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ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„
נˆחון הימין

עו־ כולה  הפוליטית  שהמערכת  בזמן 
החד־ ומפלגתו  ברק  אהוד  אחר  קבת 
שה, אי שם בימין מתרחשים תהליכים 
את  מזכירים  'אינם  שאומנם  מעניינים 
יכו־ בהחלט  הם  אך  הנאצית',  גרמניה 
שיאיר  לימים  ישראל  את  להביא  לים 
גולן יעדיף לשכוח. כפי שפורסם, בנט 
על  ביניהם  מגעים  מקיימים  ופייגלין 
צפוי  המהלך  יחדיו.  משותפת  ריצה 
הפולי־ במערכת  הקלפים  את  לטרוף 
הימין,  גוש  של  לניצחון  ולהביא  טית 
מנדטים  מספר  איבד  שזה  לאחר 
במ־ תמכו  אשר  האחרונות,  בבחירות 
שנותרו  ו"זהות"  החדש"  פלגת "הימין 

מתחת לאחוז החסימה.

להביא  גם  עשוי  השניים  של  המהלך 
עלו־ שבחלקם  כחלון  שמצביעי  לכך, 
לבן",  "כחול  כמו  למפלגה  לעבור  לים 
לתמוך  במטרה  זאת  מלעשות  יימנעו 
להציג  צפויה  אשר  החדשה  במפלגה 
את עצמה כמפלגת ימין ליברלית, זאת 
לעומת מפלגת "הבית היהודי" בה נמ־
צאים גם גורמים קיצוניים כדוגמת בן 
להציל  יוכל  המהלך  וסמוטריץ'.  גביר 
לימין  ניצחון  ולהביא  אבודים  מנדטים 

אף ללא ליברמן. 

מה שנותר אירוני בסיפור, הוא הפיכתו 
של נפתלי בנט לאיש ימין "ליברלי".

פרנו // ‡ברהם ויסמן

להוˆי‡ יין מן הסלע

"חוות  בעל  מליסא  יעקב  רבי  הגאון 
היה  בה  בסעודה  פעם  ישב  דעת", 
נוכח עשיר גדול שהיה גם קמצן גדול.

יתרום  כי  מהעשיר  הנוכחים  ביקשו 
הוא  אך  הסעודה,  לכבוד  יין  בקבוק 

כמובן סרב.

יין,  תתרום  אם  יעקב:  רבי  לו  אמר 
שעשה  ממה  יותר  גדול  נס  לך  אראה 

משה רבינו!".

הסתקרן העשיר ותרם את הסכום.

אמר לו רבי יעקב: זהו הנס! משה רבי־
נו הוציא מן הסלע מים, ואני הוצאתי 

ממנו יין"...

// בר המערכ„

מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם:

 15 בני אדם נהרגו בתקיפה 
המיוחסת לישראל בסוריה

סוריה טוענת כי היו ארבעה הרוגים בלבד במתקפה המיוחסת לישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טו־ הרשמית  סוריה  בעוד 
בלילה  שבוצעה  בתקיפה  כי  ענת 
אשר  בסוריה,  לשני  ראשון  שבין 
בני   4 נהרגו  לישראל,  מיוחסת 
המע־ מרכז  תינוק,  בהם  אדם 
כי  טוען  אדם  לזכויות  הסורי  קב 
אף  גבוה  ההרוגים  של  מספרם 
הסו־ בארגון  גורמים  לפי  יותר. 

עם  מזוהה  אשר  אדם  לזכויות  רי 
בתקיפה  בסוריה,  האופוזיציה 
תשעה  מתוכם  סורים,   15 נהרגו 

לוחמים ועוד שישה אזרחים. 
גורמים סורים שצוטטו בסוכ־
נות הידיעות "סאנא" אמרו שישראל 
בדמשק  יעדים  על  מתקפה  ביצעה 
מה־ בוצעה  המתקפה  וכי  ובחומס, 
מרחב האווירי של לבנון נגד מטרות 

צבאיות של הצבא הסורי, מיליציות 
ביישובים  וחיזבאללה  איראניות 
סאחנאיא וג'דידת-ערטוז, שנמצאים 

דרום מזרחית לדמשק.
שיגרו  התקיפה  במהלך 
רבים,  נ"מ  טילי  הסורים  הכוחות 
קפרי־ בשטח  נפל  מהם  שאחד 
סין. ממשלת קפריסין הודיעה כי 

האירוע הסתיים ללא נפגעים.

(C.P)

https://shaharit.com/#subscribeNow
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גורמים באופוזיציה הסורית מעריכים: 

אסד יגיב לישראל על 
התקיפה האחרונה בשטחו
ההערכה מתבססת על העובדה שמשטר אסד הבליט 
את הדיווחים על כך שהיו נפגעים בתקיפה הישראלית

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הסורית  באופוזיציה  גורמים 
לת־ להגיב  צפוי  אסד  כי  מעריכים, 
קיפה האחרונה של ישראל בשטחו, 
אשר הובילה למותם של 4 בני אדם, 
ל15  או  הסורי,  המשטר  טענת  לפי 
בני אדם, לפי הודעת מרכז המעקב 

הסורי לזכויות אדם. 

הערכה מתבססת על העובדה 
כי הפעם, בניגוד לפעמים קודמות, 
מספרם  את  הבליט  אסד  משטר 
המיוחסת  בתקיפה  הנפגעים  של 
עד  מלעשות  שנמנע  דבר  לישראל, 
כי  הגורמים  מעריכים  לפיכך  כה. 
שאסד  כך  על  מצביעים  הדיווחים 
מעוניין להגיב לתקיפה הישראלית, 

אם כי באופן מוגבל. 

היום: הבחירות לראשות מפלגת העבודה 
שמולי במסר לשפיר: זה הזמן לאחד כוחות ◆ שפיר בתגובה: אין זמן לספינים

מ‡: ח. פרנ˜ל
המפלגה  מתפקדי  אלף  כ-65  היום 
הק־ לרשימתם. 105  הבא  היו''ר  את  יבחרו 
 10:00 בשעה  ייפתחו  הממוחשבות  לפיות 
יפו־ הפריימריז  תוצאות  ב-21:00.  וייסגרו 
המפלגה  של  באירוע   22:30 בשעה  רסמו 

באוניברסיטת תל אביב.
הכנסת  חבר  מקורבי  האשימו  אתמול 
איציק שמולי המתמודד גם הוא על ראשות 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  כי  המפלגה, 
רוצה בבחירתו של פרץ לראשות המפלגה, 
יצטרף  פרץ  כי  מעריך  שנתניהו  משום  זאת 
לט־ הבחירות.  לאחר  בראשותו  לממשלה 
לפרץ  לסייע  כדי  פועל  אף  נתניהו  ענתם 

להיבחר.

להאשמות  בתגובה  נמסר  פרץ  ממטה 
תשב  לא  פרץ  בראשות  "העבודה  כי 
היחיד  היה  עמיר  נקודה.  נתניהו.  בממשלת 
שלא היה שותף לניסיון להציל את ממשלת 
גם  לכך  שותף  יהיה  ולא  חודש  לפני  נתניהו 
אר־ תעביר  פרץ  בראשות  העבודה  בעתיד. 
ותהווה  שמאל  למרכז  מהימין  מנדטים  בעה 
בראשות  לימין  אידאולוגית  אלטרנטיבה 

נתניהו".
איציק  הכנסת   חבר  פנה  אתמול 
ראשות  על  מולו  שמתמודדת  למי  שמולי 
המפלגה, חברת הכנסת סתיו שפיר, והציע 
לה לחבור אליו ולרוץ יחד מול עמיר פרץ. 
שמולי אמר כי "הוא מוכן לערוך סקר שי־

הדברים  את  השינוי".  את  יוביל  מי  קבע 

אמר שמולי לשפיר בשיחת טלפון שקיימו 
השניים. שפיר מסרה בתגובה להצעתו של 
שהצטרפו  המתפקדים  "אלפי  כי  שמולי 
בדי־ מעוניינים  לא  בי,  לתמוך  למפלגה 
אם  למפלגה.  חדשה  בתקווה  אלא  לים, 
אהיה   - להצביע  מהבית  ייצאו  כולם  מחר 
שמ־ איציק,  חברי  העבודה.  מפלגת  יו"ר 
בסק־ שלי  ההובלה  ואת  הנתונים  את  כיר 
החליט  אז   - הבוקר  נבהל  האמיתיים,  רים 
לייצר ספין. כבר הצעתי לו שותפות מלאה 
בין שווים, והוא סרב לה. ההצעה עדיין על 
של  שותפות  מציעה  שאני  בעוד  השולחן.  
שמטרתו  פוליטי  דיל  מציע  הוא   - ממש 
לעצור את המרוץ. זו לא שותפות. זו סתם 

פוליטיקה שלא מעניינת את הציבור".

http://bit.ly/2Fw3hmu-hadasa-trivia
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בוניםבונים
עתיד

קמפיין התרמה
למען מוסדות 'חינוך ועתיד'

לשאוף, להשיג, להצליח, לחלום, להגשים אין ילד  והורה שלא חולמים על העתיד.

אבל,
יש ילד שהחלום שלו רחוק יותר... ומתאגר יותר...

 

36 שעות גורליות!
של או הכל או כלום

צוות המומחים של חינוך ועתיד דואגים להגשים את 
חלומם של ילדי החינוך מיוחד.

ילדי החינוך מיוחד הם שלנו ושל כולנו!

              ימים שלישי-רביעי כ"ט-ל' סיוון   
כולנו מתגייסים למען ילדי החינוך מיוחד        

(2-3.07)

ככה בונים היום עתיד 

לתרומות לחצו כאן

>>
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הדפסהגרפיקהעימודעריכההקלדה 

לספר משלכם מא‘ ועד ת‘: 02-6-444-966
דוא“ל: s026444967@gmail.com • פקס:02-6-444-970

שירות
בספר
פנים
יפות!

הוצאה לאור

12-

MI

02-5476999

הונג קונג: מפגינים פרצו לבניין 
הפרלמנט

לפני תקופה בוטל חוק ההסגרה מהונג קונג לסין

מ‡ ‡ברהם ויסמן

מהומות בהונג קונג: מפגי־
במ־ הפרלמנט  לבניין  פרצו  נים 
יום  לרגל  שנערכה  בהפגנה  דינה 
במדינה  השלטון  להעברת  השנה 
זמן  במשך  לסין.  בריטניה  מידי 
לפ־ מנסים  מפגינים  כי  דווח  מה 
אולם  הפרלמנט,  בניין  לתוך  רוץ 
לבסוף דווח כי המפגינים הצליחו 

ונכנסו לתוך המבנה.
מפגינים  הצליחו  לאחרונה 
חוק  העברת  את  למנוע  במדינה 
הייתה  במסגרתו  אשר  ההסגרה, 

אמורה הונג קונג לאפשר לסינים 
לדרוש את הסגרתם של אסירים 
קונג.  הונג  של  בשטחה  שנכלאו 
המפגינים חששו כי המהלך יוביל 

הסי־ השליטה  העמקת  להמשך 
ההפ־ בעקבות  קונג.  בהונג  נית 
השנוי  החוק  בוטל  העזות,  גנות 

במחלוקת.

לוב: מיליציה מקומית שבתה 
שישה אזרחים טורקיים

טורקיה מסייעת לכוחות הנלחמים בגנרל הלובי חפתר

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המשויכים  לובים  כוחות 
הנודע  הלובי  הגנרל  של  למיליציה 
להשמיד  הצליחו  כי  אמרו  חפתר, 
של  התעופה  בנמל  טורקי  מל"ט 

טריפולי. בנוסף, בטורקיה מדווחים 
כי הגנרל הלובי מחזיק בשישה אז־
ידי  על  נלכדו  אשר  טורקים  רחים 
את חטיפ־ כוחותיו. טורקיה גינתה 
היא  כי  והודיעה  האזרחים  של  תם 

צפויה להגיב אם הם לא ישוחררו.
מדינות  עוד  כמו  טורקיה, 
בעימות  מתערבת  בעולם,  רבות 
לכוחות  ומסייעת  בלוב  הפנימי 

הנלחמים בחפתר.

הערכה בהולנד: אירוע הירי לפני 
כשלושה חודשים - פיגוע טרור

האדם שביצע את הפיגוע היה בעל מניעים טרוריסטים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מעריכה  בהולנד  התביעה 
למותם  שהוביל  הירי  אירוע  כי 
של 4 בני אדם הוא פיגוע טרור. 
הקלה  ברכבת  שהתבצע  הפיגוע 
אדם  בני   4 נהרגו  ובו  באוטרכט 
הינו ככל הנראה פיגוע טרור, כך 
ההולנ־ בתביעה  גורמים  אמרו 

לדבריהם,  דית. 
הזו  להנחה  יש 
חזקות  הוכחות 
אותה.  המוכיחות 
הדיווח,  לפי 
את  שביצע  לאיש 
מניע  היה  הפיגוע 
טרוריסטי מובהק.

דיווח: 

רוסיה הביעה הסכמה לספק 
לאיראן את מערכת היירוט 

 S-400 המתקדמת
רכישת המערכת בידי איראן צפויה לספק הגנה משמעותית יותר לאתרי 

הגרעין האיראנים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לה־ נכונות  הביעה  רוסיה 
ההג־ מערכת  את  לאיראן  עביר 
לפי  כך  אס-400.  המתקדמת  נה 
הרוסי  החדשות  באתר  דיווח 

ספוטניק. לפי הדיווח, איראן לא 
לרוסיה  רשמית  בקשה  העבירה 
מביעים  הרוסים  אולם  בעניין, 
כבר כעת נכונות להעביר לאיראן 

את מערכת היירוט המתקדמת. 
כיום  מחזיקים  האיראנים 

מדגם  רוסית,  יירוט  מערכת 
ירכשו  האיראנים  אם   .300 אס- 
יותר,  המתקדמת  המערכת  את 
פעולה  על  להקשות  הדבר  צפוי 
מתקני  כנגד  אפשרית  אווירית 

הגרעין באיראן.  

להצטרפות 
לללחץ כאן

67@
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סבסוד  לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות לפני תואר

המכינה >>
זו נקודת הפתיחה שלך

הצטרפי עוד היום 
 למכינה המקוצרת

ותרוויחי שנת לימודים 
כבר בשנה הנוכחית >>

בוגרת י�ב, 
בעלת מבחני 

חוץ?

 הפרעות 
B.A בתקשורת

ניהול משאבי אנוש
B.A מערכות בריאות/

אופטומטריה
B.Op

ביוטכנולוגיה
B.Sc

מדעי המחשב
B.Sc

מדעי המעבדה
B.M.L.Sc הרפואית

עבודה סוציאלית
 B.S.W

תואר יוקרתי
של המכללה האקדמית

הדסה  

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202
הדרך החרדית לתואר

מקומות

אחרונים

פני ליועצי הלימודים שלנו 

אפגניסטן: הרוגים מקרב עובדי 
וועדת הבחירות במתקפה של 

ארגון טאליבן
במקביל מתקיימים שיחות בין האמריקנים לטאליבן, במטרה להגיע להסדר 

במדינה השסועה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארגון הטרור טאליבן ביצע 
במ־ השלטון  מרכז  על  מתקפה 
חוז קנדהאר. במתקפה נהרגו 19 
בני אדם, מתוכם שמונה עובדים 
המדינה.  של  הבחירות  בוועדת 

למע־ במקביל  מתקיים  הפיגוע 
במדינה  הצפויה  הבחירות  רכת 
שתתקיים בקרוב וכן ברקע השי־
חות שנערכים בין כוחות הטאלי־

בן לארה"ב.
ארה"ב מעוניינת לעזוב את 

מקיימת  כך  ולשם  אפגניסטאן 
הסוני,  הטרור  ארגון  עם  מגעים 
להסכמים  עמו  להגיע  במטרה 
לידי  המדינה  נפילת  את  שימנעו 
של  עזיבתם  לאחר  הטרור  ארגון 

האמריקנים את אפגניסטאן. 

דיווח: 

איראן הפרה את הסכם הגרעין
השיחות בווינה לא הובילו לתוצאות הרצויות מבחינתה של איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
סוכנות "פארס" האיראנית 
רף  את  חצתה  איראן  כי  מדווחת 
מועשר  אורניום  של  ק"ג  ה-300 
במסגרת  להחזיק  לה  שהותר 
את  הפרה  ובכך  הגרעין  הסכם 
המע־ עם  חתמה  שעליו  ההסכם 
כי  נטען  בדיווח  ב-2015.  צמות 
הידיעה  את  אישרו  מקורות  שני 

לסוכנות.
איראן איימה קודם לכן, כי 
בכוונתה להפר את הסכם הגרעין 
אם אירופה לא תתגייס להצלתו. 

בווינה,  שנערכו  פגישות  במהלך 
שנו־ המדינות  כל  השתתפו  בהן 
תרו מחויבות להסכם הגרעין, לא 

להסכ־ להגיע  הצדדים  הצליחו 
האיראנים  את  שהוביל  מה  מות, 

להפר את ההסכם. 

ברק ממשיך בהקמת מפלגתו החדשה
ברק ממשיך במשא הרכש למפלגתו נטולת השם וצירף את נכדת רה''מ לשעבר 

יצחק רבין ◆ רוטמן: הגיע הזמן להחזיר את התקווה

מ‡: ח. פרנ˜ל

לשעבר  הממשלה  ראש 
הרכש  במשא  ממשיך  ברק  אהוד 
למפלגתו החדשה, ואתמול נמסר 
הממשלה  ראש  של  נכדתו  כי 
רוטמן  נעה  רבין,  יצחק  המנוח 
מטעם  ה-22  לכנסת  תתמודד 
בכך  ברק.  אהוד  של  מפלגתו 
במפל־ לשישית  רוטמן  הפכה 
לאלוף  ומצטרפת  ברק  של  גה 
(יאיא)  יאיר  גולן,  יאיר  במיל' 
ריכ־ וקובי  ביטון,  יפעת  פינק, 
לעשייה  להצטרף  "ההחלטה  טר. 
פשוטה",  הייתה  לא  הפוליטית 
אפשר  אי  "אבל  רוטמן.  אמרה 
מכירה  אני  מנגד.  לשבת  עוד 
מחיר  את  מאד,  מקרוב  מקרוב, 
להשלים  אסור  וההסתה.  השנאה 
הישראלית  בחברה  ההקצנה  עם 
רוטמן  גורל".  גזירת  איננה  והיא 
הזמן  "הגיע  כי  ואמרה  הוסיפה 
לקבל את ההכרעות הקשות בע־
את  ולהחזיר  שלנו  הילדים  בור 
והתקווה.  הבושה  הממלכתיות, 
אי אפשר עוד למשוך זמן ולצפות 
שמישהו אחר יעשה את העבודה 
בני  של  המשמרת  זו  במקומנו, 

והערכים  החינוך  זה  שלי.  הדור 
צעד  זהו  רבה  ובמידה  שקיבלתי 

מתבקש".
היא,  גם  שביקרה,  רוטמן, 
לכך  התייחסה  בעבר,  ברק  את 
''מחלוקות  היו  אמנם  כי  ואמרה 
לא־ הזמן  "זה  אבל  כעסים''  וגם 
בעלי  ונחושים.  אמיצים  נשים 
שמוכנים  מפחדים.  שלא  ניסיון 
באים  שלא  המחיר,  את  לשלם 
שא־ לי  נדמה  הכיסא.  את  לחמם 
ממש  האחרון  ברגע  ניצבים  נחנו 
למ־ ישראל  את  להחזיר  מנת  על 

סלול. אם לא הייתי עושה מעשה 
כעת לא הייתי שלמה עם עצמי".
ברק  אהוד  המפלגה  יו''ר 
רוט־ של  הצטרפותה  על  בירך 
את  להעביר  "חובתנו  ואמר:  מן 
השרביט לדור הבא ולא להוריש 
להם את אותן הבעיות והאתגרים 
הייתה  הוותיקה  המנהיגות  עמם 
מתכוין  אני  להתמודד.  צריכה 
לעשות את הכל על מנת לאתחל 
שי־ מנת  על  מחדש  המדינה  את 
לדנו ונכדינו יזכו למציאות טובה 

יותר מההווה שלנו".
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רה''מ לשעבר אהוד אולמרט 
מעריך: נתניהו לא ירכיב את 

הממשלה הבאה
טוען: שובו של ברק – לא אירוע חשוב

מ‡: ח. פרנ˜ל
לשעבר  הממשלה  ראש 
לפני  שהשתחרר  אולמרט,  אהוד 
העריך  מהכלא,  חודשים  כמה 
משעל  ניסים  לעיתונאי  בראיון 
כי נתניהו לא ירכיב את הממשלה 
הבאה. אולמרט אף טען כי חזרתו 
הפוליטית  לזירה  ברק  אהוד  של 
שהת־ כמו  חשוב  אירוע  לא  היא 
כי  אמר  אולמרט  מציגה.  קשורת 
"ברק הוא ילד גדול והוא מחליט 
רואה  לא  אני  בשבילו.  טוב  מה 
מסת־ אני  הגדולה.  הסערה  את 
הרושם  מספרים,  על  בעיקר  כל 
בקו  נמצא  לא  שברק  הוא  שלי 
רא־ על  המתמודדים  של  החזית 
רשי־ הקים  הוא  הממשלה.  שות 
מאוד  אנשים  כמה  בה  שיש  מה, 
היא  אם  היא  השאלה  מרשימים, 
תעבור את אחוז החסימה או לא. 
הם  בו  יהיו  שהם  בגודל  כן,  אם 
שתתנהל  במערכת  שחקן  יהיו 
חושב  לא  אני  הבחירות.  לאחר 
מתמודד  שברק  מעריך  שמישהו 
מת־ לא  הממשלה.  ראשות  על 
קטנה  נישה  ממפלגת  מודדים 
צריך  לכן,  הממשלה.  ראשות  על 
הנ־ בפרופורציות  זה  את  לראות 

כונות".
אולמרט אף התייחס לדעתו 

האישית לגבי ברק ואמר כי "הדעה 
לגבי ברק ותפקידו כראש ממשלה 
שום  לי  אין  המפורסמות.  מן  היא 
מה  היום.  בו  להיאבק  מיוחד  יצר 
בצורה  אמרתי  לומר  לי  שהיה 
מאוד חדה. אני חושב שאתה זוכר. 

