
בס"ד | יום ראשון י"א תמוז תשע"ט 14/07/2019 | גיליון מס' 971 | 
דף היומי: בבלי - ערכין כ"ח | ירושלמי - חלה י"ב | משנה יומית: עדויות ו' א' - ב'  | הלכה יומית: או"ח תק"מ ד' - ו'   

מאיים מהבונקר
מזכ''ל החיזבללה מאיים כי במלחמה 

הבאה יזרקו טילים על כל מישור החוף ◆ 
"לא נבזבז טילים על הצפון, נפגע במרכז 
הארץ. שדות התעופה ובסיסים של צה''ל

מתרחקת מנאט''ו
למרות איומי ארה''ב: רוסיה העבירה 

לטורקיה את המערכת להגנה מפני טילים 
ה-S400 ◆ בארצות הברית הודיעו: לא 

נשלים את העברת מטוסי ה-F35 לטורקיה

אחרי האולטימטום
לאחר ששקד איימה לרוץ עם בנט 

ובן גביר ללא הבית היהודי, רפי פרץ 
קורא לפגישה עם שקד ע''מ לדון על 

המקום הראשון

זעם על 
ההתנצלות

לאחר שצה''ל התנצל על הריגתו 
של פעיל חמאס, ביישובי עוטף עזה 

זועמים: חולשה, פאניקה וחרדה מפני 
הסלמה ◆ בחמאס הבטיחו: למרות 

ההתנצלות, ננקום בחריפות ◆ במהלך  
הסופ''ש: שני רקטות נורו לכיוון יישובי 
העוטף וג'יפ צה''לי נפגע ממטען צד ◆ 

בחסדי שמיים אין נפגעים

ירי בנגמ''ש
ברק נגד כחול לבן: הרוטציה 
תאבד שני מנדטים לגוש ◆ 
יעלון נגד ברק: לא יעבור 
את אחוז החסימה ויבזבז 
עשרות אלפי קולות לגוש 
◆ מרצ נגד ברק: אין בסיס 

אידיאולוגי משותף

בירה במצור

החל מהיום צפויים פקקי ענק בכניסה לירושלים בעקבות חסימת שדרות שז''ר 
בקטע שבין גשר המיתרים לצומת נורדאו ◆ החסימה – במסגרת השלב השני של 
הפרוייקט הענק של שדרוג הכניסה לירושלים ◆ במסגרת הפרוייקט ייבנו אלפי 
מ''ר של מגורים, מסחר ושטחי ציבור, ויוקם המרכז המרכז התחבורתי המשולב 
הגדול בישראל ◆ המשטרה ממליצה לנהגים: אל תתקרבו לאזור שלא לצורך

https://shaharit.com/#subscribeNow


יום ראשון י"א תמוז תשע"ט 214/07/2019

'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

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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שערים יציגים

עם  נ‡ה  ע„   חל˜י מעונן  היום: 
לה בטמפרטורו והן הינה  עליה̃ 

ר‚ילו לעונה.
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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„
מערבי חזי

המדינות  שתי  וצרפת,  גרמניה  בעוד 
האירופי,  באיחוד  הטון  את  שמובילות 
ממשיכות בקו פייסני עד כנוע מול איראן, 
המו־ מהחברות  אחת  שהייתה  בריטניה, 
לפרוש  שלה  להחלטה  עד  באיחוד  בילות 
איראן  לגבי  ברורה  עמדה  מציגה  ממנו, 
ומציבה את עצמה בחזית מול איראן, לצד 
האנט,  ג'רמי  הבריטי,  החוץ  שר  ארה"ב. 
נחשב לתומך גדול של מדינת ישראל והוא 
המפלגה  ראשות  על  מהמתמודדים  אחד 
השמרנית בעידן של אחרי מיי. גם המוע־
מדים האחרים טובים לישראל, מלבד קו־
רבין, כמובן. השינוי שמתחולל בבריטניה, 
מציב  איראן,  מול  האחרון  בעימות  כולל 
את האיראנים מול חזית מתרחבת והולכת.

כנגד  לחזית  בריטניה  של  הצטרפותה 
איראן הופכת את המאבק באיראנים למא־
בק המזוהה יותר עם המערב. יש להניח כי 
בעין  עין  רואות  במערב  נוספות  מדינות 
מדינות  הנעשה.  את  ארה"ב ובריטניה  עם 
מזרח אירופה גם הן עשויות להצטרף לס־
שהן  אלא  אפשריות  האמריקניות  נקציות 
קנדה  את  ישנה  בתווך  הטון.  מובילות  לא 
ואת אוסטרליה שעמדתן אינה ברורה דיו.

אך החזית המערבית כבר החלה להתרקם.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

ב˜נ‡ו ‡ ˜נ‡י
ה'  לו  שנתן  בשכר  מתחילה  פנחס  פרשת 

על מעשה הקנאות שעשה.

של  שכרו  נכתב  לא  מדוע  שואלים,  יש 
לאחר  מיד  הקודמת,  בפרשה  כבר  פנחס 

סיפור המעשה?

הסביר על כך האדמו"ר רבי מרדכי שלמה 
צדיקים  בשם  גם  (מובא  זצוק"ל  מבאיאן 
שמעשה  ללמדנו  הכתוב  בא  כי  נוספים) 
שלא  מכיון  רבה,  זהירות  נדרשת  קנאות 
מקנאות  נעשה  אכן  שהמעשה  בהכרח 
לכן  אחרים.  ממניעים  שמא  או  אמיתית, 
שכרו של פנחס לא נכתב מיד, כדי ללמד 

אותנו שרק לאחר זמן ניתן

לשם  קנאות  מעשה  זה  היה  אם  להבחין 
אינה  שהקנאות  להיפך.  שמא  או  שמיים, 
באמת  נעשית  אם  ורק  אך  אלא  מעלה, 

לשם שמים.

// שני שיגורים זוהו לעבר שטח „בר המערכ
ישראל; רקטה אחת נפלה 

בשטח פתוח
לאחר שבחמאס איימו לנקום על הירי בפעיל הארגון, זוהו בליל שבת שני 

שיגורים לעבר יישובי הדרום ◆ מוקדם יותר, ביום שישי, התעמתו הפלשתינים 
עם כוחות צה"ל על גדר הגבול ◆ משרד הבריאות בעזה דיווח על 31 פצועים

מ‡: מ. יו„
בליל  שוגרו  רקטות  שתי 
שבת מרצועת עזה לכיוון ישראל. 
הרקטה  צה"ל.  מדובר  נמסר  כך 
פתוח.  בשטח  נפלה  הראשונה 
אז־ הופעלה  מהשיגור  כתוצאה 
עזה.  בעוטף  אדום  צבע  עקת 
לאחר  גם  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
נוסף,  שיגור  זוהה  קלה  שעה 
אולם לעבר שטח פתוח. תושבים 
באזור המועצה האזורית אשקלון 

דיווחו על שמיעת פיצוצים.
התרעה  הופעלה  לא 
נשקפה  שלא  מכיוון  ביישובים 
להם סכנה. שיגורי הרקטות נעשו 

המצרית  המשלחת  שחברי  בזמן 
דנים עם בכירי חמאס בעזה בר־

גיעה עם ישראל.
שעות לפני כן, ביום שישי, 
חמאד,  פתחי  חמאס,  בכיר 
מותו  על  יגיב  ארגונו  כי  איים 
אדהם,  אל  מחמוד  הפעיל,  של 
"למ־ צה"ל.  מירי  אתמול  שנהרג 
מות  את  ננקום  ההתנצלות  רות 
לכך",  נערכים  אנחנו  השהיד. 
אמר חמאד, זאת על אף ההודעה 
החריגה של דובר צה"ל כי מקורו 
הפעיל  וכי  באי-הבנה  הירי  של 
הגיע כדי לרסן את ההתפרעויות 

שהיו סמוך לגדר.

פרצו  לגבול,  סמוך  כן,  כמו 
לפל־ צה"ל  כוחות  בין  עימותים 
הושלכו  הכוחות  לעבר  שתינים. 
יודו  וכן  תבערה  בקבוקי  כמה 
גז  בירי  הגיבו  והחיילים  אבנים. 
על  דיווחו  הפלשתינים  מדמיע. 

31 פצועים.
הגדר,  שעל  התקרית  לגבי 
הכוח  הראשוני,  התחקיר  פי  על 
ההתרעה  בעקבות  למקום  הגיע 
שני  וזיהה  לגדר,  התקרבות  על 
הב־ הם  אז  במקום.  פלשתינים 
חינו באיש החמאס החמוש, מבלי 
שמכונה  במה  שמדובר  שהבחינו 
"פעיל של כוח ריסון המסתננים".

כלי שיט פסלטיני נעצר בידי 
צה"ל אחר שנכנס לאזור אסור 

בדרום הרצועה
מדובר צה"ל נמסר כי שני החשודים שהיו על כלי השיט נעצרו והועברו 

לחקירת כוחות הביטחון ◆ שתי אזעקות שווא נשמעו ביישובים בעוטף עזה

מ‡: מ. יו„
כוח צה"ל עצר אתמול כלי 
חשו־ שני  ועליו  פלסטיני  שיט 
אסור  לשטח  נכנסו  אשר  דים, 
בדרום רצועת עזה. מדובר צה"ל 
נמסר כי כלי השיט נעצר בהתאם 

שני  וכי  באש  הפתיחה  להוראות 
כו־ לחקירת  הועברו  החשודים 

חות הביטחון.
שתי  נשמעו  יותר  מוקדם 
עוז  נחל  בקיבוץ  שווא  אזעקות 
במקביל,  עזה.  כפר  ובקיבוץ 

בארי  ליער  סמוך  פרצה  שריפה 
האפ־ נבדקת  הנגב,  שבמערב 
בלון  הוא  לכך  הגורם  כי  שרות 
השתלטו  כיבוי  צוותי  תבערה. 
הוזעק  דליקות  וחוקר  האש  על 

למקום.
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 Dooris
ליהנות מהמראה 
להירגע מהשקט.

Dooris דלתות פנים המתאפיינות בעיצובים ורמה אירופאית, בסגנונות 
וינטג' יוקרתיים המביאים ז'אנר חדש ומיוחד לתרבות הדיור בישראל.

100% פולימר 
ללא מעורבות 

עץ

מבודדת 
 תרמית 
חום / קור

 אקוסטית 
42 דציבל 

היחידה בארץ

מוגנות 
לחלוטין ממים

15 שנות 
אחריות

15
עיצובים 
בלעדיים
בישראל

058-5370344 | ירושלים, לתיאום והזמנות: 054-8836638  קניון רמות קומה 3 

בכיר בחזית העממית: 
"המצרים העבירו מסרים 
מישראל בעניין הרגיעה"

בדברים שפורסמו באתר "אלקודס" נטען כי על הפרק עומדת שורה של הקלות על 
הרצועה בתמורה לרגיעה ◆ המצרים מנסים במקביל לקדם פיוס בין חמאס לפתח

מ‡: מ. יו„

החזית  בארגון  בכיר 
המשלחת  כי  אומר  העממית 
ברצועה  שביקרה  המצרית 
בין  הארגונים  ראשי  עם  דנה 
עם  הרגיעה  בהבנות  השאר 
א-ת'וואבתה  האני  ישראל. 

כי  "אלקודס"  לאתר  אמר 
מס־ לעזה  העבירו  המצרים 

רים מישראל בעניין.
פי  על  שיינתנו  הקלות 
הכנסת  המתגבשות:  ההבנות 
תרופות וסיוע רפואי, השבת סי־
מספר  הגדלת  לבעליהן,  דיג  רות 
לפוע־ בישראל  העבודה  אישורי 

לים מעזה, הכנסת חומרים שנא־
סרו עד כה בגלל שימוש כפול וכן 
הגדלת מספר המשאיות שיורשו 
המש־ לרצועה.  סחורות  להכניס 
יצאה  ממצרים  הביטחונית  לחת 
מעזה לרמאללה, שם היא צפויה 
לדון במאמצים לקדם את הפיוס 

בין פתח לחמאס.

מערך כיפת ברזל בדרום תוגבר
צה"ל הגביר את הכוננות בדרום מהבוקר ◆ זאת על רקע מותו של פעיל חמאס 

מירי צה"ל

מ‡: מ. יו„

צה"ל תיגבר ביום שישי את 
מערך כיפת ברזל בדרום. זאת על 

שח־ ייתכן  כי  מצב  הערכת  רקע 
פעיל  מות  על  הערב  יגיב  מאס 
כבר  צה"ל.  מירי  אתמול  הארגון 
מהבוקר צה"ל הגביר את הכוננות 

מתוגברים  בכוחות  ונערך  בגזרה 
עזה  רצועת  עם  הגבול  לאורך 
שעבר,  בשבוע  הירי  בעקבות 

שנבע מ"אי הבנה".

או לחצו כאן
DoorisDelet@gmail.com
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דיווח: נשיא ארגנטינה יכיר 
בארגון חיזבאללה כארגון טרור 

ממשל טראמפ ביקש מארגנטינה להכיר בארגון חיזבאללה כארגון טרור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ארג־ נשיא  של  מועמדו 
לסגן  מאקרי,  מאוריסיו  נטינה, 
הנשיא לאחר הבחירות הקרובות 
לגורמים  אמר  במדינה  שייערכו 

עומד  הנשיא  כי  במדינה  יהודים 
חיזבאללה  ארגון  על  להכריז 
אמר  הדברים  את  טרור.  כארגון 
המועמד לסגן הנשיא לאחר הב־
פגישה  במהלך  הקרובות  חירות 

יהודי  של  הגג  ארגון  עם  שערך 
אוסטרליה. 

טראמפ  ממשל  לדבריו, 
למנהיגות  שכזו  בקשה  העביר 

האוסטרלית.

התקדמות במו"מ בין האופוזיציה 
לממשלה בוונצואלה

נורווגיה מתווכת בשיחות שנערכות בין הממשלה לאופוזיציה בוונצואלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בממשלת  רשמיים  גורמים 
המקו־ ובאופוזיציה  וונצואלה 
מית התייחסו לשיחות שנערכות 
בתיווך נורווגיה ואמרו כי הושגה 
במהלך  הצדדים  בין  התקדמות 

מובילה  נורווגיה  כזכור,  המו"מ. 
וונצואלה  ממשלת  בין  שיחות 
לאופוזיציה המקומית הטוענת כי 

רוב העם תומך בה. 
להת־ צפויים  הבא  בשבוע 
קיים דיונים נוספים בין הצדדים. 

על  פרטים  לתת  סירבו  הגורמים 
עם  השיחות.  במהלך  שנדון  מה 
הת־ הייתה  כי  הבהירו  הם  זאת, 
קדמות בשיחות. התקדמות מעין 
זו צפויה לסייע לפתור את המש־

בר במדינה הענייה.

12-

MI

02-5476999

לפרטים 
והצטרפות 
ככלחצו כאן חחצצוו

http://bit.ly/2FvdLlN-adr
http://bit.ly/32nZame
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דובר משרד החוץ האיראני 
קרא לבריטניה לשחרר את 

מכלית הנפט שעצרה 
הוא קרא לכוחות הזרים במזרח התיכון לעזוב את האזור

מ‡ ‡ברהם ויסמן

של  החוץ  משרד  דובר 
לממלכה  אתמול  קרא  איראן 
מכלית  את  לשחרר  המאוחדת 

הייתה  כאשר  שעצרה,  הנפט 
הבהיר  הבכיר  לסוריה.  בדרכה 
את  תשחרר  לא  בריטניה  אם  כי 
מכלית הנפט, יהיו לכך תוצאות. 
בסו־ צוטטו  אשר  בדבריו 

התייחס  אירנ"א  הידיעות  כנות 
אחרים  זרים  לכוחות  גם  הדבר 
"על  כי  ואמר  באזור  שנמצאים 
התיכון  במזרח  הזרים  הכוחות 

לצאת מהאזור". 

