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פרנו // „ו„ פרי„

כהוכחה חו
יש  כי  שלשום  הוכיחו  אתיופיה  יוצאי 

סיבה טובה ומוצדקת לכך שהמשטרה מטפלת 

בהם שלא בכפפות של משי. אפשר לומר דב־

רים רבים על ההפגנות ועל מניעיהן הצודקים 

במובנים רבים, אולם התנהלותם של הצעירים 

בה־ המקובלת  מההתנהלות  חרגה  האתיופים 

פגנות של יהודים בישראל.

שהתרח־ הנכים  בהפגנות  רק  מדובר  לא 

שו לאחרונה, אלא גם בהפגנות שקיימו אנשי 

לראות  היה  ניתן  שם  שגם  החברתית  המחאה 

צורת  אבל  נוספות.  בהפגנות  וכן  אלימות, 

אח־ מראות  הזכירה  האתיופים  של  ההפגנות 

רים. מראות שנראים בשטחים ולא בתוך מדי־

נת ישראל. 

ברוב  המפגינים  מול  שתקה  המשטרה 

רבבות  מותירה  שני,  ביום  ההפגנות  של  הזמן 

החר־ מול  הארץ.  רחבי  בכל  תקועים  אנשים 

וכמעט  בהרבה  עדינות  הן  שהפגנותיהם  דים, 

שם  לחלוטין.  שונה  ההתנהלות  אלימות,  ללא 

האלימות המשטרתית ניכרת במלוא עוזה.

האתיופי  והזעם  המשטרה  של  השקט 

שהתקיימו  הרסן  חסרות  בהפגנות  שניכר 

שישנו  לכך  ההוכחה  את  יחדיו  היוו  אתמול, 

כלפי  המשטרה  בהתנהלות  צדק  של  קמצוץ 

האתיופים דווקא. והראו שוב את אוזלת ידה 

פרופו־ שאיבדו  מפגינים  כלפי  המשטרה  של 

רציות.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

זמני ובה מממים וב‡ים  
היום ר"ח תמוז אנו נכנסים אל הרבע האחרון 
נאחז  בדיוק  חודשים  שלושה  ובעוד  השנה,  של 
כבר בראש השנה. לא בכדי דרשו את ראשי התי־
תשובה ממשמשים  זמני  תמו"ז -  חודש  של  בות 
זה  בחודש  מאוד.  קרובים  כבר  הם  שכן  ובאים, 
דרשו חז"ל שראוי לכל אחד להתבונן ולשים אל 
ליבו לעתיד הקרב ובא - אלו הם הימים הנוראים.

התשו־ זמן  התחלת  ענין  את  שמבארים  יש 
אב,  תמוז  האלו,  שהרי בחודשים  תמוז:  בימי  בה 
שלא  וכל  המקדש,  בית  הרבים  בעוונותינו  נחרב 
נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. ולכן 
מכיוון  תמוז,  מחודש  כבר  התשובה  זמן  התחלת 
שלא נבנה בימינו בית המקדש שנחרב בחודשים 
האלה, הרי הוא כאילו נחרב על ידי עוונותינו, וע־

לינו לשוב עליהם בתשובה שלמה.

בברכת חודש טוב ומבורך.

// יו"ר הכנסת: היוזמה לביטול „בר המערכ
הבחירות – נכשלה

"לצערי לא כל הגורמים שיתפו פעולה, ולכן לא נוכל לבטל את הבחירות"

מ‡: ח. פרנ˜ל
יו''ר הכנסת יולי אדלשטיין 
(רביעי)  אתמול  הודיע  (הליכוד) 
הודיע אתמול כי היוזמה לביטול 
ניסה  אותה  החוזרות,  הבחירות 
"בימים  סופית.  נכשלה  לקדם, 
עבו־ לקדם  ביקשתי  האחרונים 
ביטול  את  ישראל,  אזרחי  רכם, 
ול־ הללו  המיותרות  הבחירות 
כתב  מיליארדים",  לכם  חסוך 

אדלשטיין. "לצערי לא כל הגור־
מים שיתפו פעולה ולכן לא נוכל 

לבטל את הבחירות".
בתגובה  מסר  לפיד  יאיר 
"אתה  אדלשטיין:  של  לדבריו 
מי־ יותר  הרבה  לחסוך  רוצה 
ליארדים יולי? בוא נקים ממשלת 
אחדות בלי ביבי שלא תיכנע לס־

חטנים".
אדלשטיין  ניסה  כזכור, 
הבחירות  לביטול  יוזמה  לקדם 

אד־ של  התוכנית  לפי  החוזרות. 
להת־ הייתה  אמורה  לשטיין, 
להחליט  הכנסת,  נשיאות  כנס 
לחוקק  ואז  הפגרה  ביטול  על 
בחירות.  ביטול  שיאפשר  חוק 
ואין  היות  כי  הבהיר  אדלשטיין 
שכזה,  למהלך  בחוק  התייחסות 
תמיכה  עם  רק  אותו  יעביר  הוא 
תמיכה,  כנסת.  חברי  של  רחבה 
שכאמור, לא הייתה, ובעקבות כך 

נכשלה תכניתו.
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איראן: 'נתפסה רשת ריגול 
שסייעה למדינה זרה'
חלק מחברי הרשת עבדו בפרויקט הגרעין של איראן

הצליחה  כי  טוענת  איראן 
אזר־ של  ריגול  רשת  לחשוף 
חים אשר ריגלו לטובת מדינה 
השופ־ הרשות  דובר  זרה.  
חוסיין  גאלום  איראן,  של  טת 
לסוכנות  אמר  אסמאיילי,  א 
"פארס"  האיראנית  הידיעות 
מתוך  פעלו  הרשת  חברי  כי 
מתקנים רגישים מאוד באיראן 
חלק  לדבריו,  עבדו.  הם  בהם 
בעבודה  עסקו  הרשת  מחברי 
גרעין  כמו  חשובות  בתשתיות 

והגנה.
באיראן  המשפט  בית 
הרשיע את חברי הרשת ושלח 

מאסר  לתקופות  חלקם  את 
ממושכות. בנוגע לאחרים מת־

קיים דיון בבית המשפט בשא־
לה האם להוציאם להורג.

יו''ר העבודה הנבחר: רק 
הגדלת הגוש תיצור סיכוי

עמיר פרץ, שנבחר שוב לתפקיד יו''ר העבודה הצהיר שיעשה כל שביכולתו 
"ליצור אלטרנטיבה לשלטון נתניהו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
לאחר שנבחר שלשום ברוב 
מוחץ לכהונה שניה כיו''ר העבודה 
לאחר 12 שנה מכהונתו הקודמת, 
מסיבת  פרץ  עמיר  אתמול  כינס 
היתר  בין  את  תקף  בה  עיתונאים 
את מדיניות נתניהו ועל תכניותיו 
שהגיעה  המפלגה  מצב  לשיפור 
בבחירות  בלבד  מנדטים  ל-6 

האחרונות.
פרץ  שיבח  דבריו  בתחילת 
ואיציק  שפיר  סתיו  יריביו  את 
"יש  שניהלו.  הקמפיין  על  שמולי 
לנו כאן מגוון של אנשים בעלי ני־
בבית  שרואים  רבים  חברים  סיון, 
הזה כביתם ויעשו הכל כדי לשקם 

אותו" אמר פרץ.
הדרך  כי  ואמר  הוסיף  פרץ 
נת־ שלטון  להחלפת  היחידה 
מגוש  מצביעים  להביא  היא  ניהו 
חדשים  מצביעים  ולייצר  הימין 
הגיעו  לא  האחרונות  שבבחירות 
אל הקלפיות. פרץ התייחס לברית 
צ'רקסים,  ערבים,  מצביעים  עם 

בני  "אלה  ועוד   נוצרים  דרוזים, 
להביא  מתכוון  ואני  שלנו  הברית 
מהאוכלוסייה  מנדטים   2 לפחות 
לא  כי  בבחירות  הצביעה  שלא 

היה להם למי להצביע".
את  ימקד  הוא  לדבריו 
למצביעים  לגרום  מאמציו 
הצביעו  האחרונות  שבבחירות 
אבק־ לוי  ולאורלי  כחלון  למשה 
העבודה  למפלגת  להצביע  סיס, 
פעמיים  שהוכיחו  אנשים  "אלה 

ברית  בני  להיות  רוצים  שאינם 
ה-250  מתוך  ולכן  נתניהו  של 
נמקד  אנחנו  האלה  איש  אלף 
 3 ששווים  אלף,  ל-100  מאמץ 

מנדטים". טען פרץ.
בהתייחסו לשיתופי פעולה 
עם מפלגות אחרות אמר פרץ כי 
הוא מוכן לדבר "עם כל הגורמים 
המ־ של  המפה  בתוך  שנמצאים 
רכז שיכולים לבוא איתנו למסע 

משותף".

לערוץ תקשורת חרדי
דרוש כתב חרוץ, נמרץ ומנוסה, לסיקור 

חדשות *חצרות הקודש ברסלב*
עבודה מיידית

תנאים טובים למתאים
לשלוח קו"ח 

kor005442@gmail.com  - למייל
או לווצאפ - 972+ 53-553-9870
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נמקד  אנחנו  האלה  איש  אלף 
 3 ששווים  אלף,  ל-100  מאמץ 

מנדטים". טען פרץ.
בהתייחסו לשיתופי פעולה 
עם מפלגות אחרות אמר פרץ כי 
הוא מוכן לדבר "עם כל הגורמים 
המ־ של  המפה  בתוך  שנמצאים 
רכז שיכולים לבוא איתנו למסע 

משותף".

לערוץ תקשורת חרדי
דרוש כתב חרוץ, נמרץ ומנוסה, לסיקור 

חדשות *חצרות הקודש ברסלב*
עבודה מיידית

תנאים טובים למתאים
לשלוח קו"ח 

kor005442@gmail.com  - למייל
או לווצאפ - 972+ 53-553-9870

mailto:BBB025370345@gmail.com
mailto:kor005442@gmail.com
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סקר חדש:

מפלגתו של ברק 
לא עוברת את 
אחוז החסימה
לפי הסקר גוש הימין לא משיג רוב 

ללא ליברמן ומקבל 56 מנדטים בלבד ◆ 
ליברמן עם תשעה מנדטים

מ‡: ח. פרנ˜ל
הכותרות  למרות 
ברק  אהוד  של  והמאמצים 
של  כמושיע  להצטייר 
שי־ וכמי  ישראל  מדינת 
של  שלטונו  להחלפת  ביא 
נתניהו, סקר חדש של מנו 
שנערך  מדגם  ממכון  גבע 
כי  מגלה  החדשות,  עבור 
מפלגתו של ברק לא עוב־
ומ־ החסימה  אחוז  את  רת 
קבלת 3% אחוזים בלבד. 

המפ־ הסקר,  לפי 
נחלשות  הגדולות  לגות 
כשהליכוד  משמעותית 
מקבל  נתניהו  בראשות 
לבן  וכחול  מנדטים   32
להם  שיש   35 לעומת   31
נוסף  מעניין  נתון  כיום. 
היצי־ הוא  בסקר,  שיש 
של  הכוח  בהגדלת  בות 
ההכרזה  שמאז  ליברמן 
בכל  קיבל  הבחירות  על 
מנד־ ל-9   7 בין  הסקרים 
טים לעומת חמישה בלבד 
בסקר  וגם  היום,  לו  שיש 
זה מקבל ליברמן מנדטים. 
וכחול   (32) הליכוד  אחרי 
הרשימה  נמצאת   (31) לבן 
הערבית המאוחדת עם 12. 
ישראל ביתנו עם 9, העבו־
ועולה  מעט  מתחזקת  דה 
ל-8 מנדטים. ש''ס ויהדות 
מפ־ איחוד   ,7 עם  התורה 
החדש  והימין  הימין  לגות 
עם 5, ומרצ עם 4 מנדטים. 
נשאלו  המשיבים 
להיות  מתאים  לדעתם  מי 
או  גנץ  בני  ממשלה,  ראש 
כי   40% השיבו  נתניהו, 
המ־ הוא  נתניהו  בנימין 
 30% מול  ביותר  תאים 
המ־ הוא  שגנץ  שסברו 

תאים. כשהציבו הסוקרים 
את אהוד ברק מול נתניהו, 
באחוז  נתניהו  התחזק 
הרבה  ברק  ואילו  ל-41% 

מתחתיו עם 16% בלבד.
שנ־ בסקר  כי  יצוין 
ערך על ידי חברת חדשות 
מקבילה, ברק כן עובר את 
ל-6  ומגיע  החסימה  אחוז 
מנדטים, וגם מפלגת זהות, 
לא  'החדשות'  שבסקר 
החסימה,  אחוז  את  עברה 
מנד־  4 מקבלת  זה  בסקר 
טים.  במצב הגושים כמעט 
ואין שינויים בין הסקרים. 
לפי סקר ערוץ 13 הליכוד 
עם  לבן  כחול   ,31 מקבל 
29, הרשימה המשותפת 9 
בלבד , ליברמן עם 8, הע־

בודה 7, ש"ס 7, אהוד ברק 
הימין   ,6 התורה  יהדות   ,6
 ,4 הימין  איחוד   ,5 החדש 
זהות 4, מרצ 4. גוש הימין 
שמאל-  מרכז  גוש   ,57  -

55 וליברמן 8.
נוספת  שאלה 
 13 ערוץ  בסקר  שהייתה 
היא  ממשלה  איזה  הייתה 
על  המועדפת.  הממשלה 
מע־ הם  כי   42% ענו  כך 
הליכוד,  ממשלת  דיפים 
חרדים.  וללא  לבן  כחול 
ממשלת  העדיפו   21%
 16% החרדים,  עם  ליכוד 
העדיפו ממשלת כחול לבן, 
אינם  וחרדים. 15%  ליכוד 
ממשלת  ו-6%  יודעים, 

מרכז-שמאל עם חרדים.
הגדו־ ההבדלים 
מלמדים  הסקרים  בין  לים 
בבחירות  שראינו  שכפי 
לא  דבר  שום  האחרונות, 

נגמר עד שהוא לא נגמר.

גלעד ארדן לנציגי העדה האתיופית: לא נאפשר אנרכיה
השר לביטחון פנים הבהיר: לכולנו יש אחריות על חיי אדם, אסור שתהיה אנרכיה ואלימות

מ‡: ח. פרנ˜ל
הכנ־ חבר  פנים,  לביטחון  השר 
המשטרה,  מפכ''ל  מ''מ  ארדן,  גלעד  סת 
הפיקוד הבכיר  המשטרה ונציגי  סמפכ''ל 
במשטרה, נפגשו אתמול עם נציגי העדה 
האתיופית מטרה לקיים שיח משותף עם 
בני הקהילה ולנסות ולמנוע מקרי אלימות 
סלומון  של  הריגתו  על  הקהילה  במחאת 
אמר  הפגישה  בפתח  שוטר.  בידי  טקה 
להגיד  רוצה  "אני  הקהילה:  לנציגי  ארדן 
שהסכמתם  כך  על  הלב  מעומק  תודה 
לבוא לכאן למפגש הזה. זה לא מובן מא־
הקשים  האירועים  רקע  על  שהגעתם  ליו 

בשעות  מנהיגות  לגלות  מחוייבים  וכולנו 
אלה. לפני שלושה ימים קרה אירוע חמור 
וכואב. אירוע שלא היה צריך לקרות. אני 
ומשטרת ישראל שותפים לכאב ולזעזוע, 
משפחת  של  הכבד  באבלה  ומשתתפים 
ובאבל  ז"ל  סולומון  של  מותו  על  טקה 
הוא  כי  הוסיף  ארדן  כולה".  העדה  של 
כלפי  יתר  שיטור  של  בעיה  שיש  מסכים 
מתרח־ האחרונים  ביומיים  העדה:  בני 
שות מחאות וחסימות צירים בהיקף חסר 
תקדים וברמת אלימות בלתי נסבלת. אני 
משטרת  הזעקה.  את  ומבין  לכאב  שותף 
ישראל אמרה באומץ וביושר בעבר שיש 

נלחמים  ואנחנו  יתר,  שיטור  של  תופעה 
שיתוף  באמצעות  גם  זאת  ועושים  בה, 
הפעולה איתכם". עם זאת הבהיר ארדן כי 
"מחאה- כן, אבל אלימות ואנרכיה אסור 

שתהיה".
מוטי  ניצב  המפכ''ל,  מקום  ממלא 
כמשט־ "תפקידנו  כי  בפגישה  אמר  כהן 
רה הוא 'לשרת ולהגן' בכל מקום ועל כל 
התייחס  עוד  מלאה".  בשוויוניות  אזרח, 
לפציעתם  שהובילו  האלימות  למחאות 
של עשרות שוטרים ואזרחים: ״על כולנו 
כנו  על  הסדר  את  להשיב  החובה  מוטלת 
בשוט־ או  באזרחים  פגיעה  למנוע  בכדי 

שהת־ האירועים  רים. 
יחזור  לא  אתמול  רחשו 
השוטרים  עצמם.  על 
עמדו מול המוחים בצורה 
אומץ  הרבה  עם  נחושה, 
מחובתנו  אולם  והבנה, 
ולמנוע  אחריות  לקחת 

את המשך האלימות".
הפגי־ בסיום 
יחד  הצדדים  יצאו  שה 
וק־ משותפת  בהודעה 
לגלות  הקהילה  לבני  ראו 

לאלימות  המחאה  את  לגרור  ולא  ואנרכיה "כן למחאה – לא לאלימות".איפוק 
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רבנים בציונות הדתית נגד 
הצבת שקד בראש 'איחוד 

מפלגות הימין'
הרבנים תומכים בעמדתו של פרץ: "בראש הרשימה חייב לעמוד יהודי 

ירא שמיים"

מ‡: ח. פרנ˜ל
מוכ־ רבנים  עשרות 
חתמו  הדתית  מהציונות  רים 
הצבה  נגד  עצומה  על  היום 
של שרת המשפטים לשעבר, 
'איחוד  בראש  שקד,  איילת 
מפלגות הימין'. במכתב, עליו 
חתמו בין היתר הרב שמואל 
אבינר  שלמה  הרב  אליהו, 
נגד  הרבנים  יוצאים  ועוד, 
מלה־ שנמנעו  אף  כזה  מינוי 
של  שמה  את  במפורש  זכיר 
ידיו  את  מחזקים  שקד. "אנו 
בעמדתו  פרץ  רפי  הרב  של 
הדתית  המפלגה  שבראש 
יהודי  לעמוד  חייב  לאומית 

ירא שמים ששומר תורה ומ־
צוות", כתבו הרבנים. "אין זו 
סוגיה פרסונלית אלא סוגיה 
שימת  של  ציבורית  ערכית 
מדינת  של  יהדותה  נושא 
של  המרכזי  כנושא  ישראל 

המפלגה הדתית לאומית".
וכת־ הוסיפו  הרבנים 
יש  הרשימה  "בהרכב  כי  בו 
סדר  את  שמבטאת  אמירה 
לאמירה  שלנו.  העדיפות 
מרחי־ השלכות  יש  הזאת 
כציבור,  עלינו  לכת  קות 
שאנחנו  החינוכי  המסר  ועל 
בלא  לכן  לילדינו.  מעבירים 
אחר  מועמד  שום  לפסול 

חשיבות  רואים  אנו  חלילה, 
שנו־ דמות  בשימת  מרובה 
שאת את דגל התורה בראש 

הרשימה".
רבני  של  זה  מכתב 
את  מחזק  הדתית  הציונות 
פרץ  רפי  הרב  של  עמדתו 
פעמים  מספר  שהבהיר 
שקד  את  לצרף  יפעל  כי 
הימין'  מפלגות  ל'איחוד 
השני  מהמקום  רק  אך 
בימים  השוהה  שקד,  ואילך. 
משפחתית  בחופשה  אלו 
הח־ טרם  כי  אמרה  בחו''ל 
תרוץ  מפלגה  באיזה  ליטה 

בבחירות הקרובות.

יו''ר כחול לבן: לא פוסלים אף 
אחד, נקים ממשלה עם מי שיסכים 

לשבת איתנו
על נתניהו: הוא עשה הכל כדי להגן על עצמו ◆ על מחאת יוצאי אתיופיה: חייבים 

להילחם בגזענות

מ‡: ח. פרנ˜ל
הכנ־ חבר  לבן,  כחול  יו''ר 
בראיון  אתמול  תקף  גנץ  בני  סת 
התנהלות  את  גולן  אריה  לעיתונאי 
הגז־ בבעיית  בטיפול  הממשלה 
העדה  חברי  סובלים  ממנה  ענות 
הממשלה  לטענתו  האתיופית. 
קו־ כשהם  רק  במשברים  מטפלת 
ממשלת  בתוך  שקם  מי  "כל  רים: 
צו־ דברים,  לעשות  וקורא  ישראל 
הוא  איפה  יהיו,  שרק  ככל  דקים 
כן?  לפני  שנה  כן?  לפני  חודש  היה 
גנץ. "הנוער  שאל  כן?"  לפני  עשור 
ברחובות  משתולל  שעכשיו  הזה 
פע־ כמה  האחרונות  שנים  בעשר 
חברתיות  יוזמות  ראה  הוא  מים 

דברים?  קידום  שיח,  חינוכיות, 
הוסיף  גנץ  זה".  את  ראה  לא  הוא 
ישראלית  כחברה  שלנו  כי "הבעיה 
היא לא רק האירוע הספציפי, חמור 
כלפיו  התגובה  רק  לא  שיהיה,  ככל 
חמורה ככל שתהיה, אלא התשתית 
קורים,  האלה  האירועים  שעליה 
של קליטה, של חינוך, של יחס, של 
לא  היא  הגזענות  הגזענות.  העלמת 
עניין של המדינה, המדינה היא לא 
גזענית אבל יש בה תופעות של גז־

ענות וחייבים להילחם בהן".
בהמשך התייחס גנץ לבחירות 
החוזרות שייערכו בספטמבר, ואמר 
כי מפלגתו תשב עם כל מי שיסכים 
אחדות.  בממשלת  איתה  לשבת 

"אנחנו לא רוצים להדיר אף אחד", 
אמר גנץ. "אנשי הליכוד הם אנשים 
ביחד  המדינה  את  בנו  הם  יקרים, 
הם  עבדו  הם  לחמו  הם  כולנו,  עם 
אחד  בכל  בערים  בעיירות  פועלים 
פוס־ לא  ממש  אנחנו  מהמקומות. 

לים אף אחד".
נתניהו  הממשלה  ראש  על 
מניפולציה  עשה  כי "הוא  גנץ  אמר 
אתית בחוק הכנסת, הוא הקדים את 
לעשות  אפשר  היה  הזה,  התהליך 
כדי  נוספים  צעדים  שלושה  עוד 
הרי  הוא  ממשלה,  ולהקים  ללכת 
יודע שהייתי יכול להקים ממשלה, 
את  לבצר  מנת  על  עשה  הוא  זאת 

עצמו ולהגן על עצמו".

