  הדו"ח 
הממשלתית  ההכרעה  היעדר 
חיפה  מפרץ  של  עתידו  לגבי 
המ־ העתקת  למשל  כבעייתית, 
התחדשות  או  מהאזור  פעלים 
אחרות  או  חיפה"  "מטרופולין 

באופן שסותר זה את זה.
בחומרים  לטיפול  אשר 
חיפה,  שבמפרץ  המסוכנים 
מדיניות  אין  כי  עולה  מהדו"ח 
סיכונים  סקרי  בהכנת  סדורה 
להוביל  עלול  והדבר  בנושא 
לתוצאות חמורות ביותר. כידוע, 
שטח  על  המשתרע  חיפה  מפרץ 
לתעשיות  אכסניה  משמש  קטן 
חו־ המאחסנים  רבים  ומתקנים 
בו,  ומשתמשים  מסוכנים  מרים 
דבר המגביר את הסיכון להתרח־
שות אירועים מסוכנים שעלולים 
להוביל אף לאירוע שרשרת שע־

לול לגרום לאסון המוני.
מצטברת  חשיפה  מלבד 
בפעילות  שמקורם  לזיהומים 
אירועים  גם  יתכנו  המפעלים, 
חריגים כגון תקלה, תאונה, אסון 
פח"ע, שעלולים  או אירועי  טבע 
לגרום למשל לפיזור חומר רעיל, 
התו־ "לנוכח  ולחום.  הדף  לגלי 

על  האפשריות,  החמורות  צאות 
לקבוע  הסביבה  להגנת  המשרד 
ברורה,  פעולה  תוכנית  בדחיפות 
הדו"ח,  לשון  ומחייבת",  מוגדרת 

הסיכונים,  סקר  הכנת  ליישום 
החדשה  לממשלה  ולהעבירה 

שתוכל להתבסס עליו.  
בא־ האוויר  איכות  תמונת 
זור מפרץ חיפה מעלה כי לאורך 
בריכוז  ירידה  אמנם  חלה  השנים 
החשש  אולם  המזהמים,  מרבית 
של  משקל  כבדות  מהשלכות 
האוויר  איכות  על  באזור  הזיהום 

נותר בעינו.
להג־ המשרד  למשל,  כך, 

בדו"חותיו  מפרסם  הסביבה  נת 
אוויר  איכות  נתוני  החודשיים 
רק לגבי תחנות שנתוניהן זמינים 
לפחות 75% מהזמן. בפועל, חסר 
בתחנות  האוויר  איכות  על  מידע 
מפרץ  באזור  היתר  בין  המצויות 

חיפה.
התחלואה  שיעור  כידוע, 
חיפה  במפרץ  מסוימות  במחלות 
בנפת  הארצי.  מהממוצע  גבוה 
חיפה, למשל, ישנה תחלואה עו־
במח־ בסרטן,  מבוגרים  של  דפת 
לות לב ובמחלות נשימה, כמו גם 
החמרה של אסתמה אצל ילדים. 
במע־ טכניות  מגבלות  בנוסף, 
לכך  גורמות  והניטור  הדיגום  רך 
שמספר רב של חומרים מזהמים 
נמצאים  ושניוניים  ראשוניים 
המדי־ הזיהוי,  ליכולת  מחוץ 
הניטור  מערך  של  וההתרעה  דה 

והדיגום.
גופי  של  תפקודם  ככלל, 
התכנון ומשרדי הממשלה בעניין 
המפ־ באזור  הסטטוטורי  התכנון 
כאיטי,  הדו"ח  פי  על  מסתמן  רץ 
הפוגם  וככזה  יעיל,  ולא  חלקי 
האוויר  זיהום  להפחתת  במאמץ 

והמפגעים באזור.
והאכיפה  לפיקוח  אשר 
הסביבה  להגנת  המשרד  של 
הדו"ח  במפרץ.  המפעלים  על 
מניח  שאינה  מצב  תמונת  מעלה 
בדחיפות  ו"מחייבת  הדעת  את 
אמצעי  שורת  בפועל,  תיקון". 
פיקוח  סיורי  בעיקר   - הביקורת 
מזהמים  בדיקות  לצד  במפעלים, 
בי־ ושימוש  מפעלים  בארובות 
חידות סביבתיות - אינם יעילים 
והמשרד להגנת הסביבה מתקשה 
ואכיפה  פיקוח  פעולות  לנקוט 
אפקטיביות על מנת שהמפעלים 
יעמדו בנהלים ובתקנים שנקבעו.

שבע  זה  למעשה,  הלכה 
את  משדרג  שהמשרד  שנים 
חב־ של  הסביבתית  ההשפעה 
ציבורית  בבעלות  ומפעלים  רות 
ל-2017,  מהמדד  וממשלתית. 
שפורסם ב-2018, עולה כי שלו־
שת מפעלי קבוצת בז"ן נמנים עם 
הגדו־ ההשפעה  בעלי  המפעלים 

לה ביותר על הסביבה.
בדיקת אמצעי האכיפה כנ־
חרגו  הם  כי  שנמצא  לאחר  גדם, 
בפליטות,  להם  שנקבעו  מתקנים 
בעייתיים.  נתונים  שורת  העלתה 
 ,2012-2014 בשנים  למשל,  כך, 
ניכרות  חריגות  עשרות  נמצאו 
מזהמים  של  לאוויר  בפליטות 
בטווח  לגרום  שעלולים  שונים 

הארוך למגוון נזקים בריאותיים.
 –  2015 במרץ  שרק  אלא 
הח־ שהתגלו  לאחר  שנים  שלוש 
המשרד  החל  הראשונות,  ריגות 
והז־ מולם  אכיפה  צעדי  לנקוט 
מינם לשימוע. כמו כן, רק בינואר 
לאחר  שנים  וחצי  כשש  השנה, 
הראשונות,  החריגות  שהתגלו 
הועבר התיק לתובע חיצוני לצו־

רך הכנת כתב אישום.
בי־ עולים  בדו"ח  מנגד, 
המ־ של  לקוי  לתפקוד  גם  טויים 
שרד להגנת הסביבה. ביולי 2016 
שלח המשרד לבז"ן מכתב על אי 
בתי  במפעלי  ארובות  התאמת 
המשרד.  לדרישות  חיפה  זיקוק 
חלק  כי  היתר,  בין  השיבה,  בז"ן 
אולם  למשרד  הוגשו  מהתוכניות 
המשרד  ואכן,  מענה.  ללא  נותרו 
העובדתי  "הבסיס  כי  לה  השיב 
הכנת  בעת  לפנינו  מונח  היה  לא 

ההתראה".
מחדלים  גם  מאזכר  הדו"ח 
מיכל  בסוגיית  בטיפול  העולים 
 2013 בשנת  כזכור,  האמוניה. 
הקמה  לקדם  ממשלה  החליטה 
מישור  באיזור  אמוניה  לייצור 
רותם בנגב. המטרה הייתה לייצר 
חיפה  במפרץ  למכל  חלופה 
שאיכסן משך שנים את האמוניה. 
בעניין זה הדו"ח מציין כי עבודת 
המטה של הגורמים הממשלתיים  
- ובראשם המשרד להגנת הסבי־
בה – לקו בחסר ובפועל לא גיבשו 
והמרכז  במידה  פעולה  תוכניות 
יכשל, כפי שאמנם קרה ב-2016.

ה. ה ְלֻחָפּ ָלּ ִביִעית - ַהְכָנַסת ַכּ ְשׁ
סוֹד  ֵהם  חּוִדים  ְוַהיִּ ִפּלוֹת  ַהתְּ ל  כָּ שֶׁ חּוד  ַהיִּ ָצְרֵכי  ל  כָּ ִנְכָלִלים  ּוָבֶזה 
ה ַמְדֵרגוֹת זוֹ ַאַחר זוֹ:  מָּ ה ִמכַּ ִפלָּ סוֹד ַהתְּ ָרּה בְּ ה, ְוִעקָּ ה ַלֻחפָּ לָּ ַהְכָנַסת כַּ
ּה ְקִריַאת שְַׁמע ּוִבְרכוֶֹתיָה, ַאַחר  בָּ ב שֶׁ ִפיָלה ְמֻישָּׁ נוֹת, ְזִמירוֹת, תְּ ָקְרבָּ
ִמילּות ֶחֶסד  ל גְּ ִאים ַאֲחֵריֶהם, ַהכֹּ ּקּוִנים ַהבָּ ד ּושְָׁאר תִּ ִפָלה ְמֻעמָּ ְך תְּ כָּ

ַח ַעל ָצְרֵכיֶהם, ְוִתּקּוֵני ִזוּוָגם. ה ְלַפקֵּ לָּ ֶאל ֶהָחָתן ְוַהכַּ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. לֹום ֵבּ ִמיִנית - ֲהָבַאת ָשׁ ְשׁ
ִליָמם  ה ְוָצִריְך ְלַהשְׁ ְפֶאֶרת ְוַהְיסוֹד, ִלְפָעִמים ִיְתַרֲחקּו ֶזה ִמזֶּ שֵֶׁהם ַהתִּ
רוֹן  שְׁ ה ְוֶזה ַעל ְיֵדי כִּ ַאֲהָבה ְוִחבָּ ִרים ַיַחד בְּ ִוים ְוִנְקשָׁ ְהיּו שָׁ יִּ ָנם שֶׁ ּוְלַתקְּ
ְפֶאֶרת  ְוַהתִּ ַהשְּׂמֹאל  ֶאל  נֶֹטה  ַהְיסוֹד  ִיְהֶיה  ֲאשֶׁר  כַּ שֶׁ ַהּטוֹב  ֲעֶשׂה  ַהמַּ
מוֹהּו,  ִמין כָּ ה ֶאל ַהיָּ סוֹד ִיטֶּ ַהיְּ ים ֶזה ָלֶזה ַעד שֶׁ יִּ ִמין, ָאז ֵהם ֶנְגדִּ ֶאל ַהיְּ
ּות  יִּ עוָֹלם ָאז ֵיׁש ִשְׂנָאה ְוֶנְגדִּ ַגם שֶׁל ָעוֹן בָּ ְוַכֲאשֶׁר ַחס ְושָׁלוֹם ֵיׁש ֵאיֶזה פְּ
ם  ֶרְך ֶזה ִיְהֶיה גַּ ָלל. ְוַעל דֶּ ִפירוֹת כְּ ין ַהסְּ ֵניֶהם ְוֵאין ִיחּוד ִנְקשָׁר בֵּ ין שְׁ בֵּ
יָנה אוֹ  ין ַהָחְכָמה ְוַהבִּ י ְסִפירוֹת שֵֶׁהם ָיִמין ּושְׂמֹאל, בֵּ ל שְׁתֵּ ין כָּ ן בֵּ כֵּ
יֵניֶהם  ַצח ְוַההוֹד, ָצִריְך ְלַהְכִניס שָׁלוֹם בֵּ ין ַהנֵּ בּוָרה אוֹ בֵּ ין ַהֶחֶסד ְוַהגְּ בֵּ
ַהְינּו ַהְיסוֹד  ּתוֹ דְּ ין ִאיׁש ְלִאשְׁ ין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ ְוֵכן בֵּ נּו ֲהָבַאת שָׁלוֹם בֵּ ְוַהיְּ
הּוא  שָׁלוֹם,  ְרֵכי  ִמדַּ ֶזה  בָּ ּיוֵֹצא  כַּ ְוָכל  ּוַמְלכּות  ְפֶאֶרת  ַהתִּ ין  בֵּ שָׁלוֹם 

ִמילּות ֲחָסִדים ְלַמְעָלה:  גְּ

כ"ב לחודש 
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דו"ח הלמ"ס: ירידה במספר 
המשרות הפנויות במשק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דו"ח המצביע על ירידה של 1.1% 
במספר המשרות הפנויות בשיעור שנתי ◆  מחברת קריירה מדווחים על מספר 

שיא של השמות בחציון הראשון של שנת 2019

חרי בכ ‡מ
על רקע הדיווחים על מצב 
מתפרס־ במשק  הנמוך  האבטלה 
הלמ"ס  של  התעסוקה  נתוני  מים 
במספר  ירידה  על  המצביעים 
המשרות הפנויות במשק. מנתוני 
הש־ בסוף  שהתפרסמו  הלמ"ס 
נרשמו  במאי 2019  כי  עולה  בוע 
99.3 אלף משרות פנויות (לעומת 
כמו  הקודם).  בחודש  אלף   101.1
כן, אחוז המשרות הפנויות עומד 
 3.63% (לעומת  כ-3.57%  על 

בחודש קודם(.
חברת  מפרסמת  כך  בתוך 
של  ההשמה  נתוני  את  'קריירה' 
של  הראשונה  השנה  מחצית 
החברה,  נתוני  לפי   .2019 שנת 
(ביחס   28% של  עליה  קיימת 
במספר  הקודמת)  השנה  לנתוני 
דרך  תעסוקה  שמצאו  האנשים 
משרות  במגוון  החברה  שירותי 
שכוללות טווח רחב של תחומים 

בהם משרדי ממשלה, חברות בי־
לאקדמאים,  עבודות  נלאומיות, 
מהבית,  עבודות  פרסום,  משרדי 
מש־ אדמיניסטרטיביות,  משרות 
שלל  ועוד  הנה"ח  בגרפיקה,  רות 

מעסיקים איכותיים.
שעוסקת  קריירה  חברת 
בגיוס עובדים והשמה במקצועות 
מלא  ליווי  מעניקה  איכותיים, 
משלב חיפוש העבודה, דרך ליווי 
לראיונות  הכנה  שכולל  אישי 
בצו־ חיים  קורות  עריכת  עבודה, 
אבחון,  שירותי  מקצועית,  רה 
גבוה  בשכר  רחב  משרות  היצע 
ותנאים טובים, ועד למציאת המ־
שרה המתאימה למאפייני מחפש 

העבודה. 
וההכנה  ההדרכה  עקב 
מע־ העבודה,  לשוק  המקצועית 
הארץ,  רחבי  בכל  רבים  סיקים 
בהם הגופים הגדולים במשק כמו 
אחרים,  וגורמים  החולים  קופות 

למחפ־ ברורה  עדיפות  מעניקים 
חברת  דרך  שמגיעים  עבודה  שי 
משרות  מאות  ואכן,  קריירה. 
מתווספות  ובלעדיות  איכותיות 
של  המשרות  למאגר  מידי שבוע 
החברה  מנויי  לטובת  'קריירה', 

ומחפשי העבודה.
לדברי מנכ"ל קריירה יצחק 
טיקוצקי: "כמו שניתן לראות בנ־
תוני הלמ"ס עליה במספר המוע־
סקים במשק מובילה לירידה במ־
הכנסה  הפנויות.  המשרות  ספר 
למשק,  רבים  מועסקים  עוד  של 
לצמצום  בדרך  נוסף  צעד  היא 
האבטלה תוך דאגה אמיתית לכך 
יצליחו  משפחות  מאות  שעוד 
ומש־ איכותית  בצורה  להתפרנס 
המ־ ההשמות  נתוני  לצד  תלמת. 
רשימים, אנו גאים בהבעת האמון 
במשק  הגדולים  המעסיקים  של 
העוב־ את  להעסיק  שמעדיפים 
דים האיכותיים שמגיעים דרכנו"

השב"כ: "להרוס בתי 
מחבלים - גם אם לא רצחו"
בניגוד לעמדת הפרקליטות הצבאית, השב"כ דורש להרוס את בית המחבל 
שביצע פיגוע בירושלים ◆  בפיגוע נפצעו שני יהודים באורח קשה ובינוני

מ‡: מ. יו„

הכללי  הביטחון  שירות 
דורש מצה''ל להרוס את ביתו 
שביצע  הערבי  המחבל  של 
העתיקה  בעיר  דקירה  פיגוע 
שהמ־ אף  על  שעבר,  בחודש 
חבל לא הצליח לרצוח את אף 

אחד מקורבנותיו.
סותרת  השב"כ  דרישת 
הצ־ הפרקליטות  עמדת  את 
הרס  היום  שעד  וצה''ל,  באית 
רק בתי מחבלים שהצליחו לר־

צוח אנשים.
כי  דווח  צה''ל  בגלי 
את  להרוס  כעת  דורש  השב"כ 
פי־ שביצע  המחבל  של  ביתו 
בירושלים  העתיקה  בעיר  גוע 
שני  נפצעו  בו  כחודש,  לפני 
ובינוני.  קשה  באורח  יהודים 
את  הוא בוחן  כי  נמסר  מצה"ל 

דרישת השב"כ.

