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אוהב מספרים? יש לנו 
בשורה מדהימה בשבילך!

לראשונה, ניתן ללמוד את 
המקצוע המבוקש הזה! 

 -עמ' 25 -

בג''ץ הקפיא את מינוי של 
עו''ד אופיר כהן לתפקיד 
מנכ''ל משרד המשפטים

ביקור מדיני
נתניהו יצא אמש 

לביקור מדיני בין יומיים 
באוקראינה • במערכת 
הפוליטית מאשימים: 

עיתוי הביקור – קריצה 
לקול הרוסי

אין גבול
שדולת הנשים לא מפסיקה את מסע השנאה ופנתה לעיריית 

חיפה בדרישה לבטל אירוע זמר בהפרדה המתוכנן בעיר • 
ר''ע חיפה בתגובה: מי אני שאתערב לחרדים? 

ביקורת במערכת הפוליטית על ההתנהלות ראש הממשלה בעניין הירי לדרום: 
"מפחד מהסלמה שתזיק לו בקמפיין הבחירות"  |  נתניהו: אם יידרש - נצא למערכה 
רחבה, השיקולים  עניינים בלבד  |  ר''ע שדרות, אלון דוידי תומך ברה''מ אך מצהיר: 

יש להתכונן למלחמה  |  בצה''ל מעריכים: הירי יימשך בימים הקרובים

מבצע בחירות

הביקורת בארה''ב על החלטת ישראל 
שלא להכניס את המחוקקות האמריקניות 

ממשיך • ג'ו ביידן מראשי המפלגה 
הדמוקרטית: אף מנהיג של העולם 

החופשי לא צריך לנהוג כך

מתיחות בכחול לבן

זעם ביש עתיד על שכירת שירותי 
חברת אבטחת מידע ע''י בני 

גנץ: "לא עדכן אף אחד" • ביש 
עתיד מאשימים: בחוסן לישראל 

מאשימים אותנו בהדלפות שהגיעו 
מהם • לפי הפרסומים לפיד 

ואשכנזי לא עודכנו על מהלכיו של 
גנץ • גנץ: לא יהיו פיצולים בכחול 

לבן בהקשר של אבטחת מידע

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi


יום שני י"ח מנחם אב תשע"ט 219/08/2019

'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי
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02-5-380-380
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פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -
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המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות

גליל
28-8 גולן

32-21

חיפה
29-23

טבריה
תל אביב38-25

30-24

ירושלים
באר שבע29-20

24-22

אילת
39-26

תחזית להיום:

שערים יציגים

נ‡ה  לרוב  היום: 
יהיו   והטמפרטורו

ר‚ילו בעונה.

ניכר  ינוי  לל‡  מחר: 
במז‚ ה‡וויר.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5410
4.2956 
3.9248
2.4026

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„

פר˜ומפל‚ה בה
'כחול  במפלגת  אירוע  רודף  אירוע 

לבן'. המפלגה המשותפת שמחזיקה יחדיו 

באופן רעוע למדי את מפלגות 'חוסן ליש־

ראל' של גנץ, 'יש עתיד' של לפיד, ו'תלם' 

כמה  עד  בשרה  על  מגלה  יעלון,  משה  של 

קשה להקים מפלגה, לנהל קמפיין משומן 

הש־ רווית  בחירות  מערכת  ולצלוח  היטב 

מצות.

מהמשמ־ היא  האחרונה  ההתרחשות 

משרד  שכירת  המפלגה.  שידעה  עותיות 

על  שנעשתה  מדליפים  לאיתור  חקירות 

גנץ,  בני  לבן',  'כחול  מפלגת  מנהיג  דעת 

על  ידע  לפיד  יאיר  הבכיר  ששותפו  מבלי 

כך. אם זה לא היה מספיק, מתברר שהמ־

דליף, או אחד מהם לפחות, מגיע ממפלגת 

'יש עתיד'.

'כחול  במפלגת  והשערוריות  הבעיות 

השקט  הניהול  לנוכח  היטב  ניכרות  לבן' 

והשלו של המפלגה היריבה, מפלגת 'הלי־

כוד', שם האירועים מתנהלים בצורה טובה 

וללא שערוריות. 

פרנו // ‡ברהם ויסמן

נ˜מ „ם עב„יך הפוך   
למאורעות  שנים   90 מלאו  אלו  בימים 

תרפ"ט.

אלי־ פרעות  של  סדרה  היו  אלו  מאורעות 

נגד  ישראל  ארץ  ערביי  מצד  טרור  ומעשי  מות 

היישוב היהודי בארץ ישראל, שהחלו בי"ז באב 

יהודים   133 נרצחו  המאורעות  במהלך  תרפ"ט. 

ו־339 נפצעו. 

י"ח  בשבת  חברון,  בעיר  היה  הגדול  הטבח 

 24 הי"ד,  יהודים   67 באכזריות  בה  נרצחו  אב 

הוביל  והוא  'חברון',  מישיבת  תלמידים  מהם 

קיים  שהיה  בחברון,  היהודי  היישוב  לחיסול 

בעיר כ-400 שנים.

בצפת.   18 יהודים.   19 נרצחו  בירושלים 

 7 נרצחו  מוצא  במושב  אביב.  בתל   6 בחיפה.   7

יהודים. חמישה מהם בני משפחת מקלף. הרוגים 

נוספים נמנו ביישובים שונים בארץ.

יישובים וקהילות ברחבי ארץ ישראל ננטשו 

היהודיים  הישובים  של  גורלם  היה  כך  ונחרבו. 

הר  זיתים,  עין  עכו,  רמלה,  שכם,  עזה,  במוצא, 

טוב, ועוד.

// בית המשפט בגיברלטר הורה „בר המערכ
לשחרר את המכלית האיראנית

משרד המשפטים האמריקני הוציא צו מעצר כנגד הספינה

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
בגיברלטר  המשפט  בית 
האמריק־ הבקשה  את  דחה 
הנפט  מכלית  את  להותיר  נית 
בשט־  "1 "גרייס  האיראנית 
השבתה  את  למנוע  ובכך  חה 

המ־ שחרור  על  והורה  לאיראן, 
כלית. 

נמצאת  עדיין  המכלית 
מאחר  גיברלטר,  של  בשטחה 
לכן  קודם  עוד  שוחרר  וצוותה 
עשוי  חדש  צוות  לאיראן.  חזרה 
במט־ בקרוב  לגיברלטר  להגיע 

רה לשחרר את הספינה ולהשי־
בה לאיראן.

בעקבות שחרורה של הס־
האמרי־ המשפטים  משרד  פינה 
הס־ כנגד  מעצר  צו  הוציא  קני 
נפט  מוחזק  סיפונה  שעל  פינה 

בשווי של 140 מיליון דולרים.

אישים בולטים בארה"ב גינו את 
החלטת ישראל שלא להכניס את 

המחוקקות הדמוקרטיות
גם הסנאטור מרקו רוביו הרפובליקני גינה את ההחלטה הישראלית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לנ־ ביותר  הבולט  המועמד 
שיאות מטעם המפלגה הדמוקר־
טית, ג'ו ביידן, הביע את התנגדו־
להכניס  ישראל  של  לסירובה  תו 
לשטחה.  מפלגתו  מחוקקות  את 
תומך  הייתי  "תמיד  אמר:  ביידן 

אף  זאת,  עם  ישראל.  של  נלהב 
בי־ למנוע  צריכה  לא  דמוקרטיה 
קור בה בגלל דעות - גם אם היא 
מתנגדת לדעות אלה, ואף מנהיג 
צריך  לא  החופשי  העולם  של 

לעודד אותה לזה".
גם מהצד השני של המתרס, 

נשמע  הרפובליקאית,  מהמפלגה 
הישרא־ ההחלטה  בעקבות  גינוי 
לית.  הסנאטור הרפובליקני מרקו 
להחלטתה  בתגובה  אמר  רוביו 
הישרא־ ''ההחלטה  ישראל:  של 
בדיוק  קיבלו  הן  טעות.  היא  לית 

מה שרצו'', כך לדבריו.
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דיווח: 

במפלגה הדמוקרטית זועמים על שגריר ארה"ב בישראל 
ושגריר ישראל בארה"ב

השניים מעורבים באי מתן היתר כניסה לשתי מחוקקות דמוקרטיות לישראל
מ‡ ‡ברהם ויסמן

לפי דיווח בכלי תקשורת בארה"ב, 

במפלגה הדמוקרטית זועמים על שגריר 

ישראל בארה"ב, רון דרמר, וכן על שגריר 
בעק־ פרידמן,  דיוויד  בישראל,  ארה"ב 
בות מעורבותם בסירוב כניסתן של שתי 
חברות הקונגרס הדמוקרטיות מהשמאל 

הקיצוני לשטחה של מדינת ישראל. 
הדמוקר־ המחוקקים  הדיווח,  לפי 
כנגד  תגמול  בצעדי  לנקוט  שוקלים  טים 

שני הגורמים. 

כניסתה  את  מנעה  ישראל  כזכור, 

של אילהאן עומאר לישראל ואפשרה את 

כניסתה של רשידה טאליב תחת מגבלות.

נתניהו: אם 
יידרש – נצא 
למערכה רחבה

בעקבות הטענות על שיקולי 
בחירות בהתנהלותו מול החמאס, 

הצהיר נתניהו: "השיקולים ענייניים 
בלבד"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הממשלה,  ראש 
בנימין נתניהו, התייחס 
לפני  (ראשון)  אתמול 
לאוקראינה  יציאתו 
נגדו  שנשמעו  לטענות 
כנגד  פועל  אינו  כי 
משיקולי  החמאס 
״שמעתי  בחירות.  
נמנע  שאני  אמירות 
בגלל  למבצע  מלצאת 
הבחירות",  שיקולי 
אמר. "זה לא נכון. אם 
נצא    - יידרש  הדבר 

למערכה רחבה״.
מבקש  "אני 
על  צה"ל  את  לשבח 
הפעולה שחיסלה את־
בשטח  מחבלים  מול 5 
נתניהו  הוסיף  עזה", 
למטוס,  עלייתו  לפני 
היא  שלי  "המשימה 
הביטחון  על  לשמור 
עו־ אנחנו  השקט.  ועל 
הפעולות  כל  את  שים 
השני  והצד  הנדרשות 
ומרגיש  היטב,  יודע 
היטב את נחת זרוענו". 
אמי־ "שמעתי 

רות שאני נמנע לצאת 
בגלל  רחב  למבצע 
זה  בחירות.  שיקולי 
לא נכון, כל מי שמכיר 
שהשיקו־ יודע  אותי 
ענייניים  הם  שלי  לים 
שאני  אמיתיים  הם 
פעולה  בשיתוף  פועל 
הבי־ כוחות  עם  מלא 
וב־ בתקיפות  טחון, 
שיקול דעת. אם הדבר 
למ־ נצא  אנחנו  יידרש 
קשר  בלי  רחבה  ערכה 

מה  נעשה  לבחירות. 
מדינת  למען  שדרוש 

ישראל". 
דיווח: 

הד־ במפלגה 
על  זועמים  מוקרטית 
ביש־ ארה"ב  שגריר 
ישראל  ושגריר  ראל 

בארה"ב
מעו־ השניים 
היתר  מתן  באי  רבים 
כניסה לשתי מחוקקות 

דמוקרטיות לישראל
אברהם  מאת 

ויסמן
בכלי  דיווח  לפי 
בארה"ב,  תקשורת 
הדמוקר־ במפלגה 
שג־ על  זועמים  טית 
ריר ישראל בארה"ב, 
על  וכן  דרמר,  רון 
ביש־ ארה"ב  שגריר 
פרידמן,  דיוויד  ראל, 
מעורבותם  בעקבות 
של  כניסתן  בסירוב 
הקונ־ חברות  שתי 
הדמוקרטיות  גרס 
הקיצוני  מהשמאל 
מדינת  של  לשטחה 

ישראל. 
הדיווח,  לפי 
הדמוק־ המחוקקים 
רטים שוקלים לנקוט 
כנגד  תגמול  בצעדי 

שני הגורמים. 
ישראל  כזכור, 
כניסתה  את  מנעה 
עומאר  אילהאן  של 
ואפש־ לישראל 
של  כניסתה  את  רה 
תחת  טאליב  רשידה 

מגבלות.

mailto:ttahemek@gmail.com
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דיווח: 
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השניים מעורבים באי מתן היתר כניסה לשתי מחוקקות דמוקרטיות לישראל
מ‡ ‡ברהם ויסמן

לפי דיווח בכלי תקשורת בארה"ב, 

במפלגה הדמוקרטית זועמים על שגריר 

ישראל בארה"ב, רון דרמר, וכן על שגריר 
בעק־ פרידמן,  דיוויד  בישראל,  ארה"ב 
בות מעורבותם בסירוב כניסתן של שתי 
חברות הקונגרס הדמוקרטיות מהשמאל 

הקיצוני לשטחה של מדינת ישראל. 
הדמוקר־ המחוקקים  הדיווח,  לפי 
כנגד  תגמול  בצעדי  לנקוט  שוקלים  טים 

שני הגורמים. 

כניסתה  את  מנעה  ישראל  כזכור, 

של אילהאן עומאר לישראל ואפשרה את 

כניסתה של רשידה טאליב תחת מגבלות.

נתניהו: אם 
יידרש – נצא 
למערכה רחבה

בעקבות הטענות על שיקולי 
בחירות בהתנהלותו מול החמאס, 

הצהיר נתניהו: "השיקולים ענייניים 
בלבד"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הממשלה,  ראש 
בנימין נתניהו, התייחס 
לפני  (ראשון)  אתמול 
לאוקראינה  יציאתו 
נגדו  שנשמעו  לטענות 
כנגד  פועל  אינו  כי 
משיקולי  החמאס 
״שמעתי  בחירות.  
נמנע  שאני  אמירות 
בגלל  למבצע  מלצאת 
הבחירות",  שיקולי 
אמר. "זה לא נכון. אם 
נצא    - יידרש  הדבר 

למערכה רחבה״.
מבקש  "אני 
על  צה"ל  את  לשבח 
הפעולה שחיסלה את־
בשטח  מחבלים  מול 5 
נתניהו  הוסיף  עזה", 
למטוס,  עלייתו  לפני 
היא  שלי  "המשימה 
הביטחון  על  לשמור 
עו־ אנחנו  השקט.  ועל 
הפעולות  כל  את  שים 
השני  והצד  הנדרשות 
ומרגיש  היטב,  יודע 
היטב את נחת זרוענו". 
אמי־ "שמעתי 

רות שאני נמנע לצאת 
בגלל  רחב  למבצע 
זה  בחירות.  שיקולי 
לא נכון, כל מי שמכיר 
שהשיקו־ יודע  אותי 
ענייניים  הם  שלי  לים 
שאני  אמיתיים  הם 
פעולה  בשיתוף  פועל 
הבי־ כוחות  עם  מלא 
וב־ בתקיפות  טחון, 

שיקול דעת. אם הדבר 
למ־ נצא  אנחנו  יידרש 
קשר  בלי  רחבה  ערכה 

מה  נעשה  לבחירות. 
מדינת  למען  שדרוש 

ישראל". 
דיווח: 

הד־ במפלגה 
על  זועמים  מוקרטית 
ביש־ ארה"ב  שגריר 
ישראל  ושגריר  ראל 

בארה"ב
מעו־ השניים 
היתר  מתן  באי  רבים 
כניסה לשתי מחוקקות 

דמוקרטיות לישראל
אברהם  מאת 

ויסמן
בכלי  דיווח  לפי 
בארה"ב,  תקשורת 
הדמוקר־ במפלגה 
שג־ על  זועמים  טית 
ריר ישראל בארה"ב, 
על  וכן  דרמר,  רון 
ביש־ ארה"ב  שגריר 
פרידמן,  דיוויד  ראל, 
מעורבותם  בעקבות 
של  כניסתן  בסירוב 
הקונ־ חברות  שתי 

הדמוקרטיות  גרס 
הקיצוני  מהשמאל 
מדינת  של  לשטחה 

ישראל. 
הדיווח,  לפי 
הדמוק־ המחוקקים 
רטים שוקלים לנקוט 
כנגד  תגמול  בצעדי 

שני הגורמים. 
ישראל  כזכור, 
כניסתה  את  מנעה 
עומאר  אילהאן  של 
ואפש־ לישראל 
של  כניסתה  את  רה 
תחת  טאליב  רשידה 

מגבלות.

http://bit.ly/33KzSz9-zilber-ksafim
mailto:office@a-zilber.com
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שעות לאחר האישור: 

בג''ץ הקפיא את מינוי של עו''ד אופיר כהן לתפקיד מנכ''ל משרד המשפטים
מ‡: ח. פרנ˜ל

שעות לאחר שהוועדה למינוי בכירים אישרה את 
מינוי של אל''מ עו''ד אופיר כהן למנכ''ל משרד המש־
פטים במקומה של אמי פלמור, הקפיא בג''ץ את המינוי 

בעקבות עתירה של התנועה שלאיכות השלטון.
אל"מ (במיל') עו"ד אופיר כהן, בן 43, נשוי ואב 
לשלושה, הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני 

בדי־ המתמחה  עו"ד  הוא  במקצועו  המדינה.  במדעי 
על  נמנה  הוא  מוניציפאלי.  ומיסוי  מקרקעין  נדל"ן,  ני 
הוביל  בה  המילואים,  משרתי  עמותת  וראשי  מייסדי 
וקידם תהליכי חקיקה ותיקון תקנות מול בכירים בשי־

רות הציבורי, נבחרי ציבור ובוועדות הכנסת השונות.
מינויו  את  שקידם  אוחנה  אמיר  המשפטים  שר 
(במיל׳)  ״אל"מ  כי  ואמר  להתפתחויות  הגיב  כהן,  של 
במ־ ביותר  הראויים  מהמינויים  הוא  כהן  אופיר  עו"ד 

שנותיו  את  שתרם  באדם  מדובר  הממשלה.  שרדי 
היפות ביותר לשירות ביטחון מדינת ישראל ונושא על 
משפטיים  כישורים  בעל  הוא  היקר.  המחיר  את  גופו 
למינויים  הוועדה  שקבעה  כפי  מתאימים  וניהוליים 
בדקדקנות  שדנה  המדינה,  שירות  בנציבות  בכירים 
ית־ העליון  ביהמ"ש  שגם  ומעריך  מקווה  אני  במינויו. 

רשם כך.״
מהתנועה לאיכות השלטון נמסר כי: "חוות הדעת 

של וועדת המינויים מעלה סימני שאלה קשים ביותר 
לגבי טיב השיקולים שהופעלו בהליך המינוי של עו"ד 
כהן, אשר כל כולו עומד בסתירה ישירה להוראות הב־
כדי  עד  בחירות -  בתקופת  היועמ"ש  בהנחיות  רורות 
ריקון מוחלט של ההנחיות מתוכנן... אין ספק שיש בצו 
הביניים על מנת להעיד כאלף עדים על כך שגם דעתו 
של בית המשפט לא נחה מההסברים, או אי ההסברים, 
של השר, ואנו מקווים כי בסוף ההליך ייפסל מינוי זה".

הרוג ושלושה 
פצועים 

בתאונה בצפון
התאונה החזיתית התרחשה בכביש 

90 בקטע שבין קיבוץ אפיקים 
לאשדות יעקב ◆ הכביש נחסם לשני 

הכיוונים

מ‡: מ. יו„
קל  נפצעו  ושלושה  אתמול  נהרג  אחד  אדם 
עד בינוני בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב 
שהתרחשה אתמול בכביש 90 בקטע שבין קיבוץ 
פונו  הפצועים  שבצפון.  יעקב  לאשדות  אפיקים 
לבית החולים פוריה. הכביש נחסם לשני הכיוונים.
ההגעה  על  סיפר  פולקוב  דניס  הפרמדיק 
לזירה האירוע ואמר כי "כשהגענו למקום טיפלנו 
פינינו  מכן  ולאחר  בטן  לפגיעת  חשד  עם   17 בבן 
אותו לבית החולים פוריה במצב בינוני. מצאנו עוד 
בדיקה  ולאחר  מערכתיות,  רב  פגיעות  עם  פצוע 
ללא דופק וללא נשימה נאלצנו לקבוע את מותו".

השריפה 
שפרצה ליד 
בית מאיר - 

נגרמה מהצתות
בדליקה שהייתה בשבוע שעבר בהרי 

ירושלים השתתפו 15 צוותי כיבוי 
ומטוסים ◆ תוך כדי פעולות הכיבוי 

איתרו הכוחות מוקד נוסף

מ‡: מ. יו„
השריפה שפרצה ביום חמישי האחרון באזור 
היישובים בית מאיר ושורש שבהרי ירושלים, נג־
רמה מהצתות. תוך כדי פעולות הכיבוי זיהו לוחמי 
האש מוקד נוסף שהתפתח באזור. צוותי כיבוי ומ־
טוסים מטייסת הכיבוי פעלו במקום במשך שעות 

כדי לבלום את התפשטות האש לתוך היישובים.
אזור  באותו  שריפה  פרצה  החודש  בתחילת 
וקו הבתים הראשון והשני במושב בית מאיר פונו 
בשל עשן סמוך. במקום פעלו 20 צוותי כיבוי שמ־
נעו מהאש להגיע לבתים. במקרה זה נבדקה האפ־
במ־ באזור.  ירי  מטווח  בשל  פרצה  שהאש  שרות 
קום פעלו כוחות הכיבוי ללא מטוסים של יחידת 
הכיבוי, וגורמים יודעי דבר טענו שהם מקורקעים 

עקב זיהום בדלק.
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ליברמן יחתום 
על הסכם 

עודפים עם 
כחול לבן: "לא 

רואה בעיה"
לדבריו הוא יתמוך אך ורק במועמד 
שיצהיר על הקמת ממשלת אחדות, 
בין אם זה יהיה נתניהו ובין אם זה 

יהיה גנץ

מ‡: ח. פרנ˜ל
בי־ ישראל  יו"ר 
ליברמן  אביגדור  תנו 
(ראשון)  אמש  אישר 
לחתום  כוונתו  את 
עודפים  הסכם  על 
לקראת  לבן  כחול  עם 
כי  וטען  הבחירות, 
טכני  בפרט  מדובר 
לרשת  בריאיון  בלבד. 
את  ליברמן  תקף  ב' 
בנימין  הממשלה  ראש 
מדיניותו  על  נתניהו 
הוא  כי  וטען  בעזה 
למדי־ חזרה  "מנע 
סיכולים  של  ניות 
רק  ולא  ממוקדים. 
שהוא מנע הוא מעניק 
לחמאס חסינות. יתרה 
מתכוון  הוא  מזאת 
בסוף  להם  להעביר 
מי־ עשרות  החודש 
אחרי   – דולרים  ליוני 
רצח  על  בירכו  שהם 

יהודים".
טכני  צד  "זה 

ליברמן  אמר  בלבד", 
העודפים  הסכם  על 
"בפעם  המתוכנן 
חתמתי  הקודמת 
הם  שקד,  איילת  עם 
הפעם חתמו עם הלי־
אופציות  הרבה  כוד. 
רואה  לא  ולכן  אין 
על  נוסף  בעיה".  שום 
כך, אמר כי הוא יתמוך 
רק במועמד שיתחייב 
הקרובות  בבחירות 
אח־ ממשלת  להרכיב 
"הראשון  רחבה:  דות 
ממשלת  על  שיתחייב 
נתמוך   – אחדות 
לשום  ניכנס  לא  בו. 
של  לא  צרה,  ממשלה 

נתניהו ולא של גנץ".
במער־ זאת,  עם 
מערי־ הפוליטית  כת 
ליב־ חתימת  כי  כים, 
רמן על הסכם עודפים 
עם כחול לבן תקל על 
כש־ להציגו  נתניהו 

מאל.

נתניהו יצא לביקור בן יומיים באוקראינה
במערכת הפוליטית מעריכים: התזמון – קריצה לקול הרוסי

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול  יצא  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
במהלך  באוקראינה.  יומיים  של  לביקור  (ראשון) 
נשיא  עם  להיפגש  היתר,  בין  נתניהו,  צפוי  ביקורו 
טקס  ולערוך  זלנסקי  ולדימיר  החדש  אוקראינה 
עשרות  נרצחו  שבו  ההריגה  גיא  יאר,  באבי  באתר 
הביקור  במהלך  הנאצים.  ידי  על  יהודים  אלפי 

צפויים להיחתם הסכמי שיתופי פעולה 
כלכליים בין שתי המדינות. גורמים במ־
קשר  גם  שיש  טוענים  הפוליטית  ערכת 
המתקרבות  הבחירות  לבין  הביקור  בין 
נתניהו  של  טבעי  רצון  וקיים  בישראל 
הרוסית  השפה  לדוברי  בכך  לקרוץ 

שחיים בישראל.

קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

בהובלת: ד"ר דורון שר אבי וישורון פישר
רכז הקורס: יחיאל חרז

משך הקורס: 13 חודשים, 60 ימי סיור ו 345 שעות עיוניות 
הלימודים העיוניים יתקיימו בימי ב' בערב בהיכל שלמה, ירושלים. 

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

מועד פתיחת הקורס: כ»ט בתשרי תש»ף (28.10.19)

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

073-3742111 גו  י >> או חי ולהרשמה לחצו כאן  לפרטים 

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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ליברמן יחתום 
על הסכם 

עודפים עם 
כחול לבן: "לא 

רואה בעיה"
לדבריו הוא יתמוך אך ורק במועמד 
שיצהיר על הקמת ממשלת אחדות, 
בין אם זה יהיה נתניהו ובין אם זה 

יהיה גנץ

מ‡: ח. פרנ˜ל
בי־ ישראל  יו"ר 
ליברמן  אביגדור  תנו 
(ראשון)  אמש  אישר 
לחתום  כוונתו  את 
עודפים  הסכם  על 
לקראת  לבן  כחול  עם 
כי  וטען  הבחירות, 
טכני  בפרט  מדובר 
לרשת  בריאיון  בלבד. 
את  ליברמן  תקף  ב' 
בנימין  הממשלה  ראש 
מדיניותו  על  נתניהו 
הוא  כי  וטען  בעזה 
למדי־ חזרה  "מנע 
סיכולים  של  ניות 
רק  ולא  ממוקדים. 
שהוא מנע הוא מעניק 
לחמאס חסינות. יתרה 
מתכוון  הוא  מזאת 
בסוף  להם  להעביר 
מי־ עשרות  החודש 
אחרי   – דולרים  ליוני 
רצח  על  בירכו  שהם 

יהודים".
טכני  צד  "זה 

ליברמן  אמר  בלבד", 
העודפים  הסכם  על 
"בפעם  המתוכנן 
חתמתי  הקודמת 
הם  שקד,  איילת  עם 
הפעם חתמו עם הלי־
אופציות  הרבה  כוד. 
רואה  לא  ולכן  אין 
על  נוסף  בעיה".  שום 
כך, אמר כי הוא יתמוך 
רק במועמד שיתחייב 
הקרובות  בבחירות 
אח־ ממשלת  להרכיב 
"הראשון  רחבה:  דות 
ממשלת  על  שיתחייב 
נתמוך   – אחדות 
לשום  ניכנס  לא  בו. 
של  לא  צרה,  ממשלה 

נתניהו ולא של גנץ".
במער־ זאת,  עם 
מערי־ הפוליטית  כת 
ליב־ חתימת  כי  כים, 
רמן על הסכם עודפים 
עם כחול לבן תקל על 
כש־ להציגו  נתניהו 

מאל.

נתניהו יצא לביקור בן יומיים באוקראינה
במערכת הפוליטית מעריכים: התזמון – קריצה לקול הרוסי

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול  יצא  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
במהלך  באוקראינה.  יומיים  של  לביקור  (ראשון) 
נשיא  עם  להיפגש  היתר,  בין  נתניהו,  צפוי  ביקורו 
טקס  ולערוך  זלנסקי  ולדימיר  החדש  אוקראינה 
עשרות  נרצחו  שבו  ההריגה  גיא  יאר,  באבי  באתר 
הביקור  במהלך  הנאצים.  ידי  על  יהודים  אלפי 

צפויים להיחתם הסכמי שיתופי פעולה 
כלכליים בין שתי המדינות. גורמים במ־
קשר  גם  שיש  טוענים  הפוליטית  ערכת 
המתקרבות  הבחירות  לבין  הביקור  בין 
נתניהו  של  טבעי  רצון  וקיים  בישראל 
הרוסית  השפה  לדוברי  בכך  לקרוץ 

שחיים בישראל.

קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

בהובלת: ד"ר דורון שר אבי וישורון פישר
רכז הקורס: יחיאל חרז

משך הקורס: 13 חודשים, 60 ימי סיור ו 345 שעות עיוניות 
הלימודים העיוניים יתקיימו בימי ב' בערב בהיכל שלמה, ירושלים. 

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

מועד פתיחת הקורס: כ»ט בתשרי תש»ף (28.10.19)

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

073-3742111 גו  י >> או חי ולהרשמה לחצו כאן  לפרטים 

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
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7 יום שני י"ח מנחם אב תשע"ט 19/08/2019

חמאס: "על האו"ם ומצרים 
להתערב בדחיפות"

דובר הארגון על האירוע שבו חוסלו כמה מחבלים: "ההתנגדות 
מנהלת את המאבק עם ישראל בכוח ובחכמה" ◆ גם ארגון 

הג'יאהד האיסלאמי הגיב לתקרית

מ‡: מ. יו„
אתמול  אישרו  בעזה 
של  חיסולם  את  בבוקר 
שלושה מהמחבלים שניסו 
הגדר.  את  אמש  לחצות 
חיל  תקיפת  בעקבות 
השלושה  חוסלו  האוויר 
ופו־ נפצע  נוסף  ומחבל 
החולים  בבית  לטיפול  נה 
הרצועה.  בצפון  האינדונזי 
בכלי  שפורסמו  בתמונות 
ניתן  ערביים,  תקשורת 
לבשו  שהמחבלים  לראות 

אפודי מגן. 
המחבלים  שלושת 
סמיר  מוחמד  הם  שנהרגו 
מחמוד   ,21 בן  תראמסי 

 22 בן  אל-וולאידה  עאדל 
ומחמוד אבו נאמוס בן 23.

