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המנהרה ה-18

שעות אחרונות לנעילת מוקדי איחוד הצלה

גינויים נרחבים מכל קצוות הקשת על התיעוד 
של  בפאותיו  מושך  שוטר  נראה  בו  המזעזע 
עציר חרדי • השר לביטחון פנים: אירוע מחריד 
השוטר  כי  הודיעה  המשטרה   • מאוד  וחמור 
המקרה,  לבירור  עד  מתפקידו  מיידית  הועבר 

האומנם?

אכזריות מחרידה

ברק הודיע כי הוא לא שולל את מוכן לוויתורים 1
האפשרות להיות מספר 2 של עמיר פרץ

סמוטריץ בשיחות סגורות: מוכן לוותר על 
תיק המשפטים אם שקד תצטרף

יעלון על לפיד: היחיד שבעד הרוטציה, 
זה לפיד. כל השאר מתנגדים לה

"דירה ברגע" של איחוד הצלה – רק עד היום בשעה 12 בלילה

מוכן לוויתורים 2

לא מוכן 
לוויתורים

מכין את הקרקע?
בני גנץ, יו''ר כחול לבן, נפגש בחשאי 
עם רבנים בכירים בציונות הדתית • 

יאיר לפיד לא נכח בפגישה

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

על פי דין תורה ועל פי החוק הבינלאומי, אין להעתיק, 
להעביר, לאכסן במאגרי מידע (פיזיים או דיגיטליים) ולא 
בשום אמצעי אחר | אין לעשות שימוש בתוכן הכתבות, 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

ע„   חל˜י מעונן  היום: 
˜לה  עליה  חול  בהיר. 
בעי˜ר   בטמפרטורו

בהרים.

 חל˜י מעונן  מחר: 
עליה  חול  בהיר.  ע„ 
חם  ויעה   בטמפרטורו

מהר‚יל בעונה.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5730
4.4708
4.0088
2.4957

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„

‚ע‚ועי ל‡ולמרט
לשעבר  אחד  ממשלה  שראש  בזמן 

למערכת  בשעטה  נכנס  (ברק)  אחד  ואהוד 

האלקטו־ כוחו  כיצד  ומגלה  הפוליטית 

עם  בלבד,  מנדטים  בשישה  מסתכם  רלי 

האידאולוגית  לסחורה  קונים  מאוד  מעט 

ממשלה  ראש  עמו,  מביא  שהוא  והאישית 

אהוד  הוא  שמו  גם  אשר  לשעבר,  אחר 

חודשי  מספר  לאחר  מתבטא  (אולמרט) 

בדברים  חשוב.  מוסרי  רף  ומציג  שתיקה 

שנשא אמר ראש הממשלה לשעבר כי הוא 

מתנגד גם לשחרור של מחבל אחד תמורת 

גופה.

דבריו של אולמרט אשר על אף שהיה 

בצו־ לפעמים  התנהל  השמאל,  עם  מזוהה 

הנוכחי  הממשלה  מראש  יותר  ימנית  רה 

מדובר  היה  כאשר  בין  הימין,  עם  המזוהה 

נצרך  היה  כאשר  ובין  חמאס  מול  בעימות 

עד  מוכיחים  החיזבאללה,  עם  להתעמת 

לא  שמעולם  אולמרט  של  מדיניותו  כמה 

הייתה  נתניהו,  כמו  דגול,  בטחוניסט  היה 

מראש  יותר  וטובה  יותר  חזקה  לפעמים 

הממשלה המכהן, אשר מציג את עצמו כנ־

חוש וחזק, אך בפועל אינו עושה רבות.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

‡יזהו חכם? הלומ„ מכל ‡„ם  
שאל רבי ייבי מאוסטראה: על פי דברי 

מכל  ללמוד  שניתן  אבות  במסכת  המשנה 

אדם, מה אפשר ללמוד מגזלן?

וענה: ניתן ללמוד מגזלן, שיוצא לגזול 

מאנשים, ומסכן את נפשו. הוא יודע שהוא 

להיות  ואף  לדין,  לעמוד  להיתפס,  צפוי 

לפניו  רבים  לו  קדמו  וכבר  להורג,  מוצא 

שנהגו כמוהו, נתפסו ונענשו, ואעפ"כ הוא 

הולך ומוסר את נפשו עבור מעשהו.

מכאן צריך כל אחד ללמוד לעניני עבו־

דת השם. הרי יודעים אנו את גודל מעלתן 

עליהן,  המובטח  השכר  ואת  המצוות  של 

נפש־ את  למסור  אנו  מחויבים  ובוודאי 

מידה  באותה  ולפחות,  ה'.  מצוות  למען  נו 

שהגזלן מוסר את נפשו עבור גזילתו.

// נס בדרום:„בר המערכ

במהלך בניית המכשול התת-
קרקעי: נחשף תוואי מנהרה 

בדרום רצועת עזה
דובר צה"ל: "בניית המכשול התת קרקעי בגבול רצועת עזה חשפה תוואי מנהרה נוסף 
בדרום הרצועה ◆ מהמועצה אזורית אשכול נמסר כי "צה"ל עדכן בדבר גילוי המהנהרה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
קרק־ התת  המכשול  בניית 
עי בגבול רצועת עזה חשפה אמש 
(שני) בחסדי שמים תוואי מנהרה 
בצה"ל  הרצועה.  בדרום  נוסף 
מבצעים  צה״ל  לוחמי  כי  מסרו 

חקר של התוואי.
אשכול,  אזורית  מהמועצה 
בדרום  המערכת  לגדר  הסמוכה 
עו־ הם  כי  נמסר  המועצה,  שטח 
דכנו בדבר גילוי המנהרה על ידי 
אותרה  "המנהרה  צה"ל:  דובר 
הטכנו־ ההגנה  לאמצעי  הודות 
שמופעלים  הדרך  פורצי  לוגיים 
לאורך גבול הרצועה כדי להגן על 
יישובינו. המנהרה לא מהווה איום 
ונמצאת בטיפול צה"ל". במועצה 
ומס־ צה"ל,  פעילות  את  שיבחו 
וקציני  לחיילי  מודים  "אנו  כי  רו 
צה"ל הפועלים בנחישות ובאומץ 

לב בהגנה על יישובינו".
ירקוני,  גדי  המועצה,  ראש 
זו־ אנו  איתן  צוק  כי "מאז  הוסיף 

מערכתית  הגנתית  למעטפת  כים 
עצמה,  את  שמוכיחה  ומקיפה 
המנהרות  איום  מפני  המכשול 
נבנה  אשר  המכשול  ברזל.  וכיפת 
במהירות לאורך הגבול מסכל את 
איום מנהרות הטרור ואת אירועי 
מאפשרת  הזאת  ההגנה  החדירה. 
לנו להשקיע בפיתוח, צמיחה וק־

ליטה ביישובים ובזה אנו עוסקים. 
אנו יודעים שצה"ל פועל גם מול 
טרור הבלונים וסומכים שגם לכך 

ידע לתת פתרון מלא".
הוש־ האחרון  במאי  כזכור, 
של  התקפית  טרור  מנהרת  מדה 
האיסלמי  הג'יהאד  הטרור  ארגון 
יש־ לשטח  שחדרה  הפלסטיני 
ראל מדרום רצועת עזה. המנהרה 
הושמדה באמצעות תקיפת מטו־
מצויה  והייתה  צה"ל  של  קרב  סי 
להשמדתה  עד  טכנולוגי  במעקב 
וייעודה ביצוע פיגוע טרור בשטח 

ישראל.
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לפרטים 
לחץ כאן!
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ממשיך בסבב הפגישות:

עמיר פרץ נפגש עם ניצן הורוביץ
בפגישה, סיכמו השניים להמשיך ולשמור על ערוץ תקשורת פתוח

מ‡: ח. פרנ˜ל
יו''ר העבודה הנבחר, עמיר 
הפגישות  בסבב  ממשיך  פרץ, 
ונפ־ היבחרו,  עם  הצהיר  עליו 
הטרי,  מרצ  יו''ר  עם  אתמול  גש 
ניצן הורוביץ. בפגישה, שתוארה 
כחיובית, סיכמו השניים להמשיך 
ולשמור על ערוץ תקשורת פתוח 
וכן סיכמו על 'אי לוחמה' בין שני 
אמר  פרץ  אמיר  ח''כ  המפלגות. 
את  "בירכתי  כי  הפגישה  לאחר 
היבחרו  על  הורוביץ  ניצן  חברי 
לתפקיד יו''ר מרצ ודנו בנושאים 
הדמוקרטי  למחנה  המשותפים 
בישראל ובדרכים להביא לשינוי 
נתניהו,  בראשות  הימין  שלטון 

וש־ שלום  חברתי,  לצדק  בדרך 
סיכם  הורוביץ  מרצ  יו''ר  וויון. 
משימה  בפנינו  כי "עומדת  ואמר 

גדולה להיאבק על השוויון והחו־
פש של אזרחי ישראל."

בוגי יעלון: חוץ מלפיד שבעד, כל 
הרביעייה נגד הרוטציה בינו לגנץ
בהקלטות שנחשפו אתמול נשמע מספר שלוש בכחול לבן כשהוא תוקף את 

הסכם הרוטציה בין לפיד לגנץ

מ‡: ח. פרנ˜ל
חי־ על  הדיווחים  רקע  על 
בצמרת  הקשים  הדעות  לוקי 
כחול לבן, חשף אתמול העיתונאי 
עמית סגל הקלטות שבהם נשמע 
מספר שלוש בכחול לבן מתבטא 
הרוטציה  הסכם  נגד  בחריפות 
שנחתם בין יאיר לפיד לבני גנץ. 
כי  אומר  יעלון  נשמע  בהקלטות 
ברביעייה  עמדתי  את  "אמרתי 
יכול  אני  שבועות,  כמה  לפני 

שבעד  לפיד  מיאיר  שחוץ  להגיד 
הרוטציה, אף אחד לא בעדה."

הן  שנחשפו  ההקלטות 
נשמע  בה  הראשונה  הפעם  לא 
לפיד.  על  ביקורת  מותח  יעלון 
נחשף  שבועות  כשלושה  לפני 
את  יעלון  תקף  סגור  בכנס  כי 
של  התבטאויותיו  רקע  על  לפיד 
לפיד כנגד המגזר החרדי. "לפיד 
יעלון, "הוא  אז  אמר  לנטל"  הפך 
קמפיין  נגטיבי,  קמפיין  על  הלך 

הוא  נזק.  רק  לנו  שעשה  שנאה 
שבקלות  שלמים  בציבורים  פגע 
בכחול  בית  למצוא  היו  יכולים 
שלנו  לשותפים  להיפך  או  לבן 
בעתיד". כזכור הגיב אז יעלון כי 
בני  בראשות  תתמודד  לבן  כחול 
הנהגה  עומדת  "ומאחוריו  גנץ 
חזקה ומאוחדת" וכי הוא "ממליץ 
להתמקד  הפוליטיים  ליריבינו 
בדעת הקהל ולא להמציא סכסו־

כים דמיוניים".

דיווח:  ממשל טראמפ שוקל 
לפגוע בכספי הסיוע לירדן 

הצעד ייעשה במקרה שירדן תמנע מלתמוך בחלק המדיני של "עסקת המאה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ערב  מדינות  בעוד 
בכ־ אין  כי  להצהיר  ממשיכות 
השלום  תכנית  את  לקבל  וונתן 
הפלסטינים  עוד  כל  האמריקנית 
הממשל  כי  ייתכן  לה,  מתנגדים 

שכזו  הכרה  לאי  יגיב  האמריקני 
מהמ־ אחת  של  בכלכלה  ויפגע 
הערבי -  בעולם  הבולטות  דינות 
ירדן, אם זו לא תקבל את תכנית 

השלום שהממשל צפוי לפרסם. 
הש־ שפורסם  דיווח  לפי 

בוע, ממשל טראמפ שוקל לחתוך 
את הסיוע לירדן אם זו לא תתמוך 
בחלק המדיני של תכנית השלום 
אשר הממשל עשוי לפרסם אחרי 

הבחירות בישראל. 

בחסות:
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דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב 
עוד רגע שלך! בשווי 1,600,000 ₪ 
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ממשיך בסבב הפגישות:

עמיר פרץ נפגש עם ניצן הורוביץ
בפגישה, סיכמו השניים להמשיך ולשמור על ערוץ תקשורת פתוח

מ‡: ח. פרנ˜ל
יו''ר העבודה הנבחר, עמיר 
הפגישות  בסבב  ממשיך  פרץ, 
ונפ־ היבחרו,  עם  הצהיר  עליו 
הטרי,  מרצ  יו''ר  עם  אתמול  גש 
ניצן הורוביץ. בפגישה, שתוארה 
כחיובית, סיכמו השניים להמשיך 
ולשמור על ערוץ תקשורת פתוח 
וכן סיכמו על 'אי לוחמה' בין שני 
אמר  פרץ  אמיר  ח''כ  המפלגות. 
את  "בירכתי  כי  הפגישה  לאחר 
היבחרו  על  הורוביץ  ניצן  חברי 
לתפקיד יו''ר מרצ ודנו בנושאים 
הדמוקרטי  למחנה  המשותפים 
בישראל ובדרכים להביא לשינוי 
נתניהו,  בראשות  הימין  שלטון 

וש־ שלום  חברתי,  לצדק  בדרך 
סיכם  הורוביץ  מרצ  יו''ר  וויון. 
משימה  בפנינו  כי "עומדת  ואמר 

גדולה להיאבק על השוויון והחו־
פש של אזרחי ישראל."

בוגי יעלון: חוץ מלפיד שבעד, כל 
הרביעייה נגד הרוטציה בינו לגנץ
בהקלטות שנחשפו אתמול נשמע מספר שלוש בכחול לבן כשהוא תוקף את 

הסכם הרוטציה בין לפיד לגנץ

מ‡: ח. פרנ˜ל
חי־ על  הדיווחים  רקע  על 
בצמרת  הקשים  הדעות  לוקי 
כחול לבן, חשף אתמול העיתונאי 
עמית סגל הקלטות שבהם נשמע 
מספר שלוש בכחול לבן מתבטא 
הרוטציה  הסכם  נגד  בחריפות 
שנחתם בין יאיר לפיד לבני גנץ. 
כי  אומר  יעלון  נשמע  בהקלטות 
ברביעייה  עמדתי  את  "אמרתי 
יכול  אני  שבועות,  כמה  לפני 

שבעד  לפיד  מיאיר  שחוץ  להגיד 
הרוטציה, אף אחד לא בעדה."

הן  שנחשפו  ההקלטות 
נשמע  בה  הראשונה  הפעם  לא 
לפיד.  על  ביקורת  מותח  יעלון 
נחשף  שבועות  כשלושה  לפני 
את  יעלון  תקף  סגור  בכנס  כי 
של  התבטאויותיו  רקע  על  לפיד 
לפיד כנגד המגזר החרדי. "לפיד 
יעלון, "הוא  אז  אמר  לנטל"  הפך 
קמפיין  נגטיבי,  קמפיין  על  הלך 

הוא  נזק.  רק  לנו  שעשה  שנאה 
שבקלות  שלמים  בציבורים  פגע 
בכחול  בית  למצוא  היו  יכולים 
שלנו  לשותפים  להיפך  או  לבן 
בעתיד". כזכור הגיב אז יעלון כי 
בני  בראשות  תתמודד  לבן  כחול 
הנהגה  עומדת  "ומאחוריו  גנץ 
חזקה ומאוחדת" וכי הוא "ממליץ 
להתמקד  הפוליטיים  ליריבינו 
בדעת הקהל ולא להמציא סכסו־

כים דמיוניים".

דיווח:  ממשל טראמפ שוקל 
לפגוע בכספי הסיוע לירדן 

הצעד ייעשה במקרה שירדן תמנע מלתמוך בחלק המדיני של "עסקת המאה"

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ערב  מדינות  בעוד 
בכ־ אין  כי  להצהיר  ממשיכות 
השלום  תכנית  את  לקבל  וונתן 
הפלסטינים  עוד  כל  האמריקנית 
הממשל  כי  ייתכן  לה,  מתנגדים 

שכזו  הכרה  לאי  יגיב  האמריקני 
מהמ־ אחת  של  בכלכלה  ויפגע 
הערבי -  בעולם  הבולטות  דינות 
ירדן, אם זו לא תקבל את תכנית 

השלום שהממשל צפוי לפרסם. 
הש־ שפורסם  דיווח  לפי 

בוע, ממשל טראמפ שוקל לחתוך 
את הסיוע לירדן אם זו לא תתמוך 
בחלק המדיני של תכנית השלום 
אשר הממשל עשוי לפרסם אחרי 

הבחירות בישראל. 

בחסות:
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ארה"ב מגיבה להרחבת 
התכנית הגרעינית של 
איראן: תוביל להטלת 

סנקציות נוספות
מזכיר המדינה של ארה"ב הזהיר כי משטר 

איראני חמוש בנשק גרעיני יהווה סכנה לעולם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האמ־ המדינה  מזכיר 
הזהיר  פומפאו,  מייק  ריקני, 
של  התרחבותה  כי  אתמול, 
איראן  של  הגרעינית  התכנית 
נו־ סנקציות  להטלת  תוביל 
את  ארה"ב.  של  מצדה  ספות 
האמ־ הבכיר  אמר  הדברים 
של  להודעתה  בתגובה  ריקני 

רמת  את  תעלה  לפיה  איראן, 
העשרת האורניום לרמה שנא־

סרה על פי הסכם הגרעין. 
כי  פומפאו,  אמר  עוד 
ברף  לדבוק  האומות  "על 
המשטר  שהוצב.  ההעשרה 
האיראני, החמוש בנשק גרעי־
ני, יהווה סכנה גדולה אף יותר 

לעולם".

דו''ח מח''ש קובע: 

סלומון טקה נפגע מנתז ולא מירי ישיר
השוטר שירה לעבר טקה ערך אתמול יחד עם חוקרי מח''ש שחזור במקום האירוע תחת אבטחה כבדה ◆ 

המשפחה: לא מאמינים לחקירת מח''ש ◆ בתוך כך, מחאת בני העדה חודשה אתמול

מ‡: ח. פרנ˜ל
את סלמון  והרג  שפגע  הירי  לאחר  שבוע 
אתמול  נאמר  המדינה,  את  והסעיר  ז''ל,  טקה 
בדיקה  ע''פ  כי  דינם  ולעורכי  המשפחה  לנציגי 
הכדור  מח''ש,  מטעם  בליסטי  מומחה  שערך 
אלא  לעברו  ישירות  נורה  לא  טקה  נפגע  ממנו 
פגע בקרקע לפני כן, ומשם ניתז לעברו. עורכי 
לידם  לקבל  ממח''ש  דרשו  המשפחה  של  הדין 
בליסטי  לחוקר  ולהעבירו  הבליסטי  הדו''ח  את 
המשפחה  נציגי  של  הפגישה  במהלך  מטעמם. 
הייתה  כי  המשפחה  עודכנו  מח''ש  חוקרי  עם 
לא  וכי  החקירה  בחומר  שנכללה  אחת  מצלמה 
ידוע למח''ש על תיעוד נוסף מהאירוע. במח''ש 
ולא  לביתו  היורה  השוטר  את  לשחרר  החליטו 
של  זעמם  את  שעורר  צעד  במעצר,  להחזיקו 
משטרה  בקצין  מדובר  לטענתם  המשפחה  בני 
להשפיע  החקירה,  את  לשבש  עדיין  שמסוגל 
את  במישרין  או  בעקיפין  ולעוות  נחקרים  על 

תוצאות החקירה.
מה־ טקה  משפחת  אתמול  קמה  כך  בתוך 
שבעה ועלתה לקברו של בנם בבית העלמין בתל 
רגב. חבר המשפחה אסף גובנה אמר כי "קשה לי 
תקווה,  שאיבדנו  להגיד  ולא  שלו  בקבר  לעמוד 
כמו שראינו שהכתובת (להרג) הייתה על הקיר, 
תוצאות החקירה גם כתובות על הקיר. הוציאו 
על סלמון שם רע והכפישו את שמו כדי להצדיק 
את הירי. ולצערי התוצאות כבר ידועות. אנחנו 
אבל  מסודר  באופן  שלנו  המהלכים  את  נתכנן 

אנחנו נמשיך באותן מחאות לא אלימות".
בלבוש  שוטר  נקלע  כשבוע  לפני  כזכור 
כשה־ הציבורי,  הסדר  הופר  בו  לאירוע  אזרחי 
תקרב למקום האירוע חש השוטר בסכנת חיים 
לכיוון  וירה  האישי  נשקו  את  הוציא  כך  ובשל 
הקרקע. מעוצמת הירי הותז הכדור לכיוונו של 
בקר־ שהיה  אתיופי,  ממוצא  צעיר  טקה,  סלמון 
בת מקום, פגע בו והרגו. מותו של טקה גרם לגל 
בטענה  העדה  בני  של  דופן  ויוצא  אלים  מחאה 
המ־ במהלך  עורו.  צבע  בגלל  רק  נהרג  טקה  כי 
חאה, בה הפגינו המוחים נגד הגזענות המופנית 
נגד בני העדה האתיופית, נחסמו צירים מרכזיים 
במדינה למשך שעות ארוכות. חלק מן המפגינים 

החסי־ את  לעקוף  שניסו  רכבים  בפראות  תקף 
מות, הפך רכבי משטרה ויידה אבנים כלפי שו־
טרים ועיתונאים. המחאה האלימה גררה גינויים 
העדה  ומנהיגי  הפוליטית,  הקשת  קצוות  מכל 
אף קראו למוחים שלא לנקוט באלימות במהלך 

מחאתם.
הפגנות  חודשו  השבעה,  סיום  עם  אמש, 
במשטרה  אביב.  תל  באזור  בעיקר  העדה  בני 
מחא־ את  להביא  למפגנים  יאפשרו  כי  הבהירו 
תם, אך ינהגו בחוסר סובלנות כלפי אלימות מכל 
עברה  העדה  בני  של  מחאתם  ואכן  שהוא.  סוג 
בשקט יחסי ולא נרשמו הפרות סדר או אלימות. 

הדפסהגרפיקהעימודעריכההקלדה 

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

שירות
בספר
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בצלאל סמוטריץ: מוכן לוותר 
על תיק המשפטים לשקד

בעוד רפי פרץ מתעקש על המקום הראשון, סמוטריץ מוכן לוויתורים אם שקד 
תצטרף ל'איחוד מפלגות הימין'

מ‡: ח. פרנ˜ל
בחירות  על  ההכרזה  מאז 
שר  הלאומי,  האיחוד  יו''ר  קרא 
לכל  סמוטריץ,  בצלאל  התחבורה 
לה־ לנתניהו  שמימין  המפלגות 
ולא  גדולה  אחת  למפלגה  תאחד 
לחזור על טעויות העבר. אך בשו־
שאמרו  אחרים  מפוליטיקאים  נה 
להביא  כדי  יכולתם  ככל  שיעשו 
המשיכו  בבד  בד  אך  לאיחודים, 
ברשימה  מקומם  על  להתעקש 
והטילו ווטו על אנשים ממפלגות 
כל  כמעט  סגרו  ובכך  אחרות, 
אופציה לאיחוד, סמוטריץ, הודיע 
הוא  כי  סגורות  בשיחות  אתמול 
המ־ שר  תפקיד  על  לוותר  מוכן 
לבין  בינו  ההסכם  שע''פ  שפטים, 
אליו,  להגיע  אמור  פרץ  רפי  הרב 
באם איילת שקד תצטרף ל'איחוד 
מפלגות הימין'. סמוטריץ אף הע־
ביר את המסר לשקד עצמה כי אם 
נתניהו יקים את הממשלה הבאה, 

הוא יוותר על תפקיד שר המשפ־
טים לטובתה. 

שר  אתמול  אמר  כך  בתוך 
כי  בנט,  נפתלי  לשעבר,  החינוך 
מת־ לא  אני  שהתחייבתי,  ״כפי 

אמצע  עד  בימין  בחיבורים  עסק 
בי־ ואני  שקד  איילת  יולי.  חודש 
חסים עבודה מצוינים, כל האפש־

רויות פתוחות על השולחן. אדאג 
שאף קול לא ילך לאיבוד״.

נתניהו: נעביר את תפעול 
מעונות היום למשרד החינוך

על רקע המחאה המתרחבת על הנעשה במעונות הילדים הודיע רה''מ כי 
הפעוטונים ייצאו ממשרד הרווחה ויעברו לפיקוח משרד החינוך

מ‡: ח. פרנ˜ל
בנימין  הממשלה  ראש 
למחאת  אתמול  התייחס  נתניהו 
במעונות  הנעשה  על  ההורים 
העבו־ משרד  שבפיקוח  הילדים 
הפיקוח  כי  והודיע  והרווחה  דה 
על המעונות יעבור למשרד החי־
דיברנו  מתבקש,  צעד  "זה  נוך.  
וקיבלנו  בממשלה  אתמול  זה  על 

היום החלטה", אמר.
מפ־ חסמו  שלשום  כזכור 
תל  באזור  מרכזיים  צירים  גינים 
שמעונות  כך  על  במחאה  אביב 

הילדים אין פיקוח ומעקב מספק, 
בי־ לפגיעה  אחת  לא  שגרם  מה 
אלו.  במעונות  השוהים  לדים 
הודה  פרץ  רפי  הרב  החינוך  שר 
החלטתו  על  הממשלה  לראש 
ואמר כי מודה לרה''מ על שקיבל 
את בקשתו להעביר את המעונות 
צריכים  "אנחנו  החינוך  למשרד 
בכל  מוגנים  יהיו  שילדינו  לדאוג 
ואין  הגילאים  רצף  ובכל  שלב 
ספק שמשרד החינוך הוא המקום 
והמתאים  האיכותי  המקצועי, 

ביותר לתפקיד," הוסיף פרץ

פרץ  עמיר  העבודה,  יו''ר 
ואמר  נתניהו  של  להודעתו  הגיב 
"מעט  הוא  נתניהו  של  צעדו  כי 
מדי ומאוחר מדי. במקום הפרטה 
חינוך  צריכים  פרטיים,  ומעונות 

חינם מגיל אפס".
נתניהו  של  הצהרתו  לאחר 
לממשלה  המשפטי  היועץ  פרסם 
ממשרד  הפעוטונים  העברת  כי 
דורשת  החינוך  למשרד  הרווחה 
אם  ברור  לא  וכי  חקיקה  שינוי 
בחי־ בתקופת  זאת  לעשות  ניתן 

רות.

