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פרנו // „ו„ פרי„
וננ‚מ„ינה מ

מדינת ישראל משקיעה הון עתק בתקציב הביט־
חון שלה. אין מדינות רבות בעולם אשר משקי־
הביטחון  עבור  מהתמ"ג  ניכרים  כה  אחוזים  עות 
האזרחי. במבט ראשון נראה כי זהו הדבר הנכון. 
בזה  העולם.  מדינות  מרוב  שונה  ישראל  מדינת 
אין ספק. שורה של איומים יום יומיים מרחפים 
ממעל לראשינו. אין אחת משכנותינו שעמה אנו 

מתחזקים קשר קרוב וידידותי.

אמנם במהלך ההיסטוריה של המדינה, מצב הבי־
התמודדנו  עמם  והאיומים  לטובה,  השתנה  טחון 
סוריה  מצרים,  של  יציאתן  עם  התמעטו,  בעבר 
וירדן ממעגל הלחימה מול ישראל. אולם עדיין, 

האיומים לא נפסקו, הם רק התחלפו.

העומ־ וחמאס  חיזבאללה  כדוגמת  טרור  ארגוני 
העיק־ האויבת  של  בסיועה  לכלותינו  עלינו  דים 
רית - איראן, מביאים את מדינת ישראל להתכונן 
כל העת ללחימה מולם ולנהל את המלחמה שבין 

המלחמות, כפי שהוא קרויה בז'רגון הצבאי.

הכ־ מההשקעה  גדול  חלק  הפליאה,  למרבה  אך 
במקום  להתמגנות  דווקא  מופנה  בצבא  ספית 
בתקופה  רק  לב,  נשים  אם  האויב.  על  למתקפה 
'מעיל  ברזל',  'כיפת  מערכות  אלו  היו  האחרונה 
מע־ עתק.  סכומי  בהם  שהושקעו  ודומיהם  רוח' 
רכת נוספת היא המערכת שנבנתה כדי לגלות את 

המנהרות בגבולותיה של ישראל.

טילי  מירי  וחשש  הערכות  בצל  כי  דווח  אתמול 
נ"ט במערכת הביטחון שוקלים לעבות את מערך 
קיבוצים  בתוך  נרחבים  אזורים  ולרשת  המיגון 
מעזה  לירי  שחשופים  לגדר  היושבים בסמיכות 
באמצעות רשתות צל גדולות שישמשו כרשתות 
וקירות  העפר  לסוללות  יצטרפו  ואלו  הסוואה, 

ההסתרה שמוצבים על הצירים .

זו התנהלות של מדינה בהתגוננות.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

"בע וברכו ו‡כל"
המגיד  אל  עשיר  איש  פעם  נכנס 
ממעזריטש זיע"א. בתוך דבריו סיפר הע־
שיר למגיד, כי הוא ממעט מאוד באכילה 
ושתיה, ומסתפק בפת במלח ומים במשו־

רה.

כי  לו  והורה  המגיד,  בו  נזף  להפתעתו, 
מכאן ולהבא יתחיל לאכול בשר ומעדנים, 

וישתה יין, כדרך העשירים.

לתלמידיו  המגיד  הסביר  העשיר,  כשיצא 
וישתה  בשר  יאכל  האיש  "אם  התמהים: 
אבל  ומים.  פת  ייתן  לפחות  לעניים  יין, 
כשהוא עצמו נוהג כעני, הוא סבור כי הע־

ניים כלל אינם צריכים לאכול"...

// שקד לרה''מ: יש לי השפעה על „בר המערכ
מנדלבליט, אדאג לחסינות מלאה

ב'הארץ' נחשף כי במסגרת ניסיונותיה של שקד לחבור לליכוד היא שלחה מסר 
לרה''מ כי תדאג לחסינותו המלאה

מ‡: ח. פרנ˜ל
יו"ר  של  מטעמה  שליחים 
מפלגת ימינה איילת שקד הציעו 
נתניהו  בנימין  הממשלה  לראש 
המש־ היועץ  על  תשפיע  שהיא 
במסגרת  לטובתו,  לממשלה  פטי 
ההתנגדות  את  לרכך  ניסיונותיה 
הליכוד  לרשימת  להצטרפותה 
עי־ (שני)  אתמול  פרסם  כך   –
על  לוינסון.  חיים  הארץ,  תונאי 
התכתבויות  נחשפו  הפרסום  פי 
והקלטות לפיהן שליחים מטעמה 
של שקד אף הציעו תמיכה מלאה 
חסינות  לנתניהו  שיעניק  במהלך 