אתמול  הגיב  חמאס 
לפי  חוסלו  שבה  לתקרית 
שלושה  ברצועה  דיווחים 
הארגון,  דובר  מחבלים. 
למת־ קרא  ברהום,  פוזי 
ולנציגי  המצרים  ווכים 
באופן  להתערב  האו"ם 
עם  ההסדרה  במצב  דחוף 
לערוץ  בריאיון  ישראל. 
הדגיש  אל-יום  פלסטין 
ברהום כי המצב כפי שהוא 
והוסיף  להימשך,  יכול  לא 
כי "ההתנגדות מנהלת את 
בכוח  ישראל  עם  המאבק 

ובחוכמה".
הג'יהאד  ארגון 

הוא  גם  הגיב  האיסלאמי 
כי  ואמר  האירוע  על 
בק־ פגיעה  של  "הפשע 
נגד  זועמים  צעירים  בוצת 
והפ־ והמצור  התוקפנות 
מגיע  לאל-אקצא  ריצות 
נגד  המלחמה  במסגרת 

עמנו".
עבד  חמאס  דובר 
גם  קאנוע  אל-לטיף 
הלילה:  לתקרית  התייחס 
נמצא  שבו  והלחץ  "הכעס 
של  בפנים  יתפוצץ  עמנו 
את  יסיר  לא  אם  הכיבוש 
הריגה  עזה.  מעל  המצור 
צעי־ ארבעה  של  ופציעה 
רים זועמים זהו פשע חדש 

של הכיבוש".

ראש העיר שדרות בעקבות ההסלמה: 

"להתכונן ליציאה למלחמה"
 מ‡: מ. יו„

מתוחים  יומיים  לאחר 
מהרצועה  רקטות  ירי  שכללו 
לעוטף עזה אמר ראש עיריית 
"מזמן  דוידי:  אלון  שדרות 
למבצע  לצאת  צריכים  היינו 
להכות  מנת  על  בעזה  נרחב 
לאולפן  בריאיון  בחמאס". 
"במיוחד  הוסיף:  הוא  'ווינט' 
כשא־ הזה,  השבוע  רקע  על 
דברים  שנעשים  רואים  נחנו 
בגדה – הרצח של דביר שורק, 
שוטרים  לרצוח  הניסיונות 
הדריסה  פיגוע  הבית,  בהר 
ביום שישי – צריך להכות בהם. 
זאת  לעשות  צריכים  היינו 
לעשות  צריכים  ואנחנו  בעבר, 

את זה גם היום".
דוידי  הקפיד  במקביל 
בראש  תומך  שהוא  להדגיש 
ומ־ נתניהו  בנימין  הממשלה 
המצב:  של  המורכבות  את  בין 
האחרון  בביקור  אמר  "הוא 

למ־ להתכונן  שצריך  כאן  שלו 
צריך  אומר  ואני  נרחב,  בצע 
לעשות מבצע נרחב. את העי־
חו־ בעוד  או  היום  אם   – תוי 
דש-חודשיים – צריכים לקבוע 

הצבא והדרג המדיני.
דוידי  אמר  הדברים  את 
של  האירועים  שרשרת  לאחר 
שוג־ שבת  בליל  השבוע:  סוף 

ליש־ עזה  מרצועת  רקטה  רה 
צה"ל  תקף  מכן  ולאחר  ראל, 
אתמול  ברצועה.  סמלי  באופן 
משטח  רקטות  שלוש  שוגרו 
הרצועה, שתיים יורטו על ידי 
בשד־ נפלה  ואחת  ברזל  כיפת 
רות. הבוקר הרג צה"ל שלושה 
לגדר  שהתקרבו  פלסטינים 

המערכת.

תנובה מציגה שחיקה בנתח 
השוק; שטראוס מתחזקת

גם מחלבת טרה של החברה המרכזית למשקאות מציגה ירידה בנתח השוק, והיא 
מאבדת 39 מיליון שקל

מ‡: יר‡ל לבי‡
והחלב  המזון  לחברת  מכה 
'סטורנקסט',  בישראל: על פי נתוני 
האוספת אינפורמציה מרוב הקופות 
ביש־ השיווק  ברשתות  הרושמות 
בשוק  תנובה  של  השוק  נתח  ראל, 
לראשונה  ירד  ותחליפיו  החלב 
בחודש יולי אל מתחת ל- 49%, עם 
נתח שוק שעומד על 48.8%, לעומת 
אשת־ המקבילה  בתקופה   49.5%
השחיקה  את  מנמקים  בחברה  קד. 
היא  עמו  בחמאה  האדיר  במחסור 
האחרונים,  בחודשים  מתמודדת 
בפיקוח  המחירים  עדכון  למרות 

כלפי מעלה בפסיקת בג"ץ.
נתוני  פי  על  זאת,  למרות 
השוק  נתח  נשחקה  'סטורנקסט' 
האחרות.  בגזרות  גם  תנובה  של 

משקאות  בקטגוריית  לדוגמה,  כך 
יולי  בחודש  החברה  רשמה  החלב 
במכירות   32% של  בהיקף  ירידה 
הכספיות בקטגוריה, כאשר בניתוח 
מדובר  השנה  מתחילת  השוק  נתוני 
הפסד  של 23.3% -  כוללת  בירידה 
של כ-13.4 מיליון שקלים. עם זאת, 
מציגה  המכירות  שיעור  אל  במבט 
תנובה עלייה של קרוב לאחוז בחו־
דש יולי וגידול כספי של 2.5% במ־
כירות מתחילת 2019 ביחס לשבעת 
אך  אשתקד.  המקבילים  החודשים 
לשמח  אמורים  לא  אלה  נתונים  גם 
מאחר  בחברה,  המניות  בעלי  את 
של  ישיריה  תוצאה  הינו  רובו  ורוב 
התייקרות מחירי מוצרי החלב שב־

פיקוח.
החברה  של  טרה  מחלבת  גם 
ירידה  מציגה  למשקאות  המרכזית 

מי־  39 מאבדת  והיא  השוק,  בנתח 
יולי  בחודש  אחזה  טרה  שקל.  ליון 
לעומת  השוק,  מנתח  ב-11.6% 
12.3% בתקופה המקבילה אשתקד, 
היחי־ החלב  מוצרי  יצרנית  והיא 
הן  במכירות  שחיקה  שרשמה  דה 
והן  של 3.4%,  בשיעור  יולי  בחודש 
 ,6.7% של  בשיעור  השנה  מתחילת 

למרות גידול של 2.5% בשוק כולו.
דווקא  בשטראוס  מנגד, 
ב-23.4%  יולי  לחודש  נכון  אוחזים 
בתקו־ לעומת 22.1%  השוק,  מנתח 
פה המקבילה אשתקד. מדובר בקצב 
הגידול הגדול ביותר - 5.8% בשב־
עת החודשים הראשונים של השנה, 
אשת־ המקבילה  התקופה  לעומת 
רשמו  תנובה  וגם  שטראוס  גם  קד. 
של 59  כספי  גידול  השנה  מתחילת 

מיליון שקל במכירות.
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חמאס: "על האו"ם ומצרים 
להתערב בדחיפות"

דובר הארגון על האירוע שבו חוסלו כמה מחבלים: "ההתנגדות 
מנהלת את המאבק עם ישראל בכוח ובחכמה" ◆ גם ארגון 

הג'יאהד האיסלאמי הגיב לתקרית

מ‡: מ. יו„
אתמול  אישרו  בעזה 
של  חיסולם  את  בבוקר 
שלושה מהמחבלים שניסו 
הגדר.  את  אמש  לחצות 
חיל  תקיפת  בעקבות 
השלושה  חוסלו  האוויר 
ופו־ נפצע  נוסף  ומחבל 
החולים  בבית  לטיפול  נה 
הרצועה.  בצפון  האינדונזי 
בכלי  שפורסמו  בתמונות 
ניתן  ערביים,  תקשורת 
לבשו  שהמחבלים  לראות 

אפודי מגן. 
המחבלים  שלושת 
סמיר  מוחמד  הם  שנהרגו 
מחמוד   ,21 בן  תראמסי 

 22 בן  אל-וולאידה  עאדל 
ומחמוד אבו נאמוס בן 23.

אתמול  הגיב  חמאס 
לפי  חוסלו  שבה  לתקרית 
שלושה  ברצועה  דיווחים 
הארגון,  דובר  מחבלים. 
למת־ קרא  ברהום,  פוזי 
ולנציגי  המצרים  ווכים 
באופן  להתערב  האו"ם 
עם  ההסדרה  במצב  דחוף 
לערוץ  בריאיון  ישראל. 
הדגיש  אל-יום  פלסטין 
ברהום כי המצב כפי שהוא 
והוסיף  להימשך,  יכול  לא 
כי "ההתנגדות מנהלת את 
בכוח  ישראל  עם  המאבק 

ובחוכמה".
הג'יהאד  ארגון 

הוא  גם  הגיב  האיסלאמי 
כי  ואמר  האירוע  על 
בק־ פגיעה  של  "הפשע 
נגד  זועמים  צעירים  בוצת 
והפ־ והמצור  התוקפנות 
מגיע  לאל-אקצא  ריצות 
נגד  המלחמה  במסגרת 

עמנו".
עבד  חמאס  דובר 
גם  קאנוע  אל-לטיף 
הלילה:  לתקרית  התייחס 
נמצא  שבו  והלחץ  "הכעס 
של  בפנים  יתפוצץ  עמנו 
את  יסיר  לא  אם  הכיבוש 
הריגה  עזה.  מעל  המצור 
צעי־ ארבעה  של  ופציעה 
רים זועמים זהו פשע חדש 

של הכיבוש".

ראש העיר שדרות בעקבות ההסלמה: 

"להתכונן ליציאה למלחמה"
 מ‡: מ. יו„

מתוחים  יומיים  לאחר 
מהרצועה  רקטות  ירי  שכללו 
לעוטף עזה אמר ראש עיריית 
"מזמן  דוידי:  אלון  שדרות 
למבצע  לצאת  צריכים  היינו 
להכות  מנת  על  בעזה  נרחב 
לאולפן  בריאיון  בחמאס". 
"במיוחד  הוסיף:  הוא  'ווינט' 
כשא־ הזה,  השבוע  רקע  על 
דברים  שנעשים  רואים  נחנו 
בגדה – הרצח של דביר שורק, 
שוטרים  לרצוח  הניסיונות 
הדריסה  פיגוע  הבית,  בהר 
ביום שישי – צריך להכות בהם. 
זאת  לעשות  צריכים  היינו 
לעשות  צריכים  ואנחנו  בעבר, 

את זה גם היום".
דוידי  הקפיד  במקביל 
בראש  תומך  שהוא  להדגיש 
ומ־ נתניהו  בנימין  הממשלה 
המצב:  של  המורכבות  את  בין 
האחרון  בביקור  אמר  "הוא 

למ־ להתכונן  שצריך  כאן  שלו 
צריך  אומר  ואני  נרחב,  בצע 
לעשות מבצע נרחב. את העי־
חו־ בעוד  או  היום  אם   – תוי 
דש-חודשיים – צריכים לקבוע 

הצבא והדרג המדיני.
דוידי  אמר  הדברים  את 
של  האירועים  שרשרת  לאחר 
שוג־ שבת  בליל  השבוע:  סוף 

ליש־ עזה  מרצועת  רקטה  רה 
צה"ל  תקף  מכן  ולאחר  ראל, 
אתמול  ברצועה.  סמלי  באופן 
משטח  רקטות  שלוש  שוגרו 
הרצועה, שתיים יורטו על ידי 
בשד־ נפלה  ואחת  ברזל  כיפת 
רות. הבוקר הרג צה"ל שלושה 
לגדר  שהתקרבו  פלסטינים 

המערכת.

תנובה מציגה שחיקה בנתח 
השוק; שטראוס מתחזקת

גם מחלבת טרה של החברה המרכזית למשקאות מציגה ירידה בנתח השוק, והיא 
מאבדת 39 מיליון שקל

מ‡: יר‡ל לבי‡
והחלב  המזון  לחברת  מכה 
'סטורנקסט',  בישראל: על פי נתוני 
האוספת אינפורמציה מרוב הקופות 
ביש־ השיווק  ברשתות  הרושמות 
בשוק  תנובה  של  השוק  נתח  ראל, 
לראשונה  ירד  ותחליפיו  החלב 
בחודש יולי אל מתחת ל- 49%, עם 
נתח שוק שעומד על 48.8%, לעומת 
אשת־ המקבילה  בתקופה   49.5%
השחיקה  את  מנמקים  בחברה  קד. 
היא  עמו  בחמאה  האדיר  במחסור 
האחרונים,  בחודשים  מתמודדת 
בפיקוח  המחירים  עדכון  למרות 

כלפי מעלה בפסיקת בג"ץ.
נתוני  פי  על  זאת,  למרות 
השוק  נתח  נשחקה  'סטורנקסט' 
האחרות.  בגזרות  גם  תנובה  של 

משקאות  בקטגוריית  לדוגמה,  כך 
יולי  בחודש  החברה  רשמה  החלב 
במכירות   32% של  בהיקף  ירידה 
הכספיות בקטגוריה, כאשר בניתוח 
מדובר  השנה  מתחילת  השוק  נתוני 
הפסד  של 23.3% -  כוללת  בירידה 
של כ-13.4 מיליון שקלים. עם זאת, 
מציגה  המכירות  שיעור  אל  במבט 
תנובה עלייה של קרוב לאחוז בחו־
דש יולי וגידול כספי של 2.5% במ־
כירות מתחילת 2019 ביחס לשבעת 
אך  אשתקד.  המקבילים  החודשים 
לשמח  אמורים  לא  אלה  נתונים  גם 
מאחר  בחברה,  המניות  בעלי  את 
של  ישיריה  תוצאה  הינו  רובו  ורוב 
התייקרות מחירי מוצרי החלב שב־

פיקוח.
החברה  של  טרה  מחלבת  גם 
ירידה  מציגה  למשקאות  המרכזית 

מי־  39 מאבדת  והיא  השוק,  בנתח 
יולי  בחודש  אחזה  טרה  שקל.  ליון 
לעומת  השוק,  מנתח  ב-11.6% 
12.3% בתקופה המקבילה אשתקד, 
היחי־ החלב  מוצרי  יצרנית  והיא 
הן  במכירות  שחיקה  שרשמה  דה 
והן  של 3.4%,  בשיעור  יולי  בחודש 
 ,6.7% של  בשיעור  השנה  מתחילת 

למרות גידול של 2.5% בשוק כולו.
דווקא  בשטראוס  מנגד, 
ב-23.4%  יולי  לחודש  נכון  אוחזים 
בתקו־ לעומת 22.1%  השוק,  מנתח 
פה המקבילה אשתקד. מדובר בקצב 
הגידול הגדול ביותר - 5.8% בשב־
עת החודשים הראשונים של השנה, 
אשת־ המקבילה  התקופה  לעומת 
רשמו  תנובה  וגם  שטראוס  גם  קד. 
של 59  כספי  גידול  השנה  מתחילת 

מיליון שקל במכירות.



יום שני י"ח מנחם אב תשע"ט 819/08/2019

הגרלת מחיר למשתכן הבאה - עוד לפני הבחירות
בהגרלה האחרונה, נרשם ביקוש שיא ◆ מתוך 23,822 נרשמים אליה, התמודדו כ-16,500 על דירות בבני ברק ובתל אביב

מ‡: יר‡ל לבי‡
'מחיר  הממשלתית  הדיור  תוכנית 
למשתכן' עדיין כאן, לפחות עד לבחירות. 
לצאת  צפויה  'גלובס',  של  הדיווח  פי  על 
למשתכן  מחיר  הגרלת  כשבועיים  בעוד 
להגר־ ביחס  מצומצמת  שתהיה  הבאה, 
יחידות  כ-3,000  ותכלול  הקודמות  לות 

חיפה,  ראשל"צ,  ירושלים,  בערים  דיור 
שאן  בית  אדומים  מעלה  נצרת,  אשקלון, 

והמועצה המקומית טוראען.
ביקוש  נרשם  האחרונה,  בהגרלה 
אליה,  נרשמים   23,822 כשמתוך  שיא, 
ברק  בבני  דירות  על  כ-16,500  התמודדו 

ובתל אביב.

הלמ"ס  נתוני  התפרסמו  כך,  בתוך 
כי  עולה  ומהם  השנה,  של  השני  לרבעון 
הדי־ רכישת  את  הביא  למשתכן  מחיר 
של 2016   הגבוהות  לרמות  החדשות  רות 
מהחודשים  אחד  היה  האחרון  יוני  וכי 
האחרונות  השנים  ב-3  ביותר  ה"כבדים" 
 .2,550  - חדשות  דירות  מכירת  מבחינת 

אגב,  סיבה  מאותה 
באר-שבע,  הגיעו 
וראש-העין  חריש 
הדי־ מכירת  לצמרת 
בארץ,  החדשות  רות 
תל-אביב  לפני  הרבה 

וירושלים.

במקום 530730

3 חלקיםחליפה ח"ב

חה20%כל מוצרי ברודווי
הנ

הלבשה כללית

נם
מותגי וולטקס מדיסון1+4חי

י

טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

אין כפל מבצעים,
הזול מביניהם, עד גמר המלאי,

ברודווי רשאית להפסיק
את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

במקום 330450חליפה ח"ב

מבצע בין הזמנים זה ההזדמנות שלך

להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית באיכות בלתי מתפשרת - במחיר משתלם!

המבצע כולל מוצרי איכות של מותג הבית 'ברודווי'

בין התאריכים: י"א אב - כ"ט אב בלבד

חליפה

שעות פתיחה מיוחדות לבין הזמנים: לפנה"צ 11:30-14:00, אחה"צ 17:00-21:30

ראש עיריית 
חיפה על 

ההפרדה בחיפה: 
"מי אני שאכתיב 

לחרדים"
כך אמרה בזעם ראשת העיר על 
התביעה המחוצפת של שדולת 

הנשים הרפורמיות לבטל הופעת 
מוטי שטיינמץ אם היא תהיה 

בהפרדה

מ‡: יר‡ל לבי‡
האירוע  סערת 
שוככת.  לא  בהפרדה 
הזמר  של  ההופעה 
שטיינמץ  מוטי  החרדי 
מאחו־ כבר  בעפולה 
העיניים  אבל  רינו, 
מתו־ להופעה  נשואות 
כננת של שטיינמץ ושל 
במרכז  דוד  בן  מרדכי 
הקונגרסים בחיפה ומ־
תוכננת להתקיים בפני 

גברים בלבד.
הנשים  שדולת 
עי־ לראש  פנתה  כבר 
בבקשה  חיפה  ריית 
ההופעה,  את  לבטל 
עינת  העיר  ראש 
התייחסה  רותם  קליש 
ליוסי  בראיון  לסוגיה 
בתכניתו  מזרחי 
קליש   .104.5FM-ב
לקבל  "קשה  אמרה: 
שלי,  הליברליות  את 
שהיא  בחיפה  במיוחד 
שרוצים  מגוונת  עיר 
החיים  את  לחיות 
אני  מי  אחרת.  שלהם 
כ"כ  אני  להם?  שאגיד 
מו־ לא  שאני  ליברלית 
באורח  להתערב  כנה 
הסבי־ שלהם",  החיים 

רה קליש רותם. "הייתי 
בהפרדה  באירועים 
שרוצה  ומי  בחיפה 
אליי.  שיפנה  לשנות 
גם לנשים יש אירועים 

משלהן".
שנש־ בפנייה 
העירייה  לראש  לחה 
המש־ היועצת  ואל 
העירייה,  של  פטית 
עו"ד ימית קליין, לפני 
דורשת  ימים,  שלושה 
את  לבטל  השדולה 
שהוא  בטענה  האירוע 
לטע־ לחוק.  מנוגד 
מנכ"לית  הפונות,  נת 
גרא  מיכל  השדולה, 
מרים  ועו"ד  מרגליות 
קי־ מנהלת  זלקינד, 
וחקי־ מדיניות  דום 
האירוע  בשדולה,  קה 
עירוני  באולם  ייערך 
זאת  העירייה,  ובחסות 
"הדרת  לחוק.  בניגוד 
הצי־ מהמרחב  נשים 
בק־ והפלייתן  בורי 
ציבורי  שירות  בלת 
אסורות,  פעולות  הן 
יסוד:  לחוק  המנוגדות 
וחירותו,  האדם  כבוד 
גמור  בניגוד  עומדות 

לעיקרון השוויון".

9 יום שני י"ח מנחם אב תשע"ט 19/08/2019

ברגע האחרון: 

האגרות לחוק חדלות פירעון 
אושרו כהוראת שעה

בנוסף, לפי התקנות, מי שהוא יחיד שמיוצג על ידי הסיוע המשפטי מטעם של חוסר 
יכולת כלכלית, אינו חייב לשלם את האגרה כתנאי לפתיחת הליך חדלות הפירעון

מ‡: יר‡ל לבי‡
בראשות  המיוחדת,  הוועדה 
חה"כ אוסנת מארק מהליכוד, איש־
מי־ אגרות  לגביית  התקנות  את  רה 
חידים בהליכי חדלות פירעון, בפני 
(הכנ"ר)  אלו  הליכים  על  הממונה 

ובפני רשמי ההוצאה לפועל.
כי  נכתב  הוועדה  בהודעת 
בעוד חודש (ב-15.9) תיכנס לתוקף 
חדלות  בתחום  הכוללת  הרפורמה 
הפירעון, המחליפה חקיקה מנדטו־

רית בת למעלה מ-80 שנה. התקנות 
ועדה  ידי  על  חריג  בהליך  אושרו 
מיוחדת שהוקמה רק לצורך כך, כדי 
מהאגרות  חלק  גביית  את  לאפשר 
בפני  בהליכים   – החדש  החוק  לפי 
(הכנ"ר)  פירעון  חדלות  על  הממונה 
שי־ הליכים  לגבי  לפועל.  ובהוצאה 
תנהלו בפני בימ"ש - הליכי חדלות 
פירעון של תאגידים, הליכים ליחי־
דים שנפתחים לבקשת נושה, והס־
להגיש  הממשלה  עתידה  חוב,  דרי 
החו־ ועדת  לאישור  לתקנות  תיקון 

קה שתוקם בכנסת הבאה.
שאושרו  האגרות  סכומי 

כיום:  הקיימות  לאגרות  בהשוואה 
נות־  – הליכים  ניהול  בעד  אגרה 

או  הנאמן  טרחת  משכר   20% רה 
כיום  גם  שמשולמים  ההסדר  מנהל 
אגרה  לכנ"ר;  השגחה"  כ"אגרת 
הלי־ לפתיחת  לצו  יחיד  לבקשת 
 ,₪  1600 של  בסכום  נותרה   – כים 
ונקרא  היום  שנגבה  לסכום  בדומה 
"פיקדון"; אגרה חדשה: 30 ₪ עבור 

כל תביעת חוב שמגיש נושה.
מי  התקנות,  לפי  בנוסף, 
הסיוע  ידי  על  שמיוצג  יחיד  שהוא 
יכו־ חוסר  של  מטעם  המשפטי 
את  לשלם  חייב  אינו  כלכלית,  לת 
חד־ הליך  לפתיחת  כתנאי  האגרה 
האג־ זאת,  במקום  הפירעון.  לות 
כחלק  ההליך  בסיום  תשולם  רה 
מתוך  הפירעון  חדלות  מהוצאות 
נכסי קופת הנשייה. היה ולא ימצא 
כדי  הנשייה  בקופת  כסף  מספיק 
החלק  האגרה,  מלוא  את  לשלם 

החסר יהיה פטור.
לתיקון  אגרה  בוטלה  בנוסף, 
כי  הוסכם   ,₪ בסך 18  חוב  תביעת 
הצמדה  הפרשי  מחייבים  ייגבו  לא 
במועד,  האגרה  את  שילמו  לא  אם 

שיח־ מי  יוכל  שבו  המועד  והוארך 
זור בו מבקשתו לצו חדלות פירעון 

לקבל החזר של חצי מסכום.
אשר  יעקב  הרב  חה"כ 
לנושא  התייחס  התורה  מיהדות 
במהלך הדיון בוועדה ואמר כי "אם 
סוציו-אקונומיים  קריטריונים  יש 
ברורים, אין צורך במנגנון כ"כ יקר 
יעילים  יהיו  הפקידים  ואם  וגדול 

לא יהיה עיכוב".
"אישור תקנות בעת הזו הוא 
חריג מאוד", אמר חה"כ הרב אורי 
מקלב מיהדות התורה בוועדה. "יש 
ואנחנו  לאזרחים  חשובה  משמעות 
מחמי־ עצמנו  למצוא  רוצים  לא 
לכן  לתקנו,  במקום  המצב  את  רים 
הציבו־ חובתנו  היא  שעה  הוראת 
ועדה  להקים  צריך  הזה  בזמן  רית. 
ות־ הפטור  למתן  הצעות  שתבחן 
ביאן לוועדה". מקלב הוסיף וביקש 
שבהליכים  האפשרות  את  לבחון 
של הוצל"פ לא תהיה אגרה. "אדם 
שאין לו לחם לקנות והוא מחלק את 
היא  האגרה  ילדים,  שני  בין  הלבן 
יקרה",  שזה  ואסור  בשבילו  חסם 

אמר מקלב.

ברש"פ מתנגדים להקמת בית 
חולים חדש בעזה

משמעותו של פרויקט כזה היא שיפור חד בשירותי הרפואה הניתנים לתושבי 
הרצועה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מתו־ החדש  החולים  בית 
כנן לכלול 16 מחלקות ולהיבנות 
הב־ תכנית  ארז.  למעבר  סמוך 
כחלק  ישראל  בידי  אושרה  נייה 
שהושגה  האש  הפסקת  מהבנות 
האו"ם,  נציגי  בחסות  חמאס  עם 
של  משמעותו  ומצרים.  קטאר 
פרויקט כזה היא שיפור חד בשי־
לתושבי  הניתנים  הרפואה  רותי 
על  שאושר  לאחר  אך  הרצועה 

הרשות  דווקא  הצדדים,  כל  ידי 
הפלסטינית היא זו שמנסה לסכל 

את הקמתו.
הב־ שרת  דיווחים,  פי  על 
כילה  מאי  הפלסטינית  ריאות 
לאחד  שעבר  בשבוע  הודיעה 
בר־ בפגישה  האו"ם  משליחי 
החולים  בית  הקמת  כי  מאללה 
היא "חלק מתוכנית להפריד את 
לדברי  מעזה".  המערבית  הגדה 
הקמת  של  המטרה  "אם  השרה, 

אנושית,  לא  היא  החולים  בית 
החו־ בתי  את  לפתח  אפשר  היה 
במקום".  ברצועה  הקיימים  לים 
הפרויקט  כי  השרה  הוסיפה  עוד 
אך  כהומניטרי  פניו  על  "נראה 
מסוכן",  פוליטי  אספקט  מסתיר 
להעביר  האו"ם  משליח  וביקשה 
הגורמים  לכל  הבא  המסר  את 
המעורבים: "הרשות הפלסטינית 
מבית  רשמי  באופן  ידיה  מסירה 

החולים החדש".

 2,500 דונם משמורת הטבע 
סוסיתא נשרפו

האש התפשטה במהירות בעקבות החום הקיצוני ונמשכה לאורך כל הלילה עד 
לשעות הבוקר בהם הושגה שליטה והשריפה לקראת כיבוי סופי

מ‡ פ. יוחנן
נשרפו  דונמים   2,500
השבוע  בסוף  שפרצה  בשריפה 
שבר־ סוסיתא  הטבע  בשמורת 
התפשטה  השריפה  הגולן.  מת 
הקיצוני  החום  בחסות  במהירות 

ששרר באזור. 
שנמשכו  הכיבוי  במאמצי 
לוח־ השתתפו  הלילה  לתוך 
רשות  פקחי  עם  יחד  האש  מי 
ליש־ קיימת  קרן  והגנים,  הטבע 
מהאזור.  וחקלאים  ,בוקרים  ראל 
כיבוי  מטוסי  של  גם  בסיוע  זאת 
הטבע  ברשות  לאזור.  שהוזנקו 
והגנים מציינים כי שמורת הטבע 
מרמת  היורד  מתלול   - סוסיתא 
מאופיינת  הכנרת  ועד  הגולן 
מעיינות  עם  עשבונית  בבתה 
זעירים עם צמחיית גדות סבוכה.

גדל  מהשמורה  בחלקים 
אטלנטית  אלה  של  פארק  יער 
שרידי  עם  יחד  עלים  קטן  ושקד 
חורש ים תיכוני . במצוק נחל עין 
גב צומחת קבוצת עצי אורן ירו־
שלים טבעיים, היחידים הידועים 

גם  מהווה  השמורה  בגולן.  כיום 
לדו־ שוטטות  ואזור  גידול  בית 
חרקים  עטלפי  צבאים,  רבנים, 
המקננים  דורסים  עופות  ומגוון 
הכולל  השמורה  שטח  במצוקים. 
הוא כ-18 אלף דונם ומתוכו כא־
הערכה  פי  על  כילתה  האש  מור 

ראשונית כ-2,500 דונם. 