במערכת הפוליטית מגנים את 
האלימות של מחאת יוצאי אתיופיה
נתניהו: לא נסבול חסימות צירים ◆ ריבלין: אין מקום לאלימות

מ‡: ח. פרנ˜ל
הממשלה  ראש 
התייחס  נתניהו  בנימין 
אתיופיה  יוצאי  למחאת 
יש־ מדינת  כי  והבהיר 
לאלימות  תסכים  לא  ראל 
"כו־ במחאות.  שהופגנה 
מותו  על  מתאבלים  לנו 
סולומון  הנער  של  הטרגי 
את  מחבקים  אנו  טקה. 
מחבקים  אנו  המשפחה, 
את העדה האתיופית. היא 
לנו.  יקרה  היא  לי,  יקרה 
בעלמא".,  מילים  לא  אלה 
מיהר  אך  נתניהו,  הקדים 
שיש  יודע  "אני  להבהיר. 
בעיות שעוד צריך לפתור, 
לעמול  וצריך  קשה  עמלנו 
אותן.  לפתור  כדי  עוד 
דבר  מכם  מבקש  אני  אבל 
חסי־ את  הפסיקו   - אחד 
מות הצירים. אנחנו מדינת 
חסי־ את  נסבול  לא  חוק, 

מבקש  אני  הצירים.  מות 
הבעיות  את  נפתור  מכם, 
יחד תוך כדי כיבוד החוק".
המדינה  נשיא  גם 
התייחס  ריבלין  ראובן 
בני  של  האלימה  למחאה 
העדה וכתב: "אחיי אזרחי 
ישראל, ובתוכם אחינו בני 
אתיופיה.  יוצאי  קהילת 
מאוד.  קשים  ימים  אלה 
את  שאיבד  טקה  סלמון 
של  במחשבות  נמצא  חייו 
קשות  והשאלות  כולנו, 
ומייסרות. אנחנו מוכרחים 
ול־ לעצור -  שוב,  לעצור, 
חשוב יחד כיצד ממשיכים 

מאיתנו  לאיש  אין  מכאן. 
ולעולם  יותר,  סמיך  דם 
הפקר.  אחינו  חיי  יהיו  לא 
חקירת  את  למצות  עלינו 
ועלינו   - סלמון  של  מותו 
למנוע את המוות הבא. את 
ההש־ את  הבאה.  הפגיעה 

פלה הבאה. כולנו מחויבים 
אנחנו.  אחים  אנשים  לכך. 
למו־ כולם,  לכאן,  הגענו 

הבית  שהיא  שלנו,  לדת 
וכולנו  כולנו,  של  שלנו, 
הע־ על  נילחם  בו.  שווים 
כדי  נילחם  שלנו,  רכים 
לכל  בטוח,  עתיד  להבטיח 
ילד שגדל כאן. לא נשלים 
הורים  שבה  מציאות  עם 
לילדים  לאפשר  מפחדים 
בחוץ  להסתובב  שלהם 
מחשש שייפגעו בשל צבע 
לא  זוהי  מוצאם.  או  עורם 
מל־ זוהי  אחים-  מלחמת 
אחים  של  משותפת  חמה 
ואחיות על הבית המשותף 
המ־ העתיד  ועל  שלהם, 
שותף שלהם. אני משתאה 
של  הצעירים  מהמנהיגים 
הקהילה, שאני פוגש פעם 
בנינו,  מיטב  פעם,  אחר 
מכולנו-לפ־ מבקש  ואני 
ומתינות.  באחריות  עול 

אני יודע שאתם עושים כל 
להעביר  כדי  שביכולתם 
ולהנהיג  המחאה  קול  את 
ובניה  תיקון  שכולו  שינוי 
אף  יותר.  טוב  עתיד  של 
נקמה.  מבקש  לא  אחד 
מתוך  מגיעה  הנפש  סערת 
לתי־ גדולה  ותפילה  שבר 
קון. וכולנו שותפים, כולנו 
שותפים  להיות  מוכרחים 
אין  לתיקון.  הזה  במהלך 
לנו  אין  אחרת,  ברירה  לנו 

בית אחר."
הוסיף  מכן  לאחר 
כל  למרות  כי  ריבלין 
תמיכתו  ולמרות  שאמר, 
העדה  בני  של  במאבקם 
מוכרחים  "אנחנו  לשוויון: 
מההסלמה  מאוד  להיזהר 
ומגלישה  המחאה  של 
לה  שאין  לאלימות  שלה 
לכולנו,  קורא  אני  מקום. 
על  לשמור  השבר,  בתוך 
הזעם,  והמתינות.  האיפוק 
אסור לו שיבוא לידי ביטוי 
המוחים  קומץ  באלימות. 
איננו  באלימות-  שבחר 
פני המחאה, ואסור שיהיה 
לכו־ המובנת  המחאה  פני 

לנו מאוד".
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רבנים בציונות הדתית נגד 
הצבת שקד בראש 'איחוד 

מפלגות הימין'
הרבנים תומכים בעמדתו של פרץ: "בראש הרשימה חייב לעמוד יהודי 

ירא שמיים"

מ‡: ח. פרנ˜ל
מוכ־ רבנים  עשרות 
חתמו  הדתית  מהציונות  רים 
הצבה  נגד  עצומה  על  היום 
של שרת המשפטים לשעבר, 
'איחוד  בראש  שקד,  איילת 
מפלגות הימין'. במכתב, עליו 
חתמו בין היתר הרב שמואל 
אבינר  שלמה  הרב  אליהו, 
נגד  הרבנים  יוצאים  ועוד, 
מלה־ שנמנעו  אף  כזה  מינוי 
של  שמה  את  במפורש  זכיר 
ידיו  את  מחזקים  שקד. "אנו 
בעמדתו  פרץ  רפי  הרב  של 
הדתית  המפלגה  שבראש 
יהודי  לעמוד  חייב  לאומית 

ירא שמים ששומר תורה ומ־
צוות", כתבו הרבנים. "אין זו 
סוגיה פרסונלית אלא סוגיה 
שימת  של  ציבורית  ערכית 
מדינת  של  יהדותה  נושא 
של  המרכזי  כנושא  ישראל 

המפלגה הדתית לאומית".
וכת־ הוסיפו  הרבנים 
יש  הרשימה  "בהרכב  כי  בו 
סדר  את  שמבטאת  אמירה 
לאמירה  שלנו.  העדיפות 
מרחי־ השלכות  יש  הזאת 
כציבור,  עלינו  לכת  קות 
שאנחנו  החינוכי  המסר  ועל 
בלא  לכן  לילדינו.  מעבירים 
אחר  מועמד  שום  לפסול 

חשיבות  רואים  אנו  חלילה, 
שנו־ דמות  בשימת  מרובה 
שאת את דגל התורה בראש 

הרשימה".
רבני  של  זה  מכתב 
את  מחזק  הדתית  הציונות 
פרץ  רפי  הרב  של  עמדתו 
פעמים  מספר  שהבהיר 
שקד  את  לצרף  יפעל  כי 
הימין'  מפלגות  ל'איחוד 
השני  מהמקום  רק  אך 
בימים  השוהה  שקד,  ואילך. 
משפחתית  בחופשה  אלו 
הח־ טרם  כי  אמרה  בחו''ל 
תרוץ  מפלגה  באיזה  ליטה 

בבחירות הקרובות.

יו''ר כחול לבן: לא פוסלים אף 
אחד, נקים ממשלה עם מי שיסכים 

לשבת איתנו
על נתניהו: הוא עשה הכל כדי להגן על עצמו ◆ על מחאת יוצאי אתיופיה: חייבים 

להילחם בגזענות

מ‡: ח. פרנ˜ל
הכנ־ חבר  לבן,  כחול  יו''ר 
בראיון  אתמול  תקף  גנץ  בני  סת 
התנהלות  את  גולן  אריה  לעיתונאי 
הגז־ בבעיית  בטיפול  הממשלה 
העדה  חברי  סובלים  ממנה  ענות 
הממשלה  לטענתו  האתיופית. 
קו־ כשהם  רק  במשברים  מטפלת 
ממשלת  בתוך  שקם  מי  "כל  רים: 
צו־ דברים,  לעשות  וקורא  ישראל 
הוא  איפה  יהיו,  שרק  ככל  דקים 
כן?  לפני  שנה  כן?  לפני  חודש  היה 
גנץ. "הנוער  שאל  כן?"  לפני  עשור 
ברחובות  משתולל  שעכשיו  הזה 
פע־ כמה  האחרונות  שנים  בעשר 
חברתיות  יוזמות  ראה  הוא  מים 

דברים?  קידום  שיח,  חינוכיות, 
הוסיף  גנץ  זה".  את  ראה  לא  הוא 
ישראלית  כחברה  שלנו  כי "הבעיה 
היא לא רק האירוע הספציפי, חמור 
כלפיו  התגובה  רק  לא  שיהיה,  ככל 
חמורה ככל שתהיה, אלא התשתית 
קורים,  האלה  האירועים  שעליה 
של קליטה, של חינוך, של יחס, של 
לא  היא  הגזענות  הגזענות.  העלמת 
עניין של המדינה, המדינה היא לא 
גזענית אבל יש בה תופעות של גז־

ענות וחייבים להילחם בהן".
בהמשך התייחס גנץ לבחירות 
החוזרות שייערכו בספטמבר, ואמר 
כי מפלגתו תשב עם כל מי שיסכים 
אחדות.  בממשלת  איתה  לשבת 

"אנחנו לא רוצים להדיר אף אחד", 
אמר גנץ. "אנשי הליכוד הם אנשים 
ביחד  המדינה  את  בנו  הם  יקרים, 
הם  עבדו  הם  לחמו  הם  כולנו,  עם 
אחד  בכל  בערים  בעיירות  פועלים 
פוס־ לא  ממש  אנחנו  מהמקומות. 

לים אף אחד".
נתניהו  הממשלה  ראש  על 
מניפולציה  עשה  כי "הוא  גנץ  אמר 
אתית בחוק הכנסת, הוא הקדים את 
לעשות  אפשר  היה  הזה,  התהליך 
כדי  נוספים  צעדים  שלושה  עוד 
הרי  הוא  ממשלה,  ולהקים  ללכת 
יודע שהייתי יכול להקים ממשלה, 
את  לבצר  מנת  על  עשה  הוא  זאת 

עצמו ולהגן על עצמו".

במערכת הפוליטית מגנים את 
האלימות של מחאת יוצאי אתיופיה
נתניהו: לא נסבול חסימות צירים ◆ ריבלין: אין מקום לאלימות

מ‡: ח. פרנ˜ל
הממשלה  ראש 
התייחס  נתניהו  בנימין 
אתיופיה  יוצאי  למחאת 
יש־ מדינת  כי  והבהיר 
לאלימות  תסכים  לא  ראל 
"כו־ במחאות.  שהופגנה 
מותו  על  מתאבלים  לנו 
סולומון  הנער  של  הטרגי 
את  מחבקים  אנו  טקה. 
מחבקים  אנו  המשפחה, 
את העדה האתיופית. היא 
לנו.  יקרה  היא  לי,  יקרה 
בעלמא".,  מילים  לא  אלה 
מיהר  אך  נתניהו,  הקדים 
שיש  יודע  "אני  להבהיר. 
בעיות שעוד צריך לפתור, 
לעמול  וצריך  קשה  עמלנו 
אותן.  לפתור  כדי  עוד 
דבר  מכם  מבקש  אני  אבל 
חסי־ את  הפסיקו   - אחד 
מות הצירים. אנחנו מדינת 
חסי־ את  נסבול  לא  חוק, 
מבקש  אני  הצירים.  מות 
הבעיות  את  נפתור  מכם, 
יחד תוך כדי כיבוד החוק".
המדינה  נשיא  גם 
התייחס  ריבלין  ראובן 
בני  של  האלימה  למחאה 
העדה וכתב: "אחיי אזרחי 
ישראל, ובתוכם אחינו בני 
אתיופיה.  יוצאי  קהילת 
מאוד.  קשים  ימים  אלה 
את  שאיבד  טקה  סלמון 
של  במחשבות  נמצא  חייו 
קשות  והשאלות  כולנו, 
ומייסרות. אנחנו מוכרחים 
ול־ לעצור -  שוב,  לעצור, 
חשוב יחד כיצד ממשיכים 

מאיתנו  לאיש  אין  מכאן. 
ולעולם  יותר,  סמיך  דם 
הפקר.  אחינו  חיי  יהיו  לא 
חקירת  את  למצות  עלינו 
ועלינו   - סלמון  של  מותו 
למנוע את המוות הבא. את 
ההש־ את  הבאה.  הפגיעה 
פלה הבאה. כולנו מחויבים 
אנחנו.  אחים  אנשים  לכך. 
למו־ כולם,  לכאן,  הגענו 

הבית  שהיא  שלנו,  לדת 
וכולנו  כולנו,  של  שלנו, 
הע־ על  נילחם  בו.  שווים 

כדי  נילחם  שלנו,  רכים 
לכל  בטוח,  עתיד  להבטיח 
ילד שגדל כאן. לא נשלים 
הורים  שבה  מציאות  עם 
לילדים  לאפשר  מפחדים 
בחוץ  להסתובב  שלהם 
מחשש שייפגעו בשל צבע 
לא  זוהי  מוצאם.  או  עורם 
מל־ זוהי  אחים-  מלחמת 
אחים  של  משותפת  חמה 
ואחיות על הבית המשותף 
המ־ העתיד  ועל  שלהם, 
שותף שלהם. אני משתאה 
של  הצעירים  מהמנהיגים 
הקהילה, שאני פוגש פעם 
בנינו,  מיטב  פעם,  אחר 
מכולנו-לפ־ מבקש  ואני 
ומתינות.  באחריות  עול 

אני יודע שאתם עושים כל 
להעביר  כדי  שביכולתם 
ולהנהיג  המחאה  קול  את 
ובניה  תיקון  שכולו  שינוי 
אף  יותר.  טוב  עתיד  של 
נקמה.  מבקש  לא  אחד 
מתוך  מגיעה  הנפש  סערת 
לתי־ גדולה  ותפילה  שבר 
קון. וכולנו שותפים, כולנו 
שותפים  להיות  מוכרחים 
אין  לתיקון.  הזה  במהלך 
לנו  אין  אחרת,  ברירה  לנו 

בית אחר."
הוסיף  מכן  לאחר 
כל  למרות  כי  ריבלין 
תמיכתו  ולמרות  שאמר, 
העדה  בני  של  במאבקם 
מוכרחים  "אנחנו  לשוויון: 
מההסלמה  מאוד  להיזהר 
ומגלישה  המחאה  של 
לה  שאין  לאלימות  שלה 
לכולנו,  קורא  אני  מקום. 
על  לשמור  השבר,  בתוך 
הזעם,  והמתינות.  האיפוק 
אסור לו שיבוא לידי ביטוי 
המוחים  קומץ  באלימות. 
איננו  באלימות-  שבחר 
פני המחאה, ואסור שיהיה 
לכו־ המובנת  המחאה  פני 

לנו מאוד".
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סופר אמריקני טוען: "הרצאותיי 
בוטלו בגלל שאני יהודי"

"אני המום וכעוס מאוד", כתב זימלר במאמרו. "אני תוהה אם אווירת הפחד 
והאנטישמיות העולה משמעותן שאמנים ואנשי מקצוע יהודים מוחרמים

מ‡: יר‡ל לבי‡
סופר רבי המכר האמריקני-
 Richard) זימלר  ריצ'רד  יהודי 
גדולה  סערה  עורר   (Zimler
שטען  אחרי  הבריטית,  בתקשורת 
חשובים  תרבות  אירועי  שני  כי 
השתתפותו,  את  ביטלו  בבריטניה 

בגלל יהדותו.
אמור  היה  ה-63  בן  זימלר 
צאת  לרגל  באירועים  להשתתף 
אותו  בטור  שלו  החדש  הספר 
טען  ה"גרדיאן",  בעיתון  פרסם 
אירועי  שני  מתאמי  כי  הסופר 

לפרסם  שלא  החליטו  התרבות 
ולשווק את ההרצאה החדשה שלו, 
 BDS-זאת מתוך חשש מפעילי ה

האנטי-ישראלים.
אין  עצמו  שלזימלר  למרות 
יחסי  איש  אישר  לישראל,  קשר 
עם  בשיחה  שלו  האישי  הציבור 
היו  האירועים  בשני  כי  הגרדיאן 
ההר־ את  לפרסם  נלהבים  תחילה 
שיצא  ספרו  מתוך  החדשה  צאה 
לטענתו,  האחרון.  באפריל  לאור 
תעו־ יהדותו  כי  חששו  המארגנים 
מה  הפלסטינים,  תומכי  את  רר 

שעלול לגרום להפגנות שלהם ושל 
.BDS תומכי

מאוד",  וכעוס  המום  "אני 
תוהה  "אני  במאמרו.  זימלר  כתב 
והאנטישמיות  הפחד  אווירת  אם 
ואנשי  שאמנים  משמעותן  העולה 
מעולם  מוחרמים.  יהודים  מקצוע 
דעות  עליי  שיופעלו  ציפיתי  לא 
לכך  גרם  זה  יהדותי.  בגל  קדומות 
שבריטניה הפכה למקום שאני לא 
הכר־ לא  מעולם  וכנראה  מכיר 
ההשתייכות  לגבי  השאלה  רק  תי. 
שערו־ בעיני  היא  שלי  הדתית 

נתניהו: טראמפ עודכן לפני 
הפריצה לארכיון הגרעין האיראני
"אין לי ספק שזה סייע לאשרר את החלטתו לסגת מהסכם הגרעין עם איראן" 

קובע רה"מ

מ‡: יר‡ל לבי‡
חשף  נתניהו  הממשלה  ראש 
לאר־ המוסד  של  הפריצה  מבצע  כי 
כיון הגרעין האיראני תואם עם נשיא 
"שיתפתי   - טראמפ  דונלד  ארה"ב 
המבצע  ברעיון  טראמפ  הנשיא  את 
לו  אמרתי  בוצע.  שהוא  לפני  עוד   -
אנשינו  את  לשלוח  מתכוון  שאני 

הארכיון.  את  ולהביא  טהרן  ללב 
טראמפ שאל אותי האם זה מסוכן? 
ואמרתי לו יש בזה סיכון לא מבוטל, 

אבל התוצאה מצדיקה את הסיכון.
את  לו  הבאתי  כאשר  לכן 
ידע  כבר  הוא  העיקריים  הממצאים 
הערכתו.  את  והביע  מדובר  מה  על 
את  לאשרר  סייע  שזה  ספק  לי  אין 

עם  הגרעין  מהסכם  לסגת  החלטתו 
איראן".

את  סיכן  הוא  נתניהו,  לדברי 
הכוחות שביצעו את המבצע "מתוך 
מחשבה – שחשיפת התוכנית תסייע 
הברית  ארצות  נשיא  את  לשכנע 
המסוכן  הגרעין  מהסכם  לצאת 

עם איראן".
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ראש עיריית שדרות: עזרו 
לבעלי העסקים הקורסים

דוידי מציין, כי "הנזקים הכספיים הרבים שנגרמים לבעלי העסקים אינם 
מקבלים מענה הולם במסגרת הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים, כפי שהוא 

קיים היום"

מ‡: יר‡ל לבי‡  
ראש עיריית שדרות, אלון 
משה  האוצר,  לשר  פנה  דוידי,  
הכספים,  ועדת  וליו"ר  כחלון, 
שיפ־ בבקשה  גפני,  משה  ח"כ 
שבעלי  כך  התקנות  לשינוי  עלו 
יקבלו  בעיר  הקטנים  העסקים 
בעק־ גם  עקיף  נזק  על  פיצוי 
מ-7  לפחות  העסק  סגירת  בות 
ימים. "כפי שבעבר פעלתם מול 
טרור הסכינאות בירושלים למען 
בעלי העסקים בבירה, אני מצפה 
הביטחונית  המציאות  מול  כעת 

שלנו", אמר דוידי.
הקטנים  העסקים  בעלי 
בשדרות, ובראשם בעלי המסע־
דות במרכז העיר יצאו לאחרונה 
פיצויים  לקבלת  מוצדק  במאבק 
בגין נזקים עקיפים שנגרמו ונג־
רמים להם בעקבות סבבי הלחי־
מה הקצרים. לפי התקנות, לאחר 
הכרתה של שדרות כיישוב ספר, 
פיצוי  מקבלים  העסקים  בעלי 
בגין תשלום לעובדים שלא הגי־
עו לעבודה בשל המצב הביטחו־
ני. פיצוי בגין הפסדים כלכליים 
היה  העסק  אם  רק  מקבלים  הם 
סגור ולא נרשמה פעילות במשך 
שבעה ימים ומעלה. בשנה וחצי 
שאחת  מצב  נוצר  האחרונות 
סבב  מתחיל  חודשים  למספר 
הוא  שעות   24-48 ותוך  לחימה 
מכריז  העורף  ופיקוד  מסתיים 

על חזרה לשגרה.
ראש עיריית שדרות, אלון 
העסקים  לבעלי  הקשיב  דוידי, 
מצוקתם,  את  שמע  הקטנים, 
המדינה  מול  לפעול  והבטיח 
דוידי  שהוא.  כפי  המצב  לשינוי 
משה  האוצר,  לשר  מכתב  שלח 
הכספים,  ועדת  וליו"ר  כחלון, 
ח"כ הרב משה גפני תחת הכות־
רת "סיוע מיידי לבעלי העסקים 
דוידי:  כותב  במכתב  בשדרות". 
כבר  מתמודדת  שדרות  "העיר 
ביטחו־ מציאות  עם  שנה   18
מרצועת  טרור  של  מורכבת  נית 

אנו  האחרונות  וחצי  בשנה  עזה. 
נתקלים בסבבי טרור קצרי טווח 
אתגר  בפני  אותנו  שמציבים 
של  הכלכלי  לחוסן  משמעותי 
העיר וזאת לאור נזקים עקיפים 
המ־ העסקים.  לבעלי  הנגרמים 
ההסלמה  לאור  מחריפה  צוקה 
והתכו־ הקצרים  הלחימה  וסבבי 
פים אשר אינם מאפשרים לבע־
לי העסקים לנהל את עסקיהם".

"הנזקים  כי  מציין,  דוידי 
הכספיים הרבים שנגרמים לבע־
לי העסקים אינם מקבלים מענה 

מס  חוק  הוראות  במסגרת  הולם 
שהוא  כפי  פיצויים,  וקרן  רכוש 
בהוראות  לא  ואף  היום  קיים 

השעה שפורסמו בשנת 2018".
מהשר  ביקש  העיר  ראש 
את  לבטל  גפני  ומח"כ  כחלון 
פעילות  הפסקת  לגבי  הסעיף 
לקב־ כתנאי  ומעלה  ימים  ל-7 
לת פיצויים ולייצר מנגנון פיצוי 
העסקים  סוגי  כלל  עבור  הולם 
לאופי  בהתאם  שנפגעים  בעיר 

הפגיעה בהם.