נמסר,  צה"ל  מדובר 
החר־ על  להורות  "האפשרות 
מת והריסת בית המחבל שבי־
צע את הפיגוע בעיר העתיקה 
בירושלים ביום 30 במאי 2019 
כי  הטענה  אלה.  בימים  נבחנת 
הפרקליטות הצבאית מתנגדת 
אינה  המחבל  בית  להריסת 
נכונה. טרם גובשה התייחסות 

משפטית מטעמה בנושא".
הביטחון  וגופי  "צה״ל 
ויומיומי  נחוש  באופן  פועלים 
אז־ של  שלומם  על  לשמירה 
לסיכול  ישראל,  מדינת  רחי 
מחב־ ולהרתעת  טרור  פיגוע 
הריסת  שונות.  בדרכים  לים 
לאחר  מבוצעת  מחבלים  בתי 
על  נשקלים  בו  סדור  תהליך 
כלל  הרלוונטיים  הגורמים  ידי 
לעניין.  הנחוצים  השיקולים 
ניתן  המרכזיים  השיקולים  בין 
שנקבעו  השיקולים  את  לציין 

מב־ שיקולים  בג"ץ,  בפסיקת 
הפרטניות  ונסיבותיו  צעיים 

של כל מקרה", נמסר עוד.
בי־ ישראל  מפלגת  יו״ר 
לשעבר,  הביטחון  שר  תנו, 
מסר  ליברמן,  אביגדור  ח״כ 
שהיוזמה  שמח  "אני  בתגובה 
כשר  בתקופתי  שקידמתי 
הביטחון, סוף סוף קורמת עור 
מאשר  מאוחר  עדיף  וגידים. 
בטרור  במלחמה  לא.  פעם  אף 
המעשה  תוצאת  מה  משנה  לא 
ובהתאם  המחבל,  כוונת  אלא 
הע־ רמת  להיות  צריכה  לכך 

נישה".
בשער  שאירע  בפיגוע 
קשה  נפצע  במאי  ב-31  שכם 
ויש־ ה-47  בן  לביא  גבריאל 
ה-16  בן  נחומברג  מאיר  ראל 
שנפצע בינוני. שניהם שוחררו 
חוסל  המחבל  החולים.  מבתי 

על ידי שוטרים.

03-742-742-7

או חייגו ל: 053-3194968

ליד בית שמש:

עובדים פונו ממפעל עקב 
דליפת אמוניה

כוחות משטרה וצוותי כיבוי סגרו את השטח סביב המפעל, באזור בית שמש ואת 
צומת הר טוב בכביש 38, כדי למנוע חשיפה לגז המסוכן ◆  הושגה שליטה על הדליפה

מ‡: מ. יו„
גז מסוכן מסוג אמוניה דלף 
ממפעל  הבוקר  בשעות  אתמול 
שליד  טוב  הר  התעשייה  באזור 
בשי־ משטרה  כוחות  שמש.  בית 
תוף חמישה צוותי כיבוי מתחנת 
בית שמש סגרו את השטח סביב 
מטרים   200 של  ברדיוס  המפעל 
ואת צומת הר טוב בכביש 38 כדי 
לחו־ אזרחים  של  חשיפה  למנוע 

מר המסוכן.
הקרוב  מהמעגל  עובדים 
למפעל פונו על ידי שוטרי מג"ב 
לאפשר  וכדי  לפגיעה,  מחשש 
במקום.  לפעול  הכיבוי  לכוחות 
הניטור  יחידת  מהנדסי  בנוסף, 
והערכת  ניטור  פעולות  ביצעו 
פוט־ סיכון  למנוע  כדי  סיכונים 
ולתו־ במקום  לעובדים  נציאלי 

שבים.

והצלה  כיבוי  מדוברות 
במחוז ירושלים נמסר כי לאחר 
של מהנדסי  מקיף  ביצוע ניטור 
הערכת  וקציני  הניטור  יחידת 
בשלי־ נמצא  האירוע  סיכונים, 
יחי־ בסיוע  האש  לוחמי  טה. 
את  לסגור  הצליחו  הניטור  דת 
דליפת הגז, לדלל אותו ולמנוע 
אזור  בכל  שלו  גדולה  דליפה 

התעשייה.

רכב נרגם באבנים בכביש 465
מ‡: מ. יו„

יש־ לרכב  נגרם  כבד  נזק 
גדולים  בסלעים  שנרגם  ראלים 
כביש  על  ניזאם  דיר  לכפר  סמוך 

465 חוצה בנימין.

לסוכנות  סיפר  הרכב  נהג 
עמדו  מחבלים  שלושה  כי   TPS
על הכביש בצומת היציאה מהכ־
פר ורגמו אותו מטווח אפס בסל־
עים גדולים בעת שהאט בסיבוב.

פח  כבד.  נזק  נגרם  לרכב 
ואף  נשברו  הפנסים  נפגע,  הרכב 
הנהג,  לדברי  ניזוקה.  הרכב  דלת 
בחלונות  שפגעו  האבנים  בנס 

הרכב לא ניפצו אותם.

mailto:msh5380380@gmail.com
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חבורת צעירים איימה לפוצץ את המטוס 
- והורדה ממנו

קפטן מטוס בריטיש איירווייז סירב להטיס חבורה של 18 בריטים ◆  צוות בידוק ביטחוני סרק את 
המטוס והוריד את הצעירים חזרה לטרמינל

מ‡: מ. יו„
בריטים  צעירים   18 של  חבורה 
התיישבו אתמול במטוס של חברת התעופה 
בריטיש איירווייז, ואחד מהם הכריז כי יפו־
צץ את המטוס. בעקבות זאת החבורה כולה 

הורדה מהמטוס.
בי־ פרטי  באירוע  השתתפו  הצעירים 
בפיצוץ  איים  מהם  שאחד  ולאחר  שראל, 
וקי־ בלונדון  לחברה  הודיע  הקפטן  המטוס, 
בל הוראה להוריד את כל הקבוצה מהטיסה. 
במקביל הוזנק למטוס צוות של ביטחון נתב"ג 
נתגלו  לא  ולמטוס.  לנוסעים  בידוק  שביצע 
חזרה  הורדו  הנוסעים  ביטחוניים.  ממצאים 

לטרמינל והמטוס המשיך בדרכו ללונדון.

מכה לבי די אס בספרד:

הצטרפות עיריית ולנסיה לחרם נגד 
ישראל לא חוקית

בית המשפט הדגיש כי ההסכם השנוי במחלוקת פוגע בזכות היסוד לשוויון הקבועה בסעיף 15 לחוקה הספרדית

מ‡: יר‡ל לבי‡
קיבל  ולנסיה  העיר  של  הדין  בית 
הוגשו  אשר  תביעות  בעניין  החלטתו  את 
המשפט  בית  הכריז  ובה   ,ACOM ידי על 
עיריית  של  הצטרפותה  את  כבלתי-חוקית 
חו־ ”מרחב  האנטישמית  לתנועה  ולנסיה 
 Espacio”) ישראלי“  מאפרטהייד  פשי 
libre de apartheid israelí“), או בראשי 
אנ־ להחרים  רצונה  את  וכן   ,ELAI תיבות
שים וארגונים הקשורים במדינת ישראל או 

הממוקמים בה.
בתמיכת  הוגשה  משפטי  לצו  הבקשה 
האופו־ השלטת.  הקואליציה  חברי  יתר 
אזרחי  השנה,  במהלך  נגד.  הצביעה  זיציה 
ולנסיה נאלצו ”לחיות תחת התקנה המפלה 
של  האנטישמית  מהאובססיה  כתוצאה  הזו 
ציבור  ממענקי  הניזונות  רדיקליות  קבוצות 
כ‘רצועת  המשמשים  העיר  מועצת  וחברי 
לדברי  כך  שלהם“,  היוזמות  של  תמסורת‘ 

מקורות באיגוד.
העיר  הוכרזה  החרם,  בהחלטת 
הישראלי“,  מהאפרטהייד  חופשי  כ“מרחב 

לק־ כרחה  בעל  העירייה  צורפה  כך  ובתוך 
השקעות  משיכת  לחרם,  הבינלאומי  מפיין 
זו  החלטה  ישראל.  נגד   (BDS) וסנקציות 
שלו  הציבור  גופי  את  המוסד,  את  הכריחה 
עם  פעולה  משיתוף  להימנע  עובדיו  ואת 
במדינה  הקשורים  ארגונים  עם  או  ישראל, 
חינוך,  חקלאות,  כמו  בתחומים  היהודית, 

מסחר, תרבות או ביטחון.
הש־ ההסכם  כי  הדגיש  המשפט  בית 

לשוויון  היסוד  בזכות  פוגע  במחלוקת  נוי 
ככל  הספרדית,  לחוקה  בסעיף 15  הקבועה 
על  אידיאולוגיים  קריטריונים  מחיל  שהוא 
הדין  בפסק  קבלנים.  של  בחירתם  תהליך 
מצוין, פשוטו כמשמעו, כי ”ברור כי מטרתו 
שירו־ שכירת  את  להחריג  בדיוק  הייתה 
הק־ וארגונים  אדם  בני  חברות,  של  תיהם 

או  ישראל,  במדינת  כלשהי  בצורה  שורים 
הממוקמים בה“.

פיצוץ בבית הזיקוק הגדול ביותר בחוף 
המזרחי של ארה"ב

זוהי השריפה השנייה שפורצת החודש במתקן הזיקוק המיושן

מ‡: יר‡ל לבי‡
בתי  במתקן  שהתרחש  ענק  פיצוץ 
הזיקוק הגדול והוותיק ביותר בחוף המזרחי 
של ארה"ב, ולפי דיווחים נשמע למרחק של 
עשרות קילומטרים, מקפיץ את מחירי הב־
נזין בכ-4% בבורסת הסחורות של ניו יורק.

110 מיליון חביות נפט גולמי מזוקקות 
בפילדלפיה,  הזיקוק  בתי  במתקן  שנה  מדי 
שנמצא בבעלות פילדלפיה אנרג'י סולושנס 
צבעו  בו  והפיצוצים  ושהשריפה  הפרטית, 

הש־ את  והרעידו  כתום  בגוון  השמיים  את 
על  דווח  לא  העיר.  בדרום  הסמוכות  כונות 

נפגעים.
פתיחת  לקראת  התרחש  האירוע 

עונת חופשת הקיץ בארה"ב, שבה חל גידול 
בנזין  תערובת  על  החוזים  לדלק.  בביקוש 
במחיר  נסחרים  ביולי  למסירה   RBOB
 ,3.8% של  זינוק  לגלון,  דולר   1.8554 של 

בבורסת הסחורות של ניו יורק.
החו־ שפורצת  השנייה  השריפה  זוהי 
לפעול  שהחל  המיושן,  הזיקוק  במתקן  דש 
ב-10  שנה.  מ-100  יותר  לפני  בפילדלפיה 
אז  דווח  ולא  במתחם,  שריפה  פרצה  ביוני 

על נפגעים.

נתפס ברכב מכשיר 
לשיבוש מד לייזר

בבדיקה ברכב הסעות, נחשף מכשיר משבש מד לייזר 
לקליטת מהירות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
לט־ למחלף  בסמוך   1 בכביש   
לב־ מיניבוס  מסוג  רכב  נעצר  רון, 
שנכח  בוחן  סייר  ע"י  תקינות  דיקת 

במקום.
בעת ביצוע הבדיקה לרכב שבו 
נכחו 19 נוסעים, הבחין השוטר המ־
החשד  עפ"י  המשבש  במכשיר  נוסה 
המוסלק  מהירות  לבדיקת  לייזר  מד 

בתוך הרכב.
מזרח  תושב  ה-28  בן  הנהג 
ירושלים, עוכב לחקירה ושוחרר עם 
שרכבו  לאחר  מהיר  לשיפוט  הזמנה 
פירוק  לטובת  המשטרה  ע"י  נתפס 

המכשיר.

מכשור  התקנת  החוק  עפ"י 
המשבש אמצעי אכיפה הינה עבירה 

על החוק. 

ארדן הורה לבטל את כנס 
"ירושלים בירת פלסטין" 

שתוכנן בעיר העתיקה
השר לביטחון הפנים חתם על צו שמונע את קיום הכינוס 

שמומן על ידי הרשות הפלסטינית◆   "לא אאפשר 
הסתה ופגיעה בריבונות ישראל"

מ‡: יר‡ל לבי‡

ולנו־ הפנים  לביטחון  השר 
שאים אסטרטגיים גלעד ארדן חתם 
של  קיומו  את  למנוע  המורה  צו  על 
הכות־ תחת  להתקיים  שעמד  כינוס 
בעיר  פלסטין"  בירת  "ירושלים  רת 
ובמי־ בחסות  בירושלים  העתיקה 
ובמקביל  הפלסטינית  הרשות  מון 
כיום  המתקיימים  דומים  לאירועים 

ברמאללה ובשכם.
לכלול  אמור  היה  האירוע 
ושירי  לאומניים  פלסטיניים  שירים 
חלוקת  הפלסטינית,  לרשות  הלל 
הר־ מטעם  הוקרה  ומגיני  תעודות 
שות הפלסטינית ובהשתתפות פעי־

לים של הרשות הפלסטינית.
השר  נוקט  האחרונות  בשנים 
כנגד  רחבה  מניעה  מדיניות  ארדן 
בהש־ או  במימון  אירועים  קיום 
הפלסטינית  הרשות  אנשי  תתפות 
מדינת  של  הריבוניים  בשטחיה 
ארדן  השר  יוזם  היתר,  בין  ישראל. 