ברשות הטבע והגנים מבק־
שים מציבור המטיילים והשוהים 
להקפיד  הפתוחים  בשטחים 
בשט־ אש  מהדלקת  ולהימנע 
הלאומים  והגנים  השמורות  חי 
לכך  המותרים  במקומות  למעט 
כל  על  הכיבוי  לגורמי  לדווח  וכן 

חשד להתלקחות שריפה.
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ברגע האחרון: 

האגרות לחוק חדלות פירעון 
אושרו כהוראת שעה

בנוסף, לפי התקנות, מי שהוא יחיד שמיוצג על ידי הסיוע המשפטי מטעם של חוסר 
יכולת כלכלית, אינו חייב לשלם את האגרה כתנאי לפתיחת הליך חדלות הפירעון

מ‡: יר‡ל לבי‡
בראשות  המיוחדת,  הוועדה 
חה"כ אוסנת מארק מהליכוד, איש־
מי־ אגרות  לגביית  התקנות  את  רה 
חידים בהליכי חדלות פירעון, בפני 
(הכנ"ר)  אלו  הליכים  על  הממונה 

ובפני רשמי ההוצאה לפועל.
כי  נכתב  הוועדה  בהודעת 
בעוד חודש (ב-15.9) תיכנס לתוקף 
חדלות  בתחום  הכוללת  הרפורמה 
הפירעון, המחליפה חקיקה מנדטו־

רית בת למעלה מ-80 שנה. התקנות 
ועדה  ידי  על  חריג  בהליך  אושרו 
מיוחדת שהוקמה רק לצורך כך, כדי 
מהאגרות  חלק  גביית  את  לאפשר 
בפני  בהליכים   – החדש  החוק  לפי 
(הכנ"ר)  פירעון  חדלות  על  הממונה 
שי־ הליכים  לגבי  לפועל.  ובהוצאה 
תנהלו בפני בימ"ש - הליכי חדלות 
פירעון של תאגידים, הליכים ליחי־
דים שנפתחים לבקשת נושה, והס־
להגיש  הממשלה  עתידה  חוב,  דרי 
החו־ ועדת  לאישור  לתקנות  תיקון 

קה שתוקם בכנסת הבאה.
שאושרו  האגרות  סכומי 

כיום:  הקיימות  לאגרות  בהשוואה 
נות־  – הליכים  ניהול  בעד  אגרה 

או  הנאמן  טרחת  משכר   20% רה 
כיום  גם  שמשולמים  ההסדר  מנהל 
אגרה  לכנ"ר;  השגחה"  כ"אגרת 
הלי־ לפתיחת  לצו  יחיד  לבקשת 
 ,₪  1600 של  בסכום  נותרה   – כים 
ונקרא  היום  שנגבה  לסכום  בדומה 
"פיקדון"; אגרה חדשה: 30 ₪ עבור 

כל תביעת חוב שמגיש נושה.
מי  התקנות,  לפי  בנוסף, 
הסיוע  ידי  על  שמיוצג  יחיד  שהוא 
יכו־ חוסר  של  מטעם  המשפטי 
את  לשלם  חייב  אינו  כלכלית,  לת 
חד־ הליך  לפתיחת  כתנאי  האגרה 
האג־ זאת,  במקום  הפירעון.  לות 

כחלק  ההליך  בסיום  תשולם  רה 
מתוך  הפירעון  חדלות  מהוצאות 
נכסי קופת הנשייה. היה ולא ימצא 
כדי  הנשייה  בקופת  כסף  מספיק 
החלק  האגרה,  מלוא  את  לשלם 

החסר יהיה פטור.
לתיקון  אגרה  בוטלה  בנוסף, 
כי  הוסכם   ,₪ בסך 18  חוב  תביעת 
הצמדה  הפרשי  מחייבים  ייגבו  לא 
במועד,  האגרה  את  שילמו  לא  אם 

שיח־ מי  יוכל  שבו  המועד  והוארך 
זור בו מבקשתו לצו חדלות פירעון 

לקבל החזר של חצי מסכום.
אשר  יעקב  הרב  חה"כ 
לנושא  התייחס  התורה  מיהדות 
במהלך הדיון בוועדה ואמר כי "אם 
סוציו-אקונומיים  קריטריונים  יש 
ברורים, אין צורך במנגנון כ"כ יקר 
יעילים  יהיו  הפקידים  ואם  וגדול 

לא יהיה עיכוב".
"אישור תקנות בעת הזו הוא 
חריג מאוד", אמר חה"כ הרב אורי 
מקלב מיהדות התורה בוועדה. "יש 
ואנחנו  לאזרחים  חשובה  משמעות 
מחמי־ עצמנו  למצוא  רוצים  לא 
לכן  לתקנו,  במקום  המצב  את  רים 
הציבו־ חובתנו  היא  שעה  הוראת 
ועדה  להקים  צריך  הזה  בזמן  רית. 
ות־ הפטור  למתן  הצעות  שתבחן 
ביאן לוועדה". מקלב הוסיף וביקש 
שבהליכים  האפשרות  את  לבחון 
של הוצל"פ לא תהיה אגרה. "אדם 
שאין לו לחם לקנות והוא מחלק את 
היא  האגרה  ילדים,  שני  בין  הלבן 
יקרה",  שזה  ואסור  בשבילו  חסם 

אמר מקלב.

ברש"פ מתנגדים להקמת בית 
חולים חדש בעזה

משמעותו של פרויקט כזה היא שיפור חד בשירותי הרפואה הניתנים לתושבי 
הרצועה

מ‡: יר‡ל לבי‡
מתו־ החדש  החולים  בית 
כנן לכלול 16 מחלקות ולהיבנות 
הב־ תכנית  ארז.  למעבר  סמוך 
כחלק  ישראל  בידי  אושרה  נייה 
שהושגה  האש  הפסקת  מהבנות 
האו"ם,  נציגי  בחסות  חמאס  עם 
של  משמעותו  ומצרים.  קטאר 
פרויקט כזה היא שיפור חד בשי־
לתושבי  הניתנים  הרפואה  רותי 
על  שאושר  לאחר  אך  הרצועה 

הרשות  דווקא  הצדדים,  כל  ידי 
הפלסטינית היא זו שמנסה לסכל 

את הקמתו.
הב־ שרת  דיווחים,  פי  על 
כילה  מאי  הפלסטינית  ריאות 
לאחד  שעבר  בשבוע  הודיעה 
בר־ בפגישה  האו"ם  משליחי 
החולים  בית  הקמת  כי  מאללה 
היא "חלק מתוכנית להפריד את 
לדברי  מעזה".  המערבית  הגדה 
הקמת  של  המטרה  "אם  השרה, 

אנושית,  לא  היא  החולים  בית 
החו־ בתי  את  לפתח  אפשר  היה 
במקום".  ברצועה  הקיימים  לים 
הפרויקט  כי  השרה  הוסיפה  עוד 
אך  כהומניטרי  פניו  על  "נראה 
מסוכן",  פוליטי  אספקט  מסתיר 
להעביר  האו"ם  משליח  וביקשה 
הגורמים  לכל  הבא  המסר  את 
המעורבים: "הרשות הפלסטינית 
מבית  רשמי  באופן  ידיה  מסירה 

החולים החדש".

 2,500 דונם משמורת הטבע 
סוסיתא נשרפו

האש התפשטה במהירות בעקבות החום הקיצוני ונמשכה לאורך כל הלילה עד 
לשעות הבוקר בהם הושגה שליטה והשריפה לקראת כיבוי סופי

מ‡ פ. יוחנן
נשרפו  דונמים   2,500
השבוע  בסוף  שפרצה  בשריפה 
שבר־ סוסיתא  הטבע  בשמורת 
התפשטה  השריפה  הגולן.  מת 
הקיצוני  החום  בחסות  במהירות 

ששרר באזור. 
שנמשכו  הכיבוי  במאמצי 
לוח־ השתתפו  הלילה  לתוך 
רשות  פקחי  עם  יחד  האש  מי 
ליש־ קיימת  קרן  והגנים,  הטבע 
מהאזור.  וחקלאים  ,בוקרים  ראל 
כיבוי  מטוסי  של  גם  בסיוע  זאת 
הטבע  ברשות  לאזור.  שהוזנקו 
והגנים מציינים כי שמורת הטבע 
מרמת  היורד  מתלול   - סוסיתא 
מאופיינת  הכנרת  ועד  הגולן 
מעיינות  עם  עשבונית  בבתה 
זעירים עם צמחיית גדות סבוכה.
גדל  מהשמורה  בחלקים 
אטלנטית  אלה  של  פארק  יער 
שרידי  עם  יחד  עלים  קטן  ושקד 
חורש ים תיכוני . במצוק נחל עין 
גב צומחת קבוצת עצי אורן ירו־
שלים טבעיים, היחידים הידועים 

גם  מהווה  השמורה  בגולן.  כיום 
לדו־ שוטטות  ואזור  גידול  בית 
חרקים  עטלפי  צבאים,  רבנים, 
המקננים  דורסים  עופות  ומגוון 
הכולל  השמורה  שטח  במצוקים. 
הוא כ-18 אלף דונם ומתוכו כא־
הערכה  פי  על  כילתה  האש  מור 

ראשונית כ-2,500 דונם. 

ברשות הטבע והגנים מבק־
שים מציבור המטיילים והשוהים 
להקפיד  הפתוחים  בשטחים 
בשט־ אש  מהדלקת  ולהימנע 
הלאומים  והגנים  השמורות  חי 
לכך  המותרים  במקומות  למעט 
כל  על  הכיבוי  לגורמי  לדווח  וכן 

חשד להתלקחות שריפה.

mailto:7190033@gmail.com
http://bit.ly/2Mkizj4
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הלמ"ס: ההוצאות על בריאות זינקו לשיא
על פי הנתונים, משקי הבית מממנים כ-58% מהוצאות הבריאות – 

 OECD-גבוה משמעותית מממוצע מדינות ה

מ‡ פ. יוחנן
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
מער־ לגבי  הנתונים  את  פרסמה  (הלמ"ס) 
ההוצאה  בשנת 2018.  בישראל  הבריאות  כת 
של 4.3%  בשיעור  זינקה  לבריאות  הלאומית 
מיליארד   101.2  - הזמנים  כול  לשיא  עד 
לבריאות  הלאומית  ההוצאה  שיעור  שקלים; 
מהנתונים   – מהתמ"ג  של 7.6%  לסך  מגיעה  
החד־  ;OECD-ה מדינות  במרבית  הנמוכים 
שות הרעות: ממשלת ישראל מממנת רק 40% 
משקי  כאשר  לבריאות,  הכוללת  מההוצאה 
מההוצאה  כ-58%  מכיסם  מממנים  הבית 
שקלים),  מיליארד   58.7) לבריאות  הכוללת 
ורפואה  פרטית,  רפואה  בריאות,  מיסי  דרך 

משלימה.
של  ישירים  תשלומים   2018 בשנת 

משקי הבית עבור תרופות ושירותים רפואיים 
(רופאים, מרפאות, רופאי שיניים) מימנו 21% 
- 21.2 מיליארד שקלים מההוצאה הלאומית 
מיליארד  (כ-13.1  נוספים   13% לבריאות. 
פרטיים  ביטוחים  על  הוצאות  היו  שקלים) 
של משקי בית, הוצאות של מלכ"רים פרטיים 
ובתי חולים כלליים ששייכים להם, ותרומות 

מגורמים פרטיים שונים.
 4.7% של  גידול  חל   2018 בשנת 
ומש־ פרטיים  בריאות  ביטוחי  על  בהוצאות 
לימים. ההוצאות על ביטוחים משלימים ירדו 
ב-2.6%, ואילו ההוצאות על ביטוחים פרטיים 
ביטוחי  כי  נציין  זה  בהקשר  ב-10.3%.  עלו 
הוצאות  ביטוחי  כוללים  הפרטיים  הבריאות 
עובדים  שיניים,  קשות,  מחלות  רפואיות, 
בביטוחים  כן,  כמו  ועוד.  חו"ל  ביטוח  זרים, 

ביטוחים  והן  פרט  ביטוחי  הן  נכללים  אלו 
קבוצתיים.

בשנת   OECD-ה לארצות  ההשוואה 
הלאומית  ההוצאה  אחוז  כי  מראה   ,2018
מהתו־ השקעות,  ללא  לבריאות,  השוטפת 
היה   (7.6%) בישראל  הגולמי  המקומי  צר 
במדינות  לבריאות  ההוצאות  מממוצע  נמוך 

ה-0ecd, ובמיוחד מארה"ב (16.9%).
בשנת 2018 ההוצאה השוטפת לבריאות 
בישראל,  הקנייה  כוח  שווי  במונחי  לנפש, 
להוצאה  בדומה  דולרים,  ב-2,953  הסתכמה 
ה-  מדינות  שבמרבית  מזו  ונמוכה  בצ'כיה, 
השוט־ ההוצאה  הייתה  בארה"ב   .OECD
דולרים,   10,586  - ביותר  הגבוהה  לנפש  פת 
נמוך  בישראל  לבריאות  ההוצאה  שאחוז  כך 

ב-72% מההוצאה בארה"ב.

אחרי הפיצוץ 
המסתורי: עיראק 

מגבילה את המרחב 
האווירי שלה

הממשל בבגדאד הודיע כי כל תנועה אווירית 
במרחב העיראקי חייבת לקבל את אישורו של 

הצבא ◆ ההודעה מגיעה כמה ימים לאחר פיצוץ 
מסתורי בבסיס מיליציה פרו-איראנית במדינה

מ‡ פ. יוחנן
הברית  ארצות 
במא־ בהובלתה  והקואליציה 
לגבלות  הסכימו  דאעש  נגד  בק 
הפ־ על  יותר  ורחבות  חדשות 
כך   - בעיראק  האווירית  עילות 
ההגבלות  ניוזוויק.  במגזין  דווח 
המסתו־ הפיצוץ  לאחר  מגיעות 
רי שאירע במחסן תחמושת של 
הפרו-אירא־ המיליציה  כוחות 
נית ליד בגדאד בתחילת השבוע.
כוללת  החדשה  ההוראה 
סוג  מכול  טיסות  של  הגבלה 
עיראק.  של  האווירי  במרחב 
לטוס  שיבקש  טייס  כלי  "כל 
את  לקבל  יתבקש  עיראק  בשמי 
עיראק,  צבא  מפקד  של  אישורו 
עוין  יטיס  ככל  ייחשב  אחרת 
ההגנה  מערכת  ידי  עלי  שייורט 
האווירית", נכתב בהודעת הצבא. 
הב־ ארצות  בהובלת  הקואליציה 
רית הודיעה כי היא תחל ביישום 
באופן  העיראקית  ההחלטה 

מיידי.
של  לוויין  צילומי  פורסמו 
בבסיס  שאירע  פיצוץ  תוצאות 
לפי  השבוע.  בגדאד  ליד  הצבאי 
שתי־ המחקר  מכון  הערכות 
מדובר  כי  סביר  ההרס,  את  עד 
לנזק  שגרמה  אווירית  בתקיפה 
ניתן  עוד  התקיפה.  למטרת  רב 
לראות כי הפיצוץ הביא לפיצוצי 
משנה, ככל הנראה של תחמושת 
לנזק  גם  ובכך  באתר  שאוחסנה 
ברדיוס  למבנים  משמעותי  משני 

של מעל ל-250 מטרים.

שבמקום  הנשק  מחסן 
השייך למיליציה הפועלת בחסות 
איראן, ממוקם בבסיס של משט־
מקור  לבגדד.  מדרום  עיראק  רת 
ביטחוני מסר לסוכנות רויטרס כי 
רק־ הנראה  ככל  אוחסנו  במקום 
גורם  קצר.  לטווח  קטיושה  טות 
הסיבה  כי  טען  עיראק  במשטרת 
היא  לפיצוץ  שהביאה  לדליקה 
רמת אחזקה ירודה וטמפרטורות 

גבוהות שהיו במקום.
גורמים  דיווח  לאחרונה 
א-שרק  לעיתון  דיפלומטיים 
אל-אווסט הרואה אור בלונדון כי 
ישראל הרחיבה את מעגל התקי־
איראניות  מטרות  נגד  שלה  פות 
גם אל עיראק. לדבריהם, תקיפת 
השיעיות  המיליציות  של  הבסיס 
חודש  באמצע  לבגדאד  מצפון 
 F-35 מטוס  ידי  על  בוצעה  יולי 

של חיל האוויר.
רמזו  בעיתון  כך,  על  נוסף 
בתקיפה  ישראלית  למעורבות 
שהת־ שנייה  מסתורית  אווירית 
בבסיס  יולי,  חודש  בסוף  רחשה 
לפי  לבגדאד.  שמצפון  "אשרף" 
טילים  משגרי  הותקפו  הגורמים, 
קצר  זמן  שהועברו  בליסטיים 
וכן  לעיראק,  מאיראן  לכן  קודם 
איראניים.  יועצים  גם  נפגעו 
התקיפה  את  גם  ציינו  הגורמים 
שעבר,  בשבוע  סוריה  בדרום 
שבה לדבריהם פעלה ישראל כדי 
למנוע מכוחות איראניים להשת־
במחוז  אסטרטגית  גבעה  על  לט 

דרעא.

ר"י "פורת יוסף": איך לשמור על 
הילדים בימי בין הזמנים

בשיחה עם אנשי חינוך, העניק ראש ישיבת פורת יוסף הגר"מ צדקה עצות בחינוך

מ‡: יר‡ל לבי‡
יצחק'  'משכן  ת"ת  ורבני  ראשי 
בשכונת ארזי הבירה בירושלים, עלו למ־
עונו של ראש ישיבת פורת יוסף הגר"מ 
ימי  לקראת  ולהתייעץ  להתברך  צדקה 

בין הזמנים.
הישי־ ראש  נשאל  הביקור  במהלך 
בה ע"י ראש המוסדות הרב שאול אדרי 
אהבת  לתלמידים  להקנות  ואיך  כיצד 
הזמנים  בבין  לשומרם  הדרך  ומה  תורה 
כדי שלא יאבדו את כל עלייתם הרוחנית.
הגמ־ כדברי  כך  על  השיב  הגר"מ 
רא: "צריך שיהיה דעתיה עילויה, מלמד 
תינוקות שרוצה שיתקיים בו דברי חז"ל 

שאורו יזהיר כזוהר הרקיע צריך שתמיד 
תהיה דעתו על התלמידים".

דעתם  שהמלמדים  צריך  "בחופש 
תורה  תלמוד  כל  התלמידים.  על  תהיה 
הת־ של  לבתים  שילכו  שלוחים  שיהיו 
הם  ואיך  מעשיהם  מה  שיבדקו  למידים, 
מתמודדים עם הוריהם, וזה חשוב מאוד 
שיראו  שלוחים  או  רבנים  או  פעם,  מדי 
שיהיה פיקוח על הבית וככה אפי' הורים 
שאינם חזקים כל כך שמחזיקים טלפונים 
יתחזקו  הם  גם  וכך  יתביישו  כשרים  לא 
במעל־ וירדו  יתקלקלו  לא  ילדיהם  ואף 
תן הרוחנית. אם זה יתקבל זה דבר גדול 
מו־ כשהוא  צדקה  הגר"מ  אמר  סיף: "אני לא נותן הוראות. רק מציע".מאוד", 
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פרק ד - האיך ירגיל האדם עצמו במדת הבינה

בינה היא תשובה

יָנה  ֶרְך ַהבִּ דֶּ ַגם, ּוְכמוֹ שֶׁ ל פְּ ֶנת כָּ ִהיא ְמַתקֶּ ֵני שֶׁ מוָֹה ִמפְּ ָבר ָחׁשּוב כָּ ֵאין דָּ ְתׁשּוָבה שֶּׁ ְוהּוא ָלׁשּוב בִּ

ׁשּוָבה  ַהְרֵהר תְּ מְּ ָגם. ּוִמי שֶׁ ל פְּ ן כָּ ְתׁשּוָבה ִויַתקֵּ ְך ָהָאָדם ָיׁשּוב בִּ ל ְמִרירּוָתם, כָּ יִנים ּוְלַבטֵּ ל ַהדִּ ק כָּ ְלַמתֵּ

ִהיא  ִביָנה שֶׁ בְּ ַהְינּו ִלְכלֹל ַעְצמוֹ  ְתׁשּוָבה דְּ ל ָיָמיו בִּ ָכל ָיָמיו ְוִנְמְצאּו כָּ יָנה בְּ ִאיר ַהבִּ ל ָיָמיו ּגוֵֹרם שֶׁתָּ כָּ

־ ל ַהנִּ ּה שֶֹׁרׁש כָּ ׁשּוָבה ֵיׁש בָּ ַהתְּ י ְכמוֹ שֶׁ ׁשּוָבה ָהֶעְליוָֹנה. ּוְרֵאה כִּ סוֹד ַהתְּ ִרים בְּ יו ְמֻעטָּ ׁשּוָבה ִויֵמי ַחיָּ תְּ

ַרׁש שָׁם  בּורוֹת ִנשְׁ סוֹד ַהגְּ ְקֻדשָּׁה בְּ ְכָלל בִּ ינּור ַהנִּ סוֹד ַהּיוֵֹבל ַוֲהֵרי שֶֹׁרׁש ַהִחצוִֹנים סוֹד ְנַהר דִּ ְמָצאוֹת בְּ

ֵראשִׁית ח,כא) ַיְחזֹר  יחַֹח" (בְּ ַרח ה' ֶאת ֵריַח ַהנִּ טּות ֲחרוֹן ַאף ּוְבסוֹד "ַויָּ שְּׁ ֵרא ִהְתפַּ שֵּׁט ִמשָּׁם ְוִיקָּ ְוִיְתפַּ

סוֹד  ְך ָהָאָדם בְּ ֵחם ה׳ ַעל ָהָרָעה, כָּ יִנים ְוִישְׁקֹט ֶהָחרוֹן ְוִינָּ קּו ַהדִּ ְוֻיְמתְּ טּות ַההּוא ֶאל ְמקוֹרוֹ  שְּׁ ַהִהְתפַּ

ׁשּוָבתוֹ עוֶֹשׂה סוֹד ֶזה. תְּ

התשובה טובה גם לרע

ק  ִמְתַמתֵּ ּבוֹ,  שֶּׁ ָהַרע  ְלֵחֶלק  ם  גַּ א  ֶאלָּ ָאָדם,  בָּ שֶׁ ֻדשָּׁה  ַהקְּ ְלֵחֶלק  טוָֹבה  ׁשּוָבה  ַהתְּ שֶׁ תֹאַמר  א  לֹּ שֶׁ

יִטיב שְֵׂאת"  ָחׁש ָהָיה ְוֶנֱאַמר לוֹ (שם ד, ז) "ֲהלֹא ִאם תֵּ ֲהֵרי ַקִין ַרע ָהָיה ּוִמנָּ ַדע שֶׁ את. תֵּ ה ַהזֹּ דָּ ֵעין ַהמִּ כְּ

סוֹד  ִריׁש ַעְצְמָך בְּ יִטיב ְוַתשְׁ ָנה, ֶזה שֶֶׁקר. ֲהלֹא ִאם תֵּ קָּ ֵאין ְלָך תַּ ד ָהַרע שֶּׁ ה ִמצַּ ַאתָּ ֵני שֶׁ ְחשֹׁב ִמפְּ ַאל תַּ

ֶרְך  ֵנס דֶּ ְרׁשוֹ ָמתוֹק ְוָיכוֹל ִלכָּ ל ַמר ֶעְליוֹן שָׁ כָּ ָרׁש שָׁם שֶׁ שְׁ סוֹד ַהּטוֹב ַהמֻּ ק שָׁם בְּ לֵּ ְסתַּ ׁשּוָבה שִֶׁאם תִּ ַהתְּ

־ ה אָֹתם ַהפְּ י ִהנֵּ ְזֻכּיוֹת, כִּ ֻעּלוֹת ַעְצָמן ֵמִטיב ָהָאָדם ּוְזדוֹנוֹת ַנֲעשּׂו לוֹ כִּ ְרׁשוֹ ּוְלֵהִטיב ַעְצמוֹ, ְוָלֶזה ַהפְּ שָׁ

־ ִריׁש אוָֹתן ַהפְּ ֵלָמה,ֲהֵרי ַמְכִניס ּוַמשְׁ ְתׁשּוָבה שְׁ ְטָרא ִדשְָׂמאָלא, שָׁב בִּ ָעָשׂה ָהיּו ְמַקְטְרגוֹת ִמסִּ ֻעּלוֹת שֶׁ

ֵעין  ְקֻדשָּׁה כְּ ְרשִׁים בִּ א ְמִטיִבין ַעְצָמן ּוִמשְׁתָּ ִלים ֶאלָּ טְּ ַקְטְרִגים ֵאיָנם ִמְתבַּ ֻעּלוֹת ְלַמְעָלה ְוָכל אָֹתם ַהמְּ

ִקיָנא  ַקִין -  ֶאת  הוִֹליד  ּבוֹ  שֶׁ ָהִראׁשוֹן  ָאָדם  ְזדוֹן  ה  ִהנֵּ ְוִנְתַקן  ְתׁשּוָבה  בִּ שָׁב  ַקִין  ִאם  ַוֲהֵרי  ַקִין,  ֲהָטַבת 

א" (ַסְנֶהְדִרין קד.). ָאְמָנם לֹא ָרָצה ָלׁשּוב, ּוְלָכְך  ה ַאבָּ ָרא ְמַזכֶּ סוֹד "בְּ ִדְמָסֲאבּוָתא, ָהָיה ֶנְחשָׁב לוֹ ְזכּות, בְּ

ׁש ִמן  נּו ַממָּ ִקים, ְוַהיְּ ִבים ּוִמְתַמתְּ ק ְוֵהם שָׁ ְך ִמשָּׁם, ְוָכל ֲעָנָפיו ֲעִתיִדין ְלִהְתַמתֵּ ל ִסְטָרא ִדשְָׂמאָלא ִנְמשַׁ כָּ

קוֹ ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב. ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר  ַעְצמוֹ סוֹד ָהָרע ּוְמַמתְּ ִריׁש בְּ ָהָאָדם ַמשְׁ נּו, שֶׁ ַרשְׁ פֵּ ַעם שֶׁ ַהטַּ

א" (ַסְנֶהְדִרין קד.).  ה ַאבָּ ָרא ְמַזכֶּ סוֹד "בְּ ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה.בְּ ֵרׁש בִּ ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ

ִבים  ק ְוֵהם שָׁ ְך ִמשָּׁם, ְוָכל ֲעָנָפיו ֲעִתיִדין ְלִהְתַמתֵּ ל ִסְטָרא ִדשְָׂמאָלא ִנְמשַׁ ָאְמָנם לֹא ָרָצה ָלׁשּוב, ּוְלָכְך כָּ

קוֹ ּוַמְכִניסוֹ ֶאל  ַעְצמוֹ סוֹד ָהָרע ּוְמַמתְּ ִריׁש בְּ ָהָאָדם ַמשְׁ נּו, שֶׁ ַרשְׁ פֵּ ַעם שֶׁ ׁש ִמן ַהטַּ נּו ַממָּ ִקים, ְוַהיְּ ּוִמְתַמתְּ

ָרא  סוֹד "בְּ ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה.בְּ ֵרׁש בִּ ַהּטוֹב. ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ

ְך ִמשָּׁם, ְוָכל ֲעָנָפיו  ל ִסְטָרא ִדשְָׂמאָלא ִנְמשַׁ א" (ַסְנֶהְדִרין קד.). ָאְמָנם לֹא ָרָצה ָלׁשּוב, ּוְלָכְך כָּ ה ַאבָּ ְמַזכֶּ

ַעְצמוֹ  ִריׁש בְּ ָהָאָדם ַמשְׁ נּו, שֶׁ ַרשְׁ פֵּ ַעם שֶׁ ׁש ִמן ַהטַּ נּו ַממָּ ִקים, ְוַהיְּ ִבים ּוִמְתַמתְּ ק ְוֵהם שָׁ ֲעִתיִדין ְלִהְתַמתֵּ

ֵרׁש  קוֹ ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב. ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ סוֹד ָהָרע ּוְמַמתְּ

ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה. ֵרׁש בִּ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה.ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ  בִּ

ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה. ֵרׁש בִּ ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ

ׁשּוָבה  ֲעֶשׂה תְּ ּה ַויַּ ָכל יוֹם ָויוֹם ְיַהְרֵהר בָּ בְּ ּה, ָצִריְך שֶׁ ָהָאָדם ִיְתַנֵהג בָּ ׁשּוָבה שֶׁ ְוזוֹ ִהיא ַמֲעַלת ַהתְּ

ְתׁשּוָבה: ל ָיָמיו בִּ ְהיּו כָּ יִּ ֵדי שֶׁ ַצד ַמה כְּ בְּ

י"ח לחודש

דו"ח: הברקזיט יוביל למחסור 
בתרופות ובמזון

לפי מסמך ממשלתי שדלף לתקשורת הבריטית, הניתוק מהאיחוד האירופי 
יעכב את רוב המשאיות העוברות בגבולות המדינה • הסיבה: בריטניה לא 

ערוכה לפרישה בסוף אוקטובר

מ‡ פ. יוחנן
יוביל  הסכם  ללא  ברקזיט 
מחסור  שיכלול  בבריטניה  לכאוס 
בתרופות, במזון ובדלק - כך קבע 
בתוך  שנכתב  וסודי  רגיש  מסמך 
לכלי  שדלף  הבריטית,  הממשלה 

התקשורת הבריטיים.
זה  מצב  כי  מוסבר  במסמך 
במע־ ממושכים  מעיכובים  ייגרם 
ברי הגבול עם צרפת ועם אירלנד, 
שמעבירות  משאיות  יסבלו  מהם 
מהמ־ אחוזים  "כ-85  סחורות. 
שאיות כלל אינן מוכנות לשינויים 
במכס", נכתב בדו"ח ועל כן: "ייקח 
כשלושה חודשים עד שתהיה הס־
דרה חדשה של המעבר בין צרפת 

לבריטניה ובצפון אירלנד".
"בשלב  כי  נכתב  בנוסף 
לח־ יגרום  החדש  המצב  הראשון, 
למח־ שיובילו  ענק  ולפקקי  סמים 
כי  גם  ציינו  המסמך  מחברי  סור". 
הממלכה המאוחדת עלולה לעמוד 
משבר  ואף  ממש  של  כאוס  בפני 

חוקתי. 
למצב  הנוכחית  ההיערכות 
החדש נובעת מכך שראש ממשלת 
ג'ונסון,  בוריס  הנוכחי,  בריטניה 
כיעד  באוקטובר  ה-31  את  קבע 
במי־ האירופי,  מהאיחוד  ליציאה 
דה שהארגון לא יפתח מחדש את 

ההסכם בין הצדדים.
עד כה בשלוש השנים האח־

רונות, האיחוד נצמד לסיכומים על 
ראשת  עם  שהושגו  רכה,  פרישה 
מיי.  תרזה  היוצאת  הממשלה 
מסרבים  אירופה  מדינות  מנהיגי 
לכל פתיחה של ההסכם הזה ודיון 
בריטניה  בהם  הדרכים  על  מחדש 

תפרוש. 
על רקע המצב הנוכחי, הש־
בוע צפוי ראש הממשלה הבריטי, 
קנצ־ עם  להיפגש  ג'ונסון,  בוריס 
ועם  מרקל  אנגלה  גרמניה,  לרית 
כמו  מקרון.  עמנואל  צרפת,  נשיא 
לפרל־ כי  לקבוע  צפוי  ג'ונסון  כן, 
מנט הבריטי אין סמכות לעכב את 
מחויב  חדש  הסכם  ולכן  הפרישה 

המציאות בהקדם.