וימנע את העמדתו לדין.
הניסיונות של שקד לחבור 
מיד  התחילו  הליכוד  לרשימת 
חדשות  בחירות  על  ההכרזה  עם 
והם  בספטמבר 2019,  שיתקיימו 
נמשכו עד שהושגה הסכמתו של 
המקום  על  לה  לוותר  פרץ  רפי 
הראשון במפלגה מאוחדת. על פי 
הפרסום בהארץ, שקד השתמשה 
פוליטי־ עיתונאים,  עם  בקשריה 
נציגים  ושלחה  ומקורבים  קאים 
ראש  את  לשכנע  שניסו  מטעמה 

הממשלה, רעייתו ואת בנו יאיר.

השלי־ אחד  הפרסום,  לפי 
שקד  כי  אמר  ימינה  יו"ר  של  חים 
כדי  תוך  מנדלבליט"  עם  "ככה 
באצ־ חיבור  תנועת  עושה  שהוא 
בעות ידיו. "היא שולטת ביועמ"ש 
ויודעת להשפיע עליו". אותו נציג 
העביר לרה"מ מסר לפיו "אם שקד 
המשפטים  במשרד  תשלוט  לא 
שליח  לכלא".  ילך  שביבי  ברור 
לה־ יכולה  שקד  שרק  הוסיף  אחר 
יודעת  "היא  חסינות.  לרה"מ  ביא 
החסינות  למה  בתקשורת  להסביר 
לא  היא  אמינות.  לה  יש  מוצדקת. 
הנוסף.  הגורם  אמר  רגב",  מירי 

תתמוך  היא  מוחלטת,  "נאמנות 
בראש הממשלה בכל דבר".

שקד,  איילת  ימינה,  מיו"ר 
ניסיון  כאן  "יש  בתגובה:  נמסר 
אם  אותי.  להכפיש  ומכוער  נמוך 
על  נאמרו  שמצוטטים  הדברים 
חמו־ הם  אחר,  או  כזה  אדם  ידי 
קשר  להם  אין  אך  בהחלט,  רים 
אליי ולא נאמרו בידיעתי. מעולם 
המשפטי  היועץ  עם  דיברתי  לא 
לממשלה על תיקים פליליים, כל 
סומ־ אני  נתניהו.  תיקי  על  שכן 
חכם  יותר  שהוא  הציבור  על  כת 

מזה".

הרוג ושמונה פצועים בתאונה בין 
כמה כלי רכב ליד צומת שוקת

מותו של גבר כבן 50 שנלכד ברכבו נקבע בזירת תאונת הדרכים בכביש 31 ◆ גבר 
נוסף נפצע באורח קשה, שני צעירים באורח בינוני וחמישה נפצעו באורח קל

מ‡: מ. יו„
אמש  נהרג   50 כבן  גבר 
בתאונת  נפצעו  אנשים  ושמונה 
מסחרי  רכב  משאית,  בין  דרכים 
ושלושה כלי רכב פרטיים בכביש 
לבית  שוקת.   לצומת  סמוך   ,31
מהמקום  פונו  סורוקה  החולים 
שמונה פצועים, בהם גבר כבן 45 
במצב קשה עם חבלה רב מערכ־
תית, שני צעירים כבני 20 במצב 
וחמישה  בבטן  חבלות  עם  בינוני 

בני אדם במצב קל. 
התאונה  במקום  "המראה 
היה קשה", סיפר פרמדיק מד"א 
רכבים  "חמישה  אלעמור.  מועד 
משמעותיות.  פגיעות  עם  היו 
והענ־ רפואיות  בדיקות  ביצענו 
נפג־ לתשעה  רפואי  טיפול  קנו 
עים. גבר כבן 50 היה לכוד ברכב 
חיים,  סימני  ללא  כשהוא  פרטי, 
את  לקבוע  אלא  לנו  נותר  ולא 

מותו".