072-2704377
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תביעת ענק ייצוגית:

 זיהום אוויר קשה ביישובי חבל 
לכיש והר חברון

תביעת ענק ייצוגית כנגד תאגיד מיחזור של פסולת אלקטרונית ◆  בעקבות 
זיהום אוויר כבד הנגרם לתושבים משריפות ענק של הפסולת

מ‡: יר‡ל לבי‡
ירוקה  לישראל  הפורום 
עם  יחד  ייצוגית,  תובענה  הגיש 
שקף  מהיישובים  תושבים  נציגי 
 - אקומיוניטי  כנגד  ונגוהות 
פסולת  למיחזור  חברתי  תאגיד 
מוגנת  לקהילה  אקולוגיה  וכנגד 
שריפות  בעקבות  וזאת  בע"מ 
בכ־ אלקטרונית  פסולת  של  ענק 
אשר  ליישובים  הסמוכים  פרים 
מחברות  בחלקה  לפחות  מגיעה 
אותו  תחקיר  פי  על  וזאת  אלו 
ערך הפורום אשר מגובה בתיעוד 

ובתמונות.
לתובענה  הבקשה  פי  על 
המ־ לבימ"ש  שהוגשה  ייצוגית 
חוזי בירושלים העשן אשר נגרם 
כמעט  המתרחשות  מהשריפות 
הסבי־ ליישובי  מגיע  יום,  מידי 
דקלים,  בני  אליאב,  שקף,   - בה 
אדו־ נטע,  קטיף,  כרמי  אמציה, 
קשות  ופוגע  ועוד,  נגוהות  רה, 
המקום.  תושבי  של  בבריאותם 
פי־ התובעים  ביקשו  בתביעה 
תןשב  לכל   ₪  5000 של  צוי 
ביישובים  התושבים  מ-42,000 

של  קבוצתי  פיצוי  סה"כ  באזור, 
.₪ 210,000,000

זו  בקשה  של  "עניינה 
סביבתיים  מפגעים  יצירת  היא 
המשי־ מבצעות  אותם  אדירים 
כאשר  במחדל,  או  במעשה  בות, 
הן  אותה  אלקטרונית  פסולת 
בשרי־ נשרפת  למחזר,  מחויבות 
פסולת  מושמדת  בהן  ענק  פות 
חומרים  המכילה  אלקטרונית 
מסוכנים, בשטחי הרשות הפלס־
טינית." נכתב בבקשה לתובענה.

 

רה"מ הגיש את דו"ח הפחתת הנטל הרגולטורי
התכניות הן חלק מתכנית החומש הממשלתית להפחתת נטל הרגולציה, אשר 
בצירוף עם הצעדים עליהם הוחלט בשנתיים הקודמות צפויה להביא לחיסכון 

מצטבר שנתי קבוע של למעלה מ-4 מיליארד ₪ ולמעלה מ-49 מיליון ימי המתנה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בנימין  הממשלה  ראש 
ספר  את  לממשלה  הגיש  נתניהו 
הש־ הרגולטורי  הנטל  הפחתת 
רה"מ  משרד  מנכ"ל  מ"מ  נתי. 
את  השרים  בפני  סקר  פרץ  רונן 
עיקרי העשייה. בספר 58 תכניות 
השונים,  הממשלה  משרדי  של 
בעלויות  ישיר  לחיסכון  שיובילו 
 ₪ מיליארד  כ-1.5  של  למשק 
בימי  לחיסכון  ויביאו  שנה,  בכל 
למעלה  של  לאישורים  המתנה 

מ-7 מיליון ימים בכל שנה.
של  תכניות  כולל  הספר 
(רשות  רשויות  ו-3  משרדים   12
הצר־ להגנת  הרשות  המיסים, 

התחרות).  ורשות  הוגן  וסחר  כן 
משרדי  ידי  על  גובשו  התכניות 

ידי  על  ורוכזו  השונים  הממשלה 
במסג־ הממשלה.  ראש  משרד 
הרגולציה  נבחנה  התכניות  רת 
בין  תחומים,  במגוון  הקיימת 
והיתרים  רישיונות  כ-40  היתר, 
מסוגים שונים, 10 תהליכי ייצוא 
וייבוא ונבחנו הסדרתם או רישו־

מם של כ- 13 מקצועות.
המפו־ התכניות  במסגרת 

יופחתו  או  יבוטלו  בספר,  רטות 
מעל ל- 50 דרישות (כגון: ביטול 
הדרישה לרישיון ובחינה לעיסוק 
במקצוע תיווך המקרקעין, ביטול 
דרישות סף לקבלת רישיון לחב־
לב־ הדרישה  למשל  ליסינג,  רת 
עלות מראש על מספר כלי רכב, 
קו־ אשר  מבניות  דרישות  ביטול 
לעמוד  נדרשו  קטנות  נדיטוריות 

לדרישות  זהות  היו  אשר  בהן, 
גדולות  קונדיטוריות  על  החלו 
תה־ מ-50  יותר  ויתבצעו  ועוד); 
(כגון:  בממשלה  דיגיטציה  ליכי 
הסמכה  בחינות  לביצוע  מעבר 
אישורי  שליחת  מקוון,  באופן 
שבוצ־ עסקה  על  מיסים  תשלום 

עה בטאבו ועוד).
בנימין  הממשלה  ראש 
הממשלה:  ישיבת  בפתח  נתניהו 
יוקר  את  מעלה  רגולציה  "עודף 
יכול  לא  אתה  אם  כי  המחיה. 
אז  קורנפלקס,  חופשי  לייבא 
המ־ בקורנפלקס  משתמש  אתה 
קומי שהוא יקר יותר. לכן, כשא־
אתה  הרגולציה,  את  מוריד  תה 
מפחית את העלויות - ובסוף זה 

מתגלגל לכיס של הצרכן.

http://bit.ly/32f2hMX
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תביעת ענק ייצוגית:

 זיהום אוויר קשה ביישובי חבל 
לכיש והר חברון

תביעת ענק ייצוגית כנגד תאגיד מיחזור של פסולת אלקטרונית ◆  בעקבות 
זיהום אוויר כבד הנגרם לתושבים משריפות ענק של הפסולת

מ‡: יר‡ל לבי‡
ירוקה  לישראל  הפורום 
עם  יחד  ייצוגית,  תובענה  הגיש 
שקף  מהיישובים  תושבים  נציגי 
 - אקומיוניטי  כנגד  ונגוהות 
פסולת  למיחזור  חברתי  תאגיד 
מוגנת  לקהילה  אקולוגיה  וכנגד 
שריפות  בעקבות  וזאת  בע"מ 
בכ־ אלקטרונית  פסולת  של  ענק 
אשר  ליישובים  הסמוכים  פרים 
מחברות  בחלקה  לפחות  מגיעה 
אותו  תחקיר  פי  על  וזאת  אלו 
ערך הפורום אשר מגובה בתיעוד 

ובתמונות.
לתובענה  הבקשה  פי  על 
המ־ לבימ"ש  שהוגשה  ייצוגית 
חוזי בירושלים העשן אשר נגרם 
כמעט  המתרחשות  מהשריפות 
הסבי־ ליישובי  מגיע  יום,  מידי 
דקלים,  בני  אליאב,  שקף,   - בה 
אדו־ נטע,  קטיף,  כרמי  אמציה, 
קשות  ופוגע  ועוד,  נגוהות  רה, 
המקום.  תושבי  של  בבריאותם 
פי־ התובעים  ביקשו  בתביעה 
תןשב  לכל   ₪  5000 של  צוי 
ביישובים  התושבים  מ-42,000 

של  קבוצתי  פיצוי  סה"כ  באזור, 
.₪ 210,000,000

זו  בקשה  של  "עניינה 
סביבתיים  מפגעים  יצירת  היא 
המשי־ מבצעות  אותם  אדירים 
כאשר  במחדל,  או  במעשה  בות, 
הן  אותה  אלקטרונית  פסולת 
בשרי־ נשרפת  למחזר,  מחויבות 
פסולת  מושמדת  בהן  ענק  פות 
חומרים  המכילה  אלקטרונית 
מסוכנים, בשטחי הרשות הפלס־
טינית." נכתב בבקשה לתובענה.

 

רה"מ הגיש את דו"ח הפחתת הנטל הרגולטורי
התכניות הן חלק מתכנית החומש הממשלתית להפחתת נטל הרגולציה, אשר 
בצירוף עם הצעדים עליהם הוחלט בשנתיים הקודמות צפויה להביא לחיסכון 

מצטבר שנתי קבוע של למעלה מ-4 מיליארד ₪ ולמעלה מ-49 מיליון ימי המתנה

מ‡: יר‡ל לבי‡
בנימין  הממשלה  ראש 
ספר  את  לממשלה  הגיש  נתניהו 
הש־ הרגולטורי  הנטל  הפחתת 
רה"מ  משרד  מנכ"ל  מ"מ  נתי. 
את  השרים  בפני  סקר  פרץ  רונן 
עיקרי העשייה. בספר 58 תכניות 
השונים,  הממשלה  משרדי  של 
בעלויות  ישיר  לחיסכון  שיובילו 
 ₪ מיליארד  כ-1.5  של  למשק 
בימי  לחיסכון  ויביאו  שנה,  בכל 
למעלה  של  לאישורים  המתנה 

מ-7 מיליון ימים בכל שנה.
של  תכניות  כולל  הספר 
(רשות  רשויות  ו-3  משרדים   12
הצר־ להגנת  הרשות  המיסים, 
התחרות).  ורשות  הוגן  וסחר  כן 
משרדי  ידי  על  גובשו  התכניות 

ידי  על  ורוכזו  השונים  הממשלה 
במסג־ הממשלה.  ראש  משרד 
הרגולציה  נבחנה  התכניות  רת 
בין  תחומים,  במגוון  הקיימת 
והיתרים  רישיונות  כ-40  היתר, 
מסוגים שונים, 10 תהליכי ייצוא 
וייבוא ונבחנו הסדרתם או רישו־

מם של כ- 13 מקצועות.
המפו־ התכניות  במסגרת 
יופחתו  או  יבוטלו  בספר,  רטות 
מעל ל- 50 דרישות (כגון: ביטול 
הדרישה לרישיון ובחינה לעיסוק 
במקצוע תיווך המקרקעין, ביטול 
דרישות סף לקבלת רישיון לחב־
לב־ הדרישה  למשל  ליסינג,  רת 
עלות מראש על מספר כלי רכב, 
קו־ אשר  מבניות  דרישות  ביטול 
לעמוד  נדרשו  קטנות  נדיטוריות 

לדרישות  זהות  היו  אשר  בהן, 
גדולות  קונדיטוריות  על  החלו 
תה־ מ-50  יותר  ויתבצעו  ועוד); 
(כגון:  בממשלה  דיגיטציה  ליכי 
הסמכה  בחינות  לביצוע  מעבר 
אישורי  שליחת  מקוון,  באופן 
שבוצ־ עסקה  על  מיסים  תשלום 

עה בטאבו ועוד).
בנימין  הממשלה  ראש 
הממשלה:  ישיבת  בפתח  נתניהו 
יוקר  את  מעלה  רגולציה  "עודף 
יכול  לא  אתה  אם  כי  המחיה. 
אז  קורנפלקס,  חופשי  לייבא 
המ־ בקורנפלקס  משתמש  אתה 
קומי שהוא יקר יותר. לכן, כשא־
אתה  הרגולציה,  את  מוריד  תה 
מפחית את העלויות - ובסוף זה 

מתגלגל לכיס של הצרכן.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
mailto:yehudatzin@gmail.com
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משרד הבריאות מודיע על שורת 
הקלות בתחום הקנאביס הרפואי

בראשונה: קידום פיקוח על המחירים, פיצול מרשם בין בתי מרקחת והארכת הוראת השעה 
בנוגע לבחירה בין מסלולים ◆ סגן שר הבריאות: ״אנו קשובים לביקורת ולצורך בשיפור תוך 

כדי תנועה, במטרה להקל את סבלם של החולים. נמשיך לקדם פעולות נוספות בנושא״

מ‡: יר‡ל לבי‡
הב־ שר  וסגן  הבריאות  משרד 
ריאות יעקב ליצמן מכריזים היום על 
הק־ צרכני  על  שיקלו  צעדים  שורת 

נאביס הרפואי.
פיקוח  להחלת  יפעל  המשרד 
על מחירי הקנאביס הרפואי כך שע־
עד   30 בין  המחזיקים  מטופלים  בור 
סכומים  ישלמו  בחודש,  כולל  ג'   50

דומים לאלה ששילמו
עד   - המוצע  פי  (על  היום  עד 
כאשר  בחודש,  ש"ח  כ-400-500 
המחיר יהיה בהתאם לכמות הנצרכת 
וחלק ניכר מהמטופלים ישלמו פחות 
באסדרה  כיום,  משלמים  שהם  ממה 
שייקבע  לכך  נפעל  כן  כמו  הישנה). 

אונ־ ולחולים  לילדים  מירבי  מחיר 
הנצרכת  לכמות  קשר  ללא  קולוגיים 
ההיגיון  בחודש).   ₪ כ-500  (סביב 
בהחלת פיקוח היא כמו על כל תרו־
פה אחרת בישראל, הנמצאות אף הן 
מחירים  פיקוח  כי  יודגש  בפיקוח. 
דורש אישור ועדת מחירים הכוללת 

נציגי משרד האוצר והכלכלה.
הוא  כי  מודיע  המשרד  בנוסף 
רי־ לגבי  השעה  הוראת  את  מאריך 
שהחו־ כך  רפואי  לקנאביס  שיונות 
לים המחזיקים רישיונות לפני מועד 
יוכלו   (29.4.2019) הרפורמה  החלת 
גם  הקנאביס  את  ולקבל  להמשיך 
במתכונת החדשה דרך בית המרקחת 
ובמשך החודשיים הקרובים, גם במ־
תכונת הישנה שהייתה נהוגה עד כה. 

יוכלו  אוטיזם  עם  אנשים  וגם  ילדים 
לבחור אם לעבור למתכונת החדשה 
או להמשיך במתכונת הישנה או הח־

דשה, לפי בחירתם, עד 1.7.2020.
"פי־ בקרוב  יתאפשר  במקביל 
חלק  רכישת  כלומר  מרשם",  צול 
וחלק  אחד  מרקחת  בבית  מהכמות 

בבית מרקחת אחר.
המש־ מקדם  אותו  נוסף  צעד 
הכספים  ועדת  לאישור  הממתין  רד, 
של הכנסת, הוא קביעת מחיר מירבי 
לצורך  חולים  בקופת  רופא  לביקור 
רו־ אצל  רישיונות  וחידושי  ניפוק 
שעלות  כך  בתחום  שהוסמכו  פאים 
 279-283 על  תעלה  לא  כזו  ביקור 

ש"ח לביקור.

תיעוד וידאו נוסף ומזעזע:

בלש משטרה משך 
באכזריות בפאותיו של 
אברך חרדי בעת מעצר
במערכת הפוליטית גינו בתוקף את התנהלותו של השוטר 

מ‡: יר‡ל לבי‡
בתיעוד ממעצרו של 
האברך הרב מרדכי קרויזר 
פינוי  במהלך  שישי  ביום 
שמש,  בבית  כנסת  בית 
בא־ מושך  השוטר  נראה 
הרב  של  בפאותיו  כזריות 

קרויזר.
"כיכר  עם  בשיחה 
קרויזר  משחזר  השבת", 
את  לי  משך  "הוא  בכאב: 
שתי הפאות, זה היה אירוע 
מביש וכואב, אם הוא היה 
מושך עוד טיפה - הפאות 
יכו־ לא  נקרעות.  היו  שלי 
לא  גם  כלום,  לעשות  לתי 
להתנגד, כי אז היו אומרים 

שתקפתי שוטרים".
"הרגש־ לדבריו, 

הרגשתי  מבוזה,  נורא  תי 
שהיהדות שלי בסכנה, לא 
שמו־ כזה  אירוע  חוויתי 
היה  זה  בפאות,  לי  שכים 
שהכל  נס  ומבזה.  כואב 

צולם".
לפניית  בתגובה 
המשטרה  מסרה  "הארץ" 
מת־ הועבר  השוטר  כי 
עד  מיידי  באופן  פקידו 
התקרית  נסיבות  לבירור 
הועבר  החקירה  חומר  וכי 
שוט־ לחקירות  למחלקה 

רים (מח"ש).
בדי־ לאחר  אך 
כי  מתברר  "שחרית"  קת 
אלא  הושעה,  לא  השוטר, 
שעד לסיום בדיקת מח"ש, 
ללא  בתפקידים  ישמש 

מגע עם הציבור.
פנים  לבטחון  השר 
גלעד ארדן כתב: "האירוע 
מושך  שוטר  נראה  בו 
הוא  עצור  של  בפאותיו 
אירוע מחריד וחמור מאד 
שה־ המשטרה  נהגה  ונכון 
השו־ את  מיידית  שעתה 
אלימות  כל  מגנה  אני  טר. 
כח  והפעלת  שוטר  של 
משי־ ביצוע  לצורך  שלא 

מתו".

הפ־ שר  ש"ס,  יו"ר 
דרעי,  אריה  הרב  נים 
"המראה  כי  בתגובה  אמר 
המו־ שוטר  של  המביש 
של  בפאותיו  בחוזקה  שך 
חרדי תוך כדי מעצר, צריך 
על  ישראלי.  כל  לטלטל 
המשטרה לערוך בדק בית 
כיצד אירוע כזה, על גבול 
מתרחש  האנטישמיות, 

בתוכה".
הבריאות  שר  סגן 
הוסיף:  ליצמן  יעקב  הרב 
להתפרצות  עדים  "אנו 
שבהם  קשים,  מקרים 
חסרת  המשטרה  מתגלית 
חרדים  כלפי  ומצפון,  רסן 
אוכלוסיות  וכלפי  בפרט 
לא  עדיין  בכלל.  חלשות 
תשו־ קיבלנו  ולא  נרגענו 
הנער  תקיפת  על  בות 
המוגבל בל"ג בעומר, ומאז 
לא־ ושוב  שוב  נחשפנו 
שדורשת  מזעזעת  לימות 
ומסקנות  לעומק  חקירה 

מידיות לעתיד".
שה־ בתיעוד  כזכור, 
שנערכה  מהפגנה  תפרסם 
בבית  שעבר  שישי  ביום 
שמש בעקבות הריסת בית 
שו־ קבוצת  נראים  כנסת, 
אדם  על  מתנפלים  טרים 
סמו־ בחניה  שעמד  חרדי 
וגוררים  אותו  מכים  כה, 
לניידת  באלימות  אותו 
הועבר  משם  המשטרה. 
למעצר בה שהה במשך כל 

השבת.
אלי  יוסי  העיתונאי 
כתב  התיעוד  את  שפרסם 
הוא  קרויזר  מרדכי  כי 
חרדי שעמד בצד ולא היה 
טענ־ לפי  בהפגנה  מעורב 
תו, (כך גם רואים בסרטון) 
לתקיפת  בחשד  נעצר 
מחמי־ בנסיבות  שוטר 
בהפגנה  והשתתפות  רות 
ביום  שמש  בבית  אסורה 

שישי.
כי  טענה  המשטרה 

רגלו  את  שבר  השוטר 
מעצר.  ניסיון  במהלך 
מעצרו,  והוארך  כמעט 
התיעוד,  הגיע  אז  אבל 
לידי העורך דין שלו שמו־
המשטרה  טענת  כי  כיח 

בשקר יסודה.
בית  זאת  בעקבות 
לשחרר  החליט  המשפט 
את העצור החרדי והנושא 
המחלקה  לחקירת  הועבר 
לחקירות שוטרים במשרד 

המשפטים.
ישראל  במשטרת 
תגובה  למסור  העדיפו 
התגו־ ובלשון  מתחמקת, 
לסיבת  התייחסות  אין  בה 
המשטרה  כוחות  המעצר. 
נציגי  לאבטח  שהגיעו 
רשות מקומית בביצוע צו, 
סדר  מפרי  עם  התמודדו 
אלימים שידו אבנים לעב־
רם וגרמו לפציעתם ולנזק 

לניידות ולבצע מעצרים.
לע־ פעלו  השוטרים 
שהתנגד  החשוד  את  צור 
המעצר  ובמהלך  למעצר 
ונג־ מרגלו  שוטר  נפגע 
האמור,  לצד  שבר.  לו  רם 
הועבר החומר לבדיקה של 

מח״ש כמקובל.
בפני  הובא  החשוד 
בית משפט, בו קבע השו־
החשדות  חומר  כי  פט 
ברורה  מסוכנות  מעלה 
את  האריך  מהחשוד, 
בעניינו  והחקירה  מעצרו 

נמשכת.
פרסמו  במשטרה 
השו־ פציעות  של  תיעוד 
ברגל  השבר  כולל  טרים 
פציעות  לשוטר  שנגרם 
שנגרם  והנזק  השוטרים 
בלתי  חלק  והם  לניידות 
אלא  מהתגובה.  נפרד 
התייחסו  לא  שבמשטרה 
הת־ המעצר  לסיבת  כלל  
מוה לחרדי שכלל לא היה 

מעורב בזירה.

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

להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

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 שייע ברים (בלגיה)המרצה ר' מאיר שוורץ

ה ילד

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

11
חו בצאת השבת

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש

בשם ה' נעשה ונצליח

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

 זה קורה!
השבוע

בלש משטרה משך 
באכזריות בפאותיו של 
אברך חרדי בעת מעצר
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הרוגה חמישית בסבב הלחימה האחרון

נפטרה קשישה שנחבלה 
בעת שרצה למקלט בעקבות 

ירי הרקטות
כחודשיים אחרי סיום הסבב, נפטרה בבית החולים הגברת רבקה ג'מיל, שנפלה 

ונפצעה במהלך המנוסה למקלט בזמן האזעקות

מ‡: יר‡ל לבי‡
רבקה ג'מיל בת 89 מאשק־
ההסל־ בסבב  קשה  שנפצעה  לון 
לעול־ הלכה  חודשיים,  לפני  מה 
לאחר  ברזילי.  החולים  בבית  מה 
נפלה  רקטות  מתקפת  שבמהלך 

בעת מנוסה ונחבלה בגבה.
חודשיים  לפני  כזכור, 
שכונתה  בדרום  ההסלמה  החלה 

"גן סגור", במהלכה שיגרו ארגוני 
הטרור בעזה כ-700 רקטות, טילי 
ישראל.  אל  מרגמה  ופצצות  נ"ט 
סבב הלחימה נמשך כיומיים בסך 
על  הוכרז  מכן  כשלאחר  הכול 
על  הקלות  שכלל  אש  הפסקת 
הגדלת  עזה,  רצועת  על  המצור 
מק־ כספים  הכנסת  הדיג,  שטחי 

ספינות  השבת  ואף  וסולר,  טאר 
דיג שהוחרמו.

רוב  שמים  בחסדי  אמנם 
ייור־ לישראל  ששוגרו  הרקטות 
את  חדרו  רקטות  מספר  אך  טו, 
בבתים  ופגעו  הישראלית  ההגנה 
פגיעות  למספר  וגרמו  בישראל 
ברמות  פצועים  ולמאות  בנפש 

פגיעה שונות.
בהסלמה נהרגו ארבעה אז־
רחים ישראלים ו-25 פלסטינים, 

מתוכם לפחות 19 מחבלים.

חוקרים ישראלים פיתחו 
אנטיביוטיקה מותאמת אישית

בעזרת בינה מלאכותית

מ‡: יר‡ל לבי‡  
טכנולוגיה חדשה שפותחה 
ובמכבי  בטכניון  חוקרים  ידי  על 
לאפשר  עשויה  בריאות  שירותי 
מותאם  אנטיביוטי  טיפול  מתן 
בינה  באמצעות  לחולים  אישית 
בכ־40  שתפחית  מלאכותית, 
אנ־ לבחירת  הסיכון  את  אחוזים 

טיביוטיקה שאינה מתאימה.
עומד  הפיתוח  מאחורי 
מהטכניון,  קישוני  רועי  פרופ' 
בתחום  המובילים  מהמומחים 
שפיתח  האנטיביוטית,  העמידות 
עמידות  של  גנטי  למיפוי  שיטות 
ומא־ לאנטיביוטיקה  חיידקים 
של  עמידותו  של  חיזוי  פשרות 

שו־ לאנטיביוטיקות  נתון  חיידק 
רמת  את  לנבא  ואף  בהווה,  נות 
לפתח  עלול  שהחיידק  העמידות 

בעתיד.
פותחה  המחקר,  במסגרת 
לבחור  לרופא  המסייעת  מערכת 
את האנטיביוטיקה האופטימלית 

לטיפול בזיהומים בדרכי השתן.

האם בקרוב נראה בבית 
מרקחת "גלולות עגבניה"?

הגלולה שנקראת ליקופן מחלישה תהליכים דלקתיים ומאטת התפתחות של 
תנגודת לאינסולין

מ‡: יר‡ל לבי‡
תופתעו  שבקרוב  ייתכן 
לגלות בבית המרקחת "גלולות 
ידי  על  שמומן  מחקר  עגבניה". 
ממשלת צרפת גילה כי ליקופן, 
שמע־ חמצון  ונוגד  קרוטנואיד 
ניק לעגבנייה את צבעה האדום, 
נלחם בתהליכים דלקתיים בגוף 
מחלת  להתפתחות  שמובילים 

הסוכרת.

פרנסואה  ז'אן  ד"ר  לדברי 
צוות  בראש  שעמד  לנדרייר 
את  מחליש  ליקופן  המחקר, 
הללו  הדלקתיים  התהליכים 
תנגודת  של  התפתחות  ומאט 
לאינסולין. "אנחנו יודעים שד־
לקת בתאי שומן קשורה באופן 
לאינסולין.  לתנגודת  משמעותי 
גורם  שליקופן  שגילינו  אחרי 
בתאי  אנטי-דלקתית  להשפעה 

הנראה  שככל  חשבנו  שומן, 
תהיה לו גם השפעה על תנגודת 

לאינסולין – ואכן זה כך",אמר.
מתכננים  אלה  בימים 
בהיקף  פרויקט  המחקר  מנהלי 
של לא פחות מ-2 מיליון ש"ח, 
בכ־ ליקופן  ייצור  שמטרתו 
את  לבדוק  לנסות  כדי  דורים, 

השפעתו על בני אדם.
 

שעות אחרונות לנעילת מוקדי איחוד הצלה

"דירה ברגע" של איחוד הצלה 
– רק עד היום בשעה 12 בלילה
השעות האחרונות של הגרלת "דירה ברגע" הם ההזדמנות האחרונה שלכם 
להיות מיליונרים. רק מי שיצטרף להגרלת "דירה ברגע" יוכל להיות הזוכה 

המאושר. ואתם תוכלו להגיד לעצמכם, למזלי הצטרפתי ברגע האחרון, עשיתי 
את ההשתדלות הקטנה, וזכיתי גם להציל חיים וגם בדירה מרווחת.

לא מדובר בעוד הגרלה על 
המאושר,  הזוכה  קטנים,  פרסים 
אתה,  להיות  יכול  בעצם  שהוא 
ושש  מליון  בשווי  דירה  יקבל 

מאות אלף שקלים!!!!
לא־ נראה  בדירה  "לזכות 
מהמציאות,  רחוק  קצת  נשים 
לנו  אומר  קורה"  זה  "תתעוררו 
ברגע'  'דירה  של  הקמפיין  מנהל 
ברקע  כאשר  הצלה,  באיחוד 
הטלפון  שיחות  צלילי  נשמעות 
אליו  ההגרלה  במוקד  הנכנסות 
רחבי  מכל  אנשים  מתקשרים 

הארץ על מנת לקנות כרטיסים. 
שנה  מכל  בשונה  כאמור 
שהת־ מכירה  או  הגרלה  ומכל 
החרדי,  בציבור  היום  עד  קיימה 
שבשנה  החליטו  הצלה  באיחוד 
החמישית להגרלה השנתית המ־
הרף  לעלות  הזמן  הגיע  סורתית 
 'KASS Group'  ובזכות חברת
של  ההגרלה  על  חסות  שלקחה 
בש־  ₪ בשווי 1,600,000  הדירה 
כונת רמת גבעת זאב יחד עם עוד 
במשק  מובילות  חברות  מגוון 

שתרמו מגוון פרסים יקרי ערך. 
הדור  גדולי  של  "הקריאה 
שמת־ החשובה  הפעילות  למען 
ידי  על  ביממה  שעות   24 בצעת 
עם ישראל למען עם ישראל, רק 
מחזקים את ידינו כל דקה ודקה. 
לה־ הציבור  של  ההזדמנות  זאת 

ראות את הערכה והתמיכה שלה 
בהזד־ חלק  לקחת  וגם  בארגון 
ממשיכים  בדירה"  לזכות  מנות 

לספר בארגון. 
"איחוד  ארגון  "החזקת 
הפ־ מתנדביו   5,000 על  הצלה" 
ועומ־ הארץ  רחבי  בכל  רוסים 
רגע  בכל  חיים  להציל  הכן  דים 
בעלות  היא  השעון,  סביב  ורגע 
בשנה"  שקלים  מיליוני  עשרות 
"העול  הצלה',  ב'איחוד  אומרים 
אנו  זאת  למרות  אך  עצום,  הוא 
למען  ולפעול  להמשיך  נחושים 
הצלת חיי אדם, ואין ספק כי הג־
רלת "דירה ברגע" היא אבן דרך 
הפעילות,  ביכולת  משמעותית 
הגדול  ההגרלה  מיזם  בהיותה 
ביותר במגזר הזוכה להדים רבים 

במאורע  מדובר  אדירה,  והיענות 
במגזר  כמהו  נראה  לא  שעוד 
הארגון  פעילויות  על  ושישפיע 
למען הצלת חיי אדם, והשותפות 
עמנו במצווה גדולה זו היא הזכות 
הגדולה של כל המשתתפים בה" 

מסבירים באיחוד הצלה. 
חתומים  עליו  במכתב 
ר'  הרב  ובראשם  הדור  גדולי 
וגדולי  שליט"א  קנייבסקי  חיים 
האדמו"רים, מבטיחים לנו: "וכל 
ביתו  ובני  עצמו  להציל  הרוצה 
מכל מיני פגע, יעשה שותפות זו"
הרגע,  את  תפספסו  אל  אז 
והצ־ ההזדמנות  את  לנצל  מהרו 
טרפו עכשיו במוקד הארצי שמ־
או   *5935 הצלה)  (כוכבית  ספרו 

ca.1221.org.il באתר

מˆטרפים 
כ‡ן!