הרוסים טוענים: פיתחנו לוויין 
בלתי נראה

על פי פרסומים, הצליחו ברוסיה לפתח לוויין שיוקף בבועת אוויר מיוחדת וכך 
יוסתר ◆ בחודש שעבר טענו במוסקבה: פיתחנו גם מל"ט בלתי נראה

מ‡ פ. יוחנן
הצבאי  הפיתוח  מאמץ 
ברוסיה מגיע לשיא חדש, כשעל 
התאגיד  ברוסיה,  פרסומים  פי 
"רוס־ חלל  לענייני  הממשלתי 
"לוויין  לפתח  הצליח  קוסמוס", 
לזהותו  ניתן  שלא  נראה"  בלתי 
מכדור הארץ. על פי הטענות של 
הרוסים, שיש לקחת בעירבון מו־
בין  מרחק  יש  שלרוב  מכיוון  גבל 
מדובר  בפועל,  לביצוע  הטענות 
הגבהים  בין  שיוצבו  בלוויינים 
מייל,  אלף  ל-12  מייל   6,000
מיוחדת,  אוויר  בבועת  שיוקפו 
מחזיר  שהוא  האור  את  שתבלע 
ויקטין את יכולת הזיהוי והאיתור 

שלו מכדור הארץ פי 10. 
בתחילת החודש פורסם כי 
צבאי  לוויין  לחלל  שיגרה  רוסיה 
שדרוג  במסגרת  במספר,  רביעי 
והע־ שלה,  הצבאית  הפעילות 
החלל.  דרך  ומידע  מודיעין  ברת 
רוסיה  נמצאת  שנים  מספר  מזה 
במרוץ חימוש מחודש, אך זה מו־
פיצוץ  כדוגמת  לאסונות,  גם  ביל 
החודש,  בתחילת  הגרעיני  הטיל 

מה שגרם לעליית הקרינה באופן 
חריג ומסוכן באזור הפיצוץ. 

טענו  החודש  בתחילת 
פי־ הם  כי  הרוסי  הצבא  ראשי 
שיכול  נראה,  בלתי  מל"ט  תחו 
לחלו־ אוטונומי  באופן  להתנהל 
יצטרך  קרקע  שאיש  מבלי  טין, 
וכי  מהקרקע,  אותו  להפעיל 

למר־ טילים  לשגר  מסוגל  הוא 
המל"ט,  מיילים.   1,250 של  חק 
יופעל   ,Okhotnik לשם  שזכה 
קרב  ממטוס  הפרסומים  פי  על 
הבינה  מיוחד.  מפעיל  באמצעות 
תפ־ המל"טים  שעל  מלאכותית 
יעד  עד  עצמאי  באופן  אותו  עיל 

התקיפה. 
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פרק ד - האיך ירגיל האדם עצמו במדת הבינה

בינה היא תשובה

יָנה  ֶרְך ַהבִּ דֶּ ַגם, ּוְכמוֹ שֶׁ ל פְּ ֶנת כָּ ִהיא ְמַתקֶּ ֵני שֶׁ מוָֹה ִמפְּ ָבר ָחׁשּוב כָּ ֵאין דָּ ְתׁשּוָבה שֶּׁ ְוהּוא ָלׁשּוב בִּ

ׁשּוָבה  ַהְרֵהר תְּ מְּ ָגם. ּוִמי שֶׁ ל פְּ ן כָּ ְתׁשּוָבה ִויַתקֵּ ְך ָהָאָדם ָיׁשּוב בִּ ל ְמִרירּוָתם, כָּ יִנים ּוְלַבטֵּ ל ַהדִּ ק כָּ ְלַמתֵּ

ִהיא  ִביָנה שֶׁ בְּ ַהְינּו ִלְכלֹל ַעְצמוֹ  ְתׁשּוָבה דְּ ל ָיָמיו בִּ ָכל ָיָמיו ְוִנְמְצאּו כָּ יָנה בְּ ִאיר ַהבִּ ל ָיָמיו ּגוֵֹרם שֶׁתָּ כָּ

־ ל ַהנִּ ּה שֶֹׁרׁש כָּ ׁשּוָבה ֵיׁש בָּ ַהתְּ י ְכמוֹ שֶׁ ׁשּוָבה ָהֶעְליוָֹנה. ּוְרֵאה כִּ סוֹד ַהתְּ ִרים בְּ יו ְמֻעטָּ ׁשּוָבה ִויֵמי ַחיָּ תְּ

ַרׁש שָׁם  בּורוֹת ִנשְׁ סוֹד ַהגְּ ְקֻדשָּׁה בְּ ְכָלל בִּ ינּור ַהנִּ סוֹד ַהּיוֵֹבל ַוֲהֵרי שֶֹׁרׁש ַהִחצוִֹנים סוֹד ְנַהר דִּ ְמָצאוֹת בְּ

ֵראשִׁית ח,כא) ַיְחזֹר  יחַֹח" (בְּ ַרח ה' ֶאת ֵריַח ַהנִּ טּות ֲחרוֹן ַאף ּוְבסוֹד "ַויָּ שְּׁ ֵרא ִהְתפַּ שֵּׁט ִמשָּׁם ְוִיקָּ ְוִיְתפַּ

סוֹד  ְך ָהָאָדם בְּ ֵחם ה׳ ַעל ָהָרָעה, כָּ יִנים ְוִישְׁקֹט ֶהָחרוֹן ְוִינָּ קּו ַהדִּ ְוֻיְמתְּ טּות ַההּוא ֶאל ְמקוֹרוֹ  שְּׁ ַהִהְתפַּ

ׁשּוָבתוֹ עוֶֹשׂה סוֹד ֶזה. תְּ

התשובה טובה גם לרע

ק  ִמְתַמתֵּ ּבוֹ,  שֶּׁ ָהַרע  ְלֵחֶלק  ם  גַּ א  ֶאלָּ ָאָדם,  בָּ שֶׁ ֻדשָּׁה  ַהקְּ ְלֵחֶלק  טוָֹבה  ׁשּוָבה  ַהתְּ שֶׁ תֹאַמר  א  לֹּ שֶׁ

יִטיב שְֵׂאת"  ָחׁש ָהָיה ְוֶנֱאַמר לוֹ (שם ד, ז) "ֲהלֹא ִאם תֵּ ֲהֵרי ַקִין ַרע ָהָיה ּוִמנָּ ַדע שֶׁ את. תֵּ ה ַהזֹּ דָּ ֵעין ַהמִּ כְּ

סוֹד  ִריׁש ַעְצְמָך בְּ יִטיב ְוַתשְׁ ָנה, ֶזה שֶֶׁקר. ֲהלֹא ִאם תֵּ קָּ ֵאין ְלָך תַּ ד ָהַרע שֶּׁ ה ִמצַּ ַאתָּ ֵני שֶׁ ְחשֹׁב ִמפְּ ַאל תַּ

ֶרְך  ֵנס דֶּ ְרׁשוֹ ָמתוֹק ְוָיכוֹל ִלכָּ ל ַמר ֶעְליוֹן שָׁ כָּ ָרׁש שָׁם שֶׁ שְׁ סוֹד ַהּטוֹב ַהמֻּ ק שָׁם בְּ לֵּ ְסתַּ ׁשּוָבה שִֶׁאם תִּ ַהתְּ

־ ה אָֹתם ַהפְּ י ִהנֵּ ְזֻכּיוֹת, כִּ ֻעּלוֹת ַעְצָמן ֵמִטיב ָהָאָדם ּוְזדוֹנוֹת ַנֲעשּׂו לוֹ כִּ ְרׁשוֹ ּוְלֵהִטיב ַעְצמוֹ, ְוָלֶזה ַהפְּ שָׁ

־ ִריׁש אוָֹתן ַהפְּ ֵלָמה,ֲהֵרי ַמְכִניס ּוַמשְׁ ְתׁשּוָבה שְׁ ְטָרא ִדשְָׂמאָלא, שָׁב בִּ ָעָשׂה ָהיּו ְמַקְטְרגוֹת ִמסִּ ֻעּלוֹת שֶׁ

ֵעין  ְקֻדשָּׁה כְּ ְרשִׁים בִּ א ְמִטיִבין ַעְצָמן ּוִמשְׁתָּ ִלים ֶאלָּ טְּ ַקְטְרִגים ֵאיָנם ִמְתבַּ ֻעּלוֹת ְלַמְעָלה ְוָכל אָֹתם ַהמְּ

ִקיָנא  ַקִין -  ֶאת  הוִֹליד  ּבוֹ  שֶׁ ָהִראׁשוֹן  ָאָדם  ְזדוֹן  ה  ִהנֵּ ְוִנְתַקן  ְתׁשּוָבה  בִּ שָׁב  ַקִין  ִאם  ַוֲהֵרי  ַקִין,  ֲהָטַבת 

א" (ַסְנֶהְדִרין קד.). ָאְמָנם לֹא ָרָצה ָלׁשּוב, ּוְלָכְך  ה ַאבָּ ָרא ְמַזכֶּ סוֹד "בְּ ִדְמָסֲאבּוָתא, ָהָיה ֶנְחשָׁב לוֹ ְזכּות, בְּ

ׁש ִמן  נּו ַממָּ ִקים, ְוַהיְּ ִבים ּוִמְתַמתְּ ק ְוֵהם שָׁ ְך ִמשָּׁם, ְוָכל ֲעָנָפיו ֲעִתיִדין ְלִהְתַמתֵּ ל ִסְטָרא ִדשְָׂמאָלא ִנְמשַׁ כָּ

קוֹ ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב. ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר  ַעְצמוֹ סוֹד ָהָרע ּוְמַמתְּ ִריׁש בְּ ָהָאָדם ַמשְׁ נּו, שֶׁ ַרשְׁ פֵּ ַעם שֶׁ ַהטַּ

א" (ַסְנֶהְדִרין קד.).  ה ַאבָּ ָרא ְמַזכֶּ סוֹד "בְּ ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה.בְּ ֵרׁש בִּ ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ

ִבים  ק ְוֵהם שָׁ ְך ִמשָּׁם, ְוָכל ֲעָנָפיו ֲעִתיִדין ְלִהְתַמתֵּ ל ִסְטָרא ִדשְָׂמאָלא ִנְמשַׁ ָאְמָנם לֹא ָרָצה ָלׁשּוב, ּוְלָכְך כָּ

קוֹ ּוַמְכִניסוֹ ֶאל  ַעְצמוֹ סוֹד ָהָרע ּוְמַמתְּ ִריׁש בְּ ָהָאָדם ַמשְׁ נּו, שֶׁ ַרשְׁ פֵּ ַעם שֶׁ ׁש ִמן ַהטַּ נּו ַממָּ ִקים, ְוַהיְּ ּוִמְתַמתְּ

ָרא  סוֹד "בְּ ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה.בְּ ֵרׁש בִּ ַהּטוֹב. ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ

ְך ִמשָּׁם, ְוָכל ֲעָנָפיו  ל ִסְטָרא ִדשְָׂמאָלא ִנְמשַׁ א" (ַסְנֶהְדִרין קד.). ָאְמָנם לֹא ָרָצה ָלׁשּוב, ּוְלָכְך כָּ ה ַאבָּ ְמַזכֶּ

ַעְצמוֹ  ִריׁש בְּ ָהָאָדם ַמשְׁ נּו, שֶׁ ַרשְׁ פֵּ ַעם שֶׁ ׁש ִמן ַהטַּ נּו ַממָּ ִקים, ְוַהיְּ ִבים ּוִמְתַמתְּ ק ְוֵהם שָׁ ֲעִתיִדין ְלִהְתַמתֵּ

ֵרׁש  קוֹ ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב. ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ סוֹד ָהָרע ּוְמַמתְּ

ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה. ֵרׁש בִּ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה.ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ  בִּ

ְקֻדשָּׁה ְלָמְעָלה. ֵרׁש בִּ ְלִפיָכְך ָהָאָדם ְמַטֵהר ֵיֶצר ָהַרע ּוַמְכִניסוֹ ֶאל ַהּטוֹב ְוהּוא ִמשְׁתָּ

ׁשּוָבה  ֲעֶשׂה תְּ ּה ַויַּ ָכל יוֹם ָויוֹם ְיַהְרֵהר בָּ בְּ ּה, ָצִריְך שֶׁ ָהָאָדם ִיְתַנֵהג בָּ ׁשּוָבה שֶׁ ְוזוֹ ִהיא ַמֲעַלת ַהתְּ

ְתׁשּוָבה: ל ָיָמיו בִּ ְהיּו כָּ יִּ ֵדי שֶׁ ַצד ַמה כְּ בְּ

י"ח לחודש

דו"ח: הברקזיט יוביל למחסור 
בתרופות ובמזון

לפי מסמך ממשלתי שדלף לתקשורת הבריטית, הניתוק מהאיחוד האירופי 
יעכב את רוב המשאיות העוברות בגבולות המדינה • הסיבה: בריטניה לא 

ערוכה לפרישה בסוף אוקטובר

מ‡ פ. יוחנן
יוביל  הסכם  ללא  ברקזיט 
מחסור  שיכלול  בבריטניה  לכאוס 
בתרופות, במזון ובדלק - כך קבע 
בתוך  שנכתב  וסודי  רגיש  מסמך 
לכלי  שדלף  הבריטית,  הממשלה 

התקשורת הבריטיים.
זה  מצב  כי  מוסבר  במסמך 
במע־ ממושכים  מעיכובים  ייגרם 
ברי הגבול עם צרפת ועם אירלנד, 
שמעבירות  משאיות  יסבלו  מהם 
מהמ־ אחוזים  "כ-85  סחורות. 
שאיות כלל אינן מוכנות לשינויים 
במכס", נכתב בדו"ח ועל כן: "ייקח 
כשלושה חודשים עד שתהיה הס־
דרה חדשה של המעבר בין צרפת 

לבריטניה ובצפון אירלנד".
"בשלב  כי  נכתב  בנוסף 
לח־ יגרום  החדש  המצב  הראשון, 
למח־ שיובילו  ענק  ולפקקי  סמים 
כי  גם  ציינו  המסמך  מחברי  סור". 
הממלכה המאוחדת עלולה לעמוד 
משבר  ואף  ממש  של  כאוס  בפני 

חוקתי. 
למצב  הנוכחית  ההיערכות 
החדש נובעת מכך שראש ממשלת 
ג'ונסון,  בוריס  הנוכחי,  בריטניה 
כיעד  באוקטובר  ה-31  את  קבע 
במי־ האירופי,  מהאיחוד  ליציאה 
דה שהארגון לא יפתח מחדש את 

ההסכם בין הצדדים.
עד כה בשלוש השנים האח־

רונות, האיחוד נצמד לסיכומים על 
ראשת  עם  שהושגו  רכה,  פרישה 
מיי.  תרזה  היוצאת  הממשלה 
מסרבים  אירופה  מדינות  מנהיגי 
לכל פתיחה של ההסכם הזה ודיון 
בריטניה  בהם  הדרכים  על  מחדש 

תפרוש. 
על רקע המצב הנוכחי, הש־
בוע צפוי ראש הממשלה הבריטי, 
קנצ־ עם  להיפגש  ג'ונסון,  בוריס 
ועם  מרקל  אנגלה  גרמניה,  לרית 
כמו  מקרון.  עמנואל  צרפת,  נשיא 
לפרל־ כי  לקבוע  צפוי  ג'ונסון  כן, 

מנט הבריטי אין סמכות לעכב את 
מחויב  חדש  הסכם  ולכן  הפרישה 

המציאות בהקדם.

הרוסים טוענים: פיתחנו לוויין 
בלתי נראה

על פי פרסומים, הצליחו ברוסיה לפתח לוויין שיוקף בבועת אוויר מיוחדת וכך 
יוסתר ◆ בחודש שעבר טענו במוסקבה: פיתחנו גם מל"ט בלתי נראה

מ‡ פ. יוחנן
הצבאי  הפיתוח  מאמץ 
ברוסיה מגיע לשיא חדש, כשעל 
התאגיד  ברוסיה,  פרסומים  פי 
"רוס־ חלל  לענייני  הממשלתי 
"לוויין  לפתח  הצליח  קוסמוס", 
לזהותו  ניתן  שלא  נראה"  בלתי 
מכדור הארץ. על פי הטענות של 
הרוסים, שיש לקחת בעירבון מו־
בין  מרחק  יש  שלרוב  מכיוון  גבל 
מדובר  בפועל,  לביצוע  הטענות 
הגבהים  בין  שיוצבו  בלוויינים 
מייל,  אלף  ל-12  מייל   6,000
מיוחדת,  אוויר  בבועת  שיוקפו 
מחזיר  שהוא  האור  את  שתבלע 
ויקטין את יכולת הזיהוי והאיתור 

שלו מכדור הארץ פי 10. 
בתחילת החודש פורסם כי 
צבאי  לוויין  לחלל  שיגרה  רוסיה 
שדרוג  במסגרת  במספר,  רביעי 
והע־ שלה,  הצבאית  הפעילות 
החלל.  דרך  ומידע  מודיעין  ברת 
רוסיה  נמצאת  שנים  מספר  מזה 
במרוץ חימוש מחודש, אך זה מו־
פיצוץ  כדוגמת  לאסונות,  גם  ביל 
החודש,  בתחילת  הגרעיני  הטיל 

מה שגרם לעליית הקרינה באופן 
חריג ומסוכן באזור הפיצוץ. 

טענו  החודש  בתחילת 
פי־ הם  כי  הרוסי  הצבא  ראשי 
שיכול  נראה,  בלתי  מל"ט  תחו 
לחלו־ אוטונומי  באופן  להתנהל 
יצטרך  קרקע  שאיש  מבלי  טין, 
וכי  מהקרקע,  אותו  להפעיל 

למר־ טילים  לשגר  מסוגל  הוא 
המל"ט,  מיילים.   1,250 של  חק 
יופעל   ,Okhotnik לשם  שזכה 
קרב  ממטוס  הפרסומים  פי  על 
הבינה  מיוחד.  מפעיל  באמצעות 
תפ־ המל"טים  שעל  מלאכותית 
יעד  עד  עצמאי  באופן  אותו  עיל 

התקיפה. 

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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הדירוג החברתי-כלכלי: 

ירושלים בתחתית; רמת 
גן ות"א מובילות מבין 

הערים הגדולות
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה תמונה מדאיגה 

לגבי עיר הבירה • בראש הרשימה הכוללת: כפר שמריהו וסביון 

מ‡ פ. יוחנן
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
החברתי-כלכ־ הדירוג  מדד  את  פרסמה 
מ-1  החל  אשכולות:  לפי  ישראל  של  לי 
(האשכול  ל-10  ועד  נמוך)  הכי  (האשכול 
מפקד  על  מתבסס  המדד  איכותי).  הכי 

האוכלוסין והדיור האחרון.  
של  כלכלי  החברתי  המדד  פי  על 
 2 באשכול  נמצאת  ירושלים   2019 שנת 
האחרון  האשכול  לפני  בלבד  אחד  הנמוך, 
יהודיים  לא  יישובים  בעיקר  נמצאים  בו 
ביותר,  הנמוך   ,1 אשכול  את  נחשלים. 
וקטנים  נידחים  יישובים  בעיקר  חולקים 
שכונות   2-3 מלבד  יהודי,  הלא  במגזר 
חברתי  כלכלי  לדירוג  שזוכות  בירושלים 
בירו־ השכונות  מרבית   ,(8 (אשכול  גבוה 
כלכלי  דירוג  ומקבלות  מוזנחות  הן  שלים 

חברתי נמוך מאוד. 
כמו  שכונות  שלוש  משתיים  לבד 
לדי־ שזוכות  הכרם  ובית  טלבייה  רחביה, 
רוג כלכלי חברתי גבוה באשכול 8, מרבית 
בשלושת  ממוקמות  בירושלים  השכונות 

האשכולות הנמוכים. 
יישובים  נמצאים  הדירוג  בצמרת 
מודיעין-מכ־ שמריהו,  כפר  סביון,  כמו 
גבעת  גבעתיים,  השרון,  הוד  בים-רעות, 
אפרים  ונווה  אונו  קריית  רעננה,  שמואל, 
מונוסון. בית שאן ושדרות מדורגות באמ־
צע, באשכול 5, כאשר בשליש התחתון של 
יישובים  נמצאים  הכלכלי-חברתי  הדירוג 
המזוהים בעיקר עם המגזר החרדי כמו בני 

ברק, ביתר עילית, ושכונות בצפת. 
 139 רשויות מקומיות סך הכל מדו־

מנגד,   .(1-5) הנמוכים  באשכולות  רגות 

באש־ מדורגות  מקומיות  רשויות   116
 255 מבין   .(6-10) יותר  הגבוהים  כולות 
מדור־ רק 10  בדירוג  הנכללים  היישובים 
מנגד,  ו-10).   9) הגבוהים  באשכולות  גים 
באשכולות הנמוכים (1 ו-2) ממוקמים 53 
יישובים: 11 באשכול 1 ועוד 42 יישובים 

באשכול 2.
סביון, כפר שמריהו וארסוף מככבות 
עם  הכלכלי-חברתי,  בדירוג  גבוה  הכי 
הגדו־ הערים  מבין  ביותר.  הגבוה  הניקוד 
לות (למעלה מ-100,000 תושבים), רמת גן 
באשכול   - גבוה  מדורגות  אביב-יפו  ותל 
8. הערים חולון, חיפה, רחובות, פתח תק־
ווה וראשל"צ מדורגות באשכול 7, כאשר 
מסתפקת  והמתרחבת  המתפתחת  נתניה 
רק באשכול 6. מבין הערים הגדולות, בא־
ובאר  אשקלון  ים,  בת  ממוקמות   5 שכול 

שבע.
המקומיות,  הרשויות  כלל  מבין   
הוע־  (2.797- (מינוס  ביותר  הנמוך  הציון 
נק למועצה האזורית נווה מדבר, המאגדת 
יישובים בדואים בנגב - מוכרים וגם בלתי 
(פלוס  ביותר  הגבוה  הציון  את  מוכרים. 
2,590) קיבל היישוב סביון שבבקעת אונו.

האשכול של ירושלים ובני ברק כולל 
בעיקר רשויות ערביות וחרדיות. באשכול 
טייבה,  שפרעם,  השאר,  בין  נכללות,   4
היישובים  ומרבית  ארבע,  וקריית  יבנאל 
שמו־ מדורגות   9 באשכול  ערביים.  בו 
ורדים,  כפר  גדרות,   - בלבד  רשויות  נה 
יאיר,  כוכב  אדר,  הר  השרון,  רמת  שוהם, 
עומר ולהבים. לאשכול 10 משתייכים שני 

יישובים בלבד - כפר שמריהו וסביון.

אלפי זוכים בספרים מתנה בפעילות הקיץ של מחלבת טרה!
שיתוף הפעולה המוצלח של מחלבת טרה ורשת ספר אור החיים הגיע לסיומו, לאחר שאלפי משתתפים אספו אריזות 

וזכו בספרים מתנה! 

תוכננה  הפעילות 
הגדולה,  לחופשה  במיוחד 
לדאוג  הזדמנות  שמהווה 
לארוחות  המשפחה  לבני 
וח־ טעימות  מזינות,  בוקר 

גיגיות יותר. 

הייתה  ההיענות 
חסרת תקדים, וכבר בשבוע 
הגיעו  לפעילות  הראשון 
מאות צרכנים אל סניפי אור 
מוצרי  אריזות  עם  החיים 
ספרים.  במגוון  וזכו  טרה 
היקף  הפעילות  בהמשך 
ועלה  הלך  ההשתתפות 
חולקו  החיים  אור  ובסניפי 

אלפי ספרים למשתתפים.

הז־ טרה  מחלבת 
לחגוג  הצרכנים  את  מינה 
מגוון  עם  החופשה  את 

וט־ איכותיים  חלב  מוצרי 
טעים  שוקו  כמו   – עימים 
ללא תוספת סוכר ומעדנים 
איכותיים עם תוספת סידן – 
מר־ מתעסוקה  גם  וליהנות 
תקת לשעות הפנאי הרבות 
בחופשת הקיץ הארוכה, עם 

ספרי קריאה מתנה!

מאחלת  טרה  מחלבת 
הנאה  של  שעות  לזוכים 
עם  המשפחה  לכל  וחוויה 
ומזמי־ הספרים,  מבחר 
להמשיך  הצרכנים  את  נה 
השוקו  מסדרת  וליהנות 
של טרה ללא תוספת סוכר 
המועשרים  טרה  וממעדני 
בסידן, ולהכניס טוב הביתה 
ואיכותית  נכונה  תזונה  עם 

יותר גם בחופשה.

פרנו // „ו„ פרי„

‡ל מנע טוב מבעליו
תשמי־ במכירת  עוסק  אני  לפרנסתי 

שי קדושה, יודאיקה וכיו"ב. ב"ה אני רואה 

ברכה בעמלי, וכמובן אני חותר להגדיל עוד 

לשווקים  ולהתפתח  המכירות  מחזור  יותר 

חדשים.ניסיתי מספר פעמים להתחיל ליצא 

נתק־ אך  בחו"ל  היהודיות  לקהילות  סחורה 

לתי בקשיים רבים ובעיקר לא הצלחתי לה־

רוויח בסופו של דבר.

ידיד טוב הפנה אותי למכון היצוא ושם 

מעני־ שהם  וטוב  מועיל  לשירות  נחשפתי 

השתמשתי  כמוני.  מתחילים  ליצואנים  קים 

בכלים שהם נתנו לי וב"ה אני רואה הצלחה 

מדהימה. 

אני רוצה לנצל את הבמה כדי להמליץ 

לכל מי שחושב על הכיוון הזה להיעזר במכון 

ויעיל  מקצועי  איכפתי  בגוף  מדובר  היצוא. 

שיסייע לכם רבות.