נסיעה פרועה ומעבר באור אדום, 
ניגוח ניידות וניסיון הימלטות

כך עצרו שוטרי משמר הגבול של משטרת ישראל 3 פלסטינים, שוהים בלתי 
חוקיים בחשד לגניבת עשרות כבשים ועיזים

מ‡: יר‡ל לבי‡
תושבי  פלסטינים  שלושה 
הסמוך  חרתיה  אל  סילת  הכפר 
כש־ ישראל  לשטח  חדרו  לג'נין 

ברשותם שני כלי רכב.
אחר  שהתחקו  השוטרים 
עקבותיהם, הבחינו באמצע הלי־
לה בשני כלי הרכב ששימשו את 

 65 כביש  על  בנסיעה  החשודים 
של  במהירות  ריחן  מעבר  לכיוון 
נראו  הרכב  כלי  קמ"ש.   150 כ- 

עמוסים במשקל כבד.
התנהל  הפעילות  במהלך 
הרכבים  אחר  משטרתי  מרדף 
צייתו  ולא  פרועה  נסיעה  שנסעו 
שני  של  מעצרם  עד  לרמזורים 
וניסו  ניידות  שניגחו  הרכבים 

להימלט מחסימה משטרתית.
שלושת  של  מעצרם  לאחר 
הפלסטינים שהיו ברכבים אותרו 
ושני  כבשים  הרכב 30  כלי  בשני 
ככל  הלילה  באותו  שנגנבו  עיזים 
שבעמק.  בטייבה  מדיר  הנראה 
עבודה,  כלי  ברכבים  נמצאו  עוד 
גנרטור וציוד נוסף החשוד כגנוב. 

מקצועי?איור
קורס

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-3954526 בית פרוג

הקורס שיגלה לך כיצד הכישרון שלך יכול 
להפוך לפרנסה בהרבה מאוד דרכים וגוונים!

מסלולים לגברים ולנשים, בירושלים ובבני ברק
 מלגות לזכאים - ההרשמה בעיצומה!

|
N

G

רק בפרוג טובי המאיירים יכשירו אותך במגוון טכניקות: 
מרישום בעיפרון ומכחול ועד איור בתוכנות המתקדמות ביותר

רק בפרוג תגלה באיזה עולם יתאים לך להתפתח
ולצמוח בענק: ספרי ילדים, קומיקס, קריקטורות

איורים לפרסום ולעיתונות ועוד
רק בפרוג תוכל לקבל כבר במהלך הקורס הפניות 

לביצוע פרויקטים באיור, וכך להשתלב בשוק במהירות
כשכיר או כעצמאי
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נעצר גנב כסף מקופות צדקה בבית כנסת
תושב אשקלון כבן 25 נעצר על ידי המשטרה לפני ימים ספורים בחשד שפרץ לבית כנסת בעיר וגנב את כספי קופות הצדקה

מ‡: יר‡ל לבי‡
לפני  המשטרה  ידי  על  נעצר  אשקלון  תושב 
את  וגנב  בעיר  כנסת  לבית  שפרץ  בחשד  ספורים  ימים 
כספי קופות הצדקה. בחיפוש שערכו השוטרים בעת מע־

צרו, נמצאו תליוני זהב מוסתרים בקפלי בגדיו.
בגין  תלונה  התקבלה  בוקר  בשעת  שעבר  בשבוע 
כנסת  בבית   (21.6) לכן  קודם  יומיים  שארעה  התפרצות 
הח־ כי  עלה  המקרה  מחקירת  אשקלון.  בעיר  סיני  ברחוב 

שוד במעשה נכנס דרך חלון אולם בית הכנסת אל תוך המ־
קום ולאחר מכן החל מחטט במקרר האוכל שנמצא באולם 

האזכרות ולאחר מכן נטל סכום כסף מקופת צדקה.
של  מהירה  חקירתית  ובפעילות  התלונה  בעקבות 
ובל־ במעשה  החשוד  זוהה  בעיר,  המשטרה  תחנת  חוקרי 
שים ניגשו להביאו לחקירה כבר באותו בוקר. בעת חיפוש 
לגביהם  בבגדיו,  המוסתרים  זהב  בתליוני  הבחינו  גופו  על 
טען כי אלו שייכים לו ואף נמצאים ברשותו מזה כשבועיים 

התייצב  מוקדמת,  אחה"צ  בשעת  היום,  באותו  עוד  ימים. 
תושב העיר ודיווח כי ביתו נפרץ בשעות הבוקר ומהמקום 
גופו  על  שנמצאו  לתליונים  בתיאור  הזהים  תליונים  נגנבו 

של החשוד, וכי אלו עשויים מחומר דמוי זהב.
בבית  הוארך  ומעצרו  נכלא  החשוד  בסיום חקירתו 
חטיבת  הגישה  כאמור,  אתמול,  ימים.  במספר  המשפט 
הת־ בגין  כנגדו  אישום  כתב  המשטרתית  התביעות 

פרצות וגניבה.

תקדים: 

שר הפנים 
המוסלמי של 

בריטניה - 
ביקר בכותל 

לראשונה
שר הפנים של בריטניה, סאג'יד 

ג'אוויד, חבש כיפה שחורה לראשו, 
קרא פרק בתהילים ואף הטמין פתק 

בין אבני הכותל

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפנים  שר  של 
סאג'יד  בריטניה,  של 
למש־ שנולד  ג'אוויד, 
ביקר  מוסלמית,  פחה 

בכותל המערבי.
הביקור  עצם 
תקדימי,  לצעד  נחשב 
 2000 שנת  מאז  שכן 
לא ביקר אף שר בכיר 
בריטניה,  מממשלת 
הקרן  מנכ"ל  בכותל. 
המ־ הכותל  למורשת 
(סולי)  מרדכי  ערבי 
על  שסיפר  אליאב, 
היהודית  המורשת 
המע־ לכותל  הקשורה 
רבי ועל החשיבות הג־

קדוש  מקום  של  דולה 
זה לעם היהודי.

שניכר  ג'אוויד, 

התרגש  כי  עליו  היה 
כי  אמר  הסיפורים,  מן 
בחיבור  האמין  אביו 
למוסל־ יהודים  בין 
שאחיו  וסיפר  מים, 
בהיותו  בכותל  ביקר 
במ־ לחוש  "ניתן  ילד. 
העוצמה  את  הזה  קום 
בו",  השורה  הרוחנית 
גם  "אני  ג'אוויד.  אמר 
שהכו־ מכך  מתפעל 
כל  פתוח  המערבי  תל 
במשך  היממה,  שעות 

כל השנה כולה".
שעזב  לפני 
בין  פתק  השר  הטמין 
כי  ואמר  הכותל  אבני 
אוהבים  מאוד  "אנחנו 
את המורשת היהודית, 

ומעריכים אותה".
 

04-950-9000
112

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

http://bit.ly/2C5MBB3
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הביקור  עצם 
תקדימי,  לצעד  נחשב 
 2000 שנת  מאז  שכן 
לא ביקר אף שר בכיר 
בריטניה,  מממשלת 
הקרן  מנכ"ל  בכותל. 
המ־ הכותל  למורשת 
(סולי)  מרדכי  ערבי 
על  שסיפר  אליאב, 
היהודית  המורשת 
המע־ לכותל  הקשורה 
רבי ועל החשיבות הג־

קדוש  מקום  של  דולה 
זה לעם היהודי.

שניכר  ג'אוויד, 

התרגש  כי  עליו  היה 
כי  אמר  הסיפורים,  מן 
בחיבור  האמין  אביו 
למוסל־ יהודים  בין 
שאחיו  וסיפר  מים, 
בהיותו  בכותל  ביקר 
במ־ לחוש  "ניתן  ילד. 
העוצמה  את  הזה  קום 
בו",  השורה  הרוחנית 
גם  "אני  ג'אוויד.  אמר 
שהכו־ מכך  מתפעל 
כל  פתוח  המערבי  תל 
במשך  היממה,  שעות 

כל השנה כולה".
שעזב  לפני 
בין  פתק  השר  הטמין 
כי  ואמר  הכותל  אבני 
אוהבים  מאוד  "אנחנו 
את המורשת היהודית, 

ומעריכים אותה".
 

04-950-9000
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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

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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רבה של קרית אונו מאשים: 

"מדינת ישראל קלקלה את 
העדה האתיופית"

ראיתי את בני העדה האתיופית באצילותם. המדינה הדמוקרטית המערבית 
היא שקלקלה אותם ◆ הקמפיינים האנטי יהודיים מובילים לאלימות

מ‡: יר‡ל לבי‡
אנו  האחרונים  "בימים 
כמדי־ ישראל  מדינת  את  רואים 
מערבית  דמוקרטית  יהודית  נה 
במערומיה ובחרפתה ובחולשתה. 
טרא־ שבימים  ספק  של  צל  אין 
גיים אלו, אם לא נדע להסיק את 
אנו  חלילה,  הנכונות,  המסקנות 
נמצאים במדרון חלקלק של היד־
למלחמת  חינם,  לשנאת  רדרות 
אחים, להתפרקות מערכים. כתב 
קרית  של  רבה  ערוסי  רצון  הרב 
האלימות  למחאות  בתגובה  אונו 

של יוצאי אתיופיה.
ליבנו,  ולדאבון  לצערנו 
נהרג  שבו  הטרגי  המאורע  אירע 
בן העדה האתיופית על ידי שוטר, 
חקירה  להיחקר  צריך  אשר  דבר 
הפג־ גרר  הזה  המאורע  אמיתית. 
באנ־ גבלו  כבר  אשר  נוראות  נות 
רכיה ממשית, עם נזקים אדירים. 
הדרך  בראשית  כבר  צריכים  והיו 
מנהיגי המדינה הממונים, לפרסם 
הן  ייחקר  ושהעניין  צער  מודעת 
מקרה  אותו  של  הפרטנית  ברמה 
שטו־ מה  של  הכללית  ברמה  והן 
ענים שיש יחס מפלה לרעה כלפי 
מחובתם  האתיופית.  העדה  בני 
לקרוא לפיוס ולא להישאר מנגד 

ולגרום לכך שהעניינים ידרדרו.
לומר,  ראוי  לזה  בהקשר 
סליחה  לבקש  היום  כאן  צריכים 
מכל אותם אשר באים ומפחידים 
את בני עמנו מ"מדינת הלכה" או 
ממה שהם קוראים "הדתה", וטו־
ענים כאילו מדינה דמוקרטית זה 

הדבר הכי נכון לחברה. טעות היא 
בידם. מדינת הלכה איננה שוללת 

דמוקרטיה.
הרב הדגיש כי על פי דרכה 
מוחלט  באיסור  אסור  תורה  של 
חסימת  ודרכים.  כבישים  לחסום 
נזקים  בה  יש  ודרכים  כבישים 
גודל  מה  משנה  לא  זה  לרבים, 
להגיע  צריך  אשר  אדם  כל  הנזק, 
ניזוק.  הוא  בעדו  ומעכבים  ליעדו 
כשמדובר  וכמה  כמה  אחת  על 
ופו־ ארוכות  שעות  של  בחסימה 
געים בחתן וכלה אשר לא מצלי־
חים להגיע לחופתם או כשמדובר 
ברכבים  כלואים  אשר  בתינוקות 
ללא מים, הרי הדבר הזה לא יעלה 

על הדעת.
גורמות  אשר  הפגנות 
לויכוח ציבורי אשר יש בהם ריח 
ואנר־ אחים  מלחמת  כמעט  של 

כיה, אסור בשום פנים ואופן לה־
חוק  שיחוקקו  הראוי  ומן  רשות, 
מערבית  דמוקרטית  מדינה  שגם 
לעולם  תסכים  ולא  מסכימה  לא 

לחסימת דרכים.
לבטא  איך  לדעת  צריך 
גורמת  שאיננה  בדרך  מחאה 
האמיתית.  הדרך  זוהי  נזק.  לשום 
ואם בני אדם חושבים שדרך אשר 
היא דרך של מחאה שאין בה מה 
תמשוך  לא  חוק,  הפרת  שנקרא 
תקשורת, אז טעות היא בידם. גם 
רק  אשר  התקשורת,  בידי  טעות 
סדר  הפרות  כשיש  אקשן,  כשיש 
וצריכים  יכולים  מסקרת.  היא 
מחאות  לסקר  התקשורת  אנשי 
דר־ בצידי  מושכלות,  מכובדות, 

הכאב  על  מביעים  אשר  כים, 
חסימת  של  בדרך  ולא  העצום, 

כבישים.

אלפים יגיעו היום ר"ח לכותל 
למחות נגד ניסיון הרפורמים 

לפגוע בקדושתו
מ‡: יר‡ל לבי‡

גם  חודש,  ראש  בכל  כמו 
ברחבה  תתקיים  דר"ח  ב'  היום 
ראש  תפילת  הכותל  של  המרכזית 
אלפי  בהשתתפות  חגיגית  חודש 
שמגיעים  ומתפללות  מתפללים 
למחות כנגד הנסיון של הרפורמים 

לפגוע בקדושת הכותל.
אליה  התפילה,  לקראת 
רקע  ועל  המונים,  להגיע  צפויים 
שעבר,  חודש  בראש  ההתנהלות 
דחופה  פניה  ליב"ה  במרכז  שיגרו 
רבינוביץ  שמואל  הרב  הכותל  לרב 
הכותל  למורשת  הקרן  ולמנכ"ל 
שידא־ מהם  ודרשו  אליאב  סולי 
המתפללות:  שלום  על  לשמור  גו 
עדויות  התקבלו  שעבר  "בחודש 
מה־ שנפגעו  נוער  בנות  של  רבות 
הסדרניות  של  ברוטאלית  תנהגות 
הקרן,  מטעם  במקום  הנמצאות 
אנו מצירים על כך מאד ומבקשים 

כיצד  ברורה  הנחיה  להן  שתינתן 
עליהן לנהוג בכדי שהדבר לא ישנה 

גם הפעם".
ליב"ה,  ממרכז  אריאל 
ממארגני התפילה, הוסיף: "מחודש 
את  לראות  נדהמים  אנחנו  לחודש 
של  הסיוע  ואת  בכותל  ההפקרות 

אנשי הקרן למורשת הכותל לנשים 
המתפללות  בשלום  לפגוע  הבאות 
מצפים  אנו  המקום.  ובקדושת 
ומקווים כי מחר יפעלו בקרן למו־
על  אמיתית  לשמירה  הכותל  רשת 
מורשת הכותל ולא יאפשרו פגיעה 

במתפללות ובקדושת המקום".

באיזה 
מקום אוכל 
לשאול ציוד

שלו אני זקוק, 
לגמרי בחינם?

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-2201433 בית פרוג

בית פרוג מאפשרת לבוגרים לשאול ללא תשלום 
ציוד מקצועי מסוגים שונים, לצורך תרגול וגם לצורך 

ביצוע עבודות. הפרוגיסטים אף פעם לא לבד, 
בדרך להצלחה!

למ
לפג
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עשרים וחמש שנה להסתלקותו:

 15,000 איש בהתוועדות 
עוצמתית ערב יום הילולת 

האדמו"ר מליובאוויטש זיע"א
האירוע נחתם באווירה מלכדת ומרוממת, עם קבלת החלטות טובות להעצים 

את הפעולות להגשמת הוראותיו הקדושות של הרבי

מ‡: יר‡ל לבי‡
כ-15,000  של  התוועדות 
הארץ,  רחבי  מכל  חב"ד  חסידי 
של  הכ"ה  ההילולא  יום  ערב 
הרבי מליובאוויטש זיע"א, בא־
רגון המוקפד של צעירי אגודת 

חב"ד בארץ הקודש.
הצהריים  בשעת  כבר 
החלו לנהור קהל החסידים מכל 
נקודה בארץ, מאילת ועד מטו־
ומקורבים.  אנ"ש  שלוחים,  לה. 
חברי  ובראשם  הגילאים.  מכל 
שליט"א,  חב"ד  רבני  דין  בית 
ור־ החשובים  המשפיעים  לצד 

בני קהילות אנ"ש.
הרגעים,  הגעגועים, 

דמעות  הרבה  והיו  ועלו.  צפו 
מרגשים.  רגעים  הרבה  בקהל. 
הבלתי  התחושה  זאת,  ולצד 
אף  בחיים  זרעו  ש"מה  נתפסת 
הנאמן,  שהרועה  בחיים",  הוא 
חסידי  כלל  את  ללוות  ממשיך 
בעולם  שהם  מקום  בכל  חב"ד 
הקדושות  מברכותיו  ומאציל 
וחוזים  שרואים  כפי  כיום,  גם 
והכבירה  האדירה  בהתפתחות 
נקו־ בכל  חב"ד  בתי  אלפי  של 
בחייהם  גם  כמו  בגלובוס,  דה 
חסידי  רבבות  של  האישיים 

חב"ד.
של  נאומים  בערב  היו 
מקו־ לצד  ומשפיעים,  שלוחים 
ואת  היהדות  את  שגילו  רבים 

החשי־ בעקבות  החסידות  אור 
פה לדמותו הטמירה של הרבי.

המוני  פרצו  האירוע  בלב 
ועוצ־ סוחף  בריקוד  החסידים 
מתי שהרים את ההיכל הירוש־
האירוע  שיא  הרגליים.  על  למי 
היה הקראת פ"נ כללי על ציונו 
שהועבר  הרבי  של  הקדוש 

בשידור ישיר.
וההתוועדות  "האווירה 
שליכדה  המרוממת  החסידית 
באה"ק  חב"ד  חסידי  אנ"ש  את 
מחייבת  יחד',  גם  אחים  'שבת 
להתחזק  החסידים  כלל  אותנו 
בהתקשרות לרבי ולעשות הכל 
הקדושות",  הוראותיו  למילוי 
אומר הרב יוסף יצחק אהרונוב.

הגר"י זילברשטיין: "חובה לדווח 
למשטרה על תאונת פגע וברח"

הסיבה: כדי ללמד את הנהגים שהעולם אינו הפקר

מ‡: יר‡ל לבי‡
אנחנו  האחרונות  בשנים 
המו־ תאונות  ויותר  ליותר  עדים 
שה־ דהיינו  וברח',  'פגע  גדרות 
ואינו  דהו,  במאן  רח"ל  פוגע  נהג 
הפצוע  את  מפקיר  אלא  עוצר, 

במקום.
מתייחסת  המשטרה 
לתאונות אלו כאקט חמור ביותר, 
סיכוי  לנהגים  היה  פעם  ואם 
שהיום,  הרי  להיתפס,  שלא  גדול 

המוצבות  הדרכים  מצלמות  בשל 
מצ־ המשטרה  פינה,  בכל  כמעט 
ללכוד  מהמקרים  ב- 90%  ליחה 

את הנהגים שברחו.
ברק  בני  מתושבי  אחד 
וברח,  פגע  בתאונת  נפגע  שבנו 
על  לדווח  טעם  אין  שאולי  חשב 
מן  התמלא  ליבו  למשטרה.  כך 
הנהג  על  גדולים  ברחמים  הסתם 
שעשה  מה  על  בליבו  – המתייסר 
אני  מדוע  לעצמו,  חשב  כן,  ואם 

נוספת,  צרה  עליו  להעמיס  צריך 
ולדווח למשטרה.

הרב  עם  יחד  ניגש,  הוא 
אל  מציון,  עזר  יו"ר  צ'ולק  חנניה 
האם  ושאל  זילברשטיין,  הגר"י 

לדווח.
צריך  היתה:  הרב  תשובת 
פגע  תאונת  על  למשטרה  לדווח 
לקח  ללמד  כדי   – וזאת  וברח, 
את הנהגים שהעולם אינו הפקר, 

ושלא יעשו עוד כדבר הזה.

דו"ח ה-OECD: ישראל בחוד החנית של הטכנולוגיה החקלאית
מהדו"ח עולה כי בישראל השקעה גדולה בייצור ידע חקלאי ומערכות חדשניות ◆  שיעור התמיכה בחקלאות הישראלית היה כ-17.7% מסך תקבולי החקלאים, נמוך 

OECD-במקצת בהשוואה לממוצע ב

מ‡ פ. יוחנן
ארגון ה-OECD, הארגון לשיתוף פעולה כל־
כלי ולפיתוח, מפרסם את הדוח השנתי על המדיניות 
בדוח  שנה  כמדי  בו.  החברות  במדינות  החקלאית 
ההמלצות  בסיס  על  החקלאית  המדיניות  נסקרת  זה 
למדי־ הארגון  מוסדות  של  וההחלטות  המקצועיות 
ניות חקלאית יעילה ובת קיימא. ממצאי הדוח עולה 
כי בשנתיים האחרונות 53 המדינות הנסקרות תמכו 
מיליארד  בכ-1,410  הנאמד  בסכום  החקלאי  במגזר 
ישי־ הועבר  זה  מתקציב  כ-75%  כך,  בתוך  דולר. 

רות לחקלאים. עוד עלה כי בהתאם למודל החישוב 
בחקלאות  הכולל  התמיכה  שיעור   ,OECD -ה של 
החקלאים.  תקבולי  מסך  כ-17.7%  היה  הישראלית 
במדינות  לממוצע  בהשוואה  במקצת  נמוך  זה  נתון 

 .OECD-ה
הממשלה  שנקטה  הצעדים  את  משבח  הדוח 
השקי־ והגברת  האסדרה  נטל  להפחתת  בישראל 
ממשלתיות  התוכניות  ואת  החקלאות,  בענף  פות 
ניתוח  (כגון  האקלים  לשינוי  והסתגלות  להיערכות 
נתונים מטאורולוגיים והשלכותיהם על גידולים בא־

זורים שונים, מו"פ לשיפור הגידולים, שימור קרקע, 
שימוש יעיל במשאבים וכיו"ב). 

מדינות  מרבית  כמו  כי  עוד  עולה  מהדוח 
להגן  ורוצה  בחקלאים  תומכת  ישראל   ,OECD-ה
באמ־ בעיקר  זאת  עושה  אך  המקומית,  התוצרת  על 
תכנון  באמצעות  הן  המקומי,  במחיר  תמיכות  צעות 
בענפי החלב והביצים, והן באמצעות מכסים, להבדיל 
 ,OECD ה-  עמדת  לחקלאים.  ישירות  מתמיכות 
בדומה לעמדת המשרד, דוגלת במעבר לתמיכה ישי־

רה בחקלאים. 

 OECD-ה מדינות  בין  להשוואה  בהתייחס 
קובע הדו"ח כי בישראל, בדומה לשאר העולם, הת־
מיכה אינה מחולקת באופן שווה בין ענפי החקלאות 
המדינות  בין  התמיכה  בכלי  הבדלים  קיימים  כי  וכן 

השונות. 
כי  לראות  ניתן  הדוח,  המלצות  בהמשך 
ה-OECD מעודד את הגופים הציבוריים והפרטיים 
ולגרום  תשתיות  ולבנות  להמשיך  השונות  במדינות 
חקלאיות  טכנולוגיות  באמצעות  בתחום  למהפכה 

שונות, בדומה לנעשה במדינת ישראל.

http://bit.ly/2C5MBB3
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עשרים וחמש שנה להסתלקותו:

 15,000 איש בהתוועדות 
עוצמתית ערב יום הילולת 

האדמו"ר מליובאוויטש זיע"א
האירוע נחתם באווירה מלכדת ומרוממת, עם קבלת החלטות טובות להעצים 

את הפעולות להגשמת הוראותיו הקדושות של הרבי

מ‡: יר‡ל לבי‡
כ-15,000  של  התוועדות 
הארץ,  רחבי  מכל  חב"ד  חסידי 
של  הכ"ה  ההילולא  יום  ערב 
הרבי מליובאוויטש זיע"א, בא־
רגון המוקפד של צעירי אגודת 

חב"ד בארץ הקודש.
הצהריים  בשעת  כבר 
החלו לנהור קהל החסידים מכל 
נקודה בארץ, מאילת ועד מטו־
ומקורבים.  אנ"ש  שלוחים,  לה. 
חברי  ובראשם  הגילאים.  מכל 
שליט"א,  חב"ד  רבני  דין  בית 
ור־ החשובים  המשפיעים  לצד 

בני קהילות אנ"ש.
הרגעים,  הגעגועים, 

דמעות  הרבה  והיו  ועלו.  צפו 
מרגשים.  רגעים  הרבה  בקהל. 
הבלתי  התחושה  זאת,  ולצד 
אף  בחיים  זרעו  ש"מה  נתפסת 
הנאמן,  שהרועה  בחיים",  הוא 
חסידי  כלל  את  ללוות  ממשיך 
בעולם  שהם  מקום  בכל  חב"ד 
הקדושות  מברכותיו  ומאציל 
וחוזים  שרואים  כפי  כיום,  גם 
והכבירה  האדירה  בהתפתחות 
נקו־ בכל  חב"ד  בתי  אלפי  של 
בחייהם  גם  כמו  בגלובוס,  דה 
חסידי  רבבות  של  האישיים 

חב"ד.
של  נאומים  בערב  היו 
מקו־ לצד  ומשפיעים,  שלוחים 
ואת  היהדות  את  שגילו  רבים 

החשי־ בעקבות  החסידות  אור 
פה לדמותו הטמירה של הרבי.