יו''ר העבודה: השבוע יהיה 
שבוע של הכרעות

פרץ מבהיר כי אחרי שנפגש עם כל ראשי מפלגות השמאל, יחליט השבוע 
על חיבורים אפשריים ◆ חושף: הצעתי לברק להתמודד על ראשות העבודה 

ושאתמוך בו – אך הוא סירב

מ‡: ח. פרנ˜ל

ח"כ  הטרי,  העבודה  יו"ר 
בסוף  בראיון  הבהיר  פרץ,  עמיר 
מתעקש  אינו  הוא  כי  השבוע 
של  במקרה  ראשון  מקום  להיות 
איחוד במרכז-שמאל. "אני חושב 
שההחלטה הזו שאני עומד לקבל 
להכריז  גורלית -  החלטה  היא   -
תמשיך  העבודה  תנועת  האם 
מי  עם   - לא  או  קיימת  להיות 
של  המטרה  מה  מתחברת?  היא 
גור־ החלטות  אלה  החיבור? 
ברצינות  אותן  בודק  ואני  ליות 
"השיחות  פרץ.  הסביר  גמורה", 
עם  ברק,  עם  מרצ,  יו"ר  עם  שלי 
הם   - נוספים  גורמים  עם  לבני, 
אומר  אני  מאוד.  שיחות רציניות 
שבוע  יהיה  השבוע   - במפורש 
של הכרעות. אנחנו ניקח את כול 
הנתונים שיש בידינו, נבחן אותם 
בצורה המקצועית ביותר. לא ני־
ויהיו  בטן,  תחושות  על  רק  שען 
ניתן  איך  ראייה  מתוך  הכרעות 
להשיב את הגוש, איך ניתן לבנות 

ואלק־ אידיאולוגית  אלטרנטיבה 
טורלית לבנימין נתניהו".

עם  יחסיו  כי  הוסיף  פרץ 
ברק השתפרו מאוד למרות ה'דם 
החל־ "אני  ביניהם.  שהיה  הרע' 
תוכנית  לא  זה  שמשקעים  טתי 
אני  הפריימריז  לפני  העבודה. 
והצעתי  ברק  אהוד  עם  נפגשתי 
אני   - אחד  מספר  תהיה  'בוא  לו 
לבנות  בוא  אבל  בך.  אתמוך 
העבו־ מפלגת  את  יחד  איתי 
הוא  זאת.  לו  הצעתי  אני   - דה' 
חדשה.  מפלגה  להקים  העדיף 
למפל־ היא  שלי  האחריות  היום 
מעשה  יהיה  לא  וזה  העבודה  גת 
קסמים זה יהיה מסע ארוך מאוד 
כול  את  ואשיג  בו  אעמוד  ואני 
והבהיר  הוסיף  פרץ  ההישגים." 
אפשרות  שולל  אינו  הוא  כי 
של  במקרה  השני  במקום  להיות 
שולל  לא  "אני  ברק:  עם  איחוד 
רק  היא  הבחינה  נקודת  זאת. 
אחת - מה הדרך למצוא מסגרת 
אלטרנ־ שמייצרת  יותר  רחבה 
ואידיאולוגית  אלקטורלית  טיבה 

לשנות  תפקידי  נתניהו.  לבנימין 
עוסק  לא  אני  המציאות,  את 
בתחושות".  לא  במשקעים  לא 
שיתברר  להיות  "יכול  כי  והוסיף 
שחיבור  מקצועיות  בבדיקות  לי 
הנדרש  המנוף  את  נותן  מסוים 
אלקטורלית  אלטרנטיבה  ליצור 
פרסונליות  שאלות  ואז  לנתניהו. 

לא יהיו מחסום - נקודה".
גם  התייחס  העבודה  יו''ר 
המפל־ כיו''ר  הקודמת  לכהונתו 
בוחרי  את  מבין  הוא  כי  וציין  גה 
אותו  'להעיף'  שבחרו  המפלגה 
 - העיפו  הם  "בצדק  ב-2007. 
אני  כי  מפלגה  של  תפקידה  זה 
מלח־ בגלל  מעמדי  את  איבדתי 
כשרואים  בצדק  שלא  לבנון,  מת 
בפרספקטיבה של היום. תפקידה 
של  יו"ר  האם  לבחון  מפלגה  של 
תפ־ תפקידו.  את  מקיים  מפלגה 
המ־ להיות  הוא  היו"ר  של  קידו 
ברגע  למפלגה.  הציבור  בין  תווך 
מסיבה  מעמדו  את  מאבד  שיו"ר 
מפלגה  של  תפקידה  כלשהיא, 

לעשות מעשה".

https://shaharit.com/#subscribeNow
http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
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רפי פרץ מוכן לדון עם שקד על המקום 
הראשון ברשימה מאוחדת

לאחר ששקד הציבה אולטימטום לפרץ לפיו אם לא יוותר על המקום הראשון, תרוץ עם בנט ובן גביר – 
קרא פרץ לשקד: בואי ניפגש

מ‡: ח. פרנ˜ל
האול־ על  שישי  ביום  הפרסום  לאחר 
לשעבר  המשפטים  שרת  שהציבה  טימטום 
פרץ,  רפי  היהודי  הבית  יו''ר  שקד,  איילת 
קרא אתמול פרץ לשקד לבוא ולהיפגש איתו 
הראשון.  במקום  העומד  זהות  על  לדון  ע''מ 
חפצה"  ובנפש  הדדי  בכבוד  לפגישה  "בואי 

קרא פרץ.
התייחסו  פרץ  השר  של  בסביבתו 
עליו  שלפיו  שקד,  שהציבה  לאולטימטום 
שקד  כי  וטענו  הראשון.  המקום  על  לוותר 
באולטימטום  מדובר  שלא  להבהיר  מיהרה 
ובהזדמנות  בלשונה,  רצון",  "בשעת  אלא 
"אנחנו  עליהם.  מקובל  וזה   - כוחות  לאחד 
אולטימטומים  של  עבודה  צורת  מכירים  לא 
ומנסים  לדבר  יושבים  הזה.  מהסוג  ודברים 

להגיע להבנות".
לעיתו־ השבוע  בסוף  שהעניק  בראיון 

להצטרפותה  פרץ  התייחס  וייס,  דנה  נאית  
תעשה  שהיא  חושב  "אני  בחיוב.  שקד  של 
לעשות.  יכולה  שהיא  טוב  הכי  הדבר  את 
שהיא  בזה  לעבור  יכולה  למעלה  שלה  הדרך 

חוזרת לפוליטיקה - ואנחנו אומרים לה בואי 
לכל  זקוקים  אנחנו  היום  לפוליטיקה.  תחזרי 
קול שלא ייזרק לשום מקום. אנחנו רוצים את 

כולם".

ביקורת חריפה בישראל דמוקרטית 
על כחול לבן

טוענים: הרוטציה במפלגה מאבדת שני מנדטים לגוש המרכז שמאל ◆ ההתקפה, לאחר שבוגי יעלון טען 
כי ברק לא יעבור את אחוז החסימה ויאבד קולות לגוש

מ‡: ח. פרנ˜ל

יוצאים  ברק  אהוד  של  במפלגתו 
בין  הרוטציה  הסכם  נגד  חריפה  בביקורת 
על  לפיד.  ויאיר  גנץ  בני  לבן  כחול  ראשי 
דמוקרטית  ישראל  במפלגת  בכירים  פי 
של אהוד ברק המחקרים שבוצעו מראים 
גוזל  עתיד  יש  בתוך  הרוטציה  הסכם  כי 
הדב־ מרכז.  השמאל  מגוש  מנדטים  כשני 
רים מגיעים כיממה לאחר שאיש כחול לבן 
משה (בוגי) יעלון תקף בחריפות את ברק 
שאהוד  בכאן 11  דקל  לירון  בראיון  ואמר 
ויביא  החסימה  אחוז  את  יעבור  לא  ברק 

לאובדן קולות של הגוש.

פוחתים הסיכויים לאיחוד בשמאל
על רקע מעורבות של מקורב לברק בפרשת שחיתות, מבהירים במרצ: לא נוכל לרוץ איתו

מ‡: ח. פרנ˜ל
מתקפה חריפה במרצ על יו"ר ישראל דמוקרטית אהוד 
ברק ועל רצונו לחבר את מפלגתו עם מפלגת מרצ. ח"כ אילן 
בחריפות  תקף  הורוביץ,  ניצן  הנבחר  ליו"ר  שמקורב  גילאון, 
מרצ  בין  משותף  אידיאולוגי  בסיס  שום  שאין  וטען  ברק  את 
לבינו. הורוביץ הבהיר בריאיון בסוף השבוע כי "יש משקעים 

ולא צריך לטייח את זה, אך אנחנו מדברים עם כולם".
"ניצן אמנם נפגש עם ברק אבל לא מנהלים איתו שום 
שיחות", אמר גילאון. "שיחות על מה? אין שום שיחות. עם 
מפלגת העבודה לפחות יש בסיס אידיאולוגי. איתו אין". דב־
עיסאוי  ח"כ  גם  שהביע  להתנגדות  מצטרפים  גילאון  של  ריו 
פריג' לאפשרות של חיבור עם ברק ומקטינים משמעותית את 

הסיכוי לחיבור כזה.
גורמים במרצ הבהירו כי חיבור עם ברק יקשה על המפ־
לגה להניף את דגל המלחמה בשחיתות לאחר שמקורב מאוד 
בארצות  קשות  שחיתות  בעבירות  לאחרונה  הורשע  לברק 

הברית.



יום ראשון י"א תמוז תשע"ט 814/07/2019

טורקיה קיבלה את המשלוח הראשון של 
מערכת ההגנה הרוסית המתקדמת אס-400

משלוח שני של המערכת יגיע בקרוב ◆ עד סוף הקיץ יגיע החלק השלישי של המערכת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
טורקיה קיבלה את המשלוח הראשון 
הרוסית,  המתקדמת  ההגנה  מערכת  של 
רב  זמן  במשך  ניסתה  ארה"ב  אס-400.  
טורקיה  את  והזהירה  המהלך  את  למנוע 
פעם אחר פעם מהשלכותיו. כמו כן, ממשל 
מטוסי  למכירת  העסקה  את  ביטל  טראמפ 
שהטכנולוגיה  מחשש  לטורקיה  אף-35 
הרגישה אשר מורכבת עליהם תיפול לידי 

הרוסים. 
הטורקי,  ההגנה  משרד  הודעת  לפי 
הגיע  כבר  המערכת  של  הראשון  המשלוח 
האוויר  חיל  בבסיס  הוצב  והוא  לטורקיה 

"מורטד" שבאנקרה.
צפוי  המערכת  של  נוסף  משלוח 
שיכלול  השלישי  והמשלוח  בקרוב,  להגיע 

לטורקיה  יגיע  מטוסים  נגד  טילים  במהלך הקיץ הקרוב. עשרות 

גל פגע ביאכטה, עשרה נפצעו
הנוסעים נפצעו קל סמוך למרינה באשקלון, כשגל גדול טלטל את הספינה שבה שטו וגרם לנפילתם  

◆ בין הפצועים: שלושה ילדים
מ‡: מ. יו„

למרינה  סמוך  אירעה  חריגה  תאונה 
באשקלון. יאכטה ועליה קצת יותר מעשרה 
נוסעים נפגעה מגל חזק שהביא לטלטולה 
ולפגיעה בנוסעיה, בהם גם ילדים. חובשים 
ופראמדיקים של מד"א הגיעו למקום ופי־
נו לבי"ח ברזילי 10 נפגעים במצב קל, עם 

חבלות יבשות, בהם 3 ילדים.

סיפר:  לסרי,  איתן  מד"א  פראמדיק 
"כשהגענו למקום ראינו על הסירה 10 נפ־
געים, בהם הורים וילדים, כולם במצב קל, 
לנו  סיפרו  הם  יבשות.  חבלות  עם  בהכרה, 
גל גדול  ההפלגה, סמוך למרינה,  שבמהלך 
חלקם  מכך  וכתוצאה  הסירה,  את  טלטל 
ופינינו  בסירה,  הנוסעים  את  בדקנו  מעדו. 

10 מהם במצב קל לבית חולים".

הכבאות תאסור הדלקת 
אש בתוך יישובים 
בחודשיים הקרובים

זאת מחשש לשריפות ענק שעשויות לפרוץ במהלך הקיץ 
◆ הצו יהיה בתוקף בין השעות 07:00 בבוקר ל-20:00 
בערב ונציב הכבאות דדי שמחי צפוי לחתום עליו בקרוב

מ‡: מ. יו„
צפויה  הכבאות  תקדימי,  בצעד 
פתוחים  בשטחים  אש  הדלקת  לאסור 
יישו־ בתוך  וגם  ביערות  טבע,  בשמורות 
חשש  היא  הסיבה  חודשיים.  למשך  בים 
לשריפות ענק בגלל חורף עשיר בגשמים 

שהביא לצמחיה רבה וגבוהה.
נציב הכבאות דדי שמחי החליט על 
הצעד הזה בפעם הראשונה בתום דיונים 
גורמי  של  שורה  עם  בנושא  שהתקיימו 
מקצוע והוא צפוי לחתום על הצו בימים 
הקרובים. הצו יהיה בתוקף עד סוף ספט־
מבר. האיסור יהיה תקף בשעות היום (מ-
07:00 בבוקר עד 20:00 בערב) והוא כולל 
גם איסור עבודות ריתוך סמוך לשטחים 
אלו. בפעם שעברה שהוצא צו דומה זה 
וזה  בעומר  ל"ג  חגיגות  של  בשבוע  היה 
השריפות  כמות  את  להפחית  מאד  סייע 
של  גבוהה  היענות  בשל  הפוטנציאליות 

הציבור.
רב טפסר דדי שמחי התייחס לד־

"אזרחי  ואמר:  ברים 
ישראל גילו אחריות 
בעומר  בל"ג  רבה 
וצמצמו  האחרון 
המדורות  כמות  את 
מתוך הבנה ואחריות 
אנו   הסכנות.  לגבי 

מבקשים להביא לשינוי תרבותי בו הצי־
בור ימנע מהדלקת אש מסוכנת באיזורים 
בהם ישנה סכנת התפשטות ובכלל קידום 
ובטבע.   בבית  באש  לבטיחות  תרבות 
בחלק גדול  ממדינות העולם מקובל בת־
קופת הקיץ להימנע מהדלקת אש, אשר 
מסכנת את החיים והטבע. בישראל, מדי 
שנה עשרות אלפי שריפות פורצות בש־
טבע,  של  להרס  וגורמות  פתוחים  טחים 
האקלים  אדם.  חיי  מסכנות  ואף  רכוש 
המודעות  את  להעלות  בישראל  מחייב 
הציבורית לסכנות הכרוכות בהבערת אש 

והתנהגות אחראית בטבע".
משרי־ חשש  שיש  בעוד  כך  בתוך 
מאות  יש  הקיצוניים  התנאים  בגלל  פות 
ישובים שבהם לא בוצע גיזום ודילול צמ־
חיה והם בסכנה. במבוא מודיעים למשל 
הבתים  כל  כמעט  האחרונה  בשריפה 
גיזום.  בוצע  שבהם  שניים  מלבד  ניזוקו 
יש לציין כי אחד המבנים האלו הוא בית 

הכנסת של הישוב.

https://shaharit.com/#subscribeNow
http://bit.ly/2Sbzq7H-noam1
http://bit.ly/32nZame
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החל מהיום: פקקי ענק בכניסה לירושלים
במסגרת חידוש הכניסה לעיר, שדרות שז''ר בכניסה לבירה ייחסמו לתנועת רכבים פרטיים ◆ כל הפרטים

מ‡: ח. פרנ˜ל
את  המשנה  בפרויקט  השני  השלב 
מיום  החל  לדרך.  יוצא  לירושלים  הכניסה 
שנים  שלוש  למשך  יסגרו  הקרוב  ראשון 
בכ־ שז״ר  שדרות  פרטיים  רכבים  לתנועת 
המיתרים  גשר  שבין  במקטע  לבירה  ניסה 
וצומת נורדאו בסמוך לבנייני האומה, לטו־

בת תחילת השלב השני בעבודה על פרויקט 
רובע העסקים החדש של ירושלים.