אני לא אחזור על הדברים".
של  לתפקודו  בהתייחסו 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
אמר אולמרט "נתניהו לא הצליח 
בבחירות האחרונות, והוא ייכשל 
מתבו־ אני  הבאות.  בבחירות 

לאחר  מיד  ואמרתי  מסביבי,  נן 
כזה  לא  הוא  שהניצחון  הבחירות 
קולות.  הפסיד  ושהימין  גדול, 
הליכוד  הימין  של  הגוש  בתוך 
לא  שהוא  עובדה  אבל  התחזק, 

אני  ממשלה.  להקים  הצליח 
הבל־ שהאובססיביות  חושב 
בעניינים  רק  לעסוק  נלאית  תי 
שיכולים  העובדה  האישיים, 
ארבעה  תוך  המדינה  את  לגרור 
בחירות  מערכות  לשתי  חודשים 
עמ־ לשיפור  כניסיון  מובנת  היא 
למ־ טוב  יותר  לא  זה  פרטי.  דות 
פלגה, אלא לעצמו. זה דבר שגם 
הציבור של הליכוד לא אוהב. אני 
לא שותף לאלה שמותחים ביקו־
הליכוד.  מצביעי  על  מזלזלת  רת 
בתוך הציבור הרחב הזה, של למ־
אנשים  יש  אנשים,  ממיליון  עלה 
שקולים  אחראים,  שהם  רבים 
ומאמינים בשוויון ובמדינת חוק, 

והם נגד פלגנות".
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מבקר המדינה החדש הושבע 
לתפקידו במליאת הכנסת

בנאומו הבהיר: המבקר בוחן, בודק וממליץ אך ככלל אל לו להתערב בהליכים

מ‡: ח. פרנ˜ל
הנכנס,  המדינה  מבקר 
אתמול  הצהיר  אנגלמן,  מתניהו 
לתפקידו  והושבע  אמונים  (שני) 
בכנסת  בנאומו  הכנסת.  במליאת 
גדולה  זכות  "זו  כי  אנגלמן  אמר 
עבורי להיכנס לתפקיד, אני מת־
חשוב  נאמן,  שליח  להיות  חייב 
תפקיד  בין  ברורה  הבחנה  לבצע 
לבין  בביקורת  העוסק  המבקר 
המב־  - ההחלטות  קבלת  הליכי 
קר בוחן, בודק וממליץ אך ככלל 

קבלת  בהליכי  להתערב  לו  אל 
ההחלטות. מעבר להיבט המהותי 
מעו־  - פרקטי  נוסף  מבט  קיים 
עלולה  החלטות  בקבלת  רבות 
הביקורת  של  במעמדה  לפגוע 
תלויה  וכבלתי  כאובייקטיבית 
ואשר על כן ראוי למבקר לדבוק 
תהלי־ וכבוחן  כמשקיף  בעמדתו 
שמעורב  כמי  ולא  הצד  מן  כים 

בקבלת ההחלטות".
פניו  את  קיבל  אדלשטיין 
אותו  ובירך  במשכן  אנגלמן  של 

על הכניסה לתפקיד החדש. "אני 
השליחות  שתחושת  משוכנע 
והגיבוי  שרכשת  הניסיון  שלך, 
לו אתה זוכה מחברי הבית הזה - 
יסייעו לך לחזק את "בדק הבית" 
באחריות  ישראל,  מדינת  של 

ובאמונה".
כזכור, אנגלמן, מועמדו של 
נתניהו, נבחר לפני כחודש לאחר 
היוותה  ובחירותו  הכנסת,  פיזור 
בנימין  הממשלה  לראש  ניצחון 

נתניהו.

עוצמה יהודית: לא חוברים 
לאיחוד מפלגות הימין

בעקבות דיונים בין חברי הבית היהודי לאיחוד הלאומי על המקומות שיוקצו 
לחברי עוצמה יהודית, הבהירו בעוצמה יהודית: אנחנו רצים לבד

מ‡: ח. פרנ˜ל

חברי  כי  שפורסם  לאחר 
'הבית היהודי' ו'האיחוד הלאומי' 
דנים ביניהם אילו מקומות יוקצו 
מיהרו  יהודית',  'עוצמה  לחברי 
כי  להבהיר  יהודית'  ב'עוצמה 
שוב  להצטרף  חושבים  אינם  הם 
הם  וכי  הימין  מפלגות  לאיחוד 
הקרובות.  בבחירות  לבדם  ירוצו 
כי  אמר  יהודית'  ב'עוצמה  גורם 
שבו  נורמלי  לא  מצב  כאן  "יש 
שתי מפלגות שלא עוברות ביחד 
מי־ על  דנות  החסימה  אחוז  את 
שהעבירה  מפלגה  של  קומה 
והביאה  החסימה  אחוז  את  אותן 
הקוד־ בבחירות  קולות   70,000
הבהירו  במפלגה  גורמים  מות". 
לאנשי  הערכה  לנו  אמנם "יש  כי 
יוד־ הם  גם  אך  הלאומי  האיחוד 
להת־ יכולים  לא  שבעוצמה  עים 
פלל שהנציג הראשון ייכנס בחוק 
הכנ־ חברי  בין  והיחס  נורווגי 
והאיחוד  היהודי  הבית  של  סת 
לא  יהיה  עוצמה  לבין  הלאומי 
נפרדו  לצערנו  לפיכך  ריאלי. 

דרכנו". לטענתם "הציבור שבחר 
הנציגים  את  לקבל  רוצה  עוצמה 
ריאליים  במקומות  עוצמה  של 
הם  הגינות  מעט  לגלות  ובמקום 

גזלו אפילו את כבשת הרש".
של  מינויים  לאחר  כזכור 
רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ לתפ־
קידי שרים, דרש איתמר בן גביר, 
מפרץ  יהודית',  'עוצמה  מראשי 
את  ולפנות  להתפטר  וסמוטריץ 

יהודית,  עוצמה  לחברי  מקומם 
המפ־ בין  שנחתם  ההסכם  כפי 
כי  בטענה  סירבו  השניים  לגות. 
החוק הנורווגי עוד לא עבר ובשל 
כך אם הם יתפטרו מהכנסת, הם 
בעוצמה  מהממשלה.  יפוטרו  גם 
הת־ את  לקבל  סירבו  יהודית 

עם  ירוצו  לא  כי  והודיעו  שובה, 
בבחירות  הימין  מפלגות  איחוד 

הקרובות.
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רבני העיר בני ברק בביקור מיוחד במרכז הרפואי 
של 'מכבי שירותי בריאות'

הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א, רב אב"ד בני ברק, והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, רב אב"ד בני ברק, ערכו סיור מקיף 
במרכז הרפואי של 'מכבי' ברחוב ר' עקיבא בעיר  

חרי בכ :‡מ

הגרחי"א  ברק;  בני  העיר  רבני 
ב"ב,  אב"ד  רב  שליט"א,  לנדא 
והגרש"צ רוזנבלט שליט"א, רב אב"ד 
של  הרפואי  במרכז  סיור  ערכו  ב"ב, 
הש־ בסיור  עקיבא.  ר'  ברחוב  'מכבי' 
תתפו: ראש מחוז המרכז, הגב' דבורה 
דיר־ וחבר  'מכבי'  הנהלת  חבר  חסיד; 

הרב  אשדוד,  אסותא  ביה"ח  קטוריון 
בני  מרחב  מנהל  שטיצברג,;  שמחה 
המ־ מנהל  סגני  שטרן;  ברוך  ר'  ברק, 

רחב, ר' יוסף ליפשיץ  ור' יוסף בינדר; 
מנהלת מרכז רפואי כהנמן, הגב' עפרה 
ברשן ; מנהל השיווק למגזר החרדי, ר' 
ד"ר  הרפואי,  המנהל  שלזינגר;  משה 
ערן שנקר; והגב' חנה אייזנבך מנהלת 

קשרי הקהילה.

יום  אשפוז  במוקד  נפתח  הסיור 
ליטל  גב'  הציגה  שם  דחופה,  ורפואה 
את  מרחבית   סיעוד  מנהלת  בוזאק, 
הרבים  והיתרונות  השירותים  פריסת 
יום  אשפוז  מוקד  המקום:   שמציע 
לקר־ בסמוך  לטיפולים  מענה   הנותן 
גבוהה  רפואית  באיכות  המגורים,  בת 

וזאת במקום  הגעה לבית חולים.

הפועל  דחופה,  רפואה  מוקד 
ייחודי  שירות  הינו  הלילה   בשעות 
מהווה יתרון  והוא  ברק,  בבני  ל'מכבי' 
מיקומו  'מכבי'.  לחברי  עצום  רפואי 
השירותים  פריסת  בשילוב  המעולה, 
מעניקים   – הנוחות  והשעות  הרחבה 
מעטפת רפואית מלאה ומותאמת לצ־
חברי  להפעלתו,  הודות  החברים.  רכי 
מכבי אינם נזקקים לצאת מהעיר כדי 

לקבל טיפול רפואי דחוף. 

לצר־ מענה  מכבי  נותנת  בנוסף 
והאוכ־ ברק  בני  של  הייחודיים  כים 
מרכז  במיוחד  ופתחה  החרדית  לוסיה 
תורן  נשים  ורופא  האישה  לבריאות 
ומו־ מהיר  איכותי,  שירות  הנותנים 

תאם.

מחוז  ראש   , חסיד  דבורה  הגב' 
שבכל  דואגים  "אנו  ציינה:  המרכז, 
מלא,  רפואי  מערך  במקום  יהיה  עת 
לכל  מלא  מענה  לתת  שנוכל  מנת  על 
המנהל  הפעילות".  שעות  בכל  צורך, 
הרפואי, ד"ר ערן שנקר הוסיף: "מדו־

עבור  מאד  גבוהה  ברמה  באיכות  בר 
בהגעה  הצורך  את  המונעת  המטופל, 
בחשיפה  הסיכון  ואת  חולים  לבתי 
שליט"א  לנדא  הגרחי"א  לזיהומים". 
חש  הוא  כי  ושיתף  עמוקות,  התרשם 
רגש עמוק של הכרת הטוב כלפי צוות 
המוקד, שטיפל במסירות בבן משפח־

תו בעת שנצרכו לסיוע רפואי.

500 נבדקים ביום: "נתון 
מדהים – ומחייב"

העיר  רבני  סיירו  בהמשך 
של  המתקדמת  במעבדה  שליט"א 
המוצע  מהשירות  והתרשמו  מכבי 
לחברים. במהלך הסיור ניתן הסבר על 
הדמים,  לקיחת  ואופן  הבדיקות  סוגי 
במקצועיות  למטופלים  המוענקים 

וברגישות רבה. מנהל המרחב, ר' ברוך 
שטרן הסביר: "מתוך היכרות עם סדר 
היום המאפיין את תושבי העיר, בחר־

ולתת  הפעילות  שעות  את  להרחיב  נו 
מדובר  אחה"צ.  בשעות  גם  מענה 
תגו־ עימו  שהביא  דופן,  יוצא  בצעד 
הרחבנו  במקביל  רבות.  חיוביות  בות 
המ־ שירותי  פעילות  שעות  את  גם 
הוסיפה  המחוז  ראש  בהתאם".  שרד 
חברים  כ-500  מקבלים  יום,  כי: "מדי 
זהו  ברק.  בני  במרחב  מעבדה  שירותי 
נתון מדהים – ומחייב. כדי שנוכל לה־
עניק את השירות באופן הטוב ביותר, 
מטופל  לכל  להעניק  משתדלים  אנו 
במקרים  מתאימה.  רפואית  סביבה 
מיוחדים, של מבוגרים שאינם יכולים 
לצאת מהבית – נגיע לביתו של המטו־

פל לצורך קיום הבדיקה". 

המעבדה,  נציגת  בר,  אפרת  גב' 
הציגה את המכשיר המתקדם לבדיקת 
לק־ המאפשר   , בילודים  בילירובין 

להזדקק  מבלי  הצהבת,  רמת  את  בוע 
פועל  דם. "המכשיר  והוצאת  לדקירה 
באופן שאינו פולשני, ומבוסס על קרן 
באופן  מתקבלות  התוצאות  לייזר. 
תו־ מופיעה  בו  במקרה  ורק  מיידי, 
ברוב  בדקירה.  נשתמש   – גבוהה  צאה 
בכך  הצורך  את  מונעים  אנו  המקרים 

וחוסכים כאב מיותר לתינוק".

"תושבי בני ברק 
הם המרוצים ביותר 

מבריאותם"
התכנ־ המקצועי,  הסיור  לאחר 

בו  מעמיק,  לדיון  שליט"א  הרבנים  סו 
עלו על הפרק נושאים רפואיים רבים, 

בראי ההלכה, והשירות לחברים.

את הדיון פתח הרב שמחה שטי־

סקר  אשר  'מכבי',  הנהלת  חבר  צברג, 
והס־ 'מכבי'  של  הענפה  את הפעילות 

ביר: "ידוע זה מכבר, כי קבוצת 'מכבי' 
רבני  עם  הדוק  קשר  לקיים  מקפידה 
הדרך  את  המתווים  וגדו"י,  הקהילות 
לשילוב מדויק בין הלכה לבין רפואה 
מרחב  זו,  מגישה  כחלק  מתקדמת. 
'מכבי' בבני ברק שומר על קשר רצוף 
עם רבני העיר, וקשוב לצרכי המבוט־

חים, תושבי המקום".

דבורה  הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
משמ־ דגש  שם  המרכז  "מחוז  חסיד: 
עותי על שני תחומים חשובים, המש־

תלבים במרחב בני ברק באופן מיוחד. 
הב־ קידום  חשיבות  הינו  הראשון 
ריאות, אותו מוביל המחוז תחת מהלך 
מזמינים  אנו  במסגרתו,   .'30,40,50'
מצילות  בדיקות  לבצע   החברים  את 
חיים, בכל גיל ולכל המשפחה. הדגש 
הנוסף הוא התאמה תרבותית לקהילה, 
המ־ הנהלת  בצוות  ביטוי  לידי  הבאה 
החרדי.  למגזר  כולו  המשתייך  רחב, 
הכולל  רגיש,  מערך  ובעזרת  בעזרתם 
את גב' עפרה ברשן, מקדמת הבריאות 
גב'  ואת  כהנמן,  רפואי  מרכז  ומנהלת 
חנה אייזנבך, מנהלת קשרי הקהילה – 
אנו יוזמים עשרות פעילויות מקדמות 
בריאות בקהילה, ומצילים נפשות של 
מקיף  דו"ח  פורסם  לאחרונה,  ממש. 
תוש־ כי  שקבע  הבריאות,  משרד  של 
מב־ ביותר  המרוצים  הם  ברק  בני  בי 

גבוהה  חיים  תוחלת  ובעלי  ריאותם, 
הג־ הערים  תושבי  בקרב  מהממוצע 

ריגשו  אלו  תוצאות  בישראל.  דולות 
חותמת  והעניקו  מיוחד,  באופן  אותי 
הפעילות  של  לאיכותה  אובייקטיבית 
כדו־ אציין  בעיר.  המתקיימת  הענפה 
שהשקיע  הרבים  המשאבים  את  גמא 
המודעות  את  לעורר  בכדי  המרחב, 

לתי־ ברזל  תוספות  מתן  לחשיבות 
בקרב  האנמיה  בעקבות  זאת  נוקות. 
ביותר.  גבוהה   - ברק  בבני  תינוקות 
לראות  זכינו  שנים,  ארבע  לאחר 
מדדי  בדוח  החיוביות  התוצאות  את 
האנמיה  רמות  כי  שציינו  הבריאות, 
בקרב תינוקות בבני ברק ירדו מתחת 
לממוצע הארצי. כמו"כ, אנו משקיעים 
מצילות  בדיקות  קיום  בעידוד  רבות 
 , סכרת  לזיהוי  עיניים  בדיקות  חיים, 
לאורח  והדרכות  לילדים,   קל  מכבי 

חיים בריא כחלק מהשגרה".

בני  מרחב  מנהל  שטרן,  ברוך  ר' 
כמ־ לאומי,  ביטוח  נתוני  "ע"פ  ברק: 
חברי  הינם  ברק  בני  מתושבי  חצית 
להם,  להעניק  מחויבים  אנו  'מכבי'. 
השירותים  מלוא  את  מובילה,  כקופה 
 - ובמקביל  ביותר  הגבוהה  ברמה 
ועל  האישי  הקשר  על  רב  דגש  לשים 
כדוגמא  אציין  התרבותית.  ההלימה 
הממוקם  האישה,  בריאות  מרכז  את 
שעה  עד  ופעיל  הרפואי,  המרכז  בלב 
להנגיש  מטרה  מתוך  זאת  מאוחרת. 
עבור חברות מכבי את כל השירותים, 
'מכבי'  לבית.  גבוהה  וקרבה  בזמינות 
שמ־ ברק  בבני  היחידה  הקופה  הינה 
פעילה מכוני לב ושמיעה, הממוקמים 
כאן במקום. כמו גם מכון פיזיותרפיה, 
שירותי  הילד,  להתפתחות  מכון 
סוציאלית,  עבודה  בעיסוק,  ריפוי 
אולטרה-סאונד  רטנגן,  בריאטריה, 
בכל  'מכבידנט'.  של  שיניים  ומרפאת 
לטיפולים   המבוטחים  זוכים  אלו, 
מהעיר  לצאת  מבלי  ביותר   הטובים 

ומהסביבה המוכרת".

השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
בחר  המרכז  מחוז   " החרדי:  למגזר 
הב־ קידום  נושא  על  רב  דגש  לשים 
המרשימות  שתוצאותיו  ריאות, 

המדדים  בנתוני  היום,  כאן  הושמעו 
השונים.  הבריאות  ומדדי  הקליניים 
רבה  השקעה  בעקבות  הגיעו  אלו  כל 
ומאומצת של ראש המחוז, הגב' דבו־

ברוך  ר'  המרחב,  ומנהל  חסיד,  רה 
למען  כימים  לילות  העושים  שטרן, 

בריאותם השלמה מבוטחי מכבי". 

למע"כ  המקיפה  הסקירה  לאחר 
של רבני העיר בבני ברק, הודו הרבנים 
על  והמרחב  המחוז  להנהלת  שליט"א 

הסיור החשוב והמקיף.

רוזנבלט  צבי  שבח  רבי  הגאון 
"זכיתי  ברק:  בני  אב"ד  רב  שליט"א, 
הבריאות  שירותי  את  מקרוב  להכיר 
והרגישים.  המומחים  המתקדמים, 
מחשבה  כמה  מקרוב,  לראות  מרגש 
מושקעת מאחורי כל פעילות, בדיקה, 
סדנא ושירות רגיל של לקיחת דמים. 
בדרך זו, המשלבת בין מומחיות לשי־
רותיות – תמשיך 'מכבי' ותצמח בעז"ה 

בכל רחבי הארץ".

אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון 
לנדא שליט"א, רב אב"ד בני ברק: "על 
חז"ל:  אומרים  ירפא'  'ורפא  הפסוק 
לרפא".  לרופא  רשות  שניתנה  "מכאן 
למעשה, מכח פסוק זה שבתורה, מגי־

עים היכולת  והסמכא לרופאים לרפא 
תמימה  אמונה  מתוך  החולים,  את 
הקב"ה,  של  בעולמו  שליחים  הם  כי 
חשים  ב'מכבי',   לעמ"י.  מזור  להביא 
הר־ את  השליחות,  תחושת  את  היטב 

אחד  לכל  שירות  ולתת  להנגיש  צון 
שאלה  לכל  בו  מצב  ליצור  מהציבור. 
מחפשים   – אתגר  ולכל  תשובה,  יש   –
פתרון. אין ספק כי 'מכבי' קשובה לכל 
ומאפשרת  מענה  נותנת  מבוטחיה, 
הר־ השירות  את  לקבל  מבוטח  לכל 
קפד־ שמירה  תוך  זקוק,  הוא  לו  פואי 

נית על גדרי ההלכה".
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דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב בשווי 1,600,000 ₪ 
יכולה להיות שלך!

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' >>

בחסות:

 600

 1,600,000

רס
פ

נה
ש

מ
ים

חי 9401401@gmail.com
ca.1221.org.il

המוקדים נסגרים ביום שלישי, ו' תמוז 09/07

להצטרפות 
לחץ כאן

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala


11 יום שלישי כ"ט סיון תשע"ט 02/07/2019
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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

השר סמוטריץ' על המצב בעזה: "הסכמים זו לא הדרך הנכונה"
 השר הטרי וחבר הקבינט תקף את הליכי ההסדרה מול חמאס: "צריך מכה צבאית כואבת" ◆ על סגירת שדה דב אמר שר התחבורה: "את הנעשה אין להשיב"

מ‡: מ. יו„

הסכמים  באמצעות  בעזה  "לפעול   
מכאיבה",  צבאית  דרך  צריך  נכון,  לא  זה 

הקבינט  וחבר  השר  אתמול  התייחס  כך 
ההסדרה  מאמצי  אל  סמוטריץ  בצלאל 
בעזה. ב"כאן רשת ב" הוסיף השר סמוט־
ריץ': "אני חבר קבינט טרי וצריך להשלים 

פערים. נתניהו הוא ראש ממשלה טוב אך 
להביא  מנסה  אני  דעות.  חילוקי  לנו  יש 

לידי ביטוי את העמדה שלי".
התייחס  סמוטריץ'  התחבורה  שר 

במהלך הראיון גם לסגירת שדה התעופה 
שדה דב ואמר: "את הנעשה אין להשיב. 
החל־ הייתה  שזאת  מכיון  נסגר  דב  שדה 
טת ממשלה לפני הרבה מאוד שנים, זאת 

וזו  קודמות  בקדנציות  החלטת  הייתה 
הייתה החלטה גם של ראש הממשלה ואני 
מוכרח לומר גם שלי, אני לוקח אחריות, 

אני לא מתחבא".

גבר טבע 
למוות בחיפה

 האיש נמשה מהמים כשמצבו אנוש 
◆ חובשי מד"א ביצעו בו פעולות 
החייאה ממושכת בסופן נאלצו 

לקבוע את מותו

 מ‡: מ. יו„
גבר כבן 40 נמשה מהים סמוך לחוף הסטוד־
נטים בחיפה, לאחר שטבע. חובשים ופראמדיקים 
פעולות  ארוכה  שעה  במשך  בו  ביצעו  מד"א  של 

החייאה, בסופן נאלצו לקבוע את מותו.
סיפר:  עמי  בן  שלמה  מד"א  פראמדיק 
שוכב   40 ה  בשנות  גבר  ראינו  לחוף  "כשהגענו 
כשאזר־ נשימה  וללא  דופק  ללא  הכרה,  מחוסר 
שנמשה  לאחר  החייאה  פעולות  בו  מבצעים  חים 

מהמים".
בו  וביצענו  הרפואי  הטיפול  את  "המשכנו 
תרופות,  מתן  שכללו  מתקדמות  החייאה  פעולות 
הנשמות ועיסויים אבל לצערנו לאחר זמן ממושך 

נאלצנו לקבוע את מותו", הוסיף בן עמי.