המוני  פרצו  האירוע  בלב 
ועוצ־ סוחף  בריקוד  החסידים 
מתי שהרים את ההיכל הירוש־
האירוע  שיא  הרגליים.  על  למי 
היה הקראת פ"נ כללי על ציונו 
שהועבר  הרבי  של  הקדוש 

בשידור ישיר.
וההתוועדות  "האווירה 
שליכדה  המרוממת  החסידית 
באה"ק  חב"ד  חסידי  אנ"ש  את 
מחייבת  יחד',  גם  אחים  'שבת 
להתחזק  החסידים  כלל  אותנו 
בהתקשרות לרבי ולעשות הכל 
הקדושות",  הוראותיו  למילוי 
אומר הרב יוסף יצחק אהרונוב.

הגר"י זילברשטיין: "חובה לדווח 
למשטרה על תאונת פגע וברח"

הסיבה: כדי ללמד את הנהגים שהעולם אינו הפקר

מ‡: יר‡ל לבי‡
אנחנו  האחרונות  בשנים 
המו־ תאונות  ויותר  ליותר  עדים 
שה־ דהיינו  וברח',  'פגע  גדרות 

ואינו  דהו,  במאן  רח"ל  פוגע  נהג 
הפצוע  את  מפקיר  אלא  עוצר, 

במקום.
מתייחסת  המשטרה 
לתאונות אלו כאקט חמור ביותר, 
סיכוי  לנהגים  היה  פעם  ואם 
שהיום,  הרי  להיתפס,  שלא  גדול 

המוצבות  הדרכים  מצלמות  בשל 
מצ־ המשטרה  פינה,  בכל  כמעט 
ללכוד  מהמקרים  ב- 90%  ליחה 

את הנהגים שברחו.
ברק  בני  מתושבי  אחד 
וברח,  פגע  בתאונת  נפגע  שבנו 
על  לדווח  טעם  אין  שאולי  חשב 
מן  התמלא  ליבו  למשטרה.  כך 
הנהג  על  גדולים  ברחמים  הסתם 
שעשה  מה  על  בליבו  – המתייסר 
אני  מדוע  לעצמו,  חשב  כן,  ואם 

נוספת,  צרה  עליו  להעמיס  צריך 
ולדווח למשטרה.

הרב  עם  יחד  ניגש,  הוא 
אל  מציון,  עזר  יו"ר  צ'ולק  חנניה 
האם  ושאל  זילברשטיין,  הגר"י 

לדווח.
צריך  היתה:  הרב  תשובת 
פגע  תאונת  על  למשטרה  לדווח 
לקח  ללמד  כדי   – וזאת  וברח, 
את הנהגים שהעולם אינו הפקר, 

ושלא יעשו עוד כדבר הזה.

דו"ח ה-OECD: ישראל בחוד החנית של הטכנולוגיה החקלאית
מהדו"ח עולה כי בישראל השקעה גדולה בייצור ידע חקלאי ומערכות חדשניות ◆  שיעור התמיכה בחקלאות הישראלית היה כ-17.7% מסך תקבולי החקלאים, נמוך 

OECD-במקצת בהשוואה לממוצע ב

מ‡ פ. יוחנן
ארגון ה-OECD, הארגון לשיתוף פעולה כל־
כלי ולפיתוח, מפרסם את הדוח השנתי על המדיניות 
בדוח  שנה  כמדי  בו.  החברות  במדינות  החקלאית 
ההמלצות  בסיס  על  החקלאית  המדיניות  נסקרת  זה 
למדי־ הארגון  מוסדות  של  וההחלטות  המקצועיות 
ניות חקלאית יעילה ובת קיימא. ממצאי הדוח עולה 
כי בשנתיים האחרונות 53 המדינות הנסקרות תמכו 
מיליארד  בכ-1,410  הנאמד  בסכום  החקלאי  במגזר 
ישי־ הועבר  זה  מתקציב  כ-75%  כך,  בתוך  דולר. 

רות לחקלאים. עוד עלה כי בהתאם למודל החישוב 
בחקלאות  הכולל  התמיכה  שיעור   ,OECD -ה של 
החקלאים.  תקבולי  מסך  כ-17.7%  היה  הישראלית 
במדינות  לממוצע  בהשוואה  במקצת  נמוך  זה  נתון 

 .OECD-ה
הממשלה  שנקטה  הצעדים  את  משבח  הדוח 
השקי־ והגברת  האסדרה  נטל  להפחתת  בישראל 
ממשלתיות  התוכניות  ואת  החקלאות,  בענף  פות 
ניתוח  (כגון  האקלים  לשינוי  והסתגלות  להיערכות 
נתונים מטאורולוגיים והשלכותיהם על גידולים בא־

זורים שונים, מו"פ לשיפור הגידולים, שימור קרקע, 
שימוש יעיל במשאבים וכיו"ב). 

מדינות  מרבית  כמו  כי  עוד  עולה  מהדוח 
להגן  ורוצה  בחקלאים  תומכת  ישראל   ,OECD-ה
באמ־ בעיקר  זאת  עושה  אך  המקומית,  התוצרת  על 
תכנון  באמצעות  הן  המקומי,  במחיר  תמיכות  צעות 
בענפי החלב והביצים, והן באמצעות מכסים, להבדיל 
 ,OECD ה-  עמדת  לחקלאים.  ישירות  מתמיכות 
בדומה לעמדת המשרד, דוגלת במעבר לתמיכה ישי־

רה בחקלאים. 

 OECD-ה מדינות  בין  להשוואה  בהתייחס 
קובע הדו"ח כי בישראל, בדומה לשאר העולם, הת־
מיכה אינה מחולקת באופן שווה בין ענפי החקלאות 
המדינות  בין  התמיכה  בכלי  הבדלים  קיימים  כי  וכן 

השונות. 
כי  לראות  ניתן  הדוח,  המלצות  בהמשך 
ה-OECD מעודד את הגופים הציבוריים והפרטיים 
ולגרום  תשתיות  ולבנות  להמשיך  השונות  במדינות 
חקלאיות  טכנולוגיות  באמצעות  בתחום  למהפכה 

שונות, בדומה לנעשה במדינת ישראל.

http://tipul.talchaim.org.il/
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האיחוד האירופי חתם על 
הסכם סחר עם ווייטנאם

הפרלמנט האירופי עשוי להערים קשיים על המהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
על  חתם  האירופי  האיחוד 
מהכלכ־ אחת  עם  סחר  הסכם 
לות החזקות באסיה - ווייטנאם. 
סחורות  על  המס  ההסכם,  לפי 

למדינה  האיחוד  בין  העוברות 
האסייתית ירדו ב-99%. 

ההס־ על  החתימה  אף  על 
שהפרלמ־ עד  יוחל  לא  הוא  כם, 
נטים משני הצדדים יאשרוהו. כך 
נדרש הסכם הסחר לאישור חברי 

ווייט־ של  הלאומית  האסיפה 
האירופי,  הפרלמנט  של  וכן  נאם 
עשוי  מהערכות  חלק  לפי  אשר 
לאי  טענות  בגין  קשיים  להערים 

כיבוד זכויות אדם בווייטנאם. 
 

שכר נהגי מטרופולין יעלה 
ל-45 שקל

השכר השעתי יהיה הגבוה ביותר בקרב החברות הפרטיות בתחבורה הציבורית ◆ נהגים 
שעובדים עשור יקבלו 46 שקל לשעה שכר המפקחים בחברה יועלה עד 37 שקל לשעה

מ‡ פ. יוחנן
בחברת  חדש  קיבוצי  הסכם 
יגיע  ההסכם  בעקבות  מטרופולין. 
עד 46  בחברה  הנהגים  של  שכרם 
שקל לשעה - הגבוה ביותר מקרב 
החברות הפרטיות בענף התחבורה 

הציבורית. 
עד  בתוקף  שיהיה  ההסכם, 
חודש יולי 2023, יחול על כ-1,500 
נהגים ועל עוד עשרות עובדי מי־
ואחראי  קופאים  מפקחים,   - נהל 
משמרת. חברת מטרופולין מסיעה 
מדי שנה כ-50-40 מיליון נוסעים 
הארץ,  ברחבי  אשכולות  בשלוש 

מאזור מצפה רמון ועד נתניה. 
הצ־ בין  מההסכמות  כחלק 
דדים, שייכנסו מיד לתוקף ויחולו 
למפרע מחודש אפריל, שכרם של 

כל נהגי מטרופולין שלהם ותק של 
מ-44  יועלה  ומעלה,  שנים  חמש 
שלו  נהג  שקל.  ל-45  לשעה  שקל 
ישתכר  ומעלה  ותק  שנות  שמונה 
ההס־ על-פי  לשעה.  שקל   45.50
לתוקפו  יכנס  כשנתיים  בעוד  כם, 
שכרם  את  המעלה  נוסף  סעיף 
הג־ ותק  עם  עובדים  של  השעתי 
שקל.  ל-46   - שנים  מעשר  בוה 
של  במקרה  כי  נקבע  מכך  יתרה 

העלאת שכר ענפית עתידית, יוע־
לה בהתאם גם שכרם של הנהגים 

במטרופולין. 
נהגים  כי  נקבע  זאת  לצד 
שזמן העסקתם בחברה אינו עולה 
חודש  מדי  יקבלו  שנים  ארבע  על 
 100 בגובה  מיוחדת  שכר  תוספת 
ארבע־ של  ותק  עם  ונהגים  שקל, 
בגובה  תוספת  יקבלו  שנים  חמש 

150 שקל. 

גיליון באר הפרשה
להורדה

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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של  במקרה  כי  נקבע  מכך  יתרה 

העלאת שכר ענפית עתידית, יוע־
לה בהתאם גם שכרם של הנהגים 

במטרופולין. 
נהגים  כי  נקבע  זאת  לצד 
שזמן העסקתם בחברה אינו עולה 
חודש  מדי  יקבלו  שנים  ארבע  על 
 100 בגובה  מיוחדת  שכר  תוספת 
ארבע־ של  ותק  עם  ונהגים  שקל, 
בגובה  תוספת  יקבלו  שנים  חמש 

150 שקל. 

גיליון באר הפרשה
להורדה

mailto:s@shaharit.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%97%D7%A7%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.PDF
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=435441464A4F7057324C48464B3342347436653838673D3D
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סגן שר החוץ הסורי: 

סוריה עשויה לשנות את אופן 
התגובה שלה

את הדברים אמר הבכיר הסורי בתגובה לתקיפה האחרונה של ישראל במדינה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
סוריה עשויה להתחיל להגיב 
כך  במדינה.  הישראליות  לתקיפות 
מזהיר סגן שר החוץ הסורי. בהודעה 

"אל  הסורי:  הבכיר  אמר  שפרסם 
לשנות  עשויה  סוריה  רגועים,  תהיו 
את אופן התגובה שלה בעתיד". כך 

לדבריו.

שר  סגן  אמר  הדברים  את 
אל-מקדאד,  פייסל  הסורי,  החוץ 
יש־ של  האחרונה  לתקיפה  כתגובה 

ראל בסוריה, בה נהרגו 16 בני אדם. 

פלסטיני רצח את איש העסקים 
הגרמני בגלל שחשב שהוא יהודי

כך בעדות מזעזעת בבית המשפט בדרום מדינת באדן וורטמברג

מ‡: יר‡ל לבי‡
איאד ביתנה מהגר פלסטיני 
אלה,  בימים  לדין  עומד  בגרמניה 
לאחר שהואשם ברצח סוכן נדל"ן 
בשם מיכאל בן 57, הפלסטיני אמר 
אהרוג  "אני  כי  הכיר  אותו  לאדם 
את האיש הזה, כי הוא יהודי עשיר, 

והוא גנב לי את האדמה שלי".
שהשמיע  מזעזעת  בעדות 
במה־ אחמד  הית'ם  המרכזי,  העד 

המשפט  בבית  שהתקיים  דיון  לך 
 – וורטמברג  באדן  מדינת  בדרום 
הפלסטיני  כי  העד,  סיפר  גרמניה, 
רצח את איש הנדל"ן הגרמני בנו־
במבר האחרון, רק כי הוא "יהודי" 

ש"הרס את ארצו".
העיתון  של  כתב  לוק  יורגן 
שפרסם  בוטה"  "שוורצוואלדר 
האנטיש־ המניע  על  הסיפור  את 
אמר  רייכר,  של  מותו  מאחורי  מי 

לא  "הנרצח  כי  פוסט'  ל'ג'רוזלם 
היה יהודי".

הסורי  בצד  התגורר  ביתנה 
העיתון  פי  ועל  הגולן,  רמת  של 
הוא  הסיפור,  את  שפרסם  הגרמני 
לשרת  וסירב  מתמטיקה  למד 
הוא  מכך  כתוצאה  הסורי,  בצבא 
נכלא על ידי המשטר הסורי, ולא־

היגר  מהכלא,  ששוחרר  מכן  חר 
לטורקיה ולבסוף לגרמניה.

עובדי ארקיע החלו לשבש טיסות
יום לאחר הכרזת סכסוך העבודה בארקיע, עובדי החברה ערכו אספות הסברה בכל אתרי החברה בארץ, במהלכן שובש לוח טיסות החברה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
גדולה  הסברה  אסיפת  ערכו  ארקיע  עובדי 
בשדה דב בתל-אביב, על רקע הכוונה לפטר מאות 
מהם בעקבות סגירת השדה ולהוציא את כל עובדי 
מוקדם  כפויה.  לחופשה  במקום  המוצבים  החברה 
יותר ערכו עובדי ארקיע אסיפות הסברה גם בשדה 
הטי־ לוח  שובש  במהלכן  ובנתב"ג,  רמון  התעופה 

סות של החברה.
שלטים  נשאו  שהגיעו  הרבים  העובדים 
עובדים,  בלי  ארקיע  היתר: "אין  בין  נכתב  עליהם 

 – ארקיע  "הנהלת  אותנו",  לזרוק  לכם  ניתן  לא 
הסכם יש לכבד", "לא הורסים משפחות – ארקיע 
ארקיע   – הביתה  אותנו  ו"מטיסים  שלנו"  הבית  זה 

תנחתו".

נזכיר כי אתמול החליט יו"ר ההסתדרות אר־
בארקיע,  דחוף  עבודה  סכסוך  להכריז  בר-דוד  נון 
אבי  התחבורה  עובדי  איגוד  יו"ר  עם  אחת  בעצה 
באופן  נעשית  עובדים  לפטר  ארקיע  כוונת  אדרי. 
חד-צדדי ובניגוד מוחלט להסכם שחתמה החברה 
ארקיע  עובדי  כל  לפיו  ב-2013,  ההסתדרות  עם 

במשרתו  לפגוע  מבלי  לנתב"ג  יועברו  דב  בשדה 
של איש מהם.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה, אבי אדרי, אמר: 
"הנחישות שלנו ללכת עם הסיפור הזה עד הסוף, 
התנהגות  אבל  אדם,  בני  כולנו  כל  קודם  כי  היא 
רחוקה  שלה,  והבעלים  בראשה  העומד  ארקיע, 
מלהיות של בני אדם. יש פה אנשים עם משפחות, 
עם ילדים, משכנתאות. ככה לא מכבדים עובדים. 
ויתחיל  בבית  ישב  מכם  אחד  שאף  רוצה  לא  אני 
נתתם  אתכם  צריכה  הייתה  כשהחברה  לדאוג. 

כשהיה  מלווה,  נתתם  מלווה  צריך  כשהיה  כתף, 
צריך להקפיא שכר – הקפאתם".

אדרי הוסיף: "קודם כל מה שצריך לקרות זה 
ביטול מוחלט של הפיטורים והצבה של העובדים. 
גבי  על  שחור  ב-2013  שנחתם  קיבוצי  הסכם  יש 
לעבור  צריכים  דב  שדה  עובדי  כל  ולפיו  עיתון, 
לנתב"ג וכל עבודה שמבוצעת במיקור חוץ תעבור 
לעובדי ארקיע. זה הסכם שאני אישית חתום עליו. 
מצפים מאיתנו לעמוד בהסכמים – אני מצפה מהם 

לעמוד בהסכמים איתנו".

עיריית קריית גת תפצה במיליוני 
₪ את מועצה אזורית יואב 

כך קבע בג"צ ◆ בהתאם לפסק הדין על קריית גת לשלם למועצה אזורית יואב 
תשלום כולל של 12 מיליון ש"ח בפריסת תשלומים

מ‡: יר‡ל לבי‡
נהגה  גת  קרית  עיריית 
נהנתה  כאשר  לב  תום  בחוסר 
האזורית  המועצה  עם  מהסכם 
יואב - ולאחר מכן סירבה לקיים 
את חלקה בו. כך קבע שופט בית 
סולברג,  נעם  העליון,  המשפט 
עיריית  כנגד  שניתן  הדין  בפסק 

קריית גת.
עיריית  חתמה  בשנת 2000 
מוע־ מול  הסכם  על  גת  קרית 
המועצה  לפיו  יואב   אזורית  צה 
דונם   3,000 לעירייה  תעביר 
מ"חלף   50% בתמורה  ותקבל 
רשות  שתשלם  ההשבחה"  היטל 
מקרקעי ישראל לעירייה ו-20% 
גור־ שישלמו  ההשבחה  מהיטל 

מים אחרים.
הבט־ את  קיימה  המועצה 
אך  הקרקע,  את  והעבירה  חותיה 
רמ"י  החלה   2014 בשנת  כאשר 
"כרמי  לפרויקט  מגרשים  לשווק 
גת  קריית  סירבה  החדשה"  גת 

וטענה  הבטחותיה  את  לקיים 
לא  ההסכם  כי  מפתיע  באופן 

בתוקף.
ארוך  משפטי  מאבק  לאחר 
קבע  עליון  משפט  לבית  וערעור 
נעם  העליון,  המשפט  בית  שופט 
טענת  של  "מהותה  כי  סולברג 
להתחמק  ניסיון  היא  העירייה 
על-פי  התחייבויותיה  מקיום 
את  קיבלה  שכבר  לאחר  החוזה, 
על  מעמידה  להבדיל   - מבוקשה 
כש־ היא  שכידוע  חוזית,  זכות 
חסרת  התנהגות  איננה  לעצמה 
גורם  שהדבר  ככל  אף  לב,  תום 
על  בעמידה  לא  השני.  לצד  נזק 
אלא בניסיון לסכל  עסקינן,  זכות 
את קיומו של החוזה חרף העדרה 
של פגיעה ביחס ליסוד ההסכמה 
דווק־ היצמדות  תוך  המקורי, 
אינה  שכזו  "טענה  ללשונו.  נית 
הלב",  תום  עקרון  עם  מתיישבת 

כתב בהחלטה.
"כי  השופט   קבע  עוד 
העירייה  התנהגה  השנים  לאורך 

ולא  וקיים  שריר  החוזה  כאילו 
העירייה  חוקי.  אינו  שהוא  טענה 
המועצה  בהסכמת  "השתמשה 
שניתנה בגדרו, והציגה אותו לצ־
את  להשיג  כדי  שלישיים  דדים 
טעם  יש  האמור,  נוכח  מבוקשה. 
בהעלאת  לב  תום  וחוסר  לפגם 
שבו  מקום   - זה  בשלב  הטענה 
להתח־ היא  מטרתה  כל  כי  ברור 
מק ממילוי חובתה החוזית, לאחר 

שקיבלה את מבוקשה".
על  הדין  לפסק  בהתאם 
קריית גת לשלם למועצה אזורית 
יואב תשלום כולל של 12 מיליון 

ש"ח בפריסת תשלומים.
מטי  ד"ר  המועצה,  ראש 
ההח־ על  בירכה  הרכבי,  צרפתי 
החלטת  על  מברכת  "אני  לטה: 
בית המשפט העליון  ושמחה על 
קבלת הכספים המגיעים למועצה 
על פי החוק אשר ישמשו לפיתוח 
ולמען  יואב  האזורית  המועצה 

תושביה".
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http://bit.ly/2XGqcpo-tractekshen
mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
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mailto:hamibayam@gmail.com
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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:

mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
mailto:a0527171314@gmail.com
http://bit.ly/2JF0Hyc
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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:

mailto:s@shaharit.com
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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להשכרה צימרים ברמה 
גבוהה בישוב אור הגנוז,
נוף מקסים, מאובזר, 

מדהים ונקי, + ג'קוזי גדול,
052-7655095
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ראש המוסד: נעשים מאמצים 
להשבת אלי כהן לקבורה

איראן וחיזבאללה מעבירים פעילות לצפון סוריה ולעיראק ◆ עוד אמר כי 
איראן העבירה מליוני דולרים לארגוני טרור

מ‡ פ. יוחנן
כהן,  יוסי  המוסד  ראש 
למדיניות  המכון  בכנס  דיבר 
הבינתחומי  במרכז  ואסטרטגיה 
הישרא־ המאמץ  על  הרצליה 
איראנית  התבססות  למניעת  לי 
בארבע  פעלה  "ישראל  בסוריה. 
באמצעים  האחרונות  השנים 
כדי  בסוריה,  וחשאים  גלויים 
ההתב־ את  ולהרוס  לעצור 
התשתיות  ואת  האיראנית  ססות 
הפ־ בזכות  מדויק.  נשק  לייצור 
מאמין  אני  הזו  הנחושה  עילות 
שזה  למסקנה  יגיעו  שהאיראנים 
לא כדאי להם. לא נוכל להסכים 
יתבססו  בה  זירה  תהיה  שסוריה 
המו־ כוחות  או  איראנים  כוחות 
נוכל  לא  כנגדנו.  ידה  על  פעלים 
בסיס  תהיה  שסוריה  להסכים 
לוגיסטי להעברת אמצעי לחימה 

לחיזבאללה וללבנון".
מגמה  שינוי  על  דיבר  כהן 
לפריסת  בנוגע  המוסד  שמזהה 
בסוריה,  האיראנית  הפעילות 
וחיז־ "איראן  מצפון:  ובמרחב 
חלק  להעביר  מבקשות  באללה 
מקום  סוריה,  לצפון  מהפעילות 
שקשה  בטעות  סבורה  היא  אליו 
מוקמים  זאת,  לצד  להגיע.  לנו 
מפעלי נשק מתוחכמים בעיראק 

במזרח ובלבנון ממערב.
של  כוחו  את  בונה  "איראן 
כמויות  לו  מעבירה  חיזבאללה, 

עצומות של טילים ורקטות, ועו־
מדת מאחורי פרויקט רחב היקף 
מדויקים,  טילים  לייצר  שנועד 
לכאלה  קיימים  טילים  ולהסב 
במ־ רב  בדיוק  לפגוע  המסוגלים 
טרות בתוך ישראל. לבנון הופכת 
התקפי,  איראני  לאתר  למעשה 
עלו־ בעצמה  היא  ובעת מלחמה 

ההתגוננות  מצעדי  להיפגע  לה 
שממשלת  חשוב  הישראליים. 
כדי  ריבונותה,  את  תממש  לבנון 
בשטחה  לפעול  מאיראן  למנוע 
בלב־ לייצר  מחיזבאללה  ולמנוע 

נון נשק התקפי".
שיש־ גילה  המוסד  ראש 
ראל עושה מאמצים להחזיר את 
לקבורה,  כהן  אלי  של  עצמותיו 
ודיבר על  הקשרים טובים שבין 
רוסיה לישראל: "לאחרונה זכינו 
זכריה  את  ישראל  לקבר  להביא 
עצמותיו  לברכה.  זכרו  באומל 

ונדיב  אמיץ  בסיוע  ארצה  הובאו 
של רוסיה, במהלך שהובל על ידי 
אגף המודיעין של צה"ל. המוסד 
הכולל  הלאומי  למאמץ  מחויב 
השבויים  כל  את  הביתה  להחזיר 
המוסד  הזירות.  מכל  והנעדרים 
השקיע בשנים האחרונות מאמץ 
ישראל  לקבר  ולהביא  לאתר 
שלנו  האיש  כהן  אלי  הלוחם  את 
זאת  עושים  אנחנו  בדמשק. 
כאומה  שלנו  המחויבות  זו  כי 
אמר,  שהרמב"ם  כמו  ללוחמיה. 
כמצוות  גדולה  מצווה  לך  'אין 

פדיון שבויים'".
של  מאמציה  את  ציין  הוא 
של  הדרומית  בגזרה  גם  איראן 
ישראל, וגילה כי בשנתיים האח־
לארגוני  העבירה  איראן  רונות 
האס־ והג'יהאד  חמאס  הטרור 
דולר,  מיליון  מ-100  יותר  לאמי 

שנועדו להתעצמות צבאית.

