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בחירות 2019 ב' – הישורת האחרונה
הגשת  תהליך  והסתיים  הבחירות  וועדת  דלתות  ננעלו   22:00 בשעה  אמש 
הרשימות שהחל אתמול בשעה 11:00 בבוקר ◆ 32 מפלגות יבקשו את אמון 
עוצמה  אדירים:  מאמצים  למרות   ◆ ימים  בעוד 47  שיערכו  בבחירות  הבוחר 
ר''ע  קובי,  רון  המגישים:  בין   ◆ המאוחד  ל'ימין  חברה  ולא  לבד  תרוץ  יהודית 
טברייה, שהגיש את מפלגת ה'ימין החילני' ◆ באחדות מעוררת השתאות הוגשו 

רשימת יהדות התורה והשבת ורשימת ש''ס

אזהרה מצרית
נשיא מצרים א סיסי מזהיר: ישראל תגיב 
בעוצמה רבה אם ארגון  חיזבאללה ירה 

טילים לעומק ישראל

אנטישמיות 
גרמנית

הרב יהודה טייכטל, שהותקף ביריקות במרכז 
ברלין  בליל שבת האחרון מבהיר: "לא נפסיק 

להתסתובב עם כיפות ברחובות העיר" 

התחבורה עתידנית
משרד התחבורה השיק מערכת חדשה ובה כל הפרוייקטים 
העתידיים שאמורים לקום בישראל עד 2040 ◆ המערכת 
כוללת את כל תשתיות התחבורה בהווה ובעתיד, ובכללם 
כבישים ומנהרות, קווי רכבת קלה וכבדה, מטרו ומערכות 

הסעת המונים המתוכננים בישראל

פיגוע ירי ברצועת עזה

פעיל חמאס חצה את גדר המערכת לתוך שטח ישראל, זוהה ע''י תצפיתנים, אך חוסל רק 
כעבור שעתיים ◆ לאחר קבלת הדיווח, יצא כוח צה''לי לעבר המחבל שפתח באש ופצע קצין 
ושני חיילים ◆ בצה''ל יתחקרו את האירוע ויבדקו מדוע לא חוסל המחבל בעת שחצה את קו 

'מאה המטרים' לפני גדר המערכת, שהוכרז כשטח אסור לכניסה לפלסטינים

03-80-600-09 | nekuda.org.il | A80699@gmail.com

08-862-9999 להשיג בבתי המרקחת ורשתות הפארם  |  

והצום קל

חדש!
למציצהטבליות

100%
טבעי

A8069

mailto:a80699@gmail.com
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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

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

גליל
28-18 גולן
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חיפה
28-23

טבריה
תל אביב36-24

30-24

ירושלים
באר שבע29-19

33-22

אילת
39-26

תחזית להיום:

שערים יציגים

היום: מעונן חל˜י ע„ בהיר, לל‡ 
.ינוי ניכר בטמפרטורו

בהיר.  ויעה   חל˜י מעונן  מחר: 
בעי˜ר   בטמפרטורו עליה  חול 
והכב„ה   ה‡ר ובפנים  בהרים 

בעומסי החום.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5350
4.4265
3.9801
2.4982

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„
˜ר עיר‡˜י ˜רוב

על רקע תקיפת המטרות האיראניות בעיראק פרסם מכון ממר"י 
שיש  לאהדה  מתייחס  הוא  שבה  עיראקי,  כותב  שפרסם  כתבה 

לישראל בקרב רבים ברחוב העיראקי:

עיראקים רבים אוהבים את ישראל ורואים בה בעלת ברית. 

הר־ ישראל  לפיהם  דיווחים  מספר  התפרסמו  האחרון  בחודש 
חיבה את טווח התקיפות האוויריות שלה נגד מטרות איראניות, 
ותקפה מחסני נשק וטילים איראניים בבסיסים צבאיים צפונית 

מזרחית לבגדאד שבעיראק.

 -  2019 ביולי  ב-19  הראשונה,  האווירית  התקיפה  "בעקבות 
שכוונה על פי דיווחים נגד מחסן טילים בבסיס של החשד הש־
עבי באזור אמרלי מצפון לבגדאד - ח'ודיר טאהר, כותב עיראקי 
אל-עיראק",  "צות  העיראקי  ביומון  פרסם  בארה"ב,  המתגורר 
מאמר שכותרתו "הצבא הישראלי האמיץ הפציץ את קן משתפי 
הפעולה של איראן בעיראק". במאמרו, שיבח טאהר את תקי־
פותיה של ישראל נגד "כוחות הרשע האיראניים" ונגד "השטנים 
הטרוריסטים" מקרב משתפי הפעולה עם איראן וטען כי איראן 
שואפת להשתלט על ארצות ערב ולהחריבן, בעוד ישראל מתג־

לה כידידה וכבעלת ברית פוטנציאלית של הערבים: 

אצילי  תפקיד  כעת  ממלא  והגיבור  האמיץ  הישראלי  "הצבא 
מלחמה  באמצעות  באזור,  והיציבות  השלום  הביטחון,  בשירות 
באזור,  הגמוניה  להשיג  השואפים  האיראניים,  הרשע  בכוחות 
לזרוע סכסוכים עדתיים, לעודד את הטרור ולשדוד את משא־

ביהן של ארצות [ערב].

שימו לב איך ישראל נסוגה מהאדמות המצריות, הירדניות והל־
בנוניות, והציעה שלום ונסיגה לסורים ולפלסטינים. זאת בעוד 
תימן,  לבנון,  בענייני  גלוי  באופן  ומתערבת  מתפשטת  איראן 
[נוספות]  סודיות  התערבויות  לה  ויש  ועיראק  סוריה  בחריין, 
במדינות שונות בעולם. מיהי אפוא המדינה המשתוקקת לשלום 

– איראן או ישראל?

"חיל האוויר הישראלי הגיבור החריב את קיני הסוכנים של איראן 
בבסיס אמרלי בעיראק והרג את שטני הרשע הטרוריסטים, סוכני 
איראן, שמתכננים פיגועי טרור נגד המדינות השכנות. היה זה מסר 
ונתונות  חשופות  באזור  האיראניות  הפעילויות  כל  לפיו  מדהים, 

למעקב, ואינן חסינות מפני תקיפה וענישה ישראלית.

המהלך [נגד איראן ותומכיה] החל בשני ערוצים: הראשון הוא 
הטלת סנקציות על המושחתים ועל משתפי הפעולה האזרחיים 
האמריקאי,  האוצר  משרד  של  הרשימות  באמצעות  איראן  של 
בה־ ייחשפו  והפשע  השחיתות  מאפָיית  אנשי  של  ושמותיהם 
משך כדי להכשיר את רדיפתם ומעצרם; והשני הוא התקיפות 
הצבאיות המשותפות של ארה"ב וישראל, רדיפת שרידי סוכני 

איראן והענשתם בעונש חמור.

לה  שרוחשים  האהבה  מידת  את  מבינה  לא  שישראל  "ייתכן 
המכובדת  הפעילות  בשל  העיראקים,  בקרב  גדולים  מגזרים 
והאמיצה שלה במלחמה נגד [התפשטות] ההשפעה האיראנית 
באזור. ראייה פרגמטית גרמה לרבים מקרב העיראקים והערבים 
לראות בישראל ידידה ובעלת ברית מעוררת התפעלות, במסג־

רת ציר המלחמה ברשע האיראני."

פרנו // ‡ברהם ויסמן

‡לה מסעי בני יר‡ל
כתב הרמ"ע (רבי מנחם עזריה) מפאנו זצ"ל: ראשי התיבות של 
המילים 'אלה מסעי בני ישראל' הן גם ראשי התיבות של ארבע 
הגלויות אדום, מדי, בבל, יוון, שעברו ועוברים בני ישראל עד 

ביאת משיח צדקנו.

מובא במדרש שהגאולות הקודמות לא נשארו קיימות לעולם, 
משום שנגאלו ישראל ע"י שליחיו  של ה', אבל לעתיד לבוא, 

יגאל ה' את ישראל בעצמו, ואז תהיה ישועה נצחית.

מסביר הרמ"ע לפי זה את הפסוק "אלה מסעי בני ישראל" ומ־
דוע עדיין בני ישראל לא סיימו את מסע הגלות? מפני ש"יצאו 
מארץ מצרים ביד משה ואהרן", שהם שליחי הקב"ה. אבל לע־

תיד לבוא תהיה זו הגאולה השלמה במהרה בימינו.

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך

// קצין ושני חיילים נפצעו מירי „בר המערכ
מחבל שחצה את הגדר בעזה
המחבל חוסל ◆ במהלך האירוע הותקפה עמדת חמאס על ידי טנק 

מ‡: מ. יו„
קצין  חמישי,  יום  בליל 
לו־ ושני  בינוני  נפצע  צה"ל 
חמים נפצעו קל, מירי מחבל 
המערכת  גדר  את  שחצה 
בדרום רצועת עזה. השלושה 
רפואי  טיפול  לקבלת  פונו 
בבאר  סורוקה  החולים  בבית 
מדובר  חוסל.  המחבל  שבע. 
היה  שהמחבל  נמסר  צה"ל 
חמוש ברובה ורימונים ולבוש 
ההערכה  אך  חמאס,  במדי 
הפ־ עצמאית.  פעל  כי  היא 
שהמחבל  מדווחים  לסטינים 
סלאח  אבו  האני  הוא  ההרוג 

מהזרוע הצבאית של חמאס.
אלוף  תת  צה"ל  דובר 
רונן מנליס עדכן על האירוע: 
שתיים  השעה  "בסביבות 
בג־ תצפיתניות  זיהו  בלילה 
של  התקרבות  כיסופים  זרת 
בוצעה  הגדר.  לעבר  חשוד 
ההתקרבות,  למול  פעולה 
שמתרחשת  שגרתית  פעולה 
הגיע  שהגיע  הכוח  הרבה. 
לאירוע  בא  שהוא  בתפיסה 
בשלב  ברור  לא  חדירה.  של 
שיש  הבין  הכוח  האם  הזה 

אפשרות שהחשוד חמוש".
כאשר  כי  הסביר  מנליס 
הח־ לשטח  צה"ל  כוח  הגיע 

ישראל  בשטח  היה  כבר  שוד 
"מהירי  ירי.  אירוע  והתפתח 
המחלקה  מפקד  בינוני  נפצע 
של הכוח. שני פצועים קל אחד 
מרסיס והשני סבל מצפצופים 
עצמו.  שלו  מהירי  התוף  בעור 
מה־ כוחות  הגיעו  הזה  בשלב 
ואבטחו  למרחב  (גולני)  גדוד 
אותו. התחילה פעולה של פגי־
עה במחבל, כל הזמן הוא נשלט 
חמוש  היה  המחבל  בתצפית. 
הכוחות  וקלצ'ניקוב.  ברימונים 
במק־ אותו.  הרגו  המתגברים 
ביל בוצע ירי טנק לעבר עמדה 
של חמאס. המחבל היה לבוש 
והשתמש  חמאס,  של  מדים 
האירוע  הרימונים.  באחד  גם 
במרחב  נהרג  כשהוא  הסתיים 
הכוח  הגדר.  שעל  הסוללות 
לא  הנפגעים  שממנו  הראשוני 
חיסל את המחבל, הכוח השני 

חיסל אותו בירי מנשק קל".
הלוח־ כי  נמסר  עוד 
אל  מתקרב  חשוד  זיהו  מים 
שחצה  ולאחר  המערכת,  גדר 
בירי.  המחבל  פתח  הגדר  את 
והרגו  אש  השיבו  החיילים 
הוקפצו  נוספים  כוחות  אותו. 
תקף  צה"ל  של  וטנק  לאזור, 
עמדת חמאס. במהלך האירוע 
חסם צה"ל צירים בעוטף עזה 
וכוחות אבטחו את היישובים.
פלס־ תקשורת  בכלי 
טינים דיווחו על חילופי אש, 
חיל  של  ופעילות  פגזים  ירי 
האוויר הישראלי באזור גבול 
רצועת עזה. רדיו אל-אקצה 
של חמאס דיווח על ירי פגז 
אל עבר עמדה ממזרח לחאן 
כי  נמסר  נוסף  ובדיווח  יונס, 
מדובר בעמדה של כוח הרי־

סון של חמאס.

מנח א''''''
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אין איחודים נוספים בימין: עוצמה יהודית 
תתמודד לבד בבחירות לכנסת ה-22
קרב גרסאות בימין בעקבות כשלון המגעים בין 'עוצמה יהודית' ל'ימין המאוחד'

מ‡: ח. פרנ˜ל
לכנסת  הרשימות  שהוגשו  לאחר 
ניתן לומר באופן רשמי כי לא יהיה איחוד 
האשמות  קרב  כך,  בעקבות  בימין.  נוסף 
וב־ הימין,  מפלגות  בין  מתנהל  חמור 
מבקרים  בליכוד  הליכוד.  אנשי   - ראשן 
ונ־ שקד  איילת  החדש,  הימין  אנשי  את 
פתלי בנט, שלטענתם לא התפשרו לתת 
כפי  ה-6  המקום  את  גביר  בן  לאיתמר 
לה־ הגורם  להיות  עלולים  וכך  שביקש, 
ניסו  אף  בליכוד  שמאל.  ממשלת  קמת 
הימין  ברשימת  השמות  סדר  את  לשנות 

החדש עד הרגע האחרון.
את  רשמי  באופן  שהגישו  לאחר 
גביר  בן  תקף  יהודית",  "עוצמה  רשימת 
אלטרנטיבה  נותנים  "אנחנו  כי  ואמר 
למפד"ל, כי זו רשימה שמוכנה להתפשר. 
אנחנו רצינו חיבור גדול בימין, מה שלא 
ברית  כאן  שאין  מקווה  מאוד  אני  קרה. 
שבסוף  ליצור,  מנסה  שבנט  ברית  אחים, 
בן  טען  עוד  שמאל".  ממשלת  פה  תהיה 
גביר בהודעה שפרסם כי עוצמה יהודית 

תהיה "הפתעת הבחירות".
התייחס  הרשימות,  הגשת  לאחר 
כי  ואמר  מהליכוד  ביטן  הכנסת  חבר 
"יהיה לנו 61 למרות זה". לעומת זה חבר 
שר התיירות יריב לוין הביע פחות אופ־
פעמיים  כבר  לנהוג  ייתכן  "לא  טימיות: 
כזה,  אחריות  בחוסר  ברציפות  שנייה 
את  עברו  שלא  שקד,  ואילת  בנט  נפתלי 
ובגללם  הקודמת  בפעם  החסימה  אחוז 
נוס־ בחירות  במערכת  נמצאים  אנחנו 
דבר".   אותו  את  עושים  שנייה  פעם  פת 
לה־ מוכנים  שהיו  וטענו  הוסיפו  בליכוד 
על  שרים  חמישה  המאוחד  לימין  ציע 
12 מנדטים שיקבלו אחרי הבחירות, אם 
דחו  הם  אך  יהודית -  עוצמה  את  יכניסו 

המ־ הרשימות,  הגשת  לפני  ההצעה.  את 
תין בן גביר מספר דקות לבקשת נתניהו. 
"יש מבוגר אחראי בכל העסק – נתניהו", 
דוד  כאן,  שלו  "והשליח  גביר.  בן  אמר 
נתנו  דקות,  חמש  מאיתנו  ביקש  ביטן, 
חמש דקות. אני באמת לא חושב שייצא 
מזה כלום". ואכן, בתום ההמתנה, עוצמה 

יהודית הגישה את רשימתה הנפרדת.
נכתב:  מהליכוד  הרשמית  בתגובה 
לאובדן  אותנו  יביאו  בימין  "הפיצולים 
של  שמאל  לממשלת  ובכך  רבים  קולות 
לליכוד,  רק  להצביע  חייבים  וגנץ.  לפיד 
ממשלת  תבטיח  לליכוד  הצבעה  רק  כי 
ממשלת  ותמנע  נתניהו  בראשות  ימין 

שמאל שבה יאיר לפיד ראש הממשלה".
לס־ הגיב  מהליכוד  זוהר  מיקי  גם 
מביא  הימין  איחוד  "אי  כי  ואמר  ערה 
שזה  תקווה  כולי  ומסוכנת.  רעה  בשורה 
ההח־ שמאל.  ממשלת  להקמת  יביא  לא 
לטה הזו היא לא אחרת מאשר התאבדות 
שהביא  למי  יסלח  לא  הציבור  פוליטית. 
זו  וליברמן.  ברק  גנץ-לפיד,  את  לשלטון 

תהיה בכיה לדורות". מנגד תמר זנדברג, 
יו"ר מרצ לשעבר, כבר הודיעה כי תעתור 
לועדת הבחירות המרכזית בניסיון לפסול 

את עוצמה יהודית. 
שקד  איילת  לשעבר  השרה 
כי  וכתבה  המגעים  לכישלון  התייחסה 
הזה,  שהאיחוד  רציתי,  מאוד  "רציתי, 
הכול  לא  לצערי  יותר.  עוד  רחב  יהיה 
וגם  להתגמש  ידעו  כולם  לא  הסתייע. 
לוותר. אנשי עוצמה , למרות הצעה נדי־

מטעמם,  כנסת  חברי  שני  שמכניסה  בה 
מצ־ אני  זכותם,  זו  להתאחד.  לא  בחרו 
כי  וכתבה  הוסיפה  שקד  כך".  על  טערת 
שידענו  מהגורליות  הן  האלו  "הבחירות 
העם  רוב  רוצה  בו  הימין,  ששלטון  כיוון 
עוד  ממשית".  בסכנה  נמצא  בישראל, 
לביקורת  המאוחד  הימין  יו"ר  התייחסה 
של הליכוד וציינה: "הליכוד מנסה להר־
וויח רווח פוליטי מהאירוע, אבל הציבור 
ימין,  ממשלת  להקים  שכדי  מבין  הימני 
בראשות נתניהו, צריך להצביע למפלגת 

ימין אידיאולוגית גדולה".

 דיווח:

ישראל תקפה באזור קוניטרה בסוריה
על פי דיווחים בכלי תקשורת סוריים, התקיפה בוצעה באמצעות טיל באזור תל ברייקה ◆ זאת 

לאחר שזוהו באזור תנועות של אנשי חיזבאללה

מ‡: מ. יו„
את־ דיווחו  בסוריה  תקשורת  כלי 
מול על תקיפה ישראלית באמצעות טיל 
באזור תל ברייקה בפרברי קוניטרה. לפי 
אל- ערוץ  בלבד.  נזקים  יש  הדיווחים, 
אחרי  בוצעה  התקיפה  כי  דיווח  חדת' 
חיזבא־ אנשי  של  תנועות  באזור  שזוהו 

ללה.
המשטר  האשים  שעבר  בשבוע 
הסורי בתקיפה ישראלית באזור תל אל-
חארה בדרום המדינה. כמה ימים לפני כן 
עם  המזוהה  פעיל  מסתורי  באופן  חוסל 
סוריה  בדרום  זידאן,  משהור  חיזבאללה, 

כשטיל נורה לעבר מכוניתו.
הרש־ האתרים  באחד  כך,  בתוך 
השבוע  האשימו  חיזבאללה  של  מיים 
המורשת  את  למחוק  בניסיון  ישראל  את 

ארן,  משפחת  רוצח  קונטאר,  סמיר  של 
ישראל  ידי  על  פרסומים  לפי  שחוסל, 
תשתית  לבסס  שניסה  אחרי  ב-2015, 

טרור בגולן הסורי שתכוון נגד ישראל.