בברכה א.ג. ממרכז הארץ

בים למערכמכ

http://bit.ly/2FEgslx-shaharit
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הדירוג החברתי-כלכלי: 

ירושלים בתחתית; רמת 
גן ות"א מובילות מבין 

הערים הגדולות
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה תמונה מדאיגה 

לגבי עיר הבירה • בראש הרשימה הכוללת: כפר שמריהו וסביון 

מ‡ פ. יוחנן
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
החברתי-כלכ־ הדירוג  מדד  את  פרסמה 
מ-1  החל  אשכולות:  לפי  ישראל  של  לי 
(האשכול  ל-10  ועד  נמוך)  הכי  (האשכול 
מפקד  על  מתבסס  המדד  איכותי).  הכי 

האוכלוסין והדיור האחרון.  
של  כלכלי  החברתי  המדד  פי  על 
 2 באשכול  נמצאת  ירושלים   2019 שנת 
האחרון  האשכול  לפני  בלבד  אחד  הנמוך, 
יהודיים  לא  יישובים  בעיקר  נמצאים  בו 
ביותר,  הנמוך   ,1 אשכול  את  נחשלים. 
וקטנים  נידחים  יישובים  בעיקר  חולקים 
שכונות   2-3 מלבד  יהודי,  הלא  במגזר 
חברתי  כלכלי  לדירוג  שזוכות  בירושלים 
בירו־ השכונות  מרבית   ,(8 (אשכול  גבוה 
כלכלי  דירוג  ומקבלות  מוזנחות  הן  שלים 

חברתי נמוך מאוד. 
כמו  שכונות  שלוש  משתיים  לבד 
לדי־ שזוכות  הכרם  ובית  טלבייה  רחביה, 
רוג כלכלי חברתי גבוה באשכול 8, מרבית 
בשלושת  ממוקמות  בירושלים  השכונות 

האשכולות הנמוכים. 
יישובים  נמצאים  הדירוג  בצמרת 
מודיעין-מכ־ שמריהו,  כפר  סביון,  כמו 
גבעת  גבעתיים,  השרון,  הוד  בים-רעות, 
אפרים  ונווה  אונו  קריית  רעננה,  שמואל, 
מונוסון. בית שאן ושדרות מדורגות באמ־
צע, באשכול 5, כאשר בשליש התחתון של 
יישובים  נמצאים  הכלכלי-חברתי  הדירוג 
המזוהים בעיקר עם המגזר החרדי כמו בני 

ברק, ביתר עילית, ושכונות בצפת. 
 139 רשויות מקומיות סך הכל מדו־
מנגד,   .(1-5) הנמוכים  באשכולות  רגות 

באש־ מדורגות  מקומיות  רשויות   116
 255 מבין   .(6-10) יותר  הגבוהים  כולות 
מדור־ רק 10  בדירוג  הנכללים  היישובים 
מנגד,  ו-10).   9) הגבוהים  באשכולות  גים 
באשכולות הנמוכים (1 ו-2) ממוקמים 53 
יישובים: 11 באשכול 1 ועוד 42 יישובים 

באשכול 2.
סביון, כפר שמריהו וארסוף מככבות 
עם  הכלכלי-חברתי,  בדירוג  גבוה  הכי 
הגדו־ הערים  מבין  ביותר.  הגבוה  הניקוד 
לות (למעלה מ-100,000 תושבים), רמת גן 
באשכול   - גבוה  מדורגות  אביב-יפו  ותל 
8. הערים חולון, חיפה, רחובות, פתח תק־
ווה וראשל"צ מדורגות באשכול 7, כאשר 
מסתפקת  והמתרחבת  המתפתחת  נתניה 
רק באשכול 6. מבין הערים הגדולות, בא־
ובאר  אשקלון  ים,  בת  ממוקמות   5 שכול 

שבע.
המקומיות,  הרשויות  כלל  מבין   
הוע־  (2.797- (מינוס  ביותר  הנמוך  הציון 
נק למועצה האזורית נווה מדבר, המאגדת 
יישובים בדואים בנגב - מוכרים וגם בלתי 
(פלוס  ביותר  הגבוה  הציון  את  מוכרים. 
2,590) קיבל היישוב סביון שבבקעת אונו.

האשכול של ירושלים ובני ברק כולל 
בעיקר רשויות ערביות וחרדיות. באשכול 
טייבה,  שפרעם,  השאר,  בין  נכללות,   4
היישובים  ומרבית  ארבע,  וקריית  יבנאל 
שמו־ מדורגות   9 באשכול  ערביים.  בו 
ורדים,  כפר  גדרות,   - בלבד  רשויות  נה 
יאיר,  כוכב  אדר,  הר  השרון,  רמת  שוהם, 
עומר ולהבים. לאשכול 10 משתייכים שני 

יישובים בלבד - כפר שמריהו וסביון.

אלפי זוכים בספרים מתנה בפעילות הקיץ של מחלבת טרה!
שיתוף הפעולה המוצלח של מחלבת טרה ורשת ספר אור החיים הגיע לסיומו, לאחר שאלפי משתתפים אספו אריזות 

וזכו בספרים מתנה! 

תוכננה  הפעילות 
הגדולה,  לחופשה  במיוחד 
לדאוג  הזדמנות  שמהווה 
לארוחות  המשפחה  לבני 
וח־ טעימות  מזינות,  בוקר 

גיגיות יותר. 

הייתה  ההיענות 
חסרת תקדים, וכבר בשבוע 
הגיעו  לפעילות  הראשון 
מאות צרכנים אל סניפי אור 
מוצרי  אריזות  עם  החיים 
ספרים.  במגוון  וזכו  טרה 
היקף  הפעילות  בהמשך 
ועלה  הלך  ההשתתפות 
חולקו  החיים  אור  ובסניפי 

אלפי ספרים למשתתפים.

הז־ טרה  מחלבת 
לחגוג  הצרכנים  את  מינה 
מגוון  עם  החופשה  את 

וט־ איכותיים  חלב  מוצרי 
טעים  שוקו  כמו   – עימים 
ללא תוספת סוכר ומעדנים 
איכותיים עם תוספת סידן – 
מר־ מתעסוקה  גם  וליהנות 
תקת לשעות הפנאי הרבות 
בחופשת הקיץ הארוכה, עם 

ספרי קריאה מתנה!

מאחלת  טרה  מחלבת 
הנאה  של  שעות  לזוכים 
עם  המשפחה  לכל  וחוויה 
ומזמי־ הספרים,  מבחר 
להמשיך  הצרכנים  את  נה 
השוקו  מסדרת  וליהנות 
של טרה ללא תוספת סוכר 
המועשרים  טרה  וממעדני 
בסידן, ולהכניס טוב הביתה 
ואיכותית  נכונה  תזונה  עם 

יותר גם בחופשה.

פרנו // „ו„ פרי„

‡ל מנע טוב מבעליו
תשמי־ במכירת  עוסק  אני  לפרנסתי 

שי קדושה, יודאיקה וכיו"ב. ב"ה אני רואה 

ברכה בעמלי, וכמובן אני חותר להגדיל עוד 

לשווקים  ולהתפתח  המכירות  מחזור  יותר 

חדשים.ניסיתי מספר פעמים להתחיל ליצא 

נתק־ אך  בחו"ל  היהודיות  לקהילות  סחורה 

לתי בקשיים רבים ובעיקר לא הצלחתי לה־

רוויח בסופו של דבר.

ידיד טוב הפנה אותי למכון היצוא ושם 

מעני־ שהם  וטוב  מועיל  לשירות  נחשפתי 

השתמשתי  כמוני.  מתחילים  ליצואנים  קים 

בכלים שהם נתנו לי וב"ה אני רואה הצלחה 

מדהימה. 

אני רוצה לנצל את הבמה כדי להמליץ 

לכל מי שחושב על הכיוון הזה להיעזר במכון 

ויעיל  מקצועי  איכפתי  בגוף  מדובר  היצוא. 

שיסייע לכם רבות.

בברכה א.ג. ממרכז הארץ

בים למערכמכ

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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נמשכים אירועי 
בין הזמנים באלעד

לאחר חודשים של הכנות והיערכות, אירועי בין הזמנים באלעד יוצאים לדרך 
בשבוע הקרוב למשך שלושה שבועות ◆ כל הפרטים

מ‡: יר‡ל לבי‡
תתנסו  הפעילות  במסגרת 
הידיים,  רחב  הפארק  שבילי  בין 
מהחיים  אמצעי,  בלתי  באופן 
לפני 2000 שנה במתקנים ההיס־
שוקמו,  במקום,  שנמצאו  טוריים 

שוחזרו והושמשו.
הפעילות  תחנות  בין 
שתילת  הזמנים:  בבין  שייפתחו 
צמחים וירקות, בית הבד, טיפול 
בדגן, דיש וקציר, אפיה בטאבון, 
היסטוריה וקיימות. זמן הפעילות 
כשעתיים והוא יתקיים בקבוצות 
בדרכי  מראש,  הרשמה  פי  על 

התקשרות שיפורסמו בהמשך.
מופ־ יתקיימו  כן  כמו 
מוזלים  במחירים  והצגות  עים 
הזמנים,  בין  ימי  לאורך  במיוחד, 
אב־ ברחוב  האירועים  באולם 
בעיר.  נוספים  ובאולמות  טליון 
פרויקט "הפתעה בגינה", שפועל 
באלעד,  השלישית  הפעם  זאת 
יכלול עשרות גינות ברחבי העיר 
במהלך ימי בין הזמנים, ובמסגר־

חווייתיות  פעילויות  יתקיימו  תו 
הסביבה  בנושאי  וחינוכיות 
והזהירות בדרכים בגינות הציבו־

ריות ברחבי העיר.
בשבוע האחרון של בין הז־
פארק  הלונה  יפעל  כנהוג,  מנים, 
לתושבי  מסובסדת  במסגרת 
במיוחד.  זולים  במחירים  העיר, 
מופעים  יתקיימו  כשבמקביל, 
חינוכיים מידי ערב באותו שבוע, 
את  הידיים.  רחב  פארק  באמפי 
אירועי הבין הזמנים יחתום הקו־
מזיץ בליל שישי האחרון של בין 

הזמנים.
"כרטיסים  מיזם  השנה  גם 
ונהנים" זוכה להצלחה רבה בקרב 
משמעו־ הטבות  עם  התושבים, 
תיות בכניסות לבריכות נחשונים 
הורחב  השנה  כשבמקביל  במים, 
עם  העיר,  לתושבי  ההטבות  סל 
חיים,  חפץ  המים  פארק  הוספת 
שיעניק מחיר מיוחד עבור תוש־
בי אלעד, בימי בין הזמנים, וזאת 
שמתקיימת  כרטיסים  במכירת 

במתנ"ס.

בלשכת ראש העיר ישראל 
סי־ ישיבת  התקיימה  פרוש, 
כלל  בהשתתפות  היערכות  כום 
הפעלת  על  האחראים  הגורמים 
האבט־ מערכת  לצד  האירועים, 
חה שכוללת שוטרים, מאבטחים 
סיור  התקיים  כן  כמו  ומתנדבים. 
מפקד  עם  יחד  בשטח,  מיוחד 
המל־ שבתאי,  קובי  ניצב  מג"ב 
ואת  החי  גן  התפתחות  את  ווה 
מבחינה  העירוניים  האירועים 

אבטחתית.
פרוש  ישראל  העיר  ראש 
כתב: "אחת המשימות החשובות 
מארג  בתכנון  דגש  שמנו  עליה 
על  ההקפדה  היא  הקיץ,  אירועי 
מחירים מסובסדים ומוזלים. לק־
שמדו־ העובדה  את  בחשבון  חנו 
משמעותית  כלכלית  בהקלה  בר 
למשפחות ברוכות ילדים, ואנחנו 
זו  בחוברת  לכם  להציג  שמחים 
ביותר  הזול  האירועים  סל  את 
מבלי  זאת  וכל  להשיג.  שניתן 
ורמת  באיכות  מאומה  להוריד 

התרבות".

איסטנבול: לפחות אדם אחד 
נהרג בהצפות בעיר, עשרות 

חנויות שקעו
גשמים חזקים שטפו את העיר הגדולה בטורקיה, וגרמו להפעלת מרכזי החירום 

של העיר ולשיבושים נרחבים בתעסוקה ובנתיבי התחבורה בסביבותיה

מ‡ פ. יוחנן
בשבת  הכו  חזקים  גשמים 
שבטורקיה,  איסטנבול  העיר  את 
פי  על  שכונות.  מספר  והציפו 
יש  כי  נמסר  במדינה,  הרשויות 
כתו־ בנפש  אחד  קורבן  כה  עד 
צאה מהנזק שגרמו ההצפות. בין 
לחלוטין  שהוצפו  בעיר  האזורים 
הבאזאר  הוא  הגשמים  בעקבות 
הצפופה.  העיר  שבמרכז  הגדול 
בח־ אתמול  מוקדם  החל  הגשם 
לק־ קצב  והגביר  העיר,  מן  לקים 

ראת הצהריים.
דובר  של  הצהרה  פי  על 
עיריית איסטנבול בטוויטר, אדם 
ליד  מת  נמצא  בית  מחוסר  אחד 
אזור אונקאפאני, בצד האירופאי 
שהגיעו  וידאו  צילומי  העיר.  של 
סו־ הראו  הגדול  הבאזאר  מאזור 
מים  מקווי  בתוך  הולכים  חרים 
קרסוליהם,  עד  אותם  שמכסים 
חנויותיהם  את  לרוקן  בניסיון 
כבי־ מספר  כן,  כמו  מההצפות. 

שים לאורכה ולרוחבה של העיר 

נחסמו. 
מעבר  גם  הציפו  הגשמים 
חנויות  מספר  היו  בו  קרקעי  תת 
במ־ סרטונים  אמינונו.  בשכונת 
דיה הטורקית הראו מאות ספרים 
ומוצרים שונים צפים במים בזמן 
להציל  מנסים  החנויות  שבעלי 
ול־ החנות  מתכולות  שנותר  מה 
בטור־ הרשויות  המים.  את  רוקן 
קיה עצרו את תנועת המעבורות 
חלק  וגם  הבוספורוס,  במיצרי 

מתנועות הרכבת העילית.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

מייהו יˆח˜ בן ‡יטה, יוסף בן פרי 
נחום ‡לימלך בן זהבה רב˜ה, נועם 

עליזה ב זהבה רב˜ה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

מ‡ים:  מ''ס  ‡רבל   ‰מ ח''כ 
Œיר‰ נ‚„ ‰‰פרעמ„ מ‡חורי ‰ע מי"
„‰ ז‰ י עי„, מפל‚‰ ו‡פ לכמ‰ 

יור ˜ונפלי˜טים מול ‰חר„ים".

 ימח על   (ו„ח‰) ס‚ל   עמי
בינו: "‡ם  יר‡ל  ל  ‰סכם ‰עו„פים 
‡כן כחול לבן ויר‡ל בינו חומו על 
Œ‚‰ ז‰ ‡ח„ ‰‰ימורים עו„פים,  ‰סכם 

מעני˜  ליברמן.  ל  ב‰יסטורי‰  „ולים 
˜ול  ״כל  ל˜מפיין  ‰סיכוי   ‡ לנני‰ו 

לליברמן ז‰ ˜ול ל‚נ״".

‰פרן  ל  „בריו  על   פר עמיר 
Œר ‰י‡ מפל‚-‰„יפר (״‰עבו מעון
‚‰ ל יוˆ‡י ע„ו ‰מזרח״): "‡ני ומר 
Œר, מעוו זועם יו‰עˆמי מלומר מ ‡
ליח  ל‰י‚רר  ל‰סכים  ל‡ ‰‡מני  לם 
מ‰„ברים  נעלב  ל‡   ממ ‡ני  ‰ע„י, 
‰‡ל‰, ל‡ ‰יו ‡ומרים ‡ ז‰ על מפל‚‰ 

בר‡‰ למל עומ„ים ‡ 3כנזים".

Œכחול לבן ז‰ מיזם פו" :עו„ מפר
לכיוון  מוך  ‡ח„  כל  ˆלח,  ל‡  ליטי 
Œחר. ‰‡וזר ‡ומר כך, לפי„ ‡ומר כך, ני‡
סנ˜ורן ‡ומר כך, בו‚י רוˆ‰ סיפוח, עופר 
לח בע„ י מ„ינו. ל‡ני ‰מ‡ל 
מזכיר:  ‡ני  בליברמן  ‰‡‰בו  פ‡ום 

ליברמן ז‰ ז‡ב בעור ל כב, ‚זען".

ח''כ ‡יימן עו„‰ על בר˜: "‡ם ‡‰ו„ 
Œמחנ‰ ‰„מו˜רטי' ‡נ‰' ‡ בר˜ יעזוב
Œ„עו ‰סכם  על  מי„  ‡ים  נחום  חנו 

פים".

 ‡לר  ‡ור˜"  :„˜  ייל‡
 .וך ‰‚וב פו˜‰ל‰ לח„ול מממ‰
 לממ ל‰˜ים  ‡פר  מ‡מינ‰  ‡ני 
בז‰  מ‡מינ‰  ‡ני  ‡ם  מ˜וו‰  ‡ני  ימין. 
 פו˜מ‰ ‡ם  מ‡מינים..  בליכו„  ‚ם 
Œפ‰ „כו ז‰ ‡ומר „בר ‡חל‰ יימ‡‰

נים ל נני‰ו לממל מ‡ל".

(מ˜ור  ‡ביטן   ירי  ונ‡יעי‰
‡ם  פעם  "בכל  מסביר‰:  ר‡ון) 
רו‡ים י˜ו ‚וי בין ‰ימין למ‡ל „עו 
 11 ‡ין  לבן  לכחול  בעיניים.  עבו„‰  זו 
Œוימ‰ ‰מבר ממליˆים  ל  מנ„טים 
ליברמן)  על   מ‡ נוני  (ב‰יע„ר   .פ

נני‰ו י‰י‰ ‰ר‡ון ל‰רכיב ממל‰".

ח''כ ‰רב מ‡יר פרו בבי˜ור ביˆ‰ר: 
Œמ„ב ‰כ‡ל רון, י ˜י ל‡רימר‡"
רים ‰רב‰, וי כ‡ל‰ בונים ‰רב‰, ‡ני 
וף   ל‰יו  זכו‰ על  ל˜ב"‰  מו„‰ 

במˆוו‰".

ליברמן מנס‰ ל‰סביר, ומסי: ״‡ני 
Œי מול חו˜ ‰‚יור וחו˜ ‰מרנלחמ ‰ז

ז‰  עם ‰חר„ים  יבי  מ‰  כל  כולים. 
בוך  ל‰ם   פעולו‰  ‡ לעˆור  כ„י 
 חרוב כר‚ע  ונני‰ו   נ‚ ‰ממל‰. 

פרוע‰ מי יור יחנף לחר„ים״.

 לממ פוסל  ל‡  ‰נ‚בי  ˆחי  ‰ר 
י„וע,  כח   י  ‡כז "לממל‰   :ח„ו‡
ו‰ˆ„  ניים  ˆריך   ח„ו‡ בביל  ‡בל 
‰ני נחו לפסול ‡ ‰‡י בחרנו בו 

פעם ‡חר פעם".

Œמ‰  ר" ו˜ף:  ‚ביר  בן  ‡ימר 
מ‰  זילבר.  „ינ‰  ‰י‡   ימ‡‰ פטים 
‰י‡ מחליט‰, בי מפט ‡ומר על ז‰ 
˜„ו. י „ין ‡ח„ ל˜ריי ‡רבע, וי „ין 

‡ח„ לר‰ט".

חל˜   ל‰יו ״יכול  ‚ביר:  מבן  עו„ 
 לממ פ‰  ‰י‰  רוˆים  בליכו„ 
Œ‰‰  ‡ מבין  ל‡  ‡ני   חר‡ מ‡ל, 
˜פו ל‰ם נ‚„נו, ול‡ ‰י‰ ˜ו‡לˆי‰ 

לל‡ עוˆמ‰ י‰ו„י״.

Œיˆרו חי „˜ר יריב לוין: "בנט ו‰
כוכים וזרעו חוסר יˆיבו״.

‰ר‰ מירי ר‚ב: ״˜„ מביכ‰, ‰י‡ 
Œבלי ל‰יו ‰ˆר „ל‰‚י ל‡ מסו‚ל

כו„״.

 פר (מעריב):  עמיר  בנ„ר  ‡רי˜ 
לח לנני‰ו מכב בו ‰ו‡ מזמין ‡וו 

לעימו˜ ורי בנו‡ כלכל‰.

‰י„ור):  (‡‚י„   מ מיכ‡ל 
 יו„עי „בר מ‰ בכחול לבן טוענים ״‚נ"
ולפי„ כמעט ל‡ מ„ברים ביני‰ם מ‡ז 
נחפ‰ ‰ח˜יר‰ ‰פרטי יזם ‚נ נ‚„ 
‰חיבו˜ים   מונול נמין  ‰מ„ליפים. 

י‚יעו כנר‡‰ מחר".
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מרן רה"י:

"מי ששומר על סדרי הישיבה רואים 
בחוש שיש לו הצלחה מיוחדת"

"מי ששומר על סדרי הישיבה רואים בחוש שיש לו הצלחה מיוחדת, כל סדרי הישיבה, תפילה, 
תורה, ולימוד המוסר" ◆ משא מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, בכינוס סדר הכנה 

למסיימי הישיבות הקטנות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הישיבה  סדרי  על  ששומר  "מי 
מיוחדת,  הצלחה  לו  שיש  בחוש  רואים 
כל סדרי הישיבה, תפילה, תורה, ולימוד 

המוסר"
הישיבה  ראש  מרן  במשא  כך 
הגר"ג אדלשטיין שליט"א, בכינוס סדר 
הכנה למסיימי הישיבות הקטנות על ידי 

ארגון דרשו - מנחם אב תשע"ט.
תל־ החיזוק:  בדרשת  אמר  רה"י 
לישיבה  קטנה  מישיבה  העולים  מידים 
כי  גדול,  ושינוי  הבדל  בזה  יש  גדולה, 
ומסג־ ליווי  הזמן  כל  יש  קטנה  בישיבה 
רת ופיקוח על כל היום שינוצל לתורה, 
יש  ולמוסר,  לתפילה,  טובים,  למעשים 
פיקוח תמידי, גם מתי לישון ומתי לקום, 
וכשיש פיקוח אזי מי שהוא בעל משמ־
גדולה  בישיבה  אבל  זה,  את  מקיים  עת 
כבר אין פיקוח כזה, רק פעם אחת ביום 
יש שיעור יומי, ובסדרי הישיבה אין מי 
שיעמוד על גבו של כל אחד ואחד להס־
ביר לו ולהכריח ולשכנע אותו שישמור 

על הסדרים.
אכן מי ששומר על סדרי הישיבה 
מיוחדת,  הצלחה  לו  שיש  בחוש  רואים 
כל סדרי הישיבה, תפילה, תורה, ולימוד 
פעמיים  מוסר  לומדים  באלול  המוסר, 
ביום, וכן הזמן שהולכים לישון, מי שעו־
מד בזה ומקיים את כל הסדרים, רואים 
שהוא מצליח, ואין צורך בהסברים מדוע 
זה כך, אלא זוהי המציאות, שאם לא לפי 
הדבר  זהו  הצלחה.  אין   – הישיבה  סדרי 

הראשון.
יש  הנה  הגר"ג,  הוסיף  דבר  ועוד 
דברים מעניינים שרוצים לדבר עליהם, 
ויש טבע של סקרנות, ובדרך כלל הסק־
רנות תופסת הרבה זמן לכל אחד ואחד, 
למשל אם אחד הולך ברחוב ורואה מוד־
עה, ומתעניין לקרוא מה כתוב במודעה, 
ואם יחשוב וכי זה נוגע לו למעשה והאם 
מוסיף  לא  זה  הרי  משהו,  לו  מוסיף  זה 
הוא  הסקרנות  טבע  מפני  ורק  כלום,  לו 

נמשך ומתעניין בזה.
נברא  סקרנות  של  הטבע  והרי 
שברא  מה  שכל  האדם,  של  לטובתו 
לכבודו  אלא  בראו  לא  בעולמו  הקב"ה 
לטב  רחמנא  דעביד  וכל  יא)  ו,  (אבות 
היא  הבריאה  וכל  ב)  ס,  (ברכות  עביד 
סקרנות  של  הזה  והטבע  האדם,  לטובת 
סקרנות  שתהיה  בשביל  לטובה  הוא 
לתורה, שדברי תורה מעניינים ויש בהם 
ו)  ו,  (דברים  רש"י  שכתב  כמו  מתיקות, 
שמבקשים  וכפי  חדשה"  "כדיוטגמא 
הכוח  את  מנצלים  וכאשר  נא",  "והערב 
של סקרנות לדברי תורה זה באמת דבר 

מצוין וטוב מאד.
אפילו  וראיתי  כאלה,  יש  ובאמת 
צעירים, תלמידים צעירים ממש, שלמ־

ובלי  הישיבה  סדרי  עם  ש"ס,  וגמרו  דו 
מאמץ מיוחד, הם ישנים בזמן כמה שצ־
ריך ורעננים ואוכלים בזמן ורגועים בלי 
מתח, אבל הזמן מנוצל, וכשהזמן מנוצל 
מתקד־ לאט  לאט  ש"ס!  לגמור  אפשר 
גמרא  אפילו  הש"ס,  את  וגומרים  מים 
שלא  הרבה  יש  תוספות,  בלי  רש"י  עם 
עמקות  יש  רש"י  בדברי  שגם  מבינים 

גדולה מאד, וכל הפשט הפשוט שרש"י 
וידוע  ממש,  אמת  תורת  זה  מסביר 
ברש"י,  מיותרת  מילה  שאין  מהגאון 
וג־ למדו  שבאמת  צעירים  יש  וכאמור 
מרו את הש"ס, בלי מתח ובלי מאמצים 
מיוחדים, ישנו ואכלו ורגועים וגמרו את 
הש"ס, כי הזמן מנוצל, ובמקום סקרנות 
לדברים שלא נוגעים למעשה הסקרנות 

היא לתורה.
שיש  הקרובה  בתקופה  ובפרט 
סקרנות  ויש  שאומרים,  כפי  בחירות 
אבל  הבחירות,  ואחרי  הבחירות  לפני 
לי,  משנה  זה  מה  לחשוב  צריך  אחד  כל 
זה  כעת  הרי  למעשה?  לי  נוגע  זה  וכי 
לא נוגע למעשה, ואני יכול לישון רגוע 
אני  זה  ובמקום  לדאוג,  ממה  לי  ואין 
יכול ללמוד עוד גמרא ועוד גמרא ועוד 
גמרא, במקום סקרנות של דברים שלא 
נוגעים לי למעשה ואין בהם שום רווח, 
נאמר  שעליה  לתורה  סקרנות  שתהיה 

"אשריך בעולם הזה"!
אלו הם דברים פשוטים מאד, ומי 
שמקיים אותם הוא מאושר, כמו שאמרו 
(אבות ו, ד) כך היא דרכה של תורה וכו' 
ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, 
לא  הוא  אבל  במלח  פת  רק  שיש  ואף 
רעב, ומים במשורה אבל הוא לא צמא, 
ועל הארץ תישן אבל הוא ישן, וחיי צער 
ובזכות  הצער,  את  שוכחים  אבל  תחיה 
כידוע  צער,  שום  מרגישים  לא  התורה 
החיים  התורה  שבזכות  המציאות  שכך 
ומבוגרים,  ואברכים  צעירים  מאושרים, 
יותר  שהוא  ככל  בתורה,  שדבוק  מי  כל 

דבוק בתורה הוא יותר מאושר.
גם  צריכה  בתורה  דבקות  ואמנם 
ספרי  עם  הוא  והחיזוק  חיזוק,  איזה 
מוסר, כידוע שלימוד המוסר מחזק ומ־
כפי  מאושרים,  חיים  ונותן  מאד,  שפיע 
בעלי  מבוגרים  גם  הרבה,  לי  שאמרו 
בקבי־ מוסר  ללמוד  שהתחילו  משפחה, 
כי   – שמעניין  מה  משהו,  יום  בכל  עות, 

ונעשו  כלום,  משפיע  לא  שמשעמם  מה 
אמר  זצ"ל  הגראי"ל  ומרן  מאושרים, 
בק־ ישרים  מסילת  לומדים  שאם  פעם 
זה  יום  בכל  דקות  חמש  אפילו  ביעות 
לאדם  האדם  את  והופך  מאד,  משפיע 
שהיו  מעשים  לי  ידוע  וכאמור  אחר, 
מוסר  ללמוד  שהתחילו  משפחה  בבעלי 
בכל יום קצת, בצורה מעניינת, ועל ידי 
מלא  בית  מאושר,  בית  נהיה  הבית  זה 

שמחה!
לד־ הזמן  את  לנצל  העיקר,  וזהו 
שנותנים  והאמיתיים  החשובים  ברים 
ובודאי  הזה  בעולם  מאושרים  חיים 
בדב־ להקשות  שיש  וכפי  הבא,  בעולם 
רי התנא שאמר כך היא דרכה של תורה 
תשתה  במשורה  ומים  תאכל  במלח  פת 
וכו' ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה 
הזה  בעולם  אשריך  לך  וטוב  אשריך  כן 
וטוב לך לעולם הבא, ולכאורה מה החי־
דוש שטוב לך לעולם הבא, הרי פשיטא 
שאדם כזה שעמל בתורה מתוך חיי צער 
שלא  ומדוע  הבא,  לעולם  יזכה  ודחק 

יהיה לו עולם הבא?
הוא  התנא  בדברי  החידוש  אבל 
הזה,  בעולם  אשריך  קודם  שאמר  מפני 
והרי ידוע שכל הנאות העולם הזה באות 
על חשבון העולם הבא, והיה מקום לח־
הזה  בעולם  מאושר  שהוא  שכיון  שוב 
כבר לא יקבל עולם הבא, וחידש התנא 
שאין הדבר כן, ורק סתם הנאות העולם 
האושר  אבל  הבא,  עולם  מורידות  הזה 
אלא  מוריד,  אינו  תורה  של  הזה  בעולם 

להיפך, זה מוסיף עולם הבא.
פשוטים  דברים  בקיצור  הם  אלו 
מאד שחשוב מאד לקיים אותם, ובעזרת 
צריך  ואחד  אחד  כל  כולנו,  נזכה  השם 
חיזוק, כולנו נתחזק ונהיה מחוזקים לע־
מאושרים  ונהיה  חייבים  שאנו  מה  שות 
בעולם הזה ובעולם הבא. באדיבות מכון 
'דרכי החיזוק', תיתי להם שנהגו בנו עין 

טובה.

פרנו // „ו„ פרי„

מנח ‡ול 

עולם התורה וההלכה מברך ברכת הנהנין לרגל הופעת הספר 

"מנחת שאול" על הלכות טהרת המשפחה ומקואות שנכתב ונערך 

ע"י הגאון המופלג רבי שאול דניאל סעיד שליט"א על ספרו הקו־

דם "מנחת שאול" העוסק בהלכות גיטין. 

הספר כולל את מקורות ההלכה ובירורי דינים העולים מדברי 

פוסקי  עד  ערוך  השלחן  כלי  ונושאי  ואחרונים  ראשונים  הגמרא, 

מנהגי  כל  ולפי  חיים  אנו  וממיהם  שותים  אנו  מפיהם  אשר  זמננו 

העדות - בין לפסקי מרן השלחן ערוך ובין לפסקי הרמ"א. 