מ״ר  אלפי  יבנו  הפרויקט  במסגרת 
ובכלל  ציבור,  ושטחי  מסחר  מגורים,  של 
הג־ המשולב  התחבורתי  המרכז  יוקם  זה 

העבודות  תקופת  כל  לאורך  בישראל.  דול 
סדירה  ציבורית  תחבורה  תנועת  תתאפשר 
בשדרות שז״ר. למשך חמישה ימים תופסק 
תוכ־ והתנועה  באזור  הרמזורים  פעילות 
כך,  בעקבות  ופקחים.  שוטרים  ידי  על  וון 
להימנע  ויש  כבדים  תנועה  עומסי  צפויים 

מהגעה לאזור.
הר־ יופעלו  ביולי  ה-19  שישי  ביום 

לאפשר  במטרה  חדשה.  במתכונת  מזורים 
את ההסדר בצורה מיטבית, בוצעו עבודות 
בכיכר  אספלט  הנחת  כולל  בשטח,  הכנה 
איי  מחיקת  נסיעה,  לנתיבי  המיתרים  גשר 
תחנות  הזזת  הרצל-שז״ר,  בצומת  תנועה 
הרצל  בצומת  העתידי  למיקום  אוטובוס 
אלה  בימים  שז״ר.  מעקף  הכנת  וגם  ושז״ר 
המבוצעות  הכרייה,  עבודות  מסתיימות 
לטו־ שנת 2015,  מאז  לעיר  לכניסה  מתחת 
בתת-הקרקע  פרטיים  רכבים  מעבר  בת 

והקמת חניון ובו כ-1,300 מקומות חנייה.
תת- מנהרה  כריית  כוללות  העבודות 

ובעומק  מטרים   250 של  באורך  קרקעית 
בשלב  הקרקע.  לפני  מתחת  מטרים  של 30 
זה, על מנת לאפשר פתיחה מלאה ולהשלים 
כמתוכ־ שנת 2022  לסוף  עד  העבודות  את 

לפני  מעל  אל  נדרשות העבודות לעלות  נן, 
מקבי־ רחובות  הורחבו  כך,  לצורך  הקרקע. 
על  שייקלו  ייעודיים,  נתיבים  והוקצו  לים 

הזרימה התחבורתית באזור בתקופה זו .
תוכוון  לעיר  בכניסה  התנועה  עיקר 
תנועת  שהורחבו.  רבין  יצחק  שדרות  אל 
התחבורה הציבורית תימשך כסדרה לאורך 
הבא  השבוע  במהלך  העבודות.  תקופת 
קווים  במיקום  נקודתיים  שינויים  ייתכנו 

באמ־ בשינויים  יעודכנו  הנוסעים  ותחנות. 
מערך  ובאמצעות  בתחנות  התקשורת,  צעי 

דיילים והכוונה, שיפעל בשטח.
להפוך  צפויה  לירושלים  הכניסה 
המו־ התחבורתי  למרכז  הקרובות  בשנים 
תחנת  ובו  בישראל  והגדול  המתקדם  ביל, 
קווי  שני  הארץ,  למרכז  עד  מהירה  רכבת 
אופניים.  ושבילי  אוטובוסים  קלה,  רכבת 
בהשקעת  גדול  עסקי  רובע  יוקם  בנוסף, 
פני  על  ישתרע  אשר  שקלים,  מיליארדי 
עוד  להוסיף  וצפוי  דונם  כ-300  של  שטח 
לבירת  חדשים  עבודה  מקומות  כ-60,000 
ישראל. הרובע החדש יכלול מרכזי עסקים, 
תיירות, מלונאות, לצד שטחי ציבור רחבים 

וירוקים.

פועל בניין התחשמל 
למוות באתר בנייה 

בכפר סבא
הפועל פונה לבית החולים בילינסון במצב אנוש, ושם 

נקבע מותו ◆ נסיבות התאונה נחקרות

מ‡: מ. יו„
קלנס־ תושב   19 בן  פועל 
וואה התחשמל ביום שישי האחרון 
בכפר  ויצמן  ברחוב  בנייה  באתר 
לבית  אנוש  במצב  פונה  הוא  סבא. 
החולים בילינסון בפתח תקווה, שם 
העבודה  משרד  גורמי  מותו.  נקבע 
נחק־ התאונה  ונסיבות  והרווחה, 

רות.
דניאל  מד"א  של  פרמדיקים 

"כשהגענו  סיפרו:  ועידן  שילה 
שוכב   20 כבן  פועל  ראינו  למקום 
לעבודה  כשחבריו  הכרה,  מחוסר 
בסי־ החייאה  פעולות  בו  מבצעים 
סיות בתדרוך טלפוני ממוקד מד"א. 
עי־ שכלל  רפואי  טיפול  לו  הענקנו 
וטיפול  חשמליים  שוקים  סויים, 
תרופתי. בהמשך פינינו אותו לבית 
חולים תוך המשך פעולות החייאה 

כשמצבו קריטי".

תחקיר הבי בי סי: מפלגת הלייבור מטייחת אנטישמיות
אחד הפקידים סיפר שכשבא עם תכנית סדורה שנתבקש להכין כיצד המפלגה תבער מתוכה את נגע האנטישמיות אחד מראשיה צחק בפניו

מ‡: יר‡ל לבי‡
במפלגת  בכירים  כי  חושפת   BBC רשת 
הלייבור ובהם יו"ר המפלגה ג'רמי קורבין, ניסו לטייח 
מקרים של אנטישמיות ואף התערבו ומנעו בירורים 
והליכים משמעתיים נגד חברים במפלגה שהתבטאו 

נגד יהודים.
אחד מעוזריו הקרובים לשעבר של ג'רמי קור־
בין סיפר כי המפלגה "חייבת לעשות תהליכים פני־

מיים כי היא סובלת מגזענות עמוקה ושורשית".
מעי־ במפלגה  לשעבר  בכירים  פקידים  מספר 
דים כי קורבין חסם כל ניסיון אמיתי לנהל שיח סביב 
כל  מנעו  דברו  ועושי  במפלגה  האנטישמיות  סוגיית 
הפני־ האנטישמיות  התגברות  עם  להתמודד  ניסיון 

מית.

לה־ נאלצו  כי  טוענים  הם 
בתלו־ עצומה  עלייה  עם  תמודד 
אנשי  מצד  אנטישמיות  על  נות 
הלייבור מאז הפך קורבין למנהיג 

המפלגה בשנת 2015.
שכ־ סיפר  הפקידים  אחד 
שבא עם תכנית סדורה שנתבקש 
להכין כיצד המפלגה תבער מתו־
אחד  האנטישמיות  נגע  את  כה 

מראשיה צחק בפניו.
בתגובה  טענו  בלייבור 
ממורמרים  ב"אנשים  שמדובר 
קורבין  בג'רמי  לפגוע  שמנסים 

מסיבות פוליטיות".

https://shaharit.com/#subscribeNow
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שני הרוגים בהתהפכות רכב ליד מצפה יריחו
רכב פרטי ובו שלושה ישראלים התהפך סמוך לשומרוני הטוב ◆ שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נהרגו ◆ צעיר כבן 20 פונה במצב קשה לבית החולים הדסה הר 

הצופים בירושלים

מ‡: מ. יו„

ביום  נהרגו  לחייהם  ה-20  בשנות  צעירים  שני 
בכ־ רכבם  הבוקר בהתהפכות  בשעות  האחרון  שישי 
ביש 1, סמוך למצפה יריחו. צעיר כבן 20 פונה במצב 
בירושלים.  הצופים  הר  הדסה  החולים  לבית  קשה 

בעקבות התאונה הקשה, הכביש מכיוון ים המלח לי־
רושלים נחסם לתנועה.

חפץ  ניסן  אדום  דוד  מגן  של  פרמדיק 
"כשהג־ סיפרו:  ביטון  אביב  הארגון  וחובש 
הגג,  על  הפוך  מעוך,  רכב  ראינו  למקום  ענו 
 ,20 ה- בשנות  צעירים  שלושה  נסעו  ברכב 

נלכדו  ושניים  לרכב  מחוץ  היה  מהם  אחד 
בתוכו.

הל־ ואחד  לרכב  מחוץ  שהיה  "הצעיר 
וללא  דופק  ללא   - הכרה  מחוסרי  היו  כודים 
קשה.  מערכתית  רב  פגיעה  עם  נשימה, 
את  לקבוע  נאלצנו  רפואיות  בדיקות  לאחר 

בהכרה,  היה  השלישי  הצעיר  בשטח.  מותם 
הכ־ של  מורכבות  חילוץ  פעולות  ולאחר 
חיים.  מציל  רפואי  טיפול  לו  הענקנו  באים, 
ופינינו  מערכתית,  רב  מחבלה  סבל  הוא 
כשהוא  טיפול  המשך  תוך  חולים  לבית  אותו 

קשה". ומצבו  בהכרה 

בקשה לאישור 
ייצוגית נגד גלידה 
שטראוס בעקבות 
דליפת האמוניה
כזכור, בעקבות דליפת האמוניה 
ממפעל גלידות שטראוס בעכו: 
לנקרי פנה לשר להגנת הסביבה 

וביקש שלא לחדש את היתר הרעלים 
למפעל ולהעתיקו למקום אחר

מ‡: יר‡ל לבי‡

המחו־ המשפט  לבית  שהוגשה  בבקשה 
ביוני 2019  ה-27  יום  בצהרי  כי  נאמר  בחיפה  זי 
אירוע  בשל  כי  וההצלה  הכיבוי  שירותי  הודיעו 
לפנות  יש  החברה  של  ממפעלה  אמוניה  דליפת 
את האזור הסמוך למפעל, לרבות קניון סמוך ות־
חנת רכבת, וכי משך כ-4 שעות היה אזור בטווח 
של מאות מטרים מהמפעל חסום לתנועה, והתו־
בשעה  ורק  בבתיהם,  להסתגר  התבקשו  שבים 

18:00הודיעה עיריית עכו כי ניתן לחזור לשגרה.
לדברי המבקשים: ויוויאן ג‘ובראן, אח‘לאס 
היה  לא  הדליפה  אירוע  בשתאווי,  ונאסר  עבוד 
גלי־ חברת  של  המפעל  לטענתם  הפתעה.  בגדר 
דת שטראוס, הממוקם בלב אזור מסחר ומגורים 
וכי  אמוניה,  טון  כ-17  בהם  תשתיות  כולל  בעכו, 
למען  אזרחים  עמותת  מתריעה  ארוכות  שנים  זה 
שפעילותו  מפעל  שבקיום  הסיכון  על  הסביבה 
ועסקים,  למגורים  בסמיכות  אמוניה  מצריכה 

ואולם ההתרעה שהתריעה לא נשמעה.
עוד מציינים המבקשים, כי אף המשרד לה־
גנת הסביבה עמד על הקשיים שבאחזקת אמוניה 
בקרבה כה גדולה למגורים ועסקים שהם בבחינת 
מנכ“ל  בחוזר  כמשמעותם  ציבוריים  רצפטורים 
במקורות  הפרדה  מרחקי  מדיניות  לגבי  המשרד 
סיכון נייחים, ועל פי מיטב הידיעה, המשרד הת־

נגד למתן היתר הרעלים למפעל.
לאחר  הדליפה  ביום  רק  כי  נאמר,  בבקשה 
הרוגים  שכלל  באסון  הסתיים  לא  שבנס  האירוע 
להרחקת  תפעל  כי  עכו  עיריית  הודיעה  בנפש, 

המפעל מהשטח האורבני הצפוף בו הוא נמצא.
הדלי־ שאירוע  הגם  המבקשים,  לטענת 
פגיעה  פגע  הוא  בנפש,  הרוגים  ללא  פה הסתיים 
הדליפה,  בטווח  ובעסקים  בתושבים  משמעותית 
הן במישור הממוני נוכח השבתתם לחצי יום, והן 
במישור הלא ממוני נוכח החשיפה לאמוניה שלצד 
של  אימה  מטילה  אף  מהווה  שהיא  הריח  מפגע 
ממש בשל ההשלכות הבריאותיות הקשות שיכו־

לות להיות לחשיפה כזו בהיקף משמעותי.
טרם  לפיה  העובדה  נוכח  כי  נאמר  בבקשה 
האמוניה  היקף  אודות  על  הנתונים  מלוא  נחשפו 
שדלפה, לא ניתן בשלב זה לכמת בצורה מדויקת 
לב  בשים  כי  ברור  אך  הקבוצתי,  הנזק  היקף  את 

לחומרת האירוע הוא עולה על 2.5 מיליון שקל.
מיוניליוור נמסר: ”נלמד את הבקשה האמו־

רה ונגיב בבית המשפט“.
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מיליוני מדוזות וארס צורב - כך 
תתמודדו עם זה נכון

כך תנהגו במקרה של במקרה של כוויות חמורות, או אלגריה קשה כדוגמת קוצר נשימה, נפיחות, כווייה 
היקפית, הקאות מרובות, נפיחות בשפתיים או בלשון

מ‡: יר‡ל לבי‡
מאותן  אחת  צריבת  את  שחווה  מי 
הזה,  נודדת'  'חוטית  מהזן  מדוזות  מיליוני 
ישראל  לחופי  שנה  מדי  דרכן  את  העושות 

בתקופה זו, כבר יודע שלא מדובר בבדיחה.
בעוד בעבר סברו במשרד הבריאות כי 
הטיפול בצריבות במציאות חומץ הוא הנכון, 
המזהירה  הבהרה  פורסמה  שעברה  בשנה 
שההיפך  מחשש  בחומץ  בטיפול  מהשימוש 
"ההערכה   . יחמיר  רק  והמצב  הנכון  הוא 
שחומץ חומצי עשוי לפעול במנגנון בו הוא 
סותר לכאורה את מנגנון ארס המדוזה מת־

בססת על מדוזת הקופסה הקטלנית, שכבר 
שנים אינה פוקדת את ישראל. חומץ או שתן 
הנו־ החוטית  ארס  את  כלל  מנטרלים  אינם 
דדת שמגיעה לישראל, ומחטי הארס הרבות 
בנוכחות  גם  המדוזה  מזרועות  משתחררות 
ביולוגית  לוטן,  תמר  ד"ר  טוענת  חומץ", 

מביה"ס למדעי הים באוניברסיטת חיפה.
זרועות  את  מדוזה?  ידי  על  נצרבתם 
בעזרת  להסיר  יש  לעור  שנדבקו  המדוזה 
במי  הפגיעה  אזור  את  לשטוף  יבש,  מקל 
הם  כי  חשש  שאין  צלולים  ים  במי  או  ברז 
מכילים חלקי מדוזה, מומלץ בזרם מים חזק 

- שתסיר במהירות את תאי המדוזה ותמנע 
התבקעות .

במידה ונוצרת כוויה מארס המדוזה יש 
לפעול כמו בכל כוויה אחרת - ובמידה ומ־
דובר בכוויה בדרגה א' למרוח תכשיר דוגמת 
משחה אנטיספטית לכוויות, הפועל לקירור 

האיזור ומניעת זיהומו.
או  יותר,  חמורות  כוויות  של  במקרה 
אלגריה קשה כדוגמת קוצר נשימה, נפיחות, 
נפיחות  מרובות,  הקאות  היקפית,  כווייה 
בדחיפות  לפנות  יש   - בלשון  או  בשפתיים 

לחדר המיון הקרוב למקום בו אתם שוהים.