ראש המוסד: 
"המוסד מאתר 
הזדמנות נדירה 

להסכם שלום כולל"
 ראש המוסד אישר כי: "איראן 

מאחורי תקיפת המכליות" ◆ כהן 
ציין כי ארגון הביון הישראלי מאתר 

הזדמנות נדירה, "אולי ראשונה 
בהיסטוריה", של המזרח התיכון 

להגיע להבנה אזורית

 מ‡: מ. יו„
בכנס  אתמול  אישר  כהן  יוסי  המוסד  ראש   
הרצליה את שפורסם כבר בנוגע למקור ההתקפות 
על המכליות במפרץ, והבהיר: "בוודאות, מהמקו־

רות הטובים ביותר של הביון הישראלי והמערבי 
כאחד - איראן עומדת מאחורי ההתקפות על המ־

כליות במפרץ הפרסי".
מאתר  הישראלי  הביון  ארגון  כי  ציין  כהן 
כיום הזדמנות נדירה, "אולי ראשונה בהיסטוריה", 
של המזרח התיכון להגיע להבנה אזורית שתוביל 

להסכם שלום כולל.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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דיווח: בנט ופייגלין סיכמו עקרונית על 
ריצה משותפת בבחירות הקרובות

השניים, שלא עברו את אחוז החסימה בבחירות האחרונות, סיכמו את רוב הנושאים, אך טרם סיכמו 
מי יעמוד בראש המפלגה המשותפת ◆ בנט מכחיש

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול דווח כי יו''ר זהות משה פייגלין, 
להסכ־ הגיעו  בנט  נפתלי  החדש  הימין  ויו''ר 
בבחירות  משותפת  ריצה  על  עקרונית  מה 
לכנסת ה-22. בחודש האחרון ניהלו השניים 
משא מתן ארוך שכללו שיחות רבות ופגישות 
וסיכומים  להבנות  הגיעו  בהם  עניים  בארבע 
ברוב הנושאים שעל סדר היום. נכון לעכשיו 
טרם נחתם הסכם סופי בין השניים בעקבות 
המפלגה.  בראש  יעמוד  מי  ביניהם  מחלוקת 
בנט ישאף לצרף למפלגה המתגבשת כוחות 
נוספים אך בשלב זה מסתמן כי איילת שקד 

לא תצטרף למפלגה המתהווה.

בסביבתו של פייגלין טוענים כי אמנם 
קו־ יותר  האחרונות  בבחירות  הביא  בנט 
כוחו  את  משקף  אינו  זה  אך  בפייגלין,  לות 
האלקטורלי האמיתי כיוון שחלק מהקולות 
האח־ ביממה  לשקד.  שייכים  בנט,  שקיבל 
פריימריז  לקיים  לבנט  פייגלין  הציע  רונה 
אך  החדשה  המפלגה  לראשות  פתוחים 
לשניים  מקורבים  להצעה.  סירב  האחרון 
מעריכים כי הנושא ייסגר בין השניים במה־

לך החודש הקרוב.
הקמת  היא  בנט ופייגלין  של  המטרה 
המ־ לקהל  שתפנה  ליברלית  ימין  מפלגת 
הימין  למצביעי  כחלון,  משה  של  צביעים 

זאת  הליכוד.  למאוכזבי  וגם  וזהות  החדש 
מול איחוד מפלגות הימין של בצלאל סמו־
טריץ', רפי פרץ ואיתמר בן גביר, שנחשבת 

לשמרנית וקיצונית יותר בעמדותיה.
הימין  מפלגת  הדיווח  פרסום  לאחר 
החדש דוחה את כל הפרסומים על מגעים 

לאחדות בין מפלגות הימין.
דובר המפלגה מסר: עד ה-15 ביולי אנו 
עסוקים רק בבניית מפלגת ימין ליברלי ליש־
ראל. ב-15 ביולי ניכנס לשיחות עם כל המפל־
גות הרלוונטיות לטובת יצירת גוש טכני בימין, 
על מנת לוודא הצלחה בבחירות. כל שאר הפ־

רסומים והכתבות – נטולי בסיס״.

שגריר מצרים בישראל: 
"החלופה לפתרון שתי 
המדינות - היא כאוס 

בלתי פוסק"
 אחרי שנציגי הפלסטינים נעדרו מהוועידה בבחריין, 

השגריר עזמי קרא לפתרון שיבטיח את הגשמת 
שאיפותיהם ◆ להקים מדינה עצמאית בקווי 67' שבירתה 

מזרח ירושלים, לצד ישראל

מ‡: מ. יו„
של  השלום  תוכנית  ברקע   
אמר  בבחריין,  והוועידה  טראמפ 
ח'אלד  בישראל,  מצרים  שגריר 
ביום  הרצליה  בכנס  בנאומו  עזמי, 
לחכות  ניתן  לא  כי  האחרון  ראשון 
לי־ הפלסטינים  בין  הסכסוך  לסיום 
באזור  האתגרים  ששאר  עד  שראל 
את  תעמיק  רק  "ההמתנה  יסתיימו. 

אי-היציבות", אמר.
לסיים  יש  כי  הוסיף  הוא 
"פתרון  באמצעות  הסכסוך  את 

הגשמת  את  שמבטיח  וצודק  כולל 
להקים  הפלסטינים  של  שאיפותיהם 
שבירתה  בקווי 67',  עצמאית  מדינה 
 - נשימה  ובאותה  ירושלים,  מזרח 
יש־ של  שאיפותיה  הגשמת  עם  יחד 

ראל לחיות בשלום ובביטחון".
להיות  צריך  הפתרון  לדבריו, 
מבוסס על עקרון שתי המדינות, יוז־
מת השלום הערבית וההחלטות הבי־
"החלו־ לנושא.  הקשורות  נלאומיות 
פה לכך היא כאוס בלתי פוסק", קבע 

השגריר המצרי.

מצילומי הלוויין מוכח:

 הושלמה פריסת מערכת 
ה-S-300 על אדמת סוריה

 צילומים חדשים שפרסמה חברת ISI מראים את 
הסוללה הרביעית שנפרסה לצד המשגרים האחרים ושני 
מכ"מים ◆ אלו הוקמו ליד העיר מסייף שבמערב המדינה

 מ‡: מ. יו„
 צילומי לוויין חדשים שפורס־
הוש־ כי  מראים  השבוע  בתחילת  מו 
על   S-300-ה מערכת  פריסת  למה 
חברת  של  בצילומים  סוריה.  אדמת 
הר־ המשגר  נראה  הישראלית   ISI
ביעי שנפרס לצד המשגרים האחרים 
במ־ מסייף  העיר  ליד  מכ"מים,  ושני 
למע־ המדינה.  שבמערב  חמאת  חוז 
הפריסה  של  בהשלמה  מדובר  שה 
בנוסף  הרביעי  המשגר  של  הזקיפה 
סמוך.  מבסיס  לאתר  כביש  לסלילת 

עד כה היו שלושה משגרים באתר.
פור־ חודשים  כארבעה  לפני 
שצולם  מודיעיני  לוויין  צילום  סם 

על פריסת  שהצביע  החברה,  ידי  על 
על  המערכת  של  השלישית  הסוללה 
אדמת סוריה. מהחברה עצמה נמסר 
הנה  המשגרים  שזקפת  "יתכן  כי  אז 
הסורית  בזירה  למתיחות  ביטוי  עוד 
בפעם  מדובר  אכן  אם  כן,  כמו  כיום. 
מוזק־ אלה  שמשגרים  הראשונה 
שהם  ראשונה  בפעם  רק  (ולא  פים 
הלוויין),  מצלמת  בעדשת  נתפסים 
התקדמות  מסמל  הנראה  ככל  הדבר 
הסוללה".  של  המבצוע  בתהליך 
שחברת  הראשונה  הפעם  אינה  זוהי 
 (ImageSat International ISI
הרוסית  ההתקדמות  את  חושפת 

והסורית.

לתרומות לחצו כאן

>>

שליש ום

http://bit.ly/2xpmqSo-chinuch
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בשם ה' נעשה ונצליח

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

שבוע הבא
 זה קורה!

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

 סעודות שבת  
 עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

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

הפייטן ר' אליהו אוזןילד הפלא דודי לינקר

הקלידן מבלגיה שייע בריםהמרצה ר' מאיר שוורץ

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר | הפייטן 
ר' אליהו אוזן | הקלידן שייע ברים מבלגיה  ובעלי מנגנים מובחרים

חו בצאת השבת

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש > להורדת פרוספקט מפורט לחצו כאן <

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

הזמנות:

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%A0%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%202019.pdf
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במקביל לתקיפות בסוריה:

עצם בלתי מזוהה התפוצץ בקפריסין
 בקפריסין מדווחים כי טיל או כלי טיס התפוצץ מצפון לניקוסיה ◆ איש לא נפגע ◆ בקפריסין רומזים 

שהאירוע קשור לתקיפות בסוריה שיוחסו לישראל

 מ‡: מ. יו„
 במקביל לתקיפות באזור דמשק וחו־
דיווחה  לישראל,  סוריה  ייחסה  שאותן  מס, 
קפריסין כי עצם בלתי מזוהה - כלי טיס או 

טיל - התפוצץ בשטחה מצפון לבירה 
ניקוסיה. אין נפגעים באירוע. עדיין 
או  הטיל  לסטיית  גרם  מה  ברור  לא 
כלי הטיס, אם הייתה כזו. בקפריסין 
בודקים את השרידים ומחפשים בין 
מקור  על  שיצביעו  כיתובים  השאר 

העצם.
קפריסין  צפון  של  החוץ  שר 
"ממצאים  כי  אמר  אוזרסיי  קורדט 

כלי  שזה  מלמדים  העצם  של  ראשוניים 
טיס שנשא חומר נפץ או פיצוץ ישיר (טיל). 
הכיתוב על השרידים יאפשר לנו להבין בק־
קודם  צייץ  אוזרסיי  קרה".  מה  בדיוק  רוב 
מקור  צבא,  מגורמי  שקיבלתי  "ממידע  לכן: 

שלנו.  כלי  או  מסוק  היה  לא  הלילה  האירוע 
החיילים, השוטרים ואנשי כיבוי האש שלנו 

נמצאים בשטח וחוקרים את האירוע".
שראו  תקשורת  לכלי  סיפרו  אזרחים 
פיצוצים  שלושה  שמעו  ואז  בשמיים  אור 
עזים על הקרקע, למרגלות אזור הררי כ-20 

קילומטרים מצפון לניקוסיה. 
אקינצ'י  מוסטפא  קפריסין  צפון  נשיא 
רמז שהאירוע קשור לתקיפות בסוריה, וציין 
כי שלטונות הצבא מנסים להבין אם מדובר 
בטיל או בעצם אחר: "ברור שהוא לא הגיע 
מכאן. זו אחת ההשלכות של המלחמה באזור 

שפוגעת בארצנו".

עלות 78,000 ₪

עלות 59,000 ₪עלות 80,000 ₪

עלות 172,000 ₪ עלות 102,000 ₪

חדר מחשבים

תיקשוב

תרפיה במוזיקה
ספריה ומשחקיהוטיפול באומנות

מטבח טיפולי

בימים אלו הולך ונבנה בית מדרש לבחורי הישיבה. 

עלות 154,000 ₪ פינת חי

עלות 200,000 ₪

500,000 ₪ מפרידים בינם לעתיד טוב יותר
לתרומות לחצו כאן

500,000 ₪ מפרידים בינם לעתיד טוב יותר

>>

‡ ̃ הˆב ‚בולו-חל
הסברנו שכדי להצליח בעקביות על כל אחד חייב לעשות 
סייג לעצמו- לבנות גדרות, ומה כל כך חשוב בבניית גדר 

עצמית? גדר היא שומרת עלינו ממרחק בטוח מהסכנה. 

גדר  סביבו  לבנות  עליך  שלך,  בחיים  בור  מוצא  אתה  אם 
בטחון, על מנת שלא תיכשל ותיפול, כי ברגע שנפלת לבור 
זה כבר מיתה, בדיוק כמו שחז"ל עשו סייג לדברי תורה כדי 
שלא תגיע לאיסורי תורה, לכן תמיד עלינו לשמור ולהגן 
על עצמינו מטעויות, כלומר כל ענין הגדרות שנציב לעצ־

מינו זה על מנת לשמור ולהגן, 

וחופרים  בכביש,  תיקונים  שעושים  רואים  אנחנו  כאשר 
בור, מקפידים מאוד להקיפו בגדר, וכל זאת כי הגדר מונ־
עת מהעוברים ושבים שלא יכשלו ויפלו לבור כלומר מגינה 

עליהם מפני הסכנה,

אחד מהדרכים של החכמה זה כל אדם צריך לעשות "סייג 
לדבריו" משמעות המילה "סייג" זה גדר, כאשר אתה מוצא 
בור בחיים שלך אם אתה לא יכול לסתום אותו אתה מוכרח 
שע־ הנפילה  את  למנוע  לתוכו,  הנפילה  סכנת  את  למנוע 
לולה לפגוע בך ובאחרים, ובשביל זה על כל אחד למצוא 

שיטה שתסייע לו להימנע מלמעוד לתוך הטעויות הללו.

אנ־ לפעמים  אבל  פעם,  מידי  שלו  בחיים  טועה  אדם  כל 
ושוב  שוב  וחוזרים  טועים  עצמינו  את  למצוא  יכולים  חנו 
על הטעויות שלנו, השאלה מה אנחנו עושים במצב כזה? 
דוד המלך אומר "וחטאתי לנגדי תמיד" הטעויות שלי עו־
מדות לנגד עיני תמיד, לכן כל אחד לפני שמתחיל בכלל 
עליו לבדוק את עצמו עם הטעויות שלו. לעשות רשימת 
שלא  לדאוג  ולהתחיל  יום.  מידי  שלו,  האישית  השגיאות 
בע־ תבדוק  נכונים,  זהירות  באמצעי  לנקוט  עליהן,  יחזור 
צמך לאילו גדרות אתה זקוק לעצמך ותקים את הגדרות 

האלו עוד היום.

אגב כאשר אני מדבר על בור של החיים, יש אנשים שכמה 
שמנסים לעזור להם ומדברים ומתאמצים בשביליהם עדין 
הם לא קמים ולא לוקחים אחריות על עצמם, לאנשים כאלו 
פשוט להרפות מהם הם חייבים להבין שעליהם לקחת אח־
ריות על עצמם ולא לשקוע ברחמים עצמיים, אל תפעילו 
את המנגנון הרגשי שלכם עליהם "אבל הוא מסכן" צריך 
לעזור לו, כי לא תוכלו לעזור להם כי הם עדין לא בשלים 
לזה, אנשים כאלה יקומו ויעזרו לעצמם, ויקשיבו לכם רק 
כאשר הם יהיו עמוק בתוך הבור רק אז הם יתעוררו מחו־
סר ברירה, עכשיו הזמן שתדאג לעצמך להרגיש חיים יותר 
טובים ורגועים, מרכז האומץ לשנות מלווה אותך בתוכנית 
ההצ־ לתוצאות,  מלאה  באחריות  להצלחה  אישית  ליווי 
קורס  שלישי14.7.19  מחזור  נפתח  עכשיו  ממשיכה  לחה 
TMP-   פרונטלי לתכנות תת המודע טראנס וסוגסטיות

Therapeutic Mind Programming

 NLP Basic Practitioner  | סוגסטיבי  מודרך  דמיון 
ובאנשים,  בעצמך  עמוקים  שינוי  תהליכי  להניע  לדעת 
להתחבר לכל אדם בשניות, להיות אדם משפיע וכריזמטי 
שממגנט אליו אנשים אתה חייב! לרכוש את היכולת לתכ־

נת את תת המודע! קורס ה- TMP המקיף ביותר של ד"ר 
שינוי לכל הפרטים המלאים 0506669924        קורס מתו־
מצת ועניני וממוקד מטרה  טראנס וסוגסטיה תרפי ברמה 
הגבוהה ביותר לתכנת את תת המודע לעשות את הבלתי 

אפשרי לפרטים 0506669924.הראשון מסוגו בישראל

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

http://bit.ly/2xpmqSo-chinuch
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דו"ח קו לעובד:

 43 הרוגים בתאונות עבודה 
מתחילת 2019

 בדו"ח החצי שנתי של הארגון עולה כי ענף הבניין הוא הקטלני ביותר ◆ זאת 
למרות הדגש של משרדי הממשלה לקידום הבטיחות

 מ‡: מ. יו„

של  שנתי  החצי  הדו"ח   
תמונה  מציג  לעובד"  "קו  ארגון 
 43 נהרגו   2019 בשנת  עגומה, 
פועלים בתאונות עבודה. מהדוח 
הקטלני  הוא  הבניין  ענף  כי  עלה 
ביותר, למרות הדגש של משרדי 

הממשלה לקידום הבטיחות.
של  עלייה  ישנה  כן,  כמו 
בענף  ההרוגים  במספר   26%

של  הראשונה  במחצית  הבנייה 
השנה, לעומת התקופה המקבילה 
ב-2018 - 24 הרוגים לעומת 19 
פצועים.  וכ-164  שעברה,  בשנה 
נרשמה  ומסחר  שירותים  בענף 
של  יותר  אף  משמעותית  עלייה 
בתקופה  ההרוגים  במספר   66%
המקבילה  התקופה  לעומת  זאת 
בני  עשרה  כאשר  שעברה,  בשנה 
בלבד  שישה  לעומת  נהרגו  אדם 

ב-2018.

המר־ הסיבות  הדו"ח,  לפי 
במשק  העבודה  לתאונות  כזיות 
הישראלי הן: נפילה מגובה, פגי־
וד־ כבד  חפץ  נפילת  ידי  על  עה 
הגו־ מהווה  מגובה  נפילה  ריסה. 
עבודה  לתאונות  אחת  מספר  רם 
מהן.  ל-40%  ואחראית  קטלניות 
בתאונות  המוביל  הינו  זה  גורם 
הענפים:  בשני  קטלניות  עבודה 
ושירו־ מהתאונות)   50%) בנייה 

תים ומסחר (55% מהתאונות).

"דאע"ש עלולים לחזור, בלי 
שנשים לב"

 את הדברים אמר ברט מקגורק, לשעבר השליח הנשיאותי המיוחד לקואליציה 
הבינ"ל נגד דאע"ש ◆ הוא הזהיר מפני שאננות במזרח התיכון

 מ‡: מ. יו„
לשע־ מקגורק,  ברט   
המיוחד  הנשיאותי  השליח  בר 
דאע"ש  נגד  הבינ"ל  לקואליציה 
שאנן  התיכון  שהמזרח  מזהיר 
שדאע"ש  לאפשרות  נערך  ולא 
על  להשתלט  וינסה  יתאושש 

האזור.
להסתכל  חייבים  "אנחנו 
גם  וללמוד  במראה  עצמנו  על 
מדברים שלא הלכו כהלכה. כיום 
התיכון  במזרח  ארה"ב  מדיניות 
מנ־ דאע"ש  באיראן.  מתמקדת 
מחו־ שנוצר  הוואקום  את  צלת 
עבודה  עשינו  שקיים.  הסדר  סר 
אם  אך  דאע"ש,  בהשמדת  טובה 
לא נשים לב הם עלולים לחזור", 

הוסף מקגורג.
לדבריו, "כיום המאבק בט־
של  הכוחות  ממאבק  מושפע  רור 
וממוקד  וסין  רוסיה  עם  ארה"ב 
מחפ־ דאע"ש  מדיניות  באיראן. 

שים דרכים לחזור לכוח".
המוסד  ראש  פרדו,  תמיר 
הול־ לא  "אנחנו  הוסיף,  לשעבר 
כים לכיוון פתרון. שיתוף פעולה 
רק  ולא  האנשים  בין  הוא  אמיתי 
לעיראק  הפלישה  מנהיגים.  בין 
הייתה אבן הדומינו שהפילה את 

כל האבנים" .

אין  האחרונות  "בשנים 
התי־ במזרח  ששולט  על  כוח 
להוריד  מנסה  לא  אחד  אף  כון. 
את  לנו  יש  כעת  הלהבות.  את 
אנח־ .כיום  רוסיה  ואת  סין 
מדיניות  היא  מה  רואים  לא  נו 
החוץ הברורה של ארה"ב כלפי 
רואים  אנחנו  התיכון.  המזרח 
אבל  איראן  כלפי  המדינות  את 
המדיניות  את  רואים  לא  אנחנו 
התיכון.  המזרח  שאר  כלפי 
כיום, שם המשחק הוא כלכלה. 
הלה־ את  להוריד  יכולה  סין 

בות", דברי פרדו.
בפאנל  השתתף  מקגורק 
התי־ המזרח  של  עתידו  בנושא 

פרדו,  תמיר  בהשתתפות  כון 
עמוס  לשעבר,  המוסד  ראש 
למדיניות  המכון  ראש  גלעד, 
הרצליה,  כנס  ויו"ר  ואסטרטגיה 
פקי־ שגריר  האקק'אני,  חוסיין 
דליה  ד"ר  בארה"ב,  לשעבר  סטן 
למדיניות  מהמכון  דסה-קאיה, 
סר.  בארה"ב,   RANDציבורית
בריטניה  שגריר  ג'נקינס,  ג'ון 
ד"ר  לשעבר,  הסעודית  לערב 
המכון  מנהל  סגנית,  שאק,  קורי 
אסטרט־ ללימודי  הבינלאומי 
בינגבינג  ופרופ'  בריטניה  גיה, 
וו, חוקר מיוחד במכון ללימודים 
ואסטרטגיה  בינלאומיים 

באוניברסיטת פקין, סין.