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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הרוגה חמישית בסבב הלחימה האחרון

נפטרה קשישה שנחבלה 
בעת שרצה למקלט בעקבות 

ירי הרקטות
כחודשיים אחרי סיום הסבב, נפטרה בבית החולים הגברת רבקה ג'מיל, שנפלה 

ונפצעה במהלך המנוסה למקלט בזמן האזעקות

מ‡: יר‡ל לבי‡
רבקה ג'מיל בת 89 מאשק־
ההסל־ בסבב  קשה  שנפצעה  לון 
לעול־ הלכה  חודשיים,  לפני  מה 
לאחר  ברזילי.  החולים  בבית  מה 
נפלה  רקטות  מתקפת  שבמהלך 

בעת מנוסה ונחבלה בגבה.
חודשיים  לפני  כזכור, 
שכונתה  בדרום  ההסלמה  החלה 

"גן סגור", במהלכה שיגרו ארגוני 
הטרור בעזה כ-700 רקטות, טילי 
ישראל.  אל  מרגמה  ופצצות  נ"ט 
סבב הלחימה נמשך כיומיים בסך 
על  הוכרז  מכן  כשלאחר  הכול 
על  הקלות  שכלל  אש  הפסקת 
הגדלת  עזה,  רצועת  על  המצור 
מק־ כספים  הכנסת  הדיג,  שטחי 
ספינות  השבת  ואף  וסולר,  טאר 

דיג שהוחרמו.

רוב  שמים  בחסדי  אמנם 
ייור־ לישראל  ששוגרו  הרקטות 
את  חדרו  רקטות  מספר  אך  טו, 
בבתים  ופגעו  הישראלית  ההגנה 
פגיעות  למספר  וגרמו  בישראל 
ברמות  פצועים  ולמאות  בנפש 

פגיעה שונות.
בהסלמה נהרגו ארבעה אז־
רחים ישראלים ו-25 פלסטינים, 

מתוכם לפחות 19 מחבלים.

חוקרים ישראלים פיתחו 
אנטיביוטיקה מותאמת אישית

בעזרת בינה מלאכותית

מ‡: יר‡ל לבי‡  
טכנולוגיה חדשה שפותחה 
ובמכבי  בטכניון  חוקרים  ידי  על 
לאפשר  עשויה  בריאות  שירותי 
מותאם  אנטיביוטי  טיפול  מתן 
בינה  באמצעות  לחולים  אישית 
בכ־40  שתפחית  מלאכותית, 
אנ־ לבחירת  הסיכון  את  אחוזים 

טיביוטיקה שאינה מתאימה.
עומד  הפיתוח  מאחורי 
מהטכניון,  קישוני  רועי  פרופ' 
בתחום  המובילים  מהמומחים 
שפיתח  האנטיביוטית,  העמידות 
עמידות  של  גנטי  למיפוי  שיטות 
ומא־ לאנטיביוטיקה  חיידקים 
של  עמידותו  של  חיזוי  פשרות 

שו־ לאנטיביוטיקות  נתון  חיידק 
רמת  את  לנבא  ואף  בהווה,  נות 
לפתח  עלול  שהחיידק  העמידות 

בעתיד.
פותחה  המחקר,  במסגרת 
לבחור  לרופא  המסייעת  מערכת 
את האנטיביוטיקה האופטימלית 

לטיפול בזיהומים בדרכי השתן.

האם בקרוב נראה בבית 
מרקחת "גלולות עגבניה"?

הגלולה שנקראת ליקופן מחלישה תהליכים דלקתיים ומאטת התפתחות של 
תנגודת לאינסולין

מ‡: יר‡ל לבי‡
תופתעו  שבקרוב  ייתכן 
לגלות בבית המרקחת "גלולות 
ידי  על  שמומן  מחקר  עגבניה". 
ממשלת צרפת גילה כי ליקופן, 
שמע־ חמצון  ונוגד  קרוטנואיד 
ניק לעגבנייה את צבעה האדום, 
נלחם בתהליכים דלקתיים בגוף 
מחלת  להתפתחות  שמובילים 

הסוכרת.

פרנסואה  ז'אן  ד"ר  לדברי 
צוות  בראש  שעמד  לנדרייר 
את  מחליש  ליקופן  המחקר, 
הללו  הדלקתיים  התהליכים 
תנגודת  של  התפתחות  ומאט 
לאינסולין. "אנחנו יודעים שד־
לקת בתאי שומן קשורה באופן 
לאינסולין.  לתנגודת  משמעותי 
גורם  שליקופן  שגילינו  אחרי 
בתאי  אנטי-דלקתית  להשפעה 

הנראה  שככל  חשבנו  שומן, 
תהיה לו גם השפעה על תנגודת 

לאינסולין – ואכן זה כך",אמר.
מתכננים  אלה  בימים 
בהיקף  פרויקט  המחקר  מנהלי 
של לא פחות מ-2 מיליון ש"ח, 
בכ־ ליקופן  ייצור  שמטרתו 
את  לבדוק  לנסות  כדי  דורים, 

השפעתו על בני אדם.
 

שעות אחרונות לנעילת מוקדי איחוד הצלה

"דירה ברגע" של איחוד הצלה 
– רק עד היום בשעה 12 בלילה
השעות האחרונות של הגרלת "דירה ברגע" הם ההזדמנות האחרונה שלכם 
להיות מיליונרים. רק מי שיצטרף להגרלת "דירה ברגע" יוכל להיות הזוכה 

המאושר. ואתם תוכלו להגיד לעצמכם, למזלי הצטרפתי ברגע האחרון, עשיתי 
את ההשתדלות הקטנה, וזכיתי גם להציל חיים וגם בדירה מרווחת.

לא מדובר בעוד הגרלה על 
המאושר,  הזוכה  קטנים,  פרסים 
אתה,  להיות  יכול  בעצם  שהוא 
ושש  מליון  בשווי  דירה  יקבל 

מאות אלף שקלים!!!!
לא־ נראה  בדירה  "לזכות 
מהמציאות,  רחוק  קצת  נשים 
לנו  אומר  קורה"  זה  "תתעוררו 
ברגע'  'דירה  של  הקמפיין  מנהל 
ברקע  כאשר  הצלה,  באיחוד 
הטלפון  שיחות  צלילי  נשמעות 
אליו  ההגרלה  במוקד  הנכנסות 
רחבי  מכל  אנשים  מתקשרים 

הארץ על מנת לקנות כרטיסים. 
שנה  מכל  בשונה  כאמור 
שהת־ מכירה  או  הגרלה  ומכל 
החרדי,  בציבור  היום  עד  קיימה 
שבשנה  החליטו  הצלה  באיחוד 
החמישית להגרלה השנתית המ־
הרף  לעלות  הזמן  הגיע  סורתית 
 'KASS Group'  ובזכות חברת
של  ההגרלה  על  חסות  שלקחה 
בש־  ₪ בשווי 1,600,000  הדירה 
כונת רמת גבעת זאב יחד עם עוד 
במשק  מובילות  חברות  מגוון 

שתרמו מגוון פרסים יקרי ערך. 
הדור  גדולי  של  "הקריאה 
שמת־ החשובה  הפעילות  למען 
ידי  על  ביממה  שעות   24 בצעת 
עם ישראל למען עם ישראל, רק 
מחזקים את ידינו כל דקה ודקה. 
לה־ הציבור  של  ההזדמנות  זאת 

ראות את הערכה והתמיכה שלה 
בהזד־ חלק  לקחת  וגם  בארגון 
ממשיכים  בדירה"  לזכות  מנות 

לספר בארגון. 
"איחוד  ארגון  "החזקת 
הפ־ מתנדביו   5,000 על  הצלה" 
ועומ־ הארץ  רחבי  בכל  רוסים 
רגע  בכל  חיים  להציל  הכן  דים 
בעלות  היא  השעון,  סביב  ורגע 
בשנה"  שקלים  מיליוני  עשרות 
"העול  הצלה',  ב'איחוד  אומרים 
אנו  זאת  למרות  אך  עצום,  הוא 
למען  ולפעול  להמשיך  נחושים 
הצלת חיי אדם, ואין ספק כי הג־
רלת "דירה ברגע" היא אבן דרך 
הפעילות,  ביכולת  משמעותית 
הגדול  ההגרלה  מיזם  בהיותה 
ביותר במגזר הזוכה להדים רבים 

במאורע  מדובר  אדירה,  והיענות 
במגזר  כמהו  נראה  לא  שעוד 
הארגון  פעילויות  על  ושישפיע 
למען הצלת חיי אדם, והשותפות 
עמנו במצווה גדולה זו היא הזכות 
הגדולה של כל המשתתפים בה" 

מסבירים באיחוד הצלה. 
חתומים  עליו  במכתב 
ר'  הרב  ובראשם  הדור  גדולי 
וגדולי  שליט"א  קנייבסקי  חיים 
האדמו"רים, מבטיחים לנו: "וכל 
ביתו  ובני  עצמו  להציל  הרוצה 
מכל מיני פגע, יעשה שותפות זו"
הרגע,  את  תפספסו  אל  אז 
והצ־ ההזדמנות  את  לנצל  מהרו 
טרפו עכשיו במוקד הארצי שמ־
או   *5935 הצלה)  (כוכבית  ספרו 

ca.1221.org.il באתר
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איש ימין קיצוני נשלח לאשפוז לאחר שניסה 
לשרוף בית כנסת בבריטניה ונכווה בעצמו מהאש

בצילום ממצלמת אבטחה סמוכה נראה מורגן שובר חלון במבנה בעזרת גרזן קטן, ולאחר מכן 
שופך לתוכו דלק, מצית אותו – ואז נפגע בעצמו מהלהבות

מ‡: יר‡ל לבי‡
בית משפט בבריטניה הורה לש־
למשך  פסיכיאטרי,  חולים  לבית  לוח 
זמן בלתי מוגבל, גבר שהצית שריפה 
בבית כנסת בן מאות שנים בעיר אק־

סטר – ונפגע בעצמו מהלהבות.
הברי־ בתקשורת  הדיווחים  לפי 
טית, הפסיקה התקבלה לאחר שטרי־
בן   (Tristan Morgan) מורגן  סטן 
שבדרום-מערב  העיר  תושב  ה-52, 

אנגליה, הודה בהצתה.
תי־ פרסמו  המקומית  במשטרה 
עוד של ההצתה, שאירעה ב-21 ביולי 
של  באב  תשעה  צום  ערב   – אשתקד 
של  האינטרנט  אתר  לפי  שנה.  אותה 
 .1763 בשנת  נבנה  הוא  הכנסת,  בית 
סמוכה  אבטחה  ממצלמת  בצילום 
בעז־ במבנה  חלון  שובר  מורגן  נראה 

רת גרזן קטן, ולאחר מכן שופך לתוכו 
בעצמו  נפגע  ואז   – אותו  מצית  דלק, 
עולה  שערו  נראה  בסרטון  מהלהבות. 
באש, ולפי סוכנות הידיעות הבריטית 

PA הוא נכווה בידיו ובמצחו.
נראה  שבו  התיעוד,  באמצעות 
ונמלט,  לרכבו  נכנס  מורגן  בהמשך 
כשנעצר,  זהותו.  על  המשטרה  עלתה 
לשוט־ אמר  הוא   ,BBC-ב דווח  כך 
רים: "בבקשה תגידו לי שבית הכנסת 
נשרף עד היסוד. אם לא, זה היה ביצוע 
כי  עוד  דווח  הבריטית  ברשת  גרוע". 
השרי־ בעקבות  הנזקים  שיקום  עלות 
פה בבית הכנסת עמדה על כ-23 אלף 

פאונד (כ-100 אלף שקלים).
אליסטר  במשפט,  התובע 
ריצ'רדסון, אמר שלמורגן יש "אמונה 
ברצון  שמתבטאת  חזקה,  אנטישמית 

הוא  היהודית".  לקהילה  נזק  לגרום 
שהסיתו  שירים  יצר  מורגן  כי  ציין 
ברשו־ והחזיק  יהודים  נגד  לאלימות 
הקשורים  תכנים  בעלי  חומרים  תו 
 BBC-ב הנאצית.  לאידיאולוגיה 
הודה  אף  מורגן  כי  זה  בהקשר  ציינו 
לטרור,  הסתה  של  בעבירה  בעבר 
בפלטפורמת  שפרסם  שיר  בעקבות 
קלאוד",  "סאונד  המקוונת  האודיו 

תחת השם "האדם הלבן".
התי־ המקומית,  המשטרה  לפי 
מצדו  מחושב  תכנון  על  מצביע  עוד 
עם  הכנסת.  בית  להצתת  מורגן  של 
זאת, בהודעה שפרסמה נמסר עוד כי 
"מורגן בבירור אינו במצב טוב". לדב־
רי המשטרה, מספר בדיקות רפואיות 
לא־ הצורך  על  הצביעו  "מדוקדקות" 

שפזו בבית חולים פסיכיאטרי.

חזר לחיים, תרם ספר 
תורה והודה למציליו

שנתיים לאחר שמנשה כהן לקה בדום לב, הוא החליט לתרום 
ספר תורה לבית הכנסת בו הוא מתפלל בירושלים ◆ אורחי 

הכבוד של מנשה באירוע הכנסת ספר התורה היו החובשים ושל 
מד"א שהצילו את חייו

מ‡: יר‡ל לבי‡
מי־  (67) כהן  מנשה 
מחו־ בדרך  היה  רושלים 
וכשהגיע  בצפון,  פשה 
לפתע  הירדן,  עמק  לאזור 
שהייתה  אשתו,  ברע.  חש 
איתו ברכב, התקשרה מיד 
מד"א,  של   101 למוקד 
למ־ הגיעה  קצר  זמן  ותוך 
נמרץ,  טיפול  ניידת  קום 
עם הפרמדיקים של מד"א 
מיקה עוז ורומן בלמן וחו־
במד"א  חירום  רפואת  בש 

דניאל מוסאי.
בדק  מד"א  צוות 
אותו  והעביר  מנשה  את 
הנמרץ  הטיפול  לניידת 
על מנת לפנות אותו לבית 
הנסי־ תחילת  עם  חולים. 
עה, מנשה התמוטט, איבד 
דופק ונשימה, והיה במצב 
של מוות קליני. החובשים 
והפרמדיקים בניידת הטי־
שמדובר  זיהו  הנמרץ  פול 
והע־ חריף,  לבבי  באירוע 
רפואי  טיפול  למנשה  ניקו 
מציל חיים, שכלל פעולות 
תוך  מתקדמות,  החייאה 
באמצ־ חשמל  מכות  מתן 
לאחר  דפיברילטור.  עות 
מלחמה  של  דקות  מספר 
על חייו של מנשה, הדופק 
לנשום  שב  והוא  חזר  שלו 
בכוחות עצמו. הצוות המ־
כשמ־ לבי"ח,  בפינוי  שיך 

נשה נמצא בהכרה מלאה.
מאז  עברו  שנתיים 
כי  מספר  ומנשה  המקרה, 
הולד־ יום  את  חוגג  הוא 
החדשים.  בחייו  השני  תו 
החולים,  בבית  "כשהייתי 
אני  שאם  לעצמי  אמרתי 
מהמ־ ושלם  בריא  יוצא 
ספר  תורם  אני  הזה,  קרה 
כעת  כנסת.  לבית  תורה 
מאז  שנתיים  משעברו 
המקרה, ואני חוגג את יום 
קיימתי  החדש,  הולדתי 
ספר  לתרום  הבטחתי  את 
שבו  הכנסת  לבית  תורה 
בירושלים",  מתפלל  אני 
סיפר מנשה, "רעייתי יפה 
על  חושבים  הזמן  כל  ואני 
את  שהציל  מד"א  צוות 
שז־ כך  על  ושמחים  חיי, 
ולא־ להם,  להודות  כינו 

הכבוד  כאורחי  אותם  רח 
התו־ ספר  הכנסת  באירוע 
לא  לעולם  שתרמנו.  רה 
שא־ האנשים  את  אשכח 
פשרו לי להמשיך לחיות".

שהוזמנו  "האירוע 
אליו היה כל כך מרגש. כל 
הודו  והחברים  המשפחה 
זה  אותנו.  ושיבחו  לנו, 
אבל  מאליו,  מובן  לא  כלל 
בהחלט נותן תחושה טובה 
במלאכתנו  להמשיך  וכוח 
לנו  שזקוק  מי  בכל  לטפל 
ולהציל חיים", אמר חובש 
במד"א  חירום  רפואת 
דניאל מוסאי, "לראות את 
רוקד  טוב,  במצב  מנשה 
ושמח בחיק משפחתו היה 
באמת מדהים עבורי. קשה 
לתאר במילים את עוצמת 

הסיפוק".

בפעם השנייה: 

גנבים פרצו לפנימיית ישיבת 
בית מתתיהו בבני ברק

בשבת בבוקר גנבים פרצו לפנימיית ישיבת בית מתתיהו בבני 
ברק וגנבו מאות שקלים ◆ בשבוע שעבר אירעה פריצה נוספת

מ‡: יר‡ל לבי‡
ברצי־ שנייה  שבת 
פות: אלמונים פרצו במה־
הבו־ שחרית  תפילת  לך 
של  הפנימייה  לבניין  קר 
ישיבת בית מתתיהו וגנבו 
שקלים.  מאות  מהמקום 
ל'חדשות  סיפרו  בחורים 
נראה  מהמקום  כי   'jdn

צעיר נמלט מהמקום.
הקו־ השבת  במהלך 
ליל  סעודת  בזמן  דמת 
לפני־ פרצו  גנבים  שבת, 
מיית ישיבת בית מתתיהו 
התורה  בעיר  הממוקמת 
שק־ אלפי  וגנבו  ברק  בני 

לים מארונות הבחורים.

הבחורים  אחד 
חדשות  עם  אז  ששוחח 
זו  אין  כי  סיפר   'jdn'
שפור־ הראשונה  הפעם 
הישיבה  לפנימיית  צים 
"לפני  האחרונה.  בתקופה 
לפנימיית  פרצו  תקופה 
מאות  נגנבו  אז  הישיבה, 

שקלים".
הפני־ בניין  מלבד 
מת־ הישיבה,  של  מייה 

בחורים  עשרות  גוררים 
לישי־ הסמוכות  בדירות 
בה, אותן שוכרת ההנהלה 
בחדרים.  מצוקה  בעקבות 
בדירות  התבצעו  הגניבות 

ולא בבניין הפנימייה.
שמדובר  "מכיוון 

מתגוררים  בה  בדירה 
לעתים  בחורים,  עשרות 
דלת הדירה לא נעולה ועל 
לשמש  יכול  המקום  כן 
גנבים  עבור  נוח  כמקום 
תלמיד  מסביר  ופורצים" 

הישיבה עמו שוחחנו.
כספת  כן,  כמו 
הת"ת  למנהל  השייכת 
שבת.  ליל  במהלך  נפרצה 
מזומנים  היו  לא  "בנס 
מאות  כמה  מלבד  בכספת 
הבחור.  סיפר  שקלים" 
את  משמשים  הכספים 
בסיוע  הת"ת  הנהלת 
לקראת  הישבה  לבחורי 
הסעות  ובארגון  החתונה 

לחתונות הבחורים.
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דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב 
עוד רגע שלך! בשווי 1,600,000 ₪ 

רס
פ
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ש
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ים

חי

רבבות שבתו 
בקרבת ציונו של 
כ"ק מרן אדמו"ר 

מליובאוויטש זיע"א
אלפי אורחים עשו את השבת סביבות 

האוהל של האדמו"ר זי"ע לרגל יום ההילולא 
ג' תמוז

מ‡: יר‡ל לבי‡
ההילו־ יום  לרגל 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  לא 
שחל  זצוק"ל  מליובאוויטש 
שבתו  בתמוז,  ג'  בשבת 
עש־ זצ"ל  הרבי  של  בציונו 
רות אלפים, במקביל לרבים 
באירועים  היום  את  שציינו 
הכנסת  ובבתי  חב"ד  בבתי 

ברחבי העולם.
הת־ השבת  במהלך 
רבות  התוועדויות  קיימו 
תפילות  לצד  ומגוונות, 
שנער־ מניינים,  בעשרות 
ובבתי  האוהלים  בכלל  כו 
לחסי־ השייכים  הסביבה 
שוכנו  האורחים  אלפי  דים. 
כמדי  שהוקמו  ענק  באוהלי 
ההילולא  יום  שבה  שנה 

בטנקים  וחלקם  בשבת  חל 
ארו־ את  מגוונות.  ומכוניות 
האורחים  סעדו  השבת  חות 
באוהל נוסף שנבנה במיוחד.
זילברש־ ישראל  הרב 
ההוצאה  במכון  חבר  טרום 
לאור של ספרי הרבי זיע"א, 
ב'חדש  ברמה  בקול  אמר 
מעשרות  "לבד  הבוקר':  על 
לציון  שנוהרים  האלפים 
וביום  שישי  ביום  הרבי  של 
בסמיכות  בשבת  גם  ראשון, 
שהו  הקדוש,  לאוהל  מקום 
בשבת כעשרת אלפים חסי־
די חב"ד ומעריצים גם אחרי 
פטירתו.  לאחר  שנה   25
כזאת  כמות  לאכלס  בשביל 
מגרשי  הכשירו  אנשים,  של 
לינה  לצורך  סמוכים  חניה 

של אלפי האנשים".
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שוכנו  האורחים  אלפי  דים. 
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ההילולא  יום  שבה  שנה 

בטנקים  וחלקם  בשבת  חל 
ארו־ את  מגוונות.  ומכוניות 
האורחים  סעדו  השבת  חות 
באוהל נוסף שנבנה במיוחד.
זילברש־ ישראל  הרב 
ההוצאה  במכון  חבר  טרום 
לאור של ספרי הרבי זיע"א, 
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מעשרות  "לבד  הבוקר':  על 
לציון  שנוהרים  האלפים 
וביום  שישי  ביום  הרבי  של 
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שהו  הקדוש,  לאוהל  מקום 
בשבת כעשרת אלפים חסי־
די חב"ד ומעריצים גם אחרי 
פטירתו.  לאחר  שנה   25
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http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
http://bit.ly/32nZame
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לאחר מצוד: 

נעצרו כל תוקפי רבה הראשי 
של ארגנטינה

לפני המעצר הנוכחי, המשטרה כבר הספיקה לעצור את חמשת חברי הכנופיה 
האחרים, ובראשם מנהיג הכנופיה

מ‡: יר‡ל לבי‡
המשט־ ממושך,  מצוד  לאחר 
חברי  כל  את  עצרה  כי  הודיעה  רה 
הרב  של  לביתו  שפרצו  הכנופיה 
הראשי  הרב  דוידוביץ',  גבריאל 
במרץ  אותו  ותקפו  ארגנטינה,  של 

האחרון.
על פי הודעת המשטרה, חבר 
במהלך  שנתפס  האחרון  הכנופיה 
הכנו־ מראשי  אחד  הינו  הלילה 
שהסיע  ברכב  שנהג  זה  והיה  פיה, 
בבואנוס  הרב  לביתו  הפורצים  את 
כשב־ נתפס  הכנופיה  חבר  איירס. 

מזויפת  ותעודה  אקדחים,  רשותו 
שהציגה אותו כחבר במשטרת אר־
העצורים  מניין  עולה  בכך  גנטינה. 

בגין התקיפה החמורה לשישה.
המ־ הנוכחי,  המעצר  לפני 
את  לעצור  הספיקה  כבר  שטרה 
האחרים,  הכנופיה  חברי  חמשת 
"קוקו"  הכנופיה  מנהיג  בראשם 
שנעצר באפריל האחרון. המעצרים 
התבצעו לאחר שבועות של מעקב, 
באזור,  אבטחה  למצלמות  תודות 
בזירת  שנמצאו  אצבע  וטביעות 

האירוע.
חודשים  כמה  לפני  כזכור, 

של  לביתו  פרצו  הכנופיה  חברי 
הרב דוידוביץ', אמרו לו כי "אנחנו 
הקהילה  של  הרב  שאתה  יודעים 
באלי־ אותו  הכו  ומיד  היהודית"- 
אשתו  את  קשרו  גם  בהמשך  מות. 
לפני  נאצה.  דברי  כלפיה  והשמיעו 
בחדרי  עברו  גם  התוקפים  צאתם 
וחפ־ כסף  הזוג  מבני  ושדדו  הבית 
המשטרה  ערך.  יקרי  אישיים  צים 
כשלד־ האירוע,  בחקירת  פתחה 
רקע  בעל  באירוע  מדובר  בריהם 
במ־ היהודית  בקהילה  אך  פלילי- 
האם  לבחון  מהרשויות  דרשו  דינה 
היה מניע אנטישמי לאירוע הקשה.