מחקר חדש מגלה:

עשרות אלפי מהגרי עבודה לישראל 
חסכו כל אחד עשרות אלפי דולרים

המחקר מעלה כי 42,000 מהגרי העבודה לישראל שהגיעו בהסכמים בילטראלים חסכו כל אחד 
7,000 – 20,000 $ ◆ מייסד המרכז להגירה בינלאומית (CIMI) קורא לישראל להרחיב את ההסכמים 

הבילטראלים למדינות נוספות ולתחומי הגירה נוספים

מ‡: יר‡ל לבי‡  
עד  כי  מגלה  המתפרסם  חדש  מחקר 
עוב־ כ-42,000  לישראל  נכנסו   2018 לסוף 
דים שהגיעו במסגרת הסכמים בילטראליים 
המחקר  והסיעוד.  הבניין  החקלאות,  בענפי 
בא־ לישראל  שהגיע  זר  עובד  כל  כי  מגלה 
בין  שנחתמו  בילטראלים  הסכמים  מצעות 
אישי  באופן  חסך  השונות  למדינות  ישראל 

סכום שבין 7,000 – 20,000 דולר.
הבילט־ ההסכמים  כי  מגלה  המחקר 
כלי  הם  ישראל  חתומה  שעליהם  ראליים 
של  גבייה  למניעת  מובהק  באופן  אפקטיבי 
דולרים  אלפי  של  חוקיים  לא  תיווך  דמי 
העובדים  של  המודעות  והעלאת  לעובד, 
לגבי זכויותיהם. עם זאת, בכל הנוגע למצב 
מורכבת  התמונה  העובדים  של  זכויותיהם 
יותר. אין להסכמים השפעה ישירה ומוכחת 
על מצב העובדים מבחינת זכויות ההעסקה, 
מצבם.  לשיפור  לדאוג  מנת  על  בכך  די  ולא 
עם  בשילוב  וליצור,  להפעיל  יש  כך  לשם 

ההסכמים, גם מנגנוני אכיפה אפקטיביים.

המרכז  ומייסד  יו"ר  מנטבר,  ארנון 
למדינת  קורא   (CIMI) בינלאומית  להגירה 
הבילטרא־ ההסכמים  את  להרחיב  ישראל 
נו־ הגירה  ולתחומי  נוספות  למדינות  לים 
באמצעות  ישראל,  "מדינת  לדבריו  ספים. 
רשות האוכלוסין וההגירה והמרכז להגירה, 
המושתים  התיווך  דמי  את  לבטל  שואפת 

הז־ העובדים  על 
באמצעות  רים 
בהסכמים  שימוש 
עד  בילטראלים. 
למעלה  נחסכו  כה 
מיליון   200 מ- 
מההוצאות  דולר 
הז־ העובדים  של 
מד־ מנטבר  רים". 

קצב  בשל  כי  גיש 
יש־ של  הצמיחה 
זרים  עובדים  ראל 
העולם  רחבי  מכל 
לעבוד  מעוניינים 

המינימום  שכר  הם  לכך  הסיבות  בישראל. 
הכוללים  טובים  העסקה  ותנאי  הגבוהה 
הקפדה על שעות עבודה, תשלום על שעות 
נוספות וביטוחי בריאות ומרכז טלפוני לפ־
ניות לעובדים שמופעל על ידי המרכז להגי־
רה בשפות השונות ובו מטופלות כל תלונות 

העובדים באופן מיידי.

קנסות בהיקף 
700 אלף שקל על 
נאשמים בפרשת 

זיהום נחל צין
השוטרים וצוות הרכב המשוריין החלו יחד לאסוף את 
הכסף אולם את רוב הכסף הצליחו לאסוף עוברי אורח 

שנמלטו עם הגעת המשטרה למקום

מ‡: יר‡ל לבי‡

בבאר  השלום  משפט  בית 
כ-  של  בסך  קנסות  הטיל  שבע 
לתו־ שירות  של  ועונש   ₪  700,000
עלת הציבור (של"צ) על 4 נאשמים 
כל  צין,  נחל  זיהום  בפרשת  נוספים 
הר  מובילי  חברת  חלקו-  לפי  אחד 

הנגב בע"מ, מנהלה ושני עובדיה.
המ־ ידי  על  נוהלה  החקירה 
להגנת  המשרד  של  הירוקה  שטרה 

הסביבה. 
ומנה־ הנגב  הר  מובילי  חברת 
ליה (נאשמים 12-15 בכתב האישום) 
נגדם,  שהוגש  האישום  בכתב  הודו 
בביצוע עבירות סביבתיות ובהן של 
זיהום מים בנסיבות מחמירות, הש־
מסוכן  חומר  המכילה  פסולת  לכת 
חובת  הפרת  הרבים,  רשות  ולכלוך 
עבירות  ולמנוע  לפקח  משרה  נושא 
על חוק שמירת הניקיון, פגיעה בגן 
לאומי בנסיבות מחמירות, ועבירות 

סביבתיות נוספות.
בהחז־ האישום,  כתב  פי  על 

קצא"א  חברת  של  ובניהולה  קתה 
ואש־ אילת  בין  מחבר  אשר  צינור, 
קלון. חלקו של הצינור, כ-153 ק"מ 
ובין  הנשיא  אשל  בין  המשתרעים 
דלק  הובלת  לצורך  משמש  שיזפון, 
לצינור  שנערכה  בבדיקה  סילוני. 
נמצא,   2007 בסוף  קצא"א  מטעם 
מספר  קיימים  הצינור  בעטיפת  כי 
היא  שמשמעותם  ליקויים  של  רב 
הצי־ של  נרחבים  חלקים  לאורך  כי 
נור אין הוא מוגן מפני דליפות. עוד 
נמצא, כי בחלקים מסוימים הצינור 
בעקבות  באדמה.  טמון  ואינו  חשוף 
את  קצא"א  הפסיקה   2008 ב-  כך, 

הזרמת הדלק הסילוני בצינור.

האישום,  מכתב  עולה  עוד 
במ־ שבוצעו  עבודות  שבמסגרת 
בתוואי  שעמד  עץ  להעתקת  קום 
שבוצע  הצינור  לחשיפת  חפירה 
נפגע  הנגב,  הר  מובילי  חברת  ע"י 
כתו־ באגר.   – צמ"ה  מכלי  הצינור 
צאה מכך, פרצו כ- 722,000 ליטר 
גבוהה  בעוצמה  סילוני  דלק  של 
 . וסביבותיו  צין  נחל  על  והתיז 
אפיק  במורד  זרם  מהדלק  חלק 
נחל צין וחלקו הותז במעלה הנחל 
כתוצאה  לו.  שסביב  הגבעות  ועל 
כ-60  של  שטח  זוהם  מהפגיעה, 
במה־ ובסביבותיו.  בנחל  דונם 
פונו  השיקום  עבודות  ביצוע  לך 
טון  כ-26,500  וסביבותיו  מהנחל 

קרקע מזוהמת.
על אף פינוי הקרקע המסיבי, 
חלק נכבד של הדלק הסילוני נשאר 
בערוץ ובגדות הנחל גם לאחר סיום 
הדלק  פריצת  השיקום.  עבודות 
האקוויפרים  את  העמידה  הסילוני 
בסיכון  צין  לנחל  מתחת  המצויים 
של זיהום. בנוסף, שרר באפיק נחל 
דלק  של  חריף  ריח  לו  וסמוך  צין 
במשך תקופה ארוכה של מספר חו־

דשים לפחות לאחר האירוע.
גי־ בית  אובדן  נגרם  כן,  כמו 
סכנה  ונשקפה  הנחל  ערוץ  של  דול 
לבעלי חיים וביצי בעלי חיים שבאו 
שניזונים  חיים  ולבעלי  במגע,  עמו 
מצמחיה שנפגעה מהדלק. כתוצאה 
נחסמה  השיקום  עבודות  מביצוע 
מאזור  למטיילים  צין  למעלה  הדרך 
חוד־  3 למשך  בוקר  שדה  מדרשת 

שים.
האירועים  התרחשות  בשל 
הנ"ל, הורה המשרד להגנת הסביבה 

על הפסקת עבודות השיפוץ.
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אל תחטאו בילד
מעל גבי עיתון מכובד זה נתפרסם ביום ו' ערש''ק 
פרשת בלק כתבה מצוינת ומקצועית. על ''סוגי התרופות 
להפרעת קשב וריכוז'' עמוד 23 מאת כתב שחרית (אגב 
פרסמתי השבוע הודעת פרסום עלי וקיבלתי למייל שלי 
שהזמן  מה  עיתון''.  של  ''עוצמה  מיילים  ממאה  למעלה 
בנ־ אחד  לכל  לענות  אשתדל  ובס''ד  חושק   הלב  עושק 

פרד.)  
זו מופנית להורים סרבני תרופות למיניהם  כתבה 
, שצריכים לדעת שתקופת הילדות היא תקופה שקוב־
עת לכל החיים כידוע. כל מהלך חיינו מושפע מהחוויות 
שספגנו בשנותינו הראשונות, לטוב ולמוטב. קשה לשנות 
את המסלול בגיל יותר מאוחר, וכאשר נער צעיר מתייצב 
על דרך לא טובה – נדרש מאמץ ועבודה רבה כדי להחזירו 

למסילה.
מב־ גבוהים  אחוזים  זאת:  יודעים  כבר  המומחים 
עיות הנשירה, לא עלינו, הינם בקרב ילדים שסבלו מל־
קויות למידה ! המסלול ברור ופשוט רח"ל. הילד מעביר 
את שנותיו בת"ת מנותק ממעגל הלמידה. הוא יושב בכי־
תה דחוי, ספוג חוויות של כישלון, האמונה שלו ביכולתו 
ההתבג־ בגיל  ומכאן להידרדרות כללית  לאפס,  שואפת 

רות – הדרך קצרה.
מול  הזאת  המציאות  את  רואים  רבים  מלמדים 
עיניהם. הם רואים ילדים שברור להם כשמש בצהריים 
שהבעיה שלהם לא נובעת מעצלות או מחוסר מוטיבציה; 
הם חשים כי מדובר כאן בקושי אמיתי שצריך לאבחנו, 
שמס־ מאמציו  ואת  הילד  של  תסכולו  את  חשים  הם 
תיימים פעם אחר פעם בכישלון - וכאן המציאות נחלקת 
לשניים: ברוב המקרים ב"ה, מדברים עם ההורים, מסבי־
רים להם את החשיבות של האבחון המקצועי במקרה זה 
ומצליחים לשכנע אותם להעניק לילד טיפול נכון, וב"ה 
יכול  מלמד  כל  נפלאות.  פשוט  רואים  קרובות  לעיתים 
לספר מניסיונו על תלמידים שזינקו באחת משולי הכיתה 

לראש הפירמידה לאחר שבעייתם אובחנה.
מיני  כל  שבשל  הססניים,  הורים  יש  זאת  ולעומת 
ולמל־ הזה,  מהצעד  חוששים  בלתי-מבוססות  שמועות 
העתיד  את  כלות.  ועיניהם  להביט,  אלא  נותר  לא  מדים 

הם כבר יודעים...
תלמידים  שני  אצלי  למדו  שנה  כעשרים  לפני 
שמ־ בעיה  קיימת  כי  חשתי  שניהם  אצל  כיתה.  באותה 
הצלחתי  אחד  תלמיד  שאצל  בעוד  אבל  אבחון,  צריכה 
לשכנע את ההורים לפנות לאבחון, הורי התלמיד השני 
לת־ אברך  הינו  תלמיד  אותו  כיום,  אוזניהם.  את  אטמו 
פארה שהקים בית נאמן בישראל, בעוד רעהו כבר פרק 

מעליו רח"ל עול מצוות...
עסקינן?  נפשות  בדיני  לא  האם  נא:  אמרו  עתה, 
 – רח"ל  ולחילופין  לדורות,  בהצלה  מדובר  לא  האם 

בבכייה לדורות?
את  יידע  התלמיד  האם  בשאלה  מדובר  לא  הרי 
בכל  שלו,  האישיות  בכל  מדובר  לא.  או  הנלמד  החומר 
עתידו. האם אינה מובנת סיבת החרדה והתסכול שאנו, 
זה  של  מהסוג  מאמרים  לנוכח  חשים  בחינוך,  העוסקים 
שהתפרסם, המציגים תמונה מוטעית ולא נכונה ועלולים 
לגרום לנזק בל ישוער? לגרום להורים לחשוש ולהימנע 
מפני הדבר היחיד שעשוי להציל את בנם – וכל זאת בשל 

מצג שווא ובלתי מבוסס בעליל?

רשות הדיבור – למומחים בלבד!
מלמד,  הבאים:  הדברים  את  לומר  המקום  וכאן 
ויהא חשוב ויר"ש ביותר ועוסק במלאכתו נאמנה – ואפי־
וחצי  דבר  עדיין  לו  להיות  אמור  לא  בחינוך,  'מבין'  לו 
קשב  להפרעת  התרופות  ''סוגי   ' הקרוי  הנידון  עם  דבר 
לכאן!  ולא  לכאן  לא  להציע,  ולא  להמליץ  לא   .' וריכוז'' 
הליקוי המכונה A.D.H.D או A.D.D שבשלו נוטלים 
את ה ''סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז'' , אינו בעיה 
חינוכית או רגשית. זוהי תופעה נוירולוגית טהורה וזכות 
מי   – בלבד"  ילדים  "לנוירולוג  שמורה  בעניינה  הדיבור 
למשל,  האם,  והתמחות.  בלימוד  רבות  שנים  שהשקיע 
נשתמש בחוות דעתו של מלמד תשב"ר, חשוב ומוערך 
ככל שיהיה, גם בנוגע לתרופות הנצרכות בעת מחושים 

ומחלות פיזיות חלילה?...
לצערנו, התופעה קיימת גם בשטחים נוספים בחיי 
הציבור החרדי – תופעת ה'מבינים' הנוטלים לעיתים את 
בעיקר  נפוצה  היא  המוסמכים.  המומחים  של  מקומם 
בתחום בעיות הנפש, ורבים חללים הפילה. אמר לי פעם 
מומחה מפורסם כי במקרים לא מעטים הוא נאלץ לעמול 

קשות רק כדי לתקן את האדמה החרוכה שהותירו אח־
ריהם 'מבינים' למיניהם, ואין כאן המקום להרחיב בסוגיה 

קשה זו.

תרופת קסם, או טיפול הכרחי?
קשב  להפרעת  התרופות  ''סוגי  הם  מהו  ובכן, 
וריכוז'' ? האם זו אכן מן תרופת קסם שנועדה להקנות 
האם  שובבים?  תלמידים  מפני  ומנוחה  שקט  למלמדים 
זהו אכן סם מסוכן חלילה שניתן בקלות הדעת כדי לע־
שות למחנכים 'חיים קלים'? האם מדובר במשהו ממכר? 