נו־ עמו'  וכ-700  פרקים  י"ד  המונה  הספר  בתרי  בין  בעברנו 

רחב  והיקף  יחודית  בבהירות  לתלפיות  בנוי  הוא  כי  לראות  כחנו 

התייחסות  וכולל  המשפחה  טהרת  בעניני  הנוגעות  ההלכות  בכל 

לנושאים אקטואליים ביותר עם ירידה לפרטי פרטים וקבלת חו"ד 

מקצועית והלכתית לכל שאלה ונדון עד שכל הרואה אומר ברקאי. 

ונראה כי ספר זה עומד לשמש אבן שואבת וספר יסוד לכל המ־

בקשים את ה' והרוצים לדעת הלכה ברורה ובהירה בנושאים אלו 

העומדים ברומו של עולם.  

יולדת  דיני  "קיצור  הוא  בספר  ברכה  לעצמו  הקובע  מדור 

בהלכתא  ונחוצות  מצויות  לשאלות  התייחסות  ישנה  בו  בשבת" 

רבתא לשבתא בענין זה עם הכרעת גדולי הפוסקים. 

יוסף  הגר"ע  הראש"ל  מרן  הסכמת  מופיעה  הספר  בתחילת 

מג־ הנוכחי  לספר  הסכמות  מופיעות  כן  למחבר.  שניתנה  זלה"ה 

דולי ישראל שליט"א, ביניהם הגאונים רבי משה הלל הירש, רבי 

התורה  מגדולי  ועוד  רוזנברג  שריאל  רבי  שטרן,  אליעזר  שמואל 

וחשובי מורי ההוראה באה"ק המפליגים בשבחו של הגהמ"ח, וח־

לקם אף מציינים שנשא ונתן עמם בעניני הספר וקנה את תורתו 

בספר עם שימושה של תורה ודיבוק חברים.

MINCHATSHAUL@  להשיג בחנויות הספרים  או  במייל
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מרן רה"י:

"מי ששומר על סדרי הישיבה רואים 
בחוש שיש לו הצלחה מיוחדת"

"מי ששומר על סדרי הישיבה רואים בחוש שיש לו הצלחה מיוחדת, כל סדרי הישיבה, תפילה, 
תורה, ולימוד המוסר" ◆ משא מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, בכינוס סדר הכנה 

למסיימי הישיבות הקטנות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הישיבה  סדרי  על  ששומר  "מי 
מיוחדת,  הצלחה  לו  שיש  בחוש  רואים 
כל סדרי הישיבה, תפילה, תורה, ולימוד 

המוסר"
הישיבה  ראש  מרן  במשא  כך 
הגר"ג אדלשטיין שליט"א, בכינוס סדר 
הכנה למסיימי הישיבות הקטנות על ידי 

ארגון דרשו - מנחם אב תשע"ט.
תל־ החיזוק:  בדרשת  אמר  רה"י 
לישיבה  קטנה  מישיבה  העולים  מידים 
כי  גדול,  ושינוי  הבדל  בזה  יש  גדולה, 
ומסג־ ליווי  הזמן  כל  יש  קטנה  בישיבה 
רת ופיקוח על כל היום שינוצל לתורה, 
יש  ולמוסר,  לתפילה,  טובים,  למעשים 
פיקוח תמידי, גם מתי לישון ומתי לקום, 
וכשיש פיקוח אזי מי שהוא בעל משמ־
גדולה  בישיבה  אבל  זה,  את  מקיים  עת 
כבר אין פיקוח כזה, רק פעם אחת ביום 
יש שיעור יומי, ובסדרי הישיבה אין מי 
שיעמוד על גבו של כל אחד ואחד להס־
ביר לו ולהכריח ולשכנע אותו שישמור 

על הסדרים.
אכן מי ששומר על סדרי הישיבה 
מיוחדת,  הצלחה  לו  שיש  בחוש  רואים 
כל סדרי הישיבה, תפילה, תורה, ולימוד 
פעמיים  מוסר  לומדים  באלול  המוסר, 
ביום, וכן הזמן שהולכים לישון, מי שעו־
מד בזה ומקיים את כל הסדרים, רואים 
שהוא מצליח, ואין צורך בהסברים מדוע 
זה כך, אלא זוהי המציאות, שאם לא לפי 
הדבר  זהו  הצלחה.  אין   – הישיבה  סדרי 

הראשון.
יש  הנה  הגר"ג,  הוסיף  דבר  ועוד 
דברים מעניינים שרוצים לדבר עליהם, 
ויש טבע של סקרנות, ובדרך כלל הסק־
רנות תופסת הרבה זמן לכל אחד ואחד, 
למשל אם אחד הולך ברחוב ורואה מוד־
עה, ומתעניין לקרוא מה כתוב במודעה, 
ואם יחשוב וכי זה נוגע לו למעשה והאם 
מוסיף  לא  זה  הרי  משהו,  לו  מוסיף  זה 
הוא  הסקרנות  טבע  מפני  ורק  כלום,  לו 

נמשך ומתעניין בזה.
נברא  סקרנות  של  הטבע  והרי 
שברא  מה  שכל  האדם,  של  לטובתו 
לכבודו  אלא  בראו  לא  בעולמו  הקב"ה 
לטב  רחמנא  דעביד  וכל  יא)  ו,  (אבות 
היא  הבריאה  וכל  ב)  ס,  (ברכות  עביד 
סקרנות  של  הזה  והטבע  האדם,  לטובת 
סקרנות  שתהיה  בשביל  לטובה  הוא 
לתורה, שדברי תורה מעניינים ויש בהם 
ו)  ו,  (דברים  רש"י  שכתב  כמו  מתיקות, 
שמבקשים  וכפי  חדשה"  "כדיוטגמא 
הכוח  את  מנצלים  וכאשר  נא",  "והערב 
של סקרנות לדברי תורה זה באמת דבר 

מצוין וטוב מאד.
אפילו  וראיתי  כאלה,  יש  ובאמת 
צעירים, תלמידים צעירים ממש, שלמ־
ובלי  הישיבה  סדרי  עם  ש"ס,  וגמרו  דו 
מאמץ מיוחד, הם ישנים בזמן כמה שצ־
ריך ורעננים ואוכלים בזמן ורגועים בלי 
מתח, אבל הזמן מנוצל, וכשהזמן מנוצל 
מתקד־ לאט  לאט  ש"ס!  לגמור  אפשר 
גמרא  אפילו  הש"ס,  את  וגומרים  מים 
שלא  הרבה  יש  תוספות,  בלי  רש"י  עם 
עמקות  יש  רש"י  בדברי  שגם  מבינים 

גדולה מאד, וכל הפשט הפשוט שרש"י 
וידוע  ממש,  אמת  תורת  זה  מסביר 
ברש"י,  מיותרת  מילה  שאין  מהגאון 
וג־ למדו  שבאמת  צעירים  יש  וכאמור 
מרו את הש"ס, בלי מתח ובלי מאמצים 
מיוחדים, ישנו ואכלו ורגועים וגמרו את 
הש"ס, כי הזמן מנוצל, ובמקום סקרנות 
לדברים שלא נוגעים למעשה הסקרנות 

היא לתורה.
שיש  הקרובה  בתקופה  ובפרט 
סקרנות  ויש  שאומרים,  כפי  בחירות 
אבל  הבחירות,  ואחרי  הבחירות  לפני 
לי,  משנה  זה  מה  לחשוב  צריך  אחד  כל 
זה  כעת  הרי  למעשה?  לי  נוגע  זה  וכי 
לא נוגע למעשה, ואני יכול לישון רגוע 
אני  זה  ובמקום  לדאוג,  ממה  לי  ואין 
יכול ללמוד עוד גמרא ועוד גמרא ועוד 
גמרא, במקום סקרנות של דברים שלא 
נוגעים לי למעשה ואין בהם שום רווח, 
נאמר  שעליה  לתורה  סקרנות  שתהיה 

"אשריך בעולם הזה"!
אלו הם דברים פשוטים מאד, ומי 
שמקיים אותם הוא מאושר, כמו שאמרו 
(אבות ו, ד) כך היא דרכה של תורה וכו' 
ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, 
לא  הוא  אבל  במלח  פת  רק  שיש  ואף 
רעב, ומים במשורה אבל הוא לא צמא, 
ועל הארץ תישן אבל הוא ישן, וחיי צער 
ובזכות  הצער,  את  שוכחים  אבל  תחיה 
כידוע  צער,  שום  מרגישים  לא  התורה 
החיים  התורה  שבזכות  המציאות  שכך 
ומבוגרים,  ואברכים  צעירים  מאושרים, 
יותר  ככל שהוא  בתורה,  שדבוק  מי  כל 

דבוק בתורה הוא יותר מאושר.
גם  צריכה  בתורה  דבקות  ואמנם 
ספרי  עם  הוא  והחיזוק  חיזוק,  איזה 
מוסר, כידוע שלימוד המוסר מחזק ומ־
כפי  מאושרים,  חיים  ונותן  מאד,  שפיע 
בעלי  מבוגרים  גם  הרבה,  לי  שאמרו 
בקבי־ מוסר  ללמוד  שהתחילו  משפחה, 
כי   – שמעניין  מה  משהו,  יום  בכל  עות, 

ונעשו  כלום,  משפיע  לא  שמשעמם  מה 
אמר  זצ"ל  הגראי"ל  ומרן  מאושרים, 
בק־ ישרים  מסילת  לומדים  שאם  פעם 
זה  יום  בכל  דקות  חמש  אפילו  ביעות 
לאדם  האדם  את  והופך  מאד,  משפיע 
שהיו  מעשים  לי  ידוע  וכאמור  אחר, 
מוסר  ללמוד  שהתחילו  משפחה  בבעלי 
בכל יום קצת, בצורה מעניינת, ועל ידי 
מלא  בית  מאושר,  בית  נהיה  הבית  זה 

שמחה!
לד־ הזמן  את  לנצל  העיקר,  וזהו 
שנותנים  והאמיתיים  החשובים  ברים 
ובודאי  הזה  בעולם  מאושרים  חיים 
בדב־ להקשות  שיש  וכפי  הבא,  בעולם 
רי התנא שאמר כך היא דרכה של תורה 
תשתה  במשורה  ומים  תאכל  במלח  פת 
וכו' ובתורה אתה עמל ואם אתה עושה 
הזה  בעולם  אשריך  לך  וטוב  אשריך  כן 
וטוב לך לעולם הבא, ולכאורה מה החי־
דוש שטוב לך לעולם הבא, הרי פשיטא 
שאדם כזה שעמל בתורה מתוך חיי צער 
שלא  ומדוע  הבא,  לעולם  יזכה  ודחק 

יהיה לו עולם הבא?
הוא  התנא  בדברי  החידוש  אבל 
הזה,  בעולם  אשריך  קודם  שאמר  מפני 
והרי ידוע שכל הנאות העולם הזה באות 
על חשבון העולם הבא, והיה מקום לח־
הזה  בעולם  מאושר  שהוא  שכיון  שוב 
כבר לא יקבל עולם הבא, וחידש התנא 
שאין הדבר כן, ורק סתם הנאות העולם 
האושר  אבל  הבא,  עולם  מורידות  הזה 
אלא  מוריד,  אינו  תורה  של  הזה  בעולם 

להיפך, זה מוסיף עולם הבא.
פשוטים  דברים  בקיצור  הם  אלו 
מאד שחשוב מאד לקיים אותם, ובעזרת 
צריך  ואחד  אחד  כל  כולנו,  נזכה  השם 
חיזוק, כולנו נתחזק ונהיה מחוזקים לע־
מאושרים  ונהיה  חייבים  שאנו  מה  שות 
בעולם הזה ובעולם הבא. באדיבות מכון 
'דרכי החיזוק', תיתי להם שנהגו בנו עין 

טובה.

פרנו // „ו„ פרי„

מנח ‡ול 

עולם התורה וההלכה מברך ברכת הנהנין לרגל הופעת הספר 

"מנחת שאול" על הלכות טהרת המשפחה ומקואות שנכתב ונערך 

ע"י הגאון המופלג רבי שאול דניאל סעיד שליט"א על ספרו הקו־

דם "מנחת שאול" העוסק בהלכות גיטין. 

הספר כולל את מקורות ההלכה ובירורי דינים העולים מדברי 

פוסקי  עד  ערוך  השלחן  כלי  ונושאי  ואחרונים  ראשונים  הגמרא, 

מנהגי  כל  ולפי  חיים  אנו  וממיהם  שותים  אנו  מפיהם  אשר  זמננו 

העדות - בין לפסקי מרן השלחן ערוך ובין לפסקי הרמ"א. 

נו־ עמו'  וכ-700  פרקים  י"ד  המונה  הספר  בתרי  בין  בעברנו 

רחב  והיקף  יחודית  בבהירות  לתלפיות  בנוי  הוא  כי  לראות  כחנו 

התייחסות  וכולל  המשפחה  טהרת  בעניני  הנוגעות  ההלכות  בכל 

לנושאים אקטואליים ביותר עם ירידה לפרטי פרטים וקבלת חו"ד 

מקצועית והלכתית לכל שאלה ונדון עד שכל הרואה אומר ברקאי. 

ונראה כי ספר זה עומד לשמש אבן שואבת וספר יסוד לכל המ־

בקשים את ה' והרוצים לדעת הלכה ברורה ובהירה בנושאים אלו 

העומדים ברומו של עולם.  

יולדת  דיני  "קיצור  הוא  בספר  ברכה  לעצמו  הקובע  מדור 

בהלכתא  ונחוצות  מצויות  לשאלות  התייחסות  ישנה  בו  בשבת" 

רבתא לשבתא בענין זה עם הכרעת גדולי הפוסקים. 

יוסף  הגר"ע  הראש"ל  מרן  הסכמת  מופיעה  הספר  בתחילת 

מג־ הנוכחי  לספר  הסכמות  מופיעות  כן  למחבר.  שניתנה  זלה"ה 

דולי ישראל שליט"א, ביניהם הגאונים רבי משה הלל הירש, רבי 

התורה  מגדולי  ועוד  רוזנברג  שריאל  רבי  שטרן,  אליעזר  שמואל 

וחשובי מורי ההוראה באה"ק המפליגים בשבחו של הגהמ"ח, וח־

לקם אף מציינים שנשא ונתן עמם בעניני הספר וקנה את תורתו 

בספר עם שימושה של תורה ודיבוק חברים.

MINCHATSHAUL@  להשיג בחנויות הספרים  או  במייל
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בוטל רשיון כריתת עצים 
ביער מכבים 

פקיד היערות הארצי של קק"ל פסק: ערר התושבים התקבל ורשיון הכריתה 
לחברת מקורות ביער מכבים בוטל ◆ סוהיל זידאן: "למקורות יש חלופות 

להנחת צינורות מים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
של  הארצי  היערות  פקיד 
כי  פרסם  זידאן,  סוהיל  קק"ל, 
הוא קיבל את ערר התושבים ומ־
בטל את רשיון הכריתה שהוענק 
מכבים,  ביער  מקורות  לחברת 
לתו־ מים  מערכת  הקמת  לצורך 

שבי הסביבה.
היע־ פקיד  קבע  בהחלטתו 
לחב־ כי  קק"ל  של  הראשי  רות 
תוואי  חלופות  יש  מקורות  רת 
המים,  צינורות  להנחת  נוספות 
ביער  פוגעות  אינן  אשר  חלופות 

ובסביבתו לדבריו.
זידאן: "לאחר שבחנתי את 
הח־ כולל  ראש,  בכובד  הנושא 
צינור  להנחת  האפשריות  לופות 
כולל  לגדר  ממזרח  בין  המים, 

ובין  מכבים  של  הפטרולים  דרך 
לאורך  המתוכנן  לתוואי  ממערב 
אחרת  חלופה  כל  או  החיץ  ציר 
תוך מזעור הפגיעה ביער מכבים 
גידול  ביתי  שימור  עם  הייחודי 
,פקיד  ייחודיים  בוטניים  גאו 
היערות הראשי של קק"ל הח"מ 
חלופות  למקורות  שיש  מבין 
צי־ הנחת  לרבות  נוספות,  תוואי 
נור 54 צול מזרחית לגדר מכבים 
וציר  מכבים  גדר  שבין  בתווך 
המערכת והנחת צינור ה 30 צול 
אפ־ וכן   ,  443 לכביש  מערבית 
לאורך  הצנרת  להטמנת  שרות 
מכבים  ליער  מערבית  החיץ  קו 
התוש־ לבתי  היער  שבין  בתווך 
אחרת  תוואי  חלופת  כל  או  בים 

שאינה פוגעת ביער ובסביבתו".

סוהיל זידאן, מתח ביקורת 
אשר  מקורות  חברת  נגד  חריפה 
הגשת  מהציבור  מנעה  לדבריו, 
הרישיון  לתנאי  בניגוד  עררים 
לב  תום  בחוסר  פעלה  כן  וכמו 
התושבים  וציבור  קק"ל  כלפי 
ורק התערבות ומאמץ עיקש של 
תושבים אפשרו את הגשת מאות 
העררים. בנוסף, ציין זידאן כי גבי 
טענת מקורות לפיו ציר העבודות 
ביער מכבים יעמוד בין 6.5 מ' ל- 
הגיונית,  אינה  זו  טענה  מ',   10
וסביר  הדעת  על  מתקבלת  אינה 
מאוד שרוחב ציר העבודות יהיה 

גדול יותר באופן משמעותי.
זידאן  כאמור  קובע  בסיום, 
וכי  התקבל  התושבים  ערר  כי 

רשיון הכריתה בוטל.

סגן השר הרב פרוש:

"כשנערכים להיאבק על 
עקרונות היהדות, יש שבאים 

בדברי ליצנות"
"אני מדבר אליכם כחסידים של הרבי שליט"א, ואתם יודעים מה המשמעות 
להיות חסידים, אנחנו לא שואלים שאלות כשהרבי אומר, ומחליט משהו, אין 

שאלות", הסביר פרוש

מ‡: יר‡ל לבי‡
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
בסימפוזיון  אמש  השתתף  פרוש 
חסי־ של  הזמנים  בין  בישיבת 
בפני  ועמד  באשדוד,  בעלזא  די 
הגדולה  החשיבות  על  הבחורים 
לתת  ובכך  ולהצביע  לצאת  שיש 
יהדות  של  לנציגות  הכוח  את 
ולפעול  לעשות  להמשיך  התורה 

עבור היהדות החרדית.
ואמר,  פתח  השר  סגן 
לנציגות  גדולה  משמעות  "ישנה 
לדאוג  שתמשיך  בכנסת  חזקה 
לכל צרכי היהדות החרדית, נצי־
בחור  שכל  לדאוג  שתמשיך  גות 
וללמוד  לשבת  שרוצה  ישיבה 
משלטונות  הדיחוי  את  יקבל 
וללמוד  להמשיך  ויוכל  הצבא, 
הח־ הנציגות  ובבטחה,  בשקט 

כדי  הכול  לעשות  תמשיך  רדית 
התו־ לתלמודי  תקציבים  שיהיו 
לבנות,  הספר  בתי  ישיבות,  רה, 
החר־ הציבור  של  לצרכיו  ובכלל 
די, אך צריך להבין שזה לא נהייה 
ביום אחד, ואנחנו חייבים נציגות 
וידאגו  שיפעלו  וחזקה  גדולה 

בכדי שזה ייקרה".
כחסי־ אליכם  מדבר  "אני 
ואתם  שליט"א,  הרבי  של  דים 
להיות  המשמעות  מה  יודעים 
שואלים  לא  אנחנו  חסידים, 
ומחליט  אומר,  כשהרבי  שאלות 
משהו, אין שאלות, וכאשר אומ־
רים לנו להצביע, כולם, כל חסיד 
האמו־ עם  זה,  את  עושה  בעלזא 
נה ועם המסורת שיש להם, מאז 
לכאן,  עלתה  בעלזא  שחסידות 
לארץ, אחרי השואה והצלת כ"ק 
השתתפו  תמיד  הם  זצוק"ל,  מרן 

בבחירות".
יכול  לא  שאני  יודע  "אני 
מי  את  לשכנע  מעוניין  לא  ואני 
גם  החרדית,  בעדה  חבר  שהוא 
את חסידי סאטמר אני לא רוצה 
לשכנע, אבל מדוע לעשות צחוק 
הספרים  את  שקורא  מי  מאיתנו, 
שהמשב"ק הרה"ח ר' יצחק לנדא 
מבעלזא  המהר"א  מרן  על  כתב 
ליום  מתקרבים  שאנחנו  זצוק"ל 

היארצייט שלו, שיחול עוד שבוע 
במלאך  שמדובר  רואה  מהיום, 
והוא  שמיימי,  באדם  אלוקים, 
כתוב,  ששם  כרוז  על  שחתם  זה 
כל  על  מוטלת  קדושה  "חובה 
איש אשר יראת ה' בלבבו לצאת 

ולעשות הכל כדי להצביע".
להס־ יכול  היה  הנגדי  הצד 
תפק בלומר, הרב שלי, הבית דין 
שלי, אמר לא להצביע, אבל למה 
לבזות  עלבון,  לעשות  נגרר  הוא 
אקריא  אני  ישראל.  גדולי  את 
לכם מה שהצד הנגדי כותב, (בת־
מבררים  "אנחנו  מאידיש),  רגום 
את הדעת תורה של צדיקי הדור 
שיעשו  הסכימו  שלא  הקודם, 
כבי־ שקרוי  למה  בשמם  שימוש 
גערו־ אזוי   – קדוש',  'החוב  כול 
מבי־ אתם  קדוש",  "חוב  פענעם 
המהר"א  מרן  כתבו,  הם  מה  נים 
והם  קדוש',  'חוב  חותם  זצוק"ל, 
כביכול",  שקרוי  "למה  כותבים 
הכרוז  על  הראשונה  החתימה 
מבעלזא  המהר"א  מרן  של  היא 
קדוש"  "חוב  כותב  הוא  זצוק"ל, 
"למה  כותב  שכנגד  הצד  והם, 

שקרוי כביכול החוב קדוש".
תשמעו עוד ציטטה באותו 
הם  הוציא,  הנגדי  שהצד  עמוד 
למרוח  מנסים  שאנחנו  כותבים 
"חוב  ה-  עם  ישראל  גדולי  את 
של  ריבונו  המלוכלך".  קדוש 

רק  לא  רבי,  של  חסיד  כל  עולם, 
חסיד בעלזא, צריך לדעת שהצד 
החתימות  על  מתלוצץ  הנגדי 
על  קדושות  בידיים  שנחתמו 
צריך  אבא  כל  להצביע'.  'חובה 
שה־ שלו  הילדים  על  לשמור 
לא  האלה  הרעל  ודברי  ליצנות 
לה־ רוצה  אני  שלו,  לבית  ייכנסו 
תשט"ו  בשנת  הכרוז  שעל  זכיר 
אדמו"רי  מגור,  האדמו"ר  חתמו 
סלו־ סדיגורא,  אדמו"רי  ויז'ניץ, 

נים, ביאלא, נדבורנה, טשורטקוב 
והגאונים מטשעבין, לוצק, ברא־
שוב, מיר, חברון, לומז'ה, טורדא, 

קול תורה ועוד".
הצד  של  נוספת  ציטטה 
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מ‡: יר‡ל לבי‡
עיריית  התחבורה,  משרד 
(חנ"י)  ישראל  נמלי  חברת  חיפה, 
(רש"ת)  התעופה  שדות  ורשות 
לקדם  המאפשר  הסכם  על  חתמו 
הת־ שדה  מסלול  להארכת  תכנון 
עיריית  במקביל,  בחיפה.  עופה 
התנגדויותיה  כל  את  תסיר  חיפה 
להמשך הקמת נמל המפרץ ותספק 
את כל האישורים וההיתרים הנד־

רשים ממנה.
מספר  בתום  נחתם  ההסכם 
הת־ שר  בין  שהתקיימו  ישיבות 
ראש  סמוטריץ',  בצלאל  חבורה, 
קליש-רותם,  עינת  חיפה,  עיריית 
קרן  התחבורה,  משרד  מנכ"לית 
מקום  וממלא  סגן  טרנר-אייל, 
צוק,  נחשון  חיפה,  עיריית  ראש 
מנכ"ל חברת נמלי ישראל, שלמה 
התעו־ שדות  רשות  מנכ"ל  ברימן, 
פה, יעקב גנות ונציגים של משרד 

חברת  חיפה,  עיריית  התחבורה, 
הת־ שדות  ורשות  ישראל  נמלי 

עופה.
הכני־ אזור  ההסכם,  פי  על 
מחדש  יתוכנן  המפרץ  לנמל  סה 
הארכת  את  ימנע  שלא  באופן 
של  והנחיתות  ההמראות  מסלול 
התכ־ בחיפה.  התעופה  שדה 
מסלול  להארכת  הסטטוטורי  נון 
מסלול  ויכלול  מחדש  יוגש  השדה 
כמו  ברוטו.  מטרים  עד 2,100  של 
טרמינל  של  קישוריות  תתוכנן  כן, 
המ־ חוצות  רכבת  לתחנת  השדה 

פרץ.
סמו־ בצלאל  התחבורה,  שר 

הפעולה  שיתוף  על  בירך  טריץ' 
עם עיריית חיפה וציין כי "פתיחת 
נמל המפרץ צפויה לפתוח את ענף 
הנמלים לתחרות ולשפר את רמת 
הנמל".  משתמשי  עבור  השירות 
לדבריו, "הנמל החדש יאפשר את 

חיזוק מטרופולין חיפה ויביא עמו 
מקומות תעסוקה, כבישים חדשים 

ומרכזים לוגיסטיים מתקדמים".
עינת  חיפה,  העיר  ראש 
על  היא  גם  בירכה  קליש-רותם 
מדובר  כי  ואמרה  ההסכמות 
ולכל  חיפה  לעיר  גדולה  בבשורה 
מטרופולין הצפון. "שדה התעופה 
המ־ לצפון  חיוני  כלכלי  מנוף  הוא 
תחילתו  על  שמחים  כולנו  דינה. 
גורמי  כל  עם  פעולה  שיתוף  של 
משרד התחבורה", הוסיפה קליש־
רותם. לדברי מנכ"לית משרד הת־
"ההסכם  טרנר-אייל,  קרן  חבורה, 
העיכובים  את  לצמצם  יאפשר 
של  מהתנגדויות  כתוצאה  שנבעו 
נוספים,  וגורמים  חיפה  עיריית 
נמל  תכנון  את  לשנות  במטרה 
התכנון,  פי  על  החדש".  המפרץ 
נמל המפרץ צפוי לפעול במחצית 

הראשונה של שנת 2021.

שריפה פרצה ליד קיבוץ נחשון
שריפה פרצה בין קיבוץ נחשון למושב בקוע שבמועצה האזורית מטה יהודה ◆ 14 

צוותים ו-6 מטוסי כיבוי פעלו להשתלטות על האש ◆ כביש 3 נחסם לזמן קצר

מ‡: מ. יו„
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שוב  נפתח  אך  הכיוונים,  בשני 

בקוע  תושבי  קצר.  זמן  כעבור 

כוננות  על  הודעה  קיבלו  ונחשון 

לפינוי הבתים.
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יום כיף למאות הילדים המיוחדים 
של ארגון 'בלב אחד' ובני משפחותיהם

ˆילום: ˜ובי הר ˆבי ומה בלוי
שבחולון   2000 ימית  המים  פארק 
בית  המוני  הזמנים  בין  בימי  לארח  רגיל 
ישראל שבאים לפוש מעט משגרת החיים 
וליהנות מבילוי משפחתי כיפי בין עשרות 

מגלשות המים והאקסטרים שבמקום.
מד־ את  אלפים  מילאו  השבוע  גם 
מן  צופה  כל  אבל  הענק,  הפארק  שאות 
אחר  בסיפור  מדובר  שהפעם  הבין  הצד 
המסייע   - אחד  בלב  ארגון  ילדי  לגמרי: 
ובני   - שונות  במחלות  החולים  לילדים 
לכמה  להשתחרר  באו  משפחותיהם, 
שעות מהמעגל המוכר של אשפוזים, טי־
פולים, סבל וכאב, וליהנות מיום פעילות 
מיוחד המוקדש כולו רק להם. ואכן, ניכר 
להפוך  כדי  הכל  עשו  המארגנים  כי  היה 
את היום הזה למהנה וחווייתי ככל האפ־
שר עבורם. בסביבות השעה 11:00 בבוקר 
זה אוטובוסים מפוארים  אחר  בזה  נעצרו 
ילדים  מאות  ירדו  מתוכם  הפארק  בפתח 
חלקם  גלגלים,  בכיסאות  חלקם  חולים - 
צועדים בכוחות עצמם, כשאליהם נלווים 
שכבר  הארגון  ומתנדבי  משפחותיהם  בני 
מזמן הפכו לסוג של בני משפחה בעצמם. 
במהלך כל שעות היום נהנו הילדים מהמ־
גלשות הגבוהות והמהירות בארץ. צהלות 
השמחה של הילדים המאושרים שנשמעו 
הצ־ על  מכל  יותר  העידו  הפארק  ברחבי 
חשוב  הוא  כמה  ועד  האירוע  של  לחתו 
לבריאותם הנפשית והפיזית של הילדים.