הגר"י זילברשטיין: "אין לברך 
'שהחיינו' למראה מפלס הכנרת 

שעלה בחורף"
לדברי הגר"י אינה דומה הכינרת לנילוס

מ‡: יר‡ל לבי‡
תחי־ של  השבתות  באחת 
המ־ ת"ח  יהודי  ניגש  הקיץ  לת 
בשכונת  חשוב  כולל  כראש  כהן 
והציג  בירושלים,  יובל'  'קרית 
שאלה  זילברשטיין  הגר"י  בפני 

מעניינת.
המשנה ברורה בסימן רכ"א 
"הרואה  כותב:  ה',  סעיף-קטן 
ורואהו  וחוזר  קטן,  כשהוא  נילוס 
בזמן שהוא גדול, ושמח בראייתו 
לו  דאין  אף  שהחיינו,  מברך   –
לזמן  מזמן  בא  דהוא  כיון  קרקע, 
לא  בראייתו,  ושמח  נהנה  והוא 
חבירו  את  הרואה  מאדם  גרע 
ושמח בראייתו, דמברך שהחיינו" 

וכו'.
מה  הת"ח,  שאל  זה,  לפי 

ורואה  לכנרת  מגיע  אני  אם  הדין 
את המפלס שעלה בחורף האחרון 
אז  גם  האם  משמעותית,  בצורה 
צריך לברך שהחיינו כמו בנילוס?
השיב  זילברשטיין  והגר"י 
שהחיינו  מברכים  לא  בשלילה. 
וזאת  שעלה,  הכנרת  מפלס  על 
שה־ מפני  האחת,  סיבות.  משתי 
נילוס היה מקור המים היחיד של 
בנילוס  המפלס  וכאשר  מצרים, 
עלה, גרם הדבר לתועלת כבירה, 
וממילא גם לשמחה עצומה, לכל 
בעניינה  משא"כ  מצרים.  תושבי 
שהוקם  לפני  שעד  הכנרת,  של 
ממנה  נהנו  לא  הארצי'  'המוביל 

כל תושבי הארץ.
לכ־ הנילוס  בין  שני  חילוק 
הגר"י  אמר   – בכך  מתבטא  נרת 

ברורה  שהמשנה   – זילברשטיין 
גם  שהנילוס  מקרה  על  מדבר 
מעבר  אל  וגלש  בשטחו,  התרחב 
הכנרת  ואילו  הרגילים,  לממדיו 
מתר־ אינה  אבל  מתגבהת,  רק 
הנראית  ההתרחבות  (וגם  חבת 
חזרה  בעצם  היא  החופים,  ליד 
הכנרת,  של  הרגילים  לממדים 
בגדר  לזה  לקרוא  אפשר  אי  אבל 

התרחבות).
שתקנו  שהברכות  וכיון 
מתאימות  להיות  צריכות  חז"ל 
במדויק לתנאים שנקבעו על ידי 
התנאים  דידן  ובנידון  חכמינו, 
שהחיינו.  לברך  אין  דומים,  אינם 
בטאונה   – ברמה'  'קול  (מתוך 
תמוז   ,332 גליון  אלחנן  רמת  של 

תשע"ט)

מגמה גוברת: היהודים 
הצעירים באירופה חוששים

44% מהצעירים היהודים ביבשת מדווחים כי חוו הטרדות על רקע אנטישמי, 
מרביתם חששו לדווח על כך לרשויות

מ‡ פ. יוחנן
אירו־ גוף  שערך  סקר 
מעלה  אדם  בזכויות  העוסק  פי 
היהודים  מהצעירים   47% כי 
את  לעזוב  שמחים  היו  באירופה 
לביט־ חשש  בשלל  ארצותיהם, 

חונם.
 JTA הידיעות  סוכנות 
כ 2,700-  הקיף  הסקר  כי  מדווח 
מרואיינים מארצות רבות ברחבי 
היבשת בגילאי 16-34. הצעירים 

שהם  סיפרו  עזיבה  על  שדיברו 
מגו־ ארץ  את  לעזוב  מעוניינים 
הרגישו  לא  שהם  "משום  ריהם 

בטוחים לחיות שם כיהודים".
אמרו  מהנשאלים   45%
ללבוש,  שלא  בוחרים  שהם 
לבוש  פריטי  להציג  או  לשאת 
בגלל  כיהודים,  אותם  המזהים 
שהם חוששים שייפגעו בשל כך.

כי  דיווחו  מהנשאלים   44%
אנטיש־ רקע  על  הטרדות  חוו 
לדווח  חוששים  מרביתם  מיות, 

לרשויות,  או  למשטרה  עליהן 
בהם  יפגעו  שהמטרידים  מחשש 

באופן רשה יותר.
מהצעירים  שליש  כשני 
שיש  סיפרו  באירופה  היהודים 
"הצ־ לישראל.  חזקה  זיקה  להם 
מחו־ באירופה  היהודים  עירים 
היהודית  לזהותם  מאוד  ברים 
נציבת  אמרה  ישראל",  ולמדינת 
צרכנות  לצדק,  האירופי  האיחוד 
ג'ורובה  ורה  המינים,  בין  ושוויון 

בעקבות פרסום הנתונים.

השכר הממוצע עלה בחודש אפריל
בלמ"ס ציינו כי נתוני המגמה במשק מצביעים על עלייה בשכר הממוצע 
למשרת שכיר ◆ בחודש אפריל ירד מספר משרות השכיר בתחום ההיי טק

מ‡ פ. יוחנן
למ־ ברוטו  הממוצע  השכר 
שוטפים  במחירים  שכיר  שרת 
 10,779 על  אפריל  בחודש  עמד 
לעומת   3.7% של  עלייה   – שקל 
כך  אשתקד.  המקביל  החודש 
לס־ המרכזית  הלשכה  מסרה 
ביותר  החד  הזינוק  טטיסטיקה. 
בענף  עובדים  של  בשכר  נרשם 
מספר   .9.4% - והאוכל  האירוח 
 3.707 על  עמד  השכיר  משרות 
לעומת  של 1.4%  עלייה  מיליון, 

אפריל 2018.
מיליון)   1.254)  33.8%
מכלל משרות השכיר במשק היו 
השכר  שבהם  כלכליים,  בענפים 
היה  שכיר  למשרת  הממוצע 
כלל  של  הממוצע  מהשכר  גבוה 
מיליון)   2.453)  62.2% המשק. 
מכלל משרות השכיר במשק היו 
השכר  שבהם  כלכליים  בענפים 
נמוך  שכיר  למשרת  הממוצע 
מהשכר הממוצע של כלל המשק. 
הגבוה  הממוצע  השכר 
ביותר היה בהיי טק (בענפי מידע 
ברו־ שקל   22,066  – ותקשורת) 
פיננסיים  בשירותים  בחודש.  טו 
הממוצע  השכר  בטוח  ושירותי 
ברוטו  שקל   21,420 על  עמד 

דורגו  השלישי  במקום  בחודש. 
אספ־ בענפי  שכירים  עובדים 
החשמל  (חברת  ומים  חשמל  קת 
ביוב  שירותי  בעיקר),  ומקורות 
(בעיקר  בפסולת  וטיפול  וטיהור 
בר־ תברואה  באגפי  עובדים 
שקל   18,722 מקומיות)  שויות 
דורגו  הרביעי  במקום  בחודש. 
עובדים שכירים בענפי תעשייה 
ואח־ שקל   15,235  – וחרושת 
מקומי,  במינהל  שכירים  ריהם: 
לאומי  וביטוח  ביטחון  ציבורי, 
בענף  בחודש.  שקל   15,199  –
מדעיים  מקצועיים,  שירותים 
ברוטו  הממוצע  השכר  וטכניים 
בשי־ שקל;   14,912 על  עמד 
דואר  אחסנה,  תחבורה,  רותי 
בענף  שקל;   12,194  – ובלדרות 
 – בבינו  שקל;   10,799  – הנדל"ן 
סיטונאי  במסחר  שקל;   10,107
מנו־ רכב  כלי  ותיקון  וקמעונאי 
בשירותי  שקל;   9,308  – עיים 
 9,066  – וסעד  רווחה  בריאות, 
שקל;   7,777  – בחינוך  שקל; 
 7,466  – ודייג  ייעור  בחקלאות, 
ותמיכה  ניהול  בשירותי  שקל; 
בידור  באומנות,  שקל;   6,239  –
בשירותים  שקל;   6,131 – ופנאי 
אחרים – 5,460 ובשירותי אירוח 

ואוכל – 5,319 שקל. 
מכלל  כי  ציינו,  בלמ"ס 
שירותי  בענף  השכיר  משרות 
בענף  המשרות  ואוכל,  אירוח 
האירוח היוו 17.1% בלבד והש־
כר הממוצע למשרת שכיר בענף 
גבוה   – שקל   8,204 על  עמד  זה 
מהשכר  של 54.2%  חד  בשיעור 
הממוצע של כלל עובדי שירותי 
אירוח ואוכל. במשרות שירותים 
המ־  – ביטוח  ושירותי  פיננסיים 
פיננסיים  שירותי  בענף  שרות 
הממוצע  והשכר   46.1% היוו 
עמד  זה  בענף  שכיר  למשרת 
גבוה   – בחודש  שקל   28,911 על 
מהשכר   35% של  חד  בשיעור 
 21,400) הענף  כלל  של  הממוצע 
שקל). בלמ"ס ציינו עוד, כי נתו־
על  מצביעים  במשק  המגמה  ני 
למשרת  הממוצע  בשכר  עלייה 
שכיר. עוד ציינו בלמ"ס, כי בחו־
משרות  מספר  היה  אפריל  דש 
 323.2 טק  ההיי  בתחום  השכיר 
לעומת   0.7% של  ירידה   – אלף 
מפילוח  עולה  עוד  מרץ.  חודש 
הנתונים, כי משרות השכיר בהיי 
מכלל   8.7% באפריל  היוו  טק 
לחודש  בדומה  במשק,  המשרות 

מרץ.
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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

צריכת השוקולד השנתית בארץ עומדת על כ-10,000 טון
הישראלים רוכשים מדי שנה למעלה מ-62 אלף טבלאות שוקולד, במשקל של כ-9,600 טון

מ‡ פ. יוחנן
טבלאות  כ־62,730  שנה  מדי  נמכרות  בישראל 
מנתונים  עולה  כך  טון.   9,634 שמשקלן   - שוקולד 
השו־ יום  לרגל  סטורנקסט  חברת  ידי  על  שסופקו 
קולד הבינלאומי שחל היום. עוד עולה כי קטגוריית 
טבלאות שוקולד מגלגלת כ־500 מיליון שקל בשנה, 
וכי בשלוש השנים האחרונות הקטגוריה נמצאת בצ־

מיחה של 7%.בתוך כך, מותג השוקולד ריטר ספורט 
ייצור  של  מהלך  השלים  כי  הודיע   (Ritter Sport)
בנוסף,  בר-קיימא.  מקקאו  שלו  מהשוקולד   100%

שוקול־ שלושה  של  סדרה  אלה  בימים  משיק  הוא 
מקקאו 100%  מיוצרים  שהם  רק  שלא  חדשים,  דים 
ארבעה  או  משלושה  עשויים  שהם  אלא  בר-קיימא, 

רכיבים בלבד.
ספו־ של "ריטר  הפעילות  מנהל  האנטר,  רודני 
הסביר:  אמריקה,  וצפון  דרום  התיכון,  במזרח  רט" 
”אנו מבינים כי רק אם נצליח להטיב את מצבם הכל־

כלי של החקלאים ולהפוך את גידול הקקאו לאטרק־
טיבי מבחינה כלכלית גם לדורות הבאים, נוכל לקבל 
מסיבה  בעתיד.  גם  הנדרשות  ובכמות  באיכות  קקאו 
זו אנו משתפים פעולה ותומכים בחקלאים במדינות 
יישום  ידי  על  שלנו,  הקקאו  את  רוכשים  אנו  שמהן 
הפולים  איכות  להגדלת  התורמות  מקומיות  תכניות 

והתשואה“.

בעיה נוספת 
התגלתה במטוס 

של בואינג
בעיות בטייס האוטומטי, קושי 
בהיגוי הידני, חוסר אמינות של 

החיישנים ותקלה במעבד, הן רק 
 MAX-חלק מהבעיות שהתגלו ב

 737

מ‡ פ. יוחנן
נוס־ תקלה 
במטוס  התגלתה  פת 
חברת  של  המקורקע 
 MAX-ה בואינג 
הבדיקה  בזמן   .737
החדשה  התוכנה  של 
ההזדקרות,  למניעת 
בטייס  בעיות  התגלו 

האוטומטי. 
של  הרגולטור 
האיחוד האירופי זיהה 
שקשו־ תקלות  כמה 
האוטו־ לטייס  רות 
את  דורש  והוא  מטי, 
מתן  לפני  תיקונן 
הרשאה להמריא. רוב 
היו  האלו  התקלות 
האיחוד  אבל  ידועות, 
לה־ עתה  מוכן  אינו 
מהן.  ולהתעלם  משיך 
שנמצאו,  הבעיות  בין 
הידני  בהיגוי  קושי 
בזווית  אמינות  וחוסר 
תקלה  החיישנים.  של 
הת־ המעבד  בחומרת 
גלתה גם על ידי רשות 
האמריקנית  התעופה 
ביחד  שעבר,  בשבוע 
מע־ את  לנתק  קושי 
האוטו־ הטייס  רכת 
חירום  במקרי  מטי 

מסוימים. 
התעו־ רשות 
גיל־ האירופית  פה 
הטייס  שמערכת  תה 
מת־ אינה  האוטומטי 

בצורה  תמיד  נתקת 
חי־ ובמקרי  אחידה, 
לגרום  עלול  זה  רום 
לא  לטייס  שבו  מצב 
לה־ זמן  מספיק  יהיה 
המערכת.  על  שתלט 
דורש  גם  האיחוד 
הטייסים  של  הכשרה 
הטייס  לתפעול 

האוטומטי.

תעופה  מומחי 
דרישות  כי  מעריכים 
עוד  יעכבו  אלו  תיקון 
המ־ של  שובו  את 
לפחות  לשמיים,  טוס 
לא  ועדיין  באירופה, 
הרשות  גם  אם  ידוע 
תדרוש  האמריקנית 
לפני  התיקון  את 
להמראה.  אישור 
האמריקנית  הרשות 
לתדמיתה,  חוששת 
זה  מקרה  עד  שכן 
התק־ שלה  הקביעות 
בלו בכל העולם, אולם 
במקרה של הדגם הזה 
האמריק־ הרשות 
האחרונה  הייתה  נית 
המטוס,  את  לקרקע 
כשבתעשייה האשימו 
יצרן  על  בהגנה  אותה 

המטוסים האמריקני.
ג  נ י א ו ב מ
"אנו  בתגובה:  נמסר 
עם  לפעול  ממשיכים 
ומספקים  הרגולטור 
עוב־ כשאנו  מידע, 
החזרה  לקראת  דים 
של  לשירות  הבטוחה 
בואינג  מקס".  מטוסי 
פרטים  חשפה  לא 
החדשה,  התקלה  על 
לוח  סיפקה  לא  וגם 
התק־ לתיקון  זמנים 
החברה  זה  בשלב  לה. 
שובם  את  מתכננת 
לשי־ המטוסים  של 
ספטמבר  במהלך  רות 
הקרוב. חלק מחברות 
את  שילבו  התעופה 
בלוחות  המטוסים 
לטיסות  רק  הזמנים 
בכמה  מאוקטובר. 
שאין  נקבע  מדינות 
למטוסים  להתיר 
לטוס לפני שנת 2020.
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דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב בשווי 1,600,000 ₪ 

רסעוד רגע שלך!
פ

נה
ש

מ
ים

בחסות:חי

טורקיה: חומר רדיואקטיבי 
נתפס ברכב

קליפורניום, המשמש לראשי קרב גרעיניים, נלכד בצפון המדינה • שווי 
החומר: 72 מיליון דולר 

מ‡ פ. יוחנן
טור־ בצפון  חריג  אירוע 
גרם   18.1 תפסו  שוטרים  קיה: 
מסוג  רדיואקטיבי  חומר  של 
פרטי.  רכב  בתוך  קליפורניום 
משתמשים  בו  בחומר  מדובר 
בת־ וכן  גרעיניים,  קרב  בראשי 
חומר  זהו  גרעיניות.  כוח  חנות 
שמדובר  אף  ועל  במיוחד,  יקר 
המוערך  שוויה  קטנה,  בכמות 

הוא 72 מיליון דולר. 
המשלוח,  של  היעד 
הטור־ הסוכנות  היה  לכאורה, 
קית לאנרגיה אטומית שנמצאת 
הרשויות  אך  אנקרה,  בבירה 

"לייבוא  כי  פרסמו  בטורקיה 
התקבל  לא  הזה  המשלוח 
נמצאת  בולו  הנדרש".  האישור 
מחוז  זהו  השחור.  הים  במחוז 
עם  בגבול  שמתחיל  מאוד  רחב 
בפ־ ומסתיים  במזרח  גיאורגיה 
ועתה  במערב,  איסטנבול  רברי 
חוקרים את מקור הרכב החריג. 
בה  בולו,  בין  הנסיעה  מרחק 
הסוכנות  לבין  המשלוח,  נתפס 
הטורקית לאנרגיה אטומית הוא 
הת־ בעקבות  בלבד.  כשעתיים 

פיסה נעצרו חמישה חשודים.
יסוד  הוא  קליפורניום 
מסוכן  רדיואקטיבי  כימי 

לראשונה  ייצרו  אותו  במיוחד, 
בשנת  קליפורניה  באוניברסיטת 
1950, ומספרו האטומי הוא 98. 
באנקרה  נתפסו   2018 במרץ 
כק־ שנחשד  מחומר  ק"ג   1.4
בסופו  התגלה  אך  ליפורניום, 
שאינו  אורגני  כחומר  דבר  של 
החומר  כיום,  רדיואקטיבי. 
הברית  ובארצות  ברוסיה  מיוצר 
שב־ הנמנע  מן  שלא  כך  בלבד, 
שמבוצ־ רבות  להברחות  דומה 
עות דרך טורקיה - החומר יועד 
מעוניין  שלא  לגוף  או  למדינה 
קליפו־ מייבא  הוא  כי  שייוודע 

רניום.

www.askan.co.il
02-940-4050

Samsung galaxy A80

איראן טוענת: מכלית הנפט שבריטניה 
עצרה לא הייתה בדרכה לסוריה

בגלל גודלה, מכלית הנפט לא עברה דרך תעלת סואץ אלא דרך מצרי גיברלטר

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האיראני  החוץ  שר  סגן 
הכחיש את טענתה של בריטניה, 
שהממלכה  הנפט  מכלית  שלפיה 
לסוריה.  בדרכה  הייתה  לכדה 
המכ־ כי  אמר  האיראני  הבכיר 
לית כלל לא יועדה לסוריה, זאת 

למרות הטענה הבריטית. סגן שר 
אראקצ'י,  עבאס  האיראני,  החוץ 
מיועדת  הייתה  לאן  מלומר  נמנע 
המכלית, אך אמר כי מדובר היה 

"ביעד אחר". 
את  בדבריו  תקף  אראקצ'י 
בריטניה ואמר כי המכלית עברה 

למצרי  סמוך  בינלאומיים  במים 
מתיר  שאינו  באופן  גיברלטר, 
עוד  עליה.  להשתלט  לבריטניה 
הס־ כי  האיראני,  הבכיר  הבהיר 
פינה עברה במצרי גיברלטר ולא 

בתעלת סואץ בגלל גודלה.
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דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב בשווי 1,600,000 ₪ 

רסעוד רגע שלך!
פ

נה
ש

מ
ים

בחסות:חי

טורקיה: חומר רדיואקטיבי 
נתפס ברכב

קליפורניום, המשמש לראשי קרב גרעיניים, נלכד בצפון המדינה • שווי 
החומר: 72 מיליון דולר 

מ‡ פ. יוחנן
טור־ בצפון  חריג  אירוע 
גרם   18.1 תפסו  שוטרים  קיה: 
מסוג  רדיואקטיבי  חומר  של 
פרטי.  רכב  בתוך  קליפורניום 
משתמשים  בו  בחומר  מדובר 
בת־ וכן  גרעיניים,  קרב  בראשי 
חומר  זהו  גרעיניות.  כוח  חנות 
שמדובר  אף  ועל  במיוחד,  יקר 
המוערך  שוויה  קטנה,  בכמות 

הוא 72 מיליון דולר. 
המשלוח,  של  היעד 
הטור־ הסוכנות  היה  לכאורה, 
קית לאנרגיה אטומית שנמצאת 
הרשויות  אך  אנקרה,  בבירה 

"לייבוא  כי  פרסמו  בטורקיה 
התקבל  לא  הזה  המשלוח 
נמצאת  בולו  הנדרש".  האישור 
מחוז  זהו  השחור.  הים  במחוז 
עם  בגבול  שמתחיל  מאוד  רחב 
בפ־ ומסתיים  במזרח  גיאורגיה 
ועתה  במערב,  איסטנבול  רברי 
חוקרים את מקור הרכב החריג. 
בה  בולו,  בין  הנסיעה  מרחק 
הסוכנות  לבין  המשלוח,  נתפס 
הטורקית לאנרגיה אטומית הוא 
הת־ בעקבות  בלבד.  כשעתיים 

פיסה נעצרו חמישה חשודים.
יסוד  הוא  קליפורניום 
מסוכן  רדיואקטיבי  כימי 

לראשונה  ייצרו  אותו  במיוחד, 
בשנת  קליפורניה  באוניברסיטת 
1950, ומספרו האטומי הוא 98. 
באנקרה  נתפסו   2018 במרץ 
כק־ שנחשד  מחומר  ק"ג   1.4
בסופו  התגלה  אך  ליפורניום, 
שאינו  אורגני  כחומר  דבר  של 
החומר  כיום,  רדיואקטיבי. 
הברית  ובארצות  ברוסיה  מיוצר 
שב־ הנמנע  מן  שלא  כך  בלבד, 
שמבוצ־ רבות  להברחות  דומה 
עות דרך טורקיה - החומר יועד 
מעוניין  שלא  לגוף  או  למדינה 
קליפו־ מייבא  הוא  כי  שייוודע 

רניום.

www.askan.co.il
02-940-4050

Samsung galaxy A80

איראן טוענת: מכלית הנפט שבריטניה 
עצרה לא הייתה בדרכה לסוריה

בגלל גודלה, מכלית הנפט לא עברה דרך תעלת סואץ אלא דרך מצרי גיברלטר

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האיראני  החוץ  שר  סגן 
הכחיש את טענתה של בריטניה, 
שהממלכה  הנפט  מכלית  שלפיה 
לסוריה.  בדרכה  הייתה  לכדה 
המכ־ כי  אמר  האיראני  הבכיר 
לית כלל לא יועדה לסוריה, זאת 

למרות הטענה הבריטית. סגן שר 
אראקצ'י,  עבאס  האיראני,  החוץ 
מיועדת  הייתה  לאן  מלומר  נמנע 
המכלית, אך אמר כי מדובר היה 

"ביעד אחר". 
את  בדבריו  תקף  אראקצ'י 
בריטניה ואמר כי המכלית עברה 

למצרי  סמוך  בינלאומיים  במים 
מתיר  שאינו  באופן  גיברלטר, 
עוד  עליה.  להשתלט  לבריטניה 
הס־ כי  האיראני,  הבכיר  הבהיר 
פינה עברה במצרי גיברלטר ולא 

בתעלת סואץ בגלל גודלה.

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
http://bit.ly/32nZame
http://bit.ly/2E0qA61-askan
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בחסות:

ca.1221.org.il

דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב 
עוד רגע שלך! בשווי 1,600,000 ₪ 

רס
פ

נה
ש

מ
ים

חי

צפון קוריאה שחררה אזרח 
אוסטרלי שעצרה לאחרונה

אזרח אוסטרלי שוחרר לאחר שנעלם באופן מסתורי במדינה המסוגרת ◆ 
שוחרר לאחר מאמץ דיפלומטי קדחתני 

מ‡ פ. יוחנן
שנעלם  אוסטרלי  אזרח 
קוריאה,  צפון  בירת  בפיונגיאנג, 
אוסט־ לשגרירות  והגיע  שוחרר 
רליה בסין, כך מסר ראש ממשלת 
בפר־ מוריסון,  סקוט  אוסטרליה 
למנט, וכן כך הודיעה השגרירות 
סי־ אלק  בבייג'ינג.  האוסטרלית 
גליי (29), סטודנט באוניברסיטת 
קים איל סונג, בפיונגיאנג, בירת 
עם  והקשר  נעלם  קוריאה  צפון 

משפחתו נותק בחודש שעבר.
קוריאנית  דובר  סיגליי, 
שוטפת,  בצורה  ומנדרינית 
קוריאה  לצפון  לראשונה  הגיע 
לסי־ התגורר  הוא  מאז  ב-2012, 
על  כתב  המדינה,  בבירת  רוגין 
ידיעות  פרסם  וכן  בה  החיים 
 NK News  בשם באתר  עליה 
שהתמקד בקורה במדינה. מעבר 
לכך הוא גם סייע לאנשי עסקים 

זרים שביקרו במדינה.
נותק  איתו  שהקשר  אלא 
יומיים  ואחרי  שעבר  בחודש 
משפחתו  פנתה  שתיקה  של 

בבקשה  אוסטרליה  לממשלת 
בקשר  איתנו  היה  "אלק  לעזרה. 
שלו  ההיעלמות  ולכן  יומי  יום 
מדאיגה",  היתה  שלו  והשתיקה 

מסרו קרובי המשפחה.
פנתה  הפנייה  בעקבות 
לשבדיה  אוסטרליה  ממשלת 
המערביות  המדינות  אחת  שהיא 
שגרירות  שמחזיקות  היחידות 
מסייעת  היא  ולכן  בפיונגיאנג 
בקשר  רבות  מערביות  למדינות 
בבעיות  הקוריאני  השלטון  עם 

מסוג זה.
הפ־ את  העלו  השבדים 
בכירים  לפני  האוסטרלית  נייה 

הצדדים.  בין  ותיווכו  בקוריאה 
כיום  וכאמור  השפיע  המהלך 
נחת הצעיר האוסטרלי בסין. עם 
הנחיתה מסר סיגליי כי "אני מר־
גיש בסדר גמור הכל טוב איתי", 
הוא  נעלם  מדוע  כשנשאל  אולם 
התחמק מהתשובה וענה כי "נע־
שאני  העיקר  כרגע  זה  את  זוב 

כאן".
אוסטרליה  ממשלת  ראש 
עצמו גם לא התייחס למקרה ורק 
ואמר  שבדיה  ולממשלת  הודה 
מאד  אפקטיבית  דוגמה  כי "זוהי 
מא־ שנעשים  וקשרים  לשיחות 

חורי הקלעים".

במקום מתקן לטיהור שפכים: 

1,100 יחידות דיור בהרצליה
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור הפקידה תכנית 
להקמת מתחם מגורים, תעסוקה, מסחר ופארק עירוני בהרצליה, במקום מתקן 

לטיהור שפכים

מ‡ פ. יוחנן
לתכנון  הארצית  הוועדה 
מועדפים  מתחמים  של  ולבנייה 
להפ־ החליטה  (הותמ"ל)  לדיור 
קיד תוכנית להקמת מתחם מגו־
 53 דיור,  יחידות   1,100 בן  רים, 
אלף מ"ר תעסוקה ומסחר ופארק 
עירוני בהרצליה, במקום המתקן 
שפועל  (מט"ש)  שפכים  לטיהור 
כיום בסמוך לנתיבי איילון. מתקן 
כיום  מהווה  השפכים  טיהור 
הקיימות  השכונות  עבור  מטרד 
וברמת  בהרצליה  והמתוכננות 
להתפנות  וצפוי  עתיד  השרון 

הממשלה  בין  להסכם  בהתאם 
המ־ פינוי  עם  הרצליה.  לעיריית 

תקן, הרצליה תחובר לשפד"ן.
ע"י  שקודמה  התוכנית 
כוללת  ישראל,  מקרקעי  רשות 
דיור,  יחידות  כ-1,100  כאמור 
חזיתות  בשילוב  תעסוקה  שטחי 
כ-53,000  של  בהיקף  מסחריות 
הבי־ איילון.  נתיבי  לאורך  מ"ר 
מבנים  כולל  בתוכנית  המוצע  נוי 
בבניה  קומות   10 עד  של  בגובה 
עי־ רצף  על  השומרת  מרקמית 
רוני ומשתלבת עם הבינוי הקיים 

כיום.