מזיק?
האם ניתן, כמו שהציע כותב המאמר הנ"ל, לפטור 
את כל הבעיה על ידי הקפדה על אחיזת האצבע בגמרא 

- וחסל?
התרופות  ''סוגי  כי  הרווחת  להנחה  בניגוד  ובכן, 
מה  ל'היפר-אקטיביות',  קשור  וריכוז''   קשב  להפרעת 
שהיווה כר להתפתחות ההלצה הידועה שהובאה במאמר 
הנ"ל אודות התלמיד ששם את ''סוגי התרופות להפרעת 
קשב וריכוז''  בכוס התה של המלמד – הדבר מנותק מה־

מציאות לחלוטין. לא מיניה ולא מקצתיה.
בחלק  רק  קיימת  ה'היפר-אקטיביות'  תופעת 
וריכוז"  קשב  "הפרעת  המכונה  הליקוי  של  מהמקרים 
קשורה  אינה  הקשב  הפרעת   .A.D.D או  A.D.H.D –
'סוגי התרו־ בהכרח לפעילות יתר, ובמקרים רבים ניתן 
פות להפרעת קשב וריכוז''   - ומחולל נפלאות - בתלמי־
דים שקטים לחלוטין שלא הפריעו במאומה למהלך הלי־
מביאה  ודאגתו  המלמד  של  מסירותו  רק  בכתה.  מודים 

במקרים אלו לאבחון ולטיפול הנכון.
תקצר אמנם היריעה מלמצות את הענין ביסודיות; 
כלליים  בקווים  אותו  נסקור  אך  ביותר,  נרחב  הנושא 

בלבד.
המדע  החינוך,  אנשי  להבין  החלו  השנים  במשך 
והרפואה שברוב המקרים, כאשר ילד אינו מקשיב ואינו 
מתרכז בלימודים - לא מדובר בבעיה חינוכית ("הוא לא 
או  לו",  קשה  ("מאד  אובייקטיבי  בקושי  אלא  רוצה!"), 

"הוא לא יכול") – קשיי קשב וריכוז.

קשיי קשב וריכוז נחלקים לשני סוגים:
א. קשיי קשב על רקע נוירולוגי: הקושי נובע מחו־
סר בחומר בשם "דופאמין" הנמצא במוח. חסר בחומר זה 
גורם לבעיית קשב וריכוז, ובמקרים מסוימים כאמור גם 

להיפראקטיביות.                       
ב. קשיי קשב שאינן על רקע נוירולוגי, אלא כתו־
צאה מבעיות רגשיות שונות, לחצים ומועקות למיניהם 
הילד  בגינה  אשר  בלמידה  כלשהו  מלקות  כתוצאה  או 

מאבד ענין ואינו מקשיב.
דרכי  אך  לסיוע,  זקוק  הילד  הנ"ל  הסוגים  בשני 
הסיוע שונות לחלוטין. כדי להבחין ביניהם יש צורך בא־
בחון של בעל מקצוע מוסמך האוסף נתונים רבים ועורך 

בדיקות שונות.
וריכוז  קשב  בעיות  של  תסמינים  בעל  ילד  כאשר 
מגיע לאבחון, מפנה אותו הנירולוג ראשית כל לבדיקה 
'פסיכו-דידקטית'. זהו אבחון ארוך ומורכב הנעשה במ־
תואם על ידי מאבחן דידקטי ופסיכולוג מומחה. וחשוב 
להדגיש כי אבחון רציני האמור למקד את נקודת הקושי 
פסיכו־ מקצוע.  אנשי  של  מגוון  ידי  על  להיעשות  חייב 
לוג אינו מתמחה באבחון דידקטי ומאבחן דידקטי אינו 
מבין בחלקים הרגשיים. בבדיקה זו סוקרים את כל ערוצי 
החלק  מהו  קובעים  והם  הרגשיים,  והערוצים  הלמידה 
הקרדינאלי של הבעיה - האם נקודת העניין היא בחלק 
להיפך.  או  הלמידה,  ערוץ  על  המשליכה  והיא  הרגשי 
אז  או  אחר,  מסתבר  תסמין  כל  שולל  והאבחון  במידה 

נקבע שהבעיה היא אכן נוירולוגית.
כאשר מגיעים למסקנה שמדובר בסוג הראשון - 
מתאים  פתרון  שום  אין  נוירולוגי,  רקע  על  קשב  קשיי 
אלא מתן  ''סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז'' ! נקו־
כדי  מקצועי  ייעוץ  גם  יצטרך  שהילד  יתכן  כמובן,  דה! 
לבנות בחזרה את דימויו העצמי שנהרס בשנים בהן הוא 

לא טופל.
בתחום  גם  שונים  סוגים  גם  שישנם  לדעת  חשוב 
של בעיות קשב נוירולוגיות עצמן, הן אינן מקשה אחת 

ולא על כל סוגי הבעיות מועיל הטיפול.
מבלי להיכנס לעומק העניין, באופן כללי ניתן לומר 
מועיל  וריכוז''    קשב  להפרעת  התרופות  'סוגי  שמתן 
במצב המכונה "קושי בקשב מתמשך"; כלומר: התלמיד, 

לאחר הקשבה של רבע שעה או עשרים דקות, כבר נעשה 
עייף ובלתי מרוכז, בדיוק כמו שאדם רגיל מרגיש אחרי 
התרופות  'סוגי  זה  במצב  וארוכה.  אינטנסיבית  למידה 
שעת  את  להאריך  לילד  עוזר  וריכוז''    קשב  להפרעת 
הקשב ולהשביחה, מה שנותן לו למעשה את האפשרות 
ההצ־ בחוויית  כולם  כמו  חלק  וליטול  בכיתה  להשתלב 

לחה.
יקר,  ילד  של  ולליבו  לראשו  להיכנס  עתה  ננסה 
הרוצה בכל מאודו – אם כבר לא התייאש – להצליח גם 
הוא בלימודים, להביא מבחנים עם ציון גבוה הביתה ול־
ראות את החיוך על פני הוריו. גם הוא רוצה לחוש את 
מעמד  לעצמו  ולרכוש  מחנכיו  ושל  חבריו  של  ההערכה 
כימי  חומר  של  קמצוץ  שבעיסה,  שאור  אבל   – בכיתה 
מסוים שחסר לו, מונע ממנו את כל זאת. הוא רוצה – אך 
השערים חסומים בפניו. במקום זאת רק מטיפים לו לה־
תאמץ יותר, לנסות, ואולי לשים את האצבע על המילים 
בגמרא... לעיתים קרובות גם גוערים בו ומסיפים לתחו־

שתו הקשה ממילא.
שהסיבה  לחשוב  ועוד  מכך?  נשבר  לא  הלב  האם 
נעוצה  לו  נחוצה  הכל-כך  העזרה  לו  מוגשת  לא  בשלה 

במידע מוטעה או דעה קדומה שחלחלה אצל הוריו?

 ''סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז''  – מי 
מתנגד?

ורי־ קשב  להפרעת  התרופות  'סוגי  נגד  המטיפים 
שדעותיהם  יש  שונים:  לסוגים  הם  אף  נחלקים  כוז''   
קדומות ומיושנות, בסגנון של "צריך לחנך אותו, להעניש 
אותו ולאלץ אותו להקשיב". יש מטיפים מתוך השקפה 
לנו  ואל  מהשי"ת  מגיע  שהקושי  מאמינים  הם  מוזרה, 
להתערב בכך, אך משום הם מה מתקשים להאמין שגם 
הפתרון - 'סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז''   - הוא 
מילד  למנוע  גם  אמורים  אנו  לשיטתם,  שמים...  מתנת 

קצר-ראיה להרכיב משקפיים...
יש גם מטיפים אינטרסנטיים המתיימרים לרפאות 
את הליקוי ע"י טיפות, קפסולות, צמחי מרפא למיניהם, 
אשר אין בהם שום תועלת. כל סיפורי ההצלחה שלהם 
קשיי  בהם  במקרים  שמדובר  או  שקריים,  שהם  או   -
שקיימות  אמנם  נכון  נוירולוגי.  רקע  על  היו  לא  הקשב 
מק־ אנשי  שפיתחו  לטיפול  לכאורה  טבעיות  שיטות 
ארוך-טווח  תרגול  על  מבוססים  אלו  אך  מהימנים,  צוע 
ואימוני חשיבה – זה לא פיתרון של 'זבנג וגמרנו'. משום 
יותר,  מבוגרים  לאנשים  מתאימים  הללו  הפתרונות  כך 
שנכונים להשקיע מאמץ ולא קיים אצלם הצורך הדחוף 
להתגבר על הבעיה באופן מיידי. לעומת זאת, ילד שצריך 
כאן ועכשיו - כצורך קיומי וקריטי כמו שהזכרנו בתחילת 
הכתבה – להצליח בלימודים כדי שלא ייווצר אצלו פער 
יתירה  הללו.  בשיטות  לחפש  מה  לו  אין  ולימודי,  רגשי 
ילדים  נוירולוג  מכיר  אני  מדהים:  דבר  לכם  אגלה  מזו, 
שפיתח בעצמו שיטה מסוג זה, ואף חיבר עליה ספר; ועם 
כל זאת מרשמי  ''סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז''  
יוצאים מהקליניקה שלו דבר יום ביומו... הווי אומר: למ־
רות השיטה שהוא עצמו פיתח, יש לו את האחריות ואת 
התבונה הדרושה כדי להחליט מתי להמליץ עליה ומתי 

להפנות לטיפול תרופתי.
תופעת  עיקר  שמאחורי  המחרידה  האמת  אבל 
 , וריכוז''  קשב  להפרעת  התרופות  ''סוגי  ל  ההתנגדות 
נעוצה לא פחות ולא יותר בכת! אחת מההרסניות בעולם 
– כת הסיינטולוגיה. אנשיה מממנים תעמולה בינלאומית 
רבת-עוצמה ואגרסיבית נגד ה ''סוגי התרופות להפרעת 
בעלי  ילדים  אותם  פשוטה:  לכך  והסיבה   , וריכוז''  קשב 
הצ־ שלא  ומחוננים  מוכשרים  ילדים  וריכוז,  קשב  קשיי 
התדרדרו  מכך  וכתוצאה  הרגיל  החינוכי  במסלול  ליחו 
לחיי מצוקה בבגרותם – הם היו קהל היעד העיקרי שלהן; 
והנה, ''סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז''   הורס את 

פרנסתם ומונע מהם לקוחות. הישבו בשקט?!...
וט־ חלחלה  החזיתות  בכל  ניהלו  שהם  התעמולה 
הדעה  מאחורי  עומדת  כאמור  והיא  כולו,  בעולם  פטפה 
התרופות  כלפי  מסוימים  באחוזים  שקיימת  השלילית 

להפרעת קשב וריכוז.
האם  ''סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז''  יכול 
הכות־ תחת  מכבר  לא  שפורסמה  מודעה  ראיתי  למכר? 
רת: "גמילה מ ''סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז'' ". 
והטעיית־ רמייה  ערמומיות,  טמונה  זו  במודעת-הטפה 
המפ־ את  תובע  הייתי  תרופות  יצרן  הייתי  לּו  הציבור! 
קשב  להפרעת  התרופות  'סוגי  ומנצח!  לדין,  הנ"ל  רסם 

רק  שייך  המושג "גמילה"  נקודה!  ממכר,  אינו  וריכוז''   
לסוגי הכדורים הממכרים כגון: כדורי שינה והרגעה למי־
ניהם, אשר בלקיחתם באופן קבוע וממושך הגוף מפתח 
שמידי  בכך  מתאפיינים  הללו  הכדורים  תלות.  אליהם 
פעם יש צורך להגביר את מינונם, וכן אסור להפסיק בבת 
אחת את נטילתם בגין תופעות לוואי מסוכנות הנובעות 

מההתמכרות.
'סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז''   אינו ממכר 
כלל, והמילה "גמילה" אינה מתאימה לו ומהווה הטעיה 
התרופות  ''סוגי  הנוטלים   הילדים  כל  עובדה:  חמורה. 
להפרעת קשב וריכוז''  במשך השבוע, לא נוטלים אותו 

בשבת ואין להם שום תופעות לוואי!
לוואי  תופעות  מפני  חשש  קיים  נדירים  במקרים 
למיניהן, ואפילו בעיות גדילה. חשוב לציין שמתן  ''סוגי 
התרופות להפרעת קשב וריכוז''  נעשה תוך מעקב קבוע 
של רופא המשפחה או הנוירולוג, העוקבים אחר הגדילה 
ואחר תופעות הלוואי. צריך באמת להדגיש, כפי שאמר 
ההורה  יבוא  שלא  חשוב  זו  מסיבה  כי  מסוים,  רופא  לי 
לבדו כדי לבקש מרשם נוסף, כי אם יביא את הילד עימו 
בכל פעם, כדי שהרופא יוכל לקיים את המעקב החיוני 

באופן אישי.
ידוע לי על מקרה בו התייעצו הורים עם אחד מג־

דולי ישראל שליט"א לגבי מתן  ''סוגי התרופות להפרעת 
קשב וריכוז''  לילד שהיו לו בעיות גדילה גם כך, והחשש 
במקרה זה היה יותר מוחשי. הדברים שהוא השיב להם 
היו מצמררים: "עם ''סוגי התרופות להפרעת קשב ורי־
כוז'' , אולי הוא יישאר נמוך, אבל בלעדיו - מה יישאר 

ממנו עצמו?...
וכל מלה נוספת מיותרת.

סטיגמה שלילית, או חיובית?
קשב  להפרעת  התרופות  ''סוגי  למתן   כאמור, 
וריכוז''  – לפי המלצת נירולוג מומחה – ישנה משמעות 
ההצלחה  עצם  מאשר  וכללית  רחבה  יותר  הרבה  שהיא 
בשנים  והישיבה.  תורה  התלמוד  במסגרת  בלימודים 
כה מכריעות וחשובות אלו נוכל לפתח בילד את חווית 
ההצלחה והביטחון בכוחותיו וביכולתו כבר בגיל מוקדם 
ורך, ובכך אנו מעצבים בעזרת ה' בוגר בעל ביטחון עצמי 

מחוסן, חזק ובריא.
הנזק,  דבר  על  המאמר  כותב  לדברי  בניגוד  לכן, 
הסטיגמה השלילית לכאורה, והדימוי העצמי הנמוך של 
הילדים נוטלי 'סוגי התרופות להפרעת קשב וריכוז''   – 
המחזק  הדבר  הוא  הטיפול  מתן  דווקא  שאדרבה,  הרי 
ומאושש את הדימוי העצמי שלהם על ידי מתן אפשרות 

להזדמנות שווה ולהצלחות בתחום הלימודי.
ובעניין זה יש להוסיף נקודה חשובה: בציבור שלנו, 
שלא כמו בציבור הכללי, ההצלחה והעלייה בלימוד היא 
בעיני  האדם  מעלתו  נמדדת  ובה  והעיקרי  העליון  הערך 
גם  הקדושה,  הגמרא  בלימוד  מצליח  שאינו  ילד  חבריו. 
כתחביבים  אחרים  בתחומים  ומוצלח  מוכשר  הוא  אם 
חיובי.  בדימוי  עצמו  על  להביט  יצליח  לא  ומשחקים, 
 – במחוזותינו  ה'  ברוך  הקיימת  היחידה  ההצלחה  חווית 
היא ההצלחה בלימוד הגמרא הקדושה. לכן ישנה כל כך 
חשיבות במתן התרופה המסייעת לילד לממש את הפו־

טנציאל הטמון בו.
לסיכום, הנני פונה לכל הציבור היקר, שחינוך יל־
בטובת  רק  וחפצים  מעיינם  בראש  עומד  לתוי"ש  דיהם 
תקלו  אל  אנא,  אחריהם:  הבאים  הדורות  ושל  ילדיהם 
ראש בבעיות ריכוז או למידה, אל תפנו ואל תתפתו למ־
לע־ לשמוע  כדאי  לא  למיניהם.  אינטרסנטיים  או  בינים 
צות חובבניות בעניינים שהינם כה הרי גורל - פנו אך ורק 
דרך  את  יקבעו  אשר  ומוסמכים  מנוסים  מקצוע  לאנשי 

הטיפול הנכונה והראויה בילדכם.
ולמבינים השונים, אשר וודאי כל כוונתם לטובה, 
נאמר: אנא חשבו פעם ופעמיים בטרם תיגעו בנושאים 

חשובים מעין אלו, פן יהיה הנזק רב על התועלת.
ובעזרת השי"ת החונן לאדם דעת ואשר נתן רשות 
ושמחה  נחת  הצלחה,  רוב  כולנו  נראה  לרפאות,  לרופא 

מצאצאינו כי"ר.

ישעיה אייכלר
''מטפל רגשי''
0547606423

gmail.com@3102690



15 יום ראשון י"א תמוז תשע"ט 14/07/2019

04-950-9000
112

לקבלת פרוספקט קיץ וסרטון תדמית:
res@kinorothotel.co.il

מחירים מיוחדים למקדימיםהבטיחו מקומכם! 

בין
הזמנים
בכינורות

ארוחות גורמה עם השף מאיר איפרגן

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

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

ניר חיימוביץ
רפטינגטיולי גיפיםחמי טבריה

אבא טורצקיעופר הלוי
מופע סטנדאפמופע סטנדאפמופע טלפתיה מרהיב

www.kinorothotel.co.il

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

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

ארה"ב: נהגים אספו שטרות שהתפזרו 
על הכביש 

עשרות נהגים שנסעו על כביש מהיר באטלנטה, הופתעו כשאחת מדלתות רכב משוריין שהוביל כסף 
נפתחה וממנו התעופפו אלפי שטרות 

מ‡ פ. יוחנן
הברית  שבארצות  באטלנטה  דופן  יוצא  אירוע 
גרם לעשרות נהגים על כביש מהיר לעצור את רכבם 
שה־ כסף  שטרות  מסוכנת,  בצורה  לאסוף,  ולמהר 
על  שצולם  בווידאו  הדרך.  לאורך  והתפזרו  תעופפו 

ידי אחד מהנוסעים נראים אלפי דולרים מפוזרים על 
הכביש, נאספים על ידי הנוסעים.

של  הדלתות  אחת  המקומית,  המשטרה  לדברי 
שהעביר  והכסף  נפתחה  כסף  להובלת  משוריין  רכב 
פרסום  לאחר  הכביש.  לאורך  והתפזר  התעופף  הרכב 

המקרה, ביקשה המשטרה המ־
במ־ שנכחו  מהאנשים  קומית 
להפ־  - הכסף  את  ואספו  קום 
קידו בתחנת המשטרה על מנת 

להשיבו למי שהכסף שייך לו.

תקלה 
בשיגור: אבד 
לוויין צבאי 
של איחוד 
האמירויות

כשתי דקות לאחר השיגור אירעה תקלה 
חמורה והמשגר ועליו הלוויין התרסקו 
לאוקיינוס. מדובר בלוויין שהיה אמור 

לצלם תמונות ברזולוציה גבוהה

 מ‡ פ. יוחנן
האמי־ איחוד  של  לוויין  שנשא  משגר "וגה" 
רויות התרסק בעקבות "סטייה משמעותית" במה־
"אריאן-ספייס"  חברת  הודיעה  כך  השיגור.  לך 
האחראית על השיגור. עדיין לא ברור מה גרם לת־
קלה בשיגור. המשגר והלוויין התרסקו ככל הנראה 

לאוקיינוס האטלנטי.
הלוויין שוגר על גבי רקטת וגה מגיאנה הצ־
רפתית. כעבור כשתי דקות לאחר השיגור התברר 
כי חלה תקלה. "כשתי דקות לאחר השיגור, קרתה 
אמרה  המטען",  לאובדן  שגרמה  חמורה,  תקלה 
 .Arianespace נשיא  סגנית  פאברגוטס,  לוסי 
"אנחנו מביעים את צערנו בפני הלקוחות שלנו על 

אובדן המטען. אנחנו מאוד מצטערים על כך".
השיגור עצמו מדרום אמריקה נדחה פעמיים 
כשמזג  בוקר,  ולפנות  קשים  אוויר  מזג  תנאי  בשל 
האוויר איפשר את השיגור - שוגר הלוויין, שנבנה 

על ידי חברת איירבוס.
מדובר בתקלה הראשונה בשיגור של משגר 
בין   .2012 שנת  מאז  משתמשים  שבו  וגה,  מסוג 
הלוויין  את  כשנתיים  לפני  המשגר  שיגר  היתר 
בסך  לחקלאים.  המסייע  ונוס,  הישראלי-צרפתי 
מוצלחים,  שיגורים   14 כה  עד  רשם  הוא  הכול 
כ-30  שגובה  במשגר  מדובר  השנה.  מהם  שישה 
מטרים ורוחבו כ-3 מטרים בנקודה הרחבה ביותר.

המשגר היה אמור להציב במסלול בחלל את 
האמי־ איחוד  צבא  עבור  בצרפת  שנבנה  הלוויין, 
שנבנה  שניים  מבין  הראשון  בלוויין  מדובר  רויות. 
שני  האמירויות.  איחוד  של  הצבא  עבור  בצרפת 
ברזולו־ תצלומים  לספק  אמורים  היו  הלוויינים 
ציה גבוהה מאוד. על פי התוכנית המקורית, אותה 
בהמשך  לחלל  נוסף  לווין  לשגר  אמורה  חברה 

השנה.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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בת 13 עלתה על סכנה חדשה 
במייבשי האוויר בשירותים

עד היום ידענו רק על זיהומים העלולים להיווצר ממכונות ייבוש האוויר 
בשירותים הציבוריים, אך נערה אחת מקנדה עלתה על ממצא נוסף

מ‡: יר‡ל לבי‡

מחקר שפרסמה נורה לואיז 
 Child Health קוגן בכתב העת
כך  על  מצביע   ,  & Pediatrics
בשי־ הידיים  מייבשי  שעוצמת 
מסוכנת  להיות  עלולה  רותים 
לשמיעה של ילדים ואף מבוגרים.
שהשתמ־ לאחר  "לפעמים 
בשירותים  הידיים  במייבש  שתי 
באוזניים.  צפצופים  הרגשתי 
מסר־ אחרים  ילדים  שגם  ראיתי 
הידיים  במייבשי  להשתמש  בים 
ומכסים את אוזניהם כשהם מופ־
עלים", סיפרה עורכת המחקר על 

מה שהניע אותה לצאת לאתגר.
עליה  המחקר,  במסגרת 

עוד  לעבוד  קיגן  התחילה 
חוד־  14 למשך   ,9 בת  כשהייתה 
דצי־ במד  השתמשה  היא  שים, 
ידיים  מייבשי   44 ובדקה  בלים 
שם  ציבוריים  שרותים  בחדרי 
ספר,  בתי  כמו  ילדים,  מבקרים 
ומסע־ קניות  מרכזי  ספריות, 
על  נבדק  ידיים  מייבש  כל  דות. 
וזאת  שונות,  דרכים  ב-20  ידיה 
יסודיות,  דגימות  לקבל  מנת  על 
של  שונים  שילובים  באמצעות 
גבהים ומרחקים מהקיר, עם ובלי 

זרם האוויר.
בין  קיגן  חקרה  למשל,  כך 
של  הממוצע  הגובה  את  היתר 
אוזני  ושל   3 בן  ילד  של  אוזנו 
שלא  בזמן  וזאת,  מבוגרת.  אישה 

היה רעש רקע מסביב כמו הורדת 
המים באסלה או דיבור.

מייבשי  כי  העלו  הבדיקות 
היו  קסלרטור  מתוצרת  הידיים 
היו  וכולם  מכולם  הרועשים 
דציבלים   100 מעל  של  בעוצמה 
חברת  של  דגמים  כשהופעלו. 
דייסון היו רבי עוצמה עוד יותר, 
דציבלים   121 של  מדידות  עם 
שבה־ למרות  זאת,  מקסימום. 
האמריקנית  הסוכנות  נחיות 
של  רמה  כי  נכתב  סביבה  להגנת 
לפגוע  עלולה  כבר  דציבלים   85
פי החוק  שעל  ולמרות  בשמיעה, 
צע־ למכירה  אסורים  בקנדה, 

של  בעוצמה  שמרעישים  צועים 
יותר מ-100 דציבלים.

הוסר שלט הסתה נגד ועידת 
בחריין בכביש 60

לאחר פניה למנהל האזרחי בדרישה לפעול להסרת שלט הסתה ערבי שהוצב 
בכביש 60, הוסר השלט

מ‡: יר‡ל לבי‡
שהוצב  ערבי  הסתה  שלט 
לעלי,  אריאל  בין   60 בכביש 
מועצת  דרישת  בעקבות  הוסר 
לא  "זהו  רגבים.  ותנועת  בנימין 
סוף הסיפור במאבק נגד הגזענות 
הפלסטי־ הרשות  של  וההסתה 

נית".
שלט הענק עליו חתום אר־
גון בשם "הקמפיין העולמי לשי־
בה אל פלסטין" נתלה על עמדת 
לכפר  בסמוך  מרכזית  שילוט 
סאוויה שנמצא ליד עלי. על גביו 
נכתב "ועידת הבושה של בחריין 
מהעס־ חזקים  (אנחנו)   - נופלת 
מפת  של  ציור  כלל  והוא  קאות", 
האחוזה  השלמה,  ישראל  ארץ 

באגרוף פלסטיני קמוץ.
בה־ רבים  גורמים  רק  לא 
השלט  נוכח  נדהמו  תיישבות 
גם  אלא  מרכזי,  ישראלי  בנתיב 
דרור  הקיצוני  השמאל  פעיל 
מתי  זוכר  "לא  כי  שאמר  אטקס 
לאורך  זה  מסוג  פרסומות  ראיתי 

כבישים ראשיים בגדה".
יש־ בנימין,  מועצת  ראש 
שמ־ השלט  "אומנם  גנץ:  ראל 
יהודה  מכבישי  ירד  טרור  עודד 
סוף  לא  בטח  זהו  אבל  ושומרון, 
ההסברתי  המאבק  של  הסיפור 
הפ־ ברשות  גורמים  של  והגזעני 

לסטינית.
לטובת  לפעול  נמשיך 
הריבונות  ולהחלת  ההתיישבות 

לה־ כדי  ושומרון  יהודה  ברחבי 
אבו־ בנחלת  השליטה  את  בטיח 

תינו".
בת־ יו"ש  רכז  חמו,  ישי 
שלט  הצבת  "עצם  רגבים:  נועת 
כביש  על  הפרובוקטיבי  ההסתה 
רק  והסרתו  מפריע,  באין  ראשי 
רק  היא  שלנו,  דרישה  בעקבות 
וח־ רוחבית  לבעיה  סימפטום 
הפלסטינית  הרשות  יותר.  מורה 
מרגישים  בה  הפועלים  וארגונים 
בשטח  שלהם,  כבתוך  לעשות 
יש־ מדינת  של  מלאה  בשליטה 

חוקית  בלתי  בבניה  הן   – ראל 
מאות  על  חקלאית  ובהשתלטות 
אלפי דונמים, והן בהסתה פרועה 

נגד מדינת ישראל ואזרחיה".

ִמיד ְלֵמַצח ָהָרצוֹן  א ִיְדֶמה תָּ ָלל, ֶאלָּ קֹשִׁי כְּ לֹא ִיְהֶיה בוֹ  ִלישִׁית - ִמְצחוֹ  ַהשְּׁ

ְרצוֹנוֹ  בִּ ְוַישְִׁקיֵטם  ם  ְיַרצֵּ ּכוֲֹעִסים  ָאָדם  ֵני  בְּ ְמָצא  שֶׁיִּ ֲאִפּלּו  ל  ַהכֹּ ֶאת  ה  ַרצֶּ שֶׁיְּ

ָנם, ַאף הּוא  בּורוֹת ּוְמַתקְּ ה ַהגְּ ִמיד רוֶֹצה ּוְמַרצֶּ ן ֵמַצח ָהָרצוֹן הּוא תָּ ַהּטוֹב, שֶׁכֵּ

ף שָׁם ָחְכָמה  ָרצוֹן טוֹב ִוישַׁתֵּ ֲעָסם, ְוהּוא ְיַנֲהֵלם בְּ ִרים כַּ בְּ ְתגַּ ּבוִֹרים ַהמִּ ה ַהגִּ ְיַרצֶּ

ְגָמא  בּול ִויַקְלֵקל ַחס ְושָׁלוֹם, ְוֵיָעֶשׂה דֻּ א ַיֲעבֹר ַהגְּ ַעס, שֶׁלֹּ ית ַהכַּ דוָֹלה ְלַהשְׁבִּ גְּ

ּוִמשָּׁם  יָקא  ְדַעתִּ ִמְצָחא  בְּ ְפָלָאה  ַהנִּ ַהָחְכָמה  ִמן  ִנְמשְָׁך  שֶׁהּוא  ָהֶעְליוֹן  ְלָרצוֹן 

ל. ה ַהכֹּ ְמַרצֶּ

ֵני  ד ֶאָחד ִעם בְּ ִרּיוֹת, שִֶׁאם ִמּדוָֹתיו ָקׁשוֹת ִמצַּ ִמיד נַֹח ַלבְּ שְֵׁך ִלְהיוֹתוֹ תָּ ְוֶזה ִימָּ

ִרּיוֹת נוָֹחה ֵהיֶמּנּו, רּוַח  ל שֶׁרּוַח ַהבְּ שְֶׁנה כָּ ּנּו. ְוֶזה ַטַעם ַהמִּ ָאָדם, לֹא ִיְתַרּצּו ִממֶּ

קוֹם נוָֹחה ֵהיֶמּנּו: ַהמָּ

אוֹ  שְָׁוא  שֵַׁמע  ָאְמָנם  ִלשְׁמַֹע ַהּטוֹב,  ִמיד  תָּ נוֹטוֹת  ָאְזָניו  ְהיּו  שֶׁיִּ ָהְרִביִעית - 

ין  ֶדֶרְך שֶּׁסוֹד ַהֲאָזָנה ָהֶעְליוָֹנה ֵאין ׁשּום ַצֲעַקת דִּ ָלל, כְּ ֶהם כְּ ֵנס בָּ ֻגנֶּה לֹא ִיכָּ ַהמְּ

ָבִרים ַהּמוִֹעיִלים,  א ַהּטוֹבוֹת ְוַהדְּ ְך לֹא ַיֲאִזין ֶאלָּ ַגם ָלׁשוֹן ָהָרע ִנְכָנס שָׁם, כָּ ְולֹא פְּ

ְוִדּבּורוֹ  ָחׁש  שֶַׁהנָּ ּוְכמוֹ  ָלל,  כְּ ֲאֵליֶהם  ַיֲאִזין  לֹא  ַעס  כַּ יִרים  ְגבִּ ַהמַּ ָבִרים  דְּ ּושְָׁאר 

ׂא  נּו "לֹא ִתשָּ ָבר ְמֻגנֶּה. ְוַהיְּ ֵנס ֵאָליו ׁשּום דָּ ְך לֹא ִיכָּ ּוְלׁשוֹנוֹ ֵאינוֹ ִנְכָנס ְלַמְעָלה, כָּ

ָלל, ְולֹא  ֵנס ְלָאְזנוֹ כְּ א ִיכָּ ֻגנֶּה שֶׁלֹּ ן שְָׁאר ַהמְּ ל שֶׁכֵּ שֵַׁמע שְָׁוא" (שְׁמוֹת כג, א) כָּ

ָבִרים ַהּטוִֹבים. א ֶאל ַהדְּ ִתְהֶיה ַקשֶֶּׁבת ֶאלָּ

ְהֶייָנה  תִּ ָאְמָנם  ְמֻגנֶּה.  ָבר  דָּ ׁשּום  בְּ ָלל  כְּ ֶהן  בָּ ל  כֵּ ִיְסתַּ לֹא  ֵעיָניו   - ַהֲחִמישִׁית 

ָצַרת ָעִני  ְרֶאה בְּ ִפי כֹחוֹ, ּוְכשֶׁיִּ יַח ּוְלַרֵחם ַעל ָהֻאְמָלִלים כְּ ָתִמיד ְפֻקחוֹת ְלַהשְׁגִּ

ִפי כֹחוֹ ִויעוֵֹרר ַרֲחִמים ָעָליו  ַדְעּתוֹ ָעָליו כְּ א ִיְתּבוֵֹנן בְּ ָלל, ֶאלָּ לֹא ַיֲעִצים ֵעיָניו כְּ

ֶדֶרְך שֶָׁהַעִין ָהֶעְליוָֹנה  ָחה ָרָעה, כְּ ל ַהשְׁגָּ ִרּיוֹת. ְוִיְתַרֵחק ִמכָּ ְפֵני שַָׁמִים ּוִבְפֵני ַהבְּ בִּ

ֶלת ִמיַּד ֶאל ַהּטוֹב:  כֶּ קּוָחה ּוִמְסתַּ פְּ

י"א לחודש
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מחקר חדש קובע: הסמארטפון גורם 
לכם לאכול יותר סוכר

לא מעט מחקרים פורסמו בעניין הסמארטפונים ועולם המסכים בעלי האור הכחול שהפכו לחלק 
בלתי נפרד מחיינו. בין היתר העלו מחקרים כי הסמארטפון גורם לעיוורון, השמנה ופגיעה בתפקוד 

השוטף - אך למחקר שכזה אף אחד לא ציפה

מ‡: יר‡ל לבי‡
אוניברסי־ של  חדש  מחקר  במסגרת 
אמסטרדם  ואוניברסיטת  שטרסבורג  טת 
באוטרכט,  בכנס  שעבר  בשבוע  שהוצג 
הולנד, בדקו החוקרים מה יקרה עם יחשפו 
חולדות מעבדה לאור כחול בשעות הלילה, 
המעב־ שחולדות  כך  על  ההקפדה  תוך 
במהלך  ויישנו  היום  במהלך  ערות  יהיו  דה 
הלילה, בדומה למה שנהוג בקרב בני אדם. 
מבין  לבחור  האפשרות  ניתנה  לחולדות 

מאוזנת,  ארוחה  תזונתיות:  אופציות  כמה 
מים מסוכרים או מים רגילים.

שתו־ החולדות,  בחרו  מפתיע,  באופן 
המאכלים  את  הבדיקה,  זמן  כל  במהלך  עדו 
האור  שינה  לכך,  בנוסף  יותר.  המסוכרים 
בקרב  לגלוקוז  הסבילות  רמת  את  הכחול 
החולדות. משמעותה של סבילות לא תקינה 
יותר,  גבוהה  בדם  סוכר  רמת  היא  לגלוקוז 
להוביל  שיכול  מה  הנורמלי,  לגבול  מעבר 
למצב של טרום-סוכרת. ממצאים אלה מצ־

הפולטים  במסכים  ששימוש  כך  על  ביעים 
מזון  לצרוך  לחשק  שהוביל  הוא  כחול  אור 
מתוק יותר. למרות שהחולדות הללו נבדקו 
רק לאחר לילה אחד של חשיפה לאור כחול, 
לעלייה  הזמן  עם  להוביל  יכולה  התנהגותן 

במשקל ולהתפתחות של סוכרת.
על פי המחקר, נראה כי מספיקה רק 
כחול  לאור  חשיפה  של  בלבד  אחת  שעה 
המעבדה ולגרום  על חולדות  כדי להשפיע 

להן לאכול מזון לא בריא.

חשיפה: אותרו חומרים רדיואקטיביים 
במחסן האיראני שחשף נתניהו

לפי הדיווח, כחצי שנה לאחר נאומו של רה"מ באו"ם, פקחי הסוכנות הבינ"ל לאנרגיה אטומית איתרו 
במקום ראיות לפעילות גרעינית. זאת, למרות שבטהראן טענו כי מדובר במפעל שטיחים

מ‡ פ. יוחנן
לא־ הבינלאומית  הסוכנות  פקחי 
לפעילות  ראיות  מצאו  אטומית  נרגיה 
חשף  אותו  בטהראן  במחסן  רדיואקטיבית 
ראש הממשלה נתניהו בנאומו באו"ם בחו־
דש ספטמבר, ושבו לטענתו אחסנה איראן 
ציוד וחומרים שהיו קשורים לתכנית הגר־
לחדשות 13  אמרו  כך   – שלה  הצבאית  עין 
שמעו־ בכירים  ישראלים  פקידים  ארבעה 

רים בנושא.
בנאומו באו"ם טען נתניהו כי האירא־
מהמחסן   2018 באוגוסט  הוציאו  נים 
עליו  מועשר  אורניום  של  ק"ג  האטומי 15 
הבין-לאומית  הסוכנות  בפני  הצהירו  לא 
מדובר  כי  אז  טען  הוא  אטומית.  לאנרגיה 
היה באחד משורה של צעדים שהאיראנים 
ביצעו כדי "לנקות" את האתר מראיות מר־
שיעות. האיראנים הכחישו אז את הדברים 
וטענו כי מדובר במפעל שטיחים והכחישו 

שנעשתה באתר פעילות גרעינית כלשהי.
הבין- לסוכנות  העבירה  ישראל 
המ־ על  מידע  אטומית  לאנרגיה  לאומית 
כמה  ביקרו  האו"ם  ופקחי  החשוד  חסן 
הפק־ של  האחרון  הביקור  במקום.  פעמים 
דגימות  לקחו  הם  מארס.  בחודש  היה  חים 
לחומ־ שרידים  לגלות  כדי  באתר  קרקע 

על  דוח  להכין  והחלו  רדיואקטיביים  רים 
ממצאיהם.

הבכי־ הישראלים  הפקידים  לפי 
התגלו  האו"ם  פקחי  של  הבדיקות  רים, 
אושר  האחרונים  ובשבועות  כחיוביות, 
הבכירים  הפקידים  וודאי.  באופן  הדבר 
ציינו כי התגלו במקום ראיות רבות לזיהום 
במ־ שהוחזקו  כך  על  שמעיד  רדיואקטיבי, 
לא  איראן  עליהם  גרעיניים  חומרים  קום 

דיווחה.
באתר  גרעיני  וציוד  חומרים  אחסון 
הבין-לאומית  לסוכנות  דיווח  ללא  סודי 

של  חמורה  הפרה  הינה  אטומית  לאנרגיה 
עליה  גרעיני  נשק  הפצת  למניעת  האמנה 
של  כזו  רשמית  לקביעה  איראן.  חתומה 
אטומית  לאנרגיה  הבין-לאומית  הסוכנות 
בינ־ מדיניות  השלכות  להיות  עשויות 
לאיראן.  ביחס  לכת  מרחיקות  לאומיות 
בימים  שכבר  מקווים  ובישראל  בארה"ב 
לאנ־ הבין-לאומית  הסוכנות  הקרובים 
את  שיכלול  דוח  תפרסם  אטומית  רגיה 
לכל  אותו  ותפיץ  המרשיעים  הממצאים 
של  המנהלים  במועצת  החברות  המדינות 

הארגון.

חל שיפור משמעותי 
במצבה של האישה 

שהוכשה ע"י נחש בגליל
האישה אזרחית ברזיל, שקיבלה מנת נסיוב נגד הארס, 

עדיין מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ

מ‡: יר‡ל לבי‡

במצבה  משמעותי  שיפור  חל 
של האישה שהוכשה ע"י נחש באחד 

מקיבוצי הגליל המערבי.
נמסר  לגליל  הרפואי  מהמרכז 
שקיבלה  ברזיל,  אזרחית  האישה  כי 
עדיין  הארס,  נגד  (סרום)  נסיוב  מנת 
מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ, ומ־

צבה כעת מוגדר קל עד בינוני.

לגליל  הרפואי  למרכז  כזכור, 
אשה  ערב  בשעת  מד"א  ע"י  הובאה 
בת 35, אזרחית ברזיל, שהוכשה ע"י 
נחש באחד מקיבוצי הגליל המערבי. 
והיא  בינוני  מצבה  הוגדר  בתחילה 
בהמשך  אך  ההלם,  בחדר  טופלה 
עקב  במצבה  החמרה  נרשמה  הערב 
סובלת,  היא  ממנה  אלרגית  תגובה 
והאשה הועברה לטיפול נמרץ כללי, 

כשהיא מונשמת ומורדמת. 

עליה במכירת דירות חדשות בארץ
כך עולה מנתוני משרד האוצר לאחר הכפלת מספר הדירות, המשווקות בתוכנית מחיר למשתכן • 

במאי נמכרו 7,800 דירות חדשות לעומת 5,800 דירות יד שנייה

מ‡ פ. יוחנן

בחו־ החריגה  ההתאוששות  לאחר 
דירות  מספר  הכפלת  בעקבות  אפריל,  דש 
מחיר למשתכן מ־600 דירות בחודש אפריל 
ל־1,200 דירות בחודש מאי ובצירוף דירות 
בסך  זינוק  נרשם  החופשי,  בשוק  חדשות 
עסקאות הנדל"ן בחודש מאי. כך עולה מנ־
תונים שפרסמה הכלכלנית הראשית במש־

רד האוצר, שירה גרינברג.
נמכרו  החופשי  בשוק  מאי,  בחודש 
של  בשיעור  עלייה  חדשות,  דירות   7,800
יד  דירות   5,800 רק  נמכרו  מנגד,   .12%
שנייה, ירידה בשיעור של 9%. בנטרול די־

רות מחיר למשתכן מדובר בירידה בשיעור 
של 5% בסך עסקאות הנדל"ן.

בשיעור  גידול  היה  המרכז  באזור 
של 7% במכירת דירות יד שנייה. מאידך, 

בטבריה נרשמה ירידה בשיעור של 25% 
של  בשיעור  ירידה  על  דווח  ובירושלים 
במ־ עליות  נרשמו  החופשי  בשוק   .23%
 ,62%  - אביב  תל  חדשות:  דירות  כירת 
רחובות - 49%, באר שבע - 14%, חיפה 
- 7%, נתניה - 7%, המרכז - 4%, חדרה 
בשיעור  ירידה  נרשמה  בירושלים   .3% -
בשוק  חדשות  דירות  במכירת   33% של 

החופשי. 

פורסמה תוכנית להקמת 
רובע תעסוקה במחנה 

צריפין המתפנה
התוכנית כוללת 170 אלף מ"ר לתעסוקה ולמסחר ו-56 
אלף מ"ר למבנים ומוסדות ציבור. הרובע משתרע על 
שטח של כ-340 דונם וכולל מבנים של עד 15 קומות

מ‡ פ. יוחנן
ולב־ לתכנון  המחוזית  הוועדה 
נייה מרכז, פרסמה להתנגדויות הצי־
תעסוקה  רובע  להקמת  תוכנית  בור 
במחנה צריפין המתפנה, בחלקה הצ־
פון מערבי של ראשון לציון. לציבור 
התנגדויותיו  את  להגיש  יום   60 יש 

והשגותיו לתוכנית.
התוכנית כוללת 170 אלף מ"ר 
יחידות   300 ולמסחר,  לתעסוקה 
ומוס־ למבנים  מ"ר  אלף  ו-56  דיור, 

דות ציבור.
שוכן  החדש  התעסוקה  רובע 
הרופא  אסף  חולים  לבית  בסמוך 
היא  אף  המוקמת  הנוריות,  ושכונת 
משת־ הוא  המתפנה.  המחנה  בשטח 
וכולל  דונם  כ-340  של  שטח  על  רע 
מבני תעסוקה בגובה של עד 15 קו־
הקר־ בקומות  מסחר  בשילוב  מות 
ככל   - מיוחד  לדיור  אחד  מבנה  קע, 
וכן  ולקשישים,  מוגן  לדיור  הנראה 
מוסדות ציבור ומבני קהילה מרכזיים 
מרכזית,  ציבורית  רחבה  התוחמים 

בשטח של 40 דונם.
 במרכז הרובע מתכננים לשמר 
המנדט  בימי  שנבנו  מבנים  ארבעה 

הבריטי עבור מוסדות ציבור ומסחר, 
וכן חלק מעצי האקליפטוס המזוהים 
התו־ מקצה  בנוסף  המחנה.  נוף  עם 
שיתחבר  לפארק,  דונם  כ-170  כנית 
לפארק  וישתייך  המרכזית  לרחבה 
המחנה  בשטח  המפותח  המרכזי 
השכונות  כלל  בין  לחבר  ושעתיד 
שיוקמו במקום. פארק זה עתיד לכ־
רגל  להולכי  שבילים  חורשות,  לול 
גו־ לכושר  מתקנים  אופניים,  ורוכבי 
פני ספורט ונופש פעיל ועוד. בנוסף 
של  החום  הקו  יעבור  הרובע  תחום 

הרכבת הקלה.
מתבצע  צריפין  מחנה  פינוי   
בהמשך  שנים,  מספר  זה  בשלבים 
 2011 מאפריל  הממשלה  להחלטת 
צה"ל  בסיסי  העתקת  פינוי  בדבר 
בשטח  מתוכננות  הכל  בסך  לדרום. 
דיור,  יחידות  אלף  כ-18  המחנה 
מתוכן כ-10 אלף בבאר יעקב והשאר 
מגורים,  מתחמי  ב-8  לציון,  בראשון 
התוכנית  בהם  ותעסוקה,  מסחר 
הציבור.  להערות  כעת  המופקדת 
בנוסף אליה אושרו עד היום 5 תוכ־
ניות מפורטות ושתי תוכניות נוספות 

עדין נמצאות בהכנה.
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אאוואו חייגו ל: 053-3194968

מומחה: טורקיה בדרך לקריסה 
כלכלית כמו בוונצואלה

מומחה בכיר בחברת השקעות בינלאומית סיפר לרשת בלומברג האמריקנית כי 
ארדואן גורר את המשק הטורקי לקריסה מוחלטת 

מ‡ פ. יוחנן
לקטסט־ בדרכה  טורקיה 
רופה כלכלית חסרת תקדים, כך 
של  המחקר  חטיבת  ראש  טען 
הבינלאומית  ההשקעות  חברת 
אשמור, בריאיון לרשת החדשות 

האמריקנית בלומברג.
הטורקי  שהמשק  אף  "על 
ונצואלה,  של  מזה  בהרבה  מגוון 
הנסמכת כולה על יצוא נפט, טור־
קיה נמצאת על מסלול דומה מאוד 
של מדיניות, שעלול להביא להרס 
יו"ר  דהאן,  יאן  טוען  כך  כלכלי", 
חטיבת המחקר של בית ההשקעות 

לשווקים מתפתחים אשמור. 
עוד בנושא:

מדיניות  את  מאשים  דהאן 
שנועדה  ארדואן,  של  ההלאמה 
למנוע עצמאות של חברות השוק 
החופשית וטען כי המדיניות הזו 
עלולה להביא להידרדרות בסבי־

בה המאקרו-כלכלית.
תהליך  חוזה  המומחה 

בכמה שלבים, שבו השלטון הטו־
ויותר  יותר  להתערב  ייאלץ  רקי 
בכלכלה המקרטעת, ויביא אותה 
צע־ מאשים  דהאן  תהום.  לסף 
ממשל  של  ההתעקשות  כמו  דים 
ארדואן לטפל בסימפטומים כמו 
בבעיות  ולא  ואבטלה,  אינפלציה 
האח־ גלגול  הטורקי,  המשק  של 
קבוצות  על  המשבר  של  ריות 
והתערבות  לממשל  המתנגדות 
ממשלתית במגזר הפרטי שתביא 

לבריחת הון הרסנית. 
הודיע  האחרונים  בימים 
"הצדק  מפלגת  מבכירי  אחד 
על  באבאצ'ן,  עלי  והפיתוח", 
עזיבתו. "יש פערים משמעותיים 
בין דרכה של המפלגה לבין הצו־
חדשה",  בדרך  טורקיה  של  רך 
אמר סגן ראש הממשלה לשעבר 
באבאצ'ן, שהיה המשנה לארדואן 

בשנים 2015-2009.
ב"ישראל  שפורסם  כפי 
וחצי,  כשבוע  לפני  היום" 

דמות  היותו  אף  על  באבאצ'ן, 
עשוי  בטורקיה,  בכירה  פוליטית 
שלא להיות הבכיר ביותר שנוטש 
את "הספינה הטובעת" בראשות 
של  החדשה  למפלגה  ארדואן. 
הנשיא  להצטרף  צפוי  באבאצ'ן 
שכיהן  גול,  עבדוללה  לשעבר 

בתפקיד בשנים 2014-2007. 
להקים  צפויים  השניים 
למ־ השנה,  עוד  יריבה  מפלגה 
רות שהבחירות הכלליות הבאות 
צפויות להיערך רק בשנת 2023. 
"הנו־ כי  בהודעתו  ציין  באבאצ'ן 
הפכה  והפיתוח'  ב'צדק  כחות 
"יש  לדבריו,  אפשרית".  לבלתי 
צורך,  וכל  אזור  כל  לנתק  צורך 
ותוכ־ אסטרטגיות  לפתח  כדי 
ניות שיסייעו למדינה שלנו". סגן 
ראש הממשלה לשעבר, ששימש 
לפני כן בתפקידי שר האוצר ושר 
רבים  כי "קולגות  רמז  אף  החוץ, 
שלי ואני מרגישים אחריות היס־

טורית למאמץ הזה"

אלפים בשמחת בית ויז'ניץ
בויזניץ מתכוננים ליום שני שמחת השבע ברכות האחרון שתתקיים במתכונת חגיגית כמעיין החתונה בהשתתפות אלפים אדמורי"ם ורבנים ואישי ציבור

מ‡: יר‡ל לבי‡
החתונה  שמחת  את  חגגו  ויז'ניץ  בית  ואוהדי  ידידי  חסידי  אלפי 
בנו  בן  שמחה  שלום  הרב  החתן  האדמו"ר,  של  הראשון  לנכדו  הגדולה 
שהוכשר  הטישים  בהיכל  התקיימה  השמחה  שליט"א,  מאיר  חיים  הרב 
שבאו  האלפים  קהל  את  שיכיל  בכדי  מקומות  אלפי  בתוספת  במיוחד 

להשתתף בסדרת האירועים.
החל משעות הצהריים נהרו אלפים למרכז חסידי ויז'ניץ, לקראת 
ול־ פנים,  לקבלת  והמחותנים  החתן  נכנסו  כאשר  האות  ניתן   6 השעה 
קראת השעה 8 יצאו לחופה אשר התקיימה ברחוב שלמה המלך סמוך 
קידושין  בסידור  כובד  שליט"א  מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  המדרש,  לבית 
וכ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א בקריאת הכתובה, בברכות השבע בר־
כות כובד כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א בברכות הראשונות ובברכה 

אחריתא כ"ק האדמו"ר מצאנז-גריבוב שליט"א.
חסידי  ואלפי  ציבור  אישי  רבנים  אדמורי"ם  השתתפו  בשמחה 
הרה"צ  כובד  המצווה  בסעודת  המזון  בברכת  ויז'ניץ,  בית  וידידי  אוהדי 
יעקב יוסף טווערסקי שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מסקויירא שליט"א אשר 

הגיע מארצות הברית מיוחד לחתונה בשליחות אביו הגדול.

אחר חצות נכנסו האדמו"רים שליט"א יחד 
טאנץ  המצווה  לשמחת  והמחותנים  החתן  עם 
שיק־ מויז'ניץ  האדמו"ר  ביקש  לראשונה  כאשר 
ריאו אותו אחרון ולא ראשון כנהוג, לערך השעה 
האדמו"ר  את  להזמין  הגראמער  התחיל   5:30
מז־ כשהוא  הכלה  לפני  לרקוד  שליט"א  מויז'ניץ 
כיר את כל שושלת בית ויז'ניץ, שכתוב בספרים 
התרג־ שעה,  בהאי  העליון  מהעולם  שמגיעים 
את  מנה  הגראמער  כאשר  ניכרה  מיוחדת  שות 
בעל  האדמו"ר  כ"ק  אביו  שרחש  והאהבה  הקשר 
מויז'ניץ,  האדמו"ר  לבנו  מויז'ניץ  משה  הישועות 
שישית  הקפה  בניגון  הכלה  עם  רקד  לאחמ"כ 
על  רוקד  הציבור  כאשר  ארוכות  דקות  שנמשכה 
הפראנצעס בתהלהבות עם היות ריקוד זה ראשון 
נכדו,  אצל  כסב  רוקד  שליט"א  האדמו"ר  אשר 
מאיר  חיים  הגה"צ  יחידו  בנו  עם  רקד  לאחמ"כ 

הגר שליט"א, ועם שאר בני המשפחה.

mailto:msh5380380@gmail.com
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ישראל

דירה להשכרה 
2 חדרים ק"ק ברחוב בהרן ירושלים

ללא ריהוט - מחיר 3300 
מתאים גם למשרד

052-830-9509

הותירה ששה יתומים:

טרגדיה בבני ברק: האשה 
הצדקנית מרת בת שבע ז'ק

נפטרה ביום שבת קודש מהמחלה הנוראה לאחר שלוש שנות סבל ◆ כשהיא 
בת 34 בלבד

מ‡: יר‡ל לבי‡
אבל בבני ברק, כשהיא בת 
34 בלבד ולאחר שנות סבל קשים 
אותם  וקיבלה  בדומיה  שסבלה 
באהבה נפטרה אתמול ביום שבת 
בת  מרת  הצדקנית  האשה  קודש 
מותירה  כשהיא  ע"ה  ז'ק  שבע 
כשהקט־ יתומים  ששה  אחריה 
והגדול  בלבד  בת 4  היא  בהם  נה 
בהם אמור לחגוג בר מצוה בשנה 

הבאה תש"פ.
המנוחה הצדקת היתה בתו 

של הגאון רבי רפאל אברהם יש־
יוצאי  קהילת  רב  יעקובזון,  ראל 
ונכ־ עילית,  במודיעין  סלבודקא 
דת הגאון רבי מאיר גריינמן בעל 
לב־ נישאה  היא  יושר',  ה'אמרי 
יהודה  הרב  החשוב  האברך  עלה 
בנו  ראב"ד  כולל  אברכי  מחשובי 

של הגאון רבי אלחנן ז'ק.
שכניה ומכריה מספרים על 
עזרה  חייה  שכל  לב  טובת  אישה 
מעורפלת  שהייתה  גם  לזולת, 
תמיד  האחרונים  בימיה  הכרה 
ושלום  ושחס  להיטיב  חיפשה 

תמיד  ממנה,  ייפגע  לא  אחד  אף 
ת  חינכה  אדם,  כל  בכבוד  נזהרה 
במסירות  ויר"ש  לתורה  ילדיה 
נפש גם בשעות הכי קשות ובזמני 
בבתי  ביותר  הקשים  הטיפולים 

החולים.
בת  מרת  של  הלווייתה 
מביתה  במוצ"ש  יצאה  ז'ק  שבע 
בדר־ ברק,  בבני  יחזקאל 4  רחוב 
כה לבית העלמין סגולה שבפתח 

תקווה.

נציגי שס בר"ג עלו לנשיא המועצת: 
"בימים הקרובים נקבל החלטה"

מרן נשיא המועצת הביע את כאבו הגדול נוכח המגמה המסתמנת לפריצת 
חומות השבת ברמת גן ובערים נוספות ברחבי הארץ, וזעק: ״איך יהודי יכול 

לפעול לחילולי שבת? הלא כל ההצלחה של האדם תלויה בשבת״.

מ‡: יר‡ל לבי‡

הח־ החלטתו  בעקבות 
רמת  עיריית  ראש  של  מורה 
תוך  בשבת  תח״צ  להפעיל  גן 
בעיר,  קוו  הסטטוס  פריצת 
ניסן  יוסף  רבי  הגאון  עלו 
גן  רמת  של  הבולטים  מרבניה 
ונציג ש״ס בעיר סגר״ע מנחם 
מו־ נשיא  של  של  למעונו  דוד 

הישיבה  ראש  החכמים  עצת 
שליט״א  כהן  שלום  חכם  מרן 
והדר־ הנחייתו  את  לקבל  כדי 

כתו כיצד לנהוג.
המועצת  נשיא  מרן 
נוכח  הגדול  כאבו  את  הביע 
לפריצת  המסתמנת  המגמה 
וב־ גן  ברמת  השבת  חומות 
הארץ,  ברחבי  נוספות  ערים 
לפ־ יכול  יהודי  ״איך  וזעק: 

כל  הלא  שבת?  לחילולי  עול 
תלויה  האדם  של  ההצלחה 

בשבת״.
את  מהנוכחים  שמע  מרן 
ברמת  האירועים  השתלשלות 
יו״ר  עם  לדון  ברצונו  כי  ואמר  גן 
בהיבטים  דרעי  הרב  התנועה 
יקבל  הקרובים  ובימים  השונים, 
הישא־ המשך  לגבי  החלטתו  את 

רות ש״ס בקואליציה ברמת גן.

סוף להתעמרויות בטסים לאומן:

שר הפנים דרעי חתם הסכם למניעת 
חסימת ישראלים לאוקראינה

הרב דרעי ביקש לכונן ערוץ קשר ישיר בכל הנוגע לאומן ולמנות נציג מטעמו 
שיטפל בכל הבעיות של המקום״. השר המקומי בתגובה: ״זה רעיון מעולה ויבוצע״

מ‡: יר‡ל לבי‡
סבל  של  חודשים  לאחר 
ישראלים  מצד  קשים  ועיכובים 
בגבולות אוקראינה, נחתם הסכם 
ויו״ר  הפנים  שר  בין  היסטורי 
הפנים  לשר  דרעי  אריה  ש״ס 
הטקס  אבקוב.  ארסן  האוקראיני 
בקייב.  הפנים  במשרד  נערך 
הפנים  במשרד  נחתם  ההסכם 
פעו־ שיתוף   - ועיקרו  בקייב 
כדי  ואוקראינה  ישראל  בין  לה 
בכניסה  וחסמים  תקלות  למנוע 

למדינות.
שר  פתח  הטקס  בתחילת 
לנו  ״היו  ואמר:  המקומי  הפנים 
בעיות קשות בשני הצדדים והיום 
היס־ מסמך  על  חותמים  אנחנו 
והתקלות  הבעיות  כל  שבו  טורי 
ולהיסטוריה.  לעבר  שייכים  יהיו 
מהיום נעשה הכל שלא יהיו כלל 
מת־ אנחנו  יקרה  ואם  תקלות 
חייבים לדבר ולפתור את זה. יש 
בינינו ידידות גדולה והיא חייבת 
לצ־ להודות  רוצה  אני  להימשך. 
וותים שעבדו במשך שבועות כדי 

להגיע להסכם חתום״
בטקס:  אמר  דרעי  השר 
״יש בין המדינות קשר של אימון 
וחברות. צר לנו מאוד על כל מה 
עשינו  לעתיד.  פנינו  אבל  שהיה 
להקל  כדי  לכת  מרחיקי  צעדים 
בגלל  מאוקראינה  הבאים  על  גם 
וב־ המדינות  שתי  של  החשיבות 
שרוצים  אלפים  מאות  שיש  גלל 

להתפלל  למקום  להגיע  שנה  כל 
מעו־ ואנו  הצדיקים  קברי  על 
תעבור  שלהם  שההגעה  ניינים 
להודות  רוצה  אני  תקלות.  ללא 
המא־ על  קמינצקי  שמואל  לרב 
יואל  לשגריר  הגדולים,  מצים 
ולפרופ׳  בוגולובוב  לנגיד  ליאון, 
סעי־ שכל  הכל  נעשה  יוסף.  מור 
אנחנו  ויפעלו.  יעבדו  ההסכם  פי 
ול־ החגים  לתקופת  מתקרבים 

ראש השנה. עשרות אלפים יגיעו 
מאוד  חשוב  ולכן  לאומן  לכאן 
יעשו  הזאת  העמוסה  שבתקופה 
יעבור  שהכל  גדולים  מאמצים 
נמצא  בעיות.  שום  ללא  חלק 
שלום  רבי  הרה״צ  כאן  איתנו 
ארוש רב חסידי ברסלב בישראל. 
הרב לא ישן בחודשים האחרונים 
מתוך דאגה מה יהיה עם הרבבות 

שיגיעו להתפלל מישראל״.
הגיב  המקומי  הפנים  שר 
יהיה  ״הכל  דרעי:  השר  לדברי 
כבר  לבד  השנה  רק  לגמרי.  טוב 
הגיעו 120.000 ישראלים ואנחנו 
ראש  לקראת  להתארגן  יודעים 
השנה. הערכה שלנו זה שמגיעים 
שעב־ שנה  לאומן.  איש   30.000
איש.   28.000 והגיעו  בדקנו  רה 
אם חלילה  מקודם  כמו שסיכמנו 
יקרה משהו אני לשירותכם אבל 
אני בטוח שלא יהיו כלל תקלות. 
של  גדולה  כמות  שיהיה  נדאג 
שוטרים בכל תקופת ראש השנה 

כדי לשמור על הסדר״

ביש־ אוקראינה  שגריר 
ראל - ״אני רוצה להודות לשרים 
נמצאים  ועדיין  שהיו  שלמרות 
בחי־ מערכות  של  בעיצומם 
לטפל  עצמם  על  לקחו  הם  רות 
בבעיה הקשה. זה סיפור שנמשך 
תיירים   300.000 שנים.   4 כבר 
מישראל  שעברה  שנה  הגיעו 
תיירים  ו170.000  לאוקראינה 
שנה  לישראל  מאוקראינה  הגיעו 
גדולים  מספרים  אלו  שעברה. 
ויש להם עוד פוטנציאל להתרחב 
אחרי  שהיום  בטוח  משמעותית. 
זה  שירוויח  מי  חותמים  שאנחנו 
האזרחים שיהיה להם חיים קלים 

יותר״
באוקראינה  ישראל  שגריר 
האזרחים  ״גם  ליאון:  יואל  מר 
הר־ לפה  שהגיעו  הישראלים 
משפחות  היו  נוקשה.  יחס  גישו 
שהופרדו ואנשים שהתעכבו זמן 
היא  היום  שהבשורה של  כך  רב. 

בשורה גדולה ומשמעותית״
החתימה:  לפני  דרעי  השר 
״יש לי בקשה אישית לגבי אומן. 
למ־ שהגעתי  מהראשונים  הייתי 
קום לפני שנים רבות ואני קשור 
מבקש  אני  הזה.  למקום  מאוד 
ערוץ  לכונן  אישית  השר  מכבוד 
לאומן  הנוגע  בכל  ישיר  קשר 
ולמנות נציג מטעמו שיטפל בכל 
המ־ השר  המקום״.  של  הבעיות 
מעולה  רעיון  ״זה  בתגובה:  קומי 

ויבוצע״.

http://bit.ly/2x7AEaw-grafolog
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רובח

ובריבובנזספינויזניבימח
̂יúום: י‰וע פרוכטר



23 יום ראשון י"א תמוז תשע"ט 14/07/2019

רובח

ובריבובנזספינויזניבימח
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ובריבובנזספינויזניבימח
̂יúום: י‰וע פרוכטר



25 יום ראשון י"א תמוז תשע"ט 14/07/2019

רובח

ובריבובנזספינויזניבימח
̂יúום: י‰וע פרוכטר



יום ראשון י"א תמוז תשע"ט 2614/07/2019

רובח

ובריבובנזספינויזניבימח
̂יúום: י‰וע פרוכטר



27 יום ראשון י"א תמוז תשע"ט 14/07/2019

רובח

ובריבובנזספינויזניבימח
̂יúום: י‰וע פרוכטר