קליפורניה: עשרות מיליונים 
לקהילה היהודית

ממשלת קליפורניה הקציבה 23 מיליון דולר לשיקום מחנות של מוסדות 
יהודיים שנהרסו בשריפות לפני כשנה ושנתיים בצפון ובדרום קליפורניה

מ‡ פ. יוחנן
הקצי־ קליפורניה  ממשלת 
בה 23 מיליון דולר לשיקום מח־
נות של מוסדות יהודיים שנהרסו 
ושנתיים  כשנה  לפני  בשריפות 

בצפון ובדרום קליפורניה.
כי  צוין  ב"בשבע"  בדיווח 
מיליון   15 מקצה  גם  קליפורניה 
לביטוח  לתכנית  נוספים  דולר 
רווח,  כוונת  ללא  למלכ"רים 
שתסייע לעמותות יהודיות להגן 
כך  שנאה.  ופשעי  אלימות  מפני 
גם הוקצה תקציב 6 מיליון דולר 
בלוס  השואה  מוזיאון  להרחבת 

אנג'לס.
הפגי־ והנגיד  "המחוקק 
את  מחדש  לבנות  מחויבות  נו 
אחרי  היהודיים  הקיץ  מחנות 
על  להגן  ההרסניות,  השריפות 
אלימות  מפני  שלנו  הקהילות 
מונעת שנאה, ולהבטיח את חינוך 
השואה בראש סדר העדיפויות", 
ג'סי גבריאל, סגן  אמר הסנאטור 
יו"ר השדולה היהודית המחוקקת 

בקליפורניה.
"האחריות הבסיסית ביותר 
אז־ על  להגן  היא  הממשלה  של 

להרגיש  צריך  אחד  וכל  רחיה, 
ללא  פולחן,  בבית  ונוח  בטוח 

קשר אמונתם", אמר גבריאל.

אושר: פרויקט שכירות לטווח 
ארוך בירושלים ב-5,000 

שקלים לחודש
מדובר בפרויקט משכנות אלישר הכולל שני בנייני מגורים ומסחר במתחם 

ביאנקיני, עם דירות בנות 2 חדרים בשטח של כ-50 מ"ר

מ‡ פ. יוחנן
אישרה  ירושלים  עיריית 
אלישר'  'משכנות  פרויקט  את 
ו-6   10 בני  בניינים  שני  להקמת 
במרכז  ומסחר  למגורים  קומות 
העיר. מדובר בפרויקט להשכרה 
בטווח ארוך הכולל 112 דירות 2 
חדרים בשטח ממוצע של 50 מ״ר 

+ מרפסת בגודל 8 מ"ר. 
בפינת  הפרויקט  מיקום 
על  ושמאי  ביאנקיני  הרחובות 

מ"ר. הפרויקט  של 15,430  שטח 
בת־ שיחל  אכלוס  ולקראת  בנוי 
הקרוב.  אוגוסט  חודש  חילת 
דירה  להשכרת  ממוצע  מחיר 
שקל   5,000 על  עומד  בפרויקט 

לחודש, לא כולל דמי ניהול.
תת  חניון  יבנה  בפרויקט 
קרקעי בן שבעה מפלסים כאשר 
שמאי  רחוב  דרך  לחניון  הכניסה 
המס־ שטחי  הצפונית.  מהחזית 
חר בפרויקט מתוכננים בחזיתות 
ביניהם.  המעבר  לכיוון  הבניינים 

אלישר  סולי  הינו  התכנית  יזם 
מגולדן היל בע"מ ואדריכל התכ־

נית הינו יגאל לוי אדריכלים.
לפ־ מצטרפת  זו  תכנית 
לטווח  להשכרה  נוסף  רויקט 
במרכז  העירייה  שמקדמת  ארוך 
דיור  יחידות   72 הכולל  העיר 
בית  לתיאטרון  בצמוד  שיוקמו 
מזי"א ובקרבת שוק מחנה יהודה, 
ומופחת  מפוקח  בשכ"ד  מחציתן 

בשיעור של 20% ממחיר השוק.

אוסטרליה: כמעט אסון על הפסים
ילד כבן 4 התרגש מעלייתו לרכבת, לא נזהר ונפל למרווח שבין הקרונות לרציף 

◆ נוסעים שהיו בתחנה הצליחו להוציאו ללא פגע
מ‡ פ. יוחנן

שמת־ מאוסטרליה  תיעוד 
פרסם מראה עד כמה חשוב לה־
הרכבת,  בתחנת  ילדים  על  שגיח 
והיציאה  הכניסה  בעת  בעיקר 

ממנה.
האבטחה  ממצלמת  סרטון 
בסידני,  הרכבת  מרציפי  באחד 

מתעד את הדקות הקריטיות בהן 
 4 בן  וילד  בעגלה  תינוק  עם  אם 
אל  שמגיעה  לרכבת  ממתינים 
לעלות  שהתרגש  הילד,  הרציף. 
אמו  של  ידה  את  עזב  לרכבת, 
שהיתה לצדו ופסע קדימה באופן 
בלתי זהיר ומבלי להבחין במרווח 
ופ־  - והרציף  הקרון  בין  הקיים 

שוט נפל פנימה.
המ־ את  שקלטה  האם, 
יחד  בידיה  נופפה  מיד,  תרחש 
לאותת  כדי  אחרים  נוסעים  עם 
לנהג הרכבת שלא לנסוע. מספר 
בתחנה  ששהו  נוספים  אדם  בני 
מיהרו והצליחו להרים את הילד, 

ללא שנפגע.

mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
http://bit.ly/2RTGNk1-gali-tzanz
mailto:p0527146734@gmail.com
http://tooty06@gmail.com
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ראש המוסד: נעשים מאמצים 
להשבת אלי כהן לקבורה

איראן וחיזבאללה מעבירים פעילות לצפון סוריה ולעיראק ◆ עוד אמר כי 
איראן העבירה מליוני דולרים לארגוני טרור

מ‡ פ. יוחנן
כהן,  יוסי  המוסד  ראש 
למדיניות  המכון  בכנס  דיבר 
הבינתחומי  במרכז  ואסטרטגיה 
הישרא־ המאמץ  על  הרצליה 
איראנית  התבססות  למניעת  לי 
בארבע  פעלה  "ישראל  בסוריה. 
באמצעים  האחרונות  השנים 
כדי  בסוריה,  וחשאים  גלויים 
ההתב־ את  ולהרוס  לעצור 
התשתיות  ואת  האיראנית  ססות 
הפ־ בזכות  מדויק.  נשק  לייצור 
מאמין  אני  הזו  הנחושה  עילות 
שזה  למסקנה  יגיעו  שהאיראנים 
לא כדאי להם. לא נוכל להסכים 
יתבססו  בה  זירה  תהיה  שסוריה 
המו־ כוחות  או  איראנים  כוחות 
נוכל  לא  כנגדנו.  ידה  על  פעלים 
בסיס  תהיה  שסוריה  להסכים 
לוגיסטי להעברת אמצעי לחימה 

לחיזבאללה וללבנון".
מגמה  שינוי  על  דיבר  כהן 
לפריסת  בנוגע  המוסד  שמזהה 
בסוריה,  האיראנית  הפעילות 
וחיז־ "איראן  מצפון:  ובמרחב 
חלק  להעביר  מבקשות  באללה 
מקום  סוריה,  לצפון  מהפעילות 
שקשה  בטעות  סבורה  היא  אליו 
מוקמים  זאת,  לצד  להגיע.  לנו 
מפעלי נשק מתוחכמים בעיראק 

במזרח ובלבנון ממערב.
של  כוחו  את  בונה  "איראן 
כמויות  לו  מעבירה  חיזבאללה, 

עצומות של טילים ורקטות, ועו־
מדת מאחורי פרויקט רחב היקף 
מדויקים,  טילים  לייצר  שנועד 
לכאלה  קיימים  טילים  ולהסב 
במ־ רב  בדיוק  לפגוע  המסוגלים 
טרות בתוך ישראל. לבנון הופכת 
התקפי,  איראני  לאתר  למעשה 
עלו־ בעצמה  היא  מלחמה  ובעת 
ההתגוננות  מצעדי  להיפגע  לה 
שממשלת  חשוב  הישראליים. 
כדי  ריבונותה,  את  תממש  לבנון 
בשטחה  לפעול  מאיראן  למנוע 
בלב־ לייצר  מחיזבאללה  ולמנוע 

נון נשק התקפי".
שיש־ גילה  המוסד  ראש 
ראל עושה מאמצים להחזיר את 
לקבורה,  כהן  אלי  של  עצמותיו 
ודיבר על  הקשרים טובים שבין 
רוסיה לישראל: "לאחרונה זכינו 
זכריה  את  ישראל  לקבר  להביא 
עצמותיו  לברכה.  זכרו  באומל 

ונדיב  אמיץ  בסיוע  ארצה  הובאו 
של רוסיה, במהלך שהובל על ידי 
אגף המודיעין של צה"ל. המוסד 
הכולל  הלאומי  למאמץ  מחויב 
השבויים  כל  את  הביתה  להחזיר 
המוסד  הזירות.  מכל  והנעדרים 
השקיע בשנים האחרונות מאמץ 
ישראל  לקבר  ולהביא  לאתר 
שלנו  האיש  כהן  אלי  הלוחם  את 
זאת  עושים  אנחנו  בדמשק. 
כאומה  שלנו  המחויבות  זו  כי 
אמר,  שהרמב"ם  כמו  ללוחמיה. 
כמצוות  גדולה  מצווה  לך  'אין 

פדיון שבויים'".
של  מאמציה  את  ציין  הוא 
של  הדרומית  בגזרה  גם  איראן 
ישראל, וגילה כי בשנתיים האח־
לארגוני  העבירה  איראן  רונות 
האס־ והג'יהאד  חמאס  הטרור 
דולר,  מיליון  מ-100  יותר  לאמי 

שנועדו להתעצמות צבאית.

קליפורניה: עשרות מיליונים 
לקהילה היהודית

ממשלת קליפורניה הקציבה 23 מיליון דולר לשיקום מחנות של מוסדות 
יהודיים שנהרסו בשריפות לפני כשנה ושנתיים בצפון ובדרום קליפורניה

מ‡ פ. יוחנן
הקצי־ קליפורניה  ממשלת 
בה 23 מיליון דולר לשיקום מח־
נות של מוסדות יהודיים שנהרסו 
ושנתיים  כשנה  לפני  בשריפות 

בצפון ובדרום קליפורניה.
כי  צוין  ב"בשבע"  בדיווח 
מיליון   15 מקצה  גם  קליפורניה 
לביטוח  לתכנית  נוספים  דולר 
רווח,  כוונת  ללא  למלכ"רים 
שתסייע לעמותות יהודיות להגן 
כך  שנאה.  ופשעי  אלימות  מפני 
גם הוקצה תקציב 6 מיליון דולר 
בלוס  השואה  מוזיאון  להרחבת 

אנג'לס.
הפגי־ והנגיד  "המחוקק 
את  מחדש  לבנות  מחויבות  נו 
אחרי  היהודיים  הקיץ  מחנות 
על  להגן  ההרסניות,  השריפות 
אלימות  מפני  שלנו  הקהילות 
מונעת שנאה, ולהבטיח את חינוך 
השואה בראש סדר העדיפויות", 
ג'סי גבריאל, סגן  אמר הסנאטור 
יו"ר השדולה היהודית המחוקקת 

בקליפורניה.
"האחריות הבסיסית ביותר 
אז־ על  להגן  היא  הממשלה  של 

להרגיש  צריך  אחד  וכל  רחיה, 
ללא  פולחן,  בבית  ונוח  בטוח 

קשר אמונתם", אמר גבריאל.

אושר: פרויקט שכירות לטווח 
ארוך בירושלים ב-5,000 

שקלים לחודש
מדובר בפרויקט משכנות אלישר הכולל שני בנייני מגורים ומסחר במתחם 

ביאנקיני, עם דירות בנות 2 חדרים בשטח של כ-50 מ"ר

מ‡ פ. יוחנן
אישרה  ירושלים  עיריית 
אלישר'  'משכנות  פרויקט  את 
ו-6   10 בני  בניינים  שני  להקמת 
במרכז  ומסחר  למגורים  קומות 
העיר. מדובר בפרויקט להשכרה 
בטווח ארוך הכולל 112 דירות 2 
חדרים בשטח ממוצע של 50 מ״ר 

+ מרפסת בגודל 8 מ"ר. 
בפינת  הפרויקט  מיקום 
על  ושמאי  ביאנקיני  הרחובות 

מ"ר. הפרויקט  של 15,430  שטח 
בת־ שיחל  אכלוס  ולקראת  בנוי 
הקרוב.  אוגוסט  חודש  חילת 
דירה  להשכרת  ממוצע  מחיר 
שקל   5,000 על  עומד  בפרויקט 

לחודש, לא כולל דמי ניהול.
תת  חניון  יבנה  בפרויקט 
קרקעי בן שבעה מפלסים כאשר 
שמאי  רחוב  דרך  לחניון  הכניסה 
המס־ שטחי  הצפונית.  מהחזית 
חר בפרויקט מתוכננים בחזיתות 
ביניהם.  המעבר  לכיוון  הבניינים 

אלישר  סולי  הינו  התכנית  יזם 
מגולדן היל בע"מ ואדריכל התכ־

נית הינו יגאל לוי אדריכלים.
לפ־ מצטרפת  זו  תכנית 
לטווח  להשכרה  נוסף  רויקט 
במרכז  העירייה  שמקדמת  ארוך 
דיור  יחידות   72 הכולל  העיר 
בית  לתיאטרון  בצמוד  שיוקמו 
מזי"א ובקרבת שוק מחנה יהודה, 
ומופחת  מפוקח  בשכ"ד  מחציתן 

בשיעור של 20% ממחיר השוק.

אוסטרליה: כמעט אסון על הפסים
ילד כבן 4 התרגש מעלייתו לרכבת, לא נזהר ונפל למרווח שבין הקרונות לרציף 

◆ נוסעים שהיו בתחנה הצליחו להוציאו ללא פגע
מ‡ פ. יוחנן

שמת־ מאוסטרליה  תיעוד 
פרסם מראה עד כמה חשוב לה־
הרכבת,  בתחנת  ילדים  על  שגיח 
והיציאה  הכניסה  בעת  בעיקר 

ממנה.
האבטחה  ממצלמת  סרטון 
בסידני,  הרכבת  מרציפי  באחד 

מתעד את הדקות הקריטיות בהן 
 4 בן  וילד  בעגלה  תינוק  עם  אם 
אל  שמגיעה  לרכבת  ממתינים 
לעלות  שהתרגש  הילד,  הרציף. 
אמו  של  ידה  את  עזב  לרכבת, 
שהיתה לצדו ופסע קדימה באופן 
בלתי זהיר ומבלי להבחין במרווח 
ופ־  - והרציף  הקרון  בין  הקיים 

שוט נפל פנימה.
המ־ את  שקלטה  האם, 
יחד  בידיה  נופפה  מיד,  תרחש 
לאותת  כדי  אחרים  נוסעים  עם 
לנהג הרכבת שלא לנסוע. מספר 
בתחנה  ששהו  נוספים  אדם  בני 
מיהרו והצליחו להרים את הילד, 

ללא שנפגע.
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הארנונה ב-2017 היוותה כשני 
שליש מהכנסות הרשויות

הארנונה למגורים מסתכמת ב-1,255 שקל לנפש בממוצע ◆ תל אביב 
מובילה בשיעור משקי הבית שגרים בשכירות - 50% מהתושבים

מ‡ פ. יוחנן
הארנונה   2017 בשנת 
שקל   1,255 הייתה  למגורים 
לנפש בממוצע, עלייה ריאלית 
 .2016 שנת  לעומת   5.2% של 
מכלל  הארנונה  גביית  יחס 
על  עמד  למגורים  החיובים 
בשנת   73.4% לעומת   75%
2016. כך עולה מנתוני הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה.
שנגב־ הכללית  הארנונה 
ההכנ־ מסך  הייתה 64.5%  תה 
הרגיל  בתקציב  העצמיות  סות 
בדו־ המקומיות,  הרשויות  של 

מה לשנת 2016 (65.8%).
מג־ הממוצעת  ההכנסה 
ביית ארנונה לנפש בשנת 2017 
עלייה  שקל,   2,830 הייתה 
ריאלית של 3.8% לעומת שנת 
מג־ הממוצעת  ההכנסה   .2016
בעיריות  לנפש  ארנונה  ביית 
במועצות  שקל,   3,090 הייתה 
ובמו־ שקל   1,461  - מקומיות 

עצות אזוריות - 2,918 שקל.
אר־ של  גבוהה  גבייה 
בעיריות  נרשמה  לנפש  נונה 

מסח־ פעילות  קיימת  שבהן 
אינטנסיבית  ותיירותית  רית 
 6,880 עם  אביב-יפו  תל  בהן 
שקל.   5,745 עם  ואילת  שקל 
ברמה  המדורגות  ברשויות 
היו  גבוהה  חברתית-כלכלית 
עם  השרון  ורמת  הרצליה 
גבייה גבוהה שהגיעה ל-5,382 

ו-5,333 שקל בהתאמה.
בראש פינה ובתל אביב-
אר־ גביית  של  גבוה  יחס  יפו, 
החיובים  מסך  למגורים  נונה 
בהתאמה),  ו-87.2%,   ,92.6%)
מלווה בשיעור גבוה של גביית 
מסך  למגורים  לא  ארנונה 
 ,75.7%) הכללית  הארנונה 
לעומת  בהתאמה).  ו-72.9%, 
של  נמוך  יחס  בקלנסווה  זאת, 
מסך  למגורים  ארנונה  גביית 
בשי־ מלווה   (4.8%) החיובים 
למ־ לא  ארנונה  של  נמוך  עור 
הכללית  הארנונה  מסך  גורים 

.(18.0%)
מנתה   2017 שנת  בסוף 
 8,797.9 בישראל  האוכלוסייה 
מתוכה   74.8% תושבים,  אלף 

העיריות.  בתחומי  התגוררה 
עמדה  האוכלוסייה  צפיפות 
העיר  כאשר  לקמ"ר  על 387.4 
הצפופה ביותר הייתה בני ברק 

עם 26,368 תושבים לקמ''ר.
בת־ הנתונים,  לפי  עוד 

ההגירה  היקף  עלה  זו  קופה 
לעומת  ב-2.2%  הפנימית 
נכ־  267,045 על  ועמד   2016
הובילה  חריש  ויוצאים.  נסים 
עם  הפנימית  ההגירה  בשיעור 
 160% של  אוכלוסייה  גידול 

לעומת השנה הקודמת. 
שיעור  בדיקת  בנוסף, 
ערים  בקרב  דירה  על  הבעלות 
מובילות המונות למעלה מ-50 
בשנת  כי  מראה  תושבים  אלף 
2017 האחוז הארצי של משקי 
בבעלותם  בדירה  הגרים  בית 
הגבוה  האחוז   .68.1% היה 
 94.5%  - ברהט  היה  ביותר 
והאחוז הנמוך ביותר היה בתל 
אביב-יפו - 43.8%. מנגד, בתל 
הגבוה  השיעור  נרשם  אביב 
ביותר של משקי הבית שגרים 

בשכירות - 50.1%.

נתוני ההוצאה לפועל נחשפים

יותר מ-2 מיליון 
תיקי קנסות פתוחים

דו"ח רשות האכיפה והגבייה מגלה כי חלה בשנת 2018 ירידה של כ-140 
אלף תיקים פתוחים במערכת ההוצאה ◆ היישובים הערביים מובילים 

באחוז החייבים

מ‡ פ. יוחנן
במער־ שנת 2018,  בסוף 
כת ההוצאה לפועל היו קיימים 
פתוחים,  תיקים   2,298,358
תי־ אלף  כ-140  של  ירידה 
כך   - שנה  תוך  מהמלאי  קים 
מטעם  המתפרסם  מדוח  עולה 
במש־ והגביה  האכיפה  רשות 
על  המופקדת  המשפטים  רד 
ועל  לפועל  ההוצאה  מערכת 
אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז 

והוצאות.
הדו"ח סוקר עשור שלם 
משנת  הרשות  פעילות  של 
לסוף  ועד  ב-2009  הקמתה 
כי  עולה,  מהדוח   .2018 שנת 
עם הקמת הרשות היו 3.5 מי־
במערכת  פתוחים  תיקים  ליון 

לראות  ניתן  לפועל.  ההוצאה 
הייתה  הרשות  הקמת  עד  כי 
ומאז  התיקים  במלאי  עלייה 

הקמתה ישנה ירידה במלאי.
 2018 שנת  לסוף  נכון 
מלאי תיקי המרכז לגביית קנ־
סות עמד על 2,563,318 תיקים 
פתוחים לעומת מלאי התיקים 
על  שעמד  בשנת 2017  במרכז 
בשל  בעיקר  וזאת   1,824,614
הגופים  של  מספרם  הגדלת 
וק־ המרכז  באמצעות  הגובים 

ליטת תיקי רשות השידור.
במער־ החייבים  מספר 
כת ההוצאה לפועל בסוף שנת 
בכ-628,759.  מוערך   2018
בי־ מדובר  כי  מציינים  ברשות 
לשנה  ביחס  כ-6%  של  רידה 

כ-500  של  וצמצום  שעברה 
העשור.  מתחילת  חייבים  אלף 
בשנת 2009  היה  השיא  כאשר 
חייבים.   1,143,149 על  ועמד 
חייבים  הם  מהחייבים  כ-89% 
בפתיחת  החוב  וסכום  פרטיים 
(כ- החייבים  רוב  של  תיקיהם 
61%) נמוך מ-50 אלף שקלים.