א-סיסי מזהיר: 

ישראל תגיב בעוצמה 
אם חיזבאללה ישגר 

טילים לשטחה
הנשיא המצרי התריע מהתדרדרות באזור אם ארגון הטרור 
יתקוף את ישראל ◆ לדבריו, יש לשמור על יציבות ולמצוא 

פתרונות להרחקת העימות

מ‡: מ. יו„
אל-פתח  עבד  מצרים  נשיא 
ישרא־ מתגובה  אתמול  הזהיר  א-סיסי 
חיז־ אם  היקף,  ורחבת  עוצמתית  לית 
באללה ישגר עשרות אלפי טילים לעבר 
ישראלים. בוועידת צעירים בארצו אמר 
באופן  ישפיע  הזה  "העימות  כי  הנשיא 
ניכר על המזרח התיכון והאזור ימצא את 

עצמו בתוך עימות גדול".
על  לשמור  חובה  שיש  הוסיף  הוא 
יציבות האזור ולמצוא פתרונות שירחי־
הוא  כי  הדגיש  א-סיסי  העימות.  את  קו 
חותר למצוא פתרונות שישמרו על הע־
במדינות  הלאומי  הביטחון  של  קרונות 

ערב ובמדינות המפרץ. לפי הנשיא המ־
המיליציות  לגבי  גם  נכונים  דבריו  צרי, 

והכוחות הפועלים בסוריה.
חיז־ שאיראן,  דווח  כשבוע  לפני 
להק־ פועלים  הסורי  והמודיעין  באללה 
נגד  פיגועים  שתבצע  טרור  תשתית  מת 
קיימת  בדמשק  הדיווחים,  לפי  ישראל. 
מעין מפקדת מודיעין של כוח קודס של 
שפועל  האיראניים,  המהפכה  משמרות 
והמודי־ חיזבאללה  עם  פעולה  בשיתוף 
בשלוש  מתמקדת  התשתית  הסורי.  עין 
הפלסטינים  השטחים  הגולן,  חזיתות: 
וחו"ל. כמו כן בחזית הגבול נרשמה הת־

עצמות של חיזבאללה.

http://bit.ly/31ahFJw
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אמש ב-22:00:  נסגרו ההרשמה 
להתמודדות בבחירות 2019 – מועד ב

32 מפלגות יבקשו את אמון הבוחר בבחירות שייתקיימו ב- 17 לספטמבר 2019 ◆לאחר דרמה ארוכה 
עד לדקה האחרונה: עוצמה יהודית תתמודד לבד

מ‡: ח. פרנ˜ל
47 ימים לפני הבחירות. אתמול הוש־
לם בבנין הכנסת תהליך הגשת רשימות. 32 
בבחירות  הבוחר  אמון  את  יבקשו  מפלגות 
שנה,  חצי  בתוך  השנייה  בפעם  שייערכו, 
בירי־ מדובר  הקרוב.  ספטמבר  בחודש 
שהתמודדו  המפלגות   40 לעומת  חדה  דה 
בבחירות באפריל. לבחירות הקודמות נרש־
מו 47 מפלגות, אך שבע מהן פרשו עוד לפני 
הפעם עשויות רשימות  גם  מועד הבחירות. 
הקרובים.  בשבועות  פרישתן  על  להודיע 
בבחירות  שיתמודדו  המפלגות  כלל  נציגי 
הבחירות  לוועדת  האחרונים  ביומיים  הגיעו 
המו־ רשימות  את  והגישו  בכנסת  המרכזית 
ב-22:00  אמש  רשמי.  באופן  שלהן  עמדים 
הב־ ועדת  ודלתות  ההרשמה  רשמית  ננעלה 

חירות המרכזית נסגרו. 
עד לרגע האחרון לא היה ברור אם איש 
ברשי־ ירוץ  גביר,  בן  איתמר  יהודית,  עוצמה 
רש־ הודיע  שהוא  עד   - המאוחד  הימין  מת 
מית, כשעתיים לפני המועד האחרון להגשת 
טפסי  את  והגיש  עצמאית  שירוץ  הרשימות, 
ההרשמה של עוצמה יהודית לוועדה. גם מפ־
של  המאוחדת  הרשימה  העבודה-גשר,  לגת 
מו־ שהייתה  לוי-אבקסיס  ואורלי  פרץ  עמיר 
הדמוק־ המחנה  עם  לאיחוד  אפשרית  עמדת 
רטי, הייתה בין המפלגות האחרונות להירשם 

- ותרוץ אף היא באופן עצמאי.
בין שמות הבולטים שיתמודדו לכנסת 
אמה  ביטון,  אדווה  את  למצוא  ניתן  הבאה 
אנוש  באורח  שנפצעה  ז"ל,  ביטון  אדל  של 
ונפטרה   - בשנת 2013  אבנים  יידוי  בפיגוע 
השלישי  במקום  שהוצבה  שנתיים,  כעבור 
הימין  ברשימת  יהודית'.  'עוצמה  ברשימת 
קובי,  רון  טבריה,  עיריית  של ראש  החילוני 
בעלה  דמרי,  חובב  הרביעי  במקום  הוצב 
וברשי־ מהליכוד.  גמליאל  גילה  השרה  של 
מת "אדום לבן - הבלתי משוחדים" ממוקם 
במקום השני סגן ראש עיריית רחובות לש־
עבר, עמי פיינשטיין, שעלה לכותרות לאחר 
שהחליט לצבוע מדרכות בעירו באדום לבן.
להת־ שנרשמו  המפלגות  שמות  ואלה 
ב, שייערכו  מודדות בבחירות 2019 – מועד 

ב-17 לספטממבר 2019:
דעם – כלכלה ירוקה מדינה אחת 

מנהיגות חברתית 
עוצמה כלכלית קולם של העסקים בישראל 

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 
זכויותינו בקולנו – לחיים בכבוד 

ישראלית  תנועה   - זהות 
משה  בהנהגת  יהודית 

פייגלין 
משו־ הבלתי  לבן  אדום 

חדים 
הפיראטים – כי כולנו באותה 

סירה והכל אותו שייט 
מתקדמת

מפלגת הגוש התנ"כי 
שו־ הספרדים  התאחדות 
מרי תורה תנועתו של מרן 
גצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב 

(ש"ס) 
צדק בראשות אבי ילאו 

מעמד  קידום   – קמ"ה 
הפרט

כבוד האדם
והשבת  התורה  יהדות 
אגודת ישראל – דגל התו־

רה 
כבוד   – ומוסאוא  כראמה 

ושוויון 
מפלגת הדמוקראטורה 

נעם – עם נורמלי בארצנו
בני  בראשות   - לבן  כחול 

גנץ ויאיר לפיד 
לשוויון  אחים  ישראל  כל 

חברתי 
סדר חדש - לשינוי שיטת 

הבחירות 
בנימין  בהנהגת  הליכוד 
נתניהו לראשות הממשלה 
אלו־  - העממית  האחדות 

חדה אלשעביה 
בהנה־ הדמוקרטי  המחנה 
גת הורוביץ, שפיר וברק 

וחק־ התיישבות   - צומת 
לאות 

הת־  - הברית  בני  איחוד 
נועה הנוצרית הליברלית 

הרשימה המשותפת 
עוצמה יהודית 

קובי  רון  החילוני -  הימין 
נלחמים בכפייה הדתית

צפון 
הבית   - המאוחד  הימין 
הלאומי- היהודי-האיחוד 

הימין החדש
העבודה-גשר

ביידן הותקף רבות 
בעימות בין מתמודדי 
המפלגה הדמוקרטית 
ביקורת הושמעה על תכנית הביטוח הבריאותי בה תומך ביידן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המתמו־ עשרים  מבין  עשרה 
לנ־ הדמוקרטי  בפריימריז  דדים 
דרמטי  לעימות  התייצבו  שיאות, 
כצפוי  העימות  בדטרויט.  שנערך 
הנתו־ נושאים  שלל  על  דיון  כלל 
הקשב לקח  רוב  את  נים במחלוקת. 
אשר  ביידן,  ג'ו  לשעבר,  הנשיא  סגן 
נחשב גם למתמודד הבולט מבין יתר 

המתמודדים. 
המת־ תקפה  הדיון  במהלך 
ביידן,  את  האריס  קאמלה  מודדת 
בעבר,  לעבוד  ביכולתו  שהתגאה 
מחוקקים  עם  כסנאטור,  בתקופתו 
האריס  גזעית.  בהפרדה  שתמכו 
לשתף  שלהחלטתו  לביידן  אמרה 

היו  ההפרדה  מדיניות  עם  פעולה 
דרמטיות,  השלכות  להיות  עלולות 
בנוגע למינוי של בני מיעוטים לתפ־
קידים ציבוריים. "סגן הנשיא עדיין 
הייתה  שזאת  להודות  מצליח  לא 
באותה  הזאת  בעמדה  לנקוט  טעות 
מד־ "אנחנו  האריס.  אמרה  העת", 
הרבה  לפני  שקרו  דברים  על  ברים 
מאוד זמן", אמר ביידן בעימות הלי־
נורא  כמה  על  מדברים  "כולם  לה. 
אובמה  ברק  האלה.  בנושאים  הייתי 

יודע מי אני הייתי", הוסיף.
גם בנוגע לתכנית הביטוח של 
בי־ הושמעה  קר"  ה"אובמה  אובמה 
בתכנית  לתומך  נחשב  ביידן  קורת. 

של הנשיא כאשר שימש כסגנו. 

הולנד תאסור על 
חבישת בגד אסלאמי

העובר על החוק צפוי לקנס של עד 150 אירו

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הולנד תאסור על חבישת בגד 
מצטרפת  בכך  הפנים.  את  המכסה 
מדי־ של  לשורה  השלווה  המדינה 
מכבר  זה  אסרו  אשר  באירופה  נות 
את הבגד - בורקה. הבורקה מזוהה 
נחשבת  בו  והמלחמה  האסלאם  עם 
בעיני רבים למלחמה אירופית כנגד 

המ־ בשטח  המתגוררים  המוסלמים 
דינות האירופיות. 

על  ייאסר  האיסור  במסגרת 
אזרחים ללבוש את הבגד במרחבים 
ציבוריים, כמו בתי ספר, בתי חולים, 

מבני ציבור ותחבורה ציבורית.
אתמול  לתוקף  נכנס  החוק 
והעובר עליו צפוי לקבל קנס של עד 

150 אירו. 

http://bit.ly/2FEgslx-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
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דיווח: ישראל מתכננת תקיפות 
נוספות נגד מטרות בעיראק

הגורמים הישראליים הסבירו כי עיראק הפכה ליעד איראני

מ‡ ‡ברהם ויסמן

"א-שרק  הערבי,  העיתון 
גורמי  מפי  מדווח  אל-אווסט, 
בק־ צפויות  כי  בישראל,  ביטחון 

רוב תקיפות נוספות כנגד יעדים 
ומטרות איראניות בעיראק. 

הגורמים הישראליים שצו־
טטו בעיתון אמרו כי בגלל ההפ־
בסוריה,  ישראל  שביצעה  צצות 

אשר גרמו לסכל את כוונתם של 
האיראנים לבנות במקום בסיסים 
איראן  פעלה  תחמושת,  ומפעלי 
טילים  מחסני  בעיראק  להקים 

שיועדו לעבור לסוריה וללבנון. 

פרטים נוספים על התקרית בעזה:

 המחבל צעד לגבול ושהה 
שעתיים בשטח ישראל

בצה"ל החלו לבדוק את אירוע חדירת המחבל החמוש בדרום הרצועה שבו 
נפצעו שלושה לוחמי גולני ◆ מתחקיר ראשוני עולה כי תצפיתנית זיהתה את 
החמוש בדרכו לשטח ישראל והזעיקה כוח - שלא הצליח לפגוע באיש חמאס 

◆ בצה"ל יבדקו אם הכוחות הבינו שמדובר במחבל חמוש בשטח
מ‡: מ. יו„

הפי־ של  ראשוני  מתחקיר 
כי  עולה  עזה  רצועת  בגבול  גוע 
צעד  דקות  משבע  יותר  במשך 
לוחמים  שלושה  שפצע  המחבל 
השטח  מאזור  וקל  בינוני  באורח 
הגבול  קו  אל  הפלסטיני  הבנוי 
שהוא  תוך  הנקודה,  את  וחצה 
עולה  מהתחקיר  בשטח.  מסתתר 
כי סמוך לשעה 02:08 זיהתה תצ־
פיתנית של צה"ל תנועה חשודה 
גדר  לכיוון  שנע  פלסטיני  של 
המערכת. קצין בכיר באוגדת עזה 
הוסיף כי על פי ההערכה המחבל 

שהה כשעתיים בשטח ישראל.
מגמת  את  שבחנה  לאחר 
החליטה  מזרחה,  שלו  התנועה 
המקום  אל  להקפיץ  התצפיתנית 
בגזרה  גולני  חטיבת  של  סיור 
בשלב  מחלקה.  מפקד  בפיקוד 
בכך  התצפיתנית  הבחינה  מסוים 
ושינ־ ברובה  חמוש  שהמחבל 
הקשר  ברשת  הדיווח  את  תה 
קוד  שם  ל"הוריקן",  מ"טומהוק" 
למטרה חמושה. לא ברור עד כה 
מהתחקיר אם כלל הכוחות הבינו 

שמדובר במחבל חמוש.
שנפצע  המחלקה  מפקד 
באורח בינוני יצא מהג'יפ עם שני 
לוחמים ונפתחה לעברם אש עוד 
לפני שהספיקו לבצע נוהל מעצר 
נפגע  מהירי  כתוצאה  חשוד. 

נוסף.  ולוחם  המחלקה  מפקד 
לוחם שלישי פתח באש, לא הרג 
מעוצ־ באוזנו  ונפצע  המחבל  את 

מת הדף הירי.
כי  הוסיף  הבכיר  הקצין 
ופו־ למגע  הכוח  את  הכין  המ"מ 
לנקודה  סמוך  הרכב  מכלי  רק 
נכנס  והכוח  שקיבל,  הזיהוי  לפי 
הקצין  המחבל.  עם  אש  לחילופי 
האחרים  הלוחמים  ושני  נפגע 
נפגעו באורח קל מאוד. "מהרגע 
המרחב  כל  למגע,  נכנס  שהמ"מ 
ידי  על  בתצפית  ומוכל  מתוחם 
עם  מגע  נשמר  שלנו.  האיסוף 
במח־ פוגע  השני  והכוח  המחבל 
בל. המח"ט שמגיע מכין את המ־
רחב בצורה מסודרת. בשלב הזה 
אירוע  הוא  ביותר  הגדול  האיום 
שהוא  סברה  היתה  צדדי.  דו  ירי 
לגדר  סמוך  שלנו  לעמדה  נכנס 
כוח  להסתערות.  כוח  והתארגן 
מסתער  וסמח"ט  מג"ד  בפיקוד 

והורג אותו".
טרם  כי  מדגישים  בצה"ל 
הסתיים התחקיר המבצעי מאחר 
במסוק  הועבר  המחלקה  ומפקד 
שבבאר  סורוקה  החולים  לבית 
עבר  האחרונות  ובשעות  שבע 
מהירי.  הפציעה  בעקבות  ניתוח 
כי  הבין  ומתי  האם  יישאל  המ"מ 
פעלו  וכיצד  חמוש  היה  המחבל 
מרחב  על  משמירה  להימנע  כדי 

בצה"ל  בודקים  כן,  כמו  בטוח. 
במחבל  הכוחות  פגעו  לא  מדוע 
מאה  קו  את  שחדר  לפני  הרבה 
פלס־ לתנועת  שאסור  המטרים 
ואפ־ הגבול  לקו  מערבית  טינית 

שרו לו לחצות לשטח ישראל.
כי  בצה"ל  הדגישו  עוד 
שמשרת  חמאס  בפעיל  מדובר 
שסיים  הפלסטינית  במשטרה 
הבנוי,  השטח  בתוך  משמרת 
צעד לכיוון הגדר כדי לנקום את 
בהפגנות  צה"ל  מאש  אחיו  מות 
מימי  באחד  המערכת  גדר  על 
השישי. לפי הערכות בצה"ל, לא 
של  מערכתית  בהחלטה  מדובר 

חמאס לבצע פיגוע.
עוד הדגישו גורמי צבא כי 
הפ־ כמה  ביצע  הישראלי  הצד 
הגבול  לאורך  הרגיעה  של  רות 
לאחר שנהרג פעיל חמאס מכוח 
באורח  נפגע   14 בן  נער  הריסון, 
ומוגדר  ההפגנות  באחת  אנוש 
כצמח, בית פלסטיני שעלה באש 
תאורה  פצצת  של  מירי  כתוצאה 
את  שבר  לא  החמאס  זאת  ובכל 

הכלים והגיב בפיגועים.
נע־ עזה  באוגדת  כך,  בתוך 
רכים לקראת 'הפגנות יום שישי' 
היום בגבול רצועת עזה ולפי הע־
רכות צפויה אלימות נגד הכוחות 
במיוחד על רקע מותו של הפעיל 

בהיתקלות עם כוחות צה"ל.
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פועל עלה לתקן מכונה – נפל ונהרג
פועל פלסטיני נחבט בראשו במפעל עוגות בצפון ונהרג ◆ המשטרה ומשרד 

העבודה חוקרים את נסיבות תאונת העבודה

מ‡: מ. יו„
מהעיירה   35 כבן  פלסטיני 
אתמול  נהרג  שכם  שליד  טובאס 
במפ־ עבודה  בתאונת  בצהריים 
קדמת  התעשייה  באזור  עוגות  על 
גליל, בין מחלף גולני לטבריה. בכך 
עלה מניין ההרוגים בתאונות עבו־
המקרה  ל-50.  השנה  מתחילת  דה 

שנמצא  "עוגל'ה",  במפעל  אירע 
בתוך מפעל "בלו משקאות".

של  ראשונית  מחקירה 
ביקש  הפועל  כי  עולה  המשטרה 
המפעל.  הנמצאת  מכונה  לתקן 
הוא עלה על מכל בגובה של כשני 
נפל ממנו,  מטרים ובשלב מסוים 
מד"א  צוות  ונהרג.  בראשו  נחבט 

קבע את מותו.
צוותי  כי  אמרו  במשטרה 
ונוספים  הזירה  את  בוחנים  מז"פ 
סיבת  את  לוודא  כדי  ממצאים 
מת־ החקירה  המדויקת.  המוות 
הע־ משרד  עם  בשיתוף  נהלת 
אישור  היה  שנהרג  לפועל  בודה. 

עבודה בישראל.

בעקבות העיכוב בחלוקת הקצבאות: 

הנכים הפגינו בירושלים
ארגוני הנכים הפגינו אתמול בירושלים, במחאה על היעדר ההתקדמות במתווה 

העלאת קצבאות הנכות ◆ כץ: "האוצר פוגע בהעלאת הקצבאות"

מ‡: יר‡ל לבי‡

מול  הפגינו  הנכים  ארגוני 
התקציבים  אגף  ראש  של  ביתו 
מרידור.  שאול  האוצר,  במשרד 
מובילי  בין  שהתנהלה  בשיחה 
מאבק הנכים לבין שאול מרידור 
הובהר  למפגינים,  מביתו  שיצא 
נותנים  הנכים  שארגוני  למרידור 
ארכה של שבוע בכדי להקים את 
הוועדה הבין משרדית בין משרד 
והמוסד  הרווחה  משרד  האוצר, 
ול־ לפתור  בכדי  לאומי  לביטוח 

סיים את המשבר שנוצר.
כי  סיכמו  הנכים  ארגוני 
ימתינו שבוע ימים, אך אם לאחר 
עבודת  תחל  לא  ימים  שבוע 
יח־ ואף  יחדשו  הנכים  הוועדה, 
פגיעה  כולל  מאבקם  את  ריפו 
תשתיות  בתפקוד  משמעותית 

לאומיות.
מרי־ שאול  עם  בפגישה 
קבוצת  מוביל  השתתפו  דור 

אייל  לפנתרים"  הופכים  "הנכים 
ומועמד  הנכים  מאבק  יוזם  כהן, 
לכנסת,  ביתנו"  "ישראל  מפלגת 
דורון,  יהודה  פרידמן,  אלכס 
תמיר.  ועמיחי  בניטה  שמחה 
נחושים  הנכים  מאבק  מובילי 
הנ־ של  המאבק  את  להמשיך 
הפעימות  כלל  שיושלמו  עד  כים 
בחוק הנכים כולל הצמדה לשכר 

הממוצע במשק.
השבוע  ששלח  במכתב 
לשר האוצר משה כחלון, כתב שר 

הרווחה חיים כץ כי "לנוכח חשי־
ומשמעות  בנכות  הרפורמה  בות 
מיליארד  כ-2.1  יתרת  חלוקת 
לנכון  מצאתי  נוספים  שקלים 
להציע לכונן ועדה בין משרדית… 
כה  עד  מתעלם  התקציבים  אגף 
אותנו  מחייב  והחוק  מהפניות, 
לאישור  המלצותינו  את  להעביר 
הממשלה עד סוף 2019, הביטוח 
דיחוי  ללא  לקדם  נדרש  הלאומי 
את דיוני הצוות, עם או בלי נציגי 

אגף התקציבים."

שריפה בהרי ירושלים; בתים 
במושב בית מאיר פונו

קו הבתים הראשון והשני פונה

מ‡: מ. יו„
אחר  אתמול  פרצה  שריפה 
שבהרי  כרמילה  ביער  הצהריים 
ירושלים סמוך למושב בית מאיר. 
קו הבתים הראשון והשני במושב 
צוותי   20 סמיך.  עשן  בשל  פונה 
השיגו  במקום  הפועלים  הכיבוי 
שאש  מיידית  סכנה  ואין  רגיעה 
אפ־ נבדקת  הבתים.  לקו  תגיע 

שרות שהאש פרצה בשל מטווח 
ירי שנערך באזור.

במקום  פעלו  הכיבוי  צוותי 
הטייסת  של  הכיבוי  מטוסי  ללא 
אחד.  מסוק  מלבד  המשטרתית, 
המ־ כי  מסרו  דבר  יודעי  גורמים 
טוסים מקורקעים כבר כמה ימים 
בגלל זיהום בדלק. טרם התקבלה 
התייחסות רשמית של המשטרה 

בנושא.
"בע־ נמסר:  מהמשטרה 
לישוב,  בסמוך  השריפה  קבות 
לבתים,  הנשקפת  הסכנה  ועקב 
פעלו השוטרים לפינוי התושבים 
בהערכת  הראשון.  הבתים  בקו 
קצר,  זמן  לפני  שהתקיימה  מצב 
הוחלט בשלב זה לפנות גם התו־

שבים בקו הבתים השני".

משרד התחבורה מציג: 

כך תיראה מדינת ישראל בעוד 
21 שנים

רוצים לדעת מה מתוכנן באזור מגוריכם ב-21 השנים הקרובות או לצפות בכל 
המסלולים שהרכבות העתידיות יעברו בהם ב-2040?

מ‡: יר‡ל לבי‡
משיק  התחבורה  משרד 
מהפ־ מידע  מערכת  לראשונה, 
את  הרחב  לציבור  המציגה  כנית 
בישראל,  התחבורתי  המידע  כל 
אינטראקטיבית  מפה  גבי  על 

ייחודית.
שפותחה  החדשה  המערכת 
במשרד התחבורה, בשיתוף המרכז 
למיפוי ישראל (מפ"י), ונמצאת בש־
לבי הרצה, כוללת את כל תשתיות 
התחבורה בישראל, בהווה ובעתיד. 
קווי  ומנהרות,  כבישים  בכללם, 
ומערכות  מטרו  וכבדה,  קלה  רכבת 
בכל  המתכוננים  המונים,  הסעת 

רחבי הארץ עד 2040.
האינטראקטיבית  המפה 
תדי־ כל  את  השאר  בין  מציגה 
רויות האוטובוסים ותחנות ההס־
וסע"  "חנה  חניוני  בישראל,  עה 
פרויקט  והעתידיים,  הקיימים 
לת־ העדפה  ונתיבי  לעיר  מהיר 
נוס־ (נת"צים)  הציבורית  חבורה 
פים ברחבי הארץ, רשת הנתיבים 
המהירים המתכוננת,  נתיבים רבי 
תפוסה (נר"תים) ושבילי אופניים 

קיימים ומתוכננים.
האינטראקטיבית  במפה 

ניתן לראות גם רחובות וכבישים 
אדומים, ספירות תנועה וספירות 
נוסעים בתחנות הרכבת, צפיפות 
ובמקומות  במגורים  אוכלוסייה 
ומו־ דמוגרפיים  נתונים  עבודה, 

סדות ציבור קיימים.
המכו־ החדשה,  המערכת 
את  לתכנן  מאפשרת  "חצב",  נה 
התחבורה בישראל בצורה חכמה 
לתהליכי  ומסייעת  יותר,  ויעילה 
פרויקטים  של  וביצוע  תקצוב 
המערכת  התחבורה.  בתחום 
את  ולתחקר  לצפות  מאפשרת 
ומינהל  התחבורה  משרד  תכניות 
גבי  על  תשתיות,  ופיתוח  תכנון 

מפת כבישים או תצלום אויר.
לתכנון  בכיר  אגף  מנהל 
התחבורה,  במשרד  תחבורתי 
הפרויקט,  את  המוביל  קדם,  שי 

תסייע  החדשה  המערכת  כי  ציין 
אזור  בחירת  בעת  הרחב  לציבור 
ותאפשר  העבודה,  או  המגורים 
הת־ אחר  מקרוב  ולעקוב  ללמוד 
המתוכננות  התחבורתיות  כניות 
היא  המערכת  בסביבתו. "השקת 
התכנון  לשיפור  ישיר  המשך 
מתן  תוך  בישראל,  התחבורתי 
ושי־ טווח,  ארוך  תכנון  על  דגש 
התחבורה  אמצעי  כל  בין  לוביות 
המתכננים  אחד,  מצד  השונים. 
כל  את  בבירור  לראות  יכולים 
והמקו־ המתוכננים  הפרויקטים 
שני,  ומצד  מסוים,  באזור  דמים 
לקבל  יכולים  ישראל,  אזרחי 
באופן ישיר ובלחיצת כפתור את 
המעניין  התחבורתי  המידע  כל 
מקום  בכל  או  ביתם  ליד  אותם, 

אחר בארץ", הוסיף קדם.