אלעמור:  הוסיף  עוד 
בסיוע  חילצנו  הרכב,  "מאותו 
שסבל   45 כבן  גבר  האש,  מכבי 
מפגיעה רב מערכתית, ומיד הת־
רפואיות  פעולות  בביצוע  חלנו 
כבני  צעירים  שני  חיים.  מצילות 
סבלו  המסחרי  ברכב  שהיו   20
בינו־ במצב  והיו  בבטן  מחבלות 
היו  נוספים  פצועים  וחמישה  ני, 
ידינו  על  פונו  כולם  קל.  במצב 

להמשך טיפול בבית החולים".

mailto:tthaemek@gmail.com
https://shaharit.com/#subscribeNow
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מספר המקומות מוגבל!
למידע ולרכישת כרטיסים:

ראשון-חמישי, כ"ד-כ"ח באב (25-29/08) בנייני האומה, ירושלים  בוקר: 10:00-15:00  ערב: 16:00-21:00 

077-222-3000

₪ 15
התשלום מגיל שלושהכל כלול  

האטרקציה הירולשמית מלשפחה החרדית

התשלום

המרפסת  
המעופפת
חווית אקסטרים 
ממעוף הציפור

 אקשן 
סביב השעון
מופעים, הפעלות, 
סדנאות והכל ממוזג

 ים 
 בירושלים
relax מתחם 
חדש

פארק 
אתגרי ענק
חוויה לכל 
המשפחה

הכל מעלין 
לירושלים 4

 מופע רב חושי 
עוצר נשימה

 מסע 
בזמן אחר
 סיורים מלאי
הוד קדומים

ג׳ונגל 
ירושלמי
 4  מתחמים 
כולל פינת  ליטוף

חדש!

מתחם מתנפחים ענק        גימבורי לקטנטנים     תערוכת מיניאטורות       מופעים לילדים    סרט תלת מימד    חידון קליקרים אינטרקטיבי נושא פרסים       סדנת דרבוקות      קרטיב לכל ילד      מתחם צילום      מתחם תחרויות

דיווח: הפרלמנט הירדני בעד 
גירוש שגריר ישראל מהמדינה
כמו כן ממליץ הפרלמנט הירדני לבחון מחדש את הסכם השלום עם ישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אשר  הירדני  הפרלמנט 
יש־ למדינת  בהתנגדותו  ידוע 
הירדנית  לממשלה  המליץ  ראל 
המוצב  ישראל  שגריר  את  לגרש 

את  מחדש  לבחון  וכן  במדינה 
שתי  בין  שנחתם  השלום  הסכם 
ברשת  דיווח  לפי  כך  המדינות. 

התקשורת "סקיי ניוז". 
ההמלצה של הפרלמנט היר־

שהת־ המהומות  ברקע  מגיעה  דני 
רחשו בהר הבית לפני כשבוע, מה 
שהוביל לזימונו של שגריר ישראל 
בירדן, אמיר ויסברוד, לשיחת נזי־

פה במשרד החוץ הירדני.  

סקר בארה"ב: ארבעת המועמדים 
הדמוקרטים המובילים מביסים 
את טראמפ בבחירות לנשיאות
המועמדים, ביידן, סנדרס, האריס ווורן מובילים על פני הנשיא המכהן

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הח־ חברת  שפרסמה  סקר 
דשות הימנית "פוקס ניוז", אשר 
הרפובליק־ המפלגה  עם  מזוהה 
דונ־ ארה"ב  נשיא  כי  מגלה  נית, 

כמעט  להפסיד  צפוי  טראמפ  לד 
לנ־ הקרובות  בבחירות  בוודאות 

שיאות. כך על פי הסקר.
ארב־ כל  כי  עולה  מהסקר 
במפ־ המובילים  המועמדים  עת 

לגה הדמוקרטית, ג'ו ביידן, ברני 
וקמאלה  וורן  אליזבת  סנדרס, 
הנשיא  את  לנצח  צפויים  האריס 
שייערכו  לנשיאות  בבחירות 

ב-2020.   