פרק י - להתחבר עם הספירות לפי הזמן
ֵהיַאְך  ַהּתוָֹרה  ִמן  ּוְגדוָֹלה  ה  ַרבָּ ֵעָצה  יא.)  ף  (דַּ ֵראשִׁית  בְּ ָפָרשַׁת  בְּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ֵרׁש  פֵּ
ָהֶעְליוֹנוֹת  ִפירוֹת  ַהסְּ ִמן  ֵרד  ִיפָּ ְולֹא  ּה,  בָּ ְוִיְתַנֵהג  ָהֶעְליוָֹנה  ְקֻדשָּׁה  בִּ ָהָאָדם  ר  ִיְתַקשֵּׁ
ְסִפיָרה ׁשוֶֹלֶטת  ַמן, רוֶֹצה לוַֹמר ָלַדַעת ֵאיזוֹ  ִפי ַהזְּ ֶזה ְלִהְתַנֵהג כְּ ִדיר, ְוָצִריְך ָהָאָדם בָּ תָּ

וֶֹלֶטת. ה ַהשּׁ דָּ ְתַיֵחס ֶאל ַהמִּ ּקּון ַהמִּ ּה ְוַלֲעשׂוֹת ַהתִּ ר בָּ ּוְלִהְתַקשֵּׁ

בלילה יתקשר עם המלכות
ת  ִמדַּ ַלְיָלה  ִהיא  ִליָטה  ַהשְּׁ ַוֲהֵרי  תוֹ,  ִמטָּ ַעל  ָהָאָדם  ִכיַבת  שְׁ ֵעת  ְיָלה  ֵמַהלַּ ְוִהְתִחיל 
ְלָטא, ַמה ַיֲעֶשׂה,  ֵעין ִמיָתה ְוִאיָלָנא ְדמוָֹתא שָׁ ָנה ִהיא כְּ ְלכּות, ְוהּוא הוֵֹלְך ִלישֹׁן, ַהשֵּׁ ַהמַּ
ָתּה,  ְקֻדשָּׁ ְבִחיַנת  בִּ ְלכּות  ַהמַּ ת  ִמדַּ סוֹד  ַהְינּו  דְּ ֻדשָּׁה  ַהקְּ סוֹד  בְּ ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ים  ְוַיְקדִּ ן  ְיַתקֵּ
ַלְיָלה  ֲחצוֹת  בַּ ָקם  ב.  ַהלֵּ בכונת  ֵלָמה  שְׁ ַמִים  שָׁ ַמְלכּות  עֹל  ל  ִויַקבֵּ תוֹ  ִמטָּ ַעל  ֵיֵלְך  ְוָלֶזה 
ִכיָנה  ַהשְּׁ ן  ִויַתקֵּ ִויָבֵרְך,  ָשׂרוֹ  ִמבְּ ָרָעה  ְוַיֲעִביר  ֲעֵליֶהם  וֶֹלֶטת  ַהשּׁ ה  ִלפָּ ֵמַהקְּ ָיָדיו  ִיּטוֹל 
שְׁמֹר ָעֶליָך" ִמן ַהִחצוִֹנים  ָך תִּ ְכבְּ שָׁ ֵלי ו, כב): "בְּ ֵעֶסק ַהּתוָֹרה, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ָעֶליָה (ִמשְׁ בְּ
ְבַגן ֵעֶדן  ָמתוֹ  יוַֹקן ִנשְׁ ה דְּ ּה, ְוִיְתַעלֶּ ְוהּוא ִעמָּ ר ִעּמוֹ  "ַוֲהִקיצוָֹת ִהיא ְתִשׂיֶחָך" . ְוִתְתַקשֵּׁ
ַע ִעם  ֲעשֵׁ ם הּוא ְלִהשְׁתַּ ְפֶאֶרת ָיבֹא שָׁם גַּ יִקים, ְוַהתִּ דִּ ְכֶנֶסת שָׁם ִעם ַהצַּ ִכיָנה ַהנִּ ִעם ַהשְּׁ
יָתה  ֵמַהמִּ ּה  ִעמָּ ָנַסע  ׁש  ַממָּ ֲהֵרי  ְלקוֹלוֹ.  יִבים  ַמְקשִׁ ם  לָּ כֻּ שֶׁ ֶחְבָרָתם,  בְּ ְוִעּמוֹ  יִקים  דִּ ַהצַּ
אוֹר  ָעָליו  ְלִהְתנוֵֹצץ  ְוִהְתִחיל  ֵעֶדן  ן  גַּ סוֹד  בְּ ְוִנְקשָׁר  ָהֶעְליוִֹנים  ים  ַהַחיִּ סוֹד  ֶאל  ָנה  ְוַהשֵּׁ

ף קל:). רּוָמה (דַּ ָפָרשַׁת תְּ ֵרׁש בְּ יִקים, ְוֵכן פֵּ דִּ ַגן ֵעֶדן ַעל ַהצַּ ְתנוֵֹצץ בְּ ְפֶאֶרת ַהמִּ ַהתִּ

בשחר יתקשר עם מדות שלשת האבות הכלולים בתפארת
ֶנֶסת, ְוָקשַׁר ַעְצמוֹ  ֵנס ְלֵבית ַהכְּ ן ָלבֹא ִלכָּ ם כֵּ ַחר, ִהְתִחיל הּוא גַּ ים ְוָעָלה ַעּמּוד ַהשָּׁ כִּ ִהשְׁ
ים ה, ח) ְוכּו',  ִהלִּ ָך ָאבוֹא" (תְּ רֹב ַחְסדְּ ֶנֶסת אוֵֹמר "ַוֲאִני בְּ ית ַהכְּ ֶפַתח בֵּ שְׁלֹשָׁה ָאבוֹת. בְּ בִּ

ְפֶאֶרת, ְוִנְכָנס ִלְכֶנֶסת ַמְלכּות. בּוָרה תִּ לּול ֶחֶסד גְּ ְפֶאֶרת ָאָדם כָּ סוֹד ַהתִּ ְוכוֵֹלל ַעְצמוֹ בְּ

שְׁלֹשָׁה ָאבוֹת: סּוק בִּ פָּ ן בַּ ּוְמַכוֵּ

א ַאְבָרָהם, ָך" - דָּ רֹב ַחְסדְּ •  "בְּ

ף קוָֹמתוֹ ֶנֶגד  ֲחָוָיה ִלְכפֹּ תַּ ְטֵריּה ִהשְׁ ִמסִּ א ִיְצָחק, דְּ ָך" - דָּ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדשְׁ •  "ֶאשְׁתַּ
ָהַרֲחִמים  שֶַׁפע  ְך  ֻיְמשַׁ י  כִּ ָניו  ִמפָּ ִנְדֵחית  ָעה  ַהשָּׁ ְוָאז  ֶניָה,  ִמפָּ ִנְדֶחה  ִלְהיוֹת  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ

ָקּה. ִמְלַמְעָלה ָעֶליָה ְלַמתְּ

ֵראשִׁית כח, יז). יּה (בְּ ְכִתיב בֵּ א ַיֲעקֹב, דִּ ִיְרָאֶתָך" - דָּ •  "בְּ

ָנה,  וָּ ַהכַּ ִהיא  ַכְרנּו  זָּ שֶׁ ַמֲחשָָׁבה  י  כִּ ּוַמֲעֶשׂה,  ּבּור  דִּ ַמְחשָָׁבה  בְּ ָבֶהם  ַעְצמוֹ  ַלל  כָּ ַוֲהֵרי 
ַתֲחָוָיתוֹ ֶנֶגד ֵהיָכלוֹ.  ֶנֶסת ְוִהשְׁ יָאה ְלֵבית ַהכְּ ֲעֶשׂה ַהבִּ סּוק, ְוַהמַּ ּבּור הּוא ַהפָּ ַהדִּ

כ"ט לחודש

נס בחדרה: פעוטה ניצלה מחנק
חובש חילץ מקנה הנשימה של הפעוטה את העטיפה שגרמה לה לחנק

מ‡: יר‡ל לבי‡
נח־ שנה  חצי  כבת  פעוטה 
חובשים  בחדרה.  בביתה  נקה 
באיחוד הצלה סניף חדרה הצילו 

את חייה בחסדי שמים.
חובש  שרביט  ישראל 

ראשון  שהגיע  הצלה  באיחוד 
כנסת  בבית  "הייתי  סיפר:  לזירה 
על  הקריאה  את  וקיבלתי  בסמוך 
למקום  הגעתי  שנחנקה.  פעוטה 
מקבלת  שניות  כעשרים  בתוך 
הקריאה וחילצתי מקנה הנשימה 

של הפעוטה שהכחילה חלק מע־
טיפה של קרחון (ארטיק קרח).

כעת  מצבה  הנס  למרבה 
חייה  כי  ספק  ואין  טוב  מוגדר 
ניצלו בזכות ההגעה המהירה שלי 

לזירה".
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בן גביר: "לירות במתפרעים על מנת להרוג"
עו"ד בן גביר על ההתפרעויות במזרח ירושלים: "מזרח ירושלים הפך לרמאללה. יש לירות ביורי 

זיקוקים ומיידי אבנים ובקת"בים על מנת להרוג"

מ‡: יר‡ל לבי‡
עו"ד איתמר בן גביר, מראשי עוצמה 
של  הגוברות  להתפרעויות  מגיב  יהודית, 
בשכונות  האחרונים  בימים  מחבלים  מאות 
שועפאט  עיסאוויה,  בהן  ירושלים,  מזרח 

ומ.פ שועפאט.
בסרטו־ "כשצופים  כי  אומר  גביר  בן 
מאות  רואים  בהם  מהשטח,  ותמונות  נים 
לעבר  ישיר  בכינון  זיקוקים  יורים  מחבלים 
תבעירה,  ובקבוקי  אבנים  מיידים  שוטרים, 
דלים  באמצעים  מגיבים  השוטרים  ואילו 
ירוש־ מזרח  שטח  כי  הרושם  עושה  מאוד, 

לים הפך לרמאללה".
לעבר  מאשימה  אצבע  מפנה  גביר  בן 
אשמה  יש  להבהיר:  "יש  ישראל:  ממשלת 
שטחים  בו  הזה  לטירוף  ובלעדית  אחת 
חמאס  מעוזי  להיות  הפכו  ישראל  בבירת 
- וזוהי ממשלת ישראל, והשר לבטחון הפ־
נים. לא ייתכן שכאשר מחבלים יורים זיקו־
אותם,  לרצוח  מנת  על  שוטרים  לעבר  קים 

השוטרים מגיבים בגז מדמיע".
הפתיחה  "הוראות  גביר,  בן  לדברי 
הניתנת  המעוותת  מההגדרה  נובעות  באש 
לאירועי הטרור הללו - 'הפרות סדר'. בגלל 

כאל  הללו  לאירועים  מתייחסת  שהמשטרה 
אירועי  כאל  ולא  אלימה,  קצת  הפגנה  עוד 
טרור לכל דבר ועניין, היא פשוט מנסה לפזר 
את ההפגנות ומשתמשת באמצעים שהוכחו 
כבר מזמן כלא יעילים באירועים כאלו. הגיע 
הזי־ ירי  את  להגדיר  דיסקט:  להחליף  הזמן 
כאירועי  והבקת"בים  האבנים  וידויי  קוקים 
ומיידה  זיקוקים  שיורה  במי  ולירות  טרור, 
אבנים על מנת להרוג. החוק קובע מפורשות 
שמותר ואף רצוי לפגוע על מנת להרוג במי 
שמנסה לרצוח שוטרים ואזרחים, וכך המש־

טרה צריכה לנהוג".

הממשלה אישרה: עובדי הבניין הזרים 
לא יעזבו, מכסת העובדים תגדל

הממשלה אישרה להאריך את שהייתם של 1,878 פועלי בניין זרים "ותיקים" בחצי שנה נוספת ◆ 
קבלנים מעריכים כי עזיבתם תאט מאוד את העבודה

מ‡: יר‡ל לבי‡
הצעת  את  הבוקר  אישרה  הממשלה 
שאשא  יפעת  ד"ר  והשיכון  הבינוי  שרת 
ביטון להשאיר את מכסת העובדים  הזרים 

בענף הבנייה על 16,500 עובדים.
שרת  של  הצעתה  התקבלה  בנוסף, 
שהייתם  תוקף  להארכת  והשיכון  הבינוי 
של עובדים ותיקים בענף הבנייה בחצי שנה 
מכסת  את  הממשלה  הגדילה  כל  ולצורך 
מנת  על  נוספים   1800 ב  הזרים  העובדים 

להביא מחליפים לפני שאלה יצאו.
עבודת מטה שבוצעה בשנת 2013 על 
ידי משרד הבינוי והשיכון המליצה להגדיל 
הבניין  בענף  הזרים  העובדים  מכסת  את 
אישרה  הממשלה  ל-20,000.   מ-8,000 
 ,2016 בשנת  אולם  המשרד,   המלצת  את 
לענף  פלסטינים  לכניסת  החלטה  במסגרת 
בלבד  ל16,500  המכסה  הופחתה  הבנייה, 
העובדים  מכסת  את  להגדיל  מנת  על  וזאת 

הפלסטינים.
מספר הרישיונות כיום כמעט וממצה 
את המכסה, אולם כ-1,800 עובדים מתוכם 

מעל  השוהים  ותיקים  סינים  עובדים  הינם 
את  לאפשר  מנת  ועל  בישראל,  שנים  כ 7  
הנחתה  הבנייה  בענף  לפגוע  מבלי  יציאתם 
המקצוע  גורמי  את  והשיכון  הבינוי  שרת 

במשרדה להביא עוד 2,000 עובדים מסין.
מטעם  משלחת  יצאה  כחודש  לפני 
עם  ההסכם  הגדלת  על  לחתום  המדינה 
הסינים וזאת לאחר שהגיעו לישראל 6,000 

עובדים מההסכם הקודם.
להח־ צפויים  החדשים  העובדים 
יציאתם  אשר  הותיקים,  העובדים  את  ליף 
לישראל,  הכניסה  לחוק  בהתאם  נדרשת 
המכסה  של  הגדלה  אישרה  הממשלה  אך 
הגדלה   ,31.12.2019 עד  נוספים   1800 ב 
חדשים,   עובדים  של  כניסה  מאפשרת  זו 

בטרם יצאו העובדים הותיקים.
כי  נמסר  והשיכון  הבינוי  ממשרד 
האוכלו־ רשות  עם  יחד  פועל  המשרד 
הבניין  לענף  עובדים  להבאת  וההגירה  סין 
הובאו  האחרונה  ובשנה  מדינות  ממספר 
עובדים   6,300 מעל  ההסכמים  במסגרת 
פועל  המשרד  ואוקראינה.  מולדובה  מסין, 

לא  אשר  הותיקים  העובדים  כלל  להחלפת 
הגיעו לישראל במסגרת הסכמים בילטרא־
ליים או באמצעות חברות בנייה זרות אולם 
על  ומאוזנת  מושכלת  בצורה  זאת  עושה 

מנת לא לפגוע בשוק הבנייה.
מנוסים  שעוזבים  שהפועלים  כיוון 
לשכת  יו"ר  מזרחי,  רוני  לדברי  ביותר,. 
מה־ רבע  יכסה  לא  חדש  "פועל  הקבלנים, 
את  להכשיר  חודשים  ייקח  שלהם.  תפוקה 

החדשים".
זר  אדם  כוח  תאגידי  התאחדות  יו"ר 
תרומת  כי  אומר  ניצן,  אלדד  הנדל"ן,  בענף 
לדבריו,  קריטית.  השנה  שיעזבו  הפועלים 
כדי  פועלים  די  בזמן  שייקלטו  סביר  "לא 
זרים  פועלים  מכ-13,500  מחסור.  למנוע 
לעו־ זאת   - ל-10,000  נרד  כיום,  בענף 
שאישרה  עובדים   16,500 של  מכסה  מת 
ניצן  הבהול".  הצורך  בשל  לענף  הממשלה 
קרא "למלא את המכסה ולהכניס לישראל 
ההכשרות  אחרי  ורק  עובדים,  כ-6,500 
העובדים  את  להוציא  בפועל,  וקליטתם 

הוותיקים".

נתפסו תכשירים 
מזויפים שעלולים לסכן 

את המשתמשים בו
 Genotropin ® אזהרה: נתפסו תכשירים מזויפים מסוג

 12 mg

מ‡: יר‡ל לבי‡
האגף  של  משותפת  בפעילות 
הבריאות  במשרד  ופיקוח  לאכיפה 
ומשטרת ישראל  נתפסו מאות רבות 
מזויפים  אנאבוליים  סטרואידים  של 
באופן  המשמשים  גדילה  והורמוני 
שריר.   מסת  פיתוח  לצורך  חוקי  לא 
פעילות זו התקיימה כחלק מחשיפה 
אנאבו־ חומרים  של  הפצה  של  רשת 

ליים בקרב מפתחי גוף.
שנ־ התכשירים  של  בבדיקה 
ובעל  הבריאות  משרד  ידי  על  תפסו 
פייזר),  (חברת  בישראל  הרישום 
עלה שאחד החומרים שנתפסו מסוג 
Genotropin® 12 mg, ולו מספר 
התפוגה  ותאריך   S20128 האצווה 
החומר  מזויף.  מוצר  הינו   05/2021
חברת  ידי  על  משווק  אינו  המזויף 
ביש־ לשיווק  מאושר  ואינו  פייזר, 
של  ויעילותו  בטיחותו  לפיכך,  ראל. 
בו  ושימוש  ידועים,  אינם  זה  תכשיר 

עלול לסכן את בריאות המשתמש.

חברת פייזר שיווקה בעבר תכ־
 Genotropin 5.3mg אחר-  שיר 
עם  אך   ,S20128 האצווה  מספר  עם 

תאריך התפוגה 04/2019.
המזויף  המוצר  את  לזהות  ניתן 

על פי מספר סימנים עיקריים:
מספר  המזויף  לתכשיר       (1
תפוגה  ותאריך   S20128 אצווה 

05/2021
תיווי  אין  המזויף  למוצר       (2

בשפה העברית.
בפריט  נתקל  ואדם  במידה 
 Genotropin 12 לעיל  המתואר 
ותאריך   S20128 אצווה ,מספר   mg
על  לדווח  -ניתן   05/2021 התפוגה 
כך לאגף לאכיפה ופיקוח של משרד 
הב־ (קול   5400* בטלפון  הבריאות 

ריאות).
לד־ מתבקש  הרוקחים  ציבור 
במידה  הבריאות  למשרד  מידית  ווח 
וזוהתה אצווה זו במלאי בתי המסחר 

או בתי המרקחת.

עמותת אור ירוק: 

בחודשי הקיץ הכי 
מסוכן בכבישי הערים

מהו החודש המסוכן בכבישי הערים? בתל אביב 
ובירושלים הכי מסוכן ביוני, בחיפה - יולי, בנתניה, רמת 
גן ובבת ים הכי מסוכן באוגוסט, בבאר שבע דווקא הכי 

מסוכן במרץ

מ‡: יר‡ל לבי‡

מב־ אנשים  יותר  הקיץ  חודשי 
הש־ למסגרות,  מחוץ  בחופשה,  לים 
את  מגביר  הכבד  החום  נשברת,  גרה 
העייפות וקשה יותר להתרכז. על פי 
לנתו־ ירוק  אור  עמותת  של  ניתוח 
השנים  חמש  של  בבחינה  הלמ"ס  ני 
כי  עולה   ,(2014-2018) האחרונות 
החודש בו המסוכנות הגבוהה ביותר 
להיפגע בתאונת דרכים בתחום העי־

רוני הוא חודש יוני.
בחמש השנים האחרונות נפגעו 
בחודש יוני 6,456 בני אדם בתאונות 
החודש  ובישובים,  בערים  דרכים 
הבא אחריו במסוכנות הוא מרץ שב־
מהלכו נפגעו 6,312 בני אדם, לאחריו 
מאי שבמהלכו נפגעו 6,232 בני אדם 
בתאונות ואחריהם אוגוסט ויולי בה־

פרשים קטנים: 6,211 נפגעים בחודש 
אוגוסט ו6,206 נפגעים ביולי. החודש 
בו המסוכנות היא הנמוכה ביותר הוא 
החודש החורפי דצמבר כאשר בחמש 
בתאונות  נפגעו  האחרונות  השנים 

בחודש זה 5,182 בני אדם.
במהלך  נפגעו  אביב-יפו  בתל 
האחרו־ השנים  בחמש  יוני  חודש 
בו  החודש  והוא  אדם  בני   806 נות 
בעיר,  ביותר  הגבוה  הנפגעים  מספר 
הג־ הנפגעים  מספר  בירושלים  גם 
נפגעו   698  – יוני  בחודש  ביותר  בוה 
 400 נפגעו  בחיפה  דרכים.  בתאונות 
החודש  והוא  יולי  בחודש  אדם  בני 
שבע   בבאר  בעיר,  ביותר  המסוכן 
ובפתח תקווה החודש המסוכן ביותר 
נפגעו  שבמהלכו  מרץ  דווקא  הוא 
בתאונות דרכים בבאר שבע 287 בני 

אדם ובפתח תקווה 286 .

כשבוע לאחר התפטרות איוב קרא: מקורבו 
של רה"מ דודי אמסלם מונה לשר התקשורת
לאחר הןדעת היועמ"ש כי נתניהו לא יוכל להחזיק בתיק, מינה רה"מ את אמסלם לשר התקשורת

מ‡: ח. פרנ˜ל
של  מקורבו  אמסלם,  דודי  הכנסת  חבר 
ראש הממשלה בנימין נתניהו, מונה אמש (שני) 
את  החליף  אמסלם  התקשורת.  שר  למשרת 
השר לשעבר איוב קרא שכזכור התפטר לפני 
כשבוע מתפקידו לאחר שהצהיר כי אינו מת־
מודד על משרת השגריר במצרים. קרא טען כי 
לבריו בליכוד בגדו בו וכי הוא יוצא לקרב על 
טיהור שמו הפוליטי. אמסלם הגיב למינוי ואמר 
את  לשרת  הגדולה  הזכות  על  " שמח  הוא  כי 
עם ישראל בתפקיד שר התקשורת. אני מודה 

לראש הממשלה בנימין נתניהו על האמון. 
התח־ שר  ונצליח".  נעשה  ה'  בעזרת 
אמסלם  את  בירך  סמוטריץ  בצלאל  בורה 
ואמר: " מאחל הצלחה לחברי  דודי אמסלם 
ראוי  איש  דודי  התקשורת.  כשר  בתפקידו 

ורציני ויעשה חיל ללא כל ספק". 
יצויין כי גם המינוי הזה, כמו מינויהם 
והתח־ החינוך  לשרי  וסמוטריץ  פרץ  של 

לתקופת  זמני  מינוי  הינו  (בהתאמה),  בורה 
ממשלת המעבר עד בחירות 2019 שייערכו 

בספטמבר
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03-742-742-7

אאוואו חייגו ל: 053-3194968

מחאת הנכים מתחדשת: 
"הבחירות החוזרות על חשבוננו"

לאחר ישיבה הוחלט כי מחאת הנכים תמשיך ותתעצם והפעם במתכונת שונה, 
מועצמת ללא פשרות ועם הרבה הפתעות

מ‡: יר‡ל לבי‡
בישי־ אמרו  הנכים  ארגוני 
הנ־ מחאת  כי  אתמול  סגורה  בה 
ציבורי  יום  מהסדר  תרד  לא  כים 
וכי הם מוכנים להוראות ממובילי 
וכרגע  המאבק  להמשך  המחאה 
ול־ חדשות  להוראות  ממתינים 
שמתבצע  מה  שטח  פעילי  גיוס 

כבר בימים אלו.
קבוצת  מוביל  כהן  אייל 
מע־ לפנתרים"  הופכים  "הנכים 
ביר מסר תקיף לממשלת ישראל 
ולשר  נתניהו  בנימין  ולרה"מ 
נשקוט  "לא  כחלון  משה  האוצר 
עד שקצבאות הנכים יועלו לגובה 
שממשלת  חבל  המינימום.  שכר 
מה  כי  כוח,  רק  מבינה  ישראל 
שנותר לנו הנכים זה לצאת ולה־
פגין. הפעם נהיה יותר רלוונטים 
הנכים  ומחאת  עקשניים   ויותר 

מה  במדינה  מקום  לכל  תגיע 
שלא היה בעבר, ולכל המקומות 
האסטרטגיים  הכוללים נמלי ים, 
אויר ויבשה, אנחנו מכינים הפעם 
הפתעות חדשות שלא היו בעבר 
הישראלי  במשק  קשות  ויפגעו 

מה שאנו לא מעוניינים בו.
מו־ ישראל  ממשלת  "ראש 

ישראל  עם  את  אלו  בימים  ביל 
לבחירות מיותרות שעולה למדינה 
מליארדי שקלים על חשבון ציבור 
שבשנת  כסף  העם,  וציבור  הנכים 
קי־ להעלאת  לעבור  אמור   2020
צבאות הנכים אך בספק אם יועבר 
עקב בזבוז בחירות", הוסיף מוביל 

מחאת הנכים הופכים לפנתרים.