AAA
180 150

שגריר ישראל באו"ם קורא להשעות 
את הסיוע הבינלאומי לאונר"א

דנון הוסיף כי "אונר"א מנותקת מהערכים המצופים מארגון בינלאומי ולא ראוי 
לתגמל את השחיתות שבתוכה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  שורה  חשיפת  רקע  על 
עבירות שחיתות בצמרת אונר"א, 
דנון  דני  לאו"ם  ישראל  שגריר 
לה־ הבינלאומית  לקהילה  קורא 
שעות את המימון הניתן מטעמה 

לסוכנות הפליטים.
חושף  הביקורת  "דו"ח 
ממצאים מדאיגים אך לא מפתי־

פליטות  מנגנון  שימון  לצד  עים. 
בשנים  אונר"א  פעלה  מדומה 
העו־ כספי  לניתוב  האחרונות 
שחיתות  תעשיית  לטובת  לם 

ששירתה את ראשיה.
הבינלאומית,  הקהילה  על 
אונר"א,  את  רחבה  ביד  המממנת 
תק־ את  מיידי  באופן  להשעות 
לסוכנות.  המוענקים  העתק  ציבי 

בה־ לעבור  צריכים  הסיוע  כספי 
לפליטים  האו"ם  לנציבות  דרגה 
אונר"א  לצמרת  שיסייעו  במקום 
אתיות"  עבירות  שורת  לבצע 

אמר השגריר דנון.
"אונר"א  כי  הוסיף  דנון 
המצופים  מהערכים  מנותקת 
מארגון בינלאומי ולא ראוי לתג־

מל את השחיתות שבתוכה".
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 ?Microsoft Edge משתמשי

הדפדפן חולק את המידע האישי שלכם
המצב בעייתי עוד יותר כשמדובר בנתונים של הרגלי גלישה באתרים וקבצים של משתמשים שלא 

נשמרים באמצעות גיבוב של הנתונים

מ‡: יר‡ל לבי‡ 

מיקרוסופט  הפופולארי  הדפדפן 
מידע  שולח   (Microsoft Edge) אדג' 
לחברת  המשתמשים  אודות  ונתונים  אישי 
מיקרוסופט (Microsoft). נמצא כי השי־
בדפדפן  שמובנה   "SmartScreen" רות 
בו,  המשתמשים  פעילות  על  מידע  שולח 
מקשר  ואף  שלהם  הגלישה  היסטוריית 

למידע פרטים אודות המשתמש.
המש־ ביקרו  בהם  האתרים  רשימת 
החברה  של  מידע  למאגר  נשלחת  תמשים 
בצירוף פרטי זיהוי של המשתמש, כלומר, 
ובאופן  ביקרנו  היכן  יודעת  מיקרוסופט 
מסוים  משתמש  ביקר  היכן  יותר,  ספציפי 

עליו היא גם יכולה להצביע.
המח־ כברירת  נקבע  הדפדפן 
 Windows 10 ההפעלה  במערכת  דל 
השירות  גדול.  משתמשים  בסיס  וצבר 
חלק  גם  (שהוא   "SmartScreen"
שנועד   (Windows Defender-מ
פי־ אתרי  בפני  המשתמשים  על  להגן 
שומר  אחרים,  זדוניים  אתרים  או  שינג 
מידע אודות המשתמשים ואפילו מחבר 
בנוסף  עצמו.  המשתמש  פרטי  את  לו 
עבור   Smartscreen של  בהקשר  לכך 
או  שמורדים  קבצים  גם  אפליקציות, 
ונש־ מתועדים  הדפדפן  דרך  מועלים 
במחשב  שלהם  המיקום  גם  כמו  מרים, 

המקומי.

את  אוספת  שמיקרוסופט  הסיבה 
האנטי-וירוס  לתוכנת  קשורה  הזה  המידע 
 ,Windows Defender - החינמית שלה
אשר מותקנת ופעילה כברירת מחדל בכל 
 .Windows 10 של  ההפעלה  מערכות 
המערכת שולחת כתובות של אתרים בכדי 
לנתח ולבדוק אותם מפני קוד זדוני ופעו־

לות פישיניג.
אמנם התהליך נעשה במטרה להפוך 
אך  יותר,  לבטוחים  והגלישה  הדפדפן  את 
מי־ בה  לדרך  שקשור  במה  בעיות  עולות 
היא  אותו  המידע  את  שומרת  קרוסופט 
החו־ ע"י  ואומתו  נחקרו  הנתונים  צברה. 
 Bleeping Computerהאתר של  קרים 

בהמשך למספר ציוצים ודיונים בנושא.

חשד לפיגוע בשומרון
 אש נפתחה לעבר רכב ליד צומת בורקא

מ‡: מ. יו„
אש  בשומרון:  ירי  לפיגוע  חשד 
הביט־ כוחות  של  רכב  לעבר  נפתחה 

נפגעים  אין  בורקא.  לצומת  סמוך  חון 
את  סרקו  הביטחון  כוחות  באירוע, 

המרחב.

ראשי רשויות העוטף לרה"מ:

אל תקצץ בסמכויותיה של 
רשות החירום הלאומית

במכתב לנתניהו הם דורשים להחזיר לרשות החירום 
הלאומית את האפשרות והסמכות לתמוך בצרכי העוטף

מ‡: יר‡ל לבי‡

ראש  עליו  שחתומים  במכתב 
עיריית שדרות אלון דוידי, ראש המו־
ליב־ אופיר  הנגב  שער  האזורית  עצה 
שדות  האזורית  המועצה  ראש  שטיין, 
נגב תמיר עידאן, ראש המועצה האזו־
רית חוף אשקלון איתמר רביבו וראש 
ירקוני  גד  אשכול  האזורית  המועצה 
להקפיא  הרשויות  ראשי  דורשים 
באופן מיידי את ההחלטה להעביר את 
כל הטיפול בישובי עוטף עזה לפיקוד 

העורף.
בשבתו  מנתניהו,  מבקשים  הם 
כשר הביטחון, לקיים פגישה מסודרת 

עד  הדברים  התנהלו  איך  לשמוע  כדי 
כה ולהחזיר לרשות החירום הלאומית  
והסמכות  האפשרות  את  רח"ל  בר"ת 

לתמוך בצרכי העוטף.
"פיקוד  כי  במכתב  כתבו  הם 
העורף עושה עבודה נפלאה, אך רח"ל 
הם אלו שמכירים הכי טוב את השטח, 
את האוכלוסייה ואת הצרכים לחיזוק 
הביטחון, תחושת הביטחון והחוסן של 
קוו  הסטטוס  שינוי  שלנו.  התושבים 
הפיך  בלתי  לנזק  לגרום  עלול  הקיים 
שעלולים  פרויקטים  ולעכב  לעוטף 
להציל חיים הקשורים למיגון שטחים 
והחוסן  הביטחון  ולתחושת  ציבוריים 

של התושבים".

בדרך לרכישה: 

דירקטוריון אגד בחר בנק 
השקעות לאיתור משקיע
דירקטוריון אגד בחר ב-HSBC כבנק ההשקעות אשר 

ירכז את הליך איתור ובחירת המשקיע לחברה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
דירקטוריון  התכנס  השבוע 
של  הפיכתו  מאז  לראשונה  אגד, 
במ־ לחברה.  הוותיק  הקואופרטיב 
בחר  ההיסטורית  הישיבה  סגרת 
ההשק־ בנק  את  החברה  דירקטוריון 
בתהליך  החברה  את  ילווה  אשר  עות 
המיועד.  למשקיע  החברה  מכירת 
הב־  HSBC בנק  הינו  הנבחר  הבנק 
ולגו־ אגד  להנהלת  יעזור  אשר  ריטי, 
רמי המקצוע בחברה באיתור ובחירת 
ובימים  לחברה  האופטימלי  המשקיע 
הקרובים תתקיים החתימה הרשמית.

צוות  ליווה  הבחירה  תהליך  את 
 DELOITTE חברת  של  מקצועי 
בנקים  מספר  מתוך  בוצעה  והבחירה 
ול־ החברה  דירקטוריון  בפני  שהוצגו 

בסוף הוחלט לבחור 
בשל   HSBC את 
הבנק  של  ניסיונו 
גדולות  בעסקאות 
וניסיונו  ומורכבות 
בתחום  בעסקאות 
יכולת  התחבורה, 
הת־ לייצר  מוכחת 
משקי־ של  עניינות 
המקומי  בשוק  עים 

ובשווקים זרים.

עמדה   HSBC לזכות  בנוסף, 
מערכת היחסים העסקית רבת השנים 
העמדת  השאר  בין  שכוללת  אגד  עם 
בחו"ל  ההתרחבות  לפעילות  אשראי 
ומתן ערבויות למכרזים השונים שאגד 
הע־ הפיתוח  בפעילות  בהם  מעורבת 
סקי הענפה שהיא מובילה בשוק המ־

קומי.
הינה  אגד,  למכירת  העסקה 
עסקה שמעוררת עניין רב בקרב בנקי 
פוטנציאלים  ומשקיעים  ההשקעות 
 MUST" בעסקת  מדובר  שכן 
הסכם  במסגרת  כזכור,   ."SALE
אגד  שחתמה  הטווח  ארוך  ההפעלה 
למכירה  התחייבה  היא  המדינה  עם 
כתנאי  אגד  ממניות  לפחות 50%  של 

בהסכם.

http://bit.ly/31ahFJw
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האוצר גייס 15 מיליארד ין ממשקיע יפני
מדובר באחד המשקיעים הגדולים ביפן אשר משקיע במדינות בעלות דירוג גבוה בלבד. ההנפקה 

בוצעה בריבית ין קבועה של 0.15%

מ‡: יר‡ל לבי‡

ביצע  חזקיהו,  רוני  הכללי,  החשב 
ביפן  מוביל  מוסדי  למשקיע  פרטית  הנפקה 
לטווח של 7 שנים ובהיקף של 15 מיליארד 

ין (כ- 140 מיליון דולר).
פגישות  סבב  לאחר  בוצעה  ההנפקה 
בטוקיו  הכללי  החשב  שקיים  משקיעים  עם 
להרח־ מאסטרטגיה  כחלק  שעבר  בחודש 
ישראל  ממשלת  של  המשקיעים  בסיס  בת 
באחד  מדובר  בפרט.  וביפן  בכלל  באסיה 
משקיע  אשר  ביפן  הגדולים  המשקיעים 
במדינות בעלות דירוג גבוה בלבד ושעבורו 
ממשלת  בחוב  הראשונה  בהשקעה  מדובר 
קבועה  יין  בריבית  בוצעה  ההנפקה  ישראל. 

של 0.15%.

מדינת  של  הגבוה  האשראי  דירוג 
המשקיעים  בביקושי  לגידול  הביא  ישראל 
ממשלת  ביצעה  שעבר  ובחודש  האיכותיים 
מיליון   500 של  הנפקה  לראשונה  ישראל 

יורו לטווח של 50 שנה. החתם בהנפקה היה 
משמש  אשר   GOLDMAN SACHS

כעושה שוק ראשי באג"ח ממשלתיות.
חזקיהו,  רוני  הכללי,  החשב  לדברי 
ההנפקה  עם  יחד  זו,  אסטרטגית  "הנפקה 
שעבר  בחודש  שנה  של 50  לטווח  שבוצעה 
משקיעים  מצד  הגובר  הביקוש  על  מעידות 
להשקיע  המעוניינים  איכותיים  גלובליים 
בהרחבת  החשיבות  ואת  ישראל  בכלכלת 

בסיס המשקיעים".
כהן  גיל  מר  הכללי,  לחשב  בכיר  סגן 
ממדיניות  כחלק  בוצעה  "ההנפקה  כי  ציין 
העו־ המימון  מקורות  לגיוון  הכללי  החשב 
מתכנית  חלק  והינה  המדינה,  לרשות  מדים 
בש־ ישראל  ממשלת  להנפקות  רב-שנתית 

ווקים חדשים".

מחקר מדאיג: 

הזיהום התחבורתי בישראל מגביר את 
הסיכון למחלות

על פי נתוני האיגוד הקרדיולוגי בישראל, מאובחנים כ–20,000 חולים עם אוטם שריר הלב בכל שנה

מ‡: יר‡ל לבי‡  
לאפידמיולוגיה  מהחוג  חדש  מחקר 
ורפואה מונעת בפקולטה לרפואה של אוני־
האגו־ במימון  שנערך  אביב  תל  ברסיטת 
סטטיסטי  קשר  מצא  בסרטן  למלחמה  דה 
אוויר  לזיהום  כרונית  חשיפה  בין  מובהק 
בסיכון  עלייה  לבין  תחבורתיים  ממקורות 
בקרב  בכלל  ולתמותה  סרטן  סוגי  למספר 

חולי לב, הנחשבים לאוכלוסייה פגיעה.
החוקרים  אספו  המחקר  במסגרת 
רובם  מטופלים,  מ-12,000  יותר  על  מידע 
תושבי מרכז הארץ, שעברו צנתור לב במרכז 
הרפואי רבין בין השנים 2014-2004. באמ־
הלאומי  הרישום  של  הנתונים  מאגר  צעות 
כי  החוקרים  גילו  הבריאות  במשרד  לסרטן 
בסרטן  חלו  מהמטופלים  מ-700  למעלה 
במהלך תקופת המעקב שלאחר הצנתור, וכ-
הערכות  עם  הוצלב  זה  מידע  נפטרו.   3000
תחבורתיים,  למזהמים  כרונית  חשיפה  על 
מתמ־ מודלים  שני  באמצעות  שהתקבלו 
ומהאוניברסיטה  מהטכניון  מתקדמים  טיים 

העברית.
גבוהה  חשיפה  כי  העלו  הממצאים 
לתחמוצות  למיליארד)  חלקיקים   25 (מעל 

חנקן ממקור תחבורתי קשורה לעלייה מש־
מעותית – בשיעור של עד פי 1.56 – בסיכון 
סרטן,  סוגי  בשלושה  ללקות  לב  חולי  של 

בישראל,  הקרדיולוגי  האיגוד  נתוני  פי  על 
אוטם  עם  חולים  כ–20,000  כאן  מאובחנים 

שריר הלב (התקף לב) בכל שנה.

שביתה במעבדות 
הרפואיות – העובדים 

מוחים ומתריעים 
מפני קריסתן

עובדי כל המעבדות הרפואיות בבתי החולים ומרפאות 
הכללית שובתים לראשונה מזה עשרות שנים ועובדים 
במתכונת שבת בלבד ◆ השביתה משפיעה על ניתוחים 

ועל ביצוע כל בדיקות המעבדה בבתי החולים 
ובמרפאות של קופת החולים

מ‡: יר‡ל לבי‡
המעבדות  עובדי  כ-3,000 
לבריאות  והמעבדות  הרפואיות 
אתמול  החלו  הארץ  ברחבי  הציבור 
במתכו־ עובדים  והם  בשביתה,  (ה') 

נת שבת בלבד.
הופסקה  מהשביתה  כחלק 
הר־ המעבדות  כל  של  פעילותן 
הציבוריים,  החולים  בבתי  פואיות 
המעבדות המחוזיות של משרד הב־
הציבור  לבריאות  ומעבדות  ריאות 
בדי־ מתקיימות  לא  הארץ.  ברחבי 
קות מעבדה גם במרפאות הקהילה 
של שירותי בריאות כללית (לרבות 
משפי־ השביתה  וכד').  דם  בדיקות 
עה אף על עבודת חדרי הניתוח ועל 
בדיקות למאושפזים בבתי החולים. 
ית־ לא  מהשביתה  כחלק  כן  כמו 
לב־ הקשורות  רבות  בדיקות  קיימו 
ריאות הציבור, לרבות ניטור מחלות 

וזיהומים במים.
נזכיר כי הרקע לשביתה קשור 
הנובעים  חריגים,  עבודה  לעומסי 

עו־ לגייס  מקושי 
ולשמרם  בדים 
העבודה  בתנאי 
הקיימים,  ובשכר 
עובדים  בהעסקת 
צורות  באמצעות 
העוקפות  העסקה 
ההסכמים  את 
וב־ הקיבוציים, 
ארגוניים  שינויים 
המתווספים באופן 
חד-צדדי ומטילים 
חדשות  משימות 
והערב.  השכם 
המעבדות  קריסת 
הוכרה  הרפואיות 
מבקר  בדו"ח  גם 
ידי  ועל  המדינה 

הב־ במערכת  מקצועיים  גורמים 
לאור  במיוחד  בולטת  והיא  ריאות, 
למאבק  הבריאות  מערכת  יעדי 
בזיהומים ושיפור השירות למטופל, 
הרפואיות  המעבדות  עובדי  בהם 

מהווים ראש החץ המקצועי.
האחריות  מתוך  כי  יודגש 
במערכת  המטופלים  ציבור  כלפי 
הצ־ השביתה  במסגרת  הבריאות, 
בפעילות  פגיעה  תהיה  לא  פויה 
המיון,  לחדרי  הקשורה  המעבדות 
אונ־ פגים,  נמרץ,  טיפול  למחלקות 
בנוסף  הפריון.  ויחידות  קולוגיה 
המיקרוביולוגים,  הסתדרות  לכך, 
המעבדות,  ועובדי  הביוכימאים 
מפעילה  אדמון,  אסתר  בראשות 
ספ־ בבקשות  שתדון  חריגים  ועדת 
השבי־ להחרגת  שיתקבלו  ציפיות 
ולאחר  הצורך  במקרה  ותאשר  תה, 
הפעלת שיקול דעת מקצועי. בתום 
תתקיים  הראשון  השביתה  יום 
הצעדים  המשך  לגבי  מצב  הערכת 

הארגוניים של העובדים.

http://bit.ly/2FEgslx-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA
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מאות מתושבי הגליל המערבי הפגינו נגד 
מפעל התפלה

מפעל ההתפלה הצפוני הנמצא בשלבי הפקדת התוכנית, מתוכנן להיות הגדול בישראל, בין הגדולים 
בעולם ויתפרש על פני שטח של כ 200 דונם

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפגינו  המערבי  הגליל  מתושבי  מאות 
נגד כוונת המדינה להקים במקום את מפעל 

ההתפלה הגדול בארץ.
את  למקם  הכוונה  על  מחו  המפגינים 
המפעל בלב שטח חקלאי ובקרבת בתי ישו־
בים וזאת בניגוד לעקרונות התכנון, המורים 
לבנות מפעל שכזה באזור תעשייה או צמוד 
הפגי־ השבוע  בתחילת  שכזה.  לאחד  דופן 
הוותמ"ל  תכנית  נגד  ביל"ו  כפר  חקלאי  נו 
לספח מאות דונמים חקלאיים, המהווים את 
פרנסת תושבי המושב, לצורכי נדל"ן בקרית 

עקרון.
המער־ בגליל  ההתפלה  מפעל  מיקום 
ובין  שרגא  למחנה  בצמוד  לקום  מתוכנן  בי, 
מטה  האזורית  במועצה  כפריים  ישובים   4

אשר.
האזו־ המועצה  ראש  דוידוביץ,  משה 
רית מטה אשר, ונציגי מטה מאבק התושבים 
רשות  ידי  על  המקודם  המיקום  כי  טוענים 
המים יפגע אנושות באזור וכי ישנם מקומות 
להקמת  תעשיה  באזורי  וזמינים  מתאימים 

זאת,  ולמרות  בארץ,  הגדול  ההתפלה  מפעל 
החלופות  לבחון  המקצוע  גורמי  מסרבים 
אמי־ בדיקה  וללא  מבוססים  לא  בטיעונים 
תית, בניגוד להמלצות מומחי התפלה ודגי־

מות מי ים.
רשות המים מבקשת להקים את המפ־

על על שטח חקלאי פתוח במרחק של מאות 
הגליל  של  הישובים  מבתי  בודדים  מטרים 
תידרש  המפעל  הקמת  לצורך  המערבי. 
פריסת צינורות באורך של מעל 4 ק"מ אשר 
הנקז  שאריות  את  ותחזיר  מהים  מים  תביא 

אל השמורה הימית של שבי ציון.