האיחוד האירופי מנהל מגעים עם רואנדה 
ליישוב הפליטים המוסלמים בשטחה

האיחוד האפריקני תומך במהלך

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האיחוד האירופי מנהל מגעים 
עם ממשלת רואנדה, במטרה ליישב 
את הפליטים השוהים באירופה בש־
טחה של המדינה האפריקנית. מטרת 
האיחוד האירופי היא להעביר לשט־
חה של רואנדה פליטים שהגיעו אל 
ממדינות  האירופי  האיחוד  מדינות 

שונות בעולם.
גוף  האפריקני,  האיחוד 
מאפרי־ מדינות  תחתיו  המאגד 
קה, פועל אף הוא ליישב מהגרים 

הקרבות  מוכת  מלוב  ברואנדה.שנמלטו 

הונג קונג: רבבות בני אדם הפגינו כנגד 
הסכם ההסגרה שנחתם עם סין

סין הציבה משוריינים סמוך להונג קונג

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הפגינו  אדם  בני  רבבות 
לאם  קארי  של  שלטונה  כנגד 
הסגרה  הסכם  על  חתמה  אשר 
שמעורר  מה  לסין,  קונג  הונג  בין 
תושבי  בקרב  כבדים  חששות 

המקום.
הגיעו  אדם  בני  רבבות 
המ־ הפנינה.  לנהר  סמוך  להפגין 
הנהר  צדי  בשני  התייצבו  פגינים 
המפגינים  השלטון.  נגד  ומחו 
קראו להחזיר את השפיות להונג 

קונג. 
כבר  הזהירה  סין  כזכור, 

במש־ להתערב  עשויה  היא  כי 
על  דווח  כן  כמו  קונג.  בהונג  בר 
סינים  משוריינים  של  שיירות 
קונג.  להונג  בסמוך  הוצבו  אשר 

עשויה  סין  כי  חוששים  בעולם 
את  ולבטל  האיום  את  לממש 
המעמד המיוחד שיש להונג קונג 

כיום. 
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בשבילכם יש לנו
TRIX - טריקס 

משחק טריוויה דיגיטלי מתקדם 
לשימוש ביתי ומקצועי.

המשחק מתבסס על תוכן בלעדי שלכם, 
כזה שאתם יוצרים בעצמכם מהחוויות האישיות 
או המשותפות שצברתם עם השנים במשפחה או 

בין החברים, אתם יכולים ללמוד וללמד איתו ואפילו 
לגבש צוות באירועים, עסקים או ארגונים.

המשחק מותאם גם לשימוש בטכנולוגיה כשרה  
מחשב ביתי מסונן ופלאפונים כשרים.

המשחק מותאם גם לשימוש בטכנולוגיה כשרה  !
מחשב ביתי מסונן ופלאפונים כשרים.

למשחק הדגמה בחינם הכנסו ל trix.amoked.com //  או שלחו הודעה לקבלת קישור 050-4927999

מגיל
10-97

יצירת תוכן
בלעדי

שימוש ללמידה
ולחוויה

מותאם לטלפונים
כשרים

תוכן משתנה
לפי בחירה

מחפשים תוכן איכותי, מרתק מצחיק ובלעדי לאירוע שלכם??

http://bit.ly/2z40IUZ-trix
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הדפסהגרפיקהעימודעריכההקלדה 

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

שירות
בספר
פנים
יפות!

הוצאה לאור

טראמפ: יתכן כי הסכם השלום ייחשף 
בחלקו עוד לפני הבחירות בישראל

עיקר התכנית לא תפורסם אלא לאחר הבחירות שייערכו בישראל

מ‡ ‡ברהם ויסמן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 
הבהיר בשיחה עם עיתונאים כי אין 
בכוונתו לפרסם את תכנית השלום 
"עסקת  מכונה  אשר  הממשל  של 
בישראל,  הבחירות  קודם  המאה" 
הב־ מערכת  סיום  לאחר  רק  אלא 
כי  הנשיא  הבהיר  זאת  עם  חירות. 
יפורסמו  מהתכנית  וחלקים  ייתכן 

עוד טרם הבחירות בישראל.
הביע  ארה"ב  נשיא  כזכור, 
אכזבה בעבר מכך שישראל הול־
כת פעם נוספת לבחירות והגדיר 

זאת כחוסר יציבות פוליטית.
נחשף  כחודשיים,  לפני 

במ־ התכנית,  של  הכלכלי  החלק 
שנערכה  כלכלית  סדנה  סגרת 

ביוזמת  בחריין,  בירת  במנאמה, 
הבית הלבן.