בעקבות סגירת שדה דב: 
ראשי ערים החליטו לא לתת 

שירותי קבלת קהל
עיריות באר שבע, יבנה, וחיפה הודיעו כי לא יינתנו שירותי קבלת קהל במוקדי 

השירות העירוניים 

מ‡: יר‡ל לבי‡  
יבנה,  שבע,  באר  עיריות 
שי־ יינתנו  לא  כי  הודיעו  וחיפה 
רותי קבלת קהל במוקדי השירות 
החל־ בעקבות  זאת,  העירוניים. 
להז־ המקומי  השלטון  מרכז  טת 
דהות עם מחאת עיריית אילת על 

סגירת שדה דב.
ראש עיריית אילת - מאיר 
להחל־ בתגובה  אמר  הלוי  יצחק 
היום  הוא  ״היום  השדה:  על  טה 
בכל  הציבוריים.  בחיי  העצוב 
החמ־ התבונה,  כי  קיוויתי,  לבי 

הם  אילת  לתושבי  והרגישות  לה 
שינצחו, אבל לצערי, בצע הכסף 
והאח־ ההגיון  הצדק,  את  ניצח 
של  אילת  העיר  הלאומית.  ריות 
של  אילת  העיר  תהיה  לא  מחר 

היום״.
אמר  ההטבות,  לסל  באשר 

לא  אחד  ״אף  העירייה:  ראש 
שלנו  זכות  זו  טובה,  לנו  עושה 
ממטה  המדינה״.  של  וחובתה 
הממשלה  ״ראש  נמסר:  המאבק 
היסטו־ בהחלטה  נתניהו  בנימין 
רית ואומללה, הנחית הערב מכה 
קשה על העיר אילת, חוליה ותו־
שביה ועל ענף התיירות שמהווה 
את מקור הפרנסה בעיר. החלטת 
לכאוס  תוביל  הממשלה  ראש 
ניתוק  עם  בעיר  כעת  שיווצר 
כל  דב.  שדה  שלה,  החמצן  צינור 
שנו־ שהמנחת  הוא  שביקשנו 
עד  לפעול  ימשיך  חיים,  לנו  תן 
למתן היתרי בניה לבעלי הקרקע 
אולם  והממשלתיים,  הפרטיים 
מצד  נוראית  באטימות  נתקלנו 
את  שהעדיפו  הממשלה  גורמי 
מחויבותם  פני  על  המיידי  הכסף 

לאזרחים ולפריפריה״.

אר־ "חברת  ארקיע:  תגובת 
קיע מקבלת בצער רב את החלטת 
ראש הממשלה לסגור את שדה דב. 
המש־ תעופה  של  רחבה  בראייה 

ישראל  מדינת  אזרחי  צורכי  רתת 
שות־ היינו  ובמרכז,   בפריפריה 
שהיא  הסגירה  כנגד  למאבק  פים 
לאומית  חברתית,  טעות  לדעתנו 
כדר־ ארקיע   - אבל  וכלכלית. 

לאילת  הטיסות  תחילת  מיום  כה 
ב-1949 תמשיך עם הפנים קדימה 
בטי־ שהשירות  כדי  הכול  ותעשה 
והפגיעה  מיטבי  יהיה  לאילת  סות 
אילת  ותושבי  כולם  בלקוחותינו 
בפרט תהיה מזערית. לוח הטיסות 
של החברה יועתק לנתב״ג, החברה 
לשמור  נתב״ג  עם  בתאום  תנסה 
הזמנים  לוח  על  שיתאפשר  ככל 
ולקו־ דב  משדה  שתוכנן  המקורי 

חותינו יעודכנו בהתאם".
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ארה"ב: אושר תקציב ההגנה לשנת 
2020 בסך 750 מיליארד דולר

תקציב ההגנה לשנה הבאה יסתכם ב-750 מיליארד דולר ◆ הדמוקרטים הביעו דאגה מגודלו העצום 
של התקציב, ומהיעדר בקרה על יכולותיו של הנשיא טראמפ ליזום פעולות מלחמתיות

מ‡ פ. יוחנן
הסנט של ארה"ב אישר את חוק תק־
ציב ההגנה לשנה הבאה בסך 750 מיליארד 
מגודלו  דאגה  הביעו  הדמוקרטים  דולר. 
העצום של התקציב, מהגדלת מאגר הנשק 
הגרעיני שבידי ארה"ב ומהיעדר בקרה על 
יכולותיו של הנשיא טראמפ ליזום פעולות 

מלחמתיות.
הצעה  דחה  בסנט  הרפובליקני  הרוב 
נגד  צבאית  תקיפה  ליזום  מהנשיא  למנוע 
איראן ללא אישור הקונגרס. בעניין זה אמר 
מה  "אין  כי  ביפן   G-20 בוועידת  טראמפ 

למהר בענין המתיחות עם איראן. אני סבור 
שבסוף זה יסתדר. אם יסתדר, טוב. ואם לא 

– אתם תשמעו על כך", אמר הנשיא.
אמר  ההגנה  תקציב  אישור  בעניין 
הסנט  של  המזויינים  הכוחות  ועדת  יו"ר 
סנטור ג'ים אינהוף (רפובלקני) כי חוק הת־
קציב הוא המשך למדיניות הנשיא "לבנות 
עם  ולהתמודד  ארה"ב  צבא  את  מחדש" 
איומים גלובליים. "העולם מאבד מיציבותו 
כל הזמן", אמר סנטור אינהוף, "והמדיניות 
אסט־ תחרות  היטב:  מוגדרת  האסטרטגית 
איומים  המשך  רוסיה,  ועם  סין  עם  רטגית 

וקוריאה  איראן  כמו  סרבניות  ממדינות 
חד־ טכנולוגיות  טרור,  ארגוני  הצפונית, 
החיצון  בחלל  חדשים  לחימה  ותחומי  שות 
ובמרחב הסייבר. ואין גם לשכוח שנים של 

היעדר תקציבים בממשלים קודמים".
בחודש הבא ידון בית הנבחרים בהצעת 
תקציב ההגנה, ולדברי "דיפנס ניוז"  צפויים 
דיונים וויכוחים קשים בנושאים כמו הגבלות 
הנשק הגרעיני, השפעות שינויי האקלים על 
הביטחון הלאומי, ויכוחים בנושאים כספיים 
ובעיקרי מדיניותו של טראמפ בעניין בניית 

החומה בגבול עם מקסיקו.

פוטין: המערב הליברלי מחסל את עצמו
נשיא רוסיה תקף את המערב  ואמר שעבר זמנו של הליברליזם ◆ לפי פוטין המערב פגע באזרחים 

כשקלט מהגרים

מ‡ פ. יוחנן
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ניצל את 
המערב  נגד  למתקפה  ביפן   G20 פסגת 
ליבר־ שמדיניות  אמר  פוטין  הליברלי. 
לית - בין השאר קליטת מהגרים - פוגעת 

באינטרסים של האזרחים.
פוטין  אמר  באוסקה  הפסגה  בסיום   
בבחירות  טראמפ  דונלד  של  שהניצחון 
המ־ של  במעמדן  והירידה  בארה"ב,   2016
את  מראים  באירופה,  המסורתיות  פלגות 
מהמפ־ הציבור  של  הרצון  שביעות  חוסר 
הת־ הליברלי  "האידאל  הליברליות.  לגות 
חיל לאכול את עצמו מבפנים", אמר פוטין 
חיים  אנשים  "מיליוני  עיתונאים.  במסיבת 
את חייהם, ומי שמפיצים את האידאל הזה 

חיים בנפרד מהם".
והפליטים  המהגרים  גל  פוטין  לפי 

אזר־ בזכויות  פוגע  אירופה  את  שהציף 
שלהם,  במדינה  חיים  "אנשים  היבשת.  חי 
לקרות  צריך  זה  למה  שלהם.  המסורת  לפי 
הוסיף  הוא  הרוסי.  הנשיא  תהה  להם?", 
נשארים  הליברלים  "שהערכים  שלמרות 

מראות  בבחירות  התוצאות  אטרקטיביים" 
שהאנשים רוצים שינוי.

הליברליזם  נגד  פוטין  של  המתקפה 
ביפן.  הפסגה  ערב  חמישי,  ביום  התחילה 
מתח  הבריטי  טיימס"  ל"פייננשל  בראיון 
העולם  השקפות  על  חריפה  ביקורת  פוטין 
ורב-תרבותיות,  הגירה  בנושא  המערביות 
המשפחה  "ערכי  על  מתקפה  כינה  שאותן 

המסורתיים".
הרעיון  של  זמנו  כי "עבר  אמר  פוטין 
עורף  מפנה  שהציבור  ציין  הוא  הליברלי". 
סותר  ושהליברליזם  הליברליים,  לרעיונות 
בנו־ האוכלוסייה.  רוב  של  האינטרסים  את 
שא משבר הפליטים אמר פוטין שקנצלרית 
קרי־ ביצעה "טעות  מרקל  אנגלה  גרמניה  
טית" כשהחליטה ב-2015 לאפשר למיליון 

פליטים להיכנס לארצה.

גרמניה תחזיר לאיטלקים יצירה שנבזזה 
ע"י הנאצים

אחרי שמנהל הגלריה המפורסמת אופיצי פנה לגרמניה בדרישה להשיב יצירת אמנות של צייר 
הולנדי, שר החוץ הייקו מאס יגיע לאיטליה וימסור אותה למקבילו אנצו מואברו

מ‡ פ. יוחנן
תחזיר  היא  כי  הודיעה  גרמניה 
לאיטליה את יצירתו המפורסמת של הצייר 
על-ידי  שנבזזה  חייסום  פון  יאן  ההולנדי 

הנאצים במלחמת העולם השנייה.
הגר־ הממשלה  שפרסמה  בהצהרה   
יגיע  מאס  הייקו  החוץ  שר  כי  נכתב  מנית 
מואברו  אנצו  למקבילו  וימסור  לאיטליה 
באופן אישי את היצירה "כד פרחים" שתו־
חזר לגלריית אופיצי המפורסמת בפירנצה. 
שהחזיקה  המשפחה  אם  ציינה  לא  גרמניה 

עד כה ביצירה תפוצה.
הגלריה  מנהל  פנה  השנה  בתחילת 
היצירה  את  להחזיר  בדרישה  לגרמנים 
להגעת  ועד  מ-1824  במוזיאון  שהוצגה 

הנאצים לאיטליה ב-1944.
שנותר  הפצע  היצירה,  גניבת  "בגלל 
הס־ החלים",  טרם  הנאצי  הטרור  מאז  בנו 
ביר המנהל בריאיון לגרדיאן הבריטי. "זוהי 

את  להחזיר  גרמניה  של  המוסרית  חובתה 
שזה  מקווה  ואני   - שלנו  למוזיאון  היצירה 
שה־ הרכוש  שאר  עם  יחד  בהקדם  יטופל 

נאצים בזזו".
במוזיאון  נתלה  היצירה  של  העתק 

שונות.  שפות  בשלוש  הכיתוב "גנוב"  לצד 
המנהל ציין כי הוא גם לא מוכן לשלם עבור 
שייכת  הזאת  "היצירה  היצירה.  החזרת 
לאיטליה מלכתחילה - ואין שום סיבה שנ־

קנה אותה מידי הגרמנים".

טורקיה: אחים 
תאומים התחלפו 

בביקור בכלא
חוסיין הגיע לבקר בבית הסוהר את אחיו התאום מוראט 
◆ הוא נכנס לתא במקומו - ומוראט ברח ◆ עכשיו שניהם 

מאחורי הסורגים

מ‡ פ. יוחנן
לברוח  הצליח  טורקי  צעיר 
ביקר  התאום  שאחיו  אחרי  מהכלא 

אותו - ונכנס במקומו לתא המעצר.
 הבריחה מהכלא הייתה במחוז 
מרסין בדרום טורקיה. חוסיין, בן 19, 
אחיו  את  הסוהר  בבית  לבקר  הגיע 
התאום, מוראט, שהורשע ומרצה את 

שנת המאסר הראשונה שלו.
דיווחה  הטורקית  התקשורת 
לתא  נכנס  חוסיין  הביקור  שבמהלך 
שהצליח   – התאום  אחיו  במקום 
לא  הסוהר  לבית  לחופשי.  לצאת 

פנים,  תווי  לזיהוי  מערכת  הייתה 
בין  הקטנים  בהבדלים  שתבחין 

האחים התאומים.
לקח  לא  מייל"  ה"דיילי  לפי 
המחדל.  את  לגלות  רב  זמן  לסוהרים 
אחרי  בחיפושים  פתחה  המשטרה 
בבית  מסתתר  אותו  ומצאה  מוראט 
לבית  בחזרה  נלקח  הוא  המשפחה. 
בכלא  להיות  שהתנדב  אחיו,  הסוהר. 

במקומו, נמצא במעצר.
בחקירה,  פתחה  המשטרה   
חוסיין  הסכים  מדוע  להבין  ותנסה 

לשבת במקום אחיו בתא המעצר.

עיריית תל אביב 
מתכננת חניון על חלק 

מפארק הירקון
תכנית של עיריית ת"א באזור פארק הירקון מדאיגה את 
השכנים ◆ בגלל התגברות התנועה ובשל כוונה להרוס 

חלק מהפארק לטובת חניון בן כ-300 מקומות

מ‡ פ. יוחנן
לה־ מתכננת  אביב  תל  עיריית 
הירקון,  מפארק  חלק  על  חניון  קים 
רמת  תושבי  חוששים  ממנו  דבר 
בתוכ־ מדובר  בפארק.  המבלים  גן 
אביב,  תלמי  וחוות  ציפור  ראש  נית 
לקראת  המחוזית  לוועדה  שהועברה 

הפקדה להתנגדויות.
בנייה  זכויות  קובעת  התוכנית 
החקלאית  החווה  לפיתוח  נרחבות 
לה־ כדי  תל-אביב  עיריית  שבשטח 
אירועים  כולל  במקום,  תיירות  גביר 
ופעילויות. כיום כוללת החווה מבנים 
קלים ישנים בני קומה אחת, המשמ־
שים תלמידים בלימודי חקלאות. לפי 
התוכנית יפותחו כ-2,500 מ"ר, מהם 
והשאר  כיום,  החווה  בשטח   2,200
נפו־ גבעת  העתיקות  אתר  למרגלות 
חניון  המשמשים  גריסה),  (תל  ליאון 

לבאי החווה והפארק.
בין  שנמצא  הזה,  החניון  את 
להע־ מתכוונים  סלול,  ואינו  העצים 
ביר למיקום סמוך, על חשבון הפארק 
עצמו. הגישה לחניון החדש מתוכננת 

מהרחובות  רמת-גן,  עיריית  משטח 
איתמר והנהר. זו אמורה להיות שות־
פה לדיונים, כי התנועה לשטח החווה 

תעבור בשטחה.
הגו־ בשכונות  רמת-גן  תושבי 
הגי־ כבר  שהעיריות  חוששים  בלות 
מחכים  "אנחנו  בנושא.  להבנות  עו 
הזמן  וכל  בעירייה  לפגישה  מינואר 
אבש־ ל"ויינט"  אמר  אותנו",  דוחים 
לום ארזי (46), שמאי תושב השכונה. 
החניון  מתוכנן  בו  השטח  לדבריו, 
היה מגרש המשחקים שלו כילד. "זה 
מציק לי בגלל הילדים שלי וכי הרבה 
פה  יש  בחורף  לכאן.  באות  משפחות 
צמחייה מדהימה ובאים אוהבי טבע".
 מעיריית תל-אביב נמסר: "אנו 
פועלים לביטול החנייה שבלב הפא־

את  לשמר  כדי  בשוליים  וריכוזה  רק 
הסרת  כוללת  התוכנית  הטבע.  ערכי 
החקלאית  החווה  וצמצום  גדרות 
המקום  תפקוד  את  לשפר  כדי  לחצי 
כאתר טבע עירוני. דיברנו עם תושבי 
ונמשיך  ברמת-גן,  החרוזים  שכונת 

בדו-שיח מולם".
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ה זה  ל‡ ננסה בניסיון̃ 
לזכות  ביותר  הטובה  שהסגולה  אותנו  מלמדים  חז"ל 
בילדים טובים ובריאים – זה לסייע לילדי חינוך מיוחד 

| "דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו?" 
היום ומחר ימי שלישי ורביעי כ"ט-ל בחודש סיון תשע"ט, מציינים 
בארה"ק פרויקט אדיר לגיוס משאבים לטובת פיתוח וביסוס מוסדות 
'חינוך ועתיד' בהם מתחנכים מאות ילדים ותלמידי ישיבות לחינוך 
מיוחד, הידועים כמוסדות הדגל מבית היוצר של החינוך המיוחד בי־

שראל, המהווים מודל מופת וחיקוי לכלל המוסדות בישראל. 

ליד  לעבור  עשויים   - בריאים  לילדים  ההורים   – הקוראים  מרבית 
שלא  כמי  היום  'שחרית'  בגיליון  המתפרסמת  מודעה  או  זה  מאמר 
רואים שום קשר בינם ובין הענין. רק לאחרונה היו עשרות קמפיינים 
לגיוס תרומות. כל אדם משתייך לקהילה זו או אחרת, ישיבה או כולל, 
שאליהם הוא מרגיש מחויב להתגייס, "אולם", שואל את עצמו הקו־

רא הממוצע "מה לנו ולמוסדות לחינוך מיוחד?", אתמהה. 

בישראל  מהתלמידים   7-8% היום  כבר  כי  יודעים  מעטים  ובכן, 
מאובחנים ומוגדרים באופן זה או אחר כ"תלמידי חינוך מיוחד" בדר־
גות ובסיווגים שונים. ובכן לאיש אין ביטוח בנושא. חישוב סטטיסטי 
פשוט מלמד כי בכל משפחה ברוכת ילדים עלול ח"ו להיוולד ילד 

בעל צרכים מיוחדים. 

מי שלא התנסה בניסיון הזה, לא יבין במה מדובר, לשם מה צריכים 
הכול?  למן  אמורה  לא  המדינה  האם  אלו,  לילדים  תרומות  לגייס 
ובכן, לא כאן המקום להשיב על כל השאלות. אולם, דבר אחד ברור 
שהורים זכו שכל ילדיהם בריאים ושלמים יכולים לצאת במחול של 
שמחה וריקודים ולהודות בכל יום להקב"ה על כך שהם לא יודעים 

מהו קושי זה. 

לצאת  הפריווילגיה  את  אין  רבות  פעמים  מיוחדים  לילדים  להורים 
לחופש, או להשאיר ילדים לבד בבית ולעיתים אפילו לא לצאת לע־
בוד. מדוע? תבררו אצל הורים לילדים נכים. או יותר נכון, עדיף שלא 
תשאלו. ובענין התקציב? רק באחרונה סוערת הארץ אודות אפליית 
רשויות המדינה את ילדי החינוך המיוחד החרדיים כלפי מקביליהם 

בחינוך הכללי. 

אם כן, מהו הסגולה הטובה ביותר לזכות 
לילדים בריאים?       

הגמרא במסכת בבא קמא דף נ עמוד א מגלה לנו את הסגולה היעילה 
ביותר: "תנו רבנן: ...וכן מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות, 
שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים... תנו רבנן: מעשה בבתו של נחוניא 
חופר שיחין שנפלה לבור גדול, באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא. 
שעה ראשונה - אמר להם: שלום, שניה - אמר להם: שלום, שלישית 

- אמר להם: עלתה.

אמרו לה: מי העלך? אמרה להם: זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד 
מנהיגו. אמרו לו: נביא אתה? אמר להם: לא נביא אנכי ולא בן נביא 

אנכי, אלא כך אמרתי: דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו?

חז"ל מלמדים אותנו כי הסגולה היעילה ביותר להינצל מענין מסוים, 
בכל ענין, הוא לפעול ולסייע לבני ישראל באותו תחום ספציפי. בדיוק 
כמו שרבי נחוניא חופר בורות חפר בארות מים לעולי הרגיל, לא יתכן 

שבתו תינזק ותטבע בתוך בור גדול.

הווה אומר, כל מי שמצטער בדבר זה, לתמוך ולסייע למוסדות המג־
דלים ילדי חינוך מיוחד, ואשר מסייעים לאותם הורים להתמודד עם 
להם  שמובטח  ובוודאי,  בוודאי  טהורות,  נשמות  אותם  של  הקשיים 
ולנכדים  לילדים  בעזהי"ת  ויזכו  הזה  בדבר  יצטערו  לא  עצמם  שהם 

טובים בריאים ושלמים. 

ועתיד'  'חינוך  מוסדות  בעד  שליט"א  הרבנים  גדולי  המליצו  וכבר 
המחוללים פלאות לטובת ילדי החינוך המיוחד ושראוי ליתן ולסייע 

עבורם אפילו מכספי מעשרות. ולפום צערא אגרא. 