עשרות  לראות  במיוחד  מרגש  רגע 
פיזית  נכים  ילדים  'סוחבים'  מתנדבים 
'לא  הגבוהות  למגלשות  ברגל  קומות   6
הזה  החמוד  שהילד  אחת  מגלשה  יהיה 
לא יעשה' וודאי שלא "בגלל שהוא נכה" 

אומר לנו מתנדב במקום.
מיהדות  מקלב  אורי  הכנסת  חברי 
הפתיעו  מש"ס  מלכיאלי  ומיכאל  התורה 
בפארק  בביקור  והילדים  המתנדבים  את 
היום  הקשיים  על  מהמשפחות  ושמעו 
איתם  פגישות  שקבעו  לציין  יש  יומיים, 
לנסות לעזור להם בהמשך. ח"כ מלכיאלי 
אמר שאני מגיע לכזה אירוע אני מבין את 
וב־ החרדי  למגזר  האירועים  משמעות 
מיוחד למשפחות הילדים המיוחדים שלא 

יוצאים אפילו לים, כשיש ילד כזה בבית.
ח"כ מקלב אמר, לראות ולהתפעם, 
וויטמאן  דוד  בשם  אחד  אדם  של  יוזמה 
מצ־ לא  רבים  מה שמשרדי ממשלה  נותן 
להמ־ אותנו  מחייב  זה  דבר  לתת.  ליחים 
שיך להתגייס ולעזור למפעל החשוב הזה.
מותשים  מאוחרת,  לילה  בשעת 
הש־ על  רחב  חיוך  עם  אבל  מעייפות 

הילדים  מאות  מתפזרים  החלו  פתיים, 

לעבר האוטובוסים שייקחו אותם בחזרה 
לשגרה המוכרת בצל המחלה.

אנו בטוחים שלאחר יום שכזה הת־

קווה היא עם המון כח לחייך ולשמוח גם 
אם האופק מעט רחוק...
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נופ בעמנו‡ל
המוקד הותיק לדירות 

נופש בעמנואל

 074-796-2594 
מענה אנושי
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הכנת אלבום משפחתי
בחסות "כלי כיף"

מכירים את זה שיש כל מיני תמונות של המשפחה מפוזרות 
או זרוקות באיזו קופסה נשכחת?

אפשר לעשות בהן שימוש ולשמר אותם בצורה מכובדת תוך 
כדי פעילות כיפית. אפשרות אחת עם הקטנים יותר היא להש־
תמש בבריסטול גדול עליו מציירים את עץ המשפחה ומדביקים 

במקומות המתאימים תמונות של בני המשפחה.

עם גדולים יותר אפשר למיין תמונות ולהכין אלבום משפ־
או  ילד,  לכל  אלבום  מחברת),  בתוך  או  קנוי  אלבום  חתי (בתוך 

אלבום של חופשה משפחתית.

למי שאין כל כך תמונות מודפסות אפשר עדיין להכין אלבום 
משפחתי אלא שהפעם כל בני הבית בוחרים יחדיו תמונות מתוך 
המחשב, המצלמה או הטלפון הנייד. כדאי להדפיס לאלבום או 

אפילו לעצב ביחד אלבום בתוכנות לעיצוב אלבומים מודפסים.

http://bit.ly/2JF0Hyc
mailto:a0527171314@gmail.com
mailto:p0527146734@gmail.com
mailto:s@shaharit.com
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אפילו לעצב ביחד אלבום בתוכנות לעיצוב אלבומים מודפסים.

https://api.whatsapp.com/send?phone=+972_527656562&%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
http://bit.ly/2Mkizj4
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חוויית ילדים בקבוצת 'קפה קפה':

פלייסמטים מהנים 
ומאתגרים לתעסוקה

תוך כדי בילוי ההורים במסעדות הקבוצה

בהם  הקיץ  חופשת  לרגל 
ילדיהם  על  משפחות  מרבים 
להתארח במסעדות קבוצת 'קפה 
קפה' ברחבי הארץ, יזמה הנהלת 
ולהדפיס  לעצב  לערוך,  הקבוצה 
הכוללים  ייחודיים  פלייסמטים 
במגוון  לילדים  אתגר  משחקי 
השו־ לגילאים  בהתאמה  רמות, 

נים.
(נייר  המיוחד  הפלייסמט 
השו־ על  המונח  אישית",  "מפה 
לחן תחת הצלחת), מוגש עם כל 
משח־ ובו  ילדים  ארוחת  הזמנת 
מע־ החל  שונות,  ומלאכות  קים 
בודות צביעה ואיור, דרך משחקי 
לאת־ ועד  מילים  תפזורת  מבוך, 
הפ־ שונות.  ברמות  חידות  גרי 

מארז  עם  מוגש  לייסמט 
צבעים אישי לכל ילד.

הוד־ הפלייסמטים 
גרסאות  בארבע  פסו 
גרסה  לכל  כאשר  שונות, 
ייחודי  משחקים  נושא 
בחלל,  משימה  משלה: 
במעמקי  האוצר  תיבת 
הסודית  המעבדה  הים, 

אחד  בכל  בחווה.  והרפתקה 
הילדים  מצטרפים  מהאתגרים 
הר־ המקצוע  איש  אל  כביכול 
הקפטן,  האסטרונאוט,  לוונטי: 
מה־ אליעזר  ולדוד  הפרופסור 
נדרשים  הם  איתם  ויחד  חווה, 
כדי  החוויות,  במשעולי  לצעוד 
לפתור את החידות עם המשימות 

והכל בכיף ובהנאה.
בר־ מוגשים  הפליימסטים 
הקבוצה  של  המסעדות  שתות 
קפה  ילדים:  ארוחות  המציעות 
ארז  לחם  קיטשן,  פרש  קפה, 
וווקאווי, בסניפים הפרושים בכל 
רחבי הארץ. ארוחות הילדים מו־

גשות לילדים עד לגילאי 12. 

בן ישיבה! הדרך לפנימייה 
עוברת בורדינון

ימי בין הזמנים הם בדיוק הימים בהם יש את הצורך לחדש את המלתחות של 
בחורי הישיבה בפנימייה. לשם כך יוצאת רשת ורדינון במבצעים ייחודיים 
ומציעה חבילות מיוחדות ומשתלמות לארון המלתחה האישית בפנימיית 

הישיבה.

מארז פרימיום לבן הישיבה 
מגבת  גרסי,  וציפית  סדין  כולל: 
או  (גקארד  פנים  ומגבת  רחצה 
 ₪  179.90 במחיר:  קלאסיק), 
הנחה   ,₪  444.60 במקום  בלבד, 

של 60%.
מארז  גם  מציעה  ורדינון 
אקסלוסיבי שכולל: סדין וציפית 
מג־ ו-2  רחצה  מגבות   2 גרסי, 
קלאסיק),  או  (גקארד  פנים  בות 
במקום  בלבד,   ₪ במחיר 239.90 
639.40 ₪, הנחה בגובה של יותר 

מ-60%.
כ"ט  עד  בתוקף  המבצעים 
בח־ תשע"ט,   (30/8) מנחם-אב 

בריכוזים  'ורדינון'  רשת  נויות 
ברק,  בני  בירושלים,  החרדיים: 
פתח  גן,  ברמת  איילון  קניון 

מעלה  שמש,  בית  אלעד,  תקוה, 
אדומים, אופקים, נתיבות וערד.  

mailto:hamibayam@gmail.com
http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
mailto:s@shaharit.com
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חוויית ילדים בקבוצת 'קפה קפה':

פלייסמטים מהנים 
ומאתגרים לתעסוקה

תוך כדי בילוי ההורים במסעדות הקבוצה

בהם  הקיץ  חופשת  לרגל 
ילדיהם  על  משפחות  מרבים 
להתארח במסעדות קבוצת 'קפה 
קפה' ברחבי הארץ, יזמה הנהלת 
ולהדפיס  לעצב  לערוך,  הקבוצה 
הכוללים  ייחודיים  פלייסמטים 
במגוון  לילדים  אתגר  משחקי 
השו־ לגילאים  בהתאמה  רמות, 

נים.
(נייר  המיוחד  הפלייסמט 
השו־ על  המונח  אישית",  "מפה 
לחן תחת הצלחת), מוגש עם כל 
משח־ ובו  ילדים  ארוחת  הזמנת 
מע־ החל  שונות,  ומלאכות  קים 
בודות צביעה ואיור, דרך משחקי 
לאת־ ועד  מילים  תפזורת  מבוך, 
הפ־ שונות.  ברמות  חידות  גרי 

מארז  עם  מוגש  לייסמט 
צבעים אישי לכל ילד.

הוד־ הפלייסמטים 
גרסאות  בארבע  פסו 
גרסה  לכל  כאשר  שונות, 
ייחודי  משחקים  נושא 
בחלל,  משימה  משלה: 
במעמקי  האוצר  תיבת 
הסודית  המעבדה  הים, 

אחד  בכל  בחווה.  והרפתקה 
הילדים  מצטרפים  מהאתגרים 
הר־ המקצוע  איש  אל  כביכול 
הקפטן,  האסטרונאוט,  לוונטי: 
מה־ אליעזר  ולדוד  הפרופסור 
נדרשים  הם  איתם  ויחד  חווה, 
כדי  החוויות,  במשעולי  לצעוד 
לפתור את החידות עם המשימות 

והכל בכיף ובהנאה.
בר־ מוגשים  הפליימסטים 
הקבוצה  של  המסעדות  שתות 
קפה  ילדים:  ארוחות  המציעות 
ארז  לחם  קיטשן,  פרש  קפה, 
וווקאווי, בסניפים הפרושים בכל 
רחבי הארץ. ארוחות הילדים מו־

גשות לילדים עד לגילאי 12. 

בן ישיבה! הדרך לפנימייה 
עוברת בורדינון

ימי בין הזמנים הם בדיוק הימים בהם יש את הצורך לחדש את המלתחות של 
בחורי הישיבה בפנימייה. לשם כך יוצאת רשת ורדינון במבצעים ייחודיים 
ומציעה חבילות מיוחדות ומשתלמות לארון המלתחה האישית בפנימיית 

הישיבה.

מארז פרימיום לבן הישיבה 
מגבת  גרסי,  וציפית  סדין  כולל: 
או  (גקארד  פנים  ומגבת  רחצה 
 ₪  179.90 במחיר:  קלאסיק), 
הנחה   ,₪  444.60 במקום  בלבד, 

של 60%.
מארז  גם  מציעה  ורדינון 
אקסלוסיבי שכולל: סדין וציפית 
מג־ ו-2  רחצה  מגבות   2 גרסי, 
קלאסיק),  או  (גקארד  פנים  בות 
במקום  בלבד,   ₪ במחיר 239.90 
639.40 ₪, הנחה בגובה של יותר 

מ-60%.
כ"ט  עד  בתוקף  המבצעים 
בח־ תשע"ט,   (30/8) מנחם-אב 

בריכוזים  'ורדינון'  רשת  נויות 
ברק,  בני  בירושלים,  החרדיים: 
פתח  גן,  ברמת  איילון  קניון 

מעלה  שמש,  בית  אלעד,  תקוה, 
אדומים, אופקים, נתיבות וערד.  

mailto:baranes18@gmail.com
mailto:rashbiwings@gmail.com
mailto:s@shaharit.com
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מנכ''ל משרד הקליטה במכתב חריף לעובדים: 

סיוע למפלגת ישראל ביתנו 
מנוגד לחוק

ע''פ תלונות שהגיעו להנהלת המשרד, עובדים משתמשים במשאבי המשרד 
לטובת מפלגתו של ליברמן

מ‡: ח. פרנ˜ל
והקליטה  העלייה  במשרד 
זועמים על מפלגת ישראל ביתנו 
שלטענתם שמשתמשת לטענתם 
בר־ ובנציגיהם  המשרד  בעובדי 
שויות לקידום פעילות פוליטית.

מכתב  יצא  שעבר  בשבוע 
הוא  ובו  המשרד,  ממנכ''ל  חריג 
מזכיר את האיסור על עובדי הר־
שויות המקומיות ועובדי המדינה 
בת־ פוליטית  בפעילות  לעסוק 
תלונות  פי  על  הבחירות.  קופת 
המשרד  הנהלת  לידי  שהגיעו 
במע־ היום',  ב'ישראל  ופורסמו 
רכות הבחירות האחרונות עושים 
עובדי הרשויות המקומיות, העו־
ונמ־ הקליטה  משרד  עם  בדים 
צאים בקשר עם העולים, פעילות 
העולים  בקרב  ענפה  פוליטית 
הנעזרים בשירותי המשרד ועוב־

די הרשויות, בניגוד לחוק.

שהגיעו  תלונות  פי  על 
במשך  הנמצא  המשרד,  להנהלת 
בי־ ישראל  בידי  ארוכות  שנים 
ברשויות,  השטח  רכזי  תנו, 
על  שמונו  ואנשים  פרויקטורים 
ידי אנשי ישראל ביתנו ונמצאים 
העולים  אוכלוסיית  עם  בקשר 
אסו־ פוליטית  פעילות  מקיימים 
רה על פי החוק. התלונות שהגי־
על  מדברות  המשרד  להנהלת  עו 
פעילות פוליטית אסורה במקבצי 
לעו־ דיור  מתקני  אותם  הדיור, 
ברחבי  המפוזרים  ותיקים  לים 
שבת־ עולה  מהתלונות  הארץ. 
במקום,  נערכים  בחירות  קופת 
כנסים  ציבורי,  מכסף  הממומן 
אף  הבחירות  וביום  פוליטיים, 
מגיעות הסעות מאורגנות לקחת 
אותם לקלפיות. בין השאר הגיעו 
תלונות על שימוש בפרטיהם של 
ישירים  מסרים  הפצת  העולים, 

שכנוע  מסעות  ואפילו  לכיוונם 
והבטחות של אותם רכזים שאח־
ראים לקשר עם העולים להצביע 

לישראל ביתנו.
נמסר:  ביתנו  מישראל 
ופרנויה  ניוז'  ב'פייק  "מדובר 
רא־ הליכוד.  של  היוצר  מבית 
שית מדובר בנוהל שגרתי של כל 
משרד ממשלתי בתקופת מערכת 
העלייה  שמשרד  מאז  בחירות. 
הליכוד,  בידי  נמצא  והקליטה 
בעו־ קשה  לפגיעה  עדים  אנו 
עידוד  תכנית  ביטול  לרבות  לים 
קרן  ביטול  והגליל,  לנגב  עלייה 
קיצוץ  עולים,  ליזמים  הלוואות 
המקו־ לרשויות  תמיכה  תקציבי 
של  בנייה  פרויקט  ביטול  מיות, 
מקבץ דיור בבת ים ועוד. כנראה 
רק  היא  היום  בישראל  שהידיעה 
תירוץ של הליכוד על מנת לבטל 

פרויקטים נוספים".

ביקורת במערכת הפוליטית על התנהלות 
נתניהו בעקבות הירי לשדרות

ליברמן תקף: איש קמפיין מעולה, אך מנהיג חלש

מ‡: ח. פרנ˜ל
הפוליטית  במערכת 
ראש  את  (ראשון)  אתמול  תקפו 
כשר  גם  המשמש  הממשלה, 
המ־ השבוע  סוף  עקב  הביטחון, 
לעבר  ירי  שכלל  בדרום  תוח 
ביתנו,  ישראל  יו''ר  עזה.  עוטף 
אביגדור ליברמן תקף את נתניהו 
מעולה,  "קמפיינר  הוא  כי  וכתב 
אבל מנהיג חלש, חלשלוש, חסר 
הח־ לקבל  יכולת  וחסר  מנהיגות 

לטות ברגעי משבר אמיתיים".
כי  וכתב  הוסיף  ליברמן 
התנה־ מול  ניצבים  אנחנו  "שוב 
לות מופקרת של ראש הממשלה 
לאוקראינה  נוסע  אלה  שברגעים 
בחירות,  תעמולת  סרטי  לצלם 
בני  הם  הדרום  שתושבי  בזמן 
מה  הביטחוני.  למצב  ערובה 
חסר  הוא  האחרון  בשבוע  שקרה 

למיטב  ראשונה,  פעם  זו  תקדים. 
זכרוני, שאחרי ירי של 3 רקטות 
חדירה,  וניסיון  שדרות  לעבר 
למראית  אפילו  הגיב  לא  צה"ל 
רה"מ  של  ישירה  בהוראה  עין 

ושר הביטחון".
גם שר החינוך לשעבר, נפ־
עם  סיור  במהלך  אמר  בנט,  תלי 
במקום  שקד,  איילת  ימינה,  יו''ר 
הי''ד  שורק  דביר  של  הירצחו 
ישראל  מדינת  של  "ההרתעה  כי 
המחבלים  ומתרופפת.  נשחקת 
מיום  תעוזה  ויותר  יותר  תופסים 
מאסט־ לעבור  הזמן  והגיע  ליום, 
בלתי  להתקפה  הכלה  של  רטגיה 
פוסקת על ראשי הטרור. אם לא 
נעשה את שינוי הכיוון הזה ומהר 
לפיגוע  חלילה  נתעורר  אנחנו 
חייל",  לחטיפת  או  אסטרטגי 

אמר.
"אנח־ כי  בנט  אמר  עוד 

בכל  הממשלה  לראש  גב  ניתן  נו 
אבל  שנדרשת,  התקפית  פעולה 
אנ־ הקערה.  את  להפוך  חייבים 

חנו צריכים לעבור למדיניות של 
פוסקת  בלתי  ורדיפה  התקפה 
צריכים  הם  הטרור.  ראשי  אחרי 
כל  להסתתר,  לברוח,  היום  כל 

היום לחשוש לחייהם".
גנץ  בני  לבן  כחול  יו"ר 
נתניהו  נגד  לביקורת  הצטרף 
עזה  בעוטף  ביקור  במהלך  ואמר 
הביטחון.  את  איבד  "נתניהו  כי 
נמ־ היא  נשחקה  לא  ההרתעה 
את  צבאית  נכריע  אנחנו  חקה, 
לתושבים  שקט  נביא  החמאס, 
ליהודה  להתגלגל  לזה  ניתן  ולא 
ושומרון. נעשה את זה באמצעות 
קבינט של ביטחון ואחריות לעו־
והחסינות  הקיצוניות  קבינט  מת 

של נתניהו".

היריבות בכחול לבן:

ביש עתיד מאשימים: ההדלפות 
בכחול לבן הם מאנשי חוסן לישראל
במפלגה האשימו את מפלגתו של בני גנץ: "מאשימים אותנו בהדלפות שהגיעו מהם"

מ‡: ח. פרנ˜ל
גורמים ביש עתיד בראשות 
יאיר לפיד תקפו אתמול (ראשון) 
'חוסן  גנץ  בני  של  מפלגתו  את 
על  הפרסום  רקע  על  לישראל', 
פרטית  חקירות  חברת  הזמנת 
לצורך חשיפת המדליפים. בחוסן 
לישראל של בני גנץ האשימו את 
אנשי יש עתיד בהדלפות ועל כך 
אמרו במפלגה כי "לפיד לא ידע 
בחוסן  במפלגה.  החקירות  על 
יש  שאנשי  סיפור  מכרו  לישראל 
עתיד עומדים מאחורי ההדלפות, 
שכל  העובדה  על  לכסות  כדי 
רק  הגיעו  עכשיו  עד  ההדלפות 
כש־ לפני  גנץ".  אנשי  של  מהצד 
בוע קיימה מפלגת כחול לבן כנס 
רקע  על  אונו  בקריית  פעילים 

על  המפלגה  בצמרת  המחלוקות 
סרטון שתקף את החרדים, ופור־
סם כחלק מקמפיין הבחירות של 
בפתח  שנשא  בנאום  עתיד.  יש 
לדיווחים  גנץ,  התייחס  הכנס 
ואמר:  ללפיד  בינו  המתיחות  על 
בו  שאין  אחד  בית  לי  "תראו 
ויכוחים. איפה שיש אדישות לא 

מתווכחים". 
כי  פורסם  אתמול  כזכור 
משרד  שכרה  לבן  כחול  מפלגת 
לחשוף  מנת  על  עסקי  חקירות 
את המדליפים משורות המפלגה. 
המפלגה,  בכירי  כי  נודע  אתמול 
היו  לא  אשכנזי,  וגבי  לפיד  יאיר 
החב־ שירותי  לשכירת  מודעים 

רה.
במפלגה  בכירים  גורמים 

הביעו תמיהה על ההחלטה להכ־
ניס חברת חקירות חיצונית לתוך 
מדו־ כי  ואמרו  הבחירות  קמפיין 
בר במהלך "הזוי ומוזר", כלשונם. 
"אף אחד לא ידע מהסיפור הזה", 

אמר גורם בכיר במפלגה.
עתיד  יש  במפלגת  גורם 
ליד  קשור  לא  בכלל  "זה  אמר: 
עתיד וגם לא ידענו על זה. אנחנו 
זה.  של  במימון  שותפים  לא  גם 
גור־ חוסן".  של  פנימי  עניין  זה 
מים ביש עתיד טענו כי הפרסום 
כאילו נמצא מדליף מ"יש עתיד" 
הוא מופרך ושקרי, וכי היה ספין 
לה־ ההחלטה  את  להצדיק  כדי 
עשה  החברה. "מישהו  את  עסיק 
המהלך  את  להסביר  כדי  סיבוב 

לקחת חברת חקירות", אמרו.
דיווח: 

איראן מעוניינת לחזק את 
ההגנה האווירית של עיראק

הדיווח מגיע ברקע ההפצצות האחרונות שבוצעו בבסיסי המיליציות השיעיות 
במדינה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

לחזק  מעוניינת  איראן 

להגן  עיראק  של  יכולתה  את 

התקיפות  ברקע  זאת  שמיה.  על 

האוויריות האחרונות שהתרחשו 
במדינה ומיוחסות לישראל. 

הערבי,  בעיתון  דיווח  לפי 
אל-ערבי אל-ג'דיד, גורמים המ־
לחץ  מפעילים  לאיראן  קורבים 

עאדל  עיראק,  ממשלת  ראש  על 
שיש־ במטרה  אל-מהדי,  עבדל 
האווירית  ההגנה  מערך  את  דרג 

של ארצו. 
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אוהב מספרים? יש לנו בשורה מדהימה בשבילך!
לראשונה, ניתן ללמוד את המקצוע המבוקש הזה!

מה־ ש-90%  לכך  גורם  מה  חידה: 
שנים   5 בתוך  נסגרים  בישראל  עסקים 

לפתיחתם?
רוב  נוראית.  ודי  פשוטה,  התשובה 
מכירים  לא  העסקים  בעלי  של  מוחלט 
שלהם,  בעסק  האמיתיים  המספרים  את 
הם  מהמקרים  גדול  בחלק   - כן  אם  וגם 
לא מבינים את משמעותם, וזה בדיוק מה 

'שמפיל' אותם כל כך מהר.
בשנים האחרונות, יותר ויותר בעלי 
הקריטית  החשיבות  את  מבינים  עסקים 
של  שירותיו  את  ושוכרים  הנושא  של 
אפילו  או  פיננסי',  'מלווה  כספים',  'מנהל 
שמבין  מישהו  מקצועי,  טייטל  בלי  חבר 
קצת במספרים וידע לעשות סדר בנתונים 
ולהנגיש אותם לבעלי העסק, כדי שיהיה 
החלטות  לקחת  ע"מ  המידע  כל  את  להם 

נכונות לטובת העסק.
ביקוש אדיר לאנשי מקצוע

בעלי  מאות  שמלווה  זילבר,  במרכז 
עסקים בציבור החרדי, זיהו בשנים האח־
רונות את המחסור האדיר באנשי מקצוע 
קיימים  ולא  שכמעט  גילו  כאשר  בתחום, 
מנהלי כספים מקצועיים, בעוד שהמקצו־

ענים קורסים מעומס הביקוש.
האיש  את  חיפשו  זילבר  במרכז 
המקצוען שיוכל להכשיר אנשים בתחום, 

מק־ מספרים  אשף  לב,  יוחנן  את  ומצאו 
צועי ומבריק, מנכ"ל שותף בחברת 'ליווי 
עסקים  בהצלחה  שמלווה  פיננסי'  וייעוץ 
שלו  הידע  את  להעביר  יודע  וגם  רבים, 

הלאה.
בימים האחרונים יצא לדרך הקורס 
החדש ופורץ-הדרך, קורס 'ניהול כספים', 
ומנהלי  פיננסיים  מלווים  עבור  שמיועד 
של  למקצוענים  להפוך  שרוצים  כספים 
ממש בתחום, וכן למי שיש לו רקע מסוים 
מקצוע  ללמוד  ורוצה  הכספים  בתחום 
מרתק ומפרנס שהופך ליותר ויותר מבו־
קש, וגם, לבעלי עסקים שרוצים להעמיק 
להתנהל  לדעת  כדי  המספרים  בתחום 

באופן מקצועי יותר.
ארגז כלים מא' עד ת'!

בקורס, שיימשך כארבעה חודשים, 
המרכיבים  כל  את  המשתתפים  ילמדו 
המקצועיים שהם צריכים לדעת כדי לנהל 
כספים באופן מקצועי, מסודר ומושלם – 
איך להפוך את כל הפעילות העסקית למ־
פריט  כל  ולשייך  למיין  מדויקים,  ספרים 
המ־ את  נכון  לנתח  הנכון,  לסיווגו  מידע 
האמיתית,  משמעותם  את  ולהבין  ספרים 
הנכונות  המסקנות  את  פיהם  על  ולהסיק 

לטובת העלאת הרווחיות בעסק.
של  המלא  המקצועי  הסילבוס  את 

בכ־ או  זילבר  במרכז  לקבל  ניתן  הקורס, 
office@a-zilber.com  :תובת

(עד  הקרובים  בימים  המצטרפים 
יום ראשון כ"ד אב, 25.8 ) מקבלים 'הנחת 

הרשמה מוקדמת' וגם בונוס יקר ומדהים 
מעלות  גדול  חלק  מיידי  באופן  שמכסה 

הקורס!
שהמשתתפים  מראש  לוודא  כדי 
ניהול  תחום  את  ללמוד  מתאימים  אכן 
תש־ ללא  המתעניינים,  יקבלו  הכספים, 
הממוחשב  התעסוקה  מבדק  את  לום, 
'המצפן', לבחינת מידת ההתאמה לקורס.

הקורס מיועד לגברים, והוא יתקיים 
בתא־ וייפתח  בערב,  שלישי  בימי  בעז"ה 

ריך ג' אלול הבעל"ט.
ניתן  ולהרשמה  מלאים  לפרטים 
03- בטלפונים:  זילבר,  למרכז  לפנות 

.058-3236111 ,6999122

בהצלחה!
◆◆◆

שו"ת
שנים  הרבה  ללמוד  צריך  לא  האם 

בשביל להבין בכספים?
בשביל לדעת חוקים ושיטות חישוב 

בש־ אבל  שנים,  הרבה  ללמוד  צריך  וכו', 
סדר  לעשות  ולדעת  מספרים  להבין  ביל 
וכלים  לתחום  בריאה  גישה  צריך  בעסק, 
מש־ ילמדו  שאותם  מעשיים,  מקצועיים 

תתפי קורס 'ניהול כספים'.
האם זה בעצם קורס ייעוץ עסקי?

מבין  שלא  עסקי  יועץ  אבל  לא. 
יכול  לא  בעסק,  המספרים  את  באמת 
להיות  יכול  הקורס  צורה.  בשום  לייעץ 
יועץ  כל  בשביל  וחיונית  מצוינת  השלמה 

עסקי.
כבעל עסק, יש לי מנה"ח / יועץ מס 

/רו"ח. זה לא מספיק?
של ינואר 2018, מגיע אליך  הדו"ח 
בערך אחרי שנה וחצי, ואז כבר לא תוכל 
כשעכ־  ,2018 בפברואר  דבר  שום  לתקן 

שיו אתה כבר לקראת סוף 2019...

אנשי המקצוע הנ"ל דואגים שתש־
לם כמה שפחות מס ותנהל נכון את העסק 
עומדים  לא  הם  אבל  חוקית,  מבחינה 
מה  לך  ומצביעים  למספרים  צמוד  איתך 
שתשנה  כדאי  ומה  מפסיד,  ומה  מרוויח 

מהר בעסק.
כמה אפשר להרוויח בתחום הזה?

בתחום  המקובל  השכר  כשכיר, 
כעצ־  .₪ ה-8,000-10,000  באזור  הוא 
מאי שמלווה בעלי עסקים, אפשר להגיע 
הם  השמים  ואז  עסקים,  עשרות  לניהול 
ידעו  הקורס  שמשתתפי  (וכדי  הגבול. 
'למכור' נכון את השירות שלהם, מקבלים 
המשתתפים בונוס יקר ערך שיסייע להם 

מאוד בנושא הזה!)

הזה.  בתחום  מקצוע  באנשי  אדיר  מחסור  "קיים 

בעוד  מקצועיים,  כספים  מנהלי  בשוק  ואין  כמעט 

שהמקצוענים קורסים מעומס הביקוש"

לפרטים 
לחצו 
כאן!

פרנו // „ו„ פרי„

א.     מנגנון החרדה.
'מנגנון  הנקרא  מופלא  מנגנון  בגופינו  ברא  רחמיו  ברוב  הקב''ה 

החרדה'. מנגנון זה מווסת את פעילות המוח והלב והנשימה לפי תנאי 

המקום והזמן. כגון, בשעה שאדם מטייל בגינות ופרדסים, או יושב מול 

גלי הים ושומע את שאון הגלים, לאט לאט נשימותיו נעשות איטיות 

לפתע  אם  זאת,  לעומת  ונינוח.  שקט  מוחו  ברוגע,  פועם  לבו  ושלוות. 

יתפרץ מולו אריה צמא לטרף, אותו אדם שהיה שלו ושאנן – עד לפני 

רגע, ייתקף בפחד וחרדה על גורל חייו, וכל מערכת הגוף שלו תעבור 

למהלך אחר לגמרי. הראש יפעל במהירות לטכס עצה להיכן להימלט. 