להגיש  גם  שיאפשר  חקיקה  תיקון 
המש־ מבית  ולבקש  אישום  כתבי 
פט עד שלוש שנות מאסר למארגני 
ריבו־ את  המפרים  כאלה  אירועים 
בשנה  וכן  היישום  וחוק  ישראל  נות 
האחרונה האריך השר את הצו המו־
האוריינט  בניין  של  סגירתו  על  רה 
הרשות  של  נוספים  ומוסדות  האוס 
הפלסטינית במזרח ירושלים, הוציא 
במזרח  הנצחה  לאירוע  סגירה  צווי 
ירושלים שמומן על ידי הרשות הפ־
לסטינית, לכנס בסילוואן שקידם את 
נסיונות ההשתלטות הפלסטינית על 
נוספים  ולאירועים  ירושלים  מזרח 
בחסות ובמימון פלסטיניים שתוכננו 

להתקיים בירושלים.
השר ארדן: "הרשות הפלסטי־
נית ממשיכה כל העת לנסות לפגוע 
בירושלים  הישראלית  בריבונות 
לא  אני  ישראל.  מדינת  נגד  ולהסית 
כדי  לפעול  ואמשיך  זאת  אאפשר 
למנוע כל הפרה של הריבונות היש־
ראלית בכל חלקי בירתנו ירושלים".
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גוזל חיוויאי ניצל משריפה
גוזל חיוויאי ניצל משריפה הודות לפעולות הגנה כנגד שריפות 

מ‡: יר‡ל לבי‡
גוזל חיוויאי שגדל על קן באזור מזרח 
מש־ ניצל  גד,  גבעות  הטבע  ושמורת  לכיש 
לפ־ הודות  באזור  שהתלקחה  נרחבת  ריפה 
קינון,   עצי  התלקחות  למניעת  הגנה  עולות 
ההג־ מיזם "צבא  במסגרת  מראש  שבוצעו  
על  אחריות  לוקחים  מפקדים   - לטבע  נה 
הטכנולוגיה  חיל  ידי  על  המובל  סביבתם", 
והאחזקה בצה"ל ונעשה בשיתוף עם משרד 
רשות  הטבע,  להגנת  החברה  הביטחון, 

הטבע והגנים ורשות העתיקות.
הגנה  צבא  של  הפרויקט  במסגרת 
ושמירה  השריפות  לצמצום  בלכיש  לטבע 
על ערכי הטבע המאפיינים את האזור מבו־
הטבע  רשות  של  מקיף  סקר  שנה  מדי  צע 
פריד־ גלעד  ד"ר  החוקר  עם  ביחד  והגנים 
ממפים  הקינים,  מירב  את  מאתרים  בו  מן,  
הסיכון  אזורי  את  ומסמנים  השטח  את 
תהליך  השלמת  עם  שריפות.  להתלקחות 
ברדיוס  שסומנו  העצים  את  "ממגנים"  זה 
באמצעות  שריפה  התלקחות  מפני  מתאים 
ומו־ שקוף  בערה  מעכב  חומר  של  ריסוס 
ומבלי  הקינון  של  הנכון  בשלב  זאת  תאם. 
של  התקינה  להתפתחות  ולהפריע  לסכן 

באזור,  שריפה  בהתפשטות  בכך  קן.  אותו 
התלק־ המקרים  במרבית  למנוע  מצליחים 
חות של העץ ושל הקן תוך שמירה על הגו־

זל, כפי שקרה היום. 
במסגרת  באזור  שמתבצעת  זו  פעולה 
צבא הגנה לטבע היא חלק מפעולות ממשק 
נרחבות שמתבצעות במסגרת המיזם והשו־
תפים לו למען שמירה על הטבע והסביבה.

בר־ האזורי  הפקח  כהן,  ליעד  לדברי 
הוא  לכיש  מזרח  והגנים: "אזור  הטבע  שות 
קינון  של  בעולם  הצפופים  האזורים  אחד 
שני עופות דורסים גדולים מיוחדים וחשו־
בים מאוד למערכת האקולוגית -  החיוויאי 

והעקב העיטי. דורסי יום אלו הם "ביו אינ־
דיקטור" למצב השטח וחלק חשוב משרש־
רת המזון הפועלת בטבע. קיומם של עופות 
קינון  כאתר  זה  אזור  ובחירת  אלו  דורסים 
ויצליח  ישגשג  הבא  שהדור  לכך  והבטחה 
ויש  מאליו,  מובן  אינו  המשך  דור  להעמיד 

להשקיע בפעולות ממשק רבות למען זה".
כהן מוסיף כי: "כל שנה נשרפים למ־
וות בעודם חיים גוזלים רבים ועד כה מתחי־
לת עונת השריפות נשרפו למעלה מ 15,000 
שאין  וערכיים  טבעיים  שטחים  של  דונם 
להם תחליף. זאת השנה החמישית שרשות 
המגן  מיוחד  פרויקט  מבצעת  והגנים  הטבע 
זאת  מלהישרף.  ועצים  קינים  אותם  על 
ולפרוח  לשרוד  יצליחו  שהגוזלים  בשאיפה 
בשנים  יחזרו  שגם  בתקווה  מהקן  בהצלחה 

הבאות בבגרותם לקנן באזור זה".
הפ־ "השטחים  כי  ואומר  מסכם  כהן 
מצ־ הבר  חיות  של  המחייה  ואזורי  תוחים 
ערכי  על  שמירה  ורק  השנים  עם  טמצמים 
הטבע המיוחדים שהארץ שלנו בורכה  תא־
פשר לדור הבא  לראות צבי מדלג בטבעיות 
בקלילות  דואה  וחיוויאי  השפלה  בגבעות 

במרום".

הקרן החדשה לתורמים בחו"ל: סייעו לנו 
בחקיקה לגינוי הסיפוח

בקרן החדשה מבקשים מתורמים מחו"ל להתגייס כדי להפעיל לחץ על סנאטורים לאישור הצעת חוק 
שתגנה החלת ריבונות ישראלית ביו"ש ◆  ארגון בצלמו: "מדובר בחציית קו אדום"

מ‡: יר‡ל לבי‡
לתומכים  פנו  לישראל  החדשה  בקרן 
ליוזמת  להצטרף  מבקשים  הם  ובו  שלהם 
החקיקה נגד החלת ריבונות ישראלית ביו"ש.

בבית  חבר  יש  המתנחלים  "לתנועת 
מסוכן.  לעתיד  ישראל  את  המוביל  הלבן, 
שא־ אמריקניים  לארגונים  מצטרפים  אנו 
לסייע  מכם  ומבקשים  עימם  שותפים  נחנו 
לקונגרס לומר לא לסיפוח. ב-8 ביוני דיבר 
שגריר ארה"ב בישראל, דיוויד פרידמן, על 
'זכותה' של ישראל לספח חלק מהגדה המ־

ערבית. אלא שאין זכות כזו" לשון הפנייה.
"סיפוח הגדה המערבית אינו רק בלתי 
גם  אלא  הבינלאומי,  המשפט  על-פי  חוקי 

לפגי־ וכן  הכיבוש  ולהרחבת  לעידוד  יביא 
מוע־ הפלסטינים.  של  האדם  בזכויות  עה 
כמו  ארגונים  לישראל,  החדשה  הקרן  נקי 
האזרח  לזכויות  האגודה  שתיקה',  'שוברים 
בישראל וארגוני זכויות אדם ישראלים אח־
רים התגייסו זה מכבר נגד הכיבוש. עובדת 
באמרי־ הן  בשלטון,  הקיצוניים  של  היותם 
תקדים  חסר  איום  מהווה  בישראל,  והן  קה 
על הדמוקרטיה הישראלית" מוספים בקרן 

החדשה.
לק־ מצטרפים  "אנחנו  נכתב  לסיום 
עליכם  הסיפוח.  נגד  אדום  קו  לשים  ריאות 
לפנות לסנאטורים המייצגים אתכם ולבקש 
מהם לתמוך בהחלטת הסנאט 234 בנושא". 

בסוף המכתב הם אף מצרפים לינק ממיוחד 
בו ניתן לשלוח מייל  לחברי הקונגרס בשי־
תוף עם ארוגני שמאל קיצוני רבים ביניהם 

תרועה, ג'יי סטריט ועוד.
מארגון בצלמו נמסר "מדובר בחציית 
מתגאה  לישראל  החדשה  הקרן  אדום.  קו 
בתוך  הפועל  ישראלי  ארגון  שהינה  תמיד 
מפעילה  שהיא  כעת  מתברר  אולם  ישראל 
נגד  חיצוני  לחץ  להפעיל  מבחוץ  אנשים 

ישראל".
"אנחנו קוראים לממשלת ישראל לה־
כריז על ניתוק כל קשר עם ארגון זה שהינו 
תאגיד זר מחו"ל הפועל נגד האינטרסים של 

אזרחי ומדינת ישראל".

התעוררה בתוך מטוס נעול
טיפני אדמס מצאה את עצמה נעולה לבד במטוס קפוא ובלי טלפון, לאחר שהצוות לא שם לב שנרדמה

מ‡ פ. יוחנן

חברים  עם  שבילתה  אדמס  טיפני 
במחוז קוויבק בקנדה, בסך הכל רצתה לח־
עצמה  את  מצאה  אך  לטורונטו,  הביתה  זור 
בחד־ התעופה.  בשדה  במטוס  לבד  נעולה 
שות 12 דווח כי אדמס נרדמה בזמן הטיסה 
והתעוררה במטוס חשוך וקר, מספר שעות 

אחרי שנחתה ביעד שלה.
"חשבתי שזה היה חלום רע", סיפרה. 
לא  שהכיסא  לזה  לב  שמים  טיסה  "צוותי 
מיושר או שהמגש לא מקופל - איך הם לא 

שמו לב לאדם שנרדם?".
חברת  של  במטוס  לבד  נותרה  אדמס 
ונגמרה  התעופה,  בנמל  שחנה  קנדה  אייר 

הסוללה בטלפון הנייד שלה.
ניסתה  שבהן  שעות  מספר  אחרי 
אדמס  במטוס,  נעולה  שהיא  מסר  להעביר 

מצאה פנס בתא הטייסים, פתחה את אחת 
מדלתות המטוס והבהבה דקות ארוכות עד 

שצוות שעבד בסביבה שם לב אליה. 

שני פורצים נתפסו 
באמצע גניבה בחנות 

בבני ברק
הפורצים הועברו לידי 'השיטור העירוני של עיריית בני 
ברק' שהובילו אותם להמשך חקירה בתחנת המשטרה

מ‡: יר‡ל לבי‡

התקבל  מאוחרת  לילה  בשעת 
דיווח במוקד השומרים על שני צעי־
השקדיה  מרקט  לסופר  שפרצו  רים 

ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק.
מתנ־ הוזנקו  הדיווח  קבלת  עם 
דבי הארגון שהגיעו במהירות למקום 
מסתו־ אשר  חשודים  בשני  והבחינו 
פרי־ ומחפשים  החנות  בתוך  בבים 
אותם  לגנוב  מנת  על  ערך  יקרי  טים 

ולהימלט מהמקום.
המתנדבים שנכנסו לתוך החנות 
השתלטו על הפורצים והעבירו אותם 

לידי 'השיטור העירוני של עיריית בני 
חקירה  להמשך  אותם  שהובילו  ברק' 

בתחנת המשטרה.
כי  מציינים  הארגון  בהנהלת 
בכ־ עלייה  חלה  האחרונה  בתקופה 
המתרח־ הפליליים  האירועים  מות 
הלילה  שעות  על  בדגש  בעיר,  שים 
בארגון  כך,  בעקבות  המאוחרות. 
עם  רציף  בקשר  עומדים  'השומרים' 
הח־ אחר  להתחקות  בכדי  המשטרה 
את  לשמר  להמשיך  ונחושים  שודים 
העיר -  תושבי  של  הביטחון  תחושת 
את  להגביר  המתנדבים  הונחו  כן  על 

ערנותם ולתגבר את הסיורים בעיר.

ראש עיריית רמת גן: 
"החרדים בעיר איום 

אסטרטגי"
הרב גפני: "האיום היחיד על התושבים הוא כרמל שאמה. 

מה שמעניין אותו זה רק הכותרות, לצערי הוא מצטרף 
לבודדים שאין להם מה למכור חוץ משנאה לחרדים"

מ‡: יר‡ל לבי‡

כרמל  גן  רמת  עיריית  ראש 
לתמיכת  בבחירות  שזכה  שאמה, 
ומע־ בהתבטאויות  ממשיך  ש"ס, 
שים בניסיון להצר את צעדי הציבור 
החרדי בעיר ומצהיר כי אינו חוזר בו 
מההבטחה להפעיל תחבורה ציבורית 

בשבת, ומזהיר מהתחרדות העיר.
חזר   '13 ל'חדשות  בראיון 
שאמה על הצהרתו כי תופעל תחבו־

רה ציבורית בשבת לחוף הים.
בארסיות  התבטא  העיר  ראש 
נגד החרדים בעירו: "אני לא רוצה את 
רמת גן יותר חרדית. מי שחושב בבני 
גת  ברמת  להעביר  יכול  שהוא  ברק 

עם  אותה  ולשנות  התחרדות  תהליך 
הזמן, אנחנו בונים חומה על ידי זה, זה 

איום אסטרטגי. באמת".
בתגובה:  אמר  גפני  הרב  ח"כ 
כולם  גן,  רמת  את  מכירים  "אנחנו 
שלום  על  היחיד  האיום  יחד,  חיים 
מה  שאמה.  מכרמל  מגיע  התושבים 
לצ־ הכותרות,  רק  זה  אותו  שמעניין 
ערי הוא מצטרף לבודדים שאין להם 

מה למכור חוץ משנאה לחרדים".
בוועידת הנדל"ן של 'דה מרקר' 
אמר ראש עיריית בני ברק על דבריו 
של כרמל שאמה: "גם פרעה אמר פן 

ירבה".
הכינוי  על  זעם  שאמה  כרמל 

ונטש בזעם את הפאנל.