מ‡מר „עה / ‡. בן מיכ‡ל 

לרומו לחˆו כ‡ן עכיו 

עיריית ירושלים מפחיתה את התשלום 
לצהרון בית הספר של החופש הגדול

התשלום לתלמידי א' - ג' הופחת ב-20 אחוז ◆ מיליון וחצי תלמידים סיימו את שנת הלימודים

מ‡ פ. יוחנן
להפחית  החליטה  ירושלים  עיריית 
החו־ של  הספר  בית  לצהרון  התשלום  את 

פש הגדול, לתלמידים בכיתות א'-ג'.
התשלום בחודש יולי הופחת מ-750 
בהוזלה  מדובר  בלבד.  ש"ח  ל-600  ש"ח 
משמעותית של 20% ממנה ייהנו כ-2,500 

תלמידים ותלמידות.
הורים אשר שילמו את הסכום המלא 
(750 ש''ח) זכאים להחזר. מי ששילם בא־
שראי יזוכה ומי ששילם במזומן יקבל צ'ק 

ע''ס 150 ש''ח.

ראש העיר ירושלים משה ליאון אמר 
ציבור  עבור  אתגר  היא  הקיץ  "חופשת  כי 
איכו־ למסגרות  הזקוק  העובדים  ההורים 
תיות במחיר השווה לכל נפש. אני שמח על 

ההוזלה שהשגנו.
וגני  היסודי  תלמידי  וחצי  מיליון 
הוראה,  עובדי  אלף  כ-140  וכן  הילדים, 
סיימו את שנת הלימודים תשע"ט - וייפ־
רדו מהמוסדות החינוכיים לחודשיים הק־
תלמידי  אלף  ל-700  הצטרפו  הם  רובים. 
לחופשה  יצאו  שכבר  יסודי,  העל  החינוך 

לפני כעשרה ימים.

שמואל  החינוך,  משרד  מנכ"ל 
החולפת:  השנה  את  סיכם  אבואב, 
מרובת  שנה  מסכמת  החינוך  "מערכת 
פעלנו  לאומיות.  ותוכניות  חידושים 
קידמנו  פורמלי,  הבלתי  החינוך  לחיזוק 
אלף   17 הפעלנו  בפריפריה,  מצויינות 
הרחבנו  ילד,  לכל  חוג  הענקנו  צהרונים, 
את האוטונומיה למנהלים ופתחנו סניפי 
להודות  רוצה  אני  חדשים.  נוער  תנועות 
חי־ עבודה  על  המסורים  החינוך  לצוותי 
שנ־ והישגית,  איכותית  מאומצת,  נוכית 

עשתה לאורך כל שנת הלימודים".

מחצית מתושבי ת"א גרים בשכירות
הלמ"ס: מודיעין עילית מובילה במספר הנולדים, ג'סר א-זרקא בנפטרים, וברהט מתקשים להוציא 

תעודת סיום בביה"ס

מ‡ פ. יוחנן
מבין  ביותר  הגבוה  הילודה  שיעור 
במו־ נרשם  בישראל  המקומיות  הרשויות 
טבעון  בקרית  ביותר  והנמוך  עילית  דיעין 
ועוספיא, כך מסרה הלשכה המרכזית לס־
טטיסטיקה, שפרסמה נתונים על הרשויות 

המקומיות.
לאלף  ילודה  של  הארצי  הממוצע 
עילית  במודיעין   .3.1 על  עמד  תושבים 
הילודה לאלף תושבים עמדה על 7.7 ובק־
רית טבעון ועוספיא על 1.8 בלבד. לעומת 
זאת, שיעור הפטירות הגבוה ביותר בשנים 
 9.3  – א-זרקא  בג'סר  נרשם   2017-2013
פטירות לאלף תושבים, לעומת 4.9 בכלל 
ביותר  הנמוך  הפטירות  שיעור  הארצי. 
במודיעין-מכבים־ שנים  באותן  נרשם 

רעות ושוהם – 3.2. 
שיעור  נרשם  גם  א-זרקא  בג'סר 
מקרי הסכרת הגבוה ביותר בשנים -2016
הממוצע  לתושבים.  לאלף   138.1  –  2014

 56.2 על  עמד  הארצי 
ביותר  הנמוך  והשיעור 
בבנימינה-גבעת  נרשם 
תוש־ לאלף   37.4  – עדה 

בים. 
מהנתו־ עולה  עוד 
עודף  שיעור  גם  כי  נים, 
ההשמנה  או  המשקל 
תל־ בקרב  ביותר  הגבוה 
בשנים  א'  כיתות  מידי 
2018-2017 נרשם בג'סר 

ביותר  הנמוך  השיעור   .44.6%  – א-זרקא 
נרשם במודיעין עילית – 8.5%, בעוד שה־

ממוצע הארצי עמד על 18.3%.
מבין  כי  הלמ"ס,  מנתוני  עולה  עוד 
תושבים  אלף   50 מתגוררים  בהן  הערים 
בעלי  של  ביותר  הגבוה  השיעור  ומעלה, 
במודיעין-מכבים־ היה  אקדמית  תעודה 
הארצי  שהממוצע  בעוד   ,49.7%  – רעות 
עמד על 27.7%. העיר עם השיעור הגבוה 
סיום  תעודת  ללא  תלמידים  של  ביותר 
בית ספר, תעודת סיום בית ספר יסודי או 
חטיבת ביניים הייתה רהט – 44.8%, בעוד 

שהממוצע הארצי עמד על 19.5%. 
ביותר  הגבוה  המשתתפים  שיעור 
 ,78.5%  – באילת  נרשם  העבודה  בכוח 
שיעור  הארצי.  בממוצע   64% לעומת 
במודיעין־ נרשם  ביותר  הגבוה  התעסוקה 
מכבים-רעות – 76.7%, לעומת 61.3% בא־
רצי. שיעור הבלתי מועסקים הארצי עמד 
ביותר  הגבוה  והשיעור  על 4.2%  ב-2017 

נמדד בבני ברק – 6.2%. 
משקי  מקרב  הממוצע  השיעור 
עמד  דירת  על  בעלות  של  בישראל  הבית 
הבע־ שיעור  נרשם  בה  העיר   .68.1% על 
רהט  הייתה  דירה  על  ביותר  הגבוה  לות 
שיעור  כי  מהנתונים,  עולה  עוד   .94.5% –
משקי  כלל  מקרב  בשכירות  המתגוררים 
והשיעור   26.95 על  עמד  במדינה  הבית 
 .50.1%  – אביב  בתל  נרשם  ביותר  הגבוה 
עלה   2017 בשנת  כי  עוד,  ציינו  בלמ"ס 
המקו־ ברשויות  הפנימית  ההגירה  היקף 
נכנסים   267,045 על  ועמד  ב-2.2%  מיות 
ויוצאים. חריש הובילה עם שיעור ההגירה 
אוכלו־ כאשר  ביותר,  הגבוה  הפנימית 

סייתה זינקה ב-160% תוך שנה.
בעי־ לנפש  למגורים  המים  צריכת   
על  עמדה  המקומיות  ובמועצות  ריות 
ממוצע ארצי של 52.6 מ"ק. צריכת המים 
הנמוכה ביותר נמדדה בערערה בנגב – 29 
מ"ק לנפש והגבוהה ביותר בכפר שמריהו 
ההוצאה  לנפש.  מ"ק   325.4  –
בערים   2017 בשנת  לנפש 
תו־ אלף  מ-200  יותר  שמנו 
שבים הייתה: 11,732 שקלים 
בתל אביב-יפו, 9,494 שקלים 
בבאר  שקל   7,864 בחיפה, 
בפתח  שקל   7,345 שבע, 
בנתניה,  שקל   7,177 תקווה, 
 6,884 , באשדוד  שקל   7,052
ו-6,187  לציון  בראשון  שקל 

שקל בירושלים.

תעלומה בהולנד: היער שקוטל כלבים
הרשויות אסרו כניסת כלבים ליער ליד העיר דיימן, לאחר ששני כלבים מתו ועוד 13 חלו במחלה 

מסתורית בעקבות טיול במקום 

מ‡ פ. יוחנן
רשות  החליטה  נדירה,  בהחלטה 
היערות בהולנד לסגור לכניסת כלבים את 
מדרום  דיימן  לעיר  סמוך  דימברוס  יער 
לאמסטרדם עד להודעה חדשה. ההחלטה 
ושלושה  מתו  כלבים  ששני  לאחר  הגיעה 
עשר חלו בשבועות האחרונים לאחר שבי־

קרו ביער.
כשבועיים  לפני  החלה  התעלומה 

במ־ חלה  ביער  בעליו  עם  שטייל  כשכלב 
נוסף  כלב  מת  מאז  ומת.  מסתורית  חלה 
במר־ ואושפזו  חלו  נוספים  כלבים  ו-13 
פאות וטרינריות במצב קשה – כולם לאחר 
טיול באותו יער. נכון לעכשיו, הווטרינרים 
בהולנד לא הצליחו לזהות את המחלה, גם 
נתיחה לאחר המוות של הכלבים שמתו לא 

הצליחה לשפוך אור על התעלומה.
יער דימברוס הוא יער קהילתי שני־

רי־ בעקבות  התשעים.  שנות  בתחילת  טע 
בוי המקרים החליטה רשות היערות לסגור 
גורם  מה  שיתברר  עד  לכלבים,   היער  את 
למוות ולמחלה של הכלבים שביקרו ביער. 
אתמול (שבת) הציבו היערנים שלטים גדו־
לים ליד כל הכניסות ליער, עליהם נכתב כי 
לנקוט  "החלטנו  אסורה.  לכלבים  הכניסה 
בצעד הזה כאמצעי זהירות", הסביר דובר 
יותר.  שנדע  עד  "לפחות  היערות,  רשות 
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צ'רנוביל צפה": 

תחנת הכוח שמדאיגה את הרוסים
השלטונות במדינה השיקו תחנת כוח גרעינית צפה כדי לספק חשמל לאזור נידח במיוחד ◆ מבקרי 

התוכנית מזהירים: "זו תאונה צפויה מראש"

מ‡ פ. יוחנן
את  השיקו   במדינה  הרשויות  רוסיה: 
למונוסוב",  "אקדמיק  הצפה  הכוח  תחנת 
תחנת כוח גרעינית שתיגרר לחופי הים האר־
קטי בסיביר ותספק חשמל זול ליישובים ני־

דחים באזור עתיר המחצבים. 
אך תחנת הכוח הגרעינית, הצפויה לצוף 
על הים הארקטי סמוך לעיירה פבק, במזרח הר־
חוק של סיביר, עוררה גם מחאה משוחרי איכות 
הסביבה במדינה, בטענה כי החזקת מתקן גרעיני 

רגיש באזור כה מבודד היא מתכון לאסון.
הכו־ של  מהצפה  חשש  הביעו  מומחים 
פוקושימה  הכוח  בתחנת  שקרה  כמו  רים, 
מרחק  תוצב  הכוח  תחנת  כי  והעובדה  ביפן, 
גדול  אוכלוסיה  ממרכז  קילומטרים  אלפי 
קטנה.   תקלה  כל  לסבך  עשוי  סיוע  ומכוחות 
צפה"  "צ'רנוביל  לכינויים  זכתה  התחנה 
איכות  שוחרי  בקרב  הקרח",  על  ו"צ'רנוביל 
החמור  הגרעיני  לאסון  התייחסות  הסביבה, 
המו־ בברית  שהתרחשה  בהיסטוריה האנושי 

עצות בשנת 1986. 
התחנה  בנייה,  של  עשורים  שני  לאחר 
הבא,  החודש  בתחילת  לדרכה  תצא  החדשה 

מורמ־ מהעיר  קילומטרים   4,000 של  למסע 
הראשי  הבטיחות  מהנדס  פבק.  לחופי  נסק 
של התחנה, ולדימיר אירימינקו, סיפר לרשת 
החדשות האמריקנית CNN כי התחנה בטו־
חה לשימוש. "אנשי איכות הסביבה מזכירים 
הטכנולו־ צ'רנוביל.  אסון  את  הוגן  לא  באופן 
הולכת  התחנה  מאז.  לחלוטין  השתנתה  גיה 
לחוג הארקטי. יהיה שם שפע של מים קרים 

לקירור הכורים", מסביר אירימנקו. 
תחנות כוח גרעיניות צפות שימשו בעבר 
המו־ שיט  כלי  פנמה.  בתעלת  האמריקנים  את 
הים של  בחילות  משרתים  הגרעין  בכוח  נעים 
ארצות הברית ורוסיה והטכנולוגיה עברה כברת 
החשש  אך  השמונים.  שנות  מאז  גדולה  דרך 
מפני תאונה שנובעת מהזנחה או תפעול לא נכון 

של המערכת רודף רבים במדינה. 

רפ‡טה לחולי לב
אבינו שיחיה הוא חולה לב מזה מספר 
שנים, זאת בעקבות מספר אירועים שעבר 

 .LDL על רקע
הכ־ את  ליטול  החל  הוא  לאחרונה 
לוואי  תופעות  בגלל  אך  לו,  שניתנו  דורים 
אותם.  לשאת  יכל  לא  והוא  גרמו  שהם 
ביותר  מסוכן  מצב  היא  מטיפול  ההימנעות 
ופנינו לעסקן רפואי מפורסם בשאלה כיצד 

לנהוג. 
הוא המליץ לנו על טיפול בשם רפא־
לשבו־ אחת  הניתנת  בזריקה  מדובר  טה. 
ממי  לוואי  תופעות  חוסך  הטיפול  עיים. 
וגם  כדורים,  לקיחת  במהלך  כאלה  שחווה 

 .LDL יעיל ביותר בהתמודדות עם
התב־ הטיפול  על  הבירורים  במהלך 
יקרה,  עלות  בשל  ממנו  נמנעים  שרבים  רר 

המשלימים  הביטוחים  רוב  למעשה  אולם 
מכסים את רובו כך שגם אם הוא יקר ביחס 
לכדורים, הרי שלא מדובר בפער אסטרונו־

מי, ובודאי שזה שוה את המחיר.
לכן רצינו להמליץ לציבור שזה רלוונ־
טי לו או למישהו ממשפחתו לברר על סוג 

הזריקה הזו אצל הגורם המטפל.
בברכה, 
משפחת לוי, בית שמש

‡‚ף העסו˜ה ל 
מעיה

בנינו שיחי' סובל ממוגבלות מסויימת 
ועלינו  עליו  מקשה  הדברים  שמטבע  דבר 

מאוד באופן שתקצר היריעה מלתאר. 
ואחת  שנים,   25 לו  מלאו  אלו  בימים 

ההתמודדויות הקשות ביותר נגעו למציאת 
תעסוקה עבורו. 

אך  פעלנו,  לא  ואיפה  עשינו  לא  מה 
שמ־ חסומות  בדלתות  נתקלנו  מקום  בכל 
קורם כנראה בדעה קדומה, היות ובננו מצד 

עצמו יכול להצליח מאוד בעבודות רבות. 
דרך פרסום שמענו על אגף התעסוקה 
של ארגון 'שמעיה' והרמנו טלפון. בתוך זמן 
מספר  חלפו  ולא  פגישה  לנו  נקבעה  קצר 
לשמחת  בעבודה  השתלב  שהוא  עד  ימים 

לב כולנו. 
והמסירות  הטיפול  את  לציין  עלינו 
מקצו־ שהוכיחו  הענין  לטובת  שמעיה  של 
כל  לאורך  רבות  לנו  וסייעו  ורגישות  עיות 

התהליך. 
בברכה
י. ג

בים למערכמכ
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חשיבות המערכה: 

רבני וח"כי 'דגל' עלו למעונם של גדולי ישראל
רבני תנועת 'דגל התורה' יחד עם חברי הכנסת עלו למעונם של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א 

ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א

מ‡: יר‡ל לבי‡
דגל  תנועת  של  הרבנים  ועדת  חברי 
שליט"א  זוכובסקי  נתן  רבי  הגאון  התורה 
עם  יחד  שליט"א,  אפרתי  יוסף  רבי  והגאון 
משה  הרב  התורה"  "דגל  של  הכנסת  חברי 
אשר  יעקב  הרב  מקלב,  אורי  הרב  גפני, 
מרן  של  למעונם  עלו  פינדרוס  יצחק  והרב 
ולמרן  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
להתייעצות  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש 
והכוונה לקראת מערכת הבחירות והנושאים 

השונים העומדים על הפרק.
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
על  בדבריהם  עמדו  שליט"א 
החובה  ועל  המערכה  חשיבות 
רשימת  את  ולחזק  להשתתף 
הק־ בבחירות  התורה'  'יהדות 
יעמדו  בהן  אשר  לכנסת  רובות 
גו־ עניינים  המאזניים  כף  על 
הדת  עיקרי  בהם  שיש  רליים 

ויסודות היהדות.

במעמד מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א:

עשרות מצטייני 
ת"ת ויזניץ בב"ב 
התמודדו במבחן 

הפומבי 
בשלב הגמר של המבחן השנתי הוענקו פרסים 
ל-270 תלמידי הת"ת שנבחנו במהלך השנה על 

עשרות מסכתות משניות בע"פ

מ‡: יר‡ל לבי‡

המבחן  התקיים  אתמול 
הפ־ וחלוקת  השנתי  הפומבי 
על  שנבחנו  למצטיינים  רסים 
המעמד  בע"פ.  משניות  אלפי 
התקיים בביהמ"ד הגדול בקרית 
ויזניץ, בהשתתפות מרן אדמו"ר 
מויזניץ וגדולי ישראל שליט"א, 
ומרשימה  מפוארת  בחגיגה 
ושי־ ללימוד  הארגון  שמקיים 
'יד   - בע"פ  וגפ"ת  משניות  נון 

חרוצים'.
מזה 40 שנה ברציפות נהוגה 
מסורת נאה ע"י הארגון, ובעידודו 
ומשננים  הת"ת  תלמידי  לומדים 
בעיתות  משניות  של  רבות  מאות 
הלימוד  לשעות  בנוסף  הפנאי, 
השנה  בסוף  הת"ת.  שבמסגרת 
קוצרים ילדי החמד את פירותיהם 
על  פומבי  במעמד  ומתמודדים 
תוארי 'אלוף המשנה', 'שר המש־
נה' ו'כתר המשנה', לאחר שעברו 
המשניות  על  מוקדמים  מבחנים 
בע"פ עם פירוש ברטנורא. באותו 
מעמד זוכים כל מאות התלמידים 
הלימודים,  במעגל  חלק  שנטלו 

בפרסים יקרי ערך.
זכו  האחרונים  בחודשים 
גדו־ אצל  ונבחנו  התלמידים 
במבחנים  שליט"א.  ישראל  לי 
הראו הצורבים הצעירים בקיאות 

כשמתוכם  מדהימה,  ובהירות 
למעלה  על  נבחנים  תלמידים   9
גדולי  בע"פ.  משניות  מ-1000 
שהעניקו,  במכתבים  ציינו  התורה 
מידיעו־ הרבה  התפעלותם  את 
את  והבטיחו  הנרחבות,  תיהם 
השתתפותם במעמד כבוד התורה, 
בו תבוא לידי ביטוי ההערכה שהם 
עשו  אשר  הצאן  לצעירי  רוחשים 

לילות כימים בשינון וחזרה.
ישראל  הרב  החינוך  איש 
פנחס פערל מנהל הת"ת ויו"ר 'יד 
הצליחו  "השנה  מוסר:  חרוצים', 
להגיע  מצטיינים  תלמידים   30
עם  יחד  ההתמודדות,  לפסגת 
הצטיינו  במשניות  הצטיינותם 
התלמידים גם בגמרא, ומדי חודש 
עמדו בכור המבחן על לימודי הג־
תורת  'זכרו  מפעל  במסגרת  מרא 
ונו־ חרוצים'  ל'יד  המסונף  משה', 
ה'ישועות  מרן  של  שמו  את  שא 
משה' זי"ע, כשהם זוכים לפרסים 

יקרי ערך".
המבחן  של  הגמר  בשלב 
ל-270  פרסים  הוענקו  השנתי 
במהלך  שנבחנו  הת"ת  תלמידי 
מש־ מסכתות  עשרות  על  השנה 
תלמי־ כ-50  כשמהם  בע"פ,  ניות 
מ-500  למעלה  על  שנבחנו  דים 
על  שנבחנו  התלמידים  משניות. 
זכו  משניות,  מ-1000  למעלה 

בפרס יקר ערך - ש"ס וילנא.
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ישראל

ספר תורה בן 110 שנים 
מתימן נתרם למוזיאון 

ראשון לציון
הספר נתרם על ידי בית הכנסת דק"ק שיבת ציון למלאות 110 

שנים להתיישבות עולי תימן הראשונים בראשון לציון ◆ עם הספר 
נתרמו גם שני זוגות רימונים ופרוכת שהובאו יחד עם ספר התורה 
מתימן ◆ המוזיאון קורא לציבור שיש ברשותו פריטים היסטוריים 

הקשורים לראשון-לציון לתרום אותם למען הדורות הבאים

מ‡: יר‡ל לבי‡
נתרמים  ועתיקים  רבים  פריטים 
אבל  לציון,  ראשון  למוזיאון  לעת  מעת 
לא בכל יום מקבל המוזיאון ספר תורה 
עתיק מתימן בן 110 שנים. הספר נתרם 
ציון  שיבת  דק"ק  הכנסת  בית  ידי  על 
עולי  להתיישבות  שנים   110 למלאות 

תימן הראשונים בראשון לציון.
הועלה  העתיק  התורה  ספר  גוויל 
עולי  עם 74  יחד  חתחתים  בדרך  לארץ 
בחג  למושבה  שהגיעו  הראשונים  תימן 
הסוכות שנת תר"ע, 1909. ספר התורה 
המו־ לאוצרת  נתגלה  והמיוחד  העתיק 
זאון, יונה שפירא, כבר בשנת 2009 בעת 
ואהבה  חשקה  "מרוב  התערוכה  הכנת 
מלאות  לכבוד  שנפתחה  ישראל"  לארץ 
100 שנים להתיישבות עולי תימן הרא־
שונים בראשון-לציון. הספר שהיה כבר 
אז פסול ונח ללא שימוש בתחתית ארון 
הקודש של בית הכנסת. הוא היה מוצג 
מרכזי בתערוכה ולבקשת בעליו, הושב 

בתום התערוכה לבית הכנסת.
לאיתור  מבצע  במסגרת  עתה, 
פריטים היסטוריים עבור אוסף המוזאון, 
נעשתה פנייה נוספת לאלי מימון- יו"ר 
של  המסור  הגבאי  הכנסת,  בית  עמותת 
בית הכנסת וחבר נאמן ופעיל של המו־
זאון. אלי נענה ברצון לתרום את הספר 
הדורות  למען  במוזאון  שיישמר  כדי 
זוגות  שני  גם  נתרמו  הספר  עם  הבאים. 
התורה  ספר  עם  יחד  שהובאו  רימונים 
היסטורי  סיפור  בעלת  ופרוכת  מתימן 

שלמה  ידי  על  הוקדשה  הפרוכת  עצוב. 
בן זכריה טביב, רעייתו רחל ובני ביתם, 
ימיה,  בדמי  שנפטרה  צביה  בתם  לזכר 
בין  שהיה  הי"ד  טביב  זכריה  בנם  ולזכר 
ידי  על  בתש"ח,  שהותקפו  הנופלים   11
פורעים ערבים מכפר אבו סווירה ונטב־

חו ליד גן יבנה.
ראש עיריית ראשון לציון, רז קינ־
סטליך, אמר: "למושבה ראשון לציון יש 
הקמ־ בסיפור  השזורים  ברזל  צאן  נכסי 
בלתי  חלק  והם  ישראל  מדינת  של  תה 
לשמור  מחובתנו  העיר.  מגאוות  נפרד 

עליהם למען הדורות הבאים".
בר־ שיש  לציבור  קורא  המוזיאון  
הקשורים  היסטוריים  פריטים  שותו 
ולתרום  למוזאון  לפנות  לראשון-לציון 
המוזאון  הבאים.  הדורות  למען  אותם 
הנדירים  הפריטים  על  לשמור  דואג 
בתנאי שימור על פי המקובל במוזאונים 
בעולם ופועל בעצת מומחים בינלאומיים 
בתחום. במידת הצורך המוזאון אף עורך 
וכמובן  רעוע  שמצבם  לפריטים  שימור  

מציג אותם בתערוכות נושא שונות. 
חברת המועצה, ד"ר ענת ליבוביץ 
אמרה: "מו־ המוזיאונים,  תיק  ומחזיקת 
שליחותו  את  ממלא  לציון  ראשון  זיאון 
הפריטים  את  ולהציג  לשמר  לאתר, 
רא־ למושבה  הקשורים  ההיסטוריים 
שון לציון. אני קוראת לתושבים לסייע 
חלק  ולהיות  זו  שליחות  להגשים  לנו 
לדורות  לציון  ראשון  מורשת  משימור 

הבאים".