פורסמה תמונת מכונית המעורבת בירי 
בביהכנ"ס במיאמי

אחת האפשרויות הנחקרות היא שהאירוע הוא פשע שנאה אנטישמי על רקע היותו יהודי ◆ חגואל קרא 
לשלטונות בארה״ב לשים קץ לטרור האנטישמי

מ‡: יר‡ל לבי‡
תמונות  פרסמו  מיאמי  משטרת  בלשי 
שלדעתם  שחורה  אימפלה  שברולט  של 
במיאמי  הכנסת  בבית  בירי  מעורבת  הייתה 

ביום ראשון.
היורה  כי  לשוטרים  אמרו  ראייה  עדי 
ליפשיץ  נח  יוסף  את  ופצע  מהאימפלה  יצא 

מול בית הכנסת. לרכב היו חלונות כהים.
עמד  ליפשיץ  כי  אומרים  במשטרה 
אדם  כאשר  הכנסת,  בבית  לתפילה  להיכנס 
קפץ משברולט אימפלה שחורה ופתח באש.
אחר  שלישי  יום  פרסמו  הרשויות 
המכונית  המכונית.  של  תמונות  הצהריים 
חלונות  עם   2016 עד   2013 כדגם  מתוארת 

כהים.
כזכור, לפי דיווחים בתקשורת, הפצוע 

"ישראל  הכנסת  לבית  מחוץ  שהה  נח  יוסף 
מנחה.  לתפילת  שהמתין  בעת  הצעיר", 
מתוך  כדורים  שישה  לעברו  נורו  כאשר 
ברג־ פגעו  כדורים  ארבעה  נוסעת.  מכונית 
ליו ופצעו אותו באורח בינוני. לאחר שטופל 

במקום פונה לבית החולים אוונטורה בעיר.
התקרית  את  חוקרת  מיאמי  משטרת 
אחת  החשוד.  הרכב  אחר  מצוד  ומנהלת 
הוא  שהאירוע  היא  הנחקרות  האפשרויות 

פשע שנאה אנטישמי על רקע היותו יהודי.
ההסת־ יו״ר  ומ״מ  סגן  חגואל  יעקב 
האירוע  על  הגיב  העולמית  הציונית  דרות 
רפואה  מאחל  "ראשית  ואמר:  בארה"ב 
שלמה לפצוע. אני קורא לשלטונות בארה״ב 
לשים קץ לטרור האנטישמי המתחולל כלפי 
יוכלו  שהיהודים  מנת  על  בארה״ב,  יהודים 

לחיות את חייבם כמו כל אזרח אחר".
תפילות  נישאות  חרדיים  בריכוזים 
שמצבו  צביה  לאה  בן  נח  יוסף  של  לשלומו 
בי־ עד  קשה  מצבו עדיין  אך  מעט,  התייצב 

נוני.

ירושלים: תכנון ל-2,000 
יחידות ברמות

תכנית המתאר החדשה תאפשר הוצאת היתרי בניה 
לשטחים מרובי בעלים פרטיים בצפון מזרח שכונת רמות

מ‡ פ. יוחנן

בא־ מכינה  ירושלים  עיריית 
מתאר  תכנית  התכנון,  אגף  מצעות 
שתא־ מפורטות  הוראות  הכוללת 
לשטחים  בניה  היתרי  הוצאת  פשר 
מזרח  בצפון  פרטיים,  בעלים  מרובי 
שנ־ בשטחים  מדובר  רמות.  שכונת 
תכניות  בהם  לקדם  ניתן  להיום  כון 

מפורטות.
לאפשר  הכולל  התכנון  מטרת 
תכנון והסדרה של השטחים הציבו־
ריים והפרטיים באופן היעיל ביותר, 
למעלה  של  בינוי  לאפשר  מנת  על 

מ-2,000 יחידות דיור חדשות.
באמצעות התכנון הכולל ניתן 
תאפשר  אשר  דרכים  רשת  להציע 
וכן  ממזרח,  לשכונה  נוספת  כניסה 
שטחים  של  משמעותית  תוספת 

לצרכי ציבור.
תוספת  גם  תאפשר  התכנית 
משמעותית של יחידות דיור, באופן 

מוסדר ובראיה כוללת, תוך אספקת 
הנדרשים  והתשתיות  הציבור  צרכי 

בשכונה.
כי  נמסר  ירושלים  מעיריית 
משמ־ תוספת  תאפשר  "התכנית 
הנדרשת  דיור  יחידות  של  עותית 
זה  ובכלל  כולה  ירושלים  בעיר 
תאפשר  התוכנית  רמות.  בשכונת 
עבור  השטח  של  יותר  מהיר  פיתוח 
דיור  ליחידות  הממתינות  משפחות 
מוסדר  באופן  הכל  בעיר,  נוספות 
צרכי  אספקת  תוך  כוללת  ובראיה 
בש־ הנדרשות  והתשתיות  הציבור 

כונה".
למאמץ  מצטרפת  זו  "תכנית 
הכללי כיום בעיריית ירושלים לתו־
דיור  יחידות  של  משמעותית  ספות 
בשטחי העיר המוקצים לפיתוח עי־
ואם  עירונית  בהתחדשות  אם  רוני, 
ובשט־ השכונות  בשולי  בתוספות 
חים לא מבונים בעיר ובצידן שטחי 

ציבורו ותעסוקה", אמרו בעירייה.

בפעם השנייה בתוך שבוע: 

קוריאה הצפונית שיגרה 
טילים בליסטיים

קוריאה הדרומית הודיעה כי פיונגיאנג שיגרה שני 
טילים, שנחתו בים יפן. זאת, לאחר ניסוי שערכה 

המדינה בשבוע שעבר

מ‡ פ. יוחנן
שני  שיגרה  הצפונית  קוריאה 
טילים בליסטיים בלתי מזוהים לט־
של  המזרחי  החוף  באזור  קצר  ווח 
כ-250  של  מרחק  שעברו  המדינה, 
קילומטרים ונחתו בים יפן, כך נמסר 
הד־ קוריאה  מצבא  (רביעי)  הלילה 
רומית. זאת, לאחר שבשבוע שעבר 
ניסוי  בפיונגיאנג  המשטר  קיים 

בטילים לטווח בינוני.
אישר  האמריקני  בצבא  בכיר 
כי  ואמר  סיאול  של  ההודעה  את 
את  סיכנו  ולא  בים  נפלו  "הטילים 
בריתה  בעלות  או  הברית  ארצות 
יפן  ממשלת  ראש  כן,  כמו  באזור". 
לא  הטילים  כי  הבהיר  אבה  שינזו 
נפלו בשטח המדינה ולכן אין חשש 
שר  זאת,  עם  ביטחונית.  להסלמה 

הביטחון היפני אמר כי שיגור הטי־
הצפונית  קוריאה  של  מצידה  לים 

מהווה הפרה של החלטות האו"ם.
כאמור, מדובר בשיגור הטילים 
האי  מחצי  המדינה  שעורכת  השני 
חמישי  ביום  שבוע.  של  זמן  בפרק 
שוגרו שני טילים מאזור סמוך לעיר 
הנמל וונסון שבמזרח המדינה. מצבא 
קוריאה הדרומית נמסר לאחר השי־

גור כי שהטילים נפלו בים יפן.
בקו־ דווח  כחודשיים  לפני 
המ־ משטח  נורו  כי  הצפונית  ריאה 
דינה שתי רקטות לטווח קצר. זאת, 
הדרומית  קוריאה  שצבא  לאחר 
ביצעה  הצפונית  קוריאה  כי  דיווח 
שיגור מצפון-מערב המדינה לכיוון 
כי  מסר  אף  בצבא  ובכיר  מזרח, 

אלו השמות הפרטיים הנפוצים ביותר בישראלהעצם ששוגר טס כ-420 ק"מ.
השם הנפוץ ביותר בקרב הבנים היהודים היה דוד  ◆ השם הנפוץ בקרב הבנות היהודיות זו השנה 

השלישית היה תמר

מ‡ פ. יוחנן

הבנים  בקרב  ביותר  הנפוץ  השם 
ילדים   1,447) דוד  הוא  בישראל  היהודים 
השם  היה  אחריו  ב-2018).  זה  בשם  נקראו 
 2.0% שהם  ילדים  ל-1,323  שניתן  אריאל 

מהבנים היהודים.
הבנות  בקרב  ביותר  הנפוץ  השם 
היה  ברציפות  השלישית  השנה  זו  היהודיות 
תמר (1,289 נקראו בשם זה). השם נועה ירד 

למקום הרביעי ומאיה עלה למקום השני.
ביותר  הנפוץ  השם  הינו  מוחמד  השם 
המוס־ הבנים  בקרב  ובפרט  בכלל  בישראל 
ירידה,  של  מתמשכת  במגמה  הוא  אך  למים 
ופחות ופחות בנים נקראים בשם זה. בקרב 
היה  ביותר  הנפוץ  השם  המוסלמיות  הבנות 

מרים (523).
השמות איילה, אביגיל, ארבל, אופיר, 
הלל,  ליבי,  גפן,  עומר,  אביב,  שי-לי,  כרמל, 
הללי, מיאל, אריאל, אנאל, ענהאל, עמנואל 

 ,2018-2000 בשנים  עלייה  במגמת  וטוהר 
כמו גם השמות ארייה, מיילי, מילה, אמילי, 

רומי, ליב, לני, אלמה, אמה, איב, גאיה ואן.
בשנים אלו היו השמות הבאים במגמת 
ירידה: איה, הילה, יסמין, ליאל, ליאם, ליהי, 
רעות,  עדן,  נופר,  לירון,  לינוי,ליעד,  ליהיא, 

שירה, שלי ושני.
השם מאיה היה נפוץ במיוחד בקריית 
אונו ובקריית מוצקין וניתן ל-6.0% מהבנות 

שנולדו בכל אחד מהיישובים הללו. 
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דיווח: 

מלך בחריין סירב 
לבקשת נתניהו 

להיפגש בחודש הבא
לפי הדיווח, משלחת ישראלית שביקרה במדינה 
ביקשה מחמד אל-חליפה לדון עם רה"מ בסוגיות 

משותפות אך הוא השיב כי "טרם הגיעה העת"

מ‡ פ. יוחנן

עיסא  בן  חמד  בחריין  מלך 
אל-חליפה סירב לבקשתו של ראש 
להיפגש  נתניהו  בנימין  הממשלה 
גורם  מסר  כך  הבא,  בחודש  עימו 
ערבי בכיר לעיתון "אילאף" הרואה 
הגורם,  לפי  הפרסי.  במפרץ  אור 
אל-חליפה סבר כי "טרם הגיע הזמן 

לכך".
עוד הוסיף הגורם כי לאחרונה 
ישרא־ ביטחונית  משלחת  הגיעה 
ב"ענייני  לדון  במטרה  לית לבחריין 
ביטחון חשובים". במהלך הפגישה, 
שנ־ הישראלית  המשלחת  הציעה 
באל-מנאמה  לביקור  יגיע  תניהו 
במהלך חודש אוגוסט, לפגישה עם 
אל-חליפה על מנת להמשיך ולבחון 
סוגיות ביטחוניות משותפות לשתי 

המדינות.
שר  קיים  כשבועיים,  לפני 
ונ־ קצר  מפגש  כץ  ישראל  החוץ 
דיר עם שר החוץ של בחריין שייח 
חאלד בן אחמד אל-חליפה. המפגש 
של  הפנים  קבלת  במהלך  התרחש 
החוץ  במשרד  הדת  חופש  ועידת 

במשך  שוחחו  השניים  בוושינגטון. 
והצטלמו.  ידיים  לחצו  דקות,  כמה 
המשות־ התמונה  את  שארגן  מי 
לנושא  האמריקני  השליח  היה  פת 

איראן, בריאן הוק.
במפ־ היה  שמדובר  למרות 
משמעותי  היה  הוא  בלבד,  קצר  גש 
החוץ  ששר  העובדה  בשל  במיוחד 
עם  להצטלם  הסכים  בחריין  של 
התמונה  את  לפרסם  ואף  כץ  השר 
בפומבי. בשנים האחרונות התקיימו 
מפגשים רבים בין בכירים ישראלים 
אולם  המפרץ,  ממדינות  לבכירים 
חשאיים  המקרים  ברוב  נותרו  אלה 
ובמידה ופורסמו, היה מדובר בהד־

לפות ולא בפגישות פומביות.
בין ישראל לבחריין אין יחסים 
דיפלומטיים, אולם בשנה האחרונה 
ביח־ משמעותית  התחממות  חלה 
הייתה  האחרונה  ההתפתחות  סים. 
שר  שהעניק  ההיסטורי  הריאיון 
החוץ של בחריין לחדשות 13 במה־
שהתקיימה  הכלכלית  הוועידה  לך 
בחודש  אל-מנאמה  המדינה  בבירת 
של  הכלכלי  החלק  הושק  ובה  יוני, 
תוכנית השלום של הנשיא טראמפ.

שר התקשורת: הוט תחוייב לפעול ביו"ש
לשכתו של השר אמסלם הודיעה כי התקבלה החלטה לפיה החברה תצטרך לפרוס תשתיות גם מעבר 

לקו הירוק

מ‡ פ. יוחנן
הנחה  אמסלם,  דודי  התקשורת,  שר 
ושו־ יהודה  את  להכליל  משרדו  מנכ"ל  את 
מרון בתוך היישובים שיקבלו את המענה של 

שירותי חברת הוט.
לפ־ הוועדה  המלצת  פורסמה  כזכור, 
ריסה אוניברסלית שבמשרד התקשורת את 
המלצותיה לחיבורי חברת הוט ליישובי ספר 

 220 ההמלצות  פי  על  בישראל.  ופריפריה 
יישובים שלא חוברו עד כה לרשת התקשו־
רת של החברה יחוברו. יישובי יהודה ושומ־

רון לא נכללו במסגרת הזו.
פנה  שומרון  האזורית  המועצה  ראש 
אמסלם,  דוד  התקשורת  לשר  במכתב 
בבקשה ודרישה חד משמעית שלא לדלג על 
תושבי יהודה והשומרון ולהכליל אותם בתוך 

המלצות הוועדה.
דגן אמר בעקבות קבלת החלטה, "אני 
הברורה  האמירה  על  התקשורת  לשר  מודה 
את  לראות  שלא  אפשר  אי  הזו.  והערכית 
האפליה הזועקת לשמיים כאשר שוב תושבי 
יהודה ושומרון נשארו מחוץ למשחק בשלב 
הראשון בניגוד ל-220 יישובים בארץ שיק־

בלו כבר בזמן הקרוב את השירות"

בעל העסק הסביר: רושם הכנסות רק 
אחת לחודשיים

במבצע ביקורת של מס הכנסה ברמלה והאזור נמצא כי מתוך 127 בתי עסק שנבדקו, 15 לא רשמו הכנסות

מ‡ פ. יוחנן
האח־ בימים  ערכו  הכנסה  מס  מבקרי 
רונים מבצע ביקורת בערים רמלה, לוד, אור 

יהודה, בית שמש, מודיעין ומושבי האזור.
שומה  פקיד  ידי  על  שנוהל  המבצע, 
רמלה, כלל 127 ביקורות בבתי עסק, מתוכם 

12% לא רשמו הכנסות כדין.
אינו  כשהוא  נתפס  בלוד  דין  עורך 

שה־ שקלים  אלף   30 סך  על  הכסות  רושם 
תקבלו בהעברות בנקאיות ובצ'קים. למבק־
רים הסביר, "זו ביקורת ראשונה ולא ידעתי 

שצריך להוציא קבלה על העברה בנקאית".
המו־ באחד  בנגריה  נוספת,  בביקורת 
העב־ נרשמו  לא  כי  עלה  רמלה,  ליד  שבים 
של  בסכום  ומזומנים  צ'קים  בנקאיות,  רות 
ענה  כך,  על  נשאל  כאשר  שקלים.   300,000

בעל הנגרייה: "אני מוציא חשבוניות וקבלות 
רק שאני מסיים את העבודה. ומקסימום אחת 

לחודשיים הייתי רושם את כל ההכנסות".
בבריכת שחיה במושב ליד לוד, מצאו 
 87,000 סך  על  בנקאית  העברות  המבקרים 
בעל  העסק.  בספרי  נרשמו  שלא  שקלים 
כי  קבלה  הוצאתי  לא  "עדיין  הגיב:  העסק 

חשבתי שזה של חשבון אחר"

"איראן בונה חזית צבאית נגד ישראל"
דיפלומט איראני בכיר אומר כי איראן פועלת להקים חזית צבאית נגד ישראל בה יהיו שותפות עיראק, 

סוריה לבנון ורצועת עזה

מ‡ פ. יוחנן

הדיפלומט האיראני אמיר אל-מוסווי, 
מדווח על התוכנית ליצור "ציר מאבק" נגד 
הכו־ מאוחדת  צבאית  חזית  שיכלול  ישראל 
ללת את איראן, עיראק, סוריה, לבנון ורצו־
עימות  בכל  יחד  לפעול  שאמורות  עזה  עת 

צבאי עתידי.
בראיון לאתר פלסטין אל-יום המזוהה 

עם הג'יהאד האסלאמי העריך אל-מוסווי כי 
ביקורה בטהראן לא מכבר של משלחת בכי־
רה מטעם חמאס, קשור ליצירת חזית המא־
בק החדשה, ונועד לתאם עמדות במישורים 
הכלכלי והביטחוני וכן לסייע לפליטים הפ־

לסטינים בלבנון.
אנשי  של  השיחות  את  הגדיר  מוסווי 
חמאס באיראן כמוצלחות, והעביר באיגרתו 
איסמא־ חמאס  ממנהיג  מסר  איראן  למנהיג 

עם  עימות  לכל  ארגונו  נכונות  על  הניה  עיל 
לי־ איראן  בין  מלחמה  של  בתרחיש  ישראל 

שראל וארה"ב.
מתכוונת  איראן  כי  מוסווי,  אמר  עוד 
הסורית  לזירה  חמאס  את  להחזיר  לפעול 
סוריה.  הנהגת  עם  בנושא  לשוחח  ובכוונתה 
שפרצה  בסוריה  האזרחים  מלחמת  במהלך 
ב-2011 העתיקה חמאס את משרדי הנהגתה 

לטורקיה.

מטה הדיור יתמוך בהארכת תמ"א 38; 
בענף הנדל"ן מרוצים

בניגוד להמלצת מינהל התכנון, הודיע זאב בילסקי על כוונתו לבחון את המשך התכנית תוך ביצוע שיפורים

מ‡ פ. יוחנן
ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  יו"ר 
וראש מטה הדיור, זאב בילסקי, הודיע שית־
מוך בהארכת תכנית תמ"א 38 בניגוד להמל־
צת מינהל התכנון, ובענף הנדל"ן כבר נשמעים 
יוצר  היה   38 תמ"א  "ביטול  מרוצים.  קולות 
בי־ הדירות  היצע  את  מוריד  בשוק,  ואקום 
שראל ומשאיר בניינים במצב מסוכן לדיירים 
ובעלים  מנכ"ל  רוסק,  איילת  אמרה  שלהם", 

של חברת מכלול התחדשות עירונית.
במשרד  הדיור  במטה  שהתקיים  בדיון 
אמר  התכנית  של  עתידה  על  השבוע  האוצר 
בילסקי כי בשלב זה לא ניתן לבטל את התכ־
נית ועידכן על כוונתו לבחון את הארכתה תוך 
ההת־ בהליכי  שיפורים  לבחינת  צוות  הקמת 
חדשות העירונית בישראל. בהקשר זה אמרה 

השיפורים  את  כעת  בוחנים  "כאשר  כי  רוסק 
שיש לעשות בתמ"א 38, יש לבחון את זה ברמה 
הפרויקטים,  באזור  לתשתיות  פתרון  מתן  של 
צריך לבצע תכנון ברמת הבניין, אבל גם חשוב 

להסתכל על התמונה הכוללת בכל מקום".
הקבלנים  לשכת  נשיא  מזרחי,  רוני 
כמה־ ההחלטה  על  להכריז  מיהר  החדשה, 
בי־ הפך  אמיצה  היסטורית  "בהחלטה  פך. 
שעשתה  הקשה  הטעות  את  פניה  על  לסקי 
דלית זילבר, מנכ"לית מנהל התכנון, שעצרה 
לשי־ וגרמה   38 תמ"א  את  כחודשיים  לפני 
כשה־ הבנייה.  בענף  של  מוחלט  כמעט  תוק 
תמ"א 38  על  במאי 2005  החליטה  ממשלה 
הר־ של  לפתחן  האחריות  את  הטילה  היא 
שויות המקומיות וזו היתה ללא ספק שגיאה 
שגרמה לכל עיר ולכל רשות מקומית לנקוט 

היזמים.  את  שבלבל  מה  שונה,  במדיניות 
ההיס־ ההחלטה  את  לנצל  הזמן  הגיע  כעת 
היא  רק  סדר.  ולעשות  בילסקי  של  טורית 
תוציא את שוק הדיור מהתרדמת העמוקה".

על  התכנון  מינהל  הודיע  לאחרונה 
היערכות מצדו לסיום תכנית תמ"א 38 במאי 
2020 ועל בחינת אפשרויות שונות בעניין זה 
באופן  עירונית  התחדשות  של  העדפה  תוך 
מתחמי על פני מתן היתר נקודתי במגרש או 
לבניין בודד. זאת ברקע לטענות מצד ראשי 
ערים לחוסר כדאיות בפרויקטים של תמ"א 
ותש־ ציבור  מבני  בתקציבים,  מחסור  בשל 
תיות נלוות. כעת, משהביע בילסקי את עמ־
דתו בנושא נותר רק לחכות להכרעה סופית 
לגבי  ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  של 

המשך התכנית.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%9A%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2064%20%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%99%20%D7%A2''%D7%98.pdf


13 יום שישי א' מנחם אב תשע"ט 02/08/2019

פורסם דו"ח פערי השכר בישראל
מנתוני משרד העבודה והרווחה עולה כי יהודים מרוויחים יותר מערבים, וכי ישנם פערים גדולים בין 

שכר של חרדים ליתר האוכלוסייה בישראל

מ‡ פ.  יוחנן
של   2018 לשנת  העבודה  שוק  דו"ח 
והרווחה  העבודה  במשרד  העבודה  זרוע 
שפורסם מצביע על פערי שכר משמעותיים 
בישראל.  השונות  האוכלוסיות  בין  ביותר 
השכר הממוצע במשק לשנת 2017 עמד על 
64- בגילי  שכירים  עבור  שקלים,   11,500
מרוויחים  חרדים  שאינם  יהודים  בעוד   .25
נשים  לחודש,  שקלים   15,235 בממוצע 
 9,928 מרוויחות  חרדיות  שאינן  יהודיות 
גב־ של  הממוצע  המשכורת  תלוש  שקלים. 
רים ערבים בישראל עומד על 8,552 שקלים, 
מזה  בהרבה  גבוה  שסכום  על  מדובר  ועדיין 
חרדים  גברים   .5,791  - ערביות  נשים  של 
חר־ נשים  לעומת  שקלים,  מרוויחים 8,467 

דיות שמכניסות כל חודש 7,527 שקלים.
 גבר יהודי שאינו חרדי מקבל בממוצע 
78 שקלים לשעת עבודה, לעומת 61 שקלים 
חרדיות.  שאינן  יהודיות  נשים  שמרוויחות 
 - לשעה  שקל   44 מרווחים  ערבים  גברים 
 .43 שמקבלות  ערביות,  נשים  כמו  כמעט 
הנשים  דווקא  החרדית,  האוכלוסייה  בקרב 
מרוויחות יותר לשעה, כאשר אישה מהמגזר 
הגבר  לעומת  שקלים,   60 בממוצע  מכניסה 
תשעה  רק  שקלים.   53 שמרוויח  החרדי, 
עוב־ הערבית  האוכלוסייה  מקרב  אחוזים 
דים במשרה חלקית, אך הם עדיין מרוויחים 
פחות מהממוצע בישראל, באופן משמעותי.