הדיור,  ליחידות  בנוסף 
עבור  שטחים  כוללת  התוכנית 
צי־ תחבורה  מסוף  ציבור,  מבני 
פארק  וכן  עירונית  כיכר  בורית, 
של  שטח  על  שישתרע  עירוני 
כ-106 דונם. הפארק כולל חיבו־
הפתוחים  השטחים  למערך  רים 
להוות  וצפוי  וסביבתה  בתכנית 
מוקד פעילות לאזור כולו. בהיבט 
כוללת  התוכנית  התחבורתי, 
השרון  ברמת  יבנה  מדרך  חיבור 
למערב הרצליה באמצעות מעבר 
הרכ־ ומסילת  דרך 20  מעל  עילי 

בת.
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חברות הביטוח יידרשו לחדש 
כל שנתיים את ביטוח התאונות 

האישיות מול המבוטח
הממונה על שוק ההון פרסם טיוטת הסדרה חדשה של התחום, על רקע כשלים 
רבים בשיווק הפוליסות ללקוחות ◆ לראשונה הפוליסות יוכלו להיות משווקות 

רק על ידי סוכני ביטוח

מ‡ פ. יוחנן
ממונה על רשות שוק ההון, 
ברקת,  משה  וחיסכון,  ביטוח 
המס־ הוראות  טיוטת  פירסם 
ביטוח  ענף  את  בראשונה  דירות 
הפך  זה  ענף  אישיות.  תאונות 
האחרון,  בעשור  במיוחד  נפוץ 
הביטוח  שחברות  והפרמיות 
עקבי  באופן  גדלו  מהן  נהנות 
תקופה  באותה  מ-500%  ביותר 
לכ-1.8  ב2007  מיליון  מ-290   -

מיליארד שקל ב-2017.
אישיות  תאונות  ביטוח 
כספי,  סכום  למבוטח  מעניק 
כאשר  מראש,  שנקבע  בהיקף 
תאונה.  בעקבות  נזקים  נגרמים 
בפי־ מזכה  הבסיסי  הביטוח 
נכות  או  מוות  של  במקרים  צוי 
לרכוש  וניתן  מתאונה,  כתוצאה 
גם  בפיצויים  המזכות  הרחבות 
כוויות,  שברים,  של  במקרים 
אשפוז, מחלות ומקרי סיעוד. יש 
בע־ שהן  טווח  קצרות  פוליסות 

גם  וקיימות  שנה,  של  תוקף  לות 
התקפות  טווח,  ארוכות  פוליסות 

עד גיל 80.
מתמק־ ההון  שוק  רשות 
השיווק  באופן  בהוראותיה  דת 
ובהיקף  הביטוח  של  הבעייתי 
ברשות  מבקשים  כך  הפוליסה. 
יבצ־ הביטוח  חברות  כי  לקבוע 
כדי  המכירה  בהליך  שינויים  עו 
מרצון,  ועסקה  שקיפות  להבטיח 
הפו־ של  מכירה  ידי  על  למשל 
ולא  נפרד  צירוף  בהליך  ליסה 
שיחת  אחר.  ביטוח  מכירת  אגב 
בת־ מפורש  ציון  תכלול  המכירה 
חילתה כי מדובר בשיחת מכירה 
תוך  אישיות,  תאונות  ביטוח  של 
הפו־ כוללת  מה  מפורט  הסבר 
המבוטח  הסכמת  וקבלת  ליסה, 
את  לשקול  זמן  לו  שניתן  לאחר 
ההצעה. ברשות מבקשים לקבוע 
גם כי המבוטח יצטרך לתת הסכ־
מה לחידוש הביטוח מדי שנתיים.
הגדרה  כוללות  ההוראות 

שתכלול  הפוליסה,  של  אחידה 
שב־ אשפוז,  נכות,  למוות,  כיסוי 
קו־ ההוראות  החלמה.  וימי  רים 
בעות הגדרות רחבות יותר למונח 
"תאונה" לעומת הנהוג כיום. לפי 
הרשות, "כיום כוללות הפוליסות 
קטנות'  ו'אותיות  רבים  חריגים 
מבו־ שתביעות  לכך  שמובילות 
משו־ לא  או  נדחות  רבים  טחים 

למות במלואן".
גם  לטפל  מבקשת  הרשות 
חברות  שבהם  הרבים  במקרים 
הביטוח קובעות אחוזי נכות נמו־
כים מאלו שנתבעו על ידי המבו־
ידה.  על  נבדק  שהוא  מבלי  טח, 
נקבע  ההוראות,  טיוטת  במסגרת 
תתבסס  הנכות  אחוזי  שקביעת 
בלבד,  רפואית  דעת  חוות  על 
שנ־ הנכות  לאחוזי  משקל  ויינתן 
הלאומי.  הביטוח  ידי  על  קבעו 
הפוליסה  מכירת  ההוראות,  לפי 
תתבצע רק על ידי בעל רישיון - 

סוכן ביטוח או חברת ביטוח.

סוריה: 544 הרוגים בהפצצות רוסיות
על פי ארגוני זכויות אדם, לפחות 544 בני אדם נהרגו ועוד 2000 נפצעו 

במתקפות של חיל האוויר הרוסי בסוריה בחודשיים האחרונים בלבד

מ‡ פ. יוחנן
המעורבות הרוסית במלחמת 
לגבות  ממשיכה  בסוריה  האזרחים 

כמות גבוהה של קורבנות.
על פי "הארגון הסורי לזכויות 
אדם" מאז החלה מתקפה משולבת 
של צבא סוריה יחד עם חיל האוויר 
האחרו־ המורדים  מעוזי  על  הרוסי 
לפחות  נהרגו  כחודשיים,  לפני  נים 
נפצעו,   2000 ועוד  אדם  בני   544

חלק גדול מהם באופן קשה.

קרב  מטוסי  הדיווח,  פי  על 
באפריל  ב-26  הצטרפו  רוסיים 
הגדולה  במתקפה  סוריה  לצבא 
בעיר  המורדים  מעוזי  על  ביותר 
של 544  חיים  את  שגבתה  אידליב, 
יל־  130 ביניהם  לפחות,  אדם  בני 
נפצעו  אדם  בני   2117 עוד  דים. 
במתקפות הבלתי פוסקות מאז של 

צבא סוריה ורוסיה יחד.
נהרגו  האחרון  שישי  ביום 
ילדים,  מספר  בהם  אדם,  בני   15
מטוסי  שהטילו  תבערה  מפצצות 

חיל האוויר הרוסי על הכפר ממביל 
במחוז אידליב.

 300 לפחות  האו"ם,  פי  על 
בחודשים  נאלצו  אדם  בני  אלף 
בע־ בתיהם  את  לעזוב  האחרונים 
לשטחים  ולעבור  ההפצצות  קבות 
טורקיה.  עם  לגבול  סמוך  פתוחים 
כי  הטענות  את  הכחישה  מוסקבה 
אזורים  הפציץ  הרוסי  האוויר  חיל 
מאות  של  למותם  וגרמו  אזרחיים 
המורדים  את  והאשימה  האזרחים, 

הסוריים בהרג ההמוני.

ברק בהצהרה מפתיעה: אין לי 
בעיה להיות מספר 2 של עמיר פרץ

"אעשה כל שאדרש כדי להחליף את נתניהו"

מ‡: ח. פרנ˜ל
אמר,  פרץ  שעמיר  לאחר 
כי לאהוד ברק אין את הלגיטימ־
הראשון,  המקום  את  לדרוש  ציה 
(שני)  אתמול  ואמר  ברק,  הפתיע 
המקום  על  לוותר  מוכן  הוא  כי 
הראשון ולהיות מספר שתים של 
להיות  בעיה  לי  "אין  פרץ.  עמיר 
מספר 2 של עמיר פרץ. אני פועל 
מיקוד  עם  גדול  גוש  שיהיה  לכך 
שזמנו  שמבין  נתניהו,  להפלת 
וילך,  בתבונה  ינהג  שאם   - עבר 
לא ימצא עצמו בכלא", אמר ברק.
שדבריו  היא  ההערכה 
השבוע,  סוף  סקרי  בעקבות  באו 
לפיהם אהוד ברק מגרד את אחוז 
מסוימים  סקרים  ולפי  החסימה 

הוא אף לא עובר אותו.
 

כלי שחמט מימי הביניים נמכר 
בקרוב למיליון דולר

החוקרים מעריכים כי מדובר בכלים שיצרו ויקינגים משנהב ◆ בעשרות השנים 
האחרונות הכלי היה ברשות סוחר עתיקות

מ‡ פ. יוחנן
הביניים,  מימי  שחמט  כלי 
מ-10  בפחות  ה-60'  בשנות  שנרכש 
פומ־ במכירה  השבוע  נמכר  דולרים, 

בית בסכום של 924 אלף דולר. הכלי, 
בס־ שהתגלה  לואיס  לשחמט  השייך 
אנוני־ לקונה  נמכר  ב-1831,  קוטלנד 
בלונדון.  סותביס  המכירות  בבית  מי 

ההערכה היא כי כלי השחמט נוצר על 
ידי ויקינגים.

כלי השחמט נרכש ב-5 ליש"ט 
 1964 בשנת  עתיקות  סוחר  ידי  על 
בירושה  הכלי  עבר  מאז  באדינבורו. 
בתו  החליטה  ולאחרונה  במשפחתו 
של הסוחר למכור את הפריט העתיק. 
הפריט  את  כינו  שם  המכירות,  בבית 

המפורסמים  השחמט  מכלי  "אחד 
הערי־ הביניים",  מימי  ששרדו  ביותר 
כו ששוויו בין 670 אלף דולר ל-1.26 

מיליון.
שנוצר  שחמט  בכלי  מדובר 
ס"מ.  גובהו 8.8  ניבתנים.  של  משנהב 
נוצרו  השחמט  שכלי  היא  ההערכה 
בסוף המאה ה-12 או בתחילת המאה 
הכלי  כי  מעריכים  החוקרים  ה-13. 

הוא חייל. 
לואיס  באי  נמצאו  הכלים   93
הם  לואיס.  שחמט  מכונים  הם  ולכן 
לאחר  הנראה  ככל  בחול,  נקברו 
שהוויקינגים שהתגוררו במקום עברו 
באי  נמצאו  הכול  בסך  אחר.  למקום 
במו־ נמצאים  מהם  ו-82  כלים   93
במוזיאון  נוספים  וכמה  הבריטי  זיאון 
הכלים  מבין 93  באדינבורו.  המלכותי 
ארבעה  חמישה,  חסרים   - שנמצאו 
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ונצואלה: נציגי הממשלה והאופוזיציה 
ייפגשו בברבדוס

מנהיג האופוזיציה אמר כי השיחות צריכות לייצר פתרון יציב שיהיה לאורך זמן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בוונצואלה  האופוזיציה  מטעם  נציגים 
בהנה־ הממשלה  מטעם  נציגים  עם  ייפגשו 
להשכין  באפשרות  לדון  במטרה  מדורו,  גת 
בשיחות  המתווכת  השסועה.  במדינה  שלום 
השלום בין הצדדים היא נורבגיה, זאת כחלק 
מהניסיון למנוע את המשך המשבר במדינה 

הענייה.
מנהיג האופוזיציה, חואן גואידו, אמר 
יציב  פתרון  לייצר  השיחות  סבב  על  כי 
למפל־ לשמש  יכול  לא  הוא  וכי  זמן  לאורך 
מדורו,  ידי  על  המובלת  הסוציאליסטית  גה 

כתירוץ למשיכת זמן.

 האיחוד האירופי בוחן פסגת חירום 
במטרה להציל את הסכם הגרעין
גרמניה קראה לאיראן שלא לנקוט בצעדים נוספים שיערערו את הסכם הגרעין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ידי  על  הגרעין  הסכם  הפרת  בעקבות 
מעצ־ את  לכנס  האירופי  האיחוד  שוקל  איראן 
מות העולם שעדיין חתומות על הסכם הגרעין, 
זאת במטרה לנסות ולהציל את ההסכם. האיחוד 
האיחוד  ראשי  לפיה  הודעה,  פרסם  האירופי 

שוקלים את המהלך.
להת־ נועדה  המתוכננת  החירום  פסגת 
מודד עם הודעתה של איראן, לפיה היא החלה 
להעשיר אורניום מעל לרמה של ה-3.67 אחוזים 
ההודעה  מלבד  הגרעין.  הסכם  לפי  לה  שהותרו 
של האיחוד, גם גרמניה הגיבה לצעד האיראני. 
בהודעה של משרד החוץ הגרמני הובעה דאגה 
אל  אורניום  תעשיר  היא  כי  איראן  מעבר לרמה שהותרה לפי הסכם הגרעין.מהודעת 

"אנו קוראים לאיראן לא לנקוט בצעדים 
לשון  הגרעין",  הסכם  על  שיערערו  נוספים 

הודעת משרד החוץ הגרמני.

אנשי ה'צמרת' מתכנסים:

וועידת הנדל"ן החרדית חוזרת
וועידת 'צמרת' מתכנסת זאת השנה השנייה ברציפות ◆ תעסוק בכל נושאי הליבה של עולם הנדל"ן 

והעסקים החרדי, כמו גם בהתפתחות העירונית בערים החרדיות

'חרי' בכ :‡מ
הנדל"ן  עולם  ובכירי  עסקים  אנשי  מאות 
בוועידת  השתתפותם  את  אישרו  כבר  החרדי 
כשבועיים  בעוד  שתתקיים  השנייה  'צמרת' 
(יום שלישי כ' תמוז – 23.07.2019) ב׳הדר סיטי  
צפויים  באירוע,  גן.  ברמת  היוקרתי  טאואר׳ 
ובשל־ במשק  בכירים  ממשל,  גורמי  להשתתף 
טון המקומי, גורמים במערכת הבנקאות ומאות 
בענף  עסקים  ואנשי  אדריכלים  קבלנים,  יזמים, 

הנדל"ן.
הש־ השנה  זאת  מתכנסת  'צמרת'  וועידת 
של  הליבה  נושאי  בכל  ותעסוק  ברציפות,  נייה 
בהתפ־ גם  כמו  החרדי,  והעסקים  הנדל"ן  עולם 

תחות העירונית בערים החרדיות.
לח־ זכתה  הוועידה  שעברה  בשנה  כזכור, 
העסקים  אנשי  בקרב  גדולה  והתעניינות  שיפה 
שר  של  השתתפותם  לאור  ההחלטות,  ומקבלי 
השיכון דאז יואב גלנט, לצד פוליטיקאים חרדים 
חשובים, ראשי רשויות, וכן בכירים מגופים כל־

כליים מובילים ובכירי המשק הישראלי.

פל־ תהווה  השנייה,  'צמרת'  ועידת  גם 
אנשי  בין  שתחבר  מקצועית  עסקית  טפורמה 
בפת־ לעסוק  כדי  ממשל,  ואנשי  יזמים  עסקים, 
כמו  החרדי  הציבור  את  שמעסיקות  סוגיות  רון 
תכניות  קידום  החרדיות,  בערים  הדיור  מצוקת 
חריש וכסיף ויוזמות ממשלתיות להפחתת מצו־

קת הדיור.
פאנ־ הרצאות  יתקיימו  הוועידה  במהלך 
לים וסדנאות בהשתתפותם של מר יצחק הרצוג 
יו"ר הסוכנות ושר השיכון לשעבר,  זאב ביילסקי 
ראש מטה הדיור הלאומי, בנימין דרייפוס מנכ"ל 
מנהל  שמרון  עדיאל  והבינוי,  השיכון  משרד 

רשות מקרקעי ישראל, הבנקאי הותיק והמוערך 
מר אורי יוניסי, סגן מנהל החטיבה הקמעונאית 
מרכזית  חסות  נטלה  שאף  טפחות,  מזרחי  בבנק 

באירוע לצד קבלנים ויזמים מובילים. 
שר  הוועידה  במת  על  יתארח  בנוסף, 
את  שיסקור  דרעי  אריה  הרב  ש"ס  ויו"ר  הפנים 
המדיניות הממשלתית בנושא ויציג את התכניות 
העתידיות לצמצום המצוקה תוך התייחסות לת־

כניות תמ"א 38 ועוד.
ומנכ"ל  הוועידה  יזם  מרגליות,  דוד  לדברי 
חברת 'יעדים - ניהול פרוייקטים והפקות'- "בת־
חום הנדל"ן, הרבה יותר מבכל תחום עסקי אחר, 
בולט יותר ויותר הצורך ביצירת חיבורים בין הגו־
רמים השונים הפועלים בענף. מנוף מרכזי וחשוב 
שיותר  כמה  להכיר  הוא  הנדל"ן,  בענף  להצלחה 
ולכן  עסקיים.  חיבורים  ולייצר  מפתח  גורמי 
מטרת הוועידה היא, בראש ובראשונה לאחד את 
באופן  שעוסקים  החרדי  בציבור  העסקים  בעלי 
פלטפור־ השונים, ולייצר  הנדל"ן  בענפי  מקצועי 
עסקיים  וחיבורים  פעולה  שיתופי  שתאפשר  מה 

חדשים, לטובת כלל העוסקים בענף".

פרנו // „ו„ פרי„

ספר 'מעט מהרבה' 
ישמח לב מבקשי ה'. בחיבה יתירה נתקבלה בציבור בני התורה הופ־
עתו לאור עולם של הספר הנפלא 'מעט מהרבה' על הלכות נדה, כשמו כן 
הוא מעט הכמות ורב האיכות, המסכם בקיצור נמרץ ובסדר נפלא את דברי 
מפורט  סעיף  כשכל  ובנעימה,  ברורה  בשפה  כליו,  ונושאי  ערוך  השולחן 
ומחולק לפי נושאי הסעיף דבר דבור על אופניו. ערוכים ביד אמן הרה"ג 
רבי ברוך כ"ץ שליט"א ראה"כ 'תורתם קבע' בביהמ"ד סערט ויז'ניץ עיה"ק 

ירושת"ו.
עולם  של  המזרח  בכותל  כבוד  של  מקום  לו  קנה  כבר  הנ"ל  הספר 
התורה, כשהופיע לאור עולם לראשונה לפני ארבע שנים בפורמט קונטרס, 
ונתקבל בחיבה יתירה בין לומדי התורה שהתענגו מסגנון סידור הדברים 
הערוכים בלשון צחה ובהירה, היות אשר רבים מן הלומדים, בבואם לשנן 
ריבוי  בראותם  בלבבם  מורך  נכנס  זה,  חשוב  במקצוע  לימודם  על  ולחזור 
זרועה,  לא  בארץ  הם  ונבוכים  כהר,  להם  נדמה  הלשון  ואריכות  השיטות 
העוס־ לכל  אור  של  צוהר  נפתח  עולם  לאור  הזה  הספר  צאת  עם  אולם, 
קים בשינון וחזרה, כאשר הספר בנוי לתלפיות דבר דבור על אופניו, ערוך 
ומסודר בסידור נאה ומדוקדק בתכלית הקיצור, כל סעיף מסודר ומחולק 
מחודדין  ד"ת  ויהיו  בו  ממשמשת  הכל  יד  שתהא  נפש,  לכל  השוה  באופן 
בפיהם כמונח בקופסא. ואכן דבר הופעתו של הספר לאור עולם גרמה כבר 
אז לגל של ביקושים רבים, ונתקבל בחיבה על שולחנם של ת"ח שמצאו בו 
את שאהבה נפשם, עד שכבר אזלו כל הספרים מן השוק, ורבים אומרים מי 

יראנו טוב והפצירו במחבר שידפיסנו בשנית. 
ועתה הניף הרב המחבר ידו שנית במהדורה החדשה, ואזר כגבר חל־
ציו ואיזן וחיקר בעמל ויגיעה ובדיבוק חברים את כל ההלכות הדק היטב 
מרישא ועד גמירא. והוסיף תיקונים נחוצים אשר עלו ובאו בלימוד, בנוסף 
הכו־ אברכי  המדרש  בית  יושבי  מאת  שנתקבצו  והערות  תיקונים  לשאר 
חדשה  במהדורה  עולם  לאור  והוציאו  השנים.  במשך  בספר  שעסקו  ללים 
ומפוארת מאירת עיניים ומשובבת נפש, בפורמט ספר למען יעמוד לימים 

רבים.  
זכה הספר לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן שהתבשמו לאורו, 
והתפעלותם  ושמחתם  התלהבותם  מרוב  מגדרם  יצאו  הפוסקים  גדולי 
מהספר הנחוץ הן למורי הוראה יושבי על מדין והן ללומדי השו"ע, כולם 
כאחד יעידון יגידון בגודל התועלת שיש בספר הזה, כפי שכבר עלו בהס־
כמה גדולי הרבנים שליט"א, הלא המה: כ"ק מרן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ 
שליט"א, והרבנים הגאונים רבי שמאי קהת הכהן גראס, רבי אברהם יצחק 
הלבר־ שמואל  שמעון  ורבי  גנס  ישראל  רבי  מוצפי,  ציון  בן  רבי  אולמאן, 
קוצר  מפני  בהסכמתם  לשונם  להעתיק  כרוכלא  נלך  ולא  שליט"א,  שטאם 
היריעה, אך נסתפק בדבריו הנלהבים של אחד מהם: "קראתי את החיבור 
העוצמה  מגודל  מרובה,  בהתפעלות  נדהם  ועמדתי  רבה,  בשקיקה  הנפלא 
כליו  ונושאי  ערוך  מהשלחן  והנחוצות  העיקריות  מההלכות  ההקפה  של 
כלבבה, הדיוק הקפדני בכל עיקרי הנושאים והדיונים ההלכתיים כתובים 
בתבונה ובחכמה מרובה, בעיקר הלכות ווסתות הברורות והקולעות בעי־
קר כל פרט ופרט מעט המחזיק את המרובה. חיבור יקר זה אשר יוגש על 
ללומדים  ראשונה  ממדריגה  עזר  כלי  ישמש  ההלכה,  פוסקי  של  שולחנם 
מהמבו־ ולצאת  השונות  השיטות  את  ולסכם  לדעת  המבקשים  והמעיינים 
כה, וביותר התפעלתי מהדיוק והקליעה אל המטרה בדברי הגאון ה"פתחי 
בברכה,  המפולפלים  והדיבורים  והרחבים  העמוקים  בדבריו  ז"ל  תשובה" 
והמחבר שליט"א קלע בעיקרי הדברים אשר אינם תמיד נגלים לכל מעיין, 
והגישם באופן חד וברור לעיני הקורא העוסק במלאכה. ספר יקר זה מומלץ 
ביותר לציבור שוחרי התורה, למורי ההוראה, לאברכים העוסקים בסוגיות 

הרחבות, ולכלל הציבור. אשרי האיש אשר חיבור זה יצא מתחת ידו".
משמיא  אשר  שליט"א  המחבר  הרה"ג  את  לברך  אלא  לנו  נותר  לא 
קזכו ליה לזכות את הרבים בחיבורו הנפלא, שיזכה להמשיך להפיץ את דבר 
ה' זו הלכה, ולהאיר עיני ישראל בעוד חיבורים כהנה וכהנה כאשר היתה 

באמנה אתו, לתועלת ולזיכוי הרבים לאורך ימים ושנים. 
להשיג בחנויות הספרים. הפצה: הפצת הספר
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ונצואלה: נציגי הממשלה והאופוזיציה 
ייפגשו בברבדוס

מנהיג האופוזיציה אמר כי השיחות צריכות לייצר פתרון יציב שיהיה לאורך זמן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בוונצואלה  האופוזיציה  מטעם  נציגים 
בהנה־ הממשלה  מטעם  נציגים  עם  ייפגשו 
להשכין  באפשרות  לדון  במטרה  מדורו,  גת 
בשיחות  המתווכת  השסועה.  במדינה  שלום 
השלום בין הצדדים היא נורבגיה, זאת כחלק 
מהניסיון למנוע את המשך המשבר במדינה 

הענייה.
מנהיג האופוזיציה, חואן גואידו, אמר 
יציב  פתרון  לייצר  השיחות  סבב  על  כי 
למפל־ לשמש  יכול  לא  הוא  וכי  זמן  לאורך 
מדורו,  ידי  על  המובלת  הסוציאליסטית  גה 

כתירוץ למשיכת זמן.

 האיחוד האירופי בוחן פסגת חירום 
במטרה להציל את הסכם הגרעין
גרמניה קראה לאיראן שלא לנקוט בצעדים נוספים שיערערו את הסכם הגרעין

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ידי  על  הגרעין  הסכם  הפרת  בעקבות 
מעצ־ את  לכנס  האירופי  האיחוד  שוקל  איראן 
מות העולם שעדיין חתומות על הסכם הגרעין, 
זאת במטרה לנסות ולהציל את ההסכם. האיחוד 
האיחוד  ראשי  לפיה  הודעה,  פרסם  האירופי 

שוקלים את המהלך.
להת־ נועדה  המתוכננת  החירום  פסגת 
מודד עם הודעתה של איראן, לפיה היא החלה 
להעשיר אורניום מעל לרמה של ה-3.67 אחוזים 
ההודעה  מלבד  הגרעין.  הסכם  לפי  לה  שהותרו 
של האיחוד, גם גרמניה הגיבה לצעד האיראני. 
בהודעה של משרד החוץ הגרמני הובעה דאגה 
אל  אורניום  תעשיר  היא  כי  איראן  מעבר לרמה שהותרה לפי הסכם הגרעין.מהודעת 

"אנו קוראים לאיראן לא לנקוט בצעדים 
לשון  הגרעין",  הסכם  על  שיערערו  נוספים 

הודעת משרד החוץ הגרמני.

אנשי ה'צמרת' מתכנסים:

וועידת הנדל"ן החרדית חוזרת
וועידת 'צמרת' מתכנסת זאת השנה השנייה ברציפות ◆ תעסוק בכל נושאי הליבה של עולם הנדל"ן 

והעסקים החרדי, כמו גם בהתפתחות העירונית בערים החרדיות

'חרי' בכ :‡מ
הנדל"ן  עולם  ובכירי  עסקים  אנשי  מאות 
בוועידת  השתתפותם  את  אישרו  כבר  החרדי 
כשבועיים  בעוד  שתתקיים  השנייה  'צמרת' 
(יום שלישי כ' תמוז – 23.07.2019) ב׳הדר סיטי  
צפויים  באירוע,  גן.  ברמת  היוקרתי  טאואר׳ 
ובשל־ במשק  בכירים  ממשל,  גורמי  להשתתף 
טון המקומי, גורמים במערכת הבנקאות ומאות 
בענף  עסקים  ואנשי  אדריכלים  קבלנים,  יזמים, 

הנדל"ן.
הש־ השנה  זאת  מתכנסת  'צמרת'  וועידת 
של  הליבה  נושאי  בכל  ותעסוק  ברציפות,  נייה 
בהתפ־ גם  כמו  החרדי,  והעסקים  הנדל"ן  עולם 

תחות העירונית בערים החרדיות.
לח־ זכתה  הוועידה  שעברה  בשנה  כזכור, 
העסקים  אנשי  בקרב  גדולה  והתעניינות  שיפה 
שר  של  השתתפותם  לאור  ההחלטות,  ומקבלי 
השיכון דאז יואב גלנט, לצד פוליטיקאים חרדים 
חשובים, ראשי רשויות, וכן בכירים מגופים כל־

כליים מובילים ובכירי המשק הישראלי.