נחנך מקוה טהרה מפואר בעיר לוברצי 
ליד מוסקבה

נשיא 'ועידת רבני אירופה': "הפעילות התורנית הענפה המתנהלת בלוברצי היא הגשמת חזון 
העצמות היבשות ◆ אנו מתקרבים בחסדי השם למאה קהילות דתיות המתנהלות בדרך ישראל 

סבא במוסקבה ופרבריה

מ‡: יר‡ל לבי‡
היהודית  הקהילה  את  מברך  'אני 
כאן בלוברצי שנוכל להמשיך, ביתר שאת 
היב־ העצמות  חזון  להגשמת  עוז,  וביתר 
נחת  מתוך  רבות  שנים  לעוד  כאן  שות 
דקדושה ובשיתוף פעולה עם 'ועידת רבני 
הפועלים  היהודיים  והארגונים  אירופה' 
ונרגש  נפעם  אני  היהודי.  העולם  ברחבי 
בהקמת  לראות  כאן;  הנוכחים  כל  כמו 
מקווה טהרה כאן בהידור רב לצד הפעי־
לות התורנית הענפה המתנהלת על ידי רב 
הגשמת  היא  אסטרין  משה  הרב  הקהילה 
מתקרבים  אנו   – היבשות  העצמות  חזון 
המ־ דתיות  קהילות  למאה  השם  בחסדי 
תנהלות בדרך ישראל סבא במוסקבה ופ־
רבריה. מי פילל ומי מילל' – כך אמר בה־
תרגשות רבה נשיא 'ועידת רבני אירופה' 
הקהילות  ארגון  ונשיא  מוסקבה  של  רבה 
הדתיות ברוסיה הגאון רבי פנחס גולדש־
מידט שליט"א בטקס חנוכת מקווה טהרה 
שליד  לוברצי  בעיר  שהתקיים  מפואר 

מוסקבה.
סגן  השתתפו;  המרשים  בטקס 
הרה"ר למוסקבה הרב דוד ישובייב ראש 
מוסדות 'תורה מציון'. רבנים ואישי ציבור 
מאירופה ומישראל. הנדיב ראש הקהילה 
משפחתו.  ובני  מז׳יבובסקי  אלכסנדר  מר 
וחברי  העמים  חבר  ממדינות  אורחים 
עדים  היו  העיר  מתושבי  מאות  הקהילה. 
יהודים,  עשרות  שגרתי.  בלתי  למחזה 
ומי־ אירופה  רחבי  מכל  ואורחים  רבנים 
מאובטחים  בתהלוכה  בעיר  צעדו  שראל, 

לכיוון  המקומיים  הביטחון  כוחות  בידי 
מקווה  נחנך  שלצדו  הקהילתי  המרכז 

הטהרה.
טהרת  על  שנבנה  הטהרה  מקווה 
ובמ־ השקה  ובור  זריעה  עם בור  הקודש 

ראש  ידי  על  נתרם  במיוחד  מפואר  בנה 
לצד  מז׳יבובסקי.  אלכסנדר  מר  הקהילה 
מרכז  בעיר  פועל  החדש  הטהרה  מקווה 
יהודי גדול ומרשים שבו שוכן בית מדרש 
המדרש  בבית  יהדות.  ללימודי  ומרכז 
במה־ כסדרן  תמידין  תפילות  מתקיימים 
כמאה  בהשתתפות  השבוע  ימות  כל  לך 
הפעילות  את  הקהילה.  מבני  וחמישים 

רב  רמה  ביד  מנהל  המרשימה  התורנית 
ישיבת  בוגר  אסטרין  משה  הרב  הקהילה 

'תורת חיים' במוסקבה.
הפ־ כי  בטקס  אמר  אסטרין  הרב 
של  רבות לזכותו  נזקפת  התורנית  עילות 
מר מז'יבובסקי ראש הקהילה 'איש אשר 
רוח אלוקים בו שזוכה היום גם לחנוך את 
אני   – בתרומתו  שהוקם  הטהרה  מקווה 
ושגשוגה  התפתחותה  את  לראות  נרגש 
של הקהילה. זהו יום חג לנו במיוחד אבל 
אירופה והעולם היהודי כולו  גם ליהדות 
שכאן מקימים מקוה טהרה זהו חזון אח־

רית הימים'.

http://bit.ly/2x7AEaw-grafolog
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ליברמן מסית וגם משקר: "נתניהו 
מעניק בונוס לחרדים"

ליברמן טוען כי ממשלת נתניהו מעניקה "בונוס" לטובת החינוך החרדי ◆ מאוחר יותר דווח כי 
התוכנית נגנזה

מ‡: יר‡ל לבי‡

ביתנו  ישראל  ויו''ר  הביטחון  שר 
אביגדור ליברמן, פרסם בו טען כי החינוך 

החרדי קיבל בונוס מנתניהו.
פחות  סיפורים.  לכם  יספרו  "שלא 
בס־ רוחבי  קיצוץ  שאושר  לאחר  משבוע 
כום של כ-1.2 מיליארד ש"ח, בין השאר, 
הפ־ וביטחון  הרווחה  הבריאות,  במשרדי 
מיליון  להעניק 2  לנכון  מוצא  נתניהו  נים, 
החרדי,  החינוך  לטובת  בונוס  שקלים 
ע"י  לחרדים  שיועבר  הכולל  כשהסכום 
ממשלת ההלכה בראשותו עומד על יותר 

מ-450 מיליון שקל".
שכ-120  "בזמן  כי  ליברמן  טען  עוד 
מיליון שקלים מועברים למשרד לשירותי 
דת, בין היתר, לטובת הנצחת רבנים, מק־
של  בשכרם  שקלים  מיליוני  כ-100  צצים 
לראות   - האש  ולוחמי  סוהרים  שוטרים, 

ולא להאמין".

שתו־ לאומית,  חירום  ממשלת  "רק 
ו"כחול  "הליכוד"  ביתנו",  מ"ישראל  רכב 
העדיפויות  סדרי  את  לשנות  תוכל  לבן" 
ולהציל את מדינת ישראל מממשלת הלכה 
וכניעה תקציבית לחרדים", חתם ליברמן.

העיתונאי  טען  לדברים,  בתגובה 
פרסם  "ליברמן  כי:  אדמקר  יקי  החרדי 

מי־ שהוסיפו "2  כך  על  זועם  מאמר  כעת 
שמקצצים  בזמן  החרדי  לחינוך  שקל  ליון 
בבריאות, ברווחה ובביטחון",  רק ששכחו 
בעיקר  שקשורה  הצעה  שזו  אותו  לעדכן 
ירדה  היא  מכך,  יתרה  הדתי.  אבל  לחינוך 
אושרה.  נגנזה  לא  נדונה,  לא  היום.  מסדר 

בינתיים".

קידוש ה' והרמת קרן החסידות

ההזדמנות של כל יחיד 
לבנות היום ב-28 
שעות את ביהמ"ד 

סטריקוב
עט"ר אדמו"ר שליט"א בהבטחה נדירה לכל משתתף

חרי בכ :‡מ
סטרי־ דחסידי  המדרש  בית 
שליט"א  אדמו"ר  עט"ר  בראשות  קוב 
המ־ ויקר  במינו  מיוחד  משכן  שהינו 
ציאות של תורה וחסד משולבים, נתון 
כיום באופן מפתיע בידיים של כל אחד 
לגרום  ניתן  אחד  כשבטלפון  ואחד, 
לבית ה' להתייצב על מכונו כבר היום 
לקידוש  בכך  ולגרום  בחצות,  בלילה 
הח־ קרן  ולהרמת  עצום,  שמים  שם 
היא  סטריקוב  הקודש  שחצר  סידות, 

אחד ממבצריה הבולטים.
עט"ר  של  המיוחדת  ברכתו 
לכ־  , כהן  שהינו  שליט"א  אדמו"ר 
ושם  שם  כל  על  כהנים  בברכת  וון 
בריווח  ולפרנסה  דשמיא  לסייעתא 
ביקוש  יוצרת  והנפש,  הגוף  ולבריאות 
אדיר להימנות על דבר מצווה יקרה זו, 
שכל  זה  בבית  נצח  שותף  ולהיעשות 
חסידם  וגמילות  ועבודה  תורה  כולו 

במובן הכי נעלה של המושג.
הזכות  גם  מתפרסמת  כמו"כ 
את  לטמון  והתקדימית,  המיוחדת 
שמות בני משפחת התורם בתוך אמות 
הבנין הקדוש, ולהיחקק בדרך זו לנצח 
סגולה  כוח  כמפורסם  קדושים,  בקרב 

זו מגאונים וצדיקי קמאי.
לב־ הנרגשת  הקריאה  מאחורי 
בראשות  סטריקוב  המדרש  בית  נין 
עט"ר אדמו"ר שליט"א, עומדים קרוב 
לעזרה  המשוועות  משפחות  ל-300 
לחמם  פת  שבאמצעות  אחר  כפשוטו, 
בית  של  המרתף  קומת  את  בנו  ממש, 
הכנסת, וניצבים כעת חסרי אונים מול 
ההוצאות הגדלות, ואין אתם יודע עד 
מה, מנין יביאו את הכסף הדרוש להם 
להם  הנחוץ  הרוחני,  חייהם  בית  לבנין 

פי כמה מצרכיהם הגשמיים.
אדמו"ר  פנה  האחרונים  בימים 
קריאה  במכתב  מסטירקוב  שליט"א 
בפ־ מתאר  הוא  בו  דופן,  ויוצא  נרגש 
הב־ מסכת  השתלשלויות  את  רוטרוט 
ניה, כשהוא מסיים בקריאה לבנות את 
והנ־ הגדולה  במצווה  ולזכות  ה'  מזבח 

פלאה של בנין בית הכנסת, אשר בספר 
באריכות  במעלתו  מפליג  הקמח"  "כד 
בכתב  בדבריו  גם  ציין  כמו"כ  נפלאה. 
בספרים  המבואר  פי  על  כי  פה,  ובעל 
מעלה  של  המקדש  בית  הקדושים, 
הטובים  ומעשיהם  ממצוותיהם  נבנה 
כותב  אמנם,  קדושים.  ישראל  של 
האלשיך הקדוש, כי ישנם יהודים שמ־
זוכות  מצוותיהם  אין  מעשיהם,  חמת 
ועל  ר"ל,  המקדש  בית  בבנין  להיכלל 
ידי זכות מצוות בנין בית הכנסת, זוכות 
אחת  בבת  להיכלל  שלהם  האבנים  כל 
ועי"ז  שלמעלה,  המקדש  בית  בבנין 
והצלחה  שפע  שערי  להם  נפתחים 
הנלווים  ולכל  להם  דשמיא  וסייעתא 

אליהם.
החסידות,  מאורי  ישראל  גדולי 
במ־ לעוסקים  האחרונים  בימים  פנו 
לאכת הקודש, וביקשו להיות מיסודות 
בית הכנסת עם הרמת תרומות הגונות 
החסידות.  כבוד  ולמען  השי"ת  למען 
דש־ סייעתא  שערי  ב"ה  נפתחו  בכך 
ומ־ הקודש  מארץ  יהודים  וזרם  מיא, 
והתעניינותו  רצונו  מביע  לארץ,  חוץ 
ולגרום  האדיר  למיזם  שכם  להטות 
סטריקוב,  הכנסת  בית  בנין  להשלמת 
דומה  חצות.  בשעת  בלילה  היום  כבר 
הבאה  "מצווה  נאמר  כזו  שעה  על  כי 
לידך אל תחמיצנה", וחכם לב יקח את 
לקידוש  ויגרום  לידו  הבאה  המצווה 
שם שמים אדיר שיתפרסם אי"ה היום 

בחצות הלילה.
ידי  על  המופעל  המערכה  קו 
שאין  מרבים  שמים  יראי  אברכים 
הטכנו־ למכשירי  שייכות  כל  להם 
פי  על  ופועלים  המתקדמים  לוגיה 
שליט"א,  אדמו"ר  עט"ר  של  הדרכתו 
שאין  דבר  מכל  מוחלטת  בהינזרות 
לכל  משיב  הימנו,  נוחה  חכמים  רוח 
ומעביר  ובשמחה,  פנים  בהארת  פניה 
באופן מיידי את שמות התורמים לידי 
עט"ר אדמו"ר שליט"א הנושא עליהם 
תפילה מיוחדת. מספר הטלפון הפועל 

רצוף: 0723940444

בעיר דוד נחנכה "דרך עולי הרגל"
בכפר השילוח בעיר דוד נחנכה השבוע  'דרך עולי הרגל' בה היו נכנסים לירושלים עולי הרגל 

מכיוון מעיין השילוח לבית המקדש 

מ‡: יר‡ל לבי‡

נחנכה  דוד  בעיר  השילוח  בכפר 
נכנסים  היו  בה  הרגל'  עולי  'דרך  השבוע  
השי־ מעיין  מכיוון  הרגל  עולי  לירושלים 
רחב  ברחוב  מדובר  המקדש.  לבית  לוח 
מאוד אשר השתמר ברובו בצורה מעוררת 
הרודיאני  בסגנון  בנוי  הרחוב  השתאות. 
לתקו־ המתוארכים  ממצאים  בו  ונמצאו 
בו  שנמצאו  הממצאים  בין  שני.  בית  פת 

ארכיאולוגים  אשר  שרופות  חיטים  היו 
ששרדו  בחיטים  ומדובר  יתכן  כי  העריכו 
את שריפת המחסנים על ידי הסיקריקים 

בתקופת החורבן.
את גולת הכותרת של האירוע, פרי־
האמריקני  השליח  יחד  ביצעו  הדרך,  צת 
שגריר  גרינבלט,  ג'ייסון  התיכון  למזרח 
רעיית  פרידמן,  דיוויד  בישראל  ארה"ב 
עמו־ מנכ"ל  נתניהו,  שרה  הממשלה  ראש 
תת אלע"ד דוד בארי וח"כ ניר ברקת. הם 

אחזו יחד בפטיש ופרצו את הכניסה לדרך.
פעילי  הפגינו  החגיגי  לאירוע  מחוץ 
שלום עכשיו. הפעילים נחסמו על ידי שו־
טרים אשר מנעו מהם את הגישה לאיזור. 

עולי  את  שימש  ההרודיאני  הרחוב 
בין  ועובר  המקדש  לבית  להגעה  הרגל 
דוד, דרך  בריכת השילוח שבמורדות עיר 
לגן  ועד  דוד,  עיר  שבמעלה  גבעתי,  חניון 
המ־ לכותל  שצמוד  דוידסון  הארכיאולוגי 

ערבי.

כ"ט סיון תרפ"ד: נרצח הד"ר יעקב דה האן
הרצח הפוליטי הראשון בישראל: ד"ר יעקב ישראל דה האן נורה בשלוש יריות, וירושלים נבוכה

מ‡: יר‡ל לבי‡
השנה: תרפ"ד. המקום: שערי צדק, 

ירושלים. היתכנות: סוכני 'המפעל'.
ציפה  לא  בירושלים  הישן  היישוב 
בני  רובם  היישוב,  בני  כזאת:  לתגבורת 
הופתעו  צורה,  של  ויהודים  עניים  תורה 
העיתונאי  לתחומם:  שבא  החדש  מהרכש 
האן,  דה  ישראל  יעקב  החילוני  והדוקטור 
והחליט  בתשובה,  חזר  לירושלים,  שעלה 
לטובת  ושירותיו  כישרונו  את  להעמיד 

העדה החרדית.
הד"ר ההולנדי הכיר היטב את השי־
טות המודרניות – הוא גייס את כל כישרונו 
בפני  רגליים  ולשים  להציק  כדי  ומרצו 
שני־ הגסה  והרגל  החילונית  ההתפשטות 
היישוב  של  הקודש  בהיכל  לבעוט  סתה 
הישן בירושלים ומנהיגיו. עד כדי כך הוא 
היה נמרץ, שכשהבין שהפעולות הציוניות 
ער־ בקרב  ישראל  שנאת  מעוררת  בארץ 
שי־ לנהל  מיוזמתו  החליט  הסביבה,  ביי 
לבין  החרדיים  המנהיגים  בין  ידידות  חות 
מנהיגי הערבים באזור, שיחות שעלו יפה 
מנהיגי  של  הכוח  תאב  ליבם  למגינת   –

היישוב החדש.
עם  עושים  מה  עצה,  טיכסו  והם 
להם  שמפריע  החדש  החרדי  הדוקטור 
ד"ר  יצא  תרפ"ד  שנת  סיוון  בכ"ח  לעבוד. 
לאחר  צדק  שערי  החולים  מבית  האן  דה 
יפו  לרחוב  כשפנה  מנחה.  שם  שהתפלל 
אותו  שהרגו  אקדח  יריות  שלוש  בו  פגעו 
ירושלים  והעיר  נעלם  המרצח  במקום.  בו 
שנפ־ הבריטית  המשטרה  חקירת  נבוכה. 
והתיק  תוצאות,  הניבה  לא  בסמוך,  תחה 

נסגר.
כולם  היו  בירושלים  הישן  ביישוב 

הת־ הציוניים  הסוכנות  שליחי  בטוחים: 
ראשי  סירבו  ארוכות  שנים  בו.  נקשו 
אנשי  במעל.  הייתה  שידם  לאשר  ההגנה 
תהומי,  אברהם  על  הצביעו  הישן  היישוב 
מייסדי  בין  היה  כך  שאחר  ההגנה  איש 
האצ"ל, שהורה על הרצח, ואף ביצע אותו 
גיורא- אברהם  עם  יחד  דבר,  של  בסופו 
המדינה  נשיא  של  שמו  אף  קרצ'בסקי. 
רק  במעשה.  נקשר  צבי,  בן  יצחק  לעתיד 
בערוב ימיו הודה תהומי באחריות מסוימת 

למעשה וסיפר שיד ההגנה הייתה ברצח.
הרצח  את  קושרת  אחרת  תיאוריה 
בשם  מסוכן,  אך  קטן  ארגון  של  בשמו 
'המפעל', שפעל על בסיס ארגון חזק יותר 
ימין  פעילי  קבוצת   – אודסה  חבורת  בשם 
ציונים קיצוניים בראשות אליהו בן חורין. 
גם לפי התיאוריה הזאת היו מבצעי הרצח 

עצמו, תהומי וחבריו.
הפך  האן  דה  ד"ר  רצח  כך,  או  כך 
בארץ  הראשון  הפוליטי  הרצח  להיות 
היישוב  ובמוסדות  החדשה,  בעת  ישראל 
הישן מציינים עד היום את יום רציחתו של 

הד"ר דה האן.
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ברובע ה-17 בפריז נחנכה כיכר ירושלים 
הכיכר שנמצאת ברובע ה-17 בפריז קרויה על שם ירושלים ◆ ראש העיר ירושלים השתתף במעמד

מ‡: יר‡ל לבי‡

בראשון נחנך ברובע ה17 בפריז כיכר 
ירושלים במעמד ראש העיר ירושלים, משה 
ליאון וראש עיריית פריז הגברת אן הידלגו. 
הכיכר שנמצאת ברובע ה-17 בפריז קרויה 

על שם ירושלים.
בינואר האחרון ביקרו נשיא המדינה, 
מר ראובן ריבלין ורעייתו נחמה ז"ל בפריז, 
במהלך הביקור עודכנה ראש העיר פריז כי 
בעיירה יש את 'כיכר ישראל' אך אין סממן 
ירו־  - ישראל  בירת  של  שמה  את  שנושא 

שלים.
חנכו  האירוע  לאחר  חודשים  מספר 
שני ראשי הערים את הכיכר, חרף התנגדו־

תם של ארגוני שמאל רבים.
ליאון:  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
חיבור  בעבורי,  ומיוחד  מרגש  מפגש  "זהו 

חות־ את  שהטביעו  בירה  ערי  שתי  בין 
כיכר  הקמת  של  זו,  יוזמה  העולם.  על  מם 
יחסי  את  מחזקת  בפריז,  ירושלים  שם  על 
הסו־ קידום  בינינו.  החברות  ואת  הגומלין 
הוא  שלנו  בערים  והשלום  האהבה  בלנות, 

ערים  בראש  העומדים  בתור  השעה.  צו 
מרכזיות וחשובות כל כך, עלינו לעשות כל 
איכו־ קיום  לדו-  להביא  בכדי  שביכולתנו 
והמגזרים  הדתות  בין  טובים  וליחסים  תי 

השונים".