ראש ממשלת דנמרק: האי 
גרינלנד אינו עומד למכירה

נשיא ארה"ב התייחס אף הוא לראשונה לדברים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
פר־ תקשורת  שכלי  לאחר 
דונלד  ארה"ב,  שנשיא  כך  על  סמו 
טראמפ, הציע לרכוש את האי גרי־
נלנד מדנמרק, במהלך שיחה שערך 
ממשלת  ראש  אמרה  יועציו,  עם 

דנמרק כי היא מקווה שטראמפ לא 
התכוון לכך ברצינות. 

האמריקני  הנשיא  גם 
ופ־ לדיווח  לראשונה  התייחס 
מדובר  "לא  לפיה,  הודעה  רסם 
בהחלט  זה  אך  עליונה,  בעדיפות 

מעניין מבחינה אסטרטגית".
ממשלת  ראש  זאת,  עם 
האי  כי  בתגובה  אמרה  דנמרק 
עומד  ואינו  דני  אי  אינו  גרינלנד 
גרינלנד  האי  לדבריה,  למכירה. 

שייך לגרינלנד. 

איראן לארה"ב: "אל תשתלטו על מכלית 
הנפט ששוחררה על ידי גיברלטר"

דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצו העבירה מסר בעניין לארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ממשלת איראן הזהירה את 
מכ־ על  להשתלט  שלא  ארה"ב 
ששוחררה  האיראנית  הנפט  לית 
בגיברלטר  המשפט  בית  ידי  על 
כוחות  ידי  על  שנלכדה  לאחר 
בע־ בריטניה,  צבא  של  מיוחדים 
על  מארה"ב  שהגיע  מידע  קבות 
את  להפר  בדרכה  שהמכלית  כך 

הסנקציות שהוטלו על סוריה. 
דובר משרד החוץ האיראני, 
תק־ לכלי  אמר  מוסאווי,  עבאס 

באיראן,  שורת 
השתלטות  כי 
ארה"ב  מצד 
המכלית  על 
את  "תסכן 
השיט  בטיחות 
הפתוח".  בים 
"הע־ לדבריו, 

אזהרה  ברנו 
ת  ו ע צ מ א ב
הר־ הערוצים 

שמיים".

חברת קונגרס דמוקרטית קוראת 
להחרים תכנית תקשורת שבה 

הובע גינוי ל-בי-די-אס
איש התקשורת מזוהה עם המפלגה הדמוקרטית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הדמוקר־ הקונגרס  חברת 
שכניס־ טאליב,  ראשידה  טית, 

ורק  תחילה  נאסרה  לישראל  תה 
תעורר  לא  כי  שהתחייבה  לאחר 
הביקור  במהלך  פרובוקציות 
הגעתה  את  הפנים  שר  אישר 

התנג־ לזה  שגם  דבר  לישראל, 
של  תכנית  להחרים  קראה  דה, 
איש תקשורת אמריקני בשם ביל 
את  תקף  שהאיש  משום  מהאר, 
להחרים  הפועל   BDS-ה ארגון 
תו־ בו  ארגון  ישראל,  מדינת  את 

מכת טאליב. 

אשר  תקשורת  איש  אותו 
הד־ המפלגה  עם  דווקא  מזוהה 
התמיכה  את  תקף  מוקרטית 
בארגון והסביר כי ישראל נוכחת 
בשטחים בגלל פיגועים שנעשים 

בשטחה.

אפגניסטאן: עשרות נהרגו בהתפוצצות 
מחבל מתאבד באמצע חתונה

המחבל השתייך לארגון הטרור דאע"ש

מ‡ ‡ברהם ויסמן

את  פוצץ  מתאבד  מחבל 
בקאבול  שנערכה  בחתונה  עצמו 
דיווחי  לפי  אפגניסטאן.  בירת 

המחבל  המקומית,  התקשורת 
שם  התזמורת,  בימת  אל  התקרב 

חגגו המונים, ופוצץ את עצמו. 
כתוצאה מכך נהרגו 63 בני 

אדם לפחות ונפצעו 182. 