הפרשי ממוצע שכר משמעותיים קיימים 
האוכלוסייה,  ליתר  אתיופיה  יוצאי  בין  גם 

כאשר שכרם של בני הקהילה עומד על כמעט 
שאינם  יהודים  של  הממוצע  מהשכר  מחצית 
 9,146 מרוויח  אתיופי  ממוצא  גבר  חרדים. 
שקלים בחודש, לעומת 16,928 שגורף מקבילו 
היהודי שאינו חרדי. תלוש השכר הממוצע של 
לעומת   ,6,351 על  עומד  אתיופית  ישראלית 
10,780 ליתר הנשים היהודיות שאינן חרדיות. 
היתר,  בין  הנראה,  ככל  נובעים  השכר  פערי 
במ־ עוסקים  אתיופיה  מיוצאי  שרק 7%  מכך 
שלח יד אקדמי, לעומת שיעור של 31% ביתר 
כעובדים  הועסקו   28% ואילו  האוכלוסייה, 
לא מקצועיים - לעומת 3% בלבד בקרב יתר 
יוצאי  מקרב  האקדמאים  שיעור  האוכלוסייה. 
אתיופיה בגילי 34-25 הוא 12%, לעומת 45% 

אצל יתר האוכלוסייה.

הגר"י זילברשטיין הצטרף לעתירה 
לבג"צ נגד תח"צ ברמת גן בשבת

מערך ההסעות של עיריית רמת גן בימי שבת, ה-"סבבוס", צפוי להתחיל את פעילותו כבר בשבת 
הקרובה רח"ל

מ‡: יר‡ל לבי‡
'דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  חבר 
התורה', הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א 
עתר לבג"צ יחד עם הרב יעקב אריאל, לשע־
בר רב העיר רמת גן, בבקשה להוצאת צו מני־
עה נגד כוונת ראש העיר כרמל שאמה הכהן 

להפעיל תחבורה ציבורית בשבת.
סירבו  העליון  המשפט  בית  שופטי 
לדון בבקשת הרבנים והתושבים, ושלחו את 
לבית  קודם  הבקשה  את  להגיש  העותרים 

המשפט המחוזי.
העתירה הוגשה נגד שר התחבורה ח"כ 

ונגד  התחבורה,  ומשרד  סמוטריץ'  בצלאל 
העיר  ומועצת  ועיריית  הכהן,  שאמה  כרמל 
וצו  תנאי  על  צו  להוצאת  בדרישה  גן,  רמת 

ביניים, למניעת הפעלת התחבורה בשבת.
עם  יחד  המייצג  וינרוט,  יחיאל  עו"ד 
בעתי־ כתב  הרבנים  את  הקר  שמואל  עו"ד 
בהפעלה  זו  עתירה  של  שהגיש, "עניינה  רה 
ביום  ציבוריים  הסעה  שירותי  של  צפויה 
השבת ללא רישיון, בניגוד לדין, באופן העו־

לה עד כדי עבירה פלילית של ממש".
גן  רמת  עיריית  של  ההסעות  מערך 
את  להתחיל  צפוי  ה"סבבוס",  שבת,  בימי 

באמ־ רח"ל  הקרובה  בשבת  כבר  פעילותו 
הודעת  פי  על  ולבן.  כחול  קווים:  שני  צעות 
ראש העיר כרמל שאמה, הקו יהיה מאובטח.
אישרה  גן  רמת  העיר  מועצת  כזכור, 
בתל  הבילוי  לאזורי  ההסעות  מערך  הפעלת 
התוכנית  רח"ל.  בשבתות  הים  ולחופי  אביב 
מקריית  אחד  אוטובוס,  קווי  שני  כוללת 
הפא־ בחניון  והשני  העיר  במזרח  קריניצי 
מרכ־ תנועה  בצירי  שינועו  הלאומי,  רק 
האוטובוס  בתחנות  תושבים  ויאספו  זיים 
הצביעו  העיר  מועצת  חברי   15 הקיימות. 

בעד ושישה התנגדו.

נמכר ב36,000$:

חמשה חומשי תורה עם פירוש "אוה"ח" – ונציה, תק"ב – מהדורה ראשונה
ספר זה התקבל בכל תפוצות ישראל והפך לאחד מהפירושים הנפוצים במהדורות החומש

מ‡: יר‡ל לבי‡

חו־ חמשה   – חיים"  "ארחות  ספר 
רש"י,  ופירוש  תרגום  עם  תורה,  משי 
חיים  רבינו  מאת  החיים,  אור  פירוש  עם 
ונציה,  הקדוש".  החיים  "האור   – עטר  בן 
אחד,  בכרך  החלקים  שני   .[1741 [תק"ב 
מהדורה ראשונה של פירוש האור החיים 

על התורה.
על  חדש  "…פירוש  הספר:  בשער 
חקרו…  וגם  הכינו  תורה…  חומשי  חמשה 
ובענווה,  וביראה  בחכמה  השלם  החכם 
מתושבי  נר"ו,  עטר  ן'  חיים  כמוהר"ר 
המדרש  בית  לקבוע  הלך  ועתה  מערב, 
חדשים  חידושים  תוב"ב…  ירושלם  בעיר 
לא שערום הראשונים…". בתחילת פירו־
שו כותב המחבר: "נפתחו השמים ואראה 

מראות אלוקים…".
ספר זה התקבל בכל תפוצות ישראל 
במה־ הנפוצים  מהפירושים  לאחד  והפך 
החיבור  התקדש  במיוחד  החומש.  דורות 
התקבלותו  החסידות.  תנועת  גדולי  אצל 
של הספר התרחשה במהירות, מיד לאחר 

הבעש"ט  דברי  בעקבות  וזאת  הוצאתו, 
שמספר  וכפי  המחבר,  נשמת  גדולת  על 
הק־ החיים  האור  של  תלמידו  החיד"א, 
התורה  "פי'  הגדולים:  שם  בספרו  דוש, 
להרב המופלא חסידא קדישא מ' חיים ן' 
עם  לחומש  סביב  בוויניציא  ונדפס  עטר, 
בפולוניא  עתה  כי  ושמענו  ורש"י.  תרגום 
הם מחשיבים אותו הרבה, ונדפס עוד שני 
החסיד  שהרב  ע"י  זה  ונתעורר  פעמים. 
גדולת  הגיד  טוב  שם  בעל  מהר"י  קדוש 
ספרים,  (מערכת  הנזכר"  מהר"ח  נשמת 

א, נד).
בחשיבות  הפליגו  החסידות  גדולי 
ישראל  רבי  האדמו"ר  הספר.  ובקדושת 
הק־ החיים  באור  שהלימוד  אמר  מרוז'ין 
דוש מטהר את הנשמה. בנו האדמו"ר רבי 
מאותה  כי  סיפר  מטשורטקוב  משה  דוד 
הקדוש,  מאביו  הדברים  את  ששמע  העת 
את  שבוע  בכל  ללמוד  חיוב  אצלו  נעשה 
האור החיים על הפרשה. רבי פנחס מקו־
ריץ העיד על עצמו שהוא אשר פרסם את 
אחת  "שפעם  בעולם,  החיים  האור  ספר 
היה בק"ק טשערין, ואמר: אני רואה בעיר 

אור  ספר  שם  נמצא  אם  ושאל  גדול,  אור 
עם  חומש  אחד  ביד  שם  ונמצא  החיים, 
העיר…  כל  על  האיר  והוא  החיים,  אור 
(רבי  ז"ל  הרב  של  בנו  חלה  אחת  ופעם 
יום  בכל  ללמוד  עצמו  על  וקיבל  פנחס), 
הגדולים…"  בחומשים  החיים  מהאור  דף 

(אמרי פנחס השלם, א, עמ' רפא).
מתבטא  בספרו,  המקומות  באחד 
לפני  החיים,  האור  על  נחל"  "ערבי  בעל 
מה  "עיין  מדבריו:  סתום  קטע  שמפרש 
החיים,  אור  בספר  אפינו  רוח  בזה  שכתב 
ודבריו בלתי מושגים רק ברוח הקודש…".
עטר  בן  חיים  רבינו  המחבר, 
הקדוש,  החיים"  ה"אור   – (תנ"ו-תק"ג) 
בש־ התעכב  שבמרוקו,  סאלי  מחכמי 
שבאיטליה,  בליוורנו  תצ"ט-תק"ב  נים 
אור  החיבור  את  ישראל.  לארץ  בדרכו 
בעיר  שהותו  בעת  לכתוב  סיים  החיים 
ליוורנו (בט"ו באב תק"א), ושלחו משם 
להדפסה בונציה. הספר נדפס בראשית 

שנת תק"ב.
וק־ החיים  האור  בעל  תולדות  על 

החיד"א: "מוהר"ר  תלמידו  כותב  דושתו, 
חיים ן' עטר, עיר וקדיש מק"ק סאלי, ובא 
לעה"ק ירושלים ת"ו סוף שנת תק"ב. ואני 
הרמתה,  בישיבתו  והייתי  זכיתי  הצעיר 
ועיני ראו גדולת תורתו, עוקר הרי הרים, 
וקדושתו הפלא ופלא. ולפי דורנו היה לב 
הרב מבעית בתלמוד, והיה כמעיין המת־

גבר… ובחדש תמוז תק"ג עלה לשמים בן 
מ"ז שנה זלה"ה. וחיבר "חפץ ה'", "ראשון 
לציון", "אור החיים", "פרי תאר", וחכמתו 
מח־ מעשרה  אחד  זה  אך  מספריו,  ניכרת 
ופלא,  הפלא  וחורפתו  לבו,  ורוחב  כמתו 
וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה 
מעניני העה"ז, ורבו עזוז נוראותיו…" (שם 

הגדולים, מערכת גדולים, ח, מב).
האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקומר־
נא, בספרו "נתיב מצוותיך", מוסר דברים 
נשמת  על  שהתבטא  מהבעש"ט  נשגבים 
"…בכל  היתר:  בין  בהם  החיים",  ה"אור 
הוא,  ברוך  הקדוש  מפי  תורה  שמע  לילה 
והיה  לכתוב,  אפשר  אי  קדושתו  ורוב 

מיורדי המרכבה…".
בעל  מרגליות,  זלמן  אפרים  רבי 
וק־ "עיר  אודותיו:  כותב  אפרים"  ה"בית 
היה  הוא  מאד…  נורא  אלוקים  איש  דיש, 
אבי כל תופשי תורה בארצות המערב…".

שם  במקור  נדפס  השערים  בשני 
בהקדמת  ורק  חיים",  "ארחות  הכותר 
המחבר ובתוך הספר נקרא הפירוש "אור 

החיים".

שבת יא"צ בלעלוב-
ירושלים 

ביום שני ה' אב יעלו חסידיו לציונו בהר הזיתים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הקו־ בחצר  מציינים  השבת 

השבת  את  ירושלים  לעלוב  דש 
האדמו"ר  כ"ק  הילולת  שקודם 
הגדול  בנו  אב.  בה'  החל  זצ"ל 
את  יערוך  שליט"א  האדמו"ר 
בשכו־ מדרשו  בבית  שולחנו 
וכן  בירושלים  ישראל  בית  נת 
לתפילות  התיבה  לפני  יעבור 

השבת.
יתקיים  אחה"צ  בשבת 
יעלו  שבו  לנצח"  "זכרו  מעמד 
זקני החסידים עובדות והנהגות 
ראשון  ביום  ההילולא.  מבעל 
בעריכת  ההילולא  ליל  בערב 
הש"ס,  סיום  ייערך  השולחן 
במשנתו  דברים  ישא  כמו"כ 

האדמו"ר מטאלנא שליט"א .
לציונו  יעלו  היום  במהלך 

שבחלקת אדמור"י בית לעלוב בהר 
הזיתים.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96%20%D7%97%D7%93%D7%A91.pdf
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ספר '‡ינו מכוין'
ם  ל ו ע
וההל־ התורה 
התבשר  כה 
מש־ בבשורה 
בהופעת  מחת 
הנכבד  הספר 
מת־ 'אינו 
בשורה  כוין'. 
היא  מיוחדת 
שב"ה  בדורינו 
ספ־ נתחברו 
רבים  רים 
מקצו־ בכל 
התורה  עות 
כל  כי  וזכינו 
וסו־ סוגיא 

נתלבנה  גיא 
עד סוף במרחבי הספרים הרבים שנתברך דורנו, ואילו 
עד  שתתברר  זכינו  לא  עדיין  מתכוין  אינו  של  זו  סוגיא 
ליב־ ישראל  ר'  המופלג  הרה"ג  ידו  הניף  ועתה  תומה, 
ירושלים,  בעיה"ק  האברכים  מחשובי  שליט"א  רמן 
וליבן את הסוגיא במשך כמה שנים בבהירות ובעמקות 
הר־ ולתועלת  בנושא,  רחב  וידע  להיקף  וזכה  גדולה, 

הדפוס  מכבש  על  העלה  טוב,  יראנו  מי  שאומרים  בים 
'אינו  את הספר הנכבד אשר שמו יקבנו וכשמו כן הוא 
מתכון', ובו ב' חלקים. האחד קיצור הלכות דבר שאינו 
הסוגיות  ביאור  והשני  וטעמיהם,  במקורותיהן  מתכוין 
בשר־ והמסתעף  מתכוון  שאינו  דבר  בעניני  העוסקות 

שיהן ובעומקן.

הספר הנכבד הזה נכתב בדיבוק חברים ובשימושה 
של תורה של מחבר הספר שליבן את הדברים עם גדולי 
בעלי התריסין וחשובי מורי הוראה, ובמיוחד עם הגאון 
הגדול רבי צבי וובר שליט"א מגדולי מורי ההוראה בי־
והע־ בספר,  נכבדים  חלקים  על  שעבר  עיה"ק  רושלים 

רותיו פזורות לאורך הספר, וכן בא בדברים לכבודה של 
התפ־ מביע  ובהם  הספר  בפתח  הרהמ"ח  ולכבוד  תורה 
רבי  הגדול  הגאון  עם  וכן  הספר.  ובהירות  מתוכן  עלתו 
משה מרדכי קארפ שליט"א שליבן הרבה חלקים בספר 
שזכה  ומציין  בכתב,  התרשמותו  את  הביע  הוא  ואף 
הרהמ"ח שליט"א לירד בסוגיא לעיקריה וענפיה בסדר 

נכון בטוטו"ד דבר דבור על אופניו. ויהנו רבים לאורו.

הגאון  של  הסכמתו  הספר  בראש  מופיעה  כמו"כ 
"בית  ישיבת  ראש  שליט"א  ויסבקר  ברוך  רבי  הגדול 
מתתיהו" ורבו של המחבר משחר נעוריו, במכתבו לספר 
מפליג בשבחו של הגהמ"ח שכאמור הינו מחשובי תל־

מידיו.

והחפ־ התורה,  לעולם  הוא  בשורה  שיום  ספק  אין 
תחומי  לכל  הנוגעות  בורים  על  אלו  הלכות  לדעת  צים 
החיים ובפרט בהלכות שבת התלויות כהררים בשערה, 

יזכו לקבל בספר זה משנה ברורה והלכה ברורה.

ללמוד  שיזכה  שליט"א   המחבר  לרב  ברכתינו 
וללמד לשמור ולעשות ולהוציא את שאר חיבוריו לה־

רבים  ישוטטו  הרבים,  את  ולזכות  ולאדירה  תורה  גדיל 
ותרבה הדעת.

את הספר ניתן להשיג בטל 052-7662203    

‡וˆר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל

ברלין: רב העיר הותקף ביריקות וקללות 
ע"י ערבים

שני גברים דוברי ערבית קיללו את הרב ואף ירקו לעברו  

מ‡: יר‡ל לבי‡
שב־ בברלין  היהודית  בקהילה  זעזוע 
גרמניה מתקיפתו של רב העיר, הרב יהודה 
חזר  שהרב  בעת  אירעה  התקיפה  טייכטל. 

עם בנו מבית הכנסת.
את  קיללו  ערבית  דוברי  גברים  שני 
הרב ואף ירקו לעברו. הרב הלך עם סממנים 
באופן  נוהג  שהוא  כפי  בולטים,  יהודיים 

קבוע בלכתו ברחובות ברלין.
התקיפה  את  חוקרת  ברלין  משטרת 

האנטישמית ומנהלת מצוד אחר החשודים.
התקשורתית  ההתעניינות  למרות 
את  לקחת  מעדיף  טייכטל  הרב  הגוברת, 
המקרה לכיוון אחר. "במקום להתקרבן, אנ־
חנו נדרוש מהממשלה שתשקיע בחינוך נגד 
אנטישמיות ובפרט בקרב בנוער", אומר הרב 

בתגובה.
הפו־ הצמרת  כל  המקרה,  פרסום  מאז 

ליטית בגרמניה חיזקה את ידי הרב טייכטל. 
את  ללכוד  כדי  הכל  שיעשו  לי  אמרו  "הם 

התוקפים ובמקביל ידאגו לעורר יותר מוד־
עות במאבק באנטישמיות", סיפר הרב.

שתי ישיבות חדשות של חסידות בעלזא 
יוקמו באשדוד ובית שמש

יהיו בניהולו של בן האדמו"ר ◆ במקביל, מוקם מבנה חדש בעיר בית שמש עבור הישיבה ששכנה עד 
עתה בשכונת גבעת שאול ובה ילמדו חמש מאות בחורים

מ‡: יר‡ל לבי‡

יוקמו  בבעלזא  חדשות  ישיבות  שני 
בגלל מס' גדול של תלמידים כן ירבו, הישי־
מרן  כ"ק  של  הקודש  בברכת  נוסדות  בות 
גדולה  ישיבה  שליט"א,  מבעלזא  אדמו"ר 
חדשה בעיר אשדוד ברובע ג' תוקם, במבנה 

שיותאם במיוחד למען הישיבה.
קבע  שהאדמו"ר  החדשה  בישיבה 
החדש  בזמן  ילמדו  לב"  "ישמח  שמה  את 
בליע"ה,  בחורים  ממאה  למעלה  הבעל"ט 
לוינגר  שלמה  רבי  הרה"ג  יעמוד  ובראשה 

שליט"א דומ"ץ קהל מחזיקי הדת באשדוד.
שמש.  בית  בעיר  תוקם  נוספת  ישיבה 
אשר בימים אלו נמצאת בעיצומה של בניה 
מהירה ומואצת. בפקודת האדמו"ר שליט"א 
יצאו בימים אלו עסקני בית בעלזא במגבית 
ענק משותפת עבור שתי הישיבות, בניהולו 
האישי של בן האדמו"ר שליט"א הרה"צ רבי 
ברא־ העומד  שליט"א,  רוקח  מרדכי  אהרן 
הקדו־ הישיבות  כלל  של  החינוך  ועד  שות 
שני  לפתיחת  ואחראי  בעלזא  דחסידי  שות 
לאפשר  המגבית  מטרת  החדשות,  הישיבות 
את הכשרת שני המבנים שכבר יהיו מוכנים 

לקראת זמן אלול הבא עלינו לטובה.
השבוע התקיימה במעו"ק של כ"ק מרן 
טלזסטון,  יערים  בקרית  שליט"א  אדמו"ר 
הפינה  אבן  והנחת  היסודות  יציקת  מעמד 
עס־ השתתפו  במעמד  החדשות.  לישיבות 
רא"מ  הרה"צ  בראשם  הישיבות,  וראשי  קני 
על  מלט  יצק  שליט"א  האדמו"ר  שליט"א. 
לבניית  פינה  כאבן  שישמשו  האבנים  שתי 
מאות  לרווחת  הק'  והישיבות  התורה  היכלי 
כמו  בעלזא.  דחסידי  הק'  הישיבות  תלמידי 
לרגל  הישיבות,  למנהלי  הגון  סכום  תרם  כן 

פתיחת המגבית בשבוע הקרוב הבעל"ט.

מועצת הנפט אישרה 12 רישיונות 
חדשים לגז טבעי ונפט

לאחר בחינת תנאי הסף ותכניות העבודה, המליצו חברי המועצה לממונה על ענייני הנפט, להעניק את 
רישיונות החיפוש

מ‡: יר‡ל לבי‡
רישיונות   12 אישרה  הנפט  מועצת 
חדשים לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכ־

ליים של ישראל.
הרי־ קבלת  הליכי  את  לסיים  מנת  על 
על  סופי,  באופן  ההצעות  את  ולאשר  שיון, 
החברות להשלים פרטים כגון, תשלום בונוס 
החתימה ואגרת רישיון, וכן להעביר למשרד 

האנרגיה ערבויות עבור הרישיונות.
בנובמבר 2018,  שהחל  הנוכחי  ההליך 
הראשון  התחרותי  להליך  בהמשך  התקיים 
שהסתיים בנובמבר 2017, במסגרתו הוענקו 
וקונ־ אנרג'יאן  לחברת  חיפוש  רישיונות   6
תחרותי  הליך  הודיות.  חברות  של  סורציום 

נוסף צפוי להתקיים במהלך 2021.
אמר  שטייניץ  יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
כי: "זהו ציון דרך נוסף לחשיפתם ופיתוחם 

הכלכליים  במים  נוספים  טבע  אוצרות  של 
של מדינת ישראל".