שוב: 2 תקיפות 
אנטישמיות בברלין

המשטרה פתחה בחקירה ומתייחסת לזה כאל תקיפה אנטישמית

מ‡: יר‡ל לבי‡

בברלין  הותקפו  יהודים  שני 
כמה  של  בהפרש  אנטישמי  רקע  על 
שעות. אלמונים תקפו ופצעו שלשום 
בלילה צעיר יהודי-אמריקני בן 23 רק 
בגלל יהדותו. התקיפה אירעה בשכו־

נת שטיגליץ בברלין.
משטרת ברלין מסרה כי הצעיר 
אנ־ שלושה  במשטרה.  תלונה  הגיש 

שאל  מהם  אחד  אותו.  הטרידו  שים 
שהוא  שהשיב  ולאחר  דתו  מה  אותו 
אותו.  להכות  החלו  הצעירים  יהודי, 
ומתייחסת  בחקירה  פתחה  המשטרה 

לזה כאל תקיפה אנטישמית.
בצ־ אלמוני  עלב  נוסף  במקרה 
לעברו.  וירק  כיפה  שלבש  יהודי  עיר 
ה-20  בן  הצעיר  המשטרה,  לדברי 
עלבו־ ברחוב כשהושמעו כלפיו  הלך 

נות על ידי האיש, שהלך לכיוונו. 
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ישראל

הרב גולדשטיין שנפצע 
מהירי בבית הכנסת 

בקליפורניה ינאם באו"ם
בעקבות התגברות התקריות האנטישמיות בעולם, תתכנס 

העצרת הכללית לדון בשנאה ובהסתה. מזכ"ל האו"ם 
ושגרירים רבים ינאמו ◆  שגריר ישראל באו"ם דני דנון: "צעד 

חשוב שיפר את שתיקת העולם מול גל האנטישמיות"

מ‡: יר‡ל לבי‡
התגברות  של  הצונאמי  בעקבות 
העולם,  ברחבי  האנטישמיות  מקרי 
העצרת  מליאת  הבא  בשבוע  תתכנס 
הכללית של האו"ם לדיון מיוחד בנושא.

ישראל  הרב  גם  ינאם  היתר  בין 
הירי  אירוע  במהלך  שנפצע  גולדשטיין, 
שב־ דייגו  בסן  חב"ד  של  הכנסת  בבית 

קליפורניה.
פעילות  לאחר  תתקיים  העצרת 
לצד  שבוצעה  ישראל,  של  דיפלומטית 
ארצות הברית, האיחוד האירופי וקנדה, 
וביום ברביעי הבא תתכנס העצרת הכ־ 
ללית לדון במאבק באנטישמיות ובכוחן 
של הרשתות החברתיות ככלי חינוך מול 

 .מסרי השנאה וההסתה ברשת  
גוטרש  אנטוניו  האו"ם  מזכ"ל 
גם  תנאם  ולאחריו  הדיון  את  יפתח 
ישראל  והרב  הכללית  העצרת  נשיאת 
ישראל.  ידי  על  שהוזמן  גולדשטיין 
לצידם יינאמו גם שגרירי מדינות רבות 
למאבק  האירופית  המתאמת  מהעולם, 

באנטישמיות ודוברים נוספים.
גולדשטיין,  ישראל  הרב  כזכור, 
בסן  פוואי  בעיירה  חב"ד  בית  מייסד 
הירי  אירוע  במהלך  ונפצע  נורה  דייגו, 

שאירע בבית הכנסת של חב"ד באפריל 
האחרון.

מאחורי המתקפה עמד נער בן 19 
את  ביריות  ורצח  הכנסת  לבית  שנכנס 
בני  שלושה  ופצע  ז"ל  קיי  גליברט  לורי 
אדם נוספים. המניע לאירוע היה אנטי־
הירי  למתקפת  צאתו  לפני  כאשר  שמי 
נוטף  אנטישמי  מניפסט  היורה  פרסם 

שנאה.
השגריר דני דנון אמר "הדיון הוא 
צעד חשוב נוסף שיפר את שתיקתה של 
האנ־ שגל  בזמן  הבינלאומית  הקהילה 
טישמיות שוטף את העולם. הובלנו את 
האו"ם לדבר ולפעול כדי שזכרון ההיס־
טוריה לא ידהה וכדי שיהודים לא יחזרו 
לחיות בפחד בכל מקום שהם נמצאים".
הרב גולדשטיין הוסיף "הדרך הח־
השנאה,  חשכת  על  להתגבר  ביותר  זקה 
הקנאות והאנטישמיות היא על ידי יצי־
מע־ באמצעות  יותר  עוד  גדול  אור  רת 
שים של טוב וחסד, ועל ידי חינוך הנוער 
המחויבות  ועל  החיים  כבוד  על  שלנו 
המשותפת שלנו להיות סוכנים של אור. 
היום זה קריטי לכל אחד לאמץ ולהפיץ 
ליצור  נוכל  שביחד  כך  הזה  המסר  את 

מחר בטוח יותר לכולם".

ביתר עילית: יום עיון והדרכה 
לעובדי העירייה בנושא מניעת 

נשירה בקרב הנוער
יום עיון ייחודי נערך בביתר עילית, ביוזמת אגפי רווחה, חינוך, שפ"ח והתוכנית הלאומית על 

הפרק: מניעת תופעת הנשירה בקרב בני הנוער ◆  ראש העיר: "נושא החינוך, האבחון והטיפול 
נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני" ◆  מנהל אגף החינוך: "הדרך הטובה להגיע לליבו של ילד, 

היא התבוננות במעלותיו"

מ‡: יר‡ל לבי‡

למחלקות  משולב  ייחודי  עיון  יום 
ביוזמת   – עילית  בביתר  נערך  העירייה 
הפסיכולוגי  השירות  חינוך,  רווחה,  אגפי 
מניעת  הפרק:  על  הלאומית.  והתוכנית 

תופעת הנשירה בקרב בני הנוער.
ביתר  הצליחה  האחרונות,  בשנים 
משמעו־ באורח  לצמצם  בס"ד  עילית 
באמצעות  וזאת  הנשירה,  אחוזי  את  תי 
התאמת מסגרות לימוד וטיפול מתאימות 
לתלמידים הזקוקים לכך, השקעה מרובה 
סמויה  נשירה  ומניעת  מוקדם  באיתור 
כבר בכיתות ביה"ס היסודי, הקמת מערך 
סדנאות בנושאי התפתחות, חינוך וטיפול 
לצוותים בבתי"ס, בתלמודי תורה ובישי־

בות ועוד.
במסגרת זו, מתרחבים ומתמקצעים 
וסיוע  אישית  בהובלה  העירייה,  אגפי 
רובינשטיין,  מאיר  העיר  ראש  של  צמוד 
ונוער  רווחה  תיק  ומחזיק  רה"ע  מ"מ 
יהודה עוביידי, וסגרה"ע מחזיק תיק חי־
החינוך  אגף  מנהל  עם  יחד  זלץ,  דודי  נוך 
הרווחה  אגף  ומנהלת  קורנבליט  יהודה 

הגב' ע. אונגר.
האינטנסיבית  העבודה  במהלך 
יום עיון מיוחד  עלה צורך לקיים  בשטח, 

גו־ את  ולבחון  במשותף  לנתח  שיאפשר 
רמי הנשירה לסוגיה וכך להכיר את הגי־
שה החינוכית המתאימה לכל מגזר. ביום 
סדנאות  של  מרתק  מרתון  נערך  העיון 
בתחום,  המובילים  מהמומחים  והרצאות 
ספציפיים  וצרכים  מאפיינים  נדונו  בהם 
עו־ משפחות  ביניהם  שונים,  קהלים  של 

לים, בעלי תשובה ועוד.
ציין  רובינשטיין  מאיר  העיר  ראש 
והטי־ האבחון  החינוך,  נושא  כי  בדבריו, 

פול נמצא בראש סדר העדיפויות העירו־
החם  הרצון  הטוב",  "הלב  את  וביקש  ני, 
עם  במגע  הבאים  העובדים  כל  של  והכן 
ילד  לכל  והאהבה  האמון  ואת  הציבור 

יהודי באשר הוא.
קו־ יהודה  הרב  החינוך  אגף  מנהל 
ביותר  הטובה  "הדרך  כי  ציין  רנבליט 
ונוער  ילדים  ובחינוך  בקירוב  להצלחה 
בסיכון היא התבוננות במעלותיהם מתוך 

עין טובה".

http://bit.ly/2x7AEaw-grafolog
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%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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אומן: השלטונות החרימו נכסי יהודי 
לטובת העירייה

עיריית אומן החרימה שטח מיהודי ומסרה אותו לגוי ◆  הרב יעקב ג׳אן הוציא מכתב המכריז על 
איסור לעסוק עם עסק זה

מ‡: יר‡ל לבי‡
המבנה המסחרי נקנה ע“י יהודי שהתכוון להקים 
מקום מסחר לפרנסתו. עיריית אומן הפקיעה את השטח 

בטענה כי במבנה יוקם משרדי השלטון המקומי.
המקום  תושבי  גילו  אלה  בימים  אך 
שמקים  מקומי  לגוי  ניתן  השטח  כי  היהודים 

במקום עסק מסחרי ולא משרדי שלטון שהיווה 
עילה לקחת את המבנה מהיהודי.

הרב יעקב ג‘אן רבה של קהילת ברסלב 
באומן פרסם מכתב בו כתב: ”ידוע כי כאן בר־
ולצערי  ולחמוס  לגזול  הפורצים  רבו  חובותינו 
גם מעטו מאחינו היהודים בני ישראל נופלים 

לצרה זו בלי לשים לב ובהטעיית אנשי המקום 
רבים  בית  בשער  מורה  הנני  והשלטון.  הגויים 
מבנה  עם  ולסחור  לעסוק  גמור  איסור  חל  כי 
זה ו‘גזלן‘ יקרא כל הנכנס למשא ומתן הקשור 
במבנה הגזול“ והכריז ”חרם עשינו בדבר שלא 

יקרב שום אדם למקום".

צב איבד את רגליו וקיבל גלגלים 
בעליו של הצב פנה לאוניברסיטת לואיזיאנה, שם מצאו עבורו פתרון וחיברו לו את הגלגלים בעזרת 

ערכת הרכבה של לגו

מ‡ פ. יוחנן
רגל  חסרה  הייתה  כבר  הצב  לפדרו 
אחר  חודשים  כמה  נעלם.  כשהוא  אחורית 
הרגל  אך  אותו  מצא  שלו  הבעלים  כך, 
חסרה.  הייתה  שלו  השנייה  האחורית 
ובי־ לואיזיאנה  לאוניברסיטת  פנה  כשהוא 
יצירתי  פתרון  להם  היה  עזרה,  מהם  קש 

מאוד להציע.
לצב  חיברו  לואיזיאנה  באוניברסיטת 
האחוריות  הרגליים  במקום  גלגלים  פדרו 
שאבדו לו בנסיבות לא ידועות. הפרוצדורה 
ארכה שעה ובסופה מערכת הגלגלים חוב־
רה לשריון של פדרו בעזרת ערכת הרכבה 
ממקום  להתגלגל  יכול  הוא  כעת  לגו.  של 

למקום כרצונו
וטרינרים באוניברסיטה נענו לבקשה 
לחלקו  חיברו  שעה,  שלקח  הליך  ולאחר 
 - גלגלים  פדרו  של  השריון  של  האחורי 
באמצעות ערכת הרכבה של לגו. פדרו למד 
וכעת  מהר  די  הגלגלים  בערכת  להשתמש 

הוא יכול להתגלגל ממקום למקום.

על רקע ניסיון ההפיכה: 

משרד החוץ מזהיר ישראלים באתיופיה
משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים במדינה: "להישמע להנחיות של הרשויות ולעקוב אחר 

הדיווחים בתקשורת"

מ‡ פ. יוחנן
באתיופיה  ההפיכה  ניסיון  רקע  על 
הנמצאים  ישראלים  מזהיר  החוץ  משרד 
הפגנות  או  מהתקהלויות  להימנע  במדינה 
בהודעת  מגוריהם.  במקומות  ולהישאר 
של  להנחיות  להישמע  "יש  נאמר:  המשרד 
הדיווחים  אחר  ולעקוב  במקום  הרשויות 
מציינים  החוץ  במשרד  התקשורת".  בכלי 
הסלולאר  ברשת  קליטה  קשיי  יש  כי  גם 

והאינטרנט במדינה.
רמטכ"ל צבא אתיופיה הגנרל סיארה 
ההפיכה  בניסיון  ראשון  ביום  נהרג  מקונן 
ידי  על  למוות  נורה  הוא  במדינה.  הכושל 
טלוויזיונית  בהודעה  מסר  כך  ראשו.  שומר 

נהרג  מקונן  אחמד.  אבי  הממשלה  ראש 
שנועדה  ההפיכה  את  למנוע  שניסה  בשעה 
להביא לסיום את שלטונו של אחמד. מוקד 
מתשע  אחד  אמהרה,  באזור  היה  ההפיכה 

אזורים המרכיבים את אתיופיה.
באמהרה,  המיוחדים  הכוחות  ראש 
שניסו  האנשים  כי "רוב  אמר  מאמן,  טפרה 
למרות  נעצרו.  ההפיכה  ניסיון  את  לבצע 
בבהר  תושבים  מהם".  כמה  עוד  יש  זאת, 
דר, בירת אמהרה, דיווחו על ירי לעבר כמה 
בנוסף  שנסגרו.  וכבישים  במקום  שכונות 
הגי־ נחסמה  באתיופיה  מסוימים  באזורים 
ארצות  בשגרירות  האינטרנט.  לרשת  שה 
בבירה  לירי  מודעים  שהם  הודיעו  הברית 

לנציגים  וייעצו  ובאמהרה,  אבבה  אדיס 
לרדת למקלטים.

אחמד  הממשלה  ראש  של  ממשרדו 
לא נמסר מי עומד מאחורי התקיפה. 

היוזמה שייבשה את הפסטיבל הניאו-נאצי
תושבי העיירה אוסטריץ שבגרמניה התארגנו ורכשו את כל בקבוקי הבירה באזור ◆  האירוע השנתי 

שעורכים הניאו-נאצים בעיר פוזר במהירות

מ‡ פ.  יוחנן
קטנה  עיירה  אוסטריץ',  לתושבי 
מהפסטיבל  נמאס  שבגרמניה,  בסקסוניה 
שעורכים מדי שנה אלפי ניאו נאצים בעי־
רם תחת הכותרת "פסטיבל המגן והחרב". 
פעילים  מגיעים  שאליו  באירוע  מדובר 
מפולין,  מגרמניה,  הנאציזם  עם  המזוהים 

מאוסטריה וממדינות נוספות באזור.
התושבים שמו לב שאחד המניעים הג־
דולים להתפרעויות של הניאו נאצים המלוות 
את הפסטיבל, הוא האלכוהול שנשפך בו כמים.
העיר  מנהיגות  כי  דווח  ב"בשבע" 
ולמשטרה  הפדרלי  המשפט  לבית  פנתה 
המקומית, בעקבות אירועי השנה שעברה. 