מוכנים? זה מה שחסר לכם 
כדי להצליח בלימודים

רחל סרולובי
הלימו־ שוק  של  קלה  בסקירה 
הסטודנטים  של  הנשירה  אחוזי  דים, 
החרדים עומדים על כחמישים אחוז. 
חו־ כך  להתעלם,  ניתן  לא  כזה  מנתון 
ומב־ הירושלמי,  'כיוון'  במרכז  שבים 
סדר  על  יעיל  פתרון  להעמיד  קשים 
קדם  שעריהן  את  פתחו  כך,  היום. 
אנגלית,  ללימודי  מקצועיות  מכינות 
מטרתן  שכל  ומחשבים,  מתמטיקה 
להמשך  המשתתפים  את  להכין  היא 
הנשירה  תופעת  את  לצמצם  הדרך, 

ככל הניתן ואף למנוע אותה.
עצמם,  השיעורים  תכני  "מלבד 
לימו־ להמשך  והחשובים  החיוניים 
מעטפת  הסטודנטים  מקבלים  דיהם, 
הלימו־ לעולם  הכנה  של  ייחודית 
המ־ רכז  פולק,  אליהו  מפרט  דים", 
המכי־ הקדם  "לימודי  בכיוון.  כינות 
של  לימודים  סימולטור  מהווים  נות 
לאופני  כהדגמה  נערכים  הם  ממש, 
אחרות.  ולהכשרות  לתואר  הלימוד 
המכינה  קורסי  נלמדים  לדוגמה  כך 
במקביל על מנת לדמות ככל האפשר 
ובתא־ בהכשרות  הלמידה  צורת  את 
מעבירים  הקורסים  את  השונים.  רים 
טובי המורים בהתאמה מלאה לציבור 
האיכות  על  פשרות  וללא  הלומדים 
הכל  ואחרי  לפני  כי  והמקצועיות. 
'בוא  היא  אותנו  שמלווה  האג'נדה 
ותהיה צעד אחד לפני כולם', ההכנה 
יותר  הרבה  היא  הלימודים  לאתגר 
היא  הלימודי,  החומר  הקניית  מרק 
מעניקה למשתתפים את הכלים והפ־

או  בהכשרות  להשתתפות  רקטיקות 
לימודי מקצוע בהמשך. בסיום המכי־
תלמיד  כל  עם  אישי  מפגש  יערך  נה 
על מנת לשקף לו את מצבו בהתבסס 
על ביצועיו בקדם המכינה וליצור יחד 
המו־ עבורו  ההמשך  מסלול  את  עמו 

תאם לצרכיו".
להש־ לתלמידים  לסייע  בכדי 
תתף במכינות, משקיעים במרכז כיוון 
מחירו  כאשר  משמעותי,  בסבסוד  גם 
בסך  הינו  הסטודנט  עבור  הקורס  של 
הכל 1,000 ₪. "תלמיד רציני ואחראי 
לקבל  זכאי  הרצינות  בתנאי  העומד 
ויגייס  במידה  הסכום,  מחצית  את 
יהיה  המכינות,  ללימודי  נוסף  חבר 
התשלום  מחצית  את  גם  לקבל  זכאי 

הנוספת בחזרה", מציין פולק. 
לה־ העיקרי  הקריטריון  כאמור, 
שתתפות במכינה הוא רצינות שנבדקת 
שיעורי  הגשת  הנוכחות,   רמת  פי  על 
הבית, וציונים בבחינות. "אנחנו לא מב־
קשים גאונות או עבודה מעבר ליכולת, 
כמו  המכינה  את  לעשות  מבקשים  אנו 
אותה  לצלוח  כדי  גם  חשוב  זה  שצריך, 
ובעיקר כדי להגשים את המטרה שלה- 

מוכנות מלאה לעולם הלימודים".
גם  עומדים  התלמידים  לרשות 
סד־ פערים,  להשלמת  עזר  שיעורי 
אבחו־ נושאים,  במגוון  מגוונות  נאות 
נים מכוונים ועוד. "המטרה שלנו היא 
למקסם את יכולותיו של כל תלמיד", 
אותו  ולכוון  "לקדם  פולק,  מסכם 
בדיוק,  לו  המתאימים  והיעד  לדרך 

להצלחתו האישית והמקצועית".

שבוע אחרון של הזדמנות להפוך למיליונר
"דירה ברגע" של איחוד הצלה – רק עד ו' תמוז

חרי בכ :‡מ
"דירה  הגרלת  של  אחרון  שבוע 
שאיחוד  האחרון  השבוע  גם  הוא  ברגע" 
להיות  ההזדמנות  את  לכם  נותנים  הצלה 
מאיתנו  אחד  ימים  כמה  בעוד  מיליונרים. 
ויוכל  במיוחד  מרגשת  למציאות  יתעורר 
גם  מיליונר"  עצום! "אני  סיפוק  תוך  לומר 
וגם   ₪  1,600,000 שווי  דירה  עם  מיליונר 

מיליונר בזכויות להצלת חיים.
קצת  לאנשים  נראה  בדירה  "לזכות 
קורה"  זה  "תתעוררו  מהמציאות,  רחוק 
ברגע'  'דירה  של  הקמפיין  מנהל  לנו  אומר 
באיחוד הצלה, כאשר ברקע נשמעות צלי־
לי שיחות הטלפון הנכנסות במוקד ההגרלה 
הארץ  רחבי  מכל  אנשים  מתקשרים  אליו 

על מנת לקנות כרטיסים. 
הנתונים הראו שהציבור התרגל להג־
רלות על פרסים קטנים ושהגיע הזמן להע־
לות את הרף ואנחנו רואים את ההתגייסות 
בדירה  לזכות  האפשרות  בגלל  ההמונית, 
היוקרתיים  הפרסים  שאר  כל  בגלל  וגם 
כה־ אצלנו  שניתן  במיוחד  הגבוה  והסיכוי 

זדמנות שלא תחזור" 
הגרלה  ומכל  שנה  מכל  בשונה  כזכור 
בציבור  היום  עד  שהתקיימה  מכירה  או 
החרדי, באיחוד הצלה החליטו שבשנה הח־
הגיע  המסורתית  השנתית  להגרלה  מישית 
 KASS'  חברת ובזכות  הרף  לעלות  הזמן 
של  ההגרלה  על  חסות  שלקחה   'Group
רמת  בשכונת   ₪  1,600,000 בשווי  הדירה 
גבעת זאב יחד עם עוד מגוון חברות מובי־
לות במשק שתרמו מגוון פרסים יקרי ערך. 
הפ־ למען  הדור  גדולי  של  "הקריאה 
בי־ שעות   24 שמתבצעת  החשובה  עילות 
ישראל,  עם  למען  ישראל  עם  ידי  על  ממה 
זאת  ודקה.  דקה  כל  ידינו  את  מחזקים  רק 
הער־ את  להראות  הציבור  של  ההזדמנות 
כה והתמיכה שלה בארגון וגם לקחת חלק 
לספר  ממשיכים  בדירה"  לזכות  בהזדמנות 

בארגון. 
על  הצלה"  "איחוד  ארגון  "החזקת 
5,000 מתנדביו הפרוסים בכל רחבי הארץ 
ורגע  רגע  בכל  חיים  להציל  הכן  ועומדים 
מיליוני  עשרות  בעלות  היא  השעון,  סביב 

הצלה',  ב'איחוד  אומרים  בשנה"  שקלים 
אנו  זאת  למרות  אך  עצום,  הוא  "העול 
חיי  הצלת  למען  ולפעול  להמשיך  נחושים 
ברגע"  "דירה  הגרלת  כי  ספק  ואין  אדם, 
הפעי־ ביכולת  משמעותית  דרך  אבן  היא 
ביותר  הגדול  ההגרלה  מיזם  בהיותה  לות, 
במגזר הזוכה להדים רבים והיענות אדירה, 
מדובר במאורע שעוד לא נראה כמהו במ־
למען  הארגון  פעילויות  על  ושישפיע  גזר 
במצווה  עמנו  והשותפות  אדם,  חיי  הצלת 
גדולה זו היא הזכות הגדולה של כל המש־

תתפים בה" מסבירים באיחוד הצלה. 
הגרלת דירה ברגע הוא אירוע שעוד 
לא נראה כמהו בציבור החרדי, הגרלה על 
דירה בשווי 1,600,000 ש"ח בשכונת גבעת 
יקרי  פרסים  כ-12  ועוד  בירושלים  זאב 
להת־ בציבור  לסערה  לגרום  הצליח  ערך, 

גייסות מאין כמוה.  
אז אל תפספסו את הרגע, מהרו לנצל 
במוקד  עכשיו  והצטרפו  ההזדמנות  את 
הארצי שמספרו (כוכבית הצלה) 5935* או 

ca.1221.org.il באתר

לתרומות לחצו כאן

>>

http://bit.ly/2xpmqSo-chinuch
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בהוראת מרנן ורבנן: יש לדרוש מזגן מאושר 
לשימוש בשבת קודש על ידי בד"ץ מהדרין

שביעי,  מקדשי  עם  דרישת  לאור 
חו־ כהלכתה,  שבת  לשמירת  והתעוררות 
תעודות  הארץ  ברחבי  חשמל  בחנויות  לקו 
למזגנים  שיווק  אישור  הנושאות  כשרות 
הנו־ בתעודות,  מהדרין.  בד"ץ  בכשרות 
שאות את חותמת בד"ץ מהדרין של הרה"ג 
הט־ הקדמה  כידוע,  נכתב:  שליט"א,  רובין 
רבים  הלכתיים  אתגרים  מכתיבה  כנולוגית 
חשמל  במוצרי  לשימוש  הנוגע  בכל  בעיקר 
בשבת קודש. ע"כ הננו בזה לאשר כי חברת 
'אלקטרה' נענתה לדרישתנו וייצרה מזגנים 
חשש  ללא  בשבת  לשימוש  מותרים  אשר 
ח"ו ובאופן המהודר ביותר. עסק זה מורשה 
לשווק מזגני אלקטרה עם התקן שבת מוב־
נה וכן התקן 'שבת-טק', היחידים בכשרות 
בד"ץ מהדרין בראשות הרה"ג אברהם רובין 

שליט"א.
שה־ קשה,  כה  אוויר  מזג  בתקופת 
חום והלחות מאיימים על כל אזור בארץ, 
בסיסי  צריכה  למוצר  מזמן  הפך  והמיזוג 
הציבור  מגיב  כלל,  מותרות  בגדר  שאינו 
העובדה  את  תודה  ובהערכת  בהוקרה 
ללא  במזגנים  היום  להשתמש  שאפשר 
מא־ מובן  זה  אין  כלל.  שבת  חילול  חשש 
ליו, לאור ריבוי חילולי השבת מחוץ, שאנו 
עדים להם ועומדים חוצצים בינם ועושים 
גם  השבת,  את  אצלנו  לחזק  מנת  על  הכל 
בהוראה מפורשת מצד רבנים. בתקופה זו 
ולדקדק  להחמיר  ה'  ירא  יהודי  כל  מחפש 
כבוד  את  לחזק  מנת  על  ניתן  שרק  היכן 

השבת.
בי־ כי  האוויר,  במיזוג  וראינו  ומצאנו 
חדישים  דגמים  עשרות  של  לשוק  ציאתם 
ביותר של מזגנים, הכוללים חיישן הפעלה 
חלונות/דל־ של  וסגירה  לפתיחה  המגיב 
תות, מספר אנשים בחדר וכד'. נוצר חשש 
בענקית  כן  על  בגרמא.  שבת  חילול  של 
המיזוג, 'אלקטרה', עמלו על פיתוח ייחודי 
ומתקדמת,  חדשנית  טכנולוגיה  שמאפשר 
בה הידור המצווה הוא מלכתחילה, וללא כל 
בעיות גרמא, והוסיפו לצד אישור של מכון 
הרה"ג  של  מיסודו  להלכה  טכנולוגי  מדעי 

בד"ץ  כשרות  את  זצ"ל,  הלפרין  יצחק  לוי 
מהדרין של הרה"ג אברהם רובין שליט"א.

וכך נכתבה ונחתמה תעודת הכשרות: 
בדקדקנות  בדקו  שליט"א  הבד"ץ  "רבני 
את אופן פעו־ וע"י מעבדות בלתי תלויות 
המיוחדים  השבת  והתקני  אלו  מזגנים  לת 
קיב־ אלקטרה  בעלי  במזגנים,  שיושמו 

עפ"י  הללו  המזגנים  את  לייצר  ע"ע  לו 

ובה־ זאת  לאור  שליט"א  הבד"ץ  הוראות 
לחזק  שליט"א  ורבנן  מרנן  להוראות  תאם 
ידי העושים והמעשים למען שומרי השבת, 
לדרוש  ה'  יראי  לציבור  בקריאה  בזה  הננו 
בעת הקניה אך ורק מזגן המאושר לשימוש 
בשבת קודש ע"י בד"ץ מהדרין. וע"ז באנו 
כש־ מחלקת   – השבת  קדושת  למען  עה"ח 

רות בד"ץ מהדרין".

לרווחת המאושפזים: ארגון "מרפא ושמחה" חנך את 
פינת הקפה והכיבוד בבית החולים אסותא באשדוד

   בשורה משמחת בביה"ח אסותא בא־
שדוד: ארגון "מרפא ושמחה", הארגון שקבע 
לו למטרה להביא שמחה לחולים ולבני משפ־
חותיהם, חנך בימים אלו את פינת הקפה המ־

פוארת בבית החולים אסותא באשדוד.
באשדוד,  אסותא  החולים  בבית     
העז  הצורך  הורגש  שנים  כ-3  לפני  שהוקם 
המשפחות  בני  לטובת  קפה,  פינת  בהקמת 
המלווים את החולים בשעתם הקשה או הש־
מחה, אלפי האנשים המבקרים מדי יום בבית 
החולים, לא מצאו פינת מרגוע ראויה לשמה 
בה יוכלו לסעוד את לבם בשתייה חמה וטעי־
משפ־ ובני  המאושפזים  על  כאשר  קלה,  מה 
חותיהם עוברים שעות רבות שבו אין הם מכ־
ניסים לפה שום דבר מאכל כדי לסעוד לבם. 

"מרפא  ארגון  עצמם  על  לקחו  כך     
פעילות  שנות  שבמהלך  הארגון   - ושמחה" 
טיולים  אירועים,  עשרות  לקיים  הספיק  כבר 
ושבתות - להקים את פינת הקפה שבו יהיה 
חמה  שתיה  והלילה  היום  שעות  כל  במהלך 
ומתוקה וכיבוד קל, להחיות בהם נפש כל חי, 
הטכ־ הפרטים  כל  על  קשות  שעמלו  ולאחר 
הקפה  פינת  את  העמידו  והבירוקרטיים  ניים 

המפוארת בבית החולים.
   פינת הקפה ממוקמת בקומת הכניסה 
בצדו של בית הכנסת של בית החולים, בפינת 
ומיני  ותה.  סוכר  לקפה,  עמדות  קיים,  הקפה 

מזונות 24 שעות 
בזאת  מודה  ושמחה"  "מרפא  ארגון     
רב  קיהן  יעקב  ולהרב  בית החולים,  להנהלת 
מנהל  הי"ו  רביבו  מאיר  ולהרב  החולים  בית 
לכל  בסיוע  לו  רב  שידיו  אסותא,  של  המשק 
צרכי הדת בבית החולים, על עזרתם המיוחדת 
בהפעלת מיזם חשוב זה. יתן ד' והזכות הגדו־
לה של הבאת שמחה בקרב החולים ובני מש־
בכל  והצלחה  לברכה  להם  תעמוד  פחותיהם 

מעשי ידיהם.
החולים,  בבית  הרבים  המבקרים     
מודים  הקפה,  מפינת  ליהנות  הספיקו  שכבר 
ולמנהל  ושמחה"  "מרפא  לארגון  מלא  בפה 
המסור העומד מאחורי כל המפעל הענק הרב 
הפעלת  על  שליט"א  ויז'ניצר  יוסף  גבריאל 

המיזם לרווחתם ולהנאתם.

בזכות השירות, המקצועיות 
והאמינות של 'אלדן'

90% מלקוחות אלדן הצהירו:  "מרוצים מהשירות 
ונמליץ לחברים לקנות רכב באלדן"

חרי בכ :‡מ
וההש־ הליסינג  חברת  אלדן, 
 50 מזה  בישראל  מהמובילות  כרה 
חוויית  ללקוחותיה  מספקת  שנה, 
שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 
עכשיו זה גם רשמי: מחקר מקצועי 
כי  מגלה  "שילוב"  מכון  ע"י  שנערך 
הם  כי  השיבו  אלדן  מלקוחות   90%
בחברה  שקיבלו  מהשירות  מרוצים 
וכי בכוונתם להמליץ לחבריהם לק־

נות רכב באלדן.
זהו נתון חסר תקדים בענף כלי 
לעוב־ ניצחת  הוכחה  ומהווה  הרכב 
ואמינות,  מקצועיות  ששירות,  דה 
של  בבחירה  מנצח  פקטור  מהווים 
המכריע  שהרוב  העובדה  הלקוחות. 
במחקר  הביעו  אלדן  לקוחות  של 
מקצועי את הערכתם הגבוהה לשי־
מחייבת  אלדן,  על  הניתנים  רותים 
את החברה לשמר את רמת השירות 
והמקצועיות הגבוהה כפי שהיה עד 

כה.
באלדן מציינים כי כל מי שרו־
כש רכב באלדן נהנה מקניה בטוחה, 
מדיניות  הוגן.  ומחיר  נפשי  שקט 
כו־ "אלדן",  של  הבטוחה"  "הקניה 
שקיפות   – לרכב  זהות  תעודת  ללת 
ברכב,  שנעשו  לפעולות  מלאה 
תיקו־ תקופתיים,  טיפולים  כולל 
בדיקת   – אלדן  מבחן  וביקורות,  נים 
ליקויים  תיקון  חיצוני,  במכון  קנייה 

כללי,  וניקיון  ומכניים  בטיחותיים 
וע־ המנוע  על   – מורחבת  אחריות 
ברכב  העיקריים  המכלולים  שרת 
וללא כל השתתפות עצמית ושירות 
במסגרת   – תחזיר!  לך?  מתאים  לא 
הרכב,  את  לרכוש  תוכלו  זה  שירות 
תח־ ואם  ולבדוק  להתנסות  לנסוע, 
סיבה  מכל  מתחרטים,  שאתם  ליטו 
פשוט מחזירים!  בסדר,  הכל  שהיא, 
ש-90%  פלא  לא  כזו,  מדיניות  עם 
מרוצים  רק  לא  החברה  מלקוחות 
להמליץ  מבטיחים  אלא  מהשירות 
הטובה  כחברה  אלדן  על  לחבריהם 

ביותר לרכישת רכב.
הליסינג  חברת  הינה  'אלדן' 
מזה  במשק  מהמובילות  וההשכרה 
כ-50 שנה. החברה מפעילה עשרות 
באמצ־ דגמים  במגוון  רכבים  אלפי 
הארץ  ברחבי  סניפים  עשרות  עות 
החברה  עובדים.  מאות  ומעסיקה 
שמה דגש על הענקת חווית שירות 
סו־ ללא  ללקוחותיה,  דופן  יוצאת 
סטנדרט  פי  ועל  מתווכים,  או  כנים 

איכות ומקצועיות גבוהים ביותר.

זריזין מקדימין

מחירים מיוחדים 
לחודש יולי

מחירים מיוחדים ליציאה בתאריכים מוקדמים • נותרו 
מקומות אחרונים בחודש אוגוסט • זוהי הזדמנות להזמין 
את החופשה המושלמת בשבילכם • אז תגביהו ציפיות, 

תכוונו גבוה ותתחילו לארוז

חרי בכ :‡מ

הב־ את  עשו  משפחות  עשרות 
חירה המצוינת לשנה זו ובחרו ב'ורשנר' 
הזד־ ומפנקת.  מושלמת  קיץ  לחופשת 
שמעונין  מי  עבור  נותרה  אחרונה  מנות 
מקומות  אחרת.  ברמה  נופש  בחוויית 

אחרונים נותרו בחודש אוגוסט.
וכעת, מבצע מיוחד לחודש יולי! 
זריזים מרוויחים- מחירים מיוחדים לי־
ציאה בתאריכים מוקדמים- -18/07 ט"ו 

בתמוז ו--25/07 כ"ב בתמוז.
הקסומה  טורנס'  'ואל  בעיירת 
משולש  על  האלפים,  הרי  בלב  השוכנת 
ואיט־ צרפת  שוויץ,  האלפיני  הגבולות 
מטר  מ-2,000  יותר  של  בגובה  ליה, 
הרמוניה  שבו  במקום  טאראנטז,  בעמק 
לפסיפס  יחד  מתמזגים  וטבע  צבע  של 
נופים מרהיב, תמצאו את התשובה לנו־

פש מושלם וחלומי במיוחד בשבילכם.
התיירות  חברת  תיירות',  'ורשנר 
אמונה  בשנים,  רב  וניסיון  וותק  בעלת 
בסט־ ומפנקת  מושלמת  קיץ  חווית  על 
של  מירבי  ובתכנון  ביותר  הגבוה  נדרט 
כל הפרטים הקטנים והגדולים שיוצרים 

תמהיל מדויק של חופשה חלומית. 
על  אל  מטיסות  ייהנו  הנופשים 
ובתנאים  גבוהה  ברמה  מלון  סדירות, 
בכשרות  גורמה  שף  ארוחות  מפנקים, 
אטר־ נשכחים,  בלתי  טיולים  מהודרת, 
קציות וחוויות לאורך כל ימי החופשה, 

אווירה מושלמת ושירות VIP אישי.
הרמה  את  לעצמכם  תפרגנו  אז 
תכוונו  ציפיות,  תגביהו  ביותר.  הגבוהה 
קיץ  לחופשת  אלינו  ותצטרפו  גבוה. 

בלתי נשכחת.
להזמנות חייגו: 02-5704444 
office@wreschner .net
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רובח

מןונבמנחריררבןמויזנירמובמרובםברןחונחמח
ויזנייחסימרכזירממנטייןנםברררבעבוומבכובי
̂יúום:י‰וע פרוכטר
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רובח

מןונבמנחריררבןמויזנירמובמרובםברןחונחמח
ויזנייחסימרכזירממנטייןנםברררבעבוומבכובי
̂יúום:י‰וע פרוכטר
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רובח

מחבעברכובחנז
יבוביú טיין, ‡‰רן ברוך„úו‚ ‰ום: מú̂י



29 יום שלישי כ"ט סיון תשע"ט 02/07/2019

רובח

מחבעברכובמורמביןעבחןבןמורמסוכוטוב
̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

מחבעברכובמורמביןעבחןבןמורמסוכוטוב
̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

וביוניויזוסובמםמוריכםביזרנרייךךימבירבירווימסע
̂יúום: úומי טריכטר
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בסטמרירויםמובירוים

לתרומות לחצו כאן

>>

http://bit.ly/2xpmqSo-chinuch