שטייניץ הוסיף: אין לי ספק, שבשנים 
נוס־ ונפט  גז  תגליות  לנו  מצפות  הקרובות 
פות, וההצטרפות של חברות אירופאיות נו־

ספות לחיפושים תאפשר מיצוי של המשא־
של  פירוקו  לקראת  התחרות  והגברת  בים, 
בהכנסות  העיקריים  המרוויחים  המונופול. 
ממיסים ובהורדת זיהום האוויר בישראל הם 

אזרחי מדינת ישראל".
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פרק א - [האדם ראוי שיתדמה לקונו]
סוֹד ַהּצּוָרה ָהֶעְליוָֹנה ֶצֶלם ּוְדמּות,  ה ְלקוֹנוֹ ְוָאז ִיְהֶיה בְּ מֶּ ְתדַּ ָהָאָדם ָראּוי שֶׁיִּ
ְפֻעּלוֹת ֲהֵרי הּוא ַמְכִזיב ַהּצּוָרה ְויֹאְמרּו ָעָליו צּוָרה  גּופוֹ ְולֹא בִּ ה בְּ שִֶׁאּלּו ְיֻדמֶּ
ֻעּלוָֹתיו,  פְּ ֵהן  ָהֶעְליוֹן  מּות  ְוַהדְּ ֶלם  ַהצֶּ ִעיָקר  שֲֶׁהֵרי  עּוִרים.  כְּ ּוַמֲעִשׂים  ָנָאה 
לֹא  ֻעּלוֹת  ּוַבפְּ ֵאָבָריו  ְבִנית  תַּ מּות  דְּ ָהֶעְליוָֹנה  צּוָרה  כְּ ֱהיוֹתוֹ  לוֹ  יוִֹעיל  ּוַמה 
ֶתר שֵֶׁהן י"ג ִמּדוֹת שֶׁל  ֻעּלוֹת ַהכֶּ ה ֶאל פְּ מֶּ ְתדַּ ה ְלקוֹנוֹ. ְלִפיָכְך ָראּוי שֶׁיִּ ִיְתַדמֶּ
מוָֹך. ָיׁשּוב  סּוִקים (מיכה ז, יח) ִמי ֵאל כָּ סוֹד ַהפְּ ַרֲחִמים ֶעְליוֹנוֹת. ּוְרמּוזוֹת בְּ

ְמָצֶאנָּה בוֹ י"ג ִמּדוֹת ֵאּלּו. ן ָראּוי שֶׁתִּ ן ֱאֶמת. ִאם כֵּ תֵּ ְיַרֲחֵמנּו. תִּ

ְהֶייָנה בֹו: ִתּ ָראּוי ֶשׁ ֻעּלֹות י"ג ֶשׁ ו ְנָפֵרׁש אֹוָתן ַהְפּ ְוַעְכָשׁ
הא' - מי אל כמוך

א  שֶׁלֹּ ַמה  ֶעְלּבוֹן  סוֵֹבל  ֶנֱעַלב,  ֶמֶלְך  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ֱהיוֹת  ַעל  מוֶֹרה 
ִלי ָסֵפק, ְועוֹד ֵאין ֶרַגע  בְּ ָחתוֹ  ר ֵמַהשְׁגָּ ָבר ִנְסתָּ ְיִכיֵלהּו ַרְעיוֹן. ֲהֵרי ֵאין דָּ
ְמָצא  תִּ ַוֲהֵרי  ָעָליו,  ַהשּׁוֵֹפַע  ֶעְליוֹן  ַח  ִמכֹּ ּוִמְתַקיֵּם  ִנּזוֹן  ָהָאָדם  ִיְהֶיה  א  שֶׁלֹּ
ׁש ׁשוֵֹפַע  אוֹתוֹ ָהֶרַגע ַממָּ א ִיְהֶיה הּוא בְּ עוָֹלם לֹא ָחָטא ָאָדם ֶנְגּדוֹ שֶׁלֹּ שֶׁמֵּ
ַח ַההּוא לֹא ְמָנעוֹ  שֶַׁפע ִקּיּומוֹ ּוְתנּוַעת ֵאָבָריו, ִעם ֱהיוֹת שֶָׁהָאָדם חֵֹטא ַבכֹּ
ַח  יַע ּבוֹ כֹּ ֶזה ִלְהיוֹת ַמשְׁפִּ רּוְך הּוא ֶעְלּבוֹן כָּ דוֹׁש בָּ א סוֵֹבל ַהקָּ ָלל ֶאלָּ ּנּו כְּ ִממֶּ
ֵחְטא ְוָעוֹן ּוַמְכִעיס  ֶרַגע בְּ אוֹתוֹ  ַח בְּ כֹּ נּועוֹת ֵאָבָריו, ְוהּוא מוִֹציא אוֹתוֹ  תְּ
ּנּו ַהּטוֹב ַההּוא  רּוְך הּוא סוֵֹבל. ְולֹא תֹאַמר שֵֶׁאינוֹ ָיכוֹל ִלְמנוַֹע ִממֶּ דוֹׁש בָּ ְוַהקָּ
ֵעין שֶָׁעָשׂה ְלָיָרְבָעם,  ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו כְּ ֵמיְמָרא ְלַיבֵּ ֶרַגע כְּ ח"ו שֲֶׁהֵרי ְבכֹחוֹ בְּ
יָון  ע ַההּוא ְוָהָיה לוֹ לוַֹמר כֵּ ַח ַהנִּשְׁפָּ ָידוֹ ְלַהְחִזיר ַהכֹּ ַח בְּ ל זֹאת שֶַׁהכֹּ ְוִעם כָּ
טּובוֹ ִמן  ָמַנע  ֶזה  ֵני  ִמפְּ לֹא  י,  ְבשֶׁלִּ לֹא  ָך  שֶׁלְּ בְּ ֱחָטא  תֶּ י  ֶנְגדִּ חֵֹטא  ה  שֶַׁאתָּ
ַח ְוֵהִטיב ְלָאָדם טּובוֹ. ֲהֵרי ֶזה ֶעְלּבוֹן  יַע ַהכֹּ א ָסַבל ֶעְלּבוֹן, ְוִהשְׁפִּ ָהָאָדם ֶאלָּ
רּוְך  דוֹׁש בָּ ר ְוַעל ֶזה קוְֹרִאים ַמְלֲאֵכי ַהשֵָּׁרת ְלַהקָּ א ְיֻספָּ ְוַסְבָלנּות ַמה שֶׁלֹּ
ִטיב, ֵאל  ַעל ֶחֶסד ַהמֵּ ה ֵאל בַּ מוָֹך, ַאתָּ הּוא ֶמֶלְך ָעלּוב ְוַהְינּו אוְֹמרוֹ ִמי ֵאל כָּ
ה סוֵֹבל ְוֶנֱעָלב ַעד ָיׁשּוב  ל זֹאת ַאתָּ ָך, ְוִעם כָּ ַח ִלְנקֹם ְוֶלֱאסֹף ֶאת שֶׁלְּ ַעל כֹּ בַּ
ְבָלנּות ְוֵכן  ּה ְרצוִֹני ַהסַּ ִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַנֵהג בָּ ה שֶׁצָּ ִמדָּ ְתׁשּוָבה. ֲהֵרי זוֹ  בִּ
ל: ַקבֵּ ל זֹאת לֹא ֶיֱאסֹף טוָֹבתוֹ ִמן ַהמְּ ֱהיוֹתוֹ ֶנֱעַלב ֲאִפּלּו ְלַמְדֵרָגה זוֹ ְוִעם כָּ

א' לחודש

לראשונה: מכבי מקיימת כנס רפואה 
במרכז הרפואי החדש בחולון

הכינוס יתקיים במרכז הרפואי 'מכבי הופיין חולון' בהשתתפות רבני הערים 
חולון ובת ים, רבני קהילות ועסקני רפואה  

חרי בכ :‡מ

בריאות  שירותי  מכבי 
מסו־ ראשון  רפואה  כנס  תקיים 
רבני  יתאספו  בו  חולון,  בעיר  גו 
נרחב  דיון  ויקיימו  ובת-ים  חולון 
יתקיים  הכינוס  הרפואה.  בנושא 
אי"ה ביום ראשון, ג' אב תשע"ט 
הופיין  'מכבי  הרפואי  במרכז 
 13 הופיין  אליעזר  ברח'  חולון', 

חולון.
הגר"י  ישתתפו:  בכינוס 
הראשי  הרב  שליט"א  אריה  גור 
ומרא דאתרא חולון; הגר"י רוז'ה 
הרה"ר  מועצת  חבר  שליט"א, 
אביב;  תל  ח"ק  ורב  לישראל 
הראשי  הרב  בר-שלום,  הגר"א 
הגר"ח  ים;  בת  דאתרא  ומרא 
מוסדות  ראש  שליט"א,  רבי 
הרה"ג  חולון;  חכמים"  "עטרת 
שליט"א,  לוטינגר  אלקנה  גיא 
ראש בית הוראה "שואל ומשיב" 
אסו־ בן  אברהם  הרה"ג  חולון; 
בחולון  קהילה  רב  שליט"א,  לין 
והרה"ג  חינוך,  בענייני  ויועץ 
מח־ ראש  שליט"א,  יוסף  ארביב 
קהילת  ורב  חולון  הכשרות  לקת 
ישתתף  כמו"כ,  שלום".  "סוכת 
ראש המועצה הדתית חולון ,הרב 

סגני  ברנס,  עמוס 
חו־ הערים  ראשי 
לון, בת ים, וראשון 
הוראה  מורי  לציון, 

ורבנים.
ית־ בכינוס 
שיח  רב  קיים 
ד"ר  בהשתתפות 
מומ־ פומפ,  גיל 
נשים  ברפואת  חה 
בסיכון  ובהריון 
כיום  המנהל  גבוה, 
רפואת  תחום  את 
נשים במכבי מרחב 
ולש־ שמש  בית 
המיון  מנהל  עבר 
במרכז  המיילדותי 
'מעיני  הרפואי 
הישועה' בבני ברק, 
על  נרחב  דיון  וכן 
בראי  טכנולוגיה 
שיח  ורב  ההלכה 

שלזינגר  משה  רבי  הגאון  עם 
שליט"א, נשיא ארגון 'פרי חיים', 
בתחום  רפואי-הלכתי  ויועץ 
הפוריות. כן יתקיים דיון נרחב על 
יו"ר  עם  ההלכה",  בראי  "מוגנות 
ארגון "בית חם" הרב אריה מונק. 
שירותי  מכבי  הנהלת  ברכת  את 
בריאות יביא ראש מחוז ירושלים 
המנהל  לשץ,  גידי  מר  והשפלה 
חולון  במרחב  מכבי  של  הרפואי 
השיווק  ומנהל  דניאלי  יוסף  ד"ר 
משה  ר'  החרדי  למגזר  מכבי  של 

שלזינגר.
לקראת הכנס, הגיעו הרה"ג 
מח־ ראש  שליט"א  יוסף  ארביב 
קהילת  ורב  חולון  הכשרות  לקת 
מנהל  בלוויות  שלום"  "סוכת 
ב'מכבי',  החרדי  למגזר  השיווק 
של  למעונו  שלזינגר,  משה  הרב 
הרב הראשי לחולון, הגר"א יוסף 
היוז־ את  ששיבח  שליט"א,  
ברכתו  את  העניק  החשובה,  מה 
מכתב  שלח  ואף  החשוב  לאירוע 
שיוקרא  למשתתפים  מיוחד 

בכנס.
בו  הופיין,  הרפואי  המרכז 
הגדול  המרכז  הינו  הכנס  יתקיים 
בא־ 'מכבי'  של  ביותר  והמתקדם 
זור השפלה. הוא מתפרש על פני 

כ- 5,000 מ"ר, ובנוסף למעטפת 
כולל  הוא  הרחבה,  השירותים 
ייחודים  ומכונים  שירותים  גם 
מע־ באמצעותם,  בעיר.  ל'מכבי' 
משמ־ רפואי  יתרון  'מכבי'  ניקה 
מחצית  המהווים  לחבריה,  עותי 

מתושבי חולון. 
שירותיו הייחודים של המ־
רכז כוללים מוקד רפואה דחופה, 
הפועל בשעות הערב וחוסך לח־
ברים את הנסיעה לבית החולים. 
המיועד  העיניים,  מכון  גם  כמו 
עי־ לטיפולי  הזקוקים  לחברים 
טיפולים הנית־ ניתנים  שם  ניים. 
נים בד"כ רק בבתי החולים. המ־
את  לקבל  לחברים  מאפשר  כון 
בדיקת  כדוגמת  הנדרש,  הטיפול 
OCT, בתוך הקהילה ובלי לצאת 
את  המרכז  כולל  כמו"כ,  מהעיר. 
ביותר  הגדול  הפיזיותרפיה  מכון 
של 'מכבי' בארץ, מכון דימות עם 
מכון  מתקדמים,   DR מכשירי  3
ושירו־ ואולטרה-סאונד,  רנטגן 
תי אורתופדיה מקצועיים בליווי 

רופא טראומה מומחה.
יעל  הגב'  המרחב,  מנהלת 
קבו־ כי  מכבר,  זה  "ידוע  דקל: 
צת 'מכבי' מקפידה לקיים קשר 
הדוק עם רבני הקהילות וגדו"י, 
הדרך  את  המתווים 
בין  מדויק  לשילוב 
רפואה  לבין  הלכה 
מגי־ כחלק  מתקדמת. 
מרחב  מקיים  זו,  שה 
את  בחולון  'מכבי' 
בו  החשוב,  הכינוס 
יעלו נושאים רפואיים 
סו־ המעלים  רגישים 
גיות הלכתיות, שידונו 
ראש  בכובד  וייבחנו 
שליט"א  הרבנים  ע"י 
הרפואה.  ואנשי 
ונעמיק  נמשיך  בעז"ה 
הפעו־ שיתוף  את 
באופן  גדו"י,  עם  לה 
לקיים  לנו  שיסייע 
הלימה תרבותית ברו־
הר־ שירותי  של  כה 
חייהם  לאורחת  פואה 
בני  מכבי,  חברי  של 

הקהילות בחולון".  
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בין המצרים: עשרות אלפי מאזינים לקו 
ההלכה מורשת שבט הלוי

בקו שיעורים בשפה בהירה ומובנת לימי בין המצרים, תשעת הימים ותשעה באב ע"פ משנתו של מרן 
פוסק הדור זיע"א

חרי בכ :‡מ
מורשת ההוראה, הארגון ששם לו למ־
טרה את הנצחת מורשתו ההלכתית של מרן 
רבינו בעל שבט הלוי זיע"א, והנגשת ההלכה 
בפעולותיו  ממשיך  הוא,  באשר  יהודי  לכל 
בקרב  רבה  באהדה  המתקבלות  הברוכות 

אחב"י.
שהחלה  היוזמה  את  ממשיך  הארגון 
ההלכתי  והקו  המערכת  בדמות  באחרונה 
הפרק.  שעל  ההלכתיות  בסוגיות  שעוסק 
בדיני  שיעורים  הקו  השיק  שעבר  בשבוע 
באב  ותשעה  הימים  תשעת  המצרים,  בין 
אחריהם, עם התייחסות ודגש לדיני תשעה 

באב בשנה זו – תשעה באב נדחה
הלכתיות  הכרעות  ישנם  בקו  כי  נציין 
מיוחדות ממרן בעל שבט הלוי בשלל סוגיות 
בדין  שוני  יש  האם  כדוגמת:  אקטואליות 
שהימים  בתקופתנו  הימים  בתשעת  רחיצה 
שמ־ עוגות  אכילת  לגבי  ומה  יותר?  חמים 
עורב בהם יין בתשעת הימים? ובלוקח כדור 
על  יברך  האם  באב,  תשעה  בצום  לרפואה 

מעט המים ששותה עמו? 
לצום  הוקדש  מיוחד  מקום  כן  כמו 
זו,  בשנה  כאמור  החל  נדחה  באב  תשעה 
באיזה עניין יש להקל בו יותר, מתי מחליפים 
מברכות  נשים  והאם  שבת?  בגדי  במוצ"ש 
במערכת  מביאים  בנוסף  ההבדלה?  נר  על 

את הקולות המיוחדות לבעלי ברית בתשעה 
באב נדחה.

אפשרות  מגיש   3784* שמספרו  הקו 
מרן  פסקי  תמצית  בשמיעת  ויעילה  נגישה 
בעל שבט הלוי בשפה ברורה וקלה, חלק מן 
ההלכה למעיינים,  יסודות  מן  הינם  הדברים 
הש־ באופן  מעשיות  הלכות  ועיקרם  וסופם 

ווה בכל נפש.
מספרים  ההוראה  מורשת  בארגון 

שוחרי  מציבור  מאזינים  אלפי  עשרות  על 
הוראותיו  את  דרכו  לקבל  שזוכים  ההלכה, 
זיע"א  הלוי  השבט  בעל  מרן  של  והדרכותיו 

לימים אלו.
הרב דוד יונה וואזנר מראשי המערכת 
הפניות  בעומס  עומד  הקו  בס"ד  כי  מציין 
הגדול, ומבטיח כי הוא ישוכלל עוד בהמשך 
הדרך. "אי"ה שנזכה בקרוב לראות בההיפך 

הימים הללו לששון ולשמחה".

לראשונה במגזר 
החרדי וביוזמת 

"הכוון" ו"חיבור": 
הוכשרה קבוצת 
מתאמות מחקר 
קליני חרדיות

קבוצה של כמה עשרות נשים 
חמי־ ביום  השתתפו  ברק  מבני 
קורס  סיום  באירוע  האחרון  שי 
תעסוקתי"  "הכוון  ומרכז  "חיבור" 
החר־ מהמגזר  נשים  להכשרת 
קליני.  מחקר  תיאום  לתפקיד  די 
ועם  מכובדים  בתפקידים  מדובר 
שכר מכובד בתחום המחקר הקליני 
הקורס  הבריאות.  בעולם  החשוב 
במרכז  האחרונים  בחודשים  נערך 
מי־ ברק,  בני  תעסוקתי"  "הכוון 
ומשרד  ברק  בני  עיריית  של  סודם 
מאחו־ כאשר  והרווחה,  העבודה 
עומדת  "חיבור"  ששמו  המיזם  רי 
חברתית,  פעילה  ביר –  אביטל  ד"ר 
מקדמת חקיקה וטיפולים רפואיים 
תואר  בעלת  בישראל,  חדשניים 
ד"ר ממכון ויצמן ותואר שני במנהל 
האתיקה  בתחום  מנהלת  עסקים, 
מצילות  תרופות  פיתוח  בתהליכי 

חיים.
בין  השתתפו  הסיום  בטקס 
היתר יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה 
מקלב,  אורי  הרב  ח"כ  הכנסת  של 
ח"כ  הכנסת  של  החינוך  ועדת  יו"ר 
בני  עיריית  ראש  מרגי,  יעקב  הרב 
ברק הרב אברהם רובינשטיין ובכירי 
בהם   – בישראל  הבריאות  מערכת 
המ־ רשות  ראש  תדמור,  בועז  ד"ר 
התומך  רבין  הרפואי  במרכז  חקר 
בפרויקט; ד"ר אפרת הרלב, מנהלת 
בית החולים 'בילינסון' בפתח תקווה 
לק־ העתידיים  החולים  בתי  ונציגי 
מעיני   – בהן  מהמועמדות  חלק  לוט 
הישועה מאיר, קפלן, איכילוב, בלי־

פארמה  מחברות  מנהלים  וכן  נסון 
שהתגייסו לטובת המיזם.

במהלך הקורס הייחודי למדו 
של  קיומם  אופן  על  המשתתפות 
תחומי  בכל  הקליניים,  המחקרים 
וחיוניותם  חשיבותן  ועל  הבריאות, 
שמר־ כמי  המחקר,  מתאמות  של 
ביצוע  את  למעשה  ומובילות  כזות 
כלי  שהינם  החשובים  המחקרים 

חד־ דרכים  בפיתוח  וחשוב  מרכזי 
שות לזיהוי, מניעה וריפוי של מח־
לות שונות. הקורס כלל 12 מפגשים 
במרכז  מעשי  לימוד  של  סיור  ויום 

הרפואי 'רבין'.
עבודה כמתאמת מחקר קליני 
ראוי  בשכר  מכובדת,  משרה  היא 
עם אופק קידום משמעותי ובשעות 
סביבת  גם  החרדית.  לאישה  נוחות 
בארץ  רפואי  מרכז  בכל  העבודה 
החרדיות.  לנשים  ונגישה  מותאמת 
בהשמת  גם  מסייעים  ב"חיבור" 
הבוגרות בתפקידים מתאימים בכל 
בתי החולים, כאשר כבר בימים אלו 
שולבו כמה מבוגרות הקורס במש־
רות מכובדות בבתי החולים במרכז 
בשלבי  נמצאות  נוספות  ובוגרות 

ראיונות שונים.
"הכוון  מרכז  מנהל  לדברי 
תעסוקתי", דוד שכטר: "אפשרויות 
ומ־ רבות  חרדיות  לנשים  הפרנסה 
פועלים  'הכוון'  במרכז  ואנו  גוונות, 
לכלל  חרדיות  עובדות  להכשיר 
התפקידים הרלוונטיים והמכובדים 
מכו־ פרנסה  עמם  הנושאים  במשק 
בדת. קורס הכשרת מתאמות מחקר 
קליני הוא הראשון המיועד לציבור 
על  שמחים  ואנו  החרדיות  הנשים 

הצלחתו הרבה".
ד"ר  הקורס,  מובילת  לדברי 
הכשרת  קורס  "זהו  ביר:  אביטל 
הראשון  קליני  מחקר  מתאמות 
שגם  כך   – חרדיות  לנשים  מסוגו 
בפני  פתוח  הזה  המכובד  המקצוע 
נשים חרדיות. מדובר במשרה מכו־
הח־ לאישה  המתאימה  מאוד  בדת 
ושעות  סביבת  מבחינת  גם  רדית, 
השתתפו  הנוכחי  בקורס  העבודה. 
כ-20 נשים שנבחרו בקפידה מתוך 
אני  יותר.  גדול  נרשמות  מספר 
ואנו  הפרויקט  בהצלחת  מאמינה 
בהכש־ ולהמשיך  להתמיד  מקווים 
מהמגזר  קליני  מחקר  מתאמות  רת 

החרדי".