הלב יתחיל לפעום בקצב מהיר. הנשימות יהיו מואצות, הרגליים ירוצו 

בכוח עילאי עד שיונחו על מקום מבטחים.

חומר  הקב"ה  ברא  רגע,  ין  בִּ  – כזה  למצב  יעבור  שהגוף  בכדי   

יותרת  בלוטות  שמייצרות  הורמון  הוא  הקורטיזול  קורטיזול,(  הנקרא 

הכליה. ייצור והפרשה של קורטיזול נמצאים תחת בקרת הורמון נוסף 

היפופיזה).שהוא   - המוח  יותרת  מבלוטת  שמופרש   ACTH שנקרא

חומר שמאיץ את הלב והנשימה, ומעביר את האדם ממצב רגיל למצב 

מיוחד.

במ־ מתחשב  שאינו  רגש  היא  הכפייתיות  ב. 
ציאות.

למציאות,  בהתאם  המוח  ידי  על  מונהג  החרדה  שמנגנון  זמן  כל 

הרי זו ברכה וחסד מעם ה', שהגוף יכול להתמודד עם מציאות רגועה 

ועם מצב קריטי ומסוכן. וכאן הגענו לנקודת הכפייתיות.

בשכלו  יודע  שהאדם  שלמרות  'רגשית'.  בעיה  היא  הכפייתיות 

שלם  אינו  הוא  שלו,  ההרגשה  מבחינת  במציאות,  משהו  עשה  שהוא 

שהוא עשה זאת. ומתוך כך האדם מתקשה לשלוט על רגשותיו. וכשה־

רגש מרגיש לחץ ודחק, ממילא הגוף מפריש את החומר הנקרא קור־

טיזול, כאמור. וכל המערכת הפיזית של האדם נכנסת לפעולה (דפיקות 

לב מואצות, מועקה בנשימה וכו') כאילו הוא נמצא במצב קריטי ומסו־

כן, למרות שהאדם בעצמו יודע את האמת ואת המציאות, שהכל בסדר 

וזו סתם חרדה, אבל הגוף כבר לא נשמע לו... והוא שרוי בצרה וצוקה.

וזאת למודעי, שבעיה זו שכיחה במספר לא קטן באוכלוסייה, בכל 

סוגי המגזרים, ובכל קומת הגילאים. היא בעיה רגשית ולא מחלה נפ־

שית (וממילא לא שייך בה גנטיקה).

ג. כפייתיות מעשית.
להבנת הדברים ביתר ביאור, נחלק את הכפייתיות לשני סוגים, 

ונמחיש את הדברים האמורים.

 הסוג הראשון של הכפייתיות, קיים על רקע מעשי. כלומר, לחזור 

על ֶטֶקס מסוים פעם אחר פעם. וכגון, לבדוק פעמים רבות האם הדלת 

שהוא  בשכלו  יודע  שהאדם  למרות  וזאת,  נעולה.  הבית  של  הראשית 

נעולה.  איננה  שהדלת  היא  ההרגשה  אבל  לילה.  כמדי  הדלת  את  נעל 

החומר  עם  מוצף  שהאדם  כיון  להירדם,  מניח  אינו  הרגש  כך  ומתוך 

איננה  שבאמת  סכנה  איזו  קיימת  כאילו  וכו',  מהר  לפעום  ללב  שגרם 

קיימת.

אצל אנשים שסובלים מהבעיה הרגשית הנ"ל, הכפייתיות נקש־

רת אצלם גם בענייני הלכה (מה שנקרא 'נערווין'). וכגון, לחזור וליטול 

ידיים שוב ושוב, בגלל 'ההרגשה' שהידיים אינם נקיות, למרות שהאמת 

היא שהנטילה היתה כדת וכדין. אבל ה'רגש' דוחף וכופה את הכפייתי 

ליטול שוב ושוב עד ש'ירגיש' שנטל כדין.

וכך במצוות ודינים נוספים. כגון גוף נקי לתפילה, מצוות קריאת 

שמע, מקום הנחת התפילין וכו'. כל הספיקות והכפייה לעשות את הפ־

עולה פעם נוספת, באים ממה ש'ההרגשה' אינה שלימה עם המציאות 

שעשה. וממילא, כאשר הכפייתי 'מרגיש' שטרם קיים את הדין או את 

המצווה, הוא 'מרגיש' חייב לעשות זאת שוב, מכיון שלהרגשתו הוא לא 

עשה זאת כראוי אפילו פעם אחת.

בשום  מצליח  אינו  שהרגש  (כיון  חרדה  להתקף  גורם  כזה  ומצב 

צורה שהפעולה תביא את התוצאה, שהרי המציאות אינה משכנעת את 

הרגש), ואז האדם מתמלא בהרגשת מחנק ולחץ מהבועה הרגשית שה־

פעילה את מערכת הגוף כאילו יש ממה לפחד.                                            

ג.      כפייתיות מחשבתית
לאדם ממוצע חולפים ורצים במוחו כשמונים אלף מחשבות ביום 

(!!!), מחשבות אלו עוברות וחולפות בצורה משוחררת, ממחשבה לח־

ברתה. אולם ישנה תופעה שהאדם נתקע עם מחשבות שאינם עוזבות 

אותו. וככל שהוא מנסה להילחם בהם, המחשבות חוזרות אליו בבומרנג 

יותר חזק ובדווקא.

ולכן, כשמחשבה נתקעת בראש ומנסים להדחיק אותה שוב ושוב 

ללא הצלחה, נתקפים ברגש של חרדה – כאילו נאבדה ממנו השליטה 

על המחשבה, ומנגנון החרדה מופעל והאדם אינו מוצא מנוח לנפשו, 

ומנסה שוב לעזוב את המחשבה ולהיות מציאותי ואמיתי, אבל המח־

שבה אינה מרפה ממנו... וכך הוא נכנס למעגל שנקרא בלשון המקצו־

עית 'אפקט החרדה', שהוא מעגל ללא מוצא. ניתן לראות זאת במצגת 

המצורפת.

ומי שסובל מכפייתיות במחשבה, פעמים רבות כפייתיות זו תו־

פיע אצלו בענייני הלכה. כמו 'חשבתי' לנדור, 'קבלתי' על עצמי נדרי 

מצווה' וכו' וכו'. עד כדי שלפעמים כפייתיות זו, מביאה אותו לחשוב 

שהוא מברך את ה' (לשון סגי נהור) וכדומה. והסבל מכך הוא נורא, מפני 

שיש ממנו כאבי נפש עצומים, שהרי מחשבות אלו נתקעות במוח ואינן 

נותנות מנוח לסובל מהם.

ד.      להבין ולעזור.
רג־ 'בעיה  היא  הכפייתיות  הפרעת  עניין,  של  וקיצורו  לסיכומו 

שית' ואיננה נפתרת בטיפול מקומי. וכמו שאקמול לא יעזור לחיידק 

בגרון – עד שהגוף יקבל את האנטיביוטיקה שתכחיד את החיידק, כך 

צריך לרדת לעומקם ושורשם של דברים, לפתור את המצוקה הרגשית. 

ולהביא למצב שהמוח ישלוט על הלב, והרגש יגיב בהתאם למציאות.

   c.b.t-אכשר דרא, וקיים במחוזותינו אנשים שלמדו את שיטת ה

מו־ מענה  שנותנת  היחידה  שהיא  ההתנהגותית  הקוגניטיבית  השיטה 

ולא  מקצועית  בצורה  השיטה  את  שלמד  מי  אלו.  למצבים  ב''ה  שלם 

לס־ וכיצד  הבעיה  אל  לגשת  כיצד  והדרכה  כלים  לתת  יוכל  חובבנית, 

לול את הדרך לצאת ממנה, במקרים קיצוניים צריך שילוב של תרופות 

ושיחות.

לצערי יש הצעות של כל מיני מכונים למיניהם המבטיחים הרים 

תוצאות  ללא  אך  מאוד   גבוהות  בעלויות   זו   בעיה  לפיתרון  וגבעות 

דברים  מיני  לכל  תתפתו  אל  ישראל''  של  ממונם  על  חסה  ''התורה 

שאכמ''ל המנצלים לצערי את בורות הציבור שלנו ע''י הבטחות סרק.

בעיה זו, מקיפה והורסת את כל ישותו של מי שסובל ממנה, ומן 

הראוי להבין את מי שסובל מבעיה זו, לכבד אותו ולא לפגוע בו חלי־

לה. אלא אדרבה, לעודד וליידע אותו על כך שהוא בעצמו יכול לצאת 

מהבעיה זו ולא רק הוא סובל מבעיה זו, ב''ה יש מזור למכאוביו על ידי 

הדרכה והכוונה טובה בסייעתא דשמיא.

היכרו עם הכפיייוo.c.d  // יעיה ‡ייכלר ''מטפל ר‚י''

3102690@gmail.com
 נ.ב. להור„ מˆ‚ מיוח„ מ‡ו„
 להיכרו עם מנ‚נון החר„ה לחˆו
ח''כ.כ‡ן  וכ„‡י ללמו„ ‡וה ‡ח''כ
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אוהב מספרים? יש לנו בשורה מדהימה בשבילך!
לראשונה, ניתן ללמוד את המקצוע המבוקש הזה!

מה־ ש-90%  לכך  גורם  מה  חידה: 
שנים   5 בתוך  נסגרים  בישראל  עסקים 

לפתיחתם?
רוב  נוראית.  ודי  פשוטה,  התשובה 
מכירים  לא  העסקים  בעלי  של  מוחלט 
שלהם,  בעסק  האמיתיים  המספרים  את 
הם  מהמקרים  גדול  בחלק   - כן  אם  וגם 
לא מבינים את משמעותם, וזה בדיוק מה 

'שמפיל' אותם כל כך מהר.
בשנים האחרונות, יותר ויותר בעלי 
הקריטית  החשיבות  את  מבינים  עסקים 
של  שירותיו  את  ושוכרים  הנושא  של 
אפילו  או  פיננסי',  'מלווה  כספים',  'מנהל 
שמבין  מישהו  מקצועי,  טייטל  בלי  חבר 
קצת במספרים וידע לעשות סדר בנתונים 
ולהנגיש אותם לבעלי העסק, כדי שיהיה 
החלטות  לקחת  ע"מ  המידע  כל  את  להם 

נכונות לטובת העסק.
ביקוש אדיר לאנשי מקצוע

בעלי  מאות  שמלווה  זילבר,  במרכז 
עסקים בציבור החרדי, זיהו בשנים האח־
רונות את המחסור האדיר באנשי מקצוע 
קיימים  ולא  שכמעט  גילו  כאשר  בתחום, 
מנהלי כספים מקצועיים, בעוד שהמקצו־

ענים קורסים מעומס הביקוש.
האיש  את  חיפשו  זילבר  במרכז 
המקצוען שיוכל להכשיר אנשים בתחום, 

מק־ מספרים  אשף  לב,  יוחנן  את  ומצאו 
צועי ומבריק, מנכ"ל שותף בחברת 'ליווי 
עסקים  בהצלחה  שמלווה  פיננסי'  וייעוץ 
שלו  הידע  את  להעביר  יודע  וגם  רבים, 

הלאה.
בימים האחרונים יצא לדרך הקורס 
החדש ופורץ-הדרך, קורס 'ניהול כספים', 
ומנהלי  פיננסיים  מלווים  עבור  שמיועד 
של  למקצוענים  להפוך  שרוצים  כספים 
ממש בתחום, וכן למי שיש לו רקע מסוים 
מקצוע  ללמוד  ורוצה  הכספים  בתחום 
מרתק ומפרנס שהופך ליותר ויותר מבו־
קש, וגם, לבעלי עסקים שרוצים להעמיק 
להתנהל  לדעת  כדי  המספרים  בתחום 

באופן מקצועי יותר.
ארגז כלים מא' עד ת'!

בקורס, שיימשך כארבעה חודשים, 
המרכיבים  כל  את  המשתתפים  ילמדו 
המקצועיים שהם צריכים לדעת כדי לנהל 
כספים באופן מקצועי, מסודר ומושלם – 
איך להפוך את כל הפעילות העסקית למ־
פריט  כל  ולשייך  למיין  מדויקים,  ספרים 
המ־ את  נכון  לנתח  הנכון,  לסיווגו  מידע 
האמיתית,  משמעותם  את  ולהבין  ספרים 
הנכונות  המסקנות  את  פיהם  על  ולהסיק 

לטובת העלאת הרווחיות בעסק.
של  המלא  המקצועי  הסילבוס  את 

בכ־ או  זילבר  במרכז  לקבל  ניתן  הקורס, 
office@a-zilber.com  :תובת

(עד  הקרובים  בימים  המצטרפים 
יום ראשון כ"ד אב, 25.8 ) מקבלים 'הנחת 

הרשמה מוקדמת' וגם בונוס יקר ומדהים 
מעלות  גדול  חלק  מיידי  באופן  שמכסה 

הקורס!
שהמשתתפים  מראש  לוודא  כדי 
ניהול  תחום  את  ללמוד  מתאימים  אכן 
תש־ ללא  המתעניינים,  יקבלו  הכספים, 
הממוחשב  התעסוקה  מבדק  את  לום, 
'המצפן', לבחינת מידת ההתאמה לקורס.

הקורס מיועד לגברים, והוא יתקיים 
בתא־ וייפתח  בערב,  שלישי  בימי  בעז"ה 

ריך ג' אלול הבעל"ט.
ניתן  ולהרשמה  מלאים  לפרטים 
03- בטלפונים:  זילבר,  למרכז  לפנות 

.058-3236111 ,6999122

בהצלחה!
◆◆◆

שו"ת
שנים  הרבה  ללמוד  צריך  לא  האם 

בשביל להבין בכספים?
בשביל לדעת חוקים ושיטות חישוב 

אבל בש־ שנים,  הרבה  ללמוד  צריך  וכו', 
סדר  לעשות  ולדעת  מספרים  להבין  ביל 
וכלים  לתחום  בריאה  גישה  צריך  בעסק, 
מש־ ילמדו  שאותם  מעשיים,  מקצועיים 

תתפי קורס 'ניהול כספים'.
האם זה בעצם קורס ייעוץ עסקי?

מבין  שלא  עסקי  יועץ  אבל  לא. 
יכול  לא  בעסק,  המספרים  את  באמת 
להיות  יכול  הקורס  צורה.  בשום  לייעץ 
יועץ  כל  בשביל  וחיונית  מצוינת  השלמה 

עסקי.
כבעל עסק, יש לי מנה"ח / יועץ מס 

/רו"ח. זה לא מספיק?
של ינואר 2018, מגיע אליך  הדו"ח 
בערך אחרי שנה וחצי, ואז כבר לא תוכל 
כשעכ־  ,2018 בפברואר  דבר  שום  לתקן 

שיו אתה כבר לקראת סוף 2019...

אנשי המקצוע הנ"ל דואגים שתש־
לם כמה שפחות מס ותנהל נכון את העסק 
עומדים  לא  הם  אבל  חוקית,  מבחינה 
מה  לך  ומצביעים  למספרים  צמוד  איתך 
שתשנה  כדאי  ומה  מפסיד,  ומה  מרוויח 

מהר בעסק.
כמה אפשר להרוויח בתחום הזה?

בתחום  המקובל  השכר  כשכיר, 
כעצ־  .₪ ה-8,000-10,000  באזור  הוא 
מאי שמלווה בעלי עסקים, אפשר להגיע 
הם  השמים  ואז  עסקים,  עשרות  לניהול 
ידעו  הקורס  שמשתתפי  (וכדי  הגבול. 
'למכור' נכון את השירות שלהם, מקבלים 
המשתתפים בונוס יקר ערך שיסייע להם 

מאוד בנושא הזה!)

הזה.  בתחום  מקצוע  באנשי  אדיר  מחסור  "קיים 

בעוד  מקצועיים,  כספים  מנהלי  בשוק  ואין  כמעט 

שהמקצוענים קורסים מעומס הביקוש"

לפרטים 
לחצו 
כאן!

פרנו // „ו„ פרי„

א.     מנגנון החרדה.
'מנגנון  הנקרא  מופלא  מנגנון  בגופינו  ברא  רחמיו  ברוב  הקב''ה 

החרדה'. מנגנון זה מווסת את פעילות המוח והלב והנשימה לפי תנאי 

המקום והזמן. כגון, בשעה שאדם מטייל בגינות ופרדסים, או יושב מול 

גלי הים ושומע את שאון הגלים, לאט לאט נשימותיו נעשות איטיות 

לפתע  אם  זאת,  לעומת  ונינוח.  שקט  מוחו  ברוגע,  פועם  לבו  ושלוות. 

יתפרץ מולו אריה צמא לטרף, אותו אדם שהיה שלו ושאנן – עד לפני 

רגע, ייתקף בפחד וחרדה על גורל חייו, וכל מערכת הגוף שלו תעבור 

למהלך אחר לגמרי. הראש יפעל במהירות לטכס עצה להיכן להימלט. 

הלב יתחיל לפעום בקצב מהיר. הנשימות יהיו מואצות, הרגליים ירוצו 

בכוח עילאי עד שיונחו על מקום מבטחים.

חומר  הקב"ה  ברא  רגע,  ין  בִּ  – כזה  למצב  יעבור  שהגוף  בכדי   

יותרת  בלוטות  שמייצרות  הורמון  הוא  הקורטיזול  קורטיזול,(  הנקרא 

הכליה. ייצור והפרשה של קורטיזול נמצאים תחת בקרת הורמון נוסף 

היפופיזה).שהוא   - המוח  יותרת  מבלוטת  שמופרש   ACTH שנקרא

חומר שמאיץ את הלב והנשימה, ומעביר את האדם ממצב רגיל למצב 

מיוחד.

במ־ מתחשב  שאינו  רגש  היא  הכפייתיות  ב. 
ציאות.

למציאות,  בהתאם  המוח  ידי  על  מונהג  החרדה  שמנגנון  זמן  כל 

הרי זו ברכה וחסד מעם ה', שהגוף יכול להתמודד עם מציאות רגועה 

ועם מצב קריטי ומסוכן. וכאן הגענו לנקודת הכפייתיות.

בשכלו  יודע  שהאדם  שלמרות  'רגשית'.  בעיה  היא  הכפייתיות 

שלם  אינו  הוא  שלו,  ההרגשה  מבחינת  במציאות,  משהו  עשה  שהוא 

שהוא עשה זאת. ומתוך כך האדם מתקשה לשלוט על רגשותיו. וכשה־

רגש מרגיש לחץ ודחק, ממילא הגוף מפריש את החומר הנקרא קור־

טיזול, כאמור. וכל המערכת הפיזית של האדם נכנסת לפעולה (דפיקות 

לב מואצות, מועקה בנשימה וכו') כאילו הוא נמצא במצב קריטי ומסו־

כן, למרות שהאדם בעצמו יודע את האמת ואת המציאות, שהכל בסדר 

וזו סתם חרדה, אבל הגוף כבר לא נשמע לו... והוא שרוי בצרה וצוקה.

וזאת למודעי, שבעיה זו שכיחה במספר לא קטן באוכלוסייה, בכל 

סוגי המגזרים, ובכל קומת הגילאים. היא בעיה רגשית ולא מחלה נפ־

שית (וממילא לא שייך בה גנטיקה).

ג. כפייתיות מעשית.
להבנת הדברים ביתר ביאור, נחלק את הכפייתיות לשני סוגים, 

ונמחיש את הדברים האמורים.

 הסוג הראשון של הכפייתיות, קיים על רקע מעשי. כלומר, לחזור 

על ֶטֶקס מסוים פעם אחר פעם. וכגון, לבדוק פעמים רבות האם הדלת 

שהוא  בשכלו  יודע  שהאדם  למרות  וזאת,  נעולה.  הבית  של  הראשית 

נעולה.  איננה  שהדלת  היא  ההרגשה  אבל  לילה.  כמדי  הדלת  את  נעל 

החומר  עם  מוצף  שהאדם  כיון  להירדם,  מניח  אינו  הרגש  כך  ומתוך 

איננה  שבאמת  סכנה  איזו  קיימת  כאילו  וכו',  מהר  לפעום  ללב  שגרם 

קיימת.

אצל אנשים שסובלים מהבעיה הרגשית הנ"ל, הכפייתיות נקש־

רת אצלם גם בענייני הלכה (מה שנקרא 'נערווין'). וכגון, לחזור וליטול 

ידיים שוב ושוב, בגלל 'ההרגשה' שהידיים אינם נקיות, למרות שהאמת 

היא שהנטילה היתה כדת וכדין. אבל ה'רגש' דוחף וכופה את הכפייתי 

ליטול שוב ושוב עד ש'ירגיש' שנטל כדין.

וכך במצוות ודינים נוספים. כגון גוף נקי לתפילה, מצוות קריאת 

שמע, מקום הנחת התפילין וכו'. כל הספיקות והכפייה לעשות את הפ־

עולה פעם נוספת, באים ממה ש'ההרגשה' אינה שלימה עם המציאות 

שעשה. וממילא, כאשר הכפייתי 'מרגיש' שטרם קיים את הדין או את 

המצווה, הוא 'מרגיש' חייב לעשות זאת שוב, מכיון שלהרגשתו הוא לא 

עשה זאת כראוי אפילו פעם אחת.

בשום  מצליח  אינו  שהרגש  (כיון  חרדה  להתקף  גורם  כזה  ומצב 

צורה שהפעולה תביא את התוצאה, שהרי המציאות אינה משכנעת את 

הרגש), ואז האדם מתמלא בהרגשת מחנק ולחץ מהבועה הרגשית שה־

פעילה את מערכת הגוף כאילו יש ממה לפחד.                                            

ג.      כפייתיות מחשבתית
לאדם ממוצע חולפים ורצים במוחו כשמונים אלף מחשבות ביום 

(!!!), מחשבות אלו עוברות וחולפות בצורה משוחררת, ממחשבה לח־

ברתה. אולם ישנה תופעה שהאדם נתקע עם מחשבות שאינם עוזבות 

אותו. וככל שהוא מנסה להילחם בהם, המחשבות חוזרות אליו בבומרנג 

יותר חזק ובדווקא.

ולכן, כשמחשבה נתקעת בראש ומנסים להדחיק אותה שוב ושוב 

ללא הצלחה, נתקפים ברגש של חרדה – כאילו נאבדה ממנו השליטה 

על המחשבה, ומנגנון החרדה מופעל והאדם אינו מוצא מנוח לנפשו, 

ומנסה שוב לעזוב את המחשבה ולהיות מציאותי ואמיתי, אבל המח־

שבה אינה מרפה ממנו... וכך הוא נכנס למעגל שנקרא בלשון המקצו־

עית 'אפקט החרדה', שהוא מעגל ללא מוצא. ניתן לראות זאת במצגת 

המצורפת.

ומי שסובל מכפייתיות במחשבה, פעמים רבות כפייתיות זו תו־

פיע אצלו בענייני הלכה. כמו 'חשבתי' לנדור, 'קבלתי' על עצמי נדרי 

מצווה' וכו' וכו'. עד כדי שלפעמים כפייתיות זו, מביאה אותו לחשוב 

שהוא מברך את ה' (לשון סגי נהור) וכדומה. והסבל מכך הוא נורא, מפני 

שיש ממנו כאבי נפש עצומים, שהרי מחשבות אלו נתקעות במוח ואינן 

נותנות מנוח לסובל מהם.

ד.      להבין ולעזור.
רג־ 'בעיה  היא  הכפייתיות  הפרעת  עניין,  של  וקיצורו  לסיכומו 

שית' ואיננה נפתרת בטיפול מקומי. וכמו שאקמול לא יעזור לחיידק 

בגרון – עד שהגוף יקבל את האנטיביוטיקה שתכחיד את החיידק, כך 

צריך לרדת לעומקם ושורשם של דברים, לפתור את המצוקה הרגשית. 

ולהביא למצב שהמוח ישלוט על הלב, והרגש יגיב בהתאם למציאות.

   c.b.t-אכשר דרא, וקיים במחוזותינו אנשים שלמדו את שיטת ה

מו־ מענה  שנותנת  היחידה  שהיא  ההתנהגותית  הקוגניטיבית  השיטה 

ולא  מקצועית  בצורה  השיטה  את  שלמד  מי  אלו.  למצבים  ב''ה  שלם 

לס־ וכיצד  הבעיה  אל  לגשת  כיצד  והדרכה  כלים  לתת  יוכל  חובבנית, 

לול את הדרך לצאת ממנה, במקרים קיצוניים צריך שילוב של תרופות 

ושיחות.

לצערי יש הצעות של כל מיני מכונים למיניהם המבטיחים הרים 

תוצאות  ללא  אך  מאוד   גבוהות  בעלויות   זו   בעיה  לפיתרון  וגבעות 

דברים  מיני  לכל  תתפתו  אל  ישראל''  של  ממונם  על  חסה  ''התורה 

שאכמ''ל המנצלים לצערי את בורות הציבור שלנו ע''י הבטחות סרק.

בעיה זו, מקיפה והורסת את כל ישותו של מי שסובל ממנה, ומן 

הראוי להבין את מי שסובל מבעיה זו, לכבד אותו ולא לפגוע בו חלי־

לה. אלא אדרבה, לעודד וליידע אותו על כך שהוא בעצמו יכול לצאת 

מהבעיה זו ולא רק הוא סובל מבעיה זו, ב''ה יש מזור למכאוביו על ידי 

הדרכה והכוונה טובה בסייעתא דשמיא.

היכרו עם הכפיייוo.c.d  // יעיה ‡ייכלר ''מטפל ר‚י''

3102690@gmail.com
 נ.ב. להור„ מˆ‚ מיוח„ מ‡ו„
 להיכרו עם מנ‚נון החר„ה לחˆו
ח''כ.כ‡ן  וכ„‡י ללמו„ ‡וה ‡ח''כ

mailto:office@a-zilber.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%94.pptx
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הגעה  אישורי  לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה  דרוש/ה 
ניסיון,  נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3 וחתונות,  לאירועים 
שטח  איש/ת  הבניה  בתחום  לחברה   * לשעה.  ש"ח   35
צמוד.  רכב   + ש"ח   13,500 נוחות,  שעות  החרדי,  לציבור 

קריירה 072-22-222-62
למשרת  מזכיר/ה  בירושלים  החרדיות  בשכונות  למשרד 
בוקר, א-ה 8:00-12:30, שכר 4,000 ש"ח. *  דרוש נהג בוס 
 ,8:30-14:00 א-ה  בוקר  משרת  ברק,  בבני  עסקים  לאיש 
בבני  קטנה  לחברה  פקיד/ה  דרוש/ה    * ש"ח.   6,000 שכר 

ברק. שעות נוחות. 7,500 ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 

 

 השבת אבידה
נאבד מעטפה ובא סכום כסף
 המוצא מתבקש להתקשר

 0526319950למס' 
מראש תודה

המאבד
 

תלמוד תורה "אור האמת" 
באלעד בהכנות אחרונות 

לפתיחת שנת הלימודים תש"פ
*הצוות החינוכי התכנס לקראת שנת הלימודים *אגרת מיוחדת שוגרה 

לתלמידים העולים לכיתה א'

"אור  תורה  בתלמוד 
בימים  נערכים  בעיר,  האמת" 
לקראת  האחרונות  ההכנות  אלו 
הבעל"ט  הלימודים  שנת  פתיחת 
התלמידים  רשימות  אלול.  בר"ח 
עודכנו כולל התלמידים החדשים 
בירור  לאחר  והתקבלו  שנרשמו 
מדויק וראיון אצל הנהלת הת"ת.
ההע־ במסגרת  שנה  כמידי 
הצ־ התכנס  החדשה  לשנה  רכות 
לישיבה  הת"ת  של  החינוכי  וות 
מיוחדת במסגרתה דנו המחנכים 
בפורום שונים בסוגיות חינוכיות 

תורה  התלמוד  מנהל  ולימודיות. 
תכניות  את  המחנכים  בפני  הציג 
ואת  הלימודים  לשנת  העבודה 
סביב  ירוכזו  אשר  המבצעים 
שיינתנו  החינוכיות  המשימות 
למאות התלמידים בכיתות השו־
נות. יצוין כי המבצעים החינוכיים 
להצלחה  זוכים  התורה  בתלמוד 
רבה והורי התלמידים מעידים על 
כך בפני הנהלת הת"ת הן בשיחות 
שנערכות  בפגישות  והן  אישיות 
הם  כי  ההורים  מפגשי  במסגרת 
באיכות  משמעותי  שינוי  רואים 

ארץ  ודרך  בהליכות  הלימודים, 

התלמי־ של  הידיעות  ובשיפור 

החבר־ מפעילות  כתוצאה  דים 

תית והמבצעים הרבים שנערכים 

לאורך כל השנה בת"ת. 

בי־ משגרת  הת"ת  הנהלת 

מים אלו אגרת מיוחדת לעשרות 

בעזהי"ת  העולים  התלמידים 

בא־ צנוע,  שי  בצירוף  א'  לכיתה 

ואיחולי  לתלמיד  ברכה  גרת 

הצלחה בלימוד התורה וסייעתא 

דשמיא.
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רובח

ויירבחועוומטיינימפעריעומיביוםיורי
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רובח

מרמונכיונימח
וביפרויוםי
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רובח

מרמונכיונימח
וביפרויוםי
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רובח

יוםמורייסיוםסרמנברורביפרוים
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רובח

יוםיוחנןוסטימוברבייחמירמרנטרןבעריכוחןרחמערבב

shaharit.com
office@shaharit.com
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רובח

יוםיוחנןוסטימוברבייחמירמרנטרןבעריכוחןרחמערבב

shaharit.com
office@shaharit.com