את  להרים  החליט  בעתירה  שדן  השופט 
הכפפה, קיבל אותה והורה למשטרה למנוע 

מבאי הפסטיבל גישה לאלכוהול.
המוקד־ הבוקר  בשעות  שישי,  ביום 
מ-4,200  פחות  לא  שוטרים  החרימו  מות 
בית  פסיקת  חרף  שנקנו  בירה  של  ליטרים 
שהתכוונו  דוכנים  בעלי  ידי  על  המשפט 
המשטרה  הפסטיבל.  במהלך  אותם  למכור 
גם הפגינה נוכחות מוגברת עם מאות שוט־

רים שהתפרסו בכל רחבי העיר.
נרתמו  המאמץ,  את  שראו  התושבים 
הפס־ את  ו'לייבש'  המהלך  את  להשלים  כדי 
טיבל. הם עברו בכל חנות מכולת, חנות נוחות 
חריפים,  משקאות  שמוכר  עסק  בית  ובכל 

רכשו אותם וניקו את העיר לגמרי מאלכוהול.
ההרת־ את  יצרו  יחד,  המהלכים  שני 
עה המבוקשת. האירוע, שבדרך כלל מביא 
לעיר אלפים, הביא רק מאות בודדות. אחרי 
ומעצרו,  נאצי  ניאו  פעיל  של  התפרעות 

ירדו המספרים לכדי מאתיים משתתפים.
קרצ'מר,  מייקל  סקסוניה,  מושל 
הבהיר כי אין מקום בעיר למי שמחזיק בד־

שלמים.  ציבורים  ושונא  קיצוניות  כה  עות 
שעיירה  מהעובדה  מאוד  מתרשם  "אני 
קטנה כל כך הצליחה להוציא ממנה מחאה 
הבהירו  באוסטריץ  התושבים  גדולה.  כה 
שהם נגד השנאה וניאו נאצים אינם רצויים 

בינינו", דברי קרצ'מר.

כ"ב סיון תשמ"ה: 
'אסון הבונים' 22 

הרוגים בהתנגשות 
רכבת באוטובוס

באסון נהרגו 22 בני אדם, בהם 19 תלמידים

מ‡: יר‡ל לבי‡

אירע  תשמ"ה,  בסיון  בכ"ב 
'אסון הבונים' המפורסם, בו התנגשה 
תלמידים  שהוביל  באוטובוס  רכבת 
שיצאו  תקווה  בפתח  ספר  מבית 

לטיול שנתי.
באסון נהרגו 22 בני אדם, בהם 
נהג  הכיתה,  מחנכת  תלמידים,   19

האוטובוס ואם מלווה.
הגדול  הרכבת  אסון  זה  היה 
הלם  גרם  והוא  המדינה  בתולדות 
גדול בשל ממדיו ובשל גילם הצעיר 

של הקורבנות.
המונית,  לוויה  נערכה  לנספים 
שיפורים  נערכו  התאונה  ובעקבות 
הר־ עם  ובמפגשים  הרכבות  בתוואי 

כבים שבכבישים.

פיצוי נוסף לניצולי 
השואה

במסגרת ההסכם יוענקו לניצולי שואה, המקבלים רנטה 
חודשית מממשלת גרמניה תוספת לקצבה שתנוע בין כ- 

100 ל- 400 אירו לחודש

מ‡ פ. יוחנן
בסוף  נחתם  עקרונות  סיכום 
לזכויות  הרשות  בין  האחרון  השבוע 
לבין  האוצר  במשרד  השואה  ניצולי 
פי־ שיעניק  הגרמני  האוצר  משרד 
המקבלים  השואה  לניצולי  נוסף  צוי 
ההסכם  במסגרת  מגרמניה.  רנטה 
המקבלים  שואה,  לניצולי  יוענקו 
גרמניה,  מממשלת  חודשית  רנטה 
 100 כ-  בין  שתנוע  לקצבה  תוספת 
שסכומו  כך  לחודש,  אירו   400 ל- 
על  יעמוד  הנוסף  הסיוע  של  הכולל 

כ-15 מיליון אירו בשנה.
שחלה  הזכויות  הרחבת  לנוכח 
ידי  על  המיושם  הישראלי  בהסדר 

הרשות לזכויות ניצולי השואה, עלה 
ניצו־ של  תנאיהם  בשיפור  הצורך 
ישירות  רנטה  המקבלים  השואה  לי 

מגרמניה.
תוצר  הינו  העקרונות  הסכם 
שהוקם  הצדדים  בין  ומתן  משא  של 

בעקבות המהלך.
לצ־ מתווסף  שנחתם  הסיכום 
הר־ נוקטת  בהם  נוספים  סיוע  עדי 
שות לזכויות ניצולי השואה במשרד 
מגר־ הרנטה  מקבלי  לטובת  האוצר 
בסך  מענקים  תשלום  ובכללם  מניה, 
בר־ מלא  פטור  לשנה,  ש"ח   10,000
כישת תרופות, תוספת סיוע בסיעוד, 

מתנדב להפגת הבדידות ועוד.

התגלתה תולעת עם 
עיניים בחלקה האחורי
לתולעת הזעירה שהתגלתה בים ליד סקוטלנד יש שתי 

עיניים בראשה, אבל גם עיניים מאחור

מ‡ פ. יוחנן
תול־ גילו  בסקוטלנד  חוקרים 
עת ימית עם עיניים בראשה, אבל גם 
הזעירה,  לתולעת  האחורי.  בחלקה 
יש עיניים וגם זרועות קטנות בחלקה 
האחורי. לתולעת יש גם שתי עיניים 

ליד פיה.
התולעת  את  גילו  החוקרים 
בדגימות שאספו בעומק של כ-120 

צפונית  הנמצא  באזור  מטרים 
התול־ של  אורכה  לסקוטלנד. 
בלבד  מ"מ  ל-5   4 בין  הוא  עת 
בממוצע. לדברי החוקרים, גילוי 
הוא  שגרתית  הבלתי  התולעת 
המגוונים  לחיים  נוספת  עדות 
בא־ הגידול  בבתי  המסתתרים 

צפונית  הנמצאים  שטלנד,  איי  זור 
לסקוטלנד.

שי־ מוועדת  טיילור,  ג'סיקה 
מור הטבע המשותפת - שמימנה את 
"העובדה   :BBC-ל אמרה  המחקר, 
שהתולעת נמצאה קרוב יחסית לחוק 
של סקוטלנד, מראה שיש לחקור את 
היצורים החיים במים". היא הוסיפה 
כי התולעים נלקחו למעבדות בסקו־

טלנד להמשך המחקר.
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רשות המקרקעין: אי פינוי שדה דב יביא 
לעלייה במחירי הדירות

לחוות הדעת השליליות שקיבל שר התחבורה החדש בצלאל סמוטריץ' בנושא דחיית פינוי השדה 
באמצעות חקיקה, מצטרפת כעת גם תגובה חריפה של רמ"י

מ‡ פ. יוחנן

שר  שקיבל  השליליות  הדעת  לחוות 
ממינהל  סמוטריץ'  בצלאל  הטרי  התחבורה 
התכנון וממשרד האוצר, לגבי הצעתו לדחות 
את פינוי שדה דב במהלך של חקיקה, מצט־
מנהל  של  החריפה  דעתו  חוות  גם  כעת  רפת 
שמרון  עדיאל  (רמ"י)  ישראל  מקרקעי  רשות 

נגד החקיקה.
"חזרתה של ממשלת ישראל מתוכנית 
במדי־ ראשה  אבן  המהווה  דב,  שדה  פינוי 
הארץ,  במרכז  הדיור  יחידות  שיווק  ניות 
מחנות  ירידת  את  לממן  ביכולתה  וכן 
צה"ל לנגב, תשלח מסר שלילי מאד לשוק 
שנ־ הישיבה  לקראת  שמרון  כתב  הנדל"ן", 
ערכה במשרדו של סמוטריץ'. "לאיתות זה 
עליית  על  ישירה  השפעה  להיות  עשויה 
המחירים ויש בכך כדי לפגוע ביציבותו של 

שוק הנדל"ן".
עוד כתב שמרון כי מלבד 16 אלף הדי־
השדה,  בשטח  להיבנות  אמורות  שהיו  רות 
תוכניות  על  השפעה  תהיה  הפינוי  לביטול 
 10,000 עוד  של  ביטול  של  בהיקף  גובלות, 

של  בנייה  ועיכוב  גובה,  מגבלות  בשל  דירות 
עוד כ-40 אלף דירות בשל תכנון מחדש של 
התוכניות. נכון לכרגע, מועד הפינוי המתוכנן 
של השדה הוא ה-1.7, כלומר יום ב' בשבוע 

הבא.
שה־ המנגנון  את  תקף  אף  שמרון   
יפונה  לפיו  החוק,  בהצעת  סמוטריץ'  ציע 

היתרי   1,000 שייצאו  לאחר  רק  השדה 
נמכרת  "הקרקע  כי  והבהיר  בשטחו  בניה 
רק לאחר שהובטחו הסדרי פיתוח המאפ־
שרים גישה למגרש בפרק זמן סביר... לא 
שדה  פועל  עליהן  מקרקעין  למכור  ניתן 
ציבורית  מחלוקת  ישנה  לגביו  תעופה 

עזה".

פח„ מהל‡ נו„ע - 
מסילו‡ „ו„

אותכם  לשתף  רצית  זו  במה  מעל 
למכון  הטוב  הכרת  חובת  נכבדים,  קוראים 
הרב  של  ניהולו  תחת  אשדוד   - מסילות 
של  קיויתי  מכון  בשיתוף  רוסט  ישראל 
ההתנד־ המיזם  על  צישינסקי  שמחה  הרב 
בותי המשותף שהקימו לטובתם של אותם 
עדיין  השרואיים  באשדוד  הת"ת  תלמידי 
בחרדות ממבצע הצבאי שהיה לפני כחודש 
נודע,  מהלא  וחוששים  מתהלכים  ועדיין 
כמלמד בכיתה באחד מהת"ת באשדוד אני 
רוצה להביע את הערכתי למכון שבכל הז־
מיד  יודעים  ח"ו  אסון  מקרה   ובכל  דמנות 
ולה־ שרוולים  להפשיל  יומם  מסדר  לחרוג 
התלמידים  מול  הן  ראשונה  לעזרה  תגייס 
ההוראה  צוותי  לימין  לעמוד  והן  שנפגעו 
הזדמנות  זה  יגיע,  שלא  למקרה  הקשורים 
להזכיר את צוות צל"ח (צוות לשעת חרום) 
שביוזמתם הוקם בכל בתי הספר החרדיים 
בטחון  תחושת  משרה  היותו  שעצם  בעיר 
רוצה  אני  כך  ועל  מצבים.   מיני  בכל  יותר 
להיות פה לכלל ההורים המנהלים והיועצים 
יישר  שיחיו.  התלמידים  חבבים  ואחרונים 

כח להם על כל פועלם.
בכל הכבוד הראוי והערכה רבה להם. 
המלמד מ.נ.ס. 
ת"ת 'חדר הרב' אשדוד

להכיר ‡ ביטוח 
הרפו‡י הפרטי

דברי  על  ולהוסיף  לחזק  ברצוני 
שהתפר־ בכתבה  הביטוח  סוכני  ידידי 

סמה ביום ו' האחרון.
אפשרות  היא  ניתוחים-   כיסוי 

בתחום,  ביותר  הטוב  במנתח  הבחירה 
מני־ וניתוח  אליו,  ההמתנה  זמן  וקיצור 

עתי,

אותה  את  להשיג  גם  ניתן  היום 
טכ־ באמצעות  ניתוח,  ללא  התוצאה 
גלי  קול,  גלי  כגון:  מתקדמת,  נולוגיה 
הלם, קרני לייזר, הזרקת חומר, החדרה 
שמקרינים  רדיואקטיביים  גרגרים  של 

לעבר הגידול לאורך זמן. 
חברה  יש  השתלות-  כיסוי 
בתלת  מודפסות  השתלות  שהוסיפה 

מימד, במקום איבר מן החי,
ביולוגיות  תרופות  תרופות- 
הג־ לפרופיל  אישית  בהתאמה  ,תרופה 
גנומית,  בדיקה  ע"י  המטופל  של  נטי 
אימונותרפיה  ע"י  ל"ע  בסרטן  טיפול 
החיסונית  למערכת  המסייע  ,טיפול 
,ללא  סרטניים  תאים  ולהרוס  לזהות 

צורך בכימותרפיה,
מומחה  רופא  -אצל  התייעצויות 

בתחומו.
מתקדמות,  אבחנתיות  בדיקות 

ותור מהיר לבדיקה.
השב"ן גם מקנה זכות לקנות תרו־
שמבו־ לאלו  ניתן  שלא  מסוימות,  פות 

טחים בקופ"ח במסגרת ביטוח בסיסי.
חשיבות ומעלת הסוכן:

יודע  היממה,  שעות  בכל  שרות 
גמי־ ומביא  שנדחתה,  בתביעה  לטפל 
שות מחברת הביטוח בשטחים אפורים, 
יודע להפנות לוועדות חריגים של 

משרד הבריאות,

ניסוח  המטפל  מרופא  לבקש  יודע 
בפולי־ המימוש  לתנאי  שיתאים  רפואי 
תכנית  ובאיזה  חברה  באיזה  יודע  סה, 
מחב־ עזרה  שיקבלו  חולים  לצרף  ניתן 

רת הביטוח,

הצעיר  לזוג  האם  בודק  גם  הסוכן 
מקטנותם,  ההורים  דרך  ביטוח  כבר  יש 
וחס־ מעלות  יש  כי  לשדרג  האם  ובוחן 

רונות לתכניות הישנות והחדשות,
תשלום:

יש חברות שמשלמים רק על 3 יל־
דים, ושאר ילדיו בחינם,

ובקולקטיב מילד חמישי -חינם

בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"
אהרן קופרמן

הפרעו˜ ב
מהפרעות  כסובל  אובחן  נ"י  בנינו 
הוא  בתחילה  מאוד.  קטן  בגיל  קשב 
במשך  אך  ריטלין,  באמצעות  טופל 
הלכה  עליו  המוצא  של  ההשפעה  הזמן 

ופחתה.
גרמו  שניסינו  אחרות  תרופות 
את  מצא  הוא  וכך  לוואי,  לתופעות  לו 
ללא  הקטנה  הישיבה  את  מתחיל  עצמו 

מענה לבעיה ממנה הוא סובל.
איש  ובנו.  בו  ואכל  הלך  והיאוש 
על  לנו  המליץ  התייעצנו  עמו  חינוך 
ההשפ־ אשר  ויואנס,  בשם  כדורים 
 14 (עד  ביותר  הארוכה  היא  שלהם  עה 
לוואי  לתופעות  גורמת  ולא  שעות) 
עבור מי שחווה כאלה בכדורים אחרים.