פל־ תהווה  השנייה,  'צמרת'  ועידת  גם 
אנשי  בין  שתחבר  מקצועית  עסקית  טפורמה 
בפת־ לעסוק  כדי  ממשל,  ואנשי  יזמים  עסקים, 
כמו  החרדי  הציבור  את  שמעסיקות  סוגיות  רון 
תכניות  קידום  החרדיות,  בערים  הדיור  מצוקת 
חריש וכסיף ויוזמות ממשלתיות להפחתת מצו־

קת הדיור.
פאנ־ הרצאות  יתקיימו  הוועידה  במהלך 
לים וסדנאות בהשתתפותם של מר יצחק הרצוג 
יו"ר הסוכנות ושר השיכון לשעבר,  זאב ביילסקי 
ראש מטה הדיור הלאומי, בנימין דרייפוס מנכ"ל 
מנהל  שמרון  עדיאל  והבינוי,  השיכון  משרד 

רשות מקרקעי ישראל, הבנקאי הותיק והמוערך 
מר אורי יוניסי, סגן מנהל החטיבה הקמעונאית 
מרכזית  חסות  נטלה  שאף  טפחות,  מזרחי  בבנק 

באירוע לצד קבלנים ויזמים מובילים. 
שר  הוועידה  במת  על  יתארח  בנוסף, 
את  שיסקור  דרעי  אריה  הרב  ש"ס  ויו"ר  הפנים 
המדיניות הממשלתית בנושא ויציג את התכניות 
העתידיות לצמצום המצוקה תוך התייחסות לת־

כניות תמ"א 38 ועוד.
ומנכ"ל  הוועידה  יזם  מרגליות,  דוד  לדברי 
חברת 'יעדים - ניהול פרוייקטים והפקות'- "בת־
חום הנדל"ן, הרבה יותר מבכל תחום עסקי אחר, 
בולט יותר ויותר הצורך ביצירת חיבורים בין הגו־
רמים השונים הפועלים בענף. מנוף מרכזי וחשוב 
שיותר  כמה  להכיר  הוא  הנדל"ן,  בענף  להצלחה 
ולכן  עסקיים.  חיבורים  ולייצר  מפתח  גורמי 
מטרת הוועידה היא, בראש ובראשונה לאחד את 
באופן  שעוסקים  החרדי  בציבור  העסקים  בעלי 
פלטפור־ השונים, ולייצר  הנדל"ן  בענפי  מקצועי 
עסקיים  וחיבורים  פעולה  שיתופי  שתאפשר  מה 

חדשים, לטובת כלל העוסקים בענף".

פרנו // „ו„ פרי„

ספר 'מעט מהרבה' 
ישמח לב מבקשי ה'. בחיבה יתירה נתקבלה בציבור בני התורה הופ־
עתו לאור עולם של הספר הנפלא 'מעט מהרבה' על הלכות נדה, כשמו כן 
הוא מעט הכמות ורב האיכות, המסכם בקיצור נמרץ ובסדר נפלא את דברי 
מפורט  סעיף  כשכל  ובנעימה,  ברורה  בשפה  כליו,  ונושאי  ערוך  השולחן 
ומחולק לפי נושאי הסעיף דבר דבור על אופניו. ערוכים ביד אמן הרה"ג 
רבי ברוך כ"ץ שליט"א ראה"כ 'תורתם קבע' בביהמ"ד סערט ויז'ניץ עיה"ק 

ירושת"ו.
עולם  של  המזרח  בכותל  כבוד  של  מקום  לו  קנה  כבר  הנ"ל  הספר 
התורה, כשהופיע לאור עולם לראשונה לפני ארבע שנים בפורמט קונטרס, 
ונתקבל בחיבה יתירה בין לומדי התורה שהתענגו מסגנון סידור הדברים 
הערוכים בלשון צחה ובהירה, היות אשר רבים מן הלומדים, בבואם לשנן 
ריבוי  בראותם  בלבבם  מורך  נכנס  זה,  חשוב  במקצוע  לימודם  על  ולחזור 
זרועה,  לא  בארץ  הם  ונבוכים  כהר,  להם  נדמה  הלשון  ואריכות  השיטות 
העוס־ לכל  אור  של  צוהר  נפתח  עולם  לאור  הזה  הספר  צאת  עם  אולם, 
קים בשינון וחזרה, כאשר הספר בנוי לתלפיות דבר דבור על אופניו, ערוך 
ומסודר בסידור נאה ומדוקדק בתכלית הקיצור, כל סעיף מסודר ומחולק 
מחודדין  ד"ת  ויהיו  בו  ממשמשת  הכל  יד  שתהא  נפש,  לכל  השוה  באופן 
בפיהם כמונח בקופסא. ואכן דבר הופעתו של הספר לאור עולם גרמה כבר 
אז לגל של ביקושים רבים, ונתקבל בחיבה על שולחנם של ת"ח שמצאו בו 
את שאהבה נפשם, עד שכבר אזלו כל הספרים מן השוק, ורבים אומרים מי 

יראנו טוב והפצירו במחבר שידפיסנו בשנית. 
ועתה הניף הרב המחבר ידו שנית במהדורה החדשה, ואזר כגבר חל־
ציו ואיזן וחיקר בעמל ויגיעה ובדיבוק חברים את כל ההלכות הדק היטב 
מרישא ועד גמירא. והוסיף תיקונים נחוצים אשר עלו ובאו בלימוד, בנוסף 
הכו־ אברכי  המדרש  בית  יושבי  מאת  שנתקבצו  והערות  תיקונים  לשאר 
חדשה  במהדורה  עולם  לאור  והוציאו  השנים.  במשך  בספר  שעסקו  ללים 
ומפוארת מאירת עיניים ומשובבת נפש, בפורמט ספר למען יעמוד לימים 

רבים.  
זכה הספר לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן שהתבשמו לאורו, 
והתפעלותם  ושמחתם  התלהבותם  מרוב  מגדרם  יצאו  הפוסקים  גדולי 
מהספר הנחוץ הן למורי הוראה יושבי על מדין והן ללומדי השו"ע, כולם 
כאחד יעידון יגידון בגודל התועלת שיש בספר הזה, כפי שכבר עלו בהס־
כמה גדולי הרבנים שליט"א, הלא המה: כ"ק מרן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ 
שליט"א, והרבנים הגאונים רבי שמאי קהת הכהן גראס, רבי אברהם יצחק 
הלבר־ שמואל  שמעון  ורבי  גנס  ישראל  רבי  מוצפי,  ציון  בן  רבי  אולמאן, 
קוצר  מפני  בהסכמתם  לשונם  להעתיק  כרוכלא  נלך  ולא  שליט"א,  שטאם 
היריעה, אך נסתפק בדבריו הנלהבים של אחד מהם: "קראתי את החיבור 
העוצמה  מגודל  מרובה,  בהתפעלות  נדהם  ועמדתי  רבה,  בשקיקה  הנפלא 
כליו  ונושאי  ערוך  מהשלחן  והנחוצות  העיקריות  מההלכות  ההקפה  של 
כלבבה, הדיוק הקפדני בכל עיקרי הנושאים והדיונים ההלכתיים כתובים 
בתבונה ובחכמה מרובה, בעיקר הלכות ווסתות הברורות והקולעות בעי־
קר כל פרט ופרט מעט המחזיק את המרובה. חיבור יקר זה אשר יוגש על 
ללומדים  ראשונה  ממדריגה  עזר  כלי  ישמש  ההלכה,  פוסקי  של  שולחנם 
מהמבו־ ולצאת  השונות  השיטות  את  ולסכם  לדעת  המבקשים  והמעיינים 
כה, וביותר התפעלתי מהדיוק והקליעה אל המטרה בדברי הגאון ה"פתחי 
בברכה,  המפולפלים  והדיבורים  והרחבים  העמוקים  בדבריו  ז"ל  תשובה" 
והמחבר שליט"א קלע בעיקרי הדברים אשר אינם תמיד נגלים לכל מעיין, 
והגישם באופן חד וברור לעיני הקורא העוסק במלאכה. ספר יקר זה מומלץ 
ביותר לציבור שוחרי התורה, למורי ההוראה, לאברכים העוסקים בסוגיות 

הרחבות, ולכלל הציבור. אשרי האיש אשר חיבור זה יצא מתחת ידו".
משמיא  אשר  שליט"א  המחבר  הרה"ג  את  לברך  אלא  לנו  נותר  לא 
קזכו ליה לזכות את הרבים בחיבורו הנפלא, שיזכה להמשיך להפיץ את דבר 
ה' זו הלכה, ולהאיר עיני ישראל בעוד חיבורים כהנה וכהנה כאשר היתה 

באמנה אתו, לתועלת ולזיכוי הרבים לאורך ימים ושנים. 
להשיג בחנויות הספרים. הפצה: הפצת הספר
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ראש הממשלה דן עם נשיא 
רוסיה פוטין על המצב בסוריה 

שני המנהיגים שוחחו אתמול בטלפון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
דן  נתניהו  הממשלה  ראש 
וולדי־ רוסיה  נשיא  עם  אתמול 
טלפון  שיחת  במהלך  פוטין  מיר 

בנוגע  המנהיגים,  שני  שקיימו 
למצב בסוריה ולתוצאות שהניבה 
לביטחון  היועצים  של  פגישתם 
ורו־ ארה"ב  ישראל,  של  לאומי 

סיה. כך לפי הודעת הקרמלין.

לביטחון  היועצים  כזכור, 
ורו־ ארה"ב  ישראל,  של  לאומי 
בישראל  לאחרונה  נפגשו  סיה 
ודנו בנוכחות האיראנית בסוריה.

איראן הציגה מערכת תקשורת 
חדשה: "חסינה לפריצות והאזנות"

המערכת הוצגה בנוכחות מפקד משמרות המהפכה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
משמרות המהפכה האירא־
טק־ תקשורת  מערכת  הציגו  נים 
טית חדשה, שצפויה לסייע לכו־
ביניהם  לתקשר  האיראנים  חות 
במצבי שגרה כמו במצבי משבר. 

המערכת החדשה הוצגה בנוכחו־
תם של מפקד משמרות המהפכה 

חוסין סלאמי ובכירים נוספים.
קרויה  החדשה  המערכת 
ניתנת  והיא   ''Sepehr 100''
להרכבה על ציוד צבאי רחב, בין 

אם ביבשה, באוויר או בים, וניתן 
תמונות  נתונים,  דרכה  להעביר 
וקול. כך לפי ההודעה האיראנית. 
נתון נוסף שפורסם על המערכת, 
או  פריצות  מפני  חסינה  שהיא 

האזנות.

ראש ממשלת יוון 
בירך את ראש 

הממשלה הנבחר על 
ניצחונו בבחירות 

ראש הממשלה המודח צלצל לברך 
את יריבו

מ‡ ‡ברהם 
ויסמן

המ־ המהפך 
שהביא  ביוון,  פתיע 
השמר־ המפלגה  את 
ממשיך  לשלטון  נית 
המדינה  את  להסעיר 
אתמול  האירופית. 
רשמי  גורם  דיווח 
השמרנית  במפלגה 
הח־ "הדמוקרטיה 
תהפוך  אשר  דשה" 
השלטון  למפלגת 
הממשלה  הקמת  עם 
ראש  כי  הבאה, 

המכהן,  הממשלה 
ציפראס,  אלכסיס 
המפ־ למנהיג  צלצל 
הממשלה  וראש  לגה 
קי־ יוון,  של  הבא 
מיטסוטקיס,  ריאקוס 
הניצחון  על  ובירכו 

בבחירות.
מצפים  כעת 
השמרנית  במפלגה 
מיט־ של  להשבעתו 
סוטקיס, מה שישלים 
ויעביר  המהפך  את 
ביוון  השליטה  את 

מהשמאל לימין.

21 יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 09/07/2019

"פע זכו לחברי "מכבי הטבה ייחו„י
הנחות ייחודיות ברשת האופטיקה 280

שפע  "מכבי  מועדון  לחברי  בלעדי 
ו-  הראשון  הזוג  על  הנחה   20% זכות"- 
50% הנחה על הזוג השני ברשת האופ־
טיקה 280 • הטבות חדשות ומשתלמות 

מידי שבוע בקבוצת מכבי 
הטבה  מציע  זכות"  שפע  "מכבי 
עם  יחד  במיוחד,  ומשתלמת  חדשה 
 20%  :280 ורשת  ראשון  ממבט  מכבי 
על הזוג הראשון ו-50% הנחה על הזוג 
השני, כולל כפל מבצעים, כי עם "מכבי 

שפע זכות" רואים יותר בפחות כסף!
"מכבי  מועדון  מציע  שבוע,  מידי 
שפע זכות" הטבות חדשות ומשתלמות, 
בלעדי לחברי מכבי. התעדכנו בהטבות 

ותקבלו  פחות  תשלמו  המשתלמות, 
יותר.

מהווה  זכות"  שפע  "מכבי  מועדון 
בהתא־ שפע  מכבי  מועדון  של  הרחבה 
מה למגזר החרדי. הכרטיס החדש מקנה 
בתחום  משתלמות  צרכניות  הטבות 
הבריאות, ובנוסף מגוון ענק של הנחות 
באלפי בתי עסק. ההצטרפות הינה חינם 

וללא דמי כרטיס בשנתיים הראשונות.
מכבי שפע זכות הוא מועדון צרכ־
נות בשיתוף קבוצת ישראכרט שמיועד 
מכבי.  קבוצת  ורופאי  עובדי,  לחברי, 
החברות במועדון הינה ללא עלות וללא 

דמי כרטיס לשנתיים.

נה־ שפע  מכבי  במועדון  החברים 
הצ־ עם  מיד  משמעותיות  מהנחות  נים 
טרפותם למכבי שפע. ההטבות מקיפות 
כל  של  והצריכה  החיים  תחומי  כל  את 
הב־ הקמעונאות,  בתחומי  משפחה 
תרבות,  תיירות,  החיים,  איכות  ריאות, 

מעניק  בנוסף,  ועוד.  פיננסים  ביטוח, 
והטבות  הנחות  של  רחב  מגוון  המועדון 
בתחומים  הארץ,  ברחבי  עסק  בתי  במאות 
יתרה  החיוב.  במעמד  הנחות  לרבות  שונים, 
מכך, למכבי שפע כרטיס נטען המקנה 15% 
מו־ רשתות  בכ-40  הנחה,  כפל  כולל  הנחה 

בילות בארץ. 
חשוב לציין, כי מחזיקי הכרטיס החדש 
ההטבות  לתוכנית  אוטומטי  באופן  יצטרפו 

וההנחות של ישראכרט למגזר החרדי.
קבועות  מהנחות  ייהנו  זו  במסגרת 
עסק  בתי  בכ- 3,000  החשבון  חיוב  במעמד 
מתחלפות  מהטבות  ובנוסף  ארצית  בפריסה 
מידי חודש במגוון תחומים כגון מלונות בכ־

שרות מהדרין|1+1 אטרקציות | מזון | ריהוט 
| מוצרי חשמל | אופטיקה | מבצעי רכב ועוד.
המועדון הינו בשורה צרכנית להוצאות 
משק הבית ועתיד להקל על ההוצאות השו־

טפות בכל תחומי הצריכה והבריאות.
כרטיס  דמי  ללא  היום,  עוד  הצטרפו 
ביותר  והמקיף  השווה  למועדון  עלות  וללא 
ותיהנו משפע של הטבות, הנחות ומבצעים 

ייחודיים ומשתלמים 8913*
בסיון  י"ז  בין  בתוקף  ההטבה   *

20.06.19 –לי"ט אב  20.8.19 
מכבי  בכרטיס  למשלמים  *המבצע 

שפע זכות בלבד  *טל"ח

ציון בקר, סמנכ"ל וראש החטיבה הפיננסית בבנק מרכנתיל בכנס השנתי של "דן אנד ברדסטריט":

"המשק הישראלי יצמח מעל פוטנציאל הצמיחה שלו בשנת 2019 
בשיעור של 3.5% ויתכן שרמת הצמיחה אף תגיע ל- 4%"

בכנס השנתי של "דן אנד ברדסטריט" שהתקיים השבוע במרכז הכנסים "לאגו" בראשל"צ  נהנו כ- 600 בעלי עסקים קטנים ובינוניים מרחבי הארץ מהרצאות בנושא 
מידע עסקי והשפעתו על הסביבה הניהולית.

יו"ר "דן  כהן,  דורון  פתח  הכנס  את 
דב־ נשאו  ובהמשך  ברדסטריט"  אנד 
החטיבה  ומנהל  סמנכ"ל   - בקר  ציון  רים 
 - ידגר  משה  מרכנתיל,  בבנק  הפיננסית 
ברדסטריט  אנד  בדן  טכנולוגיה  סמנכ"ל 
ואריאל שרייבר - סמנכ"ל מכירות שיווק 
במהלך  ברדסטריט.  אנד  בדן  ושירות 
"איפה  בנושא:  פאנל  התקיים  הכינוס, 
רקע  על  שלכם  המימון  מקורות  הכסף? 
של  בהנחייתה  הרגולטוריים",  השינויים 
ובהש־ ברדסטריט  אנד  מדן  שגב  אפרת 
אייל  מרכנתיל,  מבנק  בקר  ציון  תתפות: 
אלחיאני מטריא פי 2פי, עו"ד מיכה אבני 
מפנינסולה ויו"ר איגוד חברות האשראי, 
ירון פיטארו  מוולת'סטון החזקות וחגית 

ציטיאט לוין מבסס"ח. בקר התייחס בה־
קשר זה למימון לעסקים בינוניים וקטנים 
וציין  המדינה  בערבות  קרנות  באמצעות 
אלה  עסקים  של  המשמעותי  חלקם  את 
הקטנים  העסקים   - הישראלית  בכלכלה 
והבינוניים מהווים 99.5%  מכלל העסקים 
במגזר העסקי, למעלה מ- 50%  מהתוצר 
המוע־ מכלל  כ- 60%  ומעסיקים  העסקי 
הבאה  המהפכה  כי  בקר  ציין  עוד  סקים. 
קטנים  לעסקים  המימון  מקורות  בתחום 
חוק  השלמת  לאחר  רק  תגיע  ובינוניים 
האיגוח. מאחר וכלי האיגוח הוא המכשיר 
הב־ המערכת  בין  להפגיש  ביותר  היעיל 
ותפעול  ניהול  בחיתום,  המומחית  נקאית 
ובינוניים,  קטנים  לעסקים  אשראי  של 

הג־ ההיקף  בעלי  האשראי  מקורות  לבין 
דול ביותר והזולים ביותר הנמצאים בגו־
הכנס  בישראל.  הטווח  ארוך  החיסכון  פי 
בנושא  גל  אלון  של  בהרצאתו  הסתיים 
עס־ לאנשי  ההצלחה  עקרונות  "שלושה 

קים מעולים".
בהרצאתו בנושא: "מיתון או חלמתי 

חלום", הציג בקר סקירה מאקרו כלכלית 
והתייחס לצפי להאטה בצמיחה העולמית 
ולמלחמת הסחר בין ארה"ב לסין: "נראה 
כי תחול הקלה במלחמות הסחר בחודשים 
הקרובים שכן הנשיא האמריקאי מבין כי 
בעולם הגלובלי, לא ניתן להגיע ל"ניצחון" 
אמריקאי. השווקים ברחבי העולם נתונים 
עדיין תחת מדיניות מוניטרית ופיסקלית 

מרחיבה התומכת בכלכלה הריאלית". 
מה   – לשאלה  עוד  התייחס  בקר 
יקרה אם בכל זאת העולם יקלע למיתון, 
המרכזיים  העבודה  מכלי  חלק  כי  וציין 
וה־ המרכזי  הבנק  לרשות  העומדים 
ממשלה, עלולים שלא להיות אפקטיביים 
למשל,  "הריביות,  מיתון:  של  במקרה 

ביפן,  באירופה,  שפל  של  ברמות  מצויות 
בישראל ובעוד מדינות. גם בארה"ב הרי־
מחירי  גם  של 2.25%.  נמוכה  ברמה  בית 
עלות  על  משפיעים  אינם  כבר  הסחורות 
לכלכלות  המעבר  בשל  כבעבר  הייצור 
לכלכלה  בהתייחסו  שירותים".  מוטות 
"לבנק  כי:  בקר  אמר  בישראל,  המקומית 
בי־ להשתמש  האפשרות  תעמוד  ישראל 
האחרונות   בשנים  שנצברו  המט"ח  תרות 
נזי־ חירום,  בעת  לשוק,  לספק  מנת  על 
בארץ,  לצמיחה  בהתייחסו  גבוהה".  לות 
יצמח  הישראלי  "המשק   : אופטימי  בקר 
מעל פוטנציאל הצמיחה שלו בשנת 2019 
הצמיחה  ש- %  ויתכן  של 3.5%  בשיעור 

אף יגיע ל- 4%".

שבר כל 3 שניות: המספרים מאחורי מחלת האוסטאופורוזיס
80% לא יחזרו לעצמם, 40% לא יוכלו ללכת ו-20% ימותו שנה לאחר השבר ◆ הנתונים הקשים של אחת המחלות השכיחות ביותר לאחר גיל המעבר

הש־ "המחלה  שמאחורי  המספרים 
נחשבת  האוסטאופורוזיס  מחלת  קטה": 
הסטטיסטיקה  כשע"פ  במיוחד,  לשכיחה 
אחת מכל שלוש נשים ואחד מכל חמישה 
שבר  יחוו  ומעלה  חמישים  בגילאי  גברים 

על רקע מחלה זו
עצמם,  למספרים  שניגש  לפני  עוד 
מעט רקע על המחלה: לאורך חיינו מתרח־
שים בעצמות גופנו בה בעת תהליכי בנייה 
גורם  העצם  פירוק  בקצב  עלייה  ופירוק. 
להש־ להוביל  שעלול  דבר  להתפוררותה, 

לכות קשות שיפורטו בהמשך.
פירוק  בקצב  עליה  של  כזה  תהליך 
לאחר  במיוחד  בנשים,  מתרחש  העצם 
גיל המעבר, אך גם בגברים. במצבים אלו, 
 , בנייתה  על  גובר  העצם  פירוק  כאמור, 
שב־ יותר,  לפריכה  העצם  את  שהופך  מה 
שברי־ כה  והעצם  היות  וחלשה.  רירית 
בצורה  להיווצר  עלולים  אלה  שברים  רית, 
בלבד  קלה  מנפילה  כתוצאה  או  ספונטנית 
משמעותית.  טראומה  וללא  עמידה  מגובה 
למחלת  האופייניים  השכיחים  השברים 

האוסטאופורוזיס הם  שברי חוליות, ושבר 
המשמעותי  השבר  אולם  היד.  כף  בשורש 
ביותר, לו השלכות רבות, תחלואה ותמותה 

הינו שבר בירך.
לרב  אין  האוסטאופורוזיס  "למחלת 
תסמינים מובהקים והיא אינה גורמת לכא־
שקטה"  ל'מחלה  נחשבת  היא  ולכן  בים, 
עד לרגע שבו נוצר השבר" , מסבירה ד"ר 
נירית אבירן, אנדוקרינולוגית בכירה במכ־
העצם. "מדובר  בריאות  בתחום  ותיקה  בי, 
למעשה במחלה שכיחה למדי בקרב האוכ־
לוסייה המזדקנת בגברים ובנשים כאחד אך 
היא נפוצה יותר אצל נשים לאחר גיל המ־
את  אבירן  ד"ר  מציינת  הזה  עבר".בהקשר 
מתרחש  שניות  כל 3  הבא:  המבהיל  הנתון 

שבר ברחבי העולם על רקע מחלה זו. 
החמורות  ההשלכות  שצוין,  כפי 
ביותר של המחלה נגרמות ע"י שבר בעצם 
שבר  לאחר  שנה  אבירן,  ד"ר  לדברי  הירך. 
כזה כ-  80% מהמטופלים לא יוכלו לבצע 
פעילות אחת אליה היו רגילים טרם השבר, 
40% מהמטופלים לא יהיו מסוגלים ללכת, 

לכ- 30% תהייה נכות קבועה ו-20% ימותו 
לצערנו כשנה לאחר השבר.

יצוין כי טיפול תרופתי מתאים יכול 
מי  בקרב  הן  לשברים  הסיכון  את  להפחית 
על  שבר,  שכבר  מי  בקרב  והן  שבר  שטרם 
מנת למנוע את השבר הנוסף. יחד עם זאת, 
רוב החולים אינם מאובחנים כנדרש ואינם 

מקבלים טיפול הולם למצבם.
סובלים  שנה  מידי  המחשה,  לשם 
בישראל כ- 6000 איש משבר בירך שנגרם 
אולם  האוסטאופורוזיס,  ממחלת  כתוצאה 
את  לקבל  זוכים  מהחולים  מ- 20%  פחות 
שגורם  מה  הזה,  במצב  המתאים  הטיפול 
ממשי  בסיכון  להיות  אחוזים  לשמונים 

לשבר נוסף .
שאינם  החולים  רוב  הפלא,  למרבה 
נוהגים  מתאים  תרופתי  טיפול  מקבלים 
כך מחוסר מודעות, קרי: הם אינם מודעים 
בשבר  שמדובר  וסבורים  השבר  למהות 
מד־ שנגרם  בשבר  שמדובר  בעוד  "רגיל", 

לדול העצם. 
התרופתי  הטיפול  להדגיש,  חשוב 

נימוקים  שאפילו  כך  הבריאות,  בסל  כלול 
חוסר  כאמור,  כן?  מה  כאן.  אין  כלכליים 
וע"פ  המטפלים  המטופלים,  מצד  מודעות 

רוב מצד שני הגורמים המוזכרים.
שהקדיש  היום'  'ישראל  בעיתון 
התרופ־ "הטיפול  כי  נכתב  לנושא,  כתבה 
תי למניעת שברים בחולי אוסטאופורוזיס 
נמצא בסל התרופות משנת 2000, כך שלא 
הטיפול".  לקבלת  כספי  חסם  להיות  צריך 
יסעור  מיטל  העיתונאית  של  הדיווח  ע"פ 
המ־ כל רופאי  בית־אור, "לאחרונה קיבלו 
עיל"א  מעמותת  מכתב  בישראל  שפחה 
לאוסטאופורוזיס  הישראלית  העמותה   -
ומחלות עצם, בו הם נקראים לפעול למתן 
 . הירך  בצוואר  משבר  שסבלו  למי  טיפול 
כמו כן באותו המכתב נאמר, שעצם הנפי־
משמעותית  חבלה  ללא  עמידה  מגובה  לה 
כך  על  מעידה  מכך,  כתוצאה  בירך  ושבר 
וכי  בירך  אוסטאופורוטי  בשבר  שמדובר 
בדיקת  נדרשת  לא  אפילו  האבחון  לשם 
שבר  לאחר  "מטופלים  עצם.  צפיפות 
אוס־ לשברים  מוגבר  בסיכון  נמצאים 

ותמותה  סיבוכים  נוספים,  טאופרוטיים 
שניונית  למניעה  רבה  חשיבות  וקיימת 

לאחר שברים בירך", נכתב.
מומחית  שלום,  איש  צופיה  פרופ' 
מנה־ ואנדוקרינולוגיה  פנימית  לרפואה 
החולים  בבית  האנדוקרינית  המרפאה  לת 
אלישע וסגן יו"ר עיל"א, הסבירה בכתבה: 
תס־ נטולת  מחלה  היא  "אוסטאופורוזיס 
להתג־ ועשויה  הראשונים  בשלביה  מינים 
צוואר  שבר  שברים.  כשמופיעים  רק  לות 
שאי  וטראומטי  דרמטי  אירוע  הוא  הירך 
מהחולים  מחצית  ממנו.  להתעלם  אפשר 
לא חוזרים לתפקוד קודם, וללא טיפול הם 
בצד  נוסף  משבר  לסבול  בסיכון  נמצאים 

הנגדי בתוך שנתיים".
הרו־ כי  מציינת  שלום  איש  פרופ' 
הב־ שר  מסגן  לסיוע  בבקשה  פנו  פאים 
ריאות יעקב ליצמן והם מקווים שזה יירתם 
את  לקבל  מקווים  "אנחנו  החשוב.  לעניין 
במסגרת  מתאמת  אחות  לתקצוב  עזרתו 
יעילה  בצורה  לממש  כדי  החולים  קופות 

את התוכנית למניעת שברים".