באזור  התרחש  הפיגוע 
המחבל  האפגנית.  בבירה  שיעי 
דאע"ש  הטרור  לארגון  השתייך 
אשר מזוהה עם הזרם הסוני בא־

סלאם.

2202222222222 /

mailto:vthalllc@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-1.pdf
mailto:s026444967@gmail.com
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מבוכה למבקר המדינה:

יו''ר וועדת ההיתרים החדשה, הודיעה 
על פרישתה מהתפקיד

לאחר שהחליף את כל חברי וועדת ההיתרים, הודיעה השופטת בדימוס שמינה לעמוד בראש 
הוועדה, כי היא מסירה את מועמדותה

מ‡: ח. פרנ˜ל

המיועדת,  ההיתרים  ועדת  יו"ר 
הסירה  פריש,  שרה  בדימוס  השופטת 
את מועמדותה לתפקיד - כך נחשף אמש 
(שני) ב'החדשות'. מינויה של פריש אמור 
הרא־ המשמעותי  המהלך  להיות  היה 
מתניהו  החדש  המדינה  מבקר  של  שון 
ב'החדשות',  שפורסם  כפי  אך  אנגלמן, 
שבו  מכתב  אמש  לו  שיגרה  האחרונה 
למינוי  "הסכמתי  פרישתה.  על  הודיעה 

פועלת  ההיתרים  שוועדת  ידיעה  מתוך 
על בסיס קריטריונים משפטיים ואתיים, 
פריש  כתבה  באדם",  ולא  בעניין  ונוגעת 
במכתבה. "מאחר שהוועדה הפכה להיות 
מקומי  הפוליטי,  במגרש  משחק  כדור 
כי  הוסיפה  בדימוס  השופטת  שם".  אינו 
"מצב שבו ועדה ציבורית חשובה הופכת 
קרדום לחפור בו עבור בעלי עניין המעו־
ניינים לקעקע את מסקנותיה עוד בטרם 
הפצת  באמצעות  וזאת  אחד,  דיון  נערך 
בדודות ושקרים, מחייב את כל הנוגעים 

בדבר לחשיבה על המקום שאליו הידרדר 
השיח הציבורי".

שרה  בדימוס  השופטת  כזכור, 
זכה  שלה  הדין  עורכי  שמשרד  פריש, 
למ־ משפטיים  שירותים  למתן  במכרז 
ארבע  לפני  רק  הממשלה  ראש  שרד 
לראשות  להתמנות  הייתה  אמורה  שנים, 
על  גם  אחראית  היתר  שבין  הוועדה, 
ראש  של  המשפט  הוצאות  מימון  סוגיית 
הממשלה נתניהו, שמבקש לקבל תרומות 

ממקורביו.

08-8667411

TWILLILL

̃ יב הˆב ‚בולו – חל

רבים האנשים שלא מעריכים את מה שיש להם, תמיד תישמע אותם 
מתלוננים, אינם אוהבים להחליט ולקחת אחריות אותו דבר רבים אינם 
יודעים לשם מה הם חיים בכלל, הם זורמים עם החיים עם מה שכולם 
עושים, בשביל כל זה אנחנו צריכים להציב גבולות לעצמינו תחשוב טוב 
לפני שאתה לוקח או עושה כל דבר. חירות היא היכולת לומר אני בוחר 

שלא לקחת חלק בדברים הללו"!

אך ורק אני בוחר איך הדברים יקרו בחיי, כאשר אני חושב שדבר כל 
שהוא הוא לא אפשרי אז בחיים לא אוכל להגיע אליו, ברגע שאני חושב 
מהתת  עצמי  את  וחסמתי  אפשרי  בלתי  שזה  בראש  אמונה  יצרתי  כך 
מודע, אבל כאשר אני יודע שזה אפשרי אז זו רק שאלה כמה אני צריך 
להשקיע כדי להגיע לזה, ולפעמים ישנם דברים שצריך להשקיע הרבה 
כדי להשיג אותם אבל ככל שקשה יותר התענוג גדול יותר, אדם צריך 
להגיע למסקנה שכל ענין שהוא רוצה הוא אפשרי, יכול להיות שזה יקח 
זמן ומאמץ ויכול להיות שזה יהיה קשה אבל זה כן אפשרי עבורו, גורל 
חיינו איך יהיו ויראו תלוי הרבה בנו, הגורל הזה דומה לעץ פרי בחורף, 
מי היה חושב שהענפים הללו שראינו אותם בקיץ ריקנים יהפכו שוב 
לירוקים ויפרחו, אבל כך אנחנו מקווים, עלינו לפנות מהראש מחשבות 
והתנהגויות שלא משרתות אותנו, לעשות לעצמינו גדרים להתקדמות 

וההתייעלות שלנו. לפנות מקום לדברים חדשים. 