רכב מול רכב

מהפכת הטרייד-אין בביגליס: רכב חדש 
ב-40 דקות ובתנאים המשתלמים ביותר

מפנק   2019 ברכב  להתחדש  רוצה 
ומאובזר בלי להתרוצץ, להתמקח ובסוף גם 
להפסיד? מהיום כבר לא צריך ולא משתלם 
לביגליס  היכנס  פשוט  המכונית.  את  למכור 
בת־ בלבד  דקות   40 תוך  טריד-אין  ותקבל 
נאים הטובים ביותר, כולל סגירת החוב של 
לפני  עוד  סופי  מחיר  וקביעת  הישן*  הרכב 
בדיקה –על בסיס מנוע, גיר ושלדה תקינים. 
את  תביא  לביגליס  היכנס  מתלבט?  עדיין 

הרכב הישן וצא עם רכב חדש במקום!
ביג־ של  החדשה  הטרייד-אין  שיטת 
ליס מייתרת את כל ההתרוצצויות שהכרתם 
הערכות  רכב,  תקינות  בדיקות   – היום  עד 
נסי־ מחיר,  הצעות  סוחרים,  שמאים,  שווי, 
שע־ הסדרת  בעלות,  העברת  מכירה,  עה, 
ואינספור  ניירת  תשלומים,  הסדרת  בודים, 
ביג־ של  הטרייד-אין  מעכשיו  בירוקרטיה. 
ליס ורכישת הרכב החדש הם באותו מקום, 
טרייד-אין  עסקת  לך  לסגור  שמאפשר  מה 
מיידית ותוך 40 דקות תוכל לצאת עם הרכב 
החדש! בלי להתרוצץ, עם חיסכון משמעותי 
הרבה  ומחיר  ובעיקר חיסכון כלכלי  בזמנים 

יותר טוב!
הרכבים  מגוון  את  תמצאו  בביגליס 
הגדול בארץ, הכוללים גם רכבים היברידיים 
וחשמליים, עם ביצועי מנוע איכותיים יותר 
טכנולו־ הדלק,  בצריכת  לחיסכון  המביאים 
גיות וחיישנים מתקדמים להגברת הבטיחות 
אבזור  וחבילות  יותר,  טובים  כביש  וביצועי 
ועיצוב חדשני בנוחות מפנקת שלא הכרתם. 
המתאים  הרכב  את  לכם  יתאימו  בביגליס 
בדיוק לצרכיכם – כביש או שטח, פרטית או 

בנזין  מנוע  בעלת  או  היברידית  משפחתית, 
לנו־ עם חבילת האבזור המושלמת עבורכם 
ביצועי  וכמובן  וחיסכון  דלק,  צריכת  חות, 

מנוע איכותיים כפי שאתם צריכים.
כדי  הכל,  בשבילך  יעשו  בביגליס 
חדש  ומרכב  ורגועה  נוחה  מנסיעה  שתיהנה 
עם ראש שקט. מהיום כבר לא צריך ללכת, 
מימון,  למצוא  להמתין,  להתרוצץ,  לבוא, 
הזול  הביטוח  את  לחפש  טפסים,  להחתים 
להעביר  כדי  הדואר  לסניף  וללכת  ביותר 
השירותים,  כל  את  תקבלו  בביגליס  בעלות. 

במיוחד  אטרקטיבי  חודשי  מתשלום  תיהנו 
רכב  עם  ותצאו  כלל  במקדמה  צורך  ללא 
קצר  זמן  בתוך  אטרקטיביים  בתנאים  חדש 

ומבלי שתקום מהכסא! 
הטוב  את  וקבלו  לביגליס  היכנסו  אז 
בי־ שלנו!  הניסיון  בזכות   – בשבילך  ביותר 
כהנמן  ברחוב  אלבר –  משנה  סוכנות  גליס – 
ירושלים  ירמיהו 39  וברחוב  ברק  בבני   106

או בטלפון 1-700-550-650.
לאישור  בכפוף  הישן  החוב  סגירת   *

הגוף הממן וע"פ תנאיו.
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להחליק את השיער ולשמור על לחות 
ובריאות השיער? הכירו את היתרונות 

של שמפו קרטין וחמאת שיאה
רגיל?  לשיער  נחשב  שלכם  השיער 
אולי יבש ופגום? ואולי בכלל אתם מחליקים 
לוהטים  חשמליים  עיצוב  במכשירי  אותו 
מוד־ רבים  לא  חלק?  שיער  ממראה  ונהנים 
החשמליים  המכשירים  לחום  אך  לכך,  עים 
במכשיר  ושימוש  השיער  על  רבה  השפעה 
רב עוצמה עלול לפגוע בסיב השערה ולגרום 
על  שומרים  איך  אז  ופיצולים.  שברים  לה 
שיער שעובר פן או החלקה? כמו בכל תחום 
וחומרי  הוויטמינים  עם   – שלנו  בבריאות 

ההזנה הנכונים כמו קרטין וחמאת שיאה.
סיב  על  הגנה  מעטפת  יוצר  הקרטין 
טבעית,  לחות  בריחת  למניעת  השיערה 
אורכה,  לכל  השערה  סיב  בחיזוק  מסייע 
השערה,  מעטפת  ובניית  בשיקום  מסייעת 
ושומרת  לשיער  הטבעי  הברק  את  מחזיר 
לחות  וחוסר  יובש  מוגבר,  חום  מפני  עליו 
יותר  חלק  שיער  למראה  גמישות  ומעניקה 

וללא פגמים. 
חמאת שיאה - עשירה בחומצות אמי־

בחיזוק  המסייעים   E-ו  A ובוויטמינים  נו 
ויובש  חום  מפני  עליו  ומגנים  השערה  סיב 
ומעניקים לשיער ולעור הקרקפת לחות וג־

מישות גם במצב של יובש וחום.
בפורמולות  שולבו  הללו  המרכיבים 
קרטין   Heat the moment ומרכך  שמפו 
של  החדשה  השמפו  מסדרת  שיאה  וחמאת 
ומ־ בשמפו  קבוע  ושימוש  רגיל,  לשיער  כיף 
השו־ כיף  של  החדש  מומנט"  דה  "היט  רכך 

בהגנה  ומסייע  וזוהר,  מבריק  שיערך  על  מר 
חשמל  במכשירי  השימוש  בעת  שיערך  על 
עוד:  כוללת  הסדרה  לוהט.  חום  המפיצים 
שמפו ומרכך Beauti full גוג'י ברי ומורינגה 
 Re charge לשיער דק ושביר, שמפו ומרכך
רימונים ושמן ארגן לשיער יבש ופגום, שמפו 
 BE EXTRA ORDINARY ומרכך 
תפוח וזרעי צ'יה לשיער רגיל ושמפו ומרכך 

2 ב-1 תאנה ומנטה לשיער רגיל.
להשיג ברשתות השיווק והפארם בר־

חבי הארץ.

איך מתמודדים עם הפרעות קשב 
בבין הזמנים?

רגע לפני בין הזמנים, ד"ר אריה אשכנזי ממליץ להורים לנערים הסובלים מהפרעות קשב על הדרכים 
לעבור את התקופה הזאת בשלום, ומתריע מפני מיתוס הרסני שעלול להזיק משמעותית לטיפול

חרי בכ :‡מ

רבים  והורים  מתקרב,  הזמנים  בין 
מבק־ וריכוז  קשב  הפרעות  עם  לנערים 
הת־ בטיפול  להמשיך  האם  לדעת  שים 
הזמן,  במהלך  נוטלים  הם  אותו  רופתי 
חשוב  הזמנים.  בין  של  בשבועות  גם 
הפרעה  היא  קשב  הפרעת  כי  להבין 
לא  היא  כרונית,  נוירו-התפתחותית 
או  בישיבה  נמצא  הבחור  כאשר  משתנה 
לאורך  הפסקה  ללא  נמשכת  אלא  בבית, 
להמ־ צריך  מטופל  שכל  כפי  השנה.  כל 
מימות  אחד  בכל  בטיפולו  ולהתמיד  שיך 
טיפול  מחייבת  קשב  הפרעת  גם  השנה, 

אפילו כשהשגרה משתנה.
לנערים  מפריעה  קשב  הפרעת 
נמצאים  כשאינם  גם  ממנה  הסובלים 
בימים  הטיפול  הפסקת  כן  ועל  בישיבה, 
בהם אין לימודים יכולים לפגוע הן בנער 
מתקשה  הנער  טיפול  ללא  בסביבתו.  והן 
ספר,  קריאת  כמו  אחד  בעיסוק  להתמיד 
התרעננות  פעילות  כל  או  חשיבה  משחק 
במהירות  להשתעמם  עלול  הנער  אחרת. 
גורמים  או  אחיו  עם  מריבות  ליזום  ואף 
אחרים בסביבה, כל אלו עלולים להשפיע 

לרעה על האנרגיות בבית.
בהפרעות  הטיפול  כי  להבין  חשוב 
יכו־ לשיפור  ורק  אך  מיועד  אינו  קשב 
אלו  נערים  התלמיד.  של  הלמידה  לות 
ענייניים  עם  בגילם  להתמודד  נדרשים 
אך  עצמי,  ודימוי  ביטחון  כמו  מהותיים 
הדרכה  מקבל  שהילד  ומבלי  טיפול  ללא 
להתקשות  עלול  הוא  מתאימה,  והכוונה 
שק־ מה  ובכל  חבריו,  עם  באינטראקציה 
טיפול  ללא  שלו.  האישיות  בבנין  שור 

הנער עלול לאמץ תדמית של אחד שמו־
שאינו  עלול להרגיש  הוא  לפורענות,  עד 
רגשות  לפתח  ולמעשה  אוהב  יחס  מקבל 

נחיתות.
ההורים  רבות  פעמים  זאת,  ובכל 
להפ־ שלהם  לילד  לאפשר  מעדיפים 
שאין  בימים  התרופתי  הטיפול  את  סיק 
כבי־ לאפשר  כדי  בישיבה  לימודים  בהם 
לנסות  או  מהטיפול  להתנקות  לגוף  כול 
התרופות.  ללא  המציאות  עם  ולהתמודד 
חשוב  שגוי.  במיתוס  מדובר  למעשה  אך 
היא  התרופתי  בטיפול  הפסקה  כי  להבין 
כשהפרעת  שכן  הילד,  טובת  בהכרח  לא 
התרו־ הטיפול  באמצעות  מאוזנת  הקשב 
נכון  טיפול  יותר,  טוב  מרגיש  הוא  פתי, 
הוא  שכן  הנער  של  העצמי  לדימוי  תורם 
ליהנות  ובכך  במעשיו  לשלוט  לו  מסייע 
הסביבה  גם  ובכך  חברתיים,  מקשרים 
שתורם  מה  ממנו,  יותר  ליהנות  יכולה 

לחיזוק הקשר בבית.
יש מקרים בהם בכל זאת קיים צורך 
להפסיק  או  התרופה  מינון  את  להפחית 
לימודים,  אין  בהם  בימים  הטיפול  את 
לתופעות  גורמת  כשהתרופה  לדוגמה 
ההתמודדות  על  שמקשות  שונות  לוואי 
זאת  לעשות  כמובן  חשוב  אז  אך  בבית, 
למעשה  המטפל.  הרופא  עם  בהתייעצות 
ויש  לכולם,  שמתאים  אחד  טיפול  אין 
הטי־ של  אינדוידואלית  בהתאמה  צורך 

פול.
כאמור  הוא  בתרופות  הטיפול 
בה־ בטיפול  עיקרי  חלק  ומהווה  מהותי 
לנערים  לסייע  כדי  אך  הקשב,  פרעות 
בין  בימי  השגרה  חוסר  עם  להתמודד 
שיעז־ כללים  כמה  לאמץ  חשוב  הזמנים, 

רו גם לילד וגם למשפחתו להתמודד עם 
החופש בנעימים:

גבו־ בהצבת  עקבי  להיות  יש   -
לות, חשוב שהם יהיו פשוטים וברורים.

קבוע  יום  לסדר  לדאוג  יש   -
במ־ נמצאים  שאנו  מכיוון  האפשר.  ככל 
לעשות  מומלץ  חופש,  לימי  משגרה  עבר 
כך  ציפיות.  תיאום  ולקיים  מראש  הכנות 
להת־ יותר  קל  לו  ויהיה  מוכן  יהיה  הנער 

נהל עם המשימות שלו.

מעניינות  פעילויות  שלבו   -
אותם  אתגרו  הזמנים.  בין  ימי  במהלך 
לצאת  אותם  עודדו  חשיבה,  במשחקי 
ולבצע פעילות ספורטיביות (אלה, מעבר 
ממריצים  גם  מאוד,  מהנים  להיותם 
אשר  במוח  מסוימים  נוירו-טרנסמיטרים 

מועילים לריכוז) .

המטפל  הרופא  עם  התייעצו   -
ותרופות  שונים  טיפולים  ישנם  שלכם. 
ריטלין  כמו  קצר  השהייה  מנגנון  בעלות 
ממושך  פעולה  מנגנון  הצורך  במידת  או 
אותם  ללוות  יכול  אשר  ויואנס,   כמו 

לאורך רוב היום.

מו־ אשכנזי  אריה  ד"ר  הוא  הכותב 
ילדים,  ורפואת  ילדים  לנוירולוגית  מחה 
להתפתחות  המכון  מנהלת  סגן  לשעבר 
ע"ש  לילדים  בי"ח  ויינברג,  ע"ש  הילד 
נוירו  יחידה  מנהל  ספרא.  ולילי  אדמונד 
מנהל  לאומית.  בקופ'ח  התפתחותית 
ודי־ פסיכולוגיה  לנוירולוגיה  נועם  מרכז 

דקטיקה ברעננה

בין הזמנים מושלם 
רק במלון 'כינורות' 

בטבריה: עכשיו 
במבצעים מיוחדים 

לשבוע בלבד!
השילוב המושלם של מרגוע, בריאות, הנאה ומחיר: 

מבצע מיוחד בכינורות: הזמינו עכשיו חופשה 
משתלמת במיוחד וקבלו ילד שני חינם או 50% הנחה 

על הלילה השלישי

חרי בכ :‡מ
אז מתי קבעתם לצאת לנופש? 

באיזה שבוע?
ביותר  הנשמעת  השאלה  זאת 
כמובן  כשהכוונה  הללו,  בימים 
של  השבועות  שלושת  מתוך  באיזה 
לצאת  מתכוונים  אתם  הזמנים  בין 

לחופשה.
תשובה  לכם  אין  עדיין  אם  אז 
שאתם  כנראה  הזאת,  השאלה  על 
עכשיו  רק  כי  להרוויח.  יכולים 
כינורות  במלון  מיוחד  מבצע  נפתח 
חופשה  היום  כבר  הזמינו  בטבריה. 
וקבלו  במיוחד,  ומשתלמת  מפנקת 
בשבוע הראשון 50% הנחה על הלי־
לה השלישי או בשבוע השלישי ילד 
תשלום!  ללא  ההורים)  (בחדר  שני 
ישאלו  אם  חשוב:  משהו  ועוד  אה, 
יוצאים,  אתם  שבוע  באיזה  אתכם 
יוצאים  אתם  כי  תהיה  תשובתכם 
אז   , הראשון  או  השלישי  בשבוע 

המבצע בתוקף.
ב'כינורות'  החופשה החלומית 
רבים.  בבתים  למסורת  הפכה  כבר 
התלבטויות  יותר  אין  שנה,  כמידי 
בוחרים  ברורה:  היא  וההחלטה 
מז־ כלום.  על  מתפשרים  לא  בהכל, 
בט־ כינורות  במלון  חופשה  מינים 
גם  ונופש,  מרוגע  גם  ונהנים  בריה 
משפע פעילויות לכל המשפחה וגם 

מחוויה קולינרית גבוהה.
הינו  בטבריה,  כינורות  מלון 
עבור  והמועדף  האידיאלי  המקום 
קלה  על  המקפידים  ה'  יראי  קהל 
נופש  למצוא  המבקשים  כבחמורה, 
מציע  המלון  ראוי.  במקום  ומרגוע 
משפח־ מחופשה  ליהנות  לאורחיו 
תית חלומית, ברמה של חמישה כו־

כבים, 112 חדרים, סוויטות פרמיום, 
שחיה,  בריכת  אירועים,  אולמות 

מתחם ספא, חדר כושר ועוד.
בכל  עומד  גם  כינורות  מלון 
ימות השנה תחת הכשרות המהודרת 
ירושלים  החרדית  העדה  בד"ץ  של 
עם  מושלם  מטבח  לאורחיו  ומציע 
השף  ידי  מעשה  גורמה  מנות  שפע 

מאיר איפרגן.
כמיטב המסורת, הנופש ייערך 
פנוי...  רגע  ללא  עשירה,  במתכונת 
ומגוונות  עשירות  ותכניות  סדנאות 
לכל המשפחה. בין היתר יופיעו ניר 
חיימוביץ עם מופע טלפתיה מרהיב, 
טורצקי,  אבא  ר'  שוורץ,  מאיר  הרב 
עופר הלוי במופעי סטנד אפ, מופע 
קילקרים וכן תכניות חוויתיות בחמי 

טבריה, רפטינג וטיולי ג'יפים.

המ־ אורחי  יהנו  השנה  בנוסף, 
לון מחווייה מוזיקלית בלתי פוסקת 
ותז־ בנט  רובי  שטיינמץ,  מוטי  עם 
ידידים  מקהלת  בנט,  חיים  מורתו, 
שמואל  רוטבלט,  יעקב  של  בניצוחו 
גריינמן, הקלרינט חיים קירשנבוים, 
רו־ משה  רובין,  יענקי  לאופר,  אלי 
המנגינה  כי  גרינבוים.  וקובי  זנברג 
אתכם  תלווה  כינורות  של  הקסומה 

בכל השנה!
מתפשרים  לא  הזה  בקיץ  אז 
לא  מושלמת,  מחופשה  פחות  על 
מוש־ משילוב  פחות  על  מתפשרים 
חווייה  מחיר,  איכות,  רוגע,  בין  לם 
קולינרית וחווית קיץ לכל המשפחה 
זה במבצע מיוחד ומשתלם של  וכל 

ילד שני בחדר חינם.
עכשיו:  חייגו  תחכו,  אל  אז 
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העוצמה של מזגני 'אלקטרה': טמפרטורה 
יציבה, רמת לחות אחידה

בו  הראשון  הרגע  את  מכירים  כולם 
החם  ברחוב  ארוכה  משהות  הביתה  נכנסים 
והלוהט, ומדמיינים את קרירות הבית. בעי־
לא  הזו  הקרירות   – הקיץ  עונת  של  צומה 
מגיעה אם אין מזגן שפועל בבית. ואם מזגן, 
אז כזה שיתן מענה מושלם. למי יש סבלנות 
להתעסק עם השלט לפי תנודות הטמפרטו־

רה, או לחכות שהבית יתחיל להתקרר?
בדיוק לשם כך אתם צריכים מזגן עו־
הבית  את  לכם  שיקרר  אלקטרה,  של  צמתי 
טמפרטורה  לכם  ויעניק  ביותר,  הקצר  בזמן 
ללחוץ  שתוכלו  אחידה.  לחות  ורמת  יציבה 
יומ־ לשגרת  ולפרוש  השלט  על  אחת  פעם 
כם. מפתיע עד כמה הטכנולוגיה המתקדמת 
יכולה להיות ידידותית וברורה – טכנולוגיית 
בא־ אמיתי  תענוג  להיות  שהפכה  אינוורטר 

לפי בתים.
טכ־ כי  מסבירים  'אלקטרה'  מומחי 
המ־ חוקי  את  שינתה  אינוורטר  נולוגיית 
העוצמה  בזכות  המזגן.  הומצא  מאז  שחק 

בכחצי  הבית  את  מקרר  הוא  הטכנולוגית, 
מזמן של מזגן רגיל. בנוסף, המדחס משנה 
הוא  שלכם.  לדרישה  בהתאם  התפוקה  את 
בא־ מווסתת  והעוצמה  רצוף,  באופן  פועל 
כשהטמפרטורה  חכמה.  מערכת  מצעות 
מגיעה לרמה שבחרתם, המדחס אינו נכבה 
אלא ממשיך לעבוד כשהתפוקה שלו יורדת 
יציבה.  טמפרטורה  על  ושומרת  למינימום 
פחות  יש  וכמובן  וקור  חום  גלי  יותר  אין 

צריכת  פחות  והרבה  המזגן  של  שחיקה 
חשמל.

מוריד  המזגן  בקיץ  יותר?  עוד  רוצים 
הוא  ובחורף  הלחות  רמת  את  אוטומטית 

מעלה אותה.
מחפשים תחושה של רעננות קבועה? 
אתם יכולים לקבל אותה עם העוצמה והש־
שלכם  לקיץ  תנו  'אלקטרה'.  מזגני  של  קט 

להיות הרבה יותר שמח!