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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"פע זכו לחברי "מכבי הטבה ייחו„י
הנחות ייחודיות ברשת האופטיקה 280

שפע  "מכבי  מועדון  לחברי  בלעדי 
ו-  הראשון  הזוג  על  הנחה   20% זכות"- 
50% הנחה על הזוג השני ברשת האופ־
טיקה 280 • הטבות חדשות ומשתלמות 

מידי שבוע בקבוצת מכבי 
הטבה  מציע  זכות"  שפע  "מכבי 
עם  יחד  במיוחד,  ומשתלמת  חדשה 
 20%  :280 ורשת  ראשון  ממבט  מכבי 
על הזוג הראשון ו-50% הנחה על הזוג 
השני, כולל כפל מבצעים, כי עם "מכבי 

שפע זכות" רואים יותר בפחות כסף!
"מכבי  מועדון  מציע  שבוע,  מידי 
שפע זכות" הטבות חדשות ומשתלמות, 
בלעדי לחברי מכבי. התעדכנו בהטבות 

ותקבלו  פחות  תשלמו  המשתלמות, 
יותר.

מהווה  זכות"  שפע  "מכבי  מועדון 
בהתא־ שפע  מכבי  מועדון  של  הרחבה 
מה למגזר החרדי. הכרטיס החדש מקנה 
בתחום  משתלמות  צרכניות  הטבות 
הבריאות, ובנוסף מגוון ענק של הנחות 
באלפי בתי עסק. ההצטרפות הינה חינם 

וללא דמי כרטיס בשנתיים הראשונות.
מכבי שפע זכות הוא מועדון צרכ־
נות בשיתוף קבוצת ישראכרט שמיועד 
מכבי.  קבוצת  ורופאי  עובדי,  לחברי, 
החברות במועדון הינה ללא עלות וללא 

דמי כרטיס לשנתיים.

נה־ שפע  מכבי  במועדון  החברים 
הצ־ עם  מיד  משמעותיות  מהנחות  נים 
טרפותם למכבי שפע. ההטבות מקיפות 
כל  של  והצריכה  החיים  תחומי  כל  את 
הב־ הקמעונאות,  בתחומי  משפחה 
תרבות,  תיירות,  החיים,  איכות  ריאות, 

מעניק  בנוסף,  ועוד.  פיננסים  ביטוח, 
והטבות  הנחות  של  רחב  מגוון  המועדון 
בתחומים  הארץ,  ברחבי  עסק  בתי  במאות 
יתרה  החיוב.  במעמד  הנחות  לרבות  שונים, 
מכך, למכבי שפע כרטיס נטען המקנה 15% 
מו־ רשתות  בכ-40  הנחה,  כפל  כולל  הנחה 

בילות בארץ. 
חשוב לציין, כי מחזיקי הכרטיס החדש 
ההטבות  לתוכנית  אוטומטי  באופן  יצטרפו 

וההנחות של ישראכרט למגזר החרדי.
קבועות  מהנחות  ייהנו  זו  במסגרת 
עסק  בתי  בכ- 3,000  החשבון  חיוב  במעמד 
מתחלפות  מהטבות  ובנוסף  ארצית  בפריסה 
מידי חודש במגוון תחומים כגון מלונות בכ־

שרות מהדרין|1+1 אטרקציות | מזון | ריהוט 
| מוצרי חשמל | אופטיקה | מבצעי רכב ועוד.
המועדון הינו בשורה צרכנית להוצאות 
משק הבית ועתיד להקל על ההוצאות השו־

טפות בכל תחומי הצריכה והבריאות.
כרטיס  דמי  ללא  היום,  עוד  הצטרפו 
ביותר  והמקיף  השווה  למועדון  עלות  וללא 
ותיהנו משפע של הטבות, הנחות ומבצעים 

ייחודיים ומשתלמים 8913*
בסיון  י"ז  בין  בתוקף  ההטבה   *

20.06.19 –לי"ט אב  20.8.19 
מכבי  בכרטיס  למשלמים  *המבצע 

שפע זכות בלבד  *טל"ח

ציון בקר, סמנכ"ל וראש החטיבה הפיננסית בבנק מרכנתיל בכנס השנתי של "דן אנד ברדסטריט":

"המשק הישראלי יצמח מעל פוטנציאל הצמיחה שלו בשנת 2019 
בשיעור של 3.5% ויתכן שרמת הצמיחה אף תגיע ל- 4%"

בכנס השנתי של "דן אנד ברדסטריט" שהתקיים השבוע במרכז הכנסים "לאגו" בראשל"צ  נהנו כ- 600 בעלי עסקים קטנים ובינוניים מרחבי הארץ מהרצאות בנושא 
מידע עסקי והשפעתו על הסביבה הניהולית.

יו"ר "דן  כהן,  דורון  פתח  הכנס  את 
דב־ נשאו  ובהמשך  ברדסטריט"  אנד 
החטיבה  ומנהל  סמנכ"ל   - בקר  ציון  רים 
 - ידגר  משה  מרכנתיל,  בבנק  הפיננסית 
ברדסטריט  אנד  בדן  טכנולוגיה  סמנכ"ל 
ואריאל שרייבר - סמנכ"ל מכירות שיווק 
במהלך  ברדסטריט.  אנד  בדן  ושירות 
"איפה  בנושא:  פאנל  התקיים  הכינוס, 
רקע  על  שלכם  המימון  מקורות  הכסף? 
של  בהנחייתה  הרגולטוריים",  השינויים 
ובהש־ ברדסטריט  אנד  מדן  שגב  אפרת 
אייל  מרכנתיל,  מבנק  בקר  ציון  תתפות: 
אלחיאני מטריא פי 2פי, עו"ד מיכה אבני 
מפנינסולה ויו"ר איגוד חברות האשראי, 
ירון פיטארו  מוולת'סטון החזקות וחגית 

ציטיאט לוין מבסס"ח. בקר התייחס בה־
קשר זה למימון לעסקים בינוניים וקטנים 
וציין  המדינה  בערבות  קרנות  באמצעות 
אלה  עסקים  של  המשמעותי  חלקם  את 
הקטנים  העסקים   - הישראלית  בכלכלה 
והבינוניים מהווים 99.5%  מכלל העסקים 
במגזר העסקי, למעלה מ- 50%  מהתוצר 
המוע־ מכלל  כ- 60%  ומעסיקים  העסקי 
הבאה  המהפכה  כי  בקר  ציין  עוד  סקים. 
קטנים  לעסקים  המימון  מקורות  בתחום 
חוק  השלמת  לאחר  רק  תגיע  ובינוניים 
האיגוח. מאחר וכלי האיגוח הוא המכשיר 
הב־ המערכת  בין  להפגיש  ביותר  היעיל 
ותפעול  ניהול  בחיתום,  המומחית  נקאית 
ובינוניים,  קטנים  לעסקים  אשראי  של 

הג־ ההיקף  בעלי  האשראי  מקורות  לבין 
דול ביותר והזולים ביותר הנמצאים בגו־
הכנס  בישראל.  הטווח  ארוך  החיסכון  פי 
בנושא  גל  אלון  של  בהרצאתו  הסתיים 
עס־ לאנשי  ההצלחה  עקרונות  "שלושה 

קים מעולים".
בהרצאתו בנושא: "מיתון או חלמתי 

חלום", הציג בקר סקירה מאקרו כלכלית 
והתייחס לצפי להאטה בצמיחה העולמית 
ולמלחמת הסחר בין ארה"ב לסין: "נראה 
כי תחול הקלה במלחמות הסחר בחודשים 
הקרובים שכן הנשיא האמריקאי מבין כי 
בעולם הגלובלי, לא ניתן להגיע ל"ניצחון" 
אמריקאי. השווקים ברחבי העולם נתונים 
עדיין תחת מדיניות מוניטרית ופיסקלית 

מרחיבה התומכת בכלכלה הריאלית". 
מה   – לשאלה  עוד  התייחס  בקר 
יקרה אם בכל זאת העולם יקלע למיתון, 
המרכזיים  העבודה  מכלי  חלק  כי  וציין 
וה־ המרכזי  הבנק  לרשות  העומדים 
ממשלה, עלולים שלא להיות אפקטיביים 
למשל,  "הריביות,  מיתון:  של  במקרה 

ביפן,  באירופה,  שפל  של  ברמות  מצויות 
בישראל ובעוד מדינות. גם בארה"ב הרי־
מחירי  גם  של 2.25%.  נמוכה  ברמה  בית 
עלות  על  משפיעים  אינם  כבר  הסחורות 
לכלכלות  המעבר  בשל  כבעבר  הייצור 
לכלכלה  בהתייחסו  שירותים".  מוטות 
"לבנק  כי:  בקר  אמר  בישראל,  המקומית 
בי־ להשתמש  האפשרות  תעמוד  ישראל 
האחרונות   בשנים  שנצברו  המט"ח  תרות 
נזי־ חירום,  בעת  לשוק,  לספק  מנת  על 

בארץ,  לצמיחה  בהתייחסו  גבוהה".  לות 
יצמח  הישראלי  "המשק   : אופטימי  בקר 
מעל פוטנציאל הצמיחה שלו בשנת 2019 
הצמיחה  ש- %  ויתכן  של 3.5%  בשיעור 

אף יגיע ל- 4%".

שבר כל 3 שניות: המספרים מאחורי מחלת האוסטאופורוזיס
80% לא יחזרו לעצמם, 40% לא יוכלו ללכת ו-20% ימותו שנה לאחר השבר ◆ הנתונים הקשים של אחת המחלות השכיחות ביותר לאחר גיל המעבר

הש־ "המחלה  שמאחורי  המספרים 
נחשבת  האוסטאופורוזיס  מחלת  קטה": 
הסטטיסטיקה  כשע"פ  במיוחד,  לשכיחה 
אחת מכל שלוש נשים ואחד מכל חמישה 
שבר  יחוו  ומעלה  חמישים  בגילאי  גברים 

על רקע מחלה זו
עצמם,  למספרים  שניגש  לפני  עוד 
מעט רקע על המחלה: לאורך חיינו מתרח־
שים בעצמות גופנו בה בעת תהליכי בנייה 
גורם  העצם  פירוק  בקצב  עלייה  ופירוק. 
להש־ להוביל  שעלול  דבר  להתפוררותה, 

לכות קשות שיפורטו בהמשך.
פירוק  בקצב  עליה  של  כזה  תהליך 
לאחר  במיוחד  בנשים,  מתרחש  העצם 
גיל המעבר, אך גם בגברים. במצבים אלו, 
 , בנייתה  על  גובר  העצם  פירוק  כאמור, 
שב־ יותר,  לפריכה  העצם  את  שהופך  מה 
שברי־ כה  והעצם  היות  וחלשה.  רירית 
בצורה  להיווצר  עלולים  אלה  שברים  רית, 
בלבד  קלה  מנפילה  כתוצאה  או  ספונטנית 
משמעותית.  טראומה  וללא  עמידה  מגובה 
למחלת  האופייניים  השכיחים  השברים 

האוסטאופורוזיס הם  שברי חוליות, ושבר 
המשמעותי  השבר  אולם  היד.  כף  בשורש 
ביותר, לו השלכות רבות, תחלואה ותמותה 

הינו שבר בירך.
לרב  אין  האוסטאופורוזיס  "למחלת 
תסמינים מובהקים והיא אינה גורמת לכא־
שקטה"  ל'מחלה  נחשבת  היא  ולכן  בים, 
עד לרגע שבו נוצר השבר" , מסבירה ד"ר 
נירית אבירן, אנדוקרינולוגית בכירה במכ־
העצם. "מדובר  בתחום בריאות  ותיקה  בי, 
למעשה במחלה שכיחה למדי בקרב האוכ־
לוסייה המזדקנת בגברים ובנשים כאחד אך 
היא נפוצה יותר אצל נשים לאחר גיל המ־
את  אבירן  ד"ר  מציינת  הזה  עבר".בהקשר 
מתרחש  שניות  כל 3  הבא:  המבהיל  הנתון 

שבר ברחבי העולם על רקע מחלה זו. 
החמורות  ההשלכות  שצוין,  כפי 
ביותר של המחלה נגרמות ע"י שבר בעצם 
שבר  לאחר  שנה  אבירן,  ד"ר  לדברי  הירך. 
כזה כ-  80% מהמטופלים לא יוכלו לבצע 
פעילות אחת אליה היו רגילים טרם השבר, 
40% מהמטופלים לא יהיו מסוגלים ללכת, 

לכ- 30% תהייה נכות קבועה ו-20% ימותו 
לצערנו כשנה לאחר השבר.

יצוין כי טיפול תרופתי מתאים יכול 
מי  בקרב  הן  לשברים  הסיכון  את  להפחית 
על  שבר,  שכבר  מי  בקרב  והן  שבר  שטרם 
מנת למנוע את השבר הנוסף. יחד עם זאת, 
רוב החולים אינם מאובחנים כנדרש ואינם 

מקבלים טיפול הולם למצבם.
סובלים  שנה  מידי  המחשה,  לשם 
בישראל כ- 6000 איש משבר בירך שנגרם 
אולם  האוסטאופורוזיס,  ממחלת  כתוצאה 
את  לקבל  זוכים  מהחולים  מ- 20%  פחות 
שגורם  מה  הזה,  במצב  המתאים  הטיפול 
ממשי  בסיכון  להיות  אחוזים  לשמונים 

לשבר נוסף .
שאינם  החולים  רוב  הפלא,  למרבה 
נוהגים  מתאים  תרופתי  טיפול  מקבלים 
כך מחוסר מודעות, קרי: הם אינם מודעים 
בשבר  שמדובר  וסבורים  השבר  למהות 
מד־ שנגרם  בשבר  שמדובר  בעוד  "רגיל", 

לדול העצם. 
התרופתי  הטיפול  להדגיש,  חשוב 

נימוקים  שאפילו  כך  הבריאות,  בסל  כלול 
חוסר  כאמור,  כן?  מה  כאן.  אין  כלכליים 
וע"פ  המטפלים  המטופלים,  מצד  מודעות 

רוב מצד שני הגורמים המוזכרים.
שהקדיש  היום'  'ישראל  בעיתון 
התרופ־ "הטיפול  כי  נכתב  לנושא,  כתבה 
תי למניעת שברים בחולי אוסטאופורוזיס 
נמצא בסל התרופות משנת 2000, כך שלא 
הטיפול".  לקבלת  כספי  חסם  להיות  צריך 
יסעור  מיטל  העיתונאית  של  הדיווח  ע"פ 
המ־ כל רופאי  בית־אור, "לאחרונה קיבלו 
עיל"א  מעמותת  מכתב  בישראל  שפחה 
לאוסטאופורוזיס  הישראלית  העמותה   -
ומחלות עצם, בו הם נקראים לפעול למתן 
 . הירך  בצוואר  משבר  שסבלו  למי  טיפול 
כמו כן באותו המכתב נאמר, שעצם הנפי־
משמעותית  חבלה  ללא  עמידה  מגובה  לה 
כך  על  מעידה  מכך,  כתוצאה  בירך  ושבר 
וכי  בירך  אוסטאופורוטי  בשבר  שמדובר 
בדיקת  נדרשת  לא  אפילו  האבחון  לשם 
שבר  לאחר  "מטופלים  עצם.  צפיפות 
אוס־ לשברים  מוגבר  בסיכון  נמצאים 

ותמותה  סיבוכים  נוספים,  טאופרוטיים 
שניונית  למניעה  רבה  חשיבות  וקיימת 

לאחר שברים בירך", נכתב.
מומחית  שלום,  איש  צופיה  פרופ' 
מנה־ ואנדוקרינולוגיה  פנימית  לרפואה 
החולים  בבית  האנדוקרינית  המרפאה  לת 
אלישע וסגן יו"ר עיל"א, הסבירה בכתבה: 
תס־ נטולת  מחלה  היא  "אוסטאופורוזיס 
להתג־ ועשויה  הראשונים  בשלביה  מינים 
צוואר  שבר  שברים.  כשמופיעים  רק  לות 
שאי  וטראומטי  דרמטי  אירוע  הוא  הירך 
מהחולים  מחצית  ממנו.  להתעלם  אפשר 
לא חוזרים לתפקוד קודם, וללא טיפול הם 
בצד  נוסף  משבר  לסבול  בסיכון  נמצאים 

הנגדי בתוך שנתיים".
הרו־ כי  מציינת  שלום  איש  פרופ' 
הב־ שר  מסגן  לסיוע  בבקשה  פנו  פאים 
ריאות יעקב ליצמן והם מקווים שזה יירתם 
את  לקבל  מקווים  "אנחנו  החשוב.  לעניין 
במסגרת  מתאמת  אחות  לתקצוב  עזרתו 
יעילה  בצורה  לממש  כדי  החולים  קופות 

את התוכנית למניעת שברים".



יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 2209/07/2019

פרנו // „ו„ פרי„

 הˆב ‚בולו-חל˜ ‚
למדנו כדי לא ליפול לבור עלינו לקחת וליישם את ההחלטות שלנו, לכן כבר מע־

כשיו לפני שניפול לבור הבא שלנו להכין רשימה של כל החולשות שלנו שעלינו לתקן 

אותם, כמו : חוסר רצינות בדברים מסוימים בחיים, חוסר התמדה, אני מתעצבן מהר, 

אני מזניח את אשתי והילדים, אני מאחר כרוני לכל מקום, וכ"ו, ככל שאנחנו נפֵתח 

את תוכנית הפעולה שלנו וננסה לדמות מכשולים שעלולים לצוץ נבחר באסטרטגיות 

החיים,  של  המהמורות  את  לעקוף  איך  תוכניות  נמצא  מהם,  להינצל  כדי  מתאימות 

בדרך,  לנו  ויפריע  בחיים  מכשול  לנו  יצוץ  כאשר  אזי  החיים,  אתגרי  עם  להתמודד 

אנחנו נמצא את עצמינו מוכנים יותר בהתמודדות כשמגיע בור פתאום בחיים תזכרו 

בעצמכם, "הבור הזה נמצא כאן על מנת שאני אצא ממנו חזק יותר בהחלטותיי וגבוה 

יותר בדרך לצמיחה רוחנית, כי כל דבר שקורה לי בחיים הוא בא ללמד אותי שיעור 

במיוחד  אישי  מסר  שהוא  משהו  כאן  יש  עכשיו,  לי  זימן  אלוקים  סתם  לא  לחיים, 

בשבילי,

 אם אני יעצום עיניים וייתן לדברים לעבור ולא אתמודד אז הפסדתי את העיקר 

הפסדתי עוד דבר יקר ערך לחיים, 

עוד דבר חשוב זה מערכת בקרה אישית, למשל בעסקים רציניים מוכרחים לה־

שתמש במערכת לבקרת האיכות, כי כל עסק יכול לאבד נתחי שוק רציניים אם יצאו 

לו חלק מהמוצרים פגומים מהמפעל, גם אם כל שאר המוצרים שלו יהיו מושלמים.

במהלך החיים שלנו אנחנו לא יכולים להרשות לרמת הביצועים שלנו להשתנות 

בכל פעם שאנחנו נתקלים בבעיה, לכן המפתח להצלחה שלנו נמצא "בקביעות" האם 

יש לנו את התכונה הזו של הנכונות לקביעות,? ברגע שיש לאדם קביעות בכל מה 

שעושה הוא נמצא בעליה מתמדת בסולם ההצלחות, לעומת זאת כל האנשים אשר 

יותר  רב  מקושי  סובלים  הם  ויורדים,  עולים  רוח  מצבי  של  נצחית  בנדנדה  נמצאים 

בהשגת המטרות שלהם ובשמירה על מערכות יחסים תקינה. וכאן המקום של הגדר 

כאן אתה צריך להציב לעצמך גדרות שישמרו עליך, כי ללא גבולות ותחומים ברורים 

אנחנו עלולים למצוא את עצמינו עם כל מיני רעיונות בעלי הגיון מעוות כדי להצדיק 

כל מה מעשה שאנחנו עושים, למשל: תקשיב המקרה שלי הוא יוצא דופן, או לי זה 

לא עוזר זה לא משפיע עלי, אנחנו מוצאים הסבר "לוגי" לכאורה להצדיק את המ־

עשים השלילים שלנו, ולכן כאשר אנחנו בונים מראש גדר אובייקטיבית שמגדירה 

בדיוק מהו התחום של המותר והאסור, אז ברגע של פיתוי יהיה השער של הרציונלי 

סגור, אין תירוצים לוגים, או שמותר לעשות משהו או אסור אין מקום לוויכוח או 

לרעיונות סובייקטיביים על מנת לייפות את המעשים שלנו. הגדר שלנו נחוצה מאוד 

באזורים בהם היצר הרע או התאווה עלולות לערער את האובייקטיביות שלנו, לכן כל 

אחד צריך למצוא שיטה שתאפשר לו שלעולם לא ליפול מהסטנדרטים ההולמים את 

המטרות שלו, תקבע לעצמך סטנדרטים של מצוינות ותישאר צמוד אליהם. 

יוˆ‡ים לחופה עם ס˜‡רהה‡ומ לנו // הרב ‚ילי עטרי

הת־ כבר  הגדול  החופש 
בחרתם  אם  משנה  לא  חיל, 
פארק  או  בבריכה  יום  בעוד 
בטיול  לחילופין  או  מים 
במ־ בכלל  או  מהנה  ג'יפים 
נחמד  צימר  או  במלון  נוחה 

והטיפוח  האיפור  ברשת 
למצוא  תוכלו  סקארה 
החופשה  צרכי  כל  את 
שלכם החל ממוצרי הגנה 
רחצה  תיקי  השמש  מפני 
ערכות  נסיעות,  ומארזי 
ראשונה  ועזרה  תפירה 
ופרטי  לשם  ואקססוריז 

כי  המזוודות  על  התקשרות 
החו־ את  להתחיל  רוצה  מי 
שנ־ אחת  מזוודה  עם  פשה 

עלמה
הרשת  בסניפי  להשיג 

ברחבי הארץ ובאתר 

GOLBARY חם בר י˜
עד 70% הנחה- על קולקציית קיץ 2019!

גולברי,   האופנה  רשת 
תחילת  לרגל  במבצע  יוצאת 
עד  במסגרתו:  החמה,  העונה 
70% הנחה על קולקציית קיץ 

.2019

המש־ הפריטים  בין 
שמלות,  במבצע:  תתפים 
חליפות,  חצאיות,  חולצות, 

ג'קטים ועוד.
המבצע יערך בכל סניפי 

גולברי  עד ה-30.07.2019 
www. ובאתר 

 golbary.co.il
שבמבצע.  *לפריטים 

*אין כפל מבצעים * 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

פרה ב רב˜ה, עליזה ליזי ב מרים, חיה 
רָחה ̂יפורה ב מלכה ל‡ה, חי ון ‡ברהם בן ַפּ

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

lehitpalel@gmail.com

 ל˜בל החלטו ר טובים ור‚ועים, ל‚עחיים יו לעˆמך להר‚י ‚‡„ יו הזמןעכ
וליים ‡ום, מרכז ה‡ומ לנו מלווה ‡וך בוכני ליווי ‡יי להˆלחה 

ב‡חריו מל‡ה לוˆ‡ו, ההˆלחה ממיכה.
 

עכיו נפח מחזור ליי 14.7.19 ˜ורס פרונטלי לכנו  המו„ע טר‡נס 
 NLP | מיון מו„רך סו‚סטיבי„ ,TMP-Therapeutic Mind Programming   וסו‚סטיו
Basic Practitioner ל„ע להניע הליכי ינוי עמו˜ים בעˆמך וב‡נים, להחבר 

לכל ‡„ם בניו, להיו ‡„ם מפיע וכריזמטי ממ‚נט ‡ליו ‡נים ‡ה חייב! 
לרכו‡  היכול לכנ ‡  המו„ע! ˜ורס ה- TMP המ˜יף ביור ל „"ר ינוי 

לכל הפרטים המל‡ים 050-6669924   
     

˜ורס מומˆ ועניני וממו˜„ מטרה  טר‡נס וסו‚סטיה רפי ברמה ה‚בוהה ביור 
לכנ ‡  המו„ע לעו‡  הבלי ‡פרי לפרטים 050-6669924.