חלה  העשור  לאורך 
הזוכים  תיקי  באחוז  ירידה 
שבידיהם  (אזרחים  הפרטיים 
או  אזרח  כי  המאשר  מסמך 
לו,  לשלם  מחויבים  אחר  גוף 
זאת,  לעומת  לפועל.  בהוצאה 
מסוג  זוכים  של  התיקים  אחוז 
עם  עולה  ושותפויות  חברות 
כך,  על  מצביע  הדוח  השנים. 
בכ-  ,2018 שנת  לסוף  שנכון 
הפתוחים  התיקים  מיליון   2.3
בהוצאה לפועל ישנם 260,961 
להיות  יכולים  (לזוכה  זוכים 
זו־ מרביתם   - תיקים)  מספר 
שאינם   ,(79.1%) פרטיים  כים 
מוסדיים. יחד עם זאת, הזוכים 
 19% רק  המהווים  המוסדיים, 
ב-  מחזיקים  הזוכים,  כלל 

63.6% ממלאי התיקים.

מסע האדמו"ר ממאקאווא לציון זקנו 
"בעל הישועות" הרה"ק בעל ה"אהל 

משה" בעיר מאקאווא - הונגריה
בי"ז סיוון, יומא דהילולא קדישא של כ"ק מרן הרה"ק מופת הדור ציס"ע "בעל 

הישועות" ממאקאווא בעל ה"אהל משה" זי"ע  רבים עלו לציונו הק' בעיר מאקאווא 
שבדרום הונגריה בראשות נכדו האדמו"ר שליט"א

להסתל־ שנים  ע"ה  במלאות 
במשך  התקיימה  רום,  לשמי  קותו 
לציונו  המסורתית  העליה  היום 
הק' – ציון המצוינת שבאהל מנוחתו 
בית החיים העתיק בעיר מאקאווא, 
הידוע כמקום סגולה וישועה ורבים 
נושעו בזכות תפילתם במקום קדוש 

זה.
בבית  התכנסו  ערב  לפנות 
המד־ בית  קודשו  ובהיכל  מדרשו 
העיר,  במרכז  הנמצא  העתיק  רש 
הוועד  ביוזמת  ושוחזר  ששופץ 
בראשות  "מאקאווא"  של  העולמי 
הרה"ח מוה"ר דוד מרגלי הי"ו מבני 

ברק נאמן ביתם של גדולי ישראל, 
ועד הכנסת אורחים מאקאווא 
יומא  לקראת  ההכנות  כל  את  עשה 
וביד  מסודרת  בצורה  דהילולא, 
המ־ לציון  העולים  לטובת  רחבה 
תפי־ לאחר  דהילולא.  ביומא  צוינת 
ההילו־ סעודת  התקיימה  מנחה  לת 
שליט"א  האדמו"ר  בראשות  לא 
וקהל החסידים שהגיע מרחבי תבל 
דהילולא  יומא  בהאי  חלק  לקחת 

קדישא.
במשנתו  עסקו  השבת  במהלך 
"אהל  ובספריו  ההילולא  בעל  של 
האח־ בשנים  לאור  שיצאו  משה" 

רונות.
מא־ של  העולמי  הוועד  יו"ר 
מאקאווא  שעיריית  מסר  קאווא 
סלילת  את  אלו  בימים  השלימה 
דבר  העתיק  העלמין  לבית  הכביש 
המקל על באי ההילולא שידעו סבל 
רב במשך עשרות שנים היו צריכים 

לכתת רגליהם בבוץ של השדות.
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שבוע הבא זה קורה!

שבת של עונג בסופ"ש פרשת בלק
 במלון לאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

העולמי  החזן  בהשתתפות 
והפתעות  הלפגוט  מאיר  יצחק 
מציעים  המסורת  כמיטב  נוספות. 
חבי־ ונופש'  תיירות  ב'אפקטיב 
או  מופלא  שבוע  לסוף  נופש  לות 
ומלבבת  נעימה  אמצ"ש  לחופשת 
במתכונת הכל כלול עם שפע של 
חדרים    � ואטרקציות  פינוקים 

אחרונים לאמצע שבוע.
חו־ ויש  נוחות  חופשות  יש 
ועשיר.  גדוש  תוכן  מלאות  פשות 
בסופ"ש הבא, שב"ק פרשת בלק, 
חבילת  צרוף:  שבת  מעונג  תיהנו 
לאונרדו  במלון  מיוחדת  נופש 
קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 
מאיר  יצחק  ר'  העולמי  החזן  עם 

הלפגוט ושורת הפתעות נוספת.
ממופע  תיהנו  שישי  בליל 
החזן  עם  ומרהיב  ענק  שישי  ליל 
הלפגוט,  מאיר  יצחק  העולמי 
ילד הפלא דודי לינקר, הפייטן ר' 
ברים  שייע  הקלידן  אוזן,  אליהו 

מובחרים.  מנגנים  ובעלי  מבלגיה 
את תפילות וסעודות השבת ילווה 
החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט 
הרצאות  יימסרו  מקהלה,  בליווי 
שוורץ.  מאיר  הרב  מאת  מרתקות 
סעודות שבת גורמה עשירות כיד 
קולנרית  ובחוויה  ברמה  המלך 

יוצאת דופן!
ייהנו  השבת  ואחרי  לפני 
מפעילות  גם  בנירוונה  הנופשים 
רחצה  חופי  שני  המשפחה,  לכל 
מתוקים  מים  בריכת  נפרדים, 
ענקית עם קירוי מיוחד, סולריום 
נפרד וכניסה חופשית לספא הכו־
מקורה,  המלח  ים  מי  בריכת  לל 
ג'קוזי, סאונה רטובה ויבשה וחדר 
חדרי   32 לנירוונה  בנוסף,  כושר. 

טיפולים במחירים אטרקטיביים.
(לאונרדו  נירוונה  מלון 
רצועת  של  לאורכה  שוכן  קלאב) 
חוף מרהיבה לחופה של ים המלח, 
לחברת  ושקט.  נגיש  במיקום 

הנו־ בתחום  רב  ניסיון  'אפקטיב' 
ומתאימה  החרדית  למשפחה  פש 
המקסימלי  השירות  את  עבורה 
תוך  וציפיותיה,  לצרכיה  בהתאם 
דגש חסר פשרות במתן השירות, 

החדרים, האוכל והתכנים.
'אפ־ של  הנופש  בתקופת 
המלון  עומד  פלוס'  ו'תור  קטיב' 
צוות  של  וצמוד  מלא  בפיקוח 
של  בהשגחתם  יר"ש  משגיחים 
הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א, 
שליט"א  כץ  אנשיל  אשר  הגה"צ 
וב־ שליט"א  לנדאו  שלמה  והרב 

פיקוח מיוחד על טהרת הקודש.
תתתקיים  סופ"ש  חבילת 
יום  ועד  תמוז  ח'  חמישי  מיום 
11-) תשע"ט  תמוז  י"א  ראשון 
נות־ אחרונים  חדרים   (14.7.2019
ביום  שתחל  אמצ"ש  לחופשת  רו 
ראשון הבעל"ט. לפרטים נוספים 
ניתן לפנות למוקד ההזמנות -03

.9050505

טיפת חלב שמגיעה אל התינוק
פיתוח של מכבי מעניק את שירותי טיפת החלב בעזרת מרפאה ניידת. טיפת 
החלב הניידת פועלת בערי הצפון כדי להגיע לכמה שיותר תינוקות ולחסוך 

להם ולהורים את הנסיעות

ביש־ החלב  טיפת  שירותי 
בעולם  כמובילים  מוכחים  ראל 
השונים.  הבריאות  ארגוני  בין 
מעקב, טיפול וחיסונים בגיל הינ־
להתפתחות  מאד  חשובים  קות 
תקינה ובריאה של התינוק. באזור 
הצפון יש מרחקים גדולים ויישו־
הורים  נאלצים  לכן  קטנים.  בים 
רבים לנסוע עם התינוק אל טיפת 

החלב שנמצא במרחק רב.
את  להפוך  החליטו  במכבי 
התמונה. יוזמה חדשה מביאה את 
הכפ־ היישובים  עד  החלב  טיפת 
חלב  טיפת  הגולן.  רמת  של  ריים 
גלגלים.  על  מרפאה  שהיא  ניידת 
בכל  היטב  שמצויד  נגרר  קראוון 

מה שקיים בטיפת חלב. 
אזור  בכל  תפעל  הניידת 
המהלך  לצורך.  בהתאם  הצפון 
של  הכפלה  מעשי  באופן  מהווה 
מכבי  של  החלב  טיפת  מרפאות 

בצפון.
תוכ־ החלב  טיפת  ניידת 
פי  על  בקפידה  אדריכלית  ננה 
וכללי  הבריאות  משרד  סטנדרט 
חדר  וכוללת   התחבורה  משרד 
המתנה,  פינת  מאובזר,  אחות 
מידע  מערכות  החתלה,  עמדת 
מותאמות ונגישות מלאה. במכבי 
לק־ הניידת  מסלולי  כי  מוסיפים 
בהמשך  ייקבעו  השירותים  בלת 

הביקוש  האוכלוסייה,  צרכי  לפי 
ובתיאום עם ראשי ערים, ישובים 

וקהילות.
 נכון להיום, למכבי יש עשר 
שונות  חלב  טיפות  של  נקודות 
יל־ בכ-5000  שמטפלות  בצפון 
דים עד גיל 6, במכבי מאמינים כי 
בזכות הניידת ניתן יהיה  להכפיל 
החלב  טיפת  תחנות  כמות  את 
ובהמשך  שנתיים  תוך  בצפון 
פעילותה  את  להרחיב   מתוכנן 
נוספים  פריפריאליים  באזורים 

בחלקי הארץ.
המחוזית  התפעול  מנהלת 
שטויאר,  חמדה  בצפון,  מכבי  של 
מס־ הרעיון  והוגת  בעברה  אחות 

השירות  ברור,  הצורך   " בירה: 
מסוג  בדיוק  וזה  ביותר  חיוני 
איך  תהיות  שמעלים  השירותים 
פשוט  זה  קודם.   זאת  עשינו  לא 
שירו־ בין  שוויון  ומאפשר  ויעיל 
תי המרכז לפריפריה. אם יוצאים 
מהקופסא – מוצאים רעיונות חד־
שלנו  החדשה  החלב  טיפת  שים. 
שליחות  של  המהות  בעיניי  היא  
ובריאות יחד. ניידת טיפת החלב 
פתרון  למתן  יצרתי  מיזם  היא 
פשוט לאתגר העצום של הפריפ־
ריה. טיפת חלב על גלגלים מנגי־
שה שירות זמין, מקצועי ואיכותי 
בחשיבה  מהפכה  זו  לבית.  קרוב 

ובתפיסת השירות"

אושר פרויקט פינוי בינוי של 
1,100 יחידות דיור בגבעת אולגה 
בשלב ראשון יבנו דירות חדשות לתושבי השכונה ולאחר מכן יהרסו המבנים 

הישנים

מ‡ פ. יוחנן
לתכנון  המחוזית  הוועדה 
תכ־ את  אישרה  חיפה  של  ובניה 
עירונית  להתחדשות  הענק  נית 
אולגה  בגבעת  ענב  חברת  של 
בינוי  בפרויקט  מדובר  בחדרה. 
פינוי הכולל בניית כ-1,100 יח"ד 
חדשות, 2,300 מ"ר שטחי מסחר, 
תעסוקה  שטחי  מ"ר  כ-2,000 

ו-44,000 מ"ר שטחי ציבור.
המתוכננת  התכנית,  פי  על 
על קרקע בשטח של כ-115 דונם, 

בניינים  תחילה  תבנה  ענב  חברת 
משפחות  יעברו  אליהם  חדשים 
דירותיהם  את  לפנות  האמורות 
יהרסו  הפינוי  לאחר  הישנות, 
יבנו  ובמקומן  הישנות  הדירות 
הוותיקה  אולגה  שכונת  במרכז 
מבני ציבור פתוחים. סה"כ ייהר־
סו 198 יח"ד ישנות ויבנו במקו־
מם כ-1,100 יח"ד שיתפרסו על 
המתנשאים  בניינים  כ-12  פני 

לגובה של כ-11-34 קומות.
אפי כץ, מנכ"ל חברת ענב: 

"מדובר בבשורה לתושבי שכונת 
מק־ אנו  ענב.  וחברת  כהן  אלי 
כ-10  מזה  הפרויקט  את  דמים 
משמ־ בפרויקט  מדובר  שנים. 
כ-1,100  הקמת  שיאפשר  עותי 
שטחי  ובנוסף  חדשות  יח"ד 
מסחר ותעסוקה בצמוד לשכונת 
עין הים ולשמורת טבע על מצוק 
כי  מעריך  אני  החוף.  קו  לאורך 
השכונה  להקמת  לביצוע  נצא 
הק־ השנה  במהלך  כבר  החדשה 

רובה".

העיר המובילה בתמ“א 38: תל אביב
81 מבנים קיבלו היתר לתמ"א 38 בשנת 2018 ◆ במקום השני ניצבת חיפה, 

ואחריה רמת גן, חולון וירושלים

מ‡ פ. יוחנן
המובילות  הערים  דירוג 
בתמ"א 38 בשנת 2018, מעלה כי 
תל אביב מובילה בתמ"א 38. הנ־
תונים פורסמו במסגרת דוח שנת 
הלאומית  הרשות  מטעם   2018
מבנים   81 עירונית.  להתחדשות 
בשנת  היתר  קיבלו  אביב  בתל 
2018 לתמ"א 38, מתוכם 40 מב־

נים קיבלו היתר לחיזוק ותוספת, 
ו - 41 מבנים קיבלו היתר להרי־

סה ובנייה מחדש.
חיפה,  ניצבת  השני  במקום 
בה 59 מבנים קיבלו היתר לתמ"א 
קיבלו  מבנים  מתוכם,27   .38
היתר לחיזוק ותוספת ו - 32 מב־
ובנייה  להריסה  היתר  קיבלו  נים 
ברשימה:  הבאות  הערים  מחדש. 
חולון  היתרים,   47 עם  גן  רמת 

עם 35  היתרים, ירושלים  עם 46 
היתרים  עם 34  אשדוד  היתרים, 

וגבעתיים עם 25 היתרים.
היתרים  בבחינת  כי  יצויין 
תל  בינוי,  פינוי  של  לפרויקטים 
אביב היא העיר המובילה. אחריה 
ואחריה  מונסון   - יהוד  ברשימה 
קרית אונו, אשר מובילה במספר 
היתרים לפינוי בינוי ביחס לגודל 

האוכלוסייה בעיר.
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שבוע הבא זה קורה!

שבת של עונג בסופ"ש פרשת בלק
 במלון לאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

העולמי  החזן  בהשתתפות 
והפתעות  הלפגוט  מאיר  יצחק 
מציעים  המסורת  כמיטב  נוספות. 
חבי־ ונופש'  תיירות  ב'אפקטיב 
או  מופלא  שבוע  לסוף  נופש  לות 
ומלבבת  נעימה  אמצ"ש  לחופשת 
במתכונת הכל כלול עם שפע של 
חדרים    � ואטרקציות  פינוקים 

אחרונים לאמצע שבוע.
חו־ ויש  נוחות  חופשות  יש 
ועשיר.  גדוש  תוכן  מלאות  פשות 
בסופ"ש הבא, שב"ק פרשת בלק, 
חבילת  צרוף:  שבת  מעונג  תיהנו 
לאונרדו  במלון  מיוחדת  נופש 
קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 
מאיר  יצחק  ר'  העולמי  החזן  עם 

הלפגוט ושורת הפתעות נוספת.
ממופע  תיהנו  שישי  בליל 
החזן  עם  ומרהיב  ענק  שישי  ליל 
הלפגוט,  מאיר  יצחק  העולמי 
ילד הפלא דודי לינקר, הפייטן ר' 
ברים  שייע  הקלידן  אוזן,  אליהו 

מובחרים.  מנגנים  ובעלי  מבלגיה 
את תפילות וסעודות השבת ילווה 
החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט 
הרצאות  יימסרו  מקהלה,  בליווי 
שוורץ.  מאיר  הרב  מאת  מרתקות 
סעודות שבת גורמה עשירות כיד 
קולנרית  ובחוויה  ברמה  המלך 

יוצאת דופן!
ייהנו  השבת  ואחרי  לפני 
מפעילות  גם  בנירוונה  הנופשים 
רחצה  חופי  שני  המשפחה,  לכל 
מתוקים  מים  בריכת  נפרדים, 
ענקית עם קירוי מיוחד, סולריום 
נפרד וכניסה חופשית לספא הכו־
מקורה,  המלח  ים  מי  בריכת  לל 
ג'קוזי, סאונה רטובה ויבשה וחדר 
חדרי   32 לנירוונה  בנוסף,  כושר. 

טיפולים במחירים אטרקטיביים.
(לאונרדו  נירוונה  מלון 
רצועת  של  לאורכה  שוכן  קלאב) 
חוף מרהיבה לחופה של ים המלח, 
לחברת  ושקט.  נגיש  במיקום 

הנו־ בתחום  רב  ניסיון  'אפקטיב' 
ומתאימה  החרדית  למשפחה  פש 
המקסימלי  השירות  את  עבורה 
תוך  וציפיותיה,  לצרכיה  בהתאם 
דגש חסר פשרות במתן השירות, 

החדרים, האוכל והתכנים.
'אפ־ של  הנופש  בתקופת 
המלון  עומד  פלוס'  ו'תור  קטיב' 
צוות  של  וצמוד  מלא  בפיקוח 
של  בהשגחתם  יר"ש  משגיחים 
הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א, 
שליט"א  כץ  אנשיל  אשר  הגה"צ 
וב־ שליט"א  לנדאו  שלמה  והרב 

פיקוח מיוחד על טהרת הקודש.
תתתקיים  סופ"ש  חבילת 
יום  ועד  תמוז  ח'  חמישי  מיום 
11-) תשע"ט  תמוז  י"א  ראשון 
נות־ אחרונים  חדרים   (14.7.2019
ביום  שתחל  אמצ"ש  לחופשת  רו 
ראשון הבעל"ט. לפרטים נוספים 
ניתן לפנות למוקד ההזמנות -03

.9050505

טיפת חלב שמגיעה אל התינוק
פיתוח של מכבי מעניק את שירותי טיפת החלב בעזרת מרפאה ניידת. טיפת 
החלב הניידת פועלת בערי הצפון כדי להגיע לכמה שיותר תינוקות ולחסוך 

להם ולהורים את הנסיעות

ביש־ החלב  טיפת  שירותי 
בעולם  כמובילים  מוכחים  ראל 
השונים.  הבריאות  ארגוני  בין 
מעקב, טיפול וחיסונים בגיל הינ־
להתפתחות  מאד  חשובים  קות 
תקינה ובריאה של התינוק. באזור 
הצפון יש מרחקים גדולים ויישו־
הורים  נאלצים  לכן  קטנים.  בים 
רבים לנסוע עם התינוק אל טיפת 

החלב שנמצא במרחק רב.
את  להפוך  החליטו  במכבי 
התמונה. יוזמה חדשה מביאה את 
הכפ־ היישובים  עד  החלב  טיפת 
חלב  טיפת  הגולן.  רמת  של  ריים 
גלגלים.  על  מרפאה  שהיא  ניידת 
בכל  היטב  שמצויד  נגרר  קראוון 

מה שקיים בטיפת חלב. 
אזור  בכל  תפעל  הניידת 
המהלך  לצורך.  בהתאם  הצפון 
של  הכפלה  מעשי  באופן  מהווה 
מכבי  של  החלב  טיפת  מרפאות 

בצפון.
תוכ־ החלב  טיפת  ניידת 
פי  על  בקפידה  אדריכלית  ננה 
וכללי  הבריאות  משרד  סטנדרט 
חדר  וכוללת   התחבורה  משרד 
המתנה,  פינת  מאובזר,  אחות 
מידע  מערכות  החתלה,  עמדת 
מותאמות ונגישות מלאה. במכבי 
לק־ הניידת  מסלולי  כי  מוסיפים 
בהמשך  ייקבעו  השירותים  בלת 

הביקוש  האוכלוסייה,  צרכי  לפי 
ובתיאום עם ראשי ערים, ישובים 

וקהילות.
 נכון להיום, למכבי יש עשר 
שונות  חלב  טיפות  של  נקודות 
יל־ בכ-5000  שמטפלות  בצפון 
דים עד גיל 6, במכבי מאמינים כי 
בזכות הניידת ניתן יהיה  להכפיל 
החלב  טיפת  תחנות  כמות  את 
ובהמשך  שנתיים  תוך  בצפון 
פעילותה  את  להרחיב   מתוכנן 
נוספים  פריפריאליים  באזורים 

בחלקי הארץ.
המחוזית  התפעול  מנהלת 
שטויאר,  חמדה  בצפון,  מכבי  של 
מס־ הרעיון  והוגת  בעברה  אחות 

השירות  ברור,  הצורך   " בירה: 
מסוג  בדיוק  וזה  ביותר  חיוני 
איך  תהיות  שמעלים  השירותים 
פשוט  זה  קודם.   זאת  עשינו  לא 
שירו־ בין  שוויון  ומאפשר  ויעיל 
תי המרכז לפריפריה. אם יוצאים 
מהקופסא – מוצאים רעיונות חד־
שלנו  החדשה  החלב  טיפת  שים. 
שליחות  של  המהות  בעיניי  היא  
ובריאות יחד. ניידת טיפת החלב 
פתרון  למתן  יצרתי  מיזם  היא 
פשוט לאתגר העצום של הפריפ־
ריה. טיפת חלב על גלגלים מנגי־
שה שירות זמין, מקצועי ואיכותי 
בחשיבה  מהפכה  זו  לבית.  קרוב 

ובתפיסת השירות"

אושר פרויקט פינוי בינוי של 
1,100 יחידות דיור בגבעת אולגה 
בשלב ראשון יבנו דירות חדשות לתושבי השכונה ולאחר מכן יהרסו המבנים 

הישנים

מ‡ פ. יוחנן
לתכנון  המחוזית  הוועדה 
תכ־ את  אישרה  חיפה  של  ובניה 
עירונית  להתחדשות  הענק  נית 
אולגה  בגבעת  ענב  חברת  של 
בינוי  בפרויקט  מדובר  בחדרה. 
פינוי הכולל בניית כ-1,100 יח"ד 
חדשות, 2,300 מ"ר שטחי מסחר, 
תעסוקה  שטחי  מ"ר  כ-2,000 

ו-44,000 מ"ר שטחי ציבור.
המתוכננת  התכנית,  פי  על 
על קרקע בשטח של כ-115 דונם, 

בניינים  תחילה  תבנה  ענב  חברת 
משפחות  יעברו  אליהם  חדשים 
דירותיהם  את  לפנות  האמורות 
יהרסו  הפינוי  לאחר  הישנות, 
יבנו  ובמקומן  הישנות  הדירות 
הוותיקה  אולגה  שכונת  במרכז 
מבני ציבור פתוחים. סה"כ ייהר־
סו 198 יח"ד ישנות ויבנו במקו־
מם כ-1,100 יח"ד שיתפרסו על 
המתנשאים  בניינים  כ-12  פני 

לגובה של כ-11-34 קומות.
אפי כץ, מנכ"ל חברת ענב: 

"מדובר בבשורה לתושבי שכונת 
מק־ אנו  ענב.  וחברת  כהן  אלי 
כ-10  מזה  הפרויקט  את  דמים 
משמ־ בפרויקט  מדובר  שנים. 
כ-1,100  הקמת  שיאפשר  עותי 
שטחי  ובנוסף  חדשות  יח"ד 
מסחר ותעסוקה בצמוד לשכונת 
עין הים ולשמורת טבע על מצוק 
כי  מעריך  אני  החוף.  קו  לאורך 
השכונה  להקמת  לביצוע  נצא 
הק־ השנה  במהלך  כבר  החדשה 

רובה".