בוקר אחד קרא מנהל בית הספר לתלמידו תומס אדיסון.                                              

אותו  מסור  הזה,  המכתב  את  המנהל: "קח  ממנו  ביקש  בידו  כשמכתב 
לאמך. 

ילד  בנך  שלום.  אדיסון  "לגברת  והקריאה:  המכתב,  את  אימו  פתחה 
מדהים, שנון וחכם מאד, גאונותו הרבה מאפילה על התלמידים האח־

רים.

בית ספרנו קטן עליו!"

סגרה את המכתב, חיבקה את בנה ואמרה: "בני היקר, איזה כיף לקרוא 
כאלו מילים. איזו זכות יש לי, עשית אותי אמא מאושרת".

לאחר כמה ימים הוציאה האם את בנה תומס, הביאה לו מורים פרטיים 
והוא למד בביתו.

נורת  את  והמציא  החשמל  את  גילה  הקטן  אדיסון  ותומס  שנים  עברו 
החשמל.

לשנים אימו נפטרה, הגיע תומס לביתה כדי לסדרו.

הוא פתח את אחת המגירות וזיהה את המכתב שכתב מנהל בית ספרו 
לאימו.

פתח את המכתב וקרא: "גברת אדיסון שלום רב. בנך תומס טיפש גדול, 
הוא לא מבין כלום מהחומר הנלמד, בית ספרנו לא מתאים לו..."

סגר את המכתב ואמר: "באמת הייתי טיפש גדול, אך מילותיה של אימי 
הפכו אותי לגאון עצום, כמה חכמה הייתה אימי, איך הפכה את מכתבו 

של המנהל מהשפלה לגאווה..."

פיו של האדם הוא אוצר, כשם שבאוצר חבויים אבנים טובות, פנינים 
ומרגליות, כך בפיו של האדם חבויים אוצרות עצומים.

בפיך אתה יכול להעניק אוצרות גדולים לעולם, אתה יכול להעצים את 
הסובבים בו, אתה יכול להפוך אדם כושל לאדם מצליח.

גדולים,  דברים  בהחלט  אלו  המנורה  את  ולהמציא  החשמל  את  לגלות 
להפוך אדם כושל למצליח זוהי אומנות, ואולי המצאה גדולה יותר.

הכל בידיים שלך, בפה שלך. את האוצרות שבפיך הענק לסביבתך, אף 
פעם לא תדע מה מילה אחת שלך עשתה לעולם שלם...

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

לך ובבילך „"ר ינוי ‚ילי עטרי
 NLP Trainer & Master חבר הפ„רˆיה העולמי NFNLP

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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תחקיר הפיגוע בגבול עזה:

שלושה לוחמים יודחו
מתחקיר חדירת המחבל מהרצועה בתחילת החודש עלה כי אחד הכוחות נמנע מלהיכנס 

למרחב הלחימה ◆ "הסמל ושני הלוחמים לא פעלו כמצופה באירוע מבצעי", אמרו בצה"ל 
◆ גם נהג הסיור של מפקד החטיבה הדרומית הודח מתפקידו ◆ בתקרית חוסל המחבל, 

ושלושה לוחמים נפצעו קל עד בינוני

מ‡: מ. יו„

הת־ של  המבצעי  התחקיר  הושלם 
החו־ בתחילת  באחד  עזה  בגבול  קרית 
הכוחות  אחד  כי  עלה  ממנו  האזרחי,  דש 
למרחב  מלהיכנס  נמנע   - סמל  בפיקוד   -
מלחימה  הודחו  זאת  בעקבות  הלחימה. 
שלפי  הנוסף,  מהכוח  לוחמים  