ליטול  החל  שבנינו  מאז  ואכן, 
ויואנס באופן קבוע התופעות מהן סבל 
לשמחתנו  לשמחתו,  היו,  כלא  נעלמו 

ולשמחת הצוות החינוכי.

בברכה, א.מ. מבני ברק

בים למערכמכ

 'בים למערכב 'עבור מ„ור מכהמכ ‡לˆיין בר למ„ור,  י ובו‚ ליחל
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במשטרה איבדו צלם אנוש:

שוב תיעוד מרתיח 
וקשה לצפיה: 

השוטרים עקרו 
רגל תותבת למפגין 

חרדי בהפגנה 
בבית שמש

ח"כ הרב אייכלר שראה את התיעוד קורא לשר 
לביטחון פנים והמפכ"ל להשעות מידית את 

השוטרים האשמים

מ‡: יר‡ל לבי‡
ששמה  מספיק  לא  כאילו 
כאלי־ לפניה  הולך  המשטרה  של 
הגדילו  השוטרים  ואכזרית,  מה 

לעשות ברשעות ובאכזריות.
הפגנה גדולה וסוערת בעק־
בות מעצרן של שתי צעירות חר־
דיות כעריקות מצה"ל, התפשטה 
ויצאה  שמש  לבית  מירושלים 

מכלל שליטה.
במהלך ההפגנה בבית שמש 
אמש השוטרים הוציאו באכזריות 
רגל תותבת פרוטזה ליהודי חרדי 
המפגינים  זעקות  למרות  מבוגר 
מדו־ כי  השוטרים  בפני  שצעקו 
האירוע  רגל.  ללא  נכה  באדם  בר 
תועד כולו והוא הולך ומסעיר את 

כל מי שצפה בזה.
אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
בבית  המזעזע  למקרה  בתגובה 
ההסתה  תוצאות  כי:  מסר  שמש 
ובפולי־ בתקשורת  המשתוללת 
הבריונות  לבוא.  איחרו  לא  טיקה 
של משטרת ישראל חוצה גבולות 
מראשי  ועקיף  ישיר  גיבוי  תוך 
שמסיתים  כנסת  ומחברי  ערים 

נגר המגזר החרדי.
הסכנה  על  הצבענו  בעבר 
לש־ נגיע  הזו  בדרך  כי  ואמרנו 
כבר  אנחנו  הערב  דמים,  פיכות 
ברגלו  נכה  יהודי  לקחו  הסף.  על 
שמזכיר  באופן  אליו  והתאכזרו 

תקופות אפלות בעם היהודי.
למרות  העדויות  פי  על 
השוט־ המשיכו  ההמונים  מחאת 
והאכזרית  הגסה  בהתנהגות  רים 

הזו, עד כדי איבוד צלם אנוש.

שלא  אנחנו  אשמים  אבל 
השו־ לפיטורי  להילחם   הצלחנו 
של  הנורא  המקרה  אחרי  טרים 
הנער המיוחד יענקי בל"ג בעומר.

פנים  לביטחון  השר  הפעם, 
והמפכ"ל חייבים להשעות מידית 
אחרת  האשמים,  השוטרים  את 
שתהדהד  הזעקה  את  להביע  יש 

מקצה העולם ועד קצהו.
'בצ־ האדם  זכויות  בארגון 
שמש  בבית  למקרה  הגיבו  למו' 
מזועזעים  "אנו  הלילה:  ואמרו 
משטרת  של  האלימה  מהפעילות 
שוב  שמש.  בבית  הערב  ישראל 
השוטרים  בו  למקרה  עדים  אנו 
שנוהגים  כפי  איפוק  מגלים  אינם 

הם עם מגזרים אחרים".
מה־ שהלקח  מאוד  "מצער 
הסובל  הנער  של  בעבר  מקרה 
מלקות תלמיד מוסדות שיח סוד, 
והמ־ הלב  לתשומת  נלקח  אינו 
אותם  בהישנות  ממשיכה  שטרה 
קוראים  אנו  מצערים.  מקרים 
ולמפכ"ל  הפנים  לבטחון  לשר 
השו־ את  לדין  להביא  המשטרה, 
שכזו  התנהגות  ולהוקיע  טרים 
חשוב,  והכי  המשטרה.  בקרב 

הפקת לקחים".
בתגובה:  מסרה  המשטרה 
עם  ביחד  שהפגין  באדם  מדובר 
במישהו  ולא  מפגינים  קבוצת 
במקום.  במקרה  שחלף  תמים 
ברגע שהשוטרים הבחינו כי מדו־
בר באדם נכה הם ניגשו לסייע לו. 
בלתי  בהפגנה  מדובר  כי   להזכיר 
בא־ המפגינים  נקטו  בה  חוקית 

לימות.
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לראשונה בירושלים: מכשיר השיקוף החדשני 
במיון הילדים בעין כרם לטיפול בשברים

בבית  ידו  את  שבר  ה-9  בן  רום  כאשר 
הז־ ויחד  הצוות  ידי  על  הוזעקה  אמו  הספר, 
כרם.  עין  הדסה  החולים  לבית  להגיע  דרזו 
בר־ מומחית  הילדים,  רופאת  של  האבחנה 
של  תזוזה  עם  שבר  הייתה  דחופה  פואה 

העצם, מה שמחייב להחזיר אותה למקומה.
לפעול  שהחל  חדשני  שיקוף  מכשיר 
בחדר מיון ילדים בהדסה עין כרם - לראשו־
נה בירושלים, מהווה מהפכה בתחום הטיפול 
במ־ ובוודאי  למיון  הפונים  בילדים  בשברים 

קרה של רום. 
העצם  של  החזרה  הדורשים  בשברים 
מאפשר  המכשיר  גיבוס,  טרם  התקין  למנח 
מדויקת  והחזרה  השבורה  הגפה  של  שיקוף 

של השבר בזמן אמת.
מערך  התחדש  נדיבה,  לתרומה  הודות 
רו־ את  ישמש  אשר  שיקוף  במכשיר  המיון 
פאי חדר המיון בעת הגעת ילדים עם שברים 
גם  עצמו,  השבר  מלבד  הכוללים -  מורכבים 
שלא  בטכנולוגיה  מדובר  העצם.  של  תזוזה 
המיון  בחדר  בשימוש  כה  עד  קיימת  הייתה 

עצמו.
ד"ר סער חשביה, מנהל מיון ילדים בעין 
כרם, מסביר כי שברים בילדים מהווים אחת 
בעי־ ילדים,  לפניה למיון  מהסיבות הנפוצות 

קר בחודשי הקיץ.
"אין יום שבמיון ילדים לא מתקבל לפ־
באמה  רובם  כלשהו,  שבר  עם  אחד  ילד  חות 
או בזרוע", מתאר ד"ר חשביה.  "שברים מור־
כבים אשר כוללים תזוזה של העצם, מחייבים 
מלבד גיבוס קלאסי, גם החזרת העצם למקו־

מה כדי שתחלים ללא עיוות.
עד כה, בחדרי מיון רבים פועל הרופא 
בשיטה שהיא כמעט "עיוורת". בניסיונו המ־
קצועי הוא יודע להחזיר את העצם למקומה 
בידיו ואז מגבס את היד. רק לאחר ביצוע כל 
האם  צילום ולגלות  לבצע  יכול  הוא  התהליך 
הטבעי,  האנטומי,  למקומה  העצם  החזרת 

הצליחה".
לא   - חשביה  ד"ר  לדברי  הזו,  הפעולה 
תמיד מצליחה במדויק ולכן מובילה בהמשך 

לחדר הניתוח, לקיבוע נכון של העצם. "יתרה 
מזאת, לאור העובדה שמקובל היום שהחזרת 
שברים עם תזוזה מבוצעת בטשטוש על מנת 
מחייב  ההחזרה  כישלון  וחרדה,  כאב  למנוע 
מה   – להרדמה  ואף  לטשטוש  נוספת  חשיפה 

שבוודאי היינו רוצים למנוע מכל ילד".
מכשיר  תחת  טופל  ה-9  בן  רום  גם 
בהצלחה,  למקומה  הוחזרה  והעצם  השיקוף 
תוך כדי שאורתופד הילדים צפה בזרוע בעת 
ההחזרה, בזמן אמת ויכל להיות בטוח שהיא 
מונחת כעת במקומה הטבעי – עוד לפני שידו 

של הילד גובסה.
פועלים  אנו  כרם  עין  בהדסה  "כעת, 
טי־ ולטובת  הילדים  לטובת  אחרת  לגמרי 
מכשיר  ונכון.  מדויק  יותר  הרבה  רפואי  פול 
השיקוף החדש מראה לנו אונליין, ממש בעת 
איכות  את   - למקומו  השבר  החזרת  ביצוע 
בעצם  אנו  כך  הצלחתו.  ואת  שלנו  הטיפול 
לצורך  כך,  אחר  לסיבוך  סיכוי  מצמצמים 
 - ובעיקר  הילד,  של  מלאה  והרדמה  בניתוח 
מביאים לאיחוי נכון של העצם. אנו מבצעים 
למקומה  העצם  של  מדויקת  החזרה  כעת 
לילד,  ונכון  מהיר  שיקום  בכך  ומאפשרים 
שחרור הישר מן המיון לביתו וללא כל טיפול 

מורכב בהמשך - ניתוח או שיקום ממושך".

הלילה בחצות: הגרלת ה-100 
של איחוד הצלה

במסגרת פרוייקט 'דירה ברגע' תתקיים הלילה בחצות הגרלת בונוס מיוחדת על 100 פרסים יקרי ערך, בין 
.Kass Group כל המשתתפים בהגרלה על דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב, בחסות

חרי בכ :‡מ
'הגרלת   - בחצות  (שלישי)  הלילה 
המצטרפים  כל  הצלה,  איחוד  של  ה-100' 
להגרלת דירה ברגע עד השעה בשעה 24:00, 
יזכו להשתתף בהגרלה על 100 פרסים שנת־
כאות  במשק,  המבילות  החברות  ידי  על  רמו 
בהגרלה  הצלה.  איחוד  ארגון  עם  הזדהות 
שהצטרפו  אלו  אותם  כל  גם  ישתתפו  כמובן 

להגרלה עד היום. 
של  בקשות  בעקבות  האחרונים  בימים 
מכירת  במרכז  ההמתנה  שזמן  כך  על  הציבור 
ארגון  מטעם  ברגע'  'דירה  של  הכרטיסים 
בראיון  המוקד,  תוגבר  ארוך,  הצלה  איחוד 
בלעדי שנתן לנו מנהל המרכז הטלפוני מטעם 
איחוד הצלה, הוא מסביר את הסיבה לתקלה. 
"ההיענות של הציבור הייתה מדהימה, אנחנו 
השנה  זאת  כאלה,  בקמפיינים  מנוסים  כבר 
עדיין  קמפיין  כזה  אבל  ברציפות,  החמישית 
של  היענות  הראשון  שמהרגע  לנו  היה  לא 

הציבור פשוט היתה מדהימה" 
לקנות  האופציה  את  לאנשים  "נתנו 
לה־ הם מתעקשים  אבל  כרטיסים באיטרנט, 
תקשר, כדי לקנות כרטיס וגם כדי להגיד לנו 
מסביר  הקשה"  העבודה  כל  על  טובה  מילה 
מנהל המוקד הטלפוני במוקד מכירת הכרטי־

סים של 'איחוד הצלה' בחיוך. 
אר־ נמצא  האחרונים,  וחצי  בחודש 
גיוס  קמפיין  של  בעיצומו  הצלה'  'איחוד  גון 
תרומות אינטסיבי בעל קונספט יחודי שעוד 
לא נראה כמהו - 'דירה ברגע' - בין כל קוני 
הכרטיסים להשתתפות בהגרלה, תוגרל דירה 
בשכונת   1,600,000 בשווי  חדרים  שלושה 

רמות)  לשכונת  (הסמוכה  זאב  גבעת  רמת 
 Kass חברת  ידי  על  שנתרמה  בירושלים, 
לארגון  החברה  של  הערכה  כאות   ,Group

ולפעילות הקודש אותו הוא מבצע. 
כחודש  לפי  התחיל  הקמפיין  כזכור 
עם  יוקרתי  מגזין  הופץ  שבמהלכו,  וחצי 
שאר  כל  ושל  הדירה  של  היוקרתי  המפרט 
את  הפרסים שיוגרלו בין המשתפים והייוה 
את  שהפתיע  הקמפיין  של  הפתיחה  יריית 
במרכז  אדיר  לעמוס  והביא  החרדי  הציבור 

הטלפוני. 
וכפיצוי  הטלפוני  המערך  תגבור  לאחר 
לכל אלו שלא קיבלו מענה בימים האחרונים, 
החליטו מארגני הקמפיין להוסיף הגרלה יחו־
דית - הגרלת ה-100 -  לכל משתתפי הקמ־
פיין ולכל אלו שיקנו כרטיסים עד תאריך כ"ב 

שבהלכה   ,24:00 בשעה  למנינם)   25/6) סיון 
ידי החברות  על  יוגרלו 100 פרסים שנתרמו 
המובילות במשק, שנחשפו לקמפיין והחליטו 
לאר־ הערכתם  את  להראות  רוצים  הם  שם 
גון המופלא הזה, שזוכה לאהדה מכל קצוות 

הקשת בציבור הישראלי. 
גם  הבאה  בשנה  "האם  לשאלתנו 
מארגני  לנו  ענו  דירה?"  על  הגרלה  תתקים 
כל  רגילים  החרדי  "בציבור  הקמפיין:  בחיוך 
שנה שאנחנו מפתיעים מחדש, תהיו בטוחים 
אנחנו  כרגע  אבל  נפתיע,  הבאה  שנה  שגם 

מתעסקים בקמפיין הנוכחי".
המזדרזים להצטרף היום מרוויחים בג־
דול, אז נצלו גם אתם את ההזדמנות, והצט־
רפו ממש עכשיו בכתובת ca.1221.org.il או 

במוקד הארצי שמספרו 5935*

מכונת הכביסה של 
בוש: שנים של כביסה 
איכותית לזוג הצעיר 
ולמשפחה החרדית

צאצאיכם  את  מחתנים 
כביסה  מכונת  איזו  ומתלבטים 
שת־ כדאי  הצעיר?  לזוג  לרכוש 
כירו את מכונות הכביסה של בוש 
– המציעות לכם חוויה של איכות, 
ארו־ שנים  לאורך  ודיוק  אמינות 
העצמאיים  מהטכנאים  כות. 67% 
בוש  של  הכביסה  "מכונות  קבעו: 
הן האמינות והטובות ביותר ביש־
ראל", ומבין מגוון מכונות הכביסה 
של בוש בוודאי תמצאו אחת שמ־

תאימה לכם בדיוק!
מגוון  לכם  מציעה  בוש 
ובאמינות  באיכות  כביסה  מכונות 
הידועה של בוש, בקיבולת משתנה 
למשפ־ או  הצעיר  לזוג  המתאימה 
עם  הילדים,  ברוכות  החרדית  חה 
פונקציות  מתקדמות,  טכנולוגיות 
מובילים  ופיתוחים  מהפכניות 
לנ־ שלכם  הכביסה  את  שיהפכו 

קייה הרבה יותר. 
מכונת  את  למשל  תכירו 
של   WAW20460IL הכביסה 
של  נפח  עם  גרמניה  תוצרת  בוש, 
ודירוג  סל"ד   1,000 עד  ק"ג,   8
 A. WAW20460IL אנרגטי 
מנוע  בעלת  כביסה  מכונת  הינה 

המבטיח   EcoSilence Drive
עמידות של המכונה לשנים רבות. 
פח־ ללא  פועל  החדשני  המנוע 
זאת  ושחיקה,  חיכוך  ומונע  מים 
וחסכונית  שקטה  פעולה  לצד 
מאפשר   Reload לחצן באנרגיה. 
לאחר  לבוש  פריטי  של  הוספה 
טכנולו־ ובנוסף  התוכנית,  תחילת 
מאפשרת   VarioPerfect גיית 
חסכונית  תוכנית  בין  לבחור  לכם 
תו־ על  ולשמור  מהירה  לתוכנית 
צאות מושלמות. תוכלו ליהנות גם 
מתוכנית כביסה ב-15 דקות בלבד 

ומגוון תוכניות כביסה נוספות. 
ועכשיו עם 3 שנות אחריות 
אצל  בריכשה  בלבד-   ₪ ב-199 

המשווקים המשתתפים בהטבה.