העיר המובילה בתמ“א 38: תל אביב
81 מבנים קיבלו היתר לתמ"א 38 בשנת 2018 ◆ במקום השני ניצבת חיפה, 

ואחריה רמת גן, חולון וירושלים

מ‡ פ. יוחנן
המובילות  הערים  דירוג 
בתמ"א 38 בשנת 2018, מעלה כי 
תל אביב מובילה בתמ"א 38. הנ־
תונים פורסמו במסגרת דוח שנת 
הלאומית  הרשות  מטעם   2018
מבנים   81 עירונית.  להתחדשות 
בשנת  היתר  קיבלו  אביב  בתל 
2018 לתמ"א 38, מתוכם 40 מב־

נים קיבלו היתר לחיזוק ותוספת, 
ו - 41 מבנים קיבלו היתר להרי־

סה ובנייה מחדש.
חיפה,  ניצבת  השני  במקום 
בה 59 מבנים קיבלו היתר לתמ"א 
קיבלו  מבנים  מתוכם,27   .38
היתר לחיזוק ותוספת ו - 32 מב־
ובנייה  להריסה  היתר  קיבלו  נים 
ברשימה:  הבאות  הערים  מחדש. 
חולון  היתרים,   47 עם  גן  רמת 

עם 35  היתרים, ירושלים  עם 46 
היתרים  עם 34  אשדוד  היתרים, 

וגבעתיים עם 25 היתרים.
היתרים  בבחינת  כי  יצויין 
תל  בינוי,  פינוי  של  לפרויקטים 
אביב היא העיר המובילה. אחריה 
ואחריה  מונסון   - יהוד  ברשימה 
קרית אונו, אשר מובילה במספר 
היתרים לפינוי בינוי ביחס לגודל 

האוכלוסייה בעיר.
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כך תשמרו על כפות רגליים 
בריאות בקיץ

הפיתרון הבדוק של ד"ר פישר: יו-לקטין

ייעודית  תכשירים  סדרת 
יבש  בעור  אינטנסיבי  לטיפול 

בכפות הרגליים
נוטים  אנו  החמה  בעונה 
עור  יובש,  חום,  עם  להתמודד 
הר־ בכפות  והזעה  נפיחות  קשה, 
לכפות  להקנות  מנת  על  גליים. 
ובריא,  אסתטי  מראה  הרגליים 
יש להקפיד לטפל בעור כף הרגל 
שנו־ אלה  הן  שכן  ובציפורניים, 
שאות את מעמסת פעילות גופנו 
הבריאותי  מצבן  היום.  במהלך 
הרגליים  כפות  של  והאסתטי 
הת־ על  גם  ישיר  באופן  משפיע 
רג־ והנפשית.  הגופנית  חושה 
גורמות  ומאומצות  עייפות  ליים 
לחוסר  כללית,  עייפות  לתחושת 
מרץ ולמתח נפשי. בנוסף, רגליים 
היציבה  על  משפיעות  כואבות 
הכללית של הגוף, על קצב ההלי־

כה ועל הפעילות היומית. 
של  המחקר  במעבדות 
לקטין,  יו-  את  פתחו  פישר  ד"ר 
סדרת תכשירים ייעודית לטיפול 
אינטנסיבי והקלה מיידית ביובש 
לק־ יו-  תכשירי  הרגל.  בכף  עור 
ורפואי  מדעי  במחקר  נבדקו  טין 

 91% כי  נמצא  במסגרתו  מקיף 
שיפור  על  דיווחו  מהמשתמשים 
הראשון.  השימוש  לאחר  כבר 
מומלצים  אף  הסדרה  תכשירי 
ישראלית  אגודה   - א.י.ל  ע"י 

לסוכרת.
להשיג  ניתן  הסדרה  את 
בבתי המרקחת ובחנויות הפארם 
הנבחרות, והיא מכילה 2 מוצרים:

פורטה  קרם  לקטין  יו- 
טיפו־ קרם   - הרגל  לכף  טיפולי 
ומחוס־ במיוחד  יבש  לעור  לי 
והקלה  אינטנסיבי  לטיפול  פס, 
 5% אוראה,   10% מכיל  מיידית. 
סלי־ וחומצה  לאקטית  חומצה 
ומעניק  העור  את  מרכך  צילית. 

לחות וגמישות.
לכף  פילינג  ג'ל  לקטין  יו- 
וחידוש  ריכוך  להסרה,  הרגל 
אינטנסיבי  לטיפול  העור.  מראה 
לניקוי  מיועד  מיידית.  והקלה 
יסודי ומהיר של אזורי עור מחו־
שי־ מכיל  הרגל.  בכף  ויבש  ספס 
טבעיים,  גרגרים  של  מיוחד  לוב 
ארומטי,  ושמן  צמחים  תמציות 

למראה עור בריא וצעיר.   
לשמור  הדרכים  מהם  אז 

על שגרת טיפול נכונה של כפות 
הרגליים בקיץ?

תזונה  על  הקפדה   �
על  להקפיד  יש  מרובה-  ושתייה 
תזונה נכונה ושתיית מים מרובה 
על מנת למנוע היווצרות של עור 

יבש בכל הגוף וברגל בפרט. 
על  לשמור  חשוב   �
טיפול בציפורניים- לדאוג לגזור 
לעיתים  הציפורניים  את  ולשייף 
הינו  ציפורניים  פטרת  תכופות. 
ביותר  הנפוצים  מהזיהומים  אחד 

בקרב מבוגרים וילדים כאחד.
בכפות  טיפול  שגרת   �
על  בשמירה  מתחילה  הרגליים 
לר־ לדאוג  יש  הרגליים,  היגיינת 
מים  עם  הרגליים  את  היטב  חוץ 
ביום  פעם  לפחות  היגייני  וסבון 
הרחצה  לאחר  לייבשן.  ולהקפיד 
טי־ קרם  לקטין  יו-  למרוח  יש 
הרגליים  בכפות  רגל  לכף  פולי 
להוספת לחות והגנה. יש למרוח 
ולעסות  הרגל  כף  על  הקרם  את 
אפ־ לטיפול  מלאה.  לספיגה  עד 
למרוח  מומלץ  במיוחד  קטיבי 
במשך  גרביים  ולגרוב  הקרם  את 

השינה.
להשלים  מנת  על   �
מו־ בשבוע  פעמיים  הטיפול  את 
ביו-לקטין  שימוש  לעשות  מלץ 
הרגל  לכף  טיפולי  פילינג  ג'ל 
הסרת  הדם,  מחזור  להמרצת 
העור  וניקוי  ריכוך  מתים  תאים 
ביסודיות. לקראת השימוש בג'ל 
רצוי להשרות את כפות הרגליים 
דקות,  למספר  חמימים  במים 
פילינג  ג'ל  יולקטין  את  למרוח 
טיפולי בעדינות על כפות רגליים 
בת־ לעסות  (יבשות/רטובות), 
היטב.  ולשטוף  סיבוביות  נועות 
לאחר ייבוש כף הרגל יש למרוח 
טיפולי  פורטה  קרם  לקטין  יו- 

לכף הרגל. 

בלעדי ב'עסקן': A 80 - המילה 
האחרונה של סמסונג עם אחריות וסינון
רק ב'עסקן' אפשר ליהנות מכל העולמות: להתחדש במכשירי החדש 'סמסונג 
גלקסי A 80, ליהנות מאחריות מקורית של היצרן מבלי להתפשר על איכות 
הסינון. במכשיר החדש: מערך צילום משולש ומסתובב, מסך מקצה לקצה 

Dolby Atmos ורמקולים תומכי

בין  הפורה  הפעולה  שיתוף 
וחב־ 'סמסונג'  הסלולר  ענקית 
שוב  עצמו  את  מוכיח  'עסקן'  רת 
את  משיקים  הם  והפעם  ושוב, 
לאלה  והמושלם  המפואר  המוצר 
המ־ המכשיר  את  גם  שרוצים 
את  גם  כשלצידו  ביותר,  תקדם 
בשוק,  חדישים  הכי  'הפיצ'רים' 

הכל כמובן כשר ונקי למהדרין.
העולמית,  סמסונג  חברת 
המכשיר  את  אלו  בימים  משיקה 

החדש 
שמ־  ,A 80 גלקסי סמסונג 
ציע מערך צילום משולש ומסתו־
בב, עם מסך שנמתח מקצה לקצה 
בת־ חרירים  וללא  מגרעות  ללא 
צוגה, בגודל 6.7 אינץ', כשחיישן 
מתחת  נמצא  האצבע  טביעות 
המ־ של  עוביו  הכל  ובסך  למסך, 

כשיר עומד על 9.3 מ"מ.
 2 במכשיר?  יש  עוד  מה 
 2.2 של  מרבית  במהירות  ליבות 
ביצועים  ליבות  ו-6  גיגה-הרץ 
שוטפים במהירות מרבית של 1.7 
 8 עם  מגיע  המכשיר  גיגה-הרץ. 
ו-128  עבודה  זיכרון  גיגה-בייט 
גיגה-בייט זיכרון אחסון. הסוללה 
מילי-אמ־  3,700 של  בגודל  היא 
בטעינה  תומכת  והיא  פר/שעה 
מהירה בהספק של 25 וואט. סמ־
עם  רמקולים  גם  בו  שילבה  סונג 

 .Dolby Atmos-תמיכה ב
המובילה  הסינון  חברת 
עם  פעולה  המשתפת  'עסקן' 
סמ־ של  הרשמי  היבואן  'סאני' - 
סונג, גאה להציע כבר בימים אלה 
המכשיר  את  הצרכנים  לציבור 
המתקדם, בצבעי כסף ושחור, עם 
הסינון הקפדני והנקי והכי חשוב: 

עם אחריות היצרן המקורית. 
המתק־ המכשירים  סדרת 
חברת  ע"י  לארץ  מיובאים  דמים 
מאחורי  עומדת  גם  שהיא  'סאני' 
חברת  המקורית.  היצרן  אחריות 
המורשה  המשווקת  היא  'עסקן' 
היחידה של המכשירים הללו עם 

אחרות,  מחברות  בשונה  הסינון 
המכשירים  את  כן  גם  המשווקות 
מערכת  הרכבת  ברגע  אך  הללו 
הסינון פגה שם גם אחריות היצ־

רן.
שלקו־ היא,  המשמעות 
הנהנים  היחידים  הם  'עסקן'  חות 
הר־ היבואן  של  מלאה  מאחריות 
ברחבי  השירות  תחנות  בכל  שמי 
הארץ, ללא תשלום נוסף. שיתוף 
לי־ הסינון  חברת  בין  הפעולה 
הט־ השקת  את  מאפשרת  בואן 
במקביל  המתקדם  המסונן  לפון 
שהושק  הרגיל  הטלפון  להשקת 
בעולם רק לפני מספר ימים, בכך 
את  מראש  הכינו  כבר  שב'עסקן' 
תוכנות הסינון הנדרשות למכשיר 

המתקדם. 
שולם,  מיכה  'עסקן'  מנכ"ל 
את  מוכיחה  'עסקן'  "חברת  אמר 
המ־ היחידה  כחברה  שוב,  עצמה 
מטעם  הסינון  תוכנת  את  ספקת 
סמסונג כך שהסינון לא פוגע בא־
ההצל־ לאור  כעת  היצרן.  חריות 
יחד  'עסקן'  חברת  משיקה  חה, 
עם סמסונג העולמית את מכשיר 
 A  80 גלקסי  'סמסונג  החדש 
המוקפד  הסינון  תוכנת  בתוספת 
הזה  מהסוג  טלפונים  המקורית. 
יצרן  אחריות  עליהם  שיהיה  בלי 
לכאב  לגרום  יכולים  מקורית, 
ראש לא קטן ולהוצאות מיותרות 
כל־ לשירות  שנזקקים  פעם  בכל 

שהו".

ערב מיוחד לנשות בעלזא 
בהשתתפות מכבי 

בשבוע החולף התקיים ערב מיוחד לאמהות ת"ת בעלזא באשדוד בהשתתפות 
מכבי שירותי בריאות. 

של  הרצאה  נמסרה  בערב 
הגב' פ. הירש קלינאית תקשורת 

במעון להתפתחות הילד במכבי.
לביא  דרור  נועה  לדברי 
"מכבי  אשדוד:  מרחב  מנהלת 
בשיתוף  עצומה  חשיבות  רואה 
ואירו־ חדשות  יוזמות  ועידוד 
ושמ־ חבריה  כלל  לתועלת  עים 
מערך  את  להוביל  הזכות  על  חה 

והמקצועי  המתקדם  הבריאות 
ביותר באשדוד".

במרכז  הידע  תחום  מנהל 
הקהילה  קשרי  ומנהל  הדרום 
באשדוד הרב משה גרינבוים מו־
בכל  פעילה  שותפה  "מכבי  סיף: 
באשדוד  והשכונות  הקהילות 
וגם באירוע זה, תרמה את חלקה 
וכלים  ידע  לאימהות  להעניק 

מקצועיים"
מודה  בעלזא  ת"ת  הנהלת 
שתומך  אלמקייס  תמיר  למר 
למנהלת  ובאירועיה,  בקהילה 
גוטמן,  נורית  ג'  ברובע  המינהל 
קרשי  מתאמת  שילר  חני  הגב' 
גרינבוים  משה  ולרב  הקהילה 
למען  והפעילות  השיתוף  על 

הקהילה.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

בˆל‡ל בן יהו„י, חי' מלכה 
ב ב-בע, ‡ברהם ‡פרים 
בן רב˜ה, ‡ברהם בן ‡סר

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 

lehitpalel@gmail.com
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פרק א - [האדם ראוי שיתדמה לקונו]
סוֹד ַהּצּוָרה ָהֶעְליוָֹנה ֶצֶלם ּוְד־ ה ְלקוֹנוֹ ְוָאז ִיְהֶיה בְּ מֶּ ְתדַּ יִּ ָהָאָדם ָראּוי שֶׁ

ְפֻעּלוֹת ֲהֵרי הּוא ַמְכִזיב ַהּצּוָרה ְויֹאְמרּו ָעָליו  גּופוֹ ְולֹא בִּ ה בְּ ִאּלּו ְיֻדמֶּ מּות, שֶׁ

ֻעּלוֹ־ מּות ָהֶעְליוֹן ֵהן פְּ ֶלם ְוַהדְּ ֲהֵרי ִעיָקר ַהצֶּ עּוִרים. שֶׁ צּוָרה ָנָאה ּוַמֲעִשׂים כְּ

ֻעּלוֹת לֹא  ְבִנית ֵאָבָריו ּוַבפְּ מּות תַּ צּוָרה ָהֶעְליוָֹנה דְּ ָתיו, ּוַמה יוִֹעיל לוֹ ֱהיוֹתוֹ כְּ

ֵהן י"ג ִמּדוֹת שֶׁל  ֶתר שֶׁ ֻעּלוֹת ַהכֶּ ה ֶאל פְּ מֶּ ְתדַּ יִּ ה ְלקוֹנוֹ. ְלִפיָכְך ָראּוי שֶׁ ִיְתַדמֶּ

מוָֹך. ָיׁשּוב  סּוִקים (מיכה ז, יח) ִמי ֵאל כָּ סוֹד ַהפְּ ַרֲחִמים ֶעְליוֹנוֹת. ּוְרמּוזוֹת בְּ

ה בוֹ י"ג ִמּדוֹת ֵאּלּו. ְמָצֶאנָּ תִּ ן ָראּוי שֶׁ ן ֱאֶמת. ִאם כֵּ תֵּ ְיַרֲחֵמנּו. תִּ

ְהֶייָנה בוֹ: תִּ ָראּוי שֶׁ ֻעּלוֹת י"ג שֶׁ ו ְנָפֵרׁש אוָֹתן ַהפְּ ְוַעְכשָׁ

הא' - מי אל כמוך
א  לֹּ שֶׁ ַמה  ֶעְלּבוֹן  סוֵֹבל  ֶנֱעַלב,  ֶמֶלְך  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֱהיוֹת  ַעל  מוֶֹרה 

א  לֹּ ִלי ָסֵפק, ְועוֹד ֵאין ֶרַגע שֶׁ ָחתוֹ בְּ גָּ ר ֵמַהשְׁ ָבר ִנְסתָּ ְיִכיֵלהּו ַרְעיוֹן. ֲהֵרי ֵאין דָּ

עוֹ־ שֶׁמֵּ ְמָצא  תִּ ַוֲהֵרי  ָעָליו,  וֵֹפַע  ַהשּׁ ֶעְליוֹן  ַח  ִמכֹּ ם  ּוִמְתַקיֵּ ִנּזוֹן  ָהָאָדם  ִיְהֶיה 

שֶַׁפע  ׁשוֵֹפַע  ׁש  ַממָּ ָהֶרַגע  אוֹתוֹ  בְּ הּוא  ִיְהֶיה  א  לֹּ שֶׁ ֶנְגּדוֹ  ָאָדם  ָחָטא  לֹא  ָלם 

ּנּו  ִממֶּ ְמָנעוֹ  לֹא  ַההּוא  ַח  ַבכֹּ חֵֹטא  ָהָאָדם  שֶׁ ֱהיוֹת  ִעם  ֵאָבָריו,  ּוְתנּוַעת  ִקּיּומוֹ 

נּו־ ַח תְּ כֹּ יַע ּבוֹ  פִּ ֶזה ִלְהיוֹת ַמשְׁ רּוְך הּוא ֶעְלּבוֹן כָּ בָּ דוֹׁש  ַהקָּ א סוֵֹבל  ֶאלָּ ָלל  כְּ

דוֹׁש  ֵחְטא ְוָעוֹן ּוַמְכִעיס ְוַהקָּ אוֹתוֹ ֶרַגע בְּ ַח בְּ עוֹת ֵאָבָריו, ְוהּוא מוִֹציא אוֹתוֹ כֹּ

ֲהֵרי  ּנּו ַהּטוֹב ַההּוא ח"ו שֶׁ ֵאינוֹ ָיכוֹל ִלְמנוַֹע ִממֶּ רּוְך הּוא סוֵֹבל. ְולֹא תֹאַמר שֶׁ בָּ

ל זֹאת  ָעָשׂה ְלָיָרְבָעם, ְוִעם כָּ ֵעין שֶׁ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו כְּ ֵמיְמָרא ְלַיבֵּ ֶרַגע כְּ ְבכֹחוֹ בְּ

חֵֹטא  ה  ַאתָּ שֶׁ יָון  כֵּ לוַֹמר  לוֹ  ְוָהָיה  ַההּוא  ע  שְׁפָּ ַהנִּ ַח  ַהכֹּ ְלַהְחִזיר  ָידוֹ  בְּ ַח  ַהכֹּ שֶׁ

א ָסַבל  ִמן ָהָאָדם ֶאלָּ ֵני ֶזה ָמַנע טּובוֹ  י, לֹא ִמפְּ לִּ ָך לֹא ְבשֶׁ לְּ שֶׁ ֱחָטא בְּ י תֶּ ֶנְגדִּ

א  לֹּ ַח ְוֵהִטיב ְלָאָדם טּובוֹ. ֲהֵרי ֶזה ֶעְלּבוֹן ְוַסְבָלנּות ַמה שֶׁ יַע ַהכֹּ פִּ ֶעְלּבוֹן, ְוִהשְׁ

רּוְך הּוא ֶמֶלְך ָעלּוב ְוַהְינּו  דוֹׁש בָּ ֵרת ְלַהקָּ ר ְוַעל ֶזה קוְֹרִאים ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ ְיֻספָּ

ַח ִלְנקֹם ְוֶלֱאסֹף  ַעל כֹּ ִטיב, ֵאל בַּ ַעל ֶחֶסד ַהמֵּ ה ֵאל בַּ מוָֹך, ַאתָּ אוְֹמרוֹ ִמי ֵאל כָּ

ה  ִמדָּ ְתׁשּוָבה. ֲהֵרי זוֹ  ה סוֵֹבל ְוֶנֱעָלב ַעד ָיׁשּוב בִּ ל זֹאת ַאתָּ ָך, ְוִעם כָּ לְּ ֶאת שֶׁ

ְבָלנּות ְוֵכן ֱהיוֹתוֹ ֶנֱעַלב ֲאִפּלּו ְלַמְדֵרָגה  ּה ְרצוִֹני ַהסַּ ִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ צָּ שֶׁ

ל:  ַקבֵּ ל זֹאת לֹא ֶיֱאסֹף טוָֹבתוֹ ִמן ַהמְּ זוֹ ְוִעם כָּ

א לחודש

אלעד: עשרות נבדקו בניידת 
ממוגרפיה ביוזמת 'לאומית'

שביעות רצון בהנהלת 'לאומית' מהצלחת המבצע ◆ הנבדקות הודו ל'לאומית' 
על החלטתה לאפשר גם ללקוחות של קופות אחרות להיבדק ◆ "רפואה מונעת 

היא שליחות עבורנו לכלל הציבור"

שי־ 'לאומית  בהנהלת 
בסי־ מסכמים  בריאות'  רותי 
בדיקת  מבצע  הצלחת  את  פוק 
שלישי  ביום  שנערך  הממוגרפיה 

האחרון בעיר אלעד.
התבצע  הבדיקה  ביצוע 
הראשי  הרפואי  המרכז  ברחבת 
שהוכשר  באלעד  'לאומית'  של 

במיוחד לצורך זה. 
שתלויה  הרגישות  מחמת 
'לאומית'  הזה,  מהסוג  במבצע 
נערכה אליו מבעוד מועד, כאשר 
למקום  הגיע  שלישי  יום  בבוקר 
עודד  ב'לאומית'  המחוז  מנהל 
ההכ־ על  מקרוב  שעמד  שטמר 
נות ו-וידא שהכל יתנהל על הצד 
וב־ תקלה  אף  ללא  ביותר,  הטוב 

עיה.
האוזן  את  לסבר  כדי  רק 
נספר שב'לאומית' זימנו את המ־
מועד  לפני  חודשים  כ3  טופלות 
תזכורת  נעשתה  וכן  הבדיקה 
תזכורת  גם  כמו  לפני,  יומיים 

באותו היום.  
לחדר  הגיעו  המטופלות 
לפני  שאלון  מילאו  לזה,  שיועד 
הבדיקה  את  ועברו  הבדיקה 
הב־ במסגרת  כן,  כמו  הנדרשת. 
והמקצועי  המסור  הצוות  דיקה 
של 'לאומית' בחן מדדים נוספים 
בריאות  על  לשמירה  שחשובים 

הציבור.
מקו־ לקוחות  גם  כי  יצוין 
פות אחרות הגיעו להיבדק, זאת 

'לאומית  הנהלת  החלטת  לאור 
בדי־ לאפשר  בריאות'  שירותי 
ללא  בכך,  שחפצה  מי  לכל  קה 
לקוחה  היותה  להיותה/אי  קשר 

ב'לאומית'. 
לה־ הודו  שנבדקו  הנשים 
ההחלטה  על  'לאומית'  נהלת 
שאפשרה גם להן להיבדק בצורה 
מכובדת המותאמת לרוח ההלכה 
ואורח החיים החרדי, וציינו שמ־
רגישות  על  שמלמד  בצעד  דובר 

והתחשבות.
היא  מונעת  רפואה  "קידום 
הציבור",  לכלל  עבורנו  שליחות 

אומרים ב'לאומית'.
'לאומית'  בהנהלת  כאמור, 
סיכמו בסיפוק את המבצע לנוכח 
מספר הנבדקות הגבוה שעמד על 

כמה מאות.
הממוגרפיה  בדיקת  כידוע, 
נועדה לגילוי מוקדם של מחלות 
נשים וטיפול יעיל בשלבים הרא־
מנת  על  זאת  המחלה,  של  שונים 
ואריכות  חיים  איכות  להבטיח 
חיים למי שהמחלה מתגלה אצלן.
על  כי  מסבירים  המומחים 
הממוגרפיה  בדיקת  ביצוע  ידי 
את  שעברו  (למי  שנתיים  מידי 
רגו־ להיות  אפשר  חמישים)  גיל 
תקינות.  והבדיקות  במידה  עים 
 – ממצא  מתגלה  וח"ו  במידה  גם 
מיידי,  באופן  בו  שמטפלים  הרי 
והצלת  להחלמה  שהסיכויים  כך 

חיים גדולים באופן דרסטי.