הר‡ון מסו‚ו ביר‡ל
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הח' - יכב עונוינו
ִבישַׁת  ְוִהיא סוֹד כְּ ה זוֹ  ִמדָּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ִיְשָׂרֵאל בְּ דוֹׁש בָּ ֲהֵרי ַהקָּ

ְכִלית  ּה ּובוֵֹקַע ְועוֶֹלה ַעד ֵאין תַּ ְצוֹת ִהיא ְכפַֹרַחת ָעָלָתה ִנצָּ ה ַהמִּ י ִהנֵּ ֶהָעוֹן. כִּ

א  לֹּ ְבשָׁם שֶׁ א כֹּ ִניָסה שָׁם ח"ו ֶאלָּ ַרְך ָאְמָנם ָהֲעוֹנוֹת ֵאין ָלֶהם כְּ ִלְכנֹס ְלָפָניו ִיְתבָּ

ן  ְמגּוְרָך ָרע ִאם כֵּ ים ה, ה) "לֹא ְיֻגְרָך ָרע" - לֹא ָיגּור בִּ ִהלִּ ִדְכִתיב (תְּ ְנסּו כְּ ִיכָּ

ין  א" (ִקּדּושִׁ ַהאי ָעְלָמא ֵליכָּ ַעם ֶזה "ְשַׂכר ִמְצָוה בְּ ִניָמה. ּוִמטַּ ֵאין ֶהָעוֹן ִנְכָנס פְּ

עוָֹלם  ָפָניו ָשָׂכר רּוָחִני בָּ לְּ ה שֶׁ ן לוֹ ִממַּ ַרְך ְוַהֵאיְך ִיתֵּ ֵני שֵֶׁהם ְלָפָניו ִיְתבָּ לט.) ִמפְּ

ְלָפָניו.  ֲאשֶׁר  רּוַח  ּוְלקוַֹרת  ַאַחת  ְלִמְצָוה  ַדאי  כְּ ֵאינוֹ  ָהעוָֹלם  ל  כָּ ַוֲהֵרי  ִמי  שְׁ גַּ

הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵאין  ֶזה,  בָּ שָׁל  ַהמָּ ִמְצוֹת,  שֶׁל  שַֹׁחד  ח  ִיקַּ לֹא  ֶזה  ַעם  ּוִמטַּ

ֲארּו שְׁלֹשִׁים ִמְצוֹת ְוֵיְלכּו ֶעֶשׂר  ִעים ִמְצוֹת ְוֶעֶשׂר ֲעֵברוֹת ִנשְׁ אוֵֹמר ָעָשׂה ַאְרבָּ

ּדוֶֹמה ְלָפָניו  ַאַחת  מּור ְוָעָשׂה ֲעֵבָרה  גָּ יק  א ֲאִפּלּו ַצדִּ ֶעֶשׂר ַחס ְושָׁלוֹם ֶאלָּ בְּ

ִמְצוָֹתיו.  ל  כָּ ְשַׂכר  ל  ְיַקבֵּ ְך  כָּ ְוַאַחר  חֹבוֹ  ה  ַרצֶּ יְּ שֶׁ ַעד  ַהּתוָֹרה  ֶאת  ָשַׂרף  ִאּלּו  כְּ

ֵני  ה ִמפְּ ֵאינוֹ ְמַנכֶּ יִקים שֶׁ דִּ רּוְך הּוא ִעם ַהצַּ דוֹׁש בָּ דוֹל שֶׁעוֶֹשׂה ַהקָּ ְוֶזה ֶחֶסד גָּ

־ שְׁ ה ֵמֶהן בִּ ַרְך, ְוַהֵאיְך ְיַנכֶּ ְצוֹת ֲחׁשּובוֹת ְמאֹד ּוִמְתַעּלוֹת ַעד ְלָפָניו ִיְתבָּ ַהמִּ שֶׁ

ְצוֹת ְשָׂכָרן  ְבֶזה, ְוַהמִּ ם - ֵמַהנִּ יִהנֹּ י ְשַׂכר ָהֲעֵבָרה הּוא ֵמֵחֶלק ַהגֵּ ִביל ָהֲעֵברוֹת כִּ

רּוְך הּוא ּגוֶֹבה  דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ַצד ֵאּלּו ֶאלָּ ה ֵאּלּו בְּ ִכיָנה, ַהֵאיְך ְיַנכֶּ ד ִזיו שְׁ ְכבָּ ֵמַהנִּ

ֵאין ָהֲעוֹנוֹת  ׁש ֲעוֹנוֵֹתינּו שֶׁ נּו ִיְכבֹּ ְצוֹת. ְוַהיְּ ל ַהמִּ יר ְשַׂכר כָּ חוֹב ָהֲעֵברוֹת ּוַמְשׂכִּ

ְנסּו ִעם ֱהיוֹת  א ִיְתַעּלּו ְולֹא ִיכָּ לֹּ א ּכוֵֹבׁש אָֹתם שֶׁ ִמְצוֹת ֶאלָּ ִרים ְלָפָניו כְּ בְּ ִמְתגַּ

א  ל ֶזה ַהּטוֹב ֵאינוֹ ּכוְֹבׁשוֹ ֶאלָּ ְרֵכי ִאיׁש ַהּטוֹב ְוָהָרע ִעם כָּ יַח ַעל דַּ גִּ שֶׁהּוא ַמשְׁ

ד  ְנָין ּוְלבּוׁש ִנְכבָּ ּנּו בִּ ִמְצָוה ְוִנְבֶנה ִממֶּ ּפוֵֹרַח ְועוֶֹלה ַעד ִלְמאֹד ְוִנְכָלל ִמְצָוה בְּ

ְולֹא  זוֹ  ַהְצָלָחה  ַיְצִליחּו  א  לֹּ שֶׁ אָֹתם  ּכוֵֹבׁש  א  ֶאלָּ זוֹ  ה  ְסֻגלָּ ָלֶהם  ֵאין  ַוֲעוֹנוֹת 

ִניָמה. ְנסּו פְּ ִיכָּ

ְזּכוֹר  ַויִּ ֲחֵברוֹ  טוַֹבת  ׁש  ִיְכבֹּ א  לֹּ שֶׁ ּה  בָּ ְלִהְתַנֵהג  ָהָאָדם  ָצִריְך  זוֹ  ה  ִמדָּ ַאף 

ְמגּורוֹ  ֵחהּו ְוַיְזִניֵחהּו ְולֹא ָיגּור בִּ כָּ שְׁ ׁש ֵהַרע ַויִּ ה ִיְכבֹּ ַרבָּ א ַאדְּ ְגָמָלהּו ֶאלָּ ָרָעתוֹ שֶׁ

ל  כָּ ַעל  לוֹ  יר  ְוַיְגבִּ ַהּטוָֹבה  לוֹ  ר  ְוִיְזכֹּ ְלָפָניו  ִמיד  תָּ ְסדּוָרה  ַהּטוָֹבה  ְוִתְהֶיה  ָרע 

ִלּבוֹ ְויֹאַמר ִאם ָעָשׂה ִלי טוָֹבה ֲהֵרי ָעָשׂה ִלי  ה בְּ ָעָשׂה לוֹ ְולֹא ְיַנכֶּ ֲעִשׂים שֶׁ ַהמַּ

ּיּוַכל  ֶרְך ִרּצּוי שֶׁ ל דֶּ ה כָּ ָרָעה ִיְתַרצֶּ א בְּ ח ַהּטוָֹבה לֹא ַיֲעֶשׂה ֵכן ֶאלָּ ָרָעה ְוִישְׁכַּ

ּיּוַכל  ל ַמה שֶׁ ין ֵעיָניו ְוַיֲעִלים ֵעינוֹ ִמן ָהָרָעה כָּ ְוַהּטוָֹבה ֶאל ַיְזִניָחּה ְלעוָֹלם ִמבֵּ

י: ְדֵפַרשְׁתִּ רּוְך הּוא ּכוֵֹבׁש ֲעוֹנוֹת כִּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֶדֶרְך שֶׁ כְּ

ו לחודש

השבת זה קורה!

סופ"ש פרשת בלק: שבת של 
עונג במלון לאונרדו קלאב ים 

המלח (נירוונה לשעבר) 
בהשתתפות החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט והפתעות נוספות • כמיטב 

המסורת מציעים ב'אפקטיב תיירות ונופש' חבילות נופש לסוף שבוע מופלא 
או לחופשת אמצ"ש נעימה ומלבבת במתכונת הכל כלול עם שפע של פינוקים 

ואטרקציות �  הזדמנות: נותרו חדרים אחרונים לימים הקרובים

פתחה  המסורת,  כמיטב 
את  'אפקטיב'  הנופש  חברת 
למשפחה  המושלמת  החופשה 
נה־ כבר  מאות נופשים  החרדית. 
נים, ואתם מוזמנים להצטרף לה־
צלחה, וליהנות מעונג שבת צרוף 
פרשת  שב"ק  הקרוב,  בסופ"ש 
בלק: חבילת נופש מיוחדת במלון 
(ניר־ המלח  ים  קלאב  לאונרדו 
העולמי  החזן  עם  לשעבר)  וונה 
ושורת  הלפגוט  מאיר  יצחק  ר' 

הפתעות נוספת.
ממופע  תיהנו  שישי  בליל 
החזן  עם  ומרהיב  ענק  שישי  ליל 
הלפגוט,  מאיר  יצחק  העולמי 
הפייטן  לינקר,  דודי  הפלא  ילד 
שייע  הקלידן  אוזן,  אליהו  ר' 
מו־ מנגנים  ובעלי  מבלגיה  ברים 
וסעודות  תפילות  את  בחרים. 
השבת ילווה החזן העולמי יצחק 
מקהלה,  בליווי  הלפגוט  מאיר 
מאת  מרתקות  הרצאות  יימסרו 
שבת  סעודות  שוורץ.  מאיר  הרב 
גורמה עשירות כיד המלך ברמה 

ובחוויה קולנרית יוצאת דופן!
ייהנו  השבת  ואחרי  לפני 
מפעילות  גם  בנירוונה  הנופשים 
וצמוד  נפרד  חוף  המשפחה;  לכל 
נפרד  וחוף  הגברים,  עבור  למלון 
לנשים, במרחק של 3 דק' נסיעה 
באמצעות שאטלים ללא תשלום, 
עומדים  בנוסף,  היום.  כל  לאורך 
מים  בריכת  הנופשים  לרשות 
מתוקים ענקית עם קירוי מיוחד, 
חופשית  וכניסה  נפרד  סולריום 
לספא הכולל בריכת מי ים המלח 

רטובה  סאונה  ג'קוזי,  מקורה, 
ויבשה וחדר כושר. בנוסף, לניר־
וונה 32 חדרי טיפולים במחירים 

אטרקטיביים.
(לאונרדו  נירוונה  מלון 
רצו־ של  לאורכה  שוכן  קלאב) 
של  לחופה  מרהיבה  חוף  עת 
ושקט.  נגיש  במיקום  המלח,  ים 
בת־ רב  ניסיון  'אפקטיב'  לחברת 
החרדית  למשפחה  הנופש  חום 
השירות  את  עבורה  ומתאימה 
וצי־ לצרכיה  בהתאם  המקסימלי 
פשרות  חסר  דגש  תוך  פיותיה, 
האוכל  החדרים,  השירות,  במתן 

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 
נוספים  לפרטים   ,(14.7.2019
ניתן לפנות למוקד ההזמנות -03

.9050505

ר וויוז הי„ועה בריˆה למרח˜ים 
‡רוכים מחילה בˆע„ ר‡ון

רשת וישוז מבית קרוקס 
ומכניסה  מתרחבת  מור  אנד 
הצועדים  את  גם  למשפחה 
שחורטת  הרשת  לראשונה. 
על דגלה נוחות ואיכות  מגי־
עה גם לקטנטנים. עם המותג 
מצטיינות  הנעליים   .ortope
ומגיעות  וקלות  בגמישות 
מוזמנים  אתם  צבעים.  במגוון 
מה־ להתרשם  ווישוז  לרשת 
והסגנונות  מהצבעים  מבחר 
תחושה  להרגיש  חשוב  והכי 

של יופי ונוחות. 
הרשת  בחנויות  להשיג 

ברחבי הארץ ובאתר
הצעד  את  עשינו  אנחנו 

הראשון ואתם?

mailto:gili.at76@gmail.com
http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
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הח' - יכב עונוינו
ִבישַׁת  ְוִהיא סוֹד כְּ ה זוֹ  ִמדָּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ִיְשָׂרֵאל בְּ דוֹׁש בָּ ֲהֵרי ַהקָּ

ְכִלית  ּה ּובוֵֹקַע ְועוֶֹלה ַעד ֵאין תַּ ְצוֹת ִהיא ְכפַֹרַחת ָעָלָתה ִנצָּ ה ַהמִּ י ִהנֵּ ֶהָעוֹן. כִּ

א  לֹּ ְבשָׁם שֶׁ א כֹּ ִניָסה שָׁם ח"ו ֶאלָּ ַרְך ָאְמָנם ָהֲעוֹנוֹת ֵאין ָלֶהם כְּ ִלְכנֹס ְלָפָניו ִיְתבָּ

ן  ְמגּוְרָך ָרע ִאם כֵּ ים ה, ה) "לֹא ְיֻגְרָך ָרע" - לֹא ָיגּור בִּ ִהלִּ ִדְכִתיב (תְּ ְנסּו כְּ ִיכָּ

ין  א" (ִקּדּושִׁ ַהאי ָעְלָמא ֵליכָּ ַעם ֶזה "ְשַׂכר ִמְצָוה בְּ ִניָמה. ּוִמטַּ ֵאין ֶהָעוֹן ִנְכָנס פְּ

עוָֹלם  ָפָניו ָשָׂכר רּוָחִני בָּ לְּ ה שֶׁ ן לוֹ ִממַּ ַרְך ְוַהֵאיְך ִיתֵּ ֵני שֵֶׁהם ְלָפָניו ִיְתבָּ לט.) ִמפְּ

ְלָפָניו.  ֲאשֶׁר  רּוַח  ּוְלקוַֹרת  ַאַחת  ְלִמְצָוה  ַדאי  כְּ ֵאינוֹ  ָהעוָֹלם  ל  כָּ ַוֲהֵרי  ִמי  שְׁ גַּ

הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֵאין  ֶזה,  בָּ שָׁל  ַהמָּ ִמְצוֹת,  שֶׁל  שַֹׁחד  ח  ִיקַּ לֹא  ֶזה  ַעם  ּוִמטַּ

ֲארּו שְׁלֹשִׁים ִמְצוֹת ְוֵיְלכּו ֶעֶשׂר  ִעים ִמְצוֹת ְוֶעֶשׂר ֲעֵברוֹת ִנשְׁ אוֵֹמר ָעָשׂה ַאְרבָּ

ּדוֶֹמה ְלָפָניו  מּור ְוָעָשׂה ֲעֵבָרה ַאַחת  גָּ יק  א ֲאִפּלּו ַצדִּ ֶעֶשׂר ַחס ְושָׁלוֹם ֶאלָּ בְּ

ִמְצוָֹתיו.  ל  כָּ ְשַׂכר  ל  ְיַקבֵּ ְך  כָּ ְוַאַחר  חֹבוֹ  ה  ַרצֶּ יְּ שֶׁ ַעד  ַהּתוָֹרה  ֶאת  ָשַׂרף  ִאּלּו  כְּ

ֵני  ה ִמפְּ ֵאינוֹ ְמַנכֶּ יִקים שֶׁ דִּ רּוְך הּוא ִעם ַהצַּ דוֹׁש בָּ דוֹל שֶׁעוֶֹשׂה ַהקָּ ְוֶזה ֶחֶסד גָּ

־ שְׁ ה ֵמֶהן בִּ ַרְך, ְוַהֵאיְך ְיַנכֶּ ְצוֹת ֲחׁשּובוֹת ְמאֹד ּוִמְתַעּלוֹת ַעד ְלָפָניו ִיְתבָּ ַהמִּ שֶׁ

ְצוֹת ְשָׂכָרן  ְבֶזה, ְוַהמִּ ם - ֵמַהנִּ יִהנֹּ י ְשַׂכר ָהֲעֵבָרה הּוא ֵמֵחֶלק ַהגֵּ ִביל ָהֲעֵברוֹת כִּ

רּוְך הּוא ּגוֶֹבה  דוֹׁש בָּ א ַהקָּ ַצד ֵאּלּו ֶאלָּ ה ֵאּלּו בְּ ִכיָנה, ַהֵאיְך ְיַנכֶּ ד ִזיו שְׁ ְכבָּ ֵמַהנִּ

ֵאין ָהֲעוֹנוֹת  ׁש ֲעוֹנוֵֹתינּו שֶׁ נּו ִיְכבֹּ ְצוֹת. ְוַהיְּ ל ַהמִּ יר ְשַׂכר כָּ חוֹב ָהֲעֵברוֹת ּוַמְשׂכִּ

ְנסּו ִעם ֱהיוֹת  א ִיְתַעּלּו ְולֹא ִיכָּ לֹּ א ּכוֵֹבׁש אָֹתם שֶׁ ִמְצוֹת ֶאלָּ ִרים ְלָפָניו כְּ בְּ ִמְתגַּ

א  ל ֶזה ַהּטוֹב ֵאינוֹ ּכוְֹבׁשוֹ ֶאלָּ ְרֵכי ִאיׁש ַהּטוֹב ְוָהָרע ִעם כָּ יַח ַעל דַּ גִּ שֶׁהּוא ַמשְׁ

ד  ְנָין ּוְלבּוׁש ִנְכבָּ ּנּו בִּ ִמְצָוה ְוִנְבֶנה ִממֶּ ּפוֵֹרַח ְועוֶֹלה ַעד ִלְמאֹד ְוִנְכָלל ִמְצָוה בְּ

ְולֹא  זוֹ  ַהְצָלָחה  ַיְצִליחּו  א  לֹּ שֶׁ אָֹתם  ּכוֵֹבׁש  א  ֶאלָּ זוֹ  ה  ְסֻגלָּ ָלֶהם  ֵאין  ַוֲעוֹנוֹת 

ִניָמה. ְנסּו פְּ ִיכָּ

ְזּכוֹר  ַויִּ ֲחֵברוֹ  טוַֹבת  ׁש  ִיְכבֹּ א  לֹּ שֶׁ ּה  בָּ ְלִהְתַנֵהג  ָהָאָדם  ָצִריְך  זוֹ  ה  ִמדָּ ַאף 

ְמגּורוֹ  ֵחהּו ְוַיְזִניֵחהּו ְולֹא ָיגּור בִּ כָּ שְׁ ׁש ֵהַרע ַויִּ ה ִיְכבֹּ ַרבָּ א ַאדְּ ְגָמָלהּו ֶאלָּ ָרָעתוֹ שֶׁ

ל  כָּ ַעל  לוֹ  יר  ְוַיְגבִּ ַהּטוָֹבה  לוֹ  ר  ְוִיְזכֹּ ְלָפָניו  ִמיד  תָּ ְסדּוָרה  ַהּטוָֹבה  ְוִתְהֶיה  ָרע 

ִלּבוֹ ְויֹאַמר ִאם ָעָשׂה ִלי טוָֹבה ֲהֵרי ָעָשׂה ִלי  ה בְּ ָעָשׂה לוֹ ְולֹא ְיַנכֶּ ֲעִשׂים שֶׁ ַהמַּ

ּיּוַכל  ֶרְך ִרּצּוי שֶׁ ל דֶּ ה כָּ ָרָעה ִיְתַרצֶּ א בְּ ח ַהּטוָֹבה לֹא ַיֲעֶשׂה ֵכן ֶאלָּ ָרָעה ְוִישְׁכַּ

ּיּוַכל  ל ַמה שֶׁ ין ֵעיָניו ְוַיֲעִלים ֵעינוֹ ִמן ָהָרָעה כָּ ְוַהּטוָֹבה ֶאל ַיְזִניָחּה ְלעוָֹלם ִמבֵּ

י: ְדֵפַרשְׁתִּ רּוְך הּוא ּכוֵֹבׁש ֲעוֹנוֹת כִּ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֶדֶרְך שֶׁ כְּ

ו לחודש

השבת זה קורה!

סופ"ש פרשת בלק: שבת של 
עונג במלון לאונרדו קלאב ים 

המלח (נירוונה לשעבר) 
בהשתתפות החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט והפתעות נוספות • כמיטב 

המסורת מציעים ב'אפקטיב תיירות ונופש' חבילות נופש לסוף שבוע מופלא 
או לחופשת אמצ"ש נעימה ומלבבת במתכונת הכל כלול עם שפע של פינוקים 

ואטרקציות �  הזדמנות: נותרו חדרים אחרונים לימים הקרובים

פתחה  המסורת,  כמיטב 
את  'אפקטיב'  הנופש  חברת 
למשפחה  המושלמת  החופשה 
נה־ כבר  מאות נופשים  החרדית. 
נים, ואתם מוזמנים להצטרף לה־
צלחה, וליהנות מעונג שבת צרוף 
פרשת  שב"ק  הקרוב,  בסופ"ש 
בלק: חבילת נופש מיוחדת במלון 
(ניר־ המלח  ים  קלאב  לאונרדו 
העולמי  החזן  עם  לשעבר)  וונה 
ושורת  הלפגוט  מאיר  יצחק  ר' 

הפתעות נוספת.
ממופע  תיהנו  שישי  בליל 
החזן  עם  ומרהיב  ענק  שישי  ליל 
הלפגוט,  מאיר  יצחק  העולמי 
הפייטן  לינקר,  דודי  הפלא  ילד 
שייע  הקלידן  אוזן,  אליהו  ר' 
מו־ מנגנים  ובעלי  מבלגיה  ברים 
וסעודות  תפילות  את  בחרים. 
השבת ילווה החזן העולמי יצחק 
מקהלה,  בליווי  הלפגוט  מאיר 
מאת  מרתקות  הרצאות  יימסרו 
שבת  סעודות  שוורץ.  מאיר  הרב 
גורמה עשירות כיד המלך ברמה 

ובחוויה קולנרית יוצאת דופן!
ייהנו  השבת  ואחרי  לפני 
מפעילות  גם  בנירוונה  הנופשים 
וצמוד  נפרד  חוף  המשפחה;  לכל 
נפרד  וחוף  הגברים,  עבור  למלון 
לנשים, במרחק של 3 דק' נסיעה 
באמצעות שאטלים ללא תשלום, 
עומדים  בנוסף,  היום.  כל  לאורך 
מים  בריכת  הנופשים  לרשות 
מתוקים ענקית עם קירוי מיוחד, 
חופשית  וכניסה  נפרד  סולריום 
לספא הכולל בריכת מי ים המלח 

רטובה  סאונה  ג'קוזי,  מקורה, 
ויבשה וחדר כושר. בנוסף, לניר־
וונה 32 חדרי טיפולים במחירים 

אטרקטיביים.
(לאונרדו  נירוונה  מלון 
רצו־ של  לאורכה  שוכן  קלאב) 
של  לחופה  מרהיבה  חוף  עת 
ושקט.  נגיש  במיקום  המלח,  ים 
בת־ רב  ניסיון  'אפקטיב'  לחברת 
החרדית  למשפחה  הנופש  חום 
השירות  את  עבורה  ומתאימה 
וצי־ לצרכיה  בהתאם  המקסימלי 
פשרות  חסר  דגש  תוך  פיותיה, 
האוכל  החדרים,  השירות,  במתן 

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 
נוספים  לפרטים   ,(14.7.2019
ניתן לפנות למוקד ההזמנות -03

.9050505

ר וויוז הי„ועה בריˆה למרח˜ים 
‡רוכים מחילה בˆע„ ר‡ון

רשת וישוז מבית קרוקס 
ומכניסה  מתרחבת  מור  אנד 
הצועדים  את  גם  למשפחה 
שחורטת  הרשת  לראשונה. 
על דגלה נוחות ואיכות  מגי־
עה גם לקטנטנים. עם המותג 
מצטיינות  הנעליים   .ortope
ומגיעות  וקלות  בגמישות 
מוזמנים  אתם  צבעים.  במגוון 
מה־ להתרשם  ווישוז  לרשת 
והסגנונות  מהצבעים  מבחר 
תחושה  להרגיש  חשוב  והכי 

של יופי ונוחות. 
הרשת  בחנויות  להשיג 

ברחבי הארץ ובאתר
הצעד  את  עשינו  אנחנו 

הראשון ואתם?

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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פרנו // „ו„ פרי„

לזוכי מחיר למכן 
העומדת  למשתכן  מחיר  זוכי  של  הזוכים"  "קבוצת  אלו  בימים 
על שלל זכויותיהם מול הקבלנים והרשויות השונות ומאגדת את כלל 
ושוות  גדולות  הטבות  מספר  עם  יוצאת  ה'  שמש-רמה  בבית  הזוכים 
אחר  שהצטרפו  הזוכים  את  מעדכנים  בקבוצה  ובנוסף  הקבוצה  לחברי 
התקדמות הבניה בפרויקטים השונים (מיום הזכייה בהגרלה וכמעט עד 
למסירת המפתחות אף אחד לא טורח לעדכן אחר ההתקדמות והשלבים 
בדירה ובפרויקט מה שיוצר אנדרלמוסיה ואי וודאות לא קלים) ההט־
בות עומדות ע"ס אלפי שקלים!! "התורה חסה על ממונם של ישראל" - 
לכל מי שיש חבר, קרוב משפחה שזכה ברמה ה' (נווה שמיר) שלא יחזיק 
טובתא לנפשייה ויעדכנו על דבר הקבוצה. להצטרפות ולקבלת הטבות 

H686000@GMAIL.COM  - ועדכונים שלחו מייל
נ.ב. ההצטרפות ללא עלות.

 יבולבני י ח„ו‡ה בל
סוכריים 

בעזהי"ת נקיים גם השנה שבת התאחדות והתחזקות לבני הישי־
בות הגדולות המתמודדים עם סוכרת מסוג 1 (נעורים). השבת תתקיים 

אי"ה בפרשת מטות (מברכין מנ"א) באתרא קדישא מירון. 
לפרטים והרשמה ר' יצחק מס' טלפון 050-4168295 

˜ו 45 בבני בר˜ 
כבר יותר מחצי שנה מאז בוטל קו 45 בבני ברק, שנסע מב"ב לתל 
השומר דרך כל התחנות של אונ' בר אילן שלא בצד כביש גהה. אנשי 
העירייה הבטיחו להחזיר את הקו,  אך הדבר לא נעשה. לא עשו את זה. 
יש הרבה אנשים שנוסעים בכל יום לבר אילן ואין להם אוטובוס ישיר 

דרך רח' ירושלים, רבי עקיבא וכהנמן, כמו שהיה קודם.
ישנו את קו 7 אבל הוא מסתובב בכל שיכון ו ואח"כ אינו עוצר בכל 

התחנות של בר אילן.
מן הראוי  להשיב את המצב לקדמותו

בכבוד רב
שלמה זאב פ.

 ר ל˜ברי ה‡בומבי
כידוע העיר ביתר עילית אינה רחוקה ממערת המכפלה - חברון 
[מרחק נסיעה של 35 דקות] ואף כל הקווים היוצאים מירושלים עוברים 
דרך צומת 'אל חדר' הנמצא במרחק נסיעה של 3 דקות מביתר עילית 
אך למרבה הפלא אין כל קו לא שיוצא מביתר עילית ולא שעוצר בביתר 
עילית למערת במכפלה [יש קו 410 מגבעה ב' בביתר עילית לכפר עציון 
נסיעה]  דקות  תוספת 25  המכפלה -  למערת  עד  אותו  להאריך  שניתן 
וכל מי שרוצה להגיע מביתר עילית למערת המכפלה צריך לנסוע לי־

רושלים [מרחק נסיעה של 20 דקות] ומשם לקחת קו למערת המכפלה. 
שנ־ אמר  והוא  התחבורה,  משרד  מבכירי  אחד  עם  דיברנו  כן  על 
שלח לו את רשימת מבקשי התחבורה הציבורית מביתר עילית למערת 

המכפלה ולפי זה יבדק העניין. 
על כן כל מי שמעוניין בתחבורה ציבורית מביתר עילית למערת 
המכפלה (בכל גיל - דהיינו משפחה עם ארבע ילדים לרשום את השמות 
ומספרי הזהות וכתובת של כל הארבע) מתבקש לרשום את שמו ומספר 
 H82265@GMAIL.COM :מייל לכתובת  ולשלוח  וכתובת  הזהות 
או להירשם במספר: 074-796-25-69 או לשלוח בפקס למספר: -079

526-529-4
וכן מכאן תצא הקריאה לכל העסקנים לסדר שיהיה תחבורה צי־

בורית מביתר עילית לחברון
וזכות ישני חברון תגן עלינו ועל כל ישראל

א. חברוני

בים למערכמכ

 למ„ור, י ובו‚ ליחל
לˆיין בר‡ המכב 'עבור מ„ור 
מכבים למערכ' ולה˜פי„ על 

מס‚ר ל 120 מילה בלב„. 
c109910@gmail.com
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בחסות:

ca.1221.org.il

דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב 
עוד רגע שלך! בשווי 1,600,000 ₪ 

רס
פ

נה
ש

מ
ים

חי

ב

25 יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 09/07/2019

hillel@lehmaaseh.com

http://bit.ly/2WAloB8-ichudhtzala
http://bit.ly/32nZame
http://bit.ly/2x7AEaw-grafolog
mailto:s@shaharit.com


25 יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 09/07/2019

hillel@lehmaaseh.com

mailto:hillel@lehmaaseh.com


יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 2609/07/2019

רובח

מעמחייםרמחוורטבחרונזסטריוב
וומבןחנזיבוירםטברובמיוסףרביוןבנובןנזמרמונכןח

ובמסטרירמובעםערריווםי

27 יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 09/07/2019

רובח
יחיימברוךרבחסיוחייםרפומנכבנויונימחביבורייורבניםםמורי

יחירמיעיירבחינוךומוסבכירחינוכיויועחינוךיובעם
וביפרויוםי



27 יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 09/07/2019

רובח
יחיימברוךרבחסיוחייםרפומנכבנויונימחביבורייורבניםםמורי

יחירמיעיירבחינוךומוסבכירחינוכיויועחינוךיובעם
וביפרויוםי



יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 2809/07/2019

רובח

רייופיכועורבמבחןיזוועכימרביעיריםיביימי

זרןבמעבוי

יוםמוינבך

29 יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 09/07/2019

רובח

מעמכנסספרורבימרוויזניזכרמברחרנטעיחמוביזנרםעימפחביוםירייט
טייןומוםי



29 יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 09/07/2019

רובח

מעמכנסספרורבימרוויזניזכרמברחרנטעיחמוביזנרםעימפחביוםירייט
טייןומוםי



יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 3009/07/2019

רובח

מעמחמוסעורכיבונזבביר
יוםמוטיין

31 יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 09/07/2019

רובח

ובריבובנזספינויזניבימחרעניםסעו
יוםיועפרוכטר



31 יום שלישי ו' תמוז תשע"ט 09/07/2019

רובח

ובריבובנזספינויזניבימחרעניםסעו
יוםיועפרוכטר