עשרות נחשפו ב'הכוון' 
לקורס "אתה תצליח" 
לפעולה והנעה להצלחה

הפ־ בחיים  להצלחה  הדרך 
בי־ מתחילה  והמקצועיים  רטיים 
כולת אישית ובינאישית מוצלחת. 
הש־ ברק  בני  מתושבי  עשרות 
תתפו אמש (חמישי) בכנס חשיפה 
בני  'הכוון'  במרכז  שנערך  ראשון 
המ־ תצליח",  "אתה  לקורס  ברק 

והנעה  פעולה  של  טכניקות  שלב 
שמואל  הרב  בהנחיית  להצלחה 

קוטינר – שייפתח בקרוב במרכז.
בני  תעסוקתי'  'הכוון  מרכז 
בני  עיריית  של  מיסודם  ברק, 
והרווחה  העבודה  ומשרד  ברק 
קבוצות   – אתגרים  עם  ובשיתוף 
קורס  את  מציעים  לחיים,  חיזוק 
"אתה תצליח" הייחודי שיעניק לך 
להיות  יותר,  אנרגטי  להיות  כלים 
מיגור  מלאה,  מוטיבציה  ממוקד, 
רגלים,  וגרירת  דחיינות  עצלות, 
התלהבות מתמדת ומתחדשת עם 
עוצמה פנימית, יכולת לסחוף אנ־

אמונה  מתוך  לפעול  אחריך,  שים 
בסייעתא דשמיא, הפכה והעצמה 

של משאבים כלכליים ועוד.
במרכז 'הכוון' פועלים לאורך 
כל השנה על מנת להרחיב את אפ־
להת־ לחפצים  התעסוקה  שרויות 
מעניקים  כך  לצורך  בכבוד.  פרנס 
לשוק  מלא  הכוונה  סל  גם  בהכוון 
תעסו־ אבחון  כולל  התעסוקה, 
מאבחנים  ידי  על  מקצועי,  קתי 
יתרונות  את  המזהים  תעסוקתיים 
בתחומים  ויכולותיהם  המועמדים 
השונים, כך שהם יכולים להפנותם 
ולה־ ספציפיים  תעסוקה  לתחומי 
מקצועית,  והכשרה  לימודים  משך 
המתקיימים כמובן בהפרדה מלאה. 
למלגות  בהכוון  אתכם  יכוונו  כן 
לקורסים  ואטרקטיביות  ייעודיות 
השונים. כן מציעים בהכוון מסלולי 
סד־ ייעודים,  לתפקידים  הכשרה 

נאות ידע כלליות ועוד.
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שמיר: מנהל חדש 
לאגף נשים ויולדות 

בצל מהפכת ההתאמה לציבור החרדי: מינוי מקצועי חדש 
במחלקת היולדות של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

חרי בכ :‡מ
שמיר  הרפואי  במרכז  חדש  מינוי 
(אסף הרופא): פרופסור רוני מימון מונה 
והחליף  ויולדות,  נשים  חטיבת  למנהל 
לג־ שפרש  לאחר  הרמן  אריה  פרופ'  את 

מלאות. 
אוניברסיטת  בוגר  מימון,  פרופ' 
תל אביב, עובד במרכז הרפואי מזה למ־
עלה מ-25 שנים וכיהן עד לאחרונה כמ־
נהל יחידת אולטראסאונד נשים ויולדות. 
פרופ' מימון משמש כסגן דיקאן להוראה 
הרפואי  ובמרכז  אביב  תל  באוניברסיטת 
הישראלי  האיגוד  כיו"ר  ומכהן  שמיר 

למיילדות וגניקולוגיה.
בפ־ העומדים  הרבים  "האתגרים 
גידול  לטובת  האגף  הרחבת  כוללים  נינו 
משמעותי של האוכלוסיה באזור והבנייה 
במתחם מחנה צריפין" מיין פרופ' מימון 
עם היכנסו לתפקיד והדגיש כי: "אתגרים 
יצירתית,  מחשבה  מחייבים  אלה  רבים 
מתקדמות  רפואיות  טכנולוגיות  הטמעת 
רופאי  לבין  בנינו  הקשר  הידוק  חדשות, 
באגף,  המקצועי  הצוות  טיפוח  הקהילה, 
כשהמ־ באים  הללו  המעגלים  כל  כאשר 
תודעת  באמצעות  במרכז.  שלנו  טופלת 
מיוחד  אישי  דגש  ושימת  גבוהה  שירות 

לרצונותיה." 
"אני מודה להנהלת המרכז הרפואי 
שמיר בראשות ד"ר אסנת לבציון קורח, 
ולצוות האגף על האמון והתמיכה בי. אני 

התכניות  כל  את  נגשים  שביחד  משוכנע 
ונשיג את היעדים שהצבנו בפנינו" סיכם 

פרופ' מימון.
יצוין כי המינוי החדש מתבצע בצל 
הרפואי  המרכז  של  ההתאמה  מהפכת 
היול־ מחלקת  על  בדגש  החרדי,  לציבור 
דות. כחלק מהמהפכה המתוארת הוכשר 
טומאת  מפני  החולים  בית  שטח  רוב 
כהנים והותקנו פתרונות טכנולוגים המו־
נעים חילולי שבת ממי ששובת במקום. 

במחלקת היולדות נהנות היולדות 
החרדיות – כמו גם בני משפחותיהן – מה־
החרדי  החיים  לאורח  מוחלטת  תאמה 
מנות  לרבות  ההלכה,  דקדוקי  כל  ע"פ 
והתחשבות  אישי  יחס  למהדרין,  גורמה 

בכל דרישה ובקשה במהלך האשפוז.
תוצאות המהלכים המתוארים כבר 
ניכרות בשטח עם מאות יולדות חרדיות 
האח־ בחודשים  ב'שמיר'  ללדת  שבחרו 
רונים, מספר שהולך וגדל כל העת לנוכח 
האמון הרב והשם הטוב של שמיר ברחוב 

חשוב לחסוך לילדים כבר מתחילת הדרךהחרדי.
אלכס ווגמן  – מנהל מחלקת פיקדונות בבנק מרכנתיל מדבר על החשיבות של תוכנית "חיסכון לכל ילד"

חרי בכ :‡מ

פרי  הינה  ילד"  לכל  "חסכון  תוכנית 
יוזמה של המדינה אשר לפני כשלוש שנים 
עבור  לחסוך  הורים  לעודד  החלטה  קבלה 
שבה־ רצון  מתוך  ינקות,  מגיל  כבר  ילדיהם 
גיע הדור הצעיר לבגרות יעמוד לרשות כל 
חייו  בהתחלת  לו  שיסייע  נאה  סכום  ילד 

הבוגרים.
הילדים  קצבאות  הוגדלו  בהתאם, 
בתוכנית  המופקדים  נוספים  שקלים  ב- 50 
חיסכון הנפתחת עבור כל ילד. כך, למעשה, 
לרשות כל ילד, בהגיעו לבגרות יעמוד סכום 
ילדו־ שנות  לאורך  עבורו  שנצבר  נאה  כסף 
להחלטת  שהועמדה  נוספת  אפשרות  תו. 
החיסכון  סכום  את  להגדיל  הינה  ההורים 
שק־  50 של  הקצאה  של  בדרך   – החודשי 
הרגילה,  הילדים  קצבת  מתוך  נוספים  לים 
כזה,  במקרה  הטווח.  ארוך  החיסכון  לטובת 
הקצ־ כך,  לעשות  בוחרים  וההורים  במידה 
בה החודשית השוטפת אומנם קטנה ב- 50 
שקלים, אך החיסכון ארוך הטווח מוכפל (50 
שקלים כספי מדינה שמופקדים בכל חודש 
ו- 50 שקלים נוספים במידה וההורים יבחרו 

לחסוך גם אותם, מתוך הקצבה השוטפת).
פיקדונות  מחלקת  מנהל  ווגמן,  אלכס 
האחרונים  לדיווחים  מתייחס  במרכנתיל 
וכתוצאה  לתוכנית  במודעות  הירידה  בדבר 
לתוכניות  המצטרפים  בכמות  לירידה  מכך 
כבר  לילדים  בחיסכון  רב  יתרון  קיים  אלה: 
ילד"  לכל  "חיסכון  לתוכנית  ינקות.  מגיל 
ביטוח  ע"י  האחרונות  בשנים  הושקה  אשר 
חי־ פן  הכוללים  רבים  יתרונות  יש  לאומי,  
וכמובן,  לחיסכון   לחינוך  המתייחס  נוכי  

ההבנה כי צבירה שוטפת של סכומים קטנים 
מאפשרת לאחר שנים להגיע לסכום חיסכון 
בסכום  הוא  החודשי  החיסכון  משמעותי. 
זו  היא  ההפקדות,  בביצוע  וההתמדה  סביר 
שהופכת אותו בהמשך הדרך בהגיע הילדים 
לרשותו  ונאה.  משמעותי  לסכום  לבגרות, 
של כל ילד שנולד בתקופה זו ובהגיעו לגיל 
לו  לסייע  שיוכלו  שקלים  אלפי  יעמדו   ,18
בתחילת חייו הבוגרים, הסכום הנצבר יוכל 

לשמש למימון חתונה, לימודים וכ"ב.  
בנק מרכנתיל הינו אחד הבנקים המו־
ווגמן  אלה.  חסכון  תוכניות  בגיוס  בילים 
מוסיף בעניין זה: "אנו מציעים את כל מגוון 
אפשרויות החיסכון - כפי שהוחלט על ידי 
קבו־ צמודה,  קבועה  (ריבית  האוצר  משרד 
עה לא צמודה או ריבית משתנה ומסלולים 
זו  לתוכנית  אישור  שקיים  וכמובן,  נוספים 
על אפיקיה השונים באחריות "ועד הפיקוח 
העדה  בבד"ץ  ופיננסים  להשקעות  ההלכתי 

החרדית". 
יבין  כהורה  מאיתנו  אחד  שכל  חשוב 
את המשמעות של הצבירה הנאה בדרך של 
ייקח  צעירים,  לילדים  טווח   ארוך  חסכון 
אחריות ויתחיל לחסוך למען עתיד ילדינו".

חדרה: במעמד מרגש ומרומם הוכנס 
ספר תורה לישיבת 'בני יששכר' 

במעמד רבנים אישי ציבור  ומאות תושבים שרקדו ושמחו לכבודה של תורה 

חרי בכ :‡מ
שמחה גדולה לכבודה של תורה בעיר 
חרדה: בעיר נערך מעמד מרומם של הכנסת 
ספר תורה לישיבת 'בני יששכר' בעיר. הכ־
נסת ספר התורה התקיימה בתהלוכה גדולה 
ברא־ עיר.  של  ברחובה  תורה  של  לכבודה 
שות השמחים והרוקדים לכבודה של תורה 
צעדו רבני ואישי ציבור לצד מאות מתושבי 
של  בשמחתה  להשתתף  שבאו  חדרה  העיר 

תורה. 
המלווים רקדו שעה ארוכה וליווי את 
הספר תורה עד הגיעו לרחבת הישיבה  בעת 
הישיבה,  לרחבת  החדש  הספר  של  הגיעו 
הרחבה,  התורה.  ספרי  שאר  לקראתו  יצאו 
הת־ המאורע,  לכבוד  מעוטרת  הייתה  אשר 
מלאה במאות האנשים ורוממות רוח נוספת 
פצחו  שוב  כאשר  היטב  הורגשה  וגדולה 
המשתתפים בריקודים ומעגלים סביב ספרי 

התורה.
שמם  את  קנו  יששכר'  'בני  מוסדות 
וחסד  תורה  חינוך  כמוסדות  חדרה  בעיר 
בו  תורה  תלמוד  מונים  המוסדות  מובילים. 
לומדים מאות תלמידים, ישיבה קטנה, ישי־

בה גדולה, כולל אברכים ומערכת המארגנת 
עשרות שיעורי תורה הנמסרים מידי שבוע 
בכל אזור חדרה והסביבה, ופעילויות קירוב 

נוספות.  

אריסטוקרט, כך בוחרים נכון

לפני ששוברים צלחת, 
שוברים את המחיר!

אירוע אירוסין יוקרתי ומושלם, רק ב'אריסטוקרט'! * 
אירוע מושלם החל ב-67 שקלים בלבד למנה

חרי בכ :‡מ
עברתם בסייעתא דשמיא את התקופה 
הבי־ ההצעות,  השידוכין,  של  המתוחה 
רורים, דפיקות הלב... והנה מגיע הרגע 

הגדול, הרגע לשבור צלחת למזל טוב!
ביגוד  תאריך,  שתבחרו  לפני  עוד 
הרא־ שהבחירה  ברור  כבר  וצלחת, 
לא  כי  אריסטוקרט.  היא  שלכם  שונה 
תהיה  היא  השמחה,  תהיה  איך  משנה 

ב'אריסטוקרט'.
אריסטוקרט הוא מרכז האירועים העו־
בעלי  של  העדיפויות  סולם  בראש  מד 
בטוב  תיחגג  שלכם  השמחה  השמחה. 
טעם ובפאר, במלון ובאולמות המפוארים 
המהודרת  הכשרות  בכתר  המעוטרים 
של רבני ברק הרב לנדא שליט"א והרב 
רוזנבלט שליט"א. רק באריסטוקרט יע־
רכו עבורכם שמחה אמיתית ומושלמת, 

בטוב טעם וברוב הדר!
שאר  לפני  השמחה,  לבעלי  ובמיוחד 
ההוצאות הרבות בואו לשבור את המחיר 
באריסטוקרט,  עכשיו  הצלחת.  עם  יחד 
שמחת אירוסין במחירים אפסיים, החל 
מפוארת  למנה  בלבד  שקלים  מ-67 
אריס־ של  המסורת  כמיטב  ומכובדת, 

טוקרט.
מרכז האירועים המפואר 'אריסטוקרט' 
כבר הפך למקום המועדף ביותר לקיום 
אירועים ולא רק עבור תושבי בני ברק. 
שפע  הידועים,  המושקעים  התפריטים 
גורמה  ומאכלי  הטעם  אנינות  המנות 
החוויה  את  הופך  יחד  הכל  מיוחדים, 
במיוחד.  ויוקרתית  לחדשנית  הייחודית 
וחדרי  מסוויטות  ליהנות  תוכלו  בנוסף, 
ואירוח  ומפוארים  משודרגים  בוטיק 
מלונאי אקסקלוסיבי ברמה גבוהה, במ־
לון הפועל לצד ארבע האולמות המחוד־

שים והמפוארים.
הב־ היא  כולם  של  הראשונה  הבחירה 

חירה הראשונה שלכם. אריסטוקרט!
רח’ דמשק אליעזר 16 , בני ברק | -03

A r i s t o c r a t  H o t e l

ו/ ובמידע  זה  במסמך  לראות  אין 
ייעוץ  או  הצעה  בו  הכלולים  הניתוח  או 
של  החזקה  ו/או  מכירה  ו/או  לרכישה 
כלשהם  פיננסים  נכסים  ו/או  ערך  ניירות 
או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים 
את  משקף  זו  בסקירה  האמור  כלשהם. 
דעותיהם והערכותיהם של עורכי הסקירה 
למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר 
נעשה  זה  במסמך  הניתוח  בלבד.  רקע 
בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה 
נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, סקירה זו 
כל־ אישור  ו/או  אסמכתא  מהווה  אינה 
שהם למהימנות ולנכונות המידע. האמור 
תח־ שהיא  צורה  בשום  מהווה  אינו  לעיל 

בנתונים  המתחשב  השקעות  לייעוץ  ליף 
ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
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חרי מ˜ור‡ו ה‚יע ‡לינו מ‡ח במכ
אני גרה בבני ברק ועובדת מחוץ לעיר, ונוסעת לא מעט 

במוניות.

נהג  ברק,  בני  ברחובות  כשנכנסים  נסיעה,  בכל  כמעט 
מקרים  מיני  כל  על  בפני  ומצביע  מתאפק  לא  המונית 
עם  עגלות  סוחבים  או  לבד  שחוצים  קטנים  ילדים  של 

פעוטות, ושאול אותי – תגידי לי, זה נראה לך בסדר??

ואין לי מה לענות ואיך להגיב.....

בימים אחרים, כשאני נוסעת באוטובוס, המצב לא הרבה 
יותר טוב.

כשהם  לבד  באוטובוס  נוסעים  צעירים  חיידר  ילדי 
אחראיים על שלושה אחים הקטנים מהם.

זהו משהו שאני חווה על בסיס יומי, ורק בגלל שאין לי 
אומץ טרם ביקשתי את מספר הטלפון של האמא...

רציתי להסריט (אבל אין לי סמארטפון ב"ה) את החבורה 
המתוקה שלה שלבושה תמיד בסט. איך הקטן קופץ מכל 
מעט  ולא  עליו  שישמור  'הגדול'  על  צועק  והנהג  כסא, 
נבוך,  כך  כל  והוא  במשימה  לו  לעזור  מתגייסים  אנשים 

שאין לי מושג למה מגיע לו כל זה...

אבל חשוב לי להדגיש שיש גם צד חיובי, ביתי לומדת 
שיעור  להם  ויש  בעיר,  יעקב  בית  הספר  מבתי  באחד 

קבוע על זהירות בדרכים, ואני בפירוש רואה תוצאות.

במודעות  בעיקר  לקדם,  מה  הרבה  עוד  יש  עדין  אבל 
שלנו ההורים!!

חברה שיתפה אותי בסיפור שקרה לה לאחרונה, באחד 
מאוד  בוכה  א'  בכיתה  בילדה  הבחינה  היא  הבקרים. 
בטעות  ירדה  היא  כי  ושמעה  אליה  ניגשה  היא  ברחוב. 
היא  היכן  מושג  לה  אין  והתבלבלה.  נכונה  הלא  בתחנה 
על  הסמל  את  זיהתה  חברתי  לביה"ס.  לחזור  וכיצד 
חולצתה והצליחה להעלותה על אוטובוס בכיוון הנכון, 
בתחנה  אותה  והוריד  לבקשתה  שנענה  הנהג  בעזרת 

הנכונה.

מדוע  לכתחילה?  לבד  להיות  צריכה  קטנה  ילדה  מדוע 
ילדות וילדים בגיל גן נשלחים לבד באוטובוס ללא ליווי?

נסיעת ילדים קטנים באוטובוס וללא שמירה ראויה היא 
תופעה שאי אפשר להשלים איתה.

ולא רק בגלל מקרי הקיצון שקורים, בהם ילדים קטנים 
נפגעים או נשכחים בנסיעה אלא גם עבור אותם ילדים 
לא  להתמודדות  יום  יום  אותם  מביאה  זו  שמציאות 

פשוטה ולא מתאימה לגילם.

בוגר  מספיק  שלהם  שהילד  מרגישים  הורים  לפעמים 
ועצמאי אבל לא  מודעים לכך שלילדים צעירים מתחת 
לגיל 9  יש מגבלות פיזיולוגיות וקוגניטיביות המסכנות 
נכונה  בצורה  להעריך  בעיה  יש  לילדים  למשל,  אותם. 
פעולות  כמה  לבצע  מתקשים  והם  ומהירויות,  מרחקים 
שדה  את  מצמצם  הילדים  של  גובהם  בנוסף,  בו-זמנית. 
מבלי  לכביש  להתפרץ  נטייה  ולחלקם  שלהם,  הראייה 

להתבונן לצדדים לפני החצייה. 

את  ומשנים  מחתול  נבהלים  טועים,  קטנים  ילדים 
נעצרים  נכונה,  לא  בתחנה  לרדת  טועים  המסלול,  
לשחק בשלולית מים או לבהות במכונית זבל, מחליטים 
להתעכב בגינה לשחק והאמת היא שמותר להם לטעות. 
שהם  לוודא  שלנו  האחריות  אבל  קטנים.  ילדים  הם 

שמורים ובטוחים, וזה רק ע"י ליווי מתאים.

do4safekids@gmail.com  לתגובות

דירות גן אחרונות נותרו בפרויקט 'גני בטיחו יל„ים // ב‡חריו כולנו
האלה' ברמת בית שמש א'

פרויקט גני האלה, שנבנה ע"י "נתיב פיתוח" נחשב לפרויקט היוקרתי בעיר ו-55 הקוטג'ים שהוצעו 
למכירה כבר נמכרו # רק מספר דירות גן אחרונות נותרו למכירה # 24 משפחות כבר קיבלו מפתחות 

ועד פברואר 2020 כל הפרויקט יהיה מאוכלס

חרי בכ :‡מ
ממשיכה  נדל"ן  פיתוח  נתיב  חברת 
שמש:  בית  עיר  בעיר  הבניה  בתנופת 
א',  שמש  בית  ברמת  האלה"  "גני  פרויקט 
היוקרתיים  מהפרויקטים  לאחד  הנחשב 

הנבנים בעיר, מעורר ביקוש הולך וגובר.
מנתיב פיתוח נמסר כי כל הקוטג'ים 
מספר  רק  ונותרו  נמכרו  כבר  בפרויקט 
הן  שנמכרו  הקוטג'ים  אחרונות.  גן  דירות 
משפחה  כל  כאשר  גבוהה,  בנייה  ברמת 
תהנה מקוטג' של ארבעה מפלסים, מרתף, 
 4 גדולים,  ומטבח  סלון  מקורות,  חניות 
מרפסת  עם  בנויה  גן  קומת  שינה,  חדרי 

גדולה וגינה פרטית גדולה.
קיבלו  כבר  משפחות  להיום, 24  נכון 
מפתחות והשאר בשלבים סופיים של אכ־
כל   2020 פברואר  עד  התכנית,  ע"פ  לוס. 

הפרויקט יהיה מאוכלס.
נותרו  כעת  בפרויקט,  למתעניינים 
הרוכשים  כאשר  גן,  דירות  רק  למכירה 
מיזוג  אטרקטיבי:  ממבצע  ייהנו  החדשים 
נוחים  תשלום  ותנאי  חינם,  דירתי  אויר 
של 20-80 – כלומר, משלמים כעת רק 20 
משל־ היתרה  ואת  הדירה  מעלות  אחוזים 

מים סמוך למועד האכלוס.
צמוד  נמצא  האלה"  "גני  פרויקט 
לפארק נחל ירמות, פארק חדש המתפרס 
הרבה  יפיפה,  אגם  עם  דונם   200 פני  על 
מוצלות  ישיבה  פינות  ירוקים,  שטחים 
מי־  30 הושקעו  בפארק  מתקנים.  ופינות 
ליון שקלים והוא אחד היפים והמושקעים 

בארץ. 
הפארק החדש והמרהיב נשקף מחלון 

ביתם של הדיירים ומהווה נוף מרהיב ירוק 
בפרויקט  הדיירים  ייהנו  בנוסף,  ומרענן. 
החדש מאוויר צלול, נופי בראשית, שטחי 
מסחר, מוסדות מרכזיים, בתי כנסת ותח־

בורה נגישה, כאשר גם כביש 10 וגם כביש 
יציאה  ומאפשרים  בסמיכות  נמצאים   38

מהירה הן לירושלים והן למרכז הארץ. 
רמת בית שמש א' נוסדה לפני כ-20 
שנה. באזור שבו נבנה פרויקט "גני האלה" 
האוכלוסיה  סוגי  כל  להתגורר  מגיעים 
קנדה  מארה"ב,  חדשים  עולים  החרדית: 
ודרום אפריקה, לצד ישראלים, מכל גווני 
הציבור החרדי, כך שכל אחד יכול למצוא 

בשכונה את מקומו. 
היא  שמש  בית  העיר  כי  ספק  אין 

עיר העתיד החרדית. העיר עתידה לגדול 
תוך כ-5 שנים לעיר עם 250 אלף תושבים 
ובכך להפוך לעיר החמישית בגודלה ביש־
ראל. בית שמש משתרעת כיום על 70 אלף 
דונם ונהנית משטחי מסחר, מוסדות רבים 
ומותאמים לכל גווני וזרמי הציבור החרדי, 

פארקים ועוד.
מאות משפחות זיהו את הפוטנציאל 
שמש  בית  בעיר  החיים  ואיכות  העצום 
זוהי  בפרט.  האלה  גני  ובפרויקט  בכלל 
האיכותית  לקהילה  להצטרף  הזדמנות 
עיר  של  התנאים  מכל  וליהנות  בפרויקט 
חדשה, מושקעת ומתפתחת, דירה חדשה 
בסטנדרט גבוה ומפרט עשיר ואיכות חיים 

ללא פשרות.

שומרים על העיניים גם במים:

עכשיו ב'עינית': 
משקפות שחייה אופטיות

לקראת פתיחת עונת הקיץ , מציעה 
משקפות  מגוון  'עינית'  האופטיקה  רשת 
(מינוס).  ראייה  לקוצר  אופטיות  שחייה 
אטומות  ביותר,  איכותית  המשקפות 
לחלוטין, ובעזרתן, ניתן לראות מצוין גם 
מתחת למים. המשקפות זמינות לרכישה 
של  מספרים  בטווח  'עינית'  סניפי  בכל 

עד -8.
הסגמנטים  בכל  מתמחה  'עינית' 
והקטגוריות הקיימות בשוק, ומהווה את 
ביותר  הדומיננטיות  מהשחקניות  אחת 
בישראל בשוק האופטיקה. מוצרי הרשת 
מעו־ איכות  של  מושלם  מענה  מעניקים 
לשירות  החוברים  משובח,  וסטייל  לה 
אותם  וסבלנות,  אישית  התאמה  אדיב, 

ניתן לפגוש בסניפי 'עינית'.
התקשורת  כי  מאמינים  ב'עינית' 
שגוהץ  ברגע  מסתיימת  לא  הלקוח  עם 
הודות  לזה.  מעבר  הרבה  אלא  האשראי, 
לצוות אנשי מכירות מסור, החברה מט־
פחת קשר רצוף עם לקוחותיה ורואה את 
האישית  לדרך  ושותפה  כחברה  עצמה 

של כל צרכן וצרכן.
חנות  ירושלים:  'עינית':  סניפי 

שפע,  רב  וקניון   ,1 ישעיהו  ברח'  הדגל 
'עינית' ו'עינית  רח' שמגר 16; בני ברק: 
לנדא  הרב  רח'  רייסדור,  במרכז  ג'וניור' 
4; אלעד: מרכז 'רימון' רח' בן שטח 10; 

בית שמש: חדש קניון לב הרמה רח' נהר 
עילית:  ביתר   ;4 זוהר  נחל  וברח'  הירדן 
רח' הר"ן 9. חדש! סניף אשדוד: הורקו־

נוס 7, רובע ז'.

mailto:do4safekids@gmail.com
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hillel@lehmaaseh.com

gal gmailcom
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רובח

רבורבבייעמסעררמו



יום שלישי כ"ב סיון תשע"ט 2625/06/2019

רובח

פבבמנוחובעמרמו
פרירפוםי

ווייבסופרבמכמביפינבןנח



27 יום שלישי כ"ב סיון תשע"ט 25/06/2019

רובח

ברבבניויערסופרבכורמובסעוחומ

בוועובמירוןברומובריחמרנר
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רובח

יובענחןממוזיזיע
̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

יםירובעירבניםבמבחןעיריםויזנייביוינימממחנוניםחבור
̂יúום: י‰וע פרוכטר