מובילה  האחרונות  בשנים 
בעי־ בריאות'  שירותי  'לאומית 
כל  את  ישראל  גדולי  של  דודם 
השו־ והפעולות  המודעות  נושא 
מחלות  של  מראש  למניעה  נות 
כשבדי־ המוחלט,  לאיתורן  או 
נוסף  נדבך  היא  הממוגרפיה  קות 

במארג הפעילות בתחום.  
"הציבור החרדי מביע שוב 
ושוב את אמונו הגדול ב'לאומית 
שממשיכה  בריאות'  שירותי 
וכ־ מקצועיות  בשירות,  להוביל 
מוחלטת  התאמה  תוך   – דאיות 
מדגי־ החרדי",  החיים  לאורח 
שירותי  'לאומית  בהנהלת  שים 

בריאות'.
שנערכה  בפגישה  כזכור, 
'לאומית'  הנהלת  בין  לאחרונה 
יש־ הרב  אלעד,  העיר  לראש 
פרוש  הרב  העלה  פרוש,  ראל 
על נס את פעילותה הברוכה של 
החרדי  הציבור  למען  'לאומית' 

בעיר ובכלל.
את  בהתפעלות  הזכיר  הוא 
העי־ בין  המבורכים  השת"פים 
רבים  במישורים  ל'לאומית'  רייה 
והדגיש  התושבים,  ציבור  למען 
קשובה  'לאומית'  הנהלת  כי 
הלקוחות  לצרכי  תמידי  באופן 
ופועלת ללא לאות למענם. בנוסף 
פעילו־ על  דגש  פרוש  הרב  שם 

בקהילה  'לאומית'  של  הרבה  תה 
ומודעות  מונעת  רפואה  בקידום 

לאורח חיים בריא.
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פרק א - [האדם ראוי שיתדמה לקונו]
סוֹד ַהּצּוָרה ָהֶעְליוָֹנה ֶצֶלם ּוְד־ ה ְלקוֹנוֹ ְוָאז ִיְהֶיה בְּ מֶּ ְתדַּ יִּ ָהָאָדם ָראּוי שֶׁ

ְפֻעּלוֹת ֲהֵרי הּוא ַמְכִזיב ַהּצּוָרה ְויֹאְמרּו ָעָליו  גּופוֹ ְולֹא בִּ ה בְּ ִאּלּו ְיֻדמֶּ מּות, שֶׁ

ֻעּלוֹ־ מּות ָהֶעְליוֹן ֵהן פְּ ֶלם ְוַהדְּ ֲהֵרי ִעיָקר ַהצֶּ עּוִרים. שֶׁ צּוָרה ָנָאה ּוַמֲעִשׂים כְּ

ֻעּלוֹת לֹא  ְבִנית ֵאָבָריו ּוַבפְּ מּות תַּ צּוָרה ָהֶעְליוָֹנה דְּ ָתיו, ּוַמה יוִֹעיל לוֹ ֱהיוֹתוֹ כְּ

ֵהן י"ג ִמּדוֹת שֶׁל  ֶתר שֶׁ ֻעּלוֹת ַהכֶּ ה ֶאל פְּ מֶּ ְתדַּ יִּ ה ְלקוֹנוֹ. ְלִפיָכְך ָראּוי שֶׁ ִיְתַדמֶּ

מוָֹך. ָיׁשּוב  סּוִקים (מיכה ז, יח) ִמי ֵאל כָּ סוֹד ַהפְּ ַרֲחִמים ֶעְליוֹנוֹת. ּוְרמּוזוֹת בְּ

ה בוֹ י"ג ִמּדוֹת ֵאּלּו. ְמָצֶאנָּ תִּ ן ָראּוי שֶׁ ן ֱאֶמת. ִאם כֵּ תֵּ ְיַרֲחֵמנּו. תִּ

ְהֶייָנה בוֹ: תִּ ָראּוי שֶׁ ֻעּלוֹת י"ג שֶׁ ו ְנָפֵרׁש אוָֹתן ַהפְּ ְוַעְכשָׁ

הא' - מי אל כמוך
א  לֹּ שֶׁ ַמה  ֶעְלּבוֹן  סוֵֹבל  ֶנֱעַלב,  ֶמֶלְך  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֱהיוֹת  ַעל  מוֶֹרה 

א  לֹּ ִלי ָסֵפק, ְועוֹד ֵאין ֶרַגע שֶׁ ָחתוֹ בְּ גָּ ר ֵמַהשְׁ ָבר ִנְסתָּ ְיִכיֵלהּו ַרְעיוֹן. ֲהֵרי ֵאין דָּ

עוֹ־ שֶׁמֵּ ְמָצא  תִּ ַוֲהֵרי  ָעָליו,  וֵֹפַע  ַהשּׁ ֶעְליוֹן  ַח  ִמכֹּ ם  ּוִמְתַקיֵּ ִנּזוֹן  ָהָאָדם  ִיְהֶיה 

שֶַׁפע  ׁשוֵֹפַע  ׁש  ַממָּ ָהֶרַגע  אוֹתוֹ  בְּ הּוא  ִיְהֶיה  א  לֹּ שֶׁ ֶנְגּדוֹ  ָאָדם  ָחָטא  לֹא  ָלם 

ּנּו  ִממֶּ ְמָנעוֹ  לֹא  ַההּוא  ַח  ַבכֹּ חֵֹטא  ָהָאָדם  שֶׁ ֱהיוֹת  ִעם  ֵאָבָריו,  ּוְתנּוַעת  ִקּיּומוֹ 

נּו־ ַח תְּ כֹּ יַע ּבוֹ  פִּ ֶזה ִלְהיוֹת ַמשְׁ רּוְך הּוא ֶעְלּבוֹן כָּ בָּ דוֹׁש  ַהקָּ א סוֵֹבל  ֶאלָּ ָלל  כְּ

דוֹׁש  ֵחְטא ְוָעוֹן ּוַמְכִעיס ְוַהקָּ אוֹתוֹ ֶרַגע בְּ ַח בְּ עוֹת ֵאָבָריו, ְוהּוא מוִֹציא אוֹתוֹ כֹּ

ֲהֵרי  ּנּו ַהּטוֹב ַההּוא ח"ו שֶׁ ֵאינוֹ ָיכוֹל ִלְמנוַֹע ִממֶּ רּוְך הּוא סוֵֹבל. ְולֹא תֹאַמר שֶׁ בָּ

ל זֹאת  ָעָשׂה ְלָיָרְבָעם, ְוִעם כָּ ֵעין שֶׁ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו כְּ ֵמיְמָרא ְלַיבֵּ ֶרַגע כְּ ְבכֹחוֹ בְּ

חֵֹטא  ה  ַאתָּ שֶׁ יָון  כֵּ לוַֹמר  לוֹ  ְוָהָיה  ַההּוא  ע  שְׁפָּ ַהנִּ ַח  ַהכֹּ ְלַהְחִזיר  ָידוֹ  בְּ ַח  ַהכֹּ שֶׁ

א ָסַבל  ִמן ָהָאָדם ֶאלָּ ֵני ֶזה ָמַנע טּובוֹ  י, לֹא ִמפְּ לִּ ָך לֹא ְבשֶׁ לְּ שֶׁ ֱחָטא בְּ י תֶּ ֶנְגדִּ

א  לֹּ ַח ְוֵהִטיב ְלָאָדם טּובוֹ. ֲהֵרי ֶזה ֶעְלּבוֹן ְוַסְבָלנּות ַמה שֶׁ יַע ַהכֹּ פִּ ֶעְלּבוֹן, ְוִהשְׁ

רּוְך הּוא ֶמֶלְך ָעלּוב ְוַהְינּו  דוֹׁש בָּ ֵרת ְלַהקָּ ר ְוַעל ֶזה קוְֹרִאים ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ ְיֻספָּ

ַח ִלְנקֹם ְוֶלֱאסֹף  ַעל כֹּ ִטיב, ֵאל בַּ ַעל ֶחֶסד ַהמֵּ ה ֵאל בַּ מוָֹך, ַאתָּ אוְֹמרוֹ ִמי ֵאל כָּ

ה  ִמדָּ ְתׁשּוָבה. ֲהֵרי זוֹ  ה סוֵֹבל ְוֶנֱעָלב ַעד ָיׁשּוב בִּ ל זֹאת ַאתָּ ָך, ְוִעם כָּ לְּ ֶאת שֶׁ

ְבָלנּות ְוֵכן ֱהיוֹתוֹ ֶנֱעַלב ֲאִפּלּו ְלַמְדֵרָגה  ּה ְרצוִֹני ַהסַּ ִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ צָּ שֶׁ

ל:  ַקבֵּ ל זֹאת לֹא ֶיֱאסֹף טוָֹבתוֹ ִמן ַהמְּ זוֹ ְוִעם כָּ

א לחודש

אלעד: עשרות נבדקו בניידת 
ממוגרפיה ביוזמת 'לאומית'

שביעות רצון בהנהלת 'לאומית' מהצלחת המבצע ◆ הנבדקות הודו ל'לאומית' 
על החלטתה לאפשר גם ללקוחות של קופות אחרות להיבדק ◆ "רפואה מונעת 

היא שליחות עבורנו לכלל הציבור"

שי־ 'לאומית  בהנהלת 
בסי־ מסכמים  בריאות'  רותי 
בדיקת  מבצע  הצלחת  את  פוק 
שלישי  ביום  שנערך  הממוגרפיה 

האחרון בעיר אלעד.
התבצע  הבדיקה  ביצוע 
הראשי  הרפואי  המרכז  ברחבת 
שהוכשר  באלעד  'לאומית'  של 

במיוחד לצורך זה. 
שתלויה  הרגישות  מחמת 
'לאומית'  הזה,  מהסוג  במבצע 
נערכה אליו מבעוד מועד, כאשר 
למקום  הגיע  שלישי  יום  בבוקר 
עודד  ב'לאומית'  המחוז  מנהל 
ההכ־ על  מקרוב  שעמד  שטמר 
נות ו-וידא שהכל יתנהל על הצד 
וב־ תקלה  אף  ללא  ביותר,  הטוב 

עיה.
האוזן  את  לסבר  כדי  רק 
נספר שב'לאומית' זימנו את המ־
מועד  לפני  חודשים  כ3  טופלות 
תזכורת  נעשתה  וכן  הבדיקה 
תזכורת  גם  כמו  לפני,  יומיים 

באותו היום.  
לחדר  הגיעו  המטופלות 
לפני  שאלון  מילאו  לזה,  שיועד 
הבדיקה  את  ועברו  הבדיקה 
הב־ במסגרת  כן,  כמו  הנדרשת. 
והמקצועי  המסור  הצוות  דיקה 
של 'לאומית' בחן מדדים נוספים 
בריאות  על  לשמירה  שחשובים 

הציבור.
מקו־ לקוחות  גם  כי  יצוין 
פות אחרות הגיעו להיבדק, זאת 

'לאומית  הנהלת  החלטת  לאור 
בדי־ לאפשר  בריאות'  שירותי 
ללא  בכך,  שחפצה  מי  לכל  קה 
לקוחה  היותה  להיותה/אי  קשר 

ב'לאומית'. 
לה־ הודו  שנבדקו  הנשים 
ההחלטה  על  'לאומית'  נהלת 
שאפשרה גם להן להיבדק בצורה 
מכובדת המותאמת לרוח ההלכה 
ואורח החיים החרדי, וציינו שמ־
רגישות  על  שמלמד  בצעד  דובר 

והתחשבות.
היא  מונעת  רפואה  "קידום 
הציבור",  לכלל  עבורנו  שליחות 

אומרים ב'לאומית'.
'לאומית'  בהנהלת  כאמור, 
סיכמו בסיפוק את המבצע לנוכח 
מספר הנבדקות הגבוה שעמד על 

כמה מאות.
הממוגרפיה  בדיקת  כידוע, 
נועדה לגילוי מוקדם של מחלות 
נשים וטיפול יעיל בשלבים הרא־
מנת  על  זאת  המחלה,  של  שונים 
ואריכות  חיים  איכות  להבטיח 
חיים למי שהמחלה מתגלה אצלן.
על  כי  מסבירים  המומחים 
הממוגרפיה  בדיקת  ביצוע  ידי 
את  שעברו  (למי  שנתיים  מידי 
רגו־ להיות  אפשר  חמישים)  גיל 
תקינות.  והבדיקות  במידה  עים 
 – ממצא  מתגלה  וח"ו  במידה  גם 
מיידי,  באופן  בו  שמטפלים  הרי 
והצלת  להחלמה  שהסיכויים  כך 

חיים גדולים באופן דרסטי.

מובילה  האחרונות  בשנים 
בעי־ בריאות'  שירותי  'לאומית 
כל  את  ישראל  גדולי  של  דודם 
השו־ והפעולות  המודעות  נושא 
מחלות  של  מראש  למניעה  נות 
כשבדי־ המוחלט,  לאיתורן  או 
נוסף  נדבך  היא  הממוגרפיה  קות 

במארג הפעילות בתחום.  
"הציבור החרדי מביע שוב 
ושוב את אמונו הגדול ב'לאומית 
שממשיכה  בריאות'  שירותי 
וכ־ מקצועיות  בשירות,  להוביל 
מוחלטת  התאמה  תוך   – דאיות 
מדגי־ החרדי",  החיים  לאורח 
שירותי  'לאומית  בהנהלת  שים 

בריאות'.
שנערכה  בפגישה  כזכור, 
'לאומית'  הנהלת  בין  לאחרונה 
יש־ הרב  אלעד,  העיר  לראש 
פרוש  הרב  העלה  פרוש,  ראל 
על נס את פעילותה הברוכה של 
החרדי  הציבור  למען  'לאומית' 

בעיר ובכלל.
את  בהתפעלות  הזכיר  הוא 
העי־ בין  המבורכים  השת"פים 
רבים  במישורים  ל'לאומית'  רייה 
והדגיש  התושבים,  ציבור  למען 
קשובה  'לאומית'  הנהלת  כי 
הלקוחות  לצרכי  תמידי  באופן 
ופועלת ללא לאות למענם. בנוסף 
פעילו־ על  דגש  פרוש  הרב  שם 
בקהילה  'לאומית'  של  הרבה  תה 
ומודעות  מונעת  רפואה  בקידום 

לאורח חיים בריא.

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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או חייגו ל: 053-3194968

03-742-742-7
לחברה יציבה פקיד/ה לעבודה מהבית, למענה טלפוני, 

ועבודה משרדית, 3-4 שעות ביום, לא נדרש ניסיון, 
3,600 ש"ח. * לסניף בנק בירושלים פקיד/ה לעבודה 

מול לקוחות הסניף, לא נדרש ניסיון, 7,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62

למשרד ידוע בירושלים בשכונות החרדיות מזכיר/ה 
ללשכת מנכ"ל, לניהול יומן, הקלדות, ועוד. שעות נוחות, 

6,000 ש"ח. * לחברה סמוכה מאוד לבני ברק דרוש/ה 
פקיד/ה לתחום הרכש, לא נדרש ניסיון, שכר 9,000 ש"ח. 

קריירה 072-22-222-62

התקדמות משמעותית בפרויקט 
ההתחדשות העירונית של 'נתיב 

פיתוח' במתחם 'ביאליק' בבית שמש
בפרויקט שמתוכנן בלב העיר הוותיקה בבית שמש ייבנו כ-2,000 דירות בסטנדרטים 

הגבוהים של 'נתיב פיתוח' שכבר בנתה אלפי דירות בשורה של פרויקטים ברחבי הארץ 
ב-30 השנים האחרונות � חברת 'עמידר' הודיעה כי סמכויות החתימה של דיירה הם 

בידה – ולנוכח התרת הבירוקרטיה צפוי הפרויקט להתקדם מהר עוד יותר

'נתיב פיתוח', חברת הנדל"ן 
מתקדמת  והאמינה,  הוותיקה 
לקראת  נוסף  שלב  אלו  בימים 
ביצוע פרויקט פינוי-בינוי ראשון 
במתחם  החברה  שמקדמת  מסוגו 
הוותיקה  העיר  בלב  'ביאליק', 
צפויים  בפרויקט  שמש.  בבית 
את  שישנו  דירות  אלפי  להיבנות 
ולהעניק  הוותיקה  השכונה  פני 
והחדשים,  הוותיקים  לתושבים, 
ביותר,  הגבוה  ברמה  חיים  איכות 
בסטנדרט בנייה מתקדם ובסביבת 
במי־  – מהתשתית  חדשה  מגורים 

קום הנוח ביותר במרכז העיר!
אוש־ שכבר  התב"ע  פי  על 
כ-2,000  יכלול  המתחם  רה, 
פי־ בשיטת  שייבנו  דיור  יחידות 
הניסיון  האמינות,  עם  נוי-בינוי, 
ואיכות הבנייה הגבוהה של 'נתיב 
האדריכל  ועיצוב  בתכנון  פיתוח' 
שהתב"ע  כיוון  בר.  עדן  הנודע 
תום  עם  מאושרת,  כבר  למתחם 
יוכלו  הדיירים  אישורי  קבלת 
לאישור  להתקדם  פיתוח'  ב'נתיב 
לתכנון  המקומית  בוועדה  מהיר 
הפ־ לבניית  שהצפי  כך  ובנייה, 
רויקט ולהשלמתו הוא בתוך שנים 

בודדות בלבד.
נודע  אף  האחרונים  בימים 
הממשלתית  'עמידר'  חברת  כי 
כיזם  להצטרף  שלא  החליטה 
שהבירוקרטיה  כך  לפרויקט, 
מעורבותה  בשל  צפויה  שהייתה 
פחתה.   – ממשלתית  חברה  של 
עוד הודיעה 'עמידר' כי היא מח־
היז־ בפני  לחתום  בסכמות  זיקה 
מים על הסכם התקשרות לביצוע 

הפרויקט עבור הדירות הנמצאות 
לה־ ואין  הציבורי  הדיור  בחזקת 
באופן  עצמם  הדיירים  את  חתים 
פרטני, כך שכעת ניתן יהיה להת־
יותר לקראת  רבה  קדם במהירות 
כך,  או  כך  השכנים.  אישורי  כלל 
שיחות  מקיימים  פיתוח'  ב'נתיב 
כבר  'עמידר'  אנשי  עם  מעמיקות 
צפויה  היא  וגם  ארוכה,  תקופה 
הסכמתה  על  ולחתום  להצטרף 
דיירי  שגם  כך  הפרויקט,  לביצוע 
חד־ בדירות  יזכו  הציבורי  הדיור 
פרויקט  במסגרת  ומרווחות  שות 

ההתחדשות העירונית.
בשבועות  כללי,  באופן 
התקדמות  נרשמת  האחרונים 
והסכמות  בחתימות  משמעותית 
תו־ על  ביאליק  במתחם  דיירים 
כנית ההתחדשות העירונית – עו־
תכ־ התקדמות  המאפשרת  בדה 
לפרויקט  הוודאות  הגדלת  נונית, 
העירייה  של  גדולה  ומעורבות 
ב'נתיב  קוראים  כך  לשם  בתכנון. 
שטרם  במתחם  לשכנים  פיתוח' 
והסכמתם  חתימתם  את  השלימו 

לפרויקט לעשות זאת בקרוב, שכן 
לגו־ מאפשר  בחתימה  עיכוב  כל 
פים הרגולטורים לעכב התקדמות 

הפרויקט.
הינו  'ביאליק'  "פרויקט 
הקשור  בכל  הדגל  פרויקט 
ל'פינוי-בינוי' בבית שמש, ו'נתיב 
שבנתה  וותיקה  כחברה  פיתוח', 
ובונה מאות רבות של דירות בכל 
על  שמחים  אנו  שמש,  בית  רחבי 
שות־ להיות  והיכולת  ההזדמנות 
הזה",  המשמעותי  בפרויקט  פים 

מציינים ב'נתיב פיתוח'.
היא  פיתוח'  'נתיב  חברת 
כבר  הבונה  ומנוסה  אמינה  חברה 
בכל  פרויקטים  שנה  כ-30  במשך 
הח־ אכלסה  כה  הארץ. עד  רחבי 

בשנים  כאשר  דירות,  אלפי  ברה 
האחרונות היא מובילה בנייה של 
בשכונות  גם  דיור  יחידות  מאות 
תוך   – וד'  ג'  א',  שמש  בית  רמת 
של  גבוה  סטנדרט  על  הקפדה 
איכות, מקצועיות, שירות, תכנון, 
לבנות  שאפשר  ואחריות  ביצוע 

ולסמוך עליה.
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רובח

זםביפטירעבעביםיווביוויזניוסובמריםמויםבניחום
יוםומיטריכטר
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זובייפרמיויררוטרסימוסיום
יוםוירר
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רובח

נבורבביויזנימסערטרמו
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ברבבניבובבבחוממסיב
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