'לאומית' מרחיבה את המענה הרפואי 
במודיעין עילית

זאת במסגרת הצמיחה הגדולה בכמות הלקוחות והמאמצים לשיפור ושדרוג המענה הניתן במרכזים 
הרפואיים

חרי בכ :‡מ

ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
החר־ ובריכוזים  בערים  האדירה  במהפכה 
במס־ אשר  בכללם,  עילית   ומודיעין  דים, 
רפואיים,  מרכזים  ועוד  עוד  נחנכים  גרתה 
לצד הגברת והרחבת המענה הניתן במרכזים 

הרפואיים הוותיקים. 
משמעו־ הרחבה  על  הוחלט  לאחרונה 
תית של השירותים בתחום רפואת העיניים 
ורפואת הנשים. בימים אלו הצטרפו למערך 
בתחו־ מומחים  רופאים  שני  בעיר  הרפואי 

מים אלו, זאת כמענה לביקוש הגדול. 
ד"ר שמאלי שמאלי, רופא מומחה לר־
פואת עיניים מביה"ח הדסה עין כרם, יעניק 

שירות במרכז הרפואי ברכפלד. 
מחלקת  מנהל  ווינטראוב.  אמיר  ד"ר  
הוא  אף  יעניק  לניאדו,  חולים  בבית   IVF

שירות במרכז הרפואי ברכפלד.
כאמור, מדובר בחלק ממהפכת שדרוג 
והרחבת המענה הרפואי בכלל הערים החר־
דיות, וב'לאומית' מבטיחים בשורות נוספות 
בשבועות  כבר  הזה  בהיבט  ומשמעותיות 

הקרובים. 
כבשה  החולפת  השנה  במהלך  כזכור, 
המצ־ בכמות  הראשון  המקום  את  'לאומית' 

טרפים אליה – בכל הריכוזים החרדים.
הנתון הזה חזר על עצמו בערים: ביתר 
עילית, מודיעין עילית, אלעד, צפת, עמנואל 
כובשת  לאומית  ברק,  בבני  גם  שמש.  ובית 
מהמתחרות  ניכר  בפער  השני  המקום  את 

שאחריה.
בכל מה שקשור למודיעין עילית, הנ־
מאחר  יותר  עוד  לדרמטיים  הופכים  תונים 
צמיחה  שרשמה  היחידה  היה  ו'לאומית' 
בדמות מאות לקוחות חדשים, בעוד תמונת 

המצב אצל המתחרות – הפוכה לחלוטין. 
הצטרפו  חדשים  לקוחות   981
ל'לאומית שירותי בריאות' במודיעין עילית 
במהלך השנה האזרחית החולפת, והם נהנים 

כעת – בדיוק כמו הלקוחות הוותיקים – מכל 
ההטבות והשירותים המשופרים ש'לאומית' 

מציעה.
את  שמנחים  העקרונות   4 כידוע, 
עבור  כמדיניות  בריאות'  שירותי  'לאומית 
הציבור החרדי הם: יחס אישי, התאמה, מק־

צועיות וכדאיות. 
החר־ בערים  הרפואי  המענה  הרחבת 
ומש־ הזה,  במובן  חשוב  נדבך  מהווה  דיות 
להתאמה  שקשור  מה  בכל  הן  היטב  תלבת 
לאורח החיים החרדי והן בחתירה המתמדת 

למתן מענה מקצועי הרמטי ללקוחות. 
יצוין כי  באחרונה יזמו מספר כלי תק־
שורת, בהם גל"צ ו'ידיעות אחרונות', בדיקה 
ופר־ החולים,  קופות  של  המחירים  בנושא 
שירותי  'לאומית  כי  עולה  מהם  נתונים  סמו 
בריאות' היא הזולה והמשתלמת ביותר מבין 

כלל קופות החולים. 
של  הנוח  המחיר  האמת,  למען 
חדש, אולם  אינו  ביחס למתחרות  'לאומית' 
לטובת  העצום  הפער  זהו  שמפתיע  מה 

'לאומית'. ניתן למספרים לדבר:
ו-3  הורים  (זוג  נפשות  בת 5  משפחה 
בריאות'  שירותי  ב'לאומית  תשלם  ילדים) 
בחו־ שקלים   74 בסיסי  בריאות  ביטוח  על 
תשלם  בדיוק  משפחה  אותה  וכמה  דש. 
אצל האחרות? תחזיקו חזק. בכללית – 108 
שקלים, במאוחדת 143 שקלים ובמכבי 154 

שקלים לחודש. לא פחות. 
על  עומד  הפער  לראות,  שניתן  כפי 
יחסית,  קטנות  במשפחות  שקלים  עשרות 
הפער  שם  יותר?  גדולות  במשפחות  ומה 
מאות  לכדי  עד  להגיע  ויכול  וצומח  הולך 

שקלים בחודש.

בתכנון מתקדם: 
המרכז הרפואי 

'שמיר' בדרך להפוך 
לבית החולים 
הגדול בישראל

בצל מהפכת ההתאמה למגזר החרדי, המרכז הרפואי 
שמיר (אסף הרופא) צפוי להפוך לבית החולים הגדול 

בישראל ◆ כל הפרטים

חרי בכ :‡מ

(אסף  'שמיר'  הרפואי  המרכז 
גדול  חולים  לבית  נחשב  הרופא) 
בי־ ביותר.  הגדול  לא  אך  ומכובד, 
והר־ הגורמים  מקדמים  אלו  מים 
במטרה  תכנית  הרלוונטיות  שויות 
הגדול  הרפואי  למרכז  אותו  להפוך 

בישראל. 
אחרו־ ב'ידיעות  דיווח  ע"פ 
החולים  בית  משתרע  "כיום  נות', 
בו  יש  דונם,  כ־280  של  שטח  על 
886 מיטות והוא נחשב לבית־החו־
לאחר  בארץ,  בגודלו  הרביעי  לים 
הרו־ אסף  יהפוך  התוכנית  מימוש 
פא למרכז הרפואי הגדול בישראל 
בר־ הראשון  המקום  את  ויתפוס 

שימה".
בדיווח,  כך  היא,  הסיבה 
רא־ תושבי  את  משרת  ש"הוא 
בגודלה  הרביעית  (העיר  שון־לציון 
לוד,  רמלה,  באר־יעקב,  בישראל), 
מודיעין־עילית,  וסביבתה,  מודיעין 
רחובות, נס־ציונה, בית־שמש ואש־

דוד".  
"העבודות  בדיווח:  עוד 
כשנ־ בעוד  לדרך  לצאת  צפויות 
תיים ולהימשך בהדרגה עד לסיומן, 
ית־ ההרחבה  במסגרת  ב־2048. 
 140 של  שטח  לבית־החולים  ווסף 
הס־ צריפין  מבסיס  נוספים  דונם 
ומשדות  צה"ל)  פינה  (שאותו  מוך 
כ־1,500  אליו  ויתווספו   – באזור 
בית־החולים  בקומפלקס  מיטות. 
הקיימות  מהמחלקות  חוץ  ייבנו, 
איברים,  להשתלת  מרכז  היום,  בו 
יחידת נוירו־כירורגיה (ניתוחי מוח) 
בפגיעות  לטיפול  טראומה  ומערך 

ראש חמורות".
קיבלה  התכנית  כי  יצוין 
המ־ בוועדה  מתקדמים  אישורים 
מרכז  במחוז  ובנייה  לתכנון  חוזית 

שבמינהל התכנון. 
קורח,  לבציון  אסנת  ד"ר 
שמיר,  הרפואי  המרכז  מנהלת 
מסרה בתגובה:  "אנו מרכז רפואי 
גדול וחזק עם יכולות גבוהות ומ־
מוגבר  גידול  קצב  עם  תקדמות. 
אנו  בסביבתנו.  האוכלוסייה  של  
לקליטה  מועד  מבעוד  נערכים 
מתקדם  מקצועי  רפואי  וטיפול 
של כל  האוכלוסייה המגוונת בס־

ביבתנו".
שצפויות  ספק  "אין  לדבריה, 
עשייה  של  אינטנסיביות  שנים  לנו 
הקרובות,  בשנים  הרפואי  במרכז 
רבים  משאבים  גיוס  מצריכה  אשר 
לנו  שתאפשר  ציבורית  ותמיכה 
בהתאם  התשתיות  את  להגדיל 
ולטובת  האוכלוסייה  גידול  לקצב 

מטופלנו". 
יצוין כי מבחינת הציבור הח־
רדי מדובר בבשורה של ממש. בית 
בשיאה  אלו  בימים  מצוי  החולים 
המגזר  עבור  התאמה  מהפכת  של 
חולים  בית  של  והפיכתו  החרדי, 
כזה למרכז הרפואי הגדול בישראל 
תביא עמה שורה של שירותים ופו־
נקציות נוספות לטובת המאושפזים 

החרדים ובני משפחותיהם. 
במיוחד  להנות  שצפויים  מי 
הע־ תושבי  הם  המתואר  מהשדרוג 
רים מודיעין עילית, אלעד ובני ברק 
שצפויים לקבל בו מענה מקיף תוך 
התאמה לאורח החיים החרדי ולד־

רישות ההלכה.
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'לאומית' מובילה את מהפכת הבריאות 
בעיר חריש

חריש עמוק: המשפחות החרדיות שיעברו בקרוב להתגורר בעיר ייהנו משירותי הבריאות המתקדמים 
והמתאימים ביותר של 'לאומית שירותי בריאות' במרכז הרפואי הראשי בעיר

חרי בכ :‡מ
משפחות  צפויות  הקרובים  בחודשים 
חרדיות רבות להעתיק את מקום מגוריהן לעיר 
חריש שבצפון השרון. הן יחוו מן הסתם קשיים 
שונים ("חבלי לידה") אולם לכל הפחות בהיבט 

אחד צפויה להן התאקלמות חלקה.
הר־ לנושא  שקשור  מה  בכל  מדובר 

פואי/בריאותי. 
להתגו־ שיבואו  החדשות  המשפחות 
רר בעיר ונמנות על לקוחות 'לאומית' יוכלו 
החל מהיום הראשון להינות משירות מקצו־
עי מקיף, יעיל וזמין, במרכז הרפואי הראשי 

בחריש ברחוב המרכזי-  דרך ארץ 39. 
המרכז הרפואי כולל את כל השירותים 
להן זקוקה כל משפחה חרדית, לכל הגילאים 
ובכל מצב.  כך לדוגמא החל לפעול במקום 
המטפל  ע"י  לילדים  פיזיותרפיה  שירות 
התפתחות  מכון  במסגרת  זאת  גרה,  נדאל 

הילד הפועל במרכז.
לשירו־ מצטרף  הזה  השירות  כאמור, 
משפחה  לכל  שמציעים  ומגוונים  רבים  תים 

את חבילת הבריאות האטרקטיבית ביותר.
המרכז הרפואי בחריש מעניק שירות רחב 
ברפואת משפחה, ילדים, נשים, טיפת חלב, בית 
רפואה  ומגוון  ומעבדה  אחות  שירותי  מרקחת, 

מקצועית עם זמינות טובה ומהירה.
מת־ שאין  יודעים  כבר  חריש  "תושבי 
חרה ל'לאומית' בכל היבט שהוא. אנחנו מצ־
דנו נמשיך להצדיק את האמון שניתן בנו, ונ־
שקיע כל העת בפיתוח השירותים הקיימים, 
עוד  ובפתיחת  נוספים  שירותים  בהבאת 

מרכזים רפואיים", מבטיחים בלאומית.
הר־ שהמרכז  לומר  ניתן  כללי  באופן 
פואי בחריש מביא לידי ביטוי באופן מקסי־
מלי את המדיניות של 'לאומית' שמתבססת 
על 4 יסודות: יחס אישי, התאמה, מקצועיות 

וכדאיות.
יחס אישי 

'לאומית  של  הרפואיים  המרכזים 
האח־ השירותים  גם  כמו  בריאות',  שירותי 
רים שלה, מתאפיינים ביחס אישי והקשבה 
מרבית. לקוחות 'לאומית' לא מכירים מענה 
מטופלת  בקשה  כל  וזלזול.  דחיינות  מזלזל, 

מיד, כל פניה מקבלת מענה יעיל וישיר. 

היחס המדובר בא לידי ביטוי בכל המ־
של  הרצון  שביעות  בנושא  הנערכים  שאלים 
הלקוחות, שמביעים פעם אחר פעם שביעות 
רצון מקסימלית מהשירות אותו הם מקבלים.

התאמה
המ־ היא  בריאות'  שירותי  'לאומית 
מבחינת  החרדי  לציבור  ביותר  תאימה 
המדיניות  הרפואיים,  במרכזים  ההתנהלות 

הכללית של 'לאומית' ועוד. 
ההתאמה הזאת מתקיימת לא רק במ־
אלא  החרדים,  בריכוזים  הרפואיים  רכזים 

בכל המרכזים של 'לאומית'. 
לקוח חרדי יודע שב'לאומית' הוא לא 
ייאלץ להתמודד עם אף קונפליקט שיאתגר 
את אורח חייו החרדי והשמירה על כל גדרי 

ודקדוקי ההלכה. 
כדי לוודא ולחזק את ההתאמה הזאת, 
קהילה  קשרי  מנהלי  ב'לאומית'  פועלים 
החרדי  הלקוח  עבור  שם  להיות  שתפקידם 
בכל צומת והתלבטות – בין אם מדובר בעניין 

מקצועי ובין אם מדובר בעניין פרוצדורלי. 
'לאומית'  של  הקהילה  קשרי  מנהלי 
ובנכונות  והיעיל,  המהיר  במענה  מתבלטים 
מבחינת  ללקוחות.  רגע  בכל  ולעזור  לסייע 
במרכז,  החרדי  הלקוח  את  ששמה  'לאומית', 
מי  על  יינתן  המרבי  שהדגש  הוא  טבעי  אך 

שדואגים לבצע את ההתאמה הזאת בשטח. 
הח־ לציבור  התאמה  של  נוספת  זווית 
הבריאות  קידום  בערבי  למצוא  ניתן  רדי 
בריאות'  שירותי  'לאומית  ומפיקה  שיוזמת 
בכל הריכוזים החרדים. מדובר על אירועים 
רפואי  מידע  הקניית  שמשלבים  ייחודיים 

'לאומית'  נציגי  עם  פתוח  שיח  לצד  חיוני, 
ותכנית אמנותית בעולם הבריאות. 

פעילויות  גם  כמו  הללו,  הערבים 
'לאומית',  חתומה  עליהן  נוספות  קהילתיות 
החרדי,  הציבור  על  ואהובים  ייחודיים  הם 
ובשיח  בנוכחות  נוסף  נדבך  כאמור  ומהווים 

החיובי על 'לאומית' ברחוב החרדי.
מקצועיות

'לאומית  של  המקצועית  המהפכה 
להכביר  שקשה  דבר  היא  בריאות'  שירותי 
הרפואיים,  המרכזים  היקף  במילים.  עליו 
והמומ־ השירותים  היצע  שלהם,  הנגישות 
חים השונים – נמצא בצמיחה מתמדת ומס־
פק מענה הרמטי לכל צורך רפואי. לקוחות 
מרכזים  על  העת  כל  מתבשרים  'לאומית' 
שמתווספים  מומחים  שנפתחים,  חדשים 
למצבת כוח האדם, שירותים ייחודיים ועוד. 

כדאיות
בנוסף להתאמה, השירות והמקצועיות, לקו־
ביחס  זול  הכי  המחיר  את  משלמים  'לאומית'  חות 
לשאר המתחרות. ולא מדובר על הפרש זעום, אלא 
על פער ניכר.  להלן החישוב: משפחה בת 5 נפשות 
שירותי  ב'לאומית  תשלם  ילדים)  ו-3  הורים  (זוג 
בריאות' על ביטוח בריאות בסיסי 74 שקלים בחו־
דש. וכמה אותה משפחה בדיוק תשלם אצל האח־
רות? בכללית – 108 שקלים, במאוחדת 143 שקלים 

ובמכבי 154 שקלים לחודש. לא פחות. 
על  עומד  הפער  לראות,  שניתן  כפי 
יחסית,  קטנות  במשפחות  שקלים  עשרות 
הפער  שם  יותר?  גדולות  במשפחות  ומה 
מאות  לכדי  עד  להגיע  ויכול  וצומח  הולך 

שקלים בחודש.

בתי הספר ומערכות החינוך 
נערכים לפתיחת שנת 

הלימודים ומגייסים אנשי צוות
מנו־ הגדול  החופש  תקופת 
ורשתות  הספר  בתי  ידי  על  צלת 
צוותי  של  מחדש  לארגון  החינוך 
במ־ המנהליים  והצוותים  החינוך 
תחילת  לקראת  החינוך  ערכות 
שתפתח  החדשה  הלימודים  שנת 

בתחילת חודש ספטמבר.
צוות  ואנשי  מורים  לצד 
משרד  מטעם  שעובדים  נוספים 
עוב־ נמצאים  במערכת  החינוך, 
אר־ דרך  שמועסקים  רבים  דים 
את  שמפסיקים  וחברות  גונים 
והמורות  המורים  של  עבודתם 
כאשר  הגדול  החופש  בתקופת 
מצ־ החינוך  במוסדות  הפעילות 

טמצמת.
שנת  תחילת  לקראת  כעת, 
בצורה  הביקוש  עולה  הלימודים, 
לבתי  צוות  ואנשי  למורים  חדה 
ועובדות  מזכירות  כולל  הספר, 
מומחי  לדברי  שונות.  משרד 
ההשמה של חברת קריירה, מידי 
נפ־ הלימודים  שנת  בסיום  שנה 
מהמערכת,  רבים  עובדים  לטים 
אם בעקבות חוסר התאמה, הגעה 
שונות  מסיבות  או  הפרישה  לגיל 
החינוך  וגופי  הספר  ובתי  אחרות 
הפערים  את  להשלים  נדרשים 

שנוצרו בכוח האדם.
במאגר המשרות של חברת 
וגיוס  ההשמה  חברת  קריירה, 
בציבור  המובילה  העובדים 

מאוד  רחב  מגוון  נאספו  החרדי 
בתפ־ משרות  עשרות  שכולל 
ההוראה  בתחום  שונים  קידים 
כמו מורות מקצועיות, מחנכות, 
ומ־ חינוכיות  רכזות  מדריכות, 
נהלות. זאת לצד למעלה מ-800 
ואיכותיות  חדשות  משרות 
המשרות  למאגר  שמתווספות 
תעסוקה  בתחומי  גם  הגדול, 
אחרים כמו משרות ממשלתיות, 
עבודות  גרפיקה,  אקדמאיות, 
מהבית  עבודות  משרדיות, 

הנה"ח ועוד.
טיקוצקי  יצחק  לדברי 
הצטמ־ "למרות  קריירה:  מנכ"ל 
הנ־ הפיטורים  תופעת  של  צמות 
בתקו־ הוראה  עובדי  של  רחבים 

רב  ביקוש  קיים  עדיין  הקיץ,  פת 
תחילת  כל  לפני  הוראה  לעובדי 
המובילה  כחברה  לימודים.  שנת 
את שוק התעסוקה והשמת העו־
בדים בציבור החרדי, אנו יודעים 
האיכותיים  העובדים  את  לאתר 
תחום  בכל  ביותר  והמתאימים 
ולספק מענה הולם גם לגיוס עו־
גדו־ מערכות  של  מאסיבי  בדים 
לות כמו מערכת החינוך. היכולת 
צרכי  בין  ההתאמה  את  לבצע 
המועסקים,  ולצרכי  המעסיקים 
הפכו את קריירה לחברת ההשמה 
הגדו־ המעסיקים  על  המועדפת 

לים במשק".

החוקרים נדהמו: לימוד מוזיקה מפתח את האיטנטליגנציה יותר 
מלימודי מחשב

ממצאים של מחקר שנערך בארה"ב מצביעים על כך שלימוד מוסיקה בשנות הילדות תורם לפיתוח האינטילגנציה יותר מלימוד מדעים מדוייקים ◆ מפתיע

חרי בכ :‡מ
המדעים  לימוד  את  לזהות  מקובל 
בגיל  בפרט,  המדוייקים  והמדעים  בכלל, 
הילדות ככזה שתורם משמעותית להתפ־
חות האינטליגנציה בטווח הקצר ובעיקר 
הארוך, בעוד לימודי מוזיקה הם חשובים 
כשלעצמם אך אין בהם כדי לתרום לרמת 

המשכל הכללי של הילד. 
מחקר שנערך לפני 3 שנים בארה"ב 
ממוטט לחלוטין את ההנחות הללו ומציג 

ממצאים הפוכים מהן. 
במסגרת המחקר נבחנו שתי קבוצות 
שנה  ובמשך  יום,  מדי  שלוש.  בני  ילדים 
באמצעות  בלימוד  אחת  קבוצה  עסקה 

מחשב, והקבוצה השנייה עסקה במוסיקה. 
בתום השנה גילו החוקרים כי קבוצת היל־
את האינט־ הגדילה  במחשב  שעסקה  דים 
ליגנציה המרחבית ב-11% בממוצע. ואילו 
את  פיתחה  במוסיקה  שעסקה  הקבוצה 

האינטליגנציה המרחבית ב-47%.
הארוך?  לטווח  משפיע  זה  ואיך 
פחות  לא  התוצאות  הזה  בהיבט  גם 

ממדהימות. 
שנערך  מחקר  נערך   2009 בשנת 
 140 השתתפו  בו  קנזס  באוניברסיטת 
מבוגרים בריאים בגילאי 60-83 שנבחרו 
מוסי־ חובבי  היו  מהם  אקראי. 70  באופן 
קה, שלמדו מוסיקה בילדותם, בין 5, ולא 

למדו  לא  הנוספים  שנים. 70  מ-10  יותר 
מוסיקה מעולם.  בין שתי הקבוצות התג־
  Q– לה הפרש, שהדהים את כל החוקרים
של  הקבוצה  אנשי  של  המשכל)  (מנת   I
נקודות  ב-22  גבוה  היה  מוסיקה  חובבי 
!!! בממוצע מקבוצת האנשים שלא למדו 

מוסיקה מעולם.
הילדות  בגילאי  מוזיקה  "לימוד 
ורגשיים  אמנותיים  כלים  לילד  מעניק 
להתפתחות  מכרעת  תרומה  שתורמים 
הקונ־ מנכ"ל  חסיד,  ציון  בן  אומר  שלו", 
סרבטוריון החרדי 'רון שולמית' שמפעיל 
"הורים  לילדים.  גם  יעודיים  מסלולים 
רבים שולחים את הילדים שלהם מהסיבה 

הזאת, וזה חשוב. על הדרך הם גם דואגים 
להעשרת האינטליגנציה שלהם".

חסיד מוסיף: "ישנם הורים שרואים 
בזה סוג של בזבוז זמן. הם אומרים לעצ־
מם: "עדיף לשלוח את הילד לקורס מח־
אליו  תדבר  מוזיקה  ואם  (לדוגמא)  שבים 
כשיגדל – שיתחיל ללמוד אז". המחשבה 
ראשית,  כפול.  להפסד  גורמת  הזאת 
אפקטיביים  יהיו  מוזיקה  שלימודי  כדי 
ככל  מוקדם  בגיל  אותה  להתחיל  חייבים 
מאוד  שקשה  פערים  ישנם  אחרת  הניתן, 
במחקרים  שעולה  כפי  שנית,  להשלים. 
תורם  מוזיקה  לימוד  בעבר,  שפורסמו 
לא  הילד  של  וההשכלה  לאינטליגנציה 

פחות – וככל הנראה הרבה יותר – מלימוד 
מדעים".

מוזיקה  שלימודי  שבשביל  "כמובן 
צריך  בהם  הגלומה  התועלת  את  יממשו 
יש  שולמית  לרון  מקצועיים.  יהיו  שהם 
שהלימודים  לכך  ואישור  מקצועי  פיקוח 
ישנם  מקצועיים...לצערינו  אכן  הם  בו 
מוסדות  ו/או  פיקוח  ללא  פרטיים  מורים 
בשעה  מקצועיים  להיות  שמתיימרים 
מפתים  הללו  המקומות  כאלה.  שאינם 
יח־ הנמוכה  העלות  בשל  מההורים  חלק 
סית שהם גובים, אולם למעשה הם אינם 
מביאים תועלת לילדים ולפעמים אף גו־

רמים לנזק", הוא מדגיש.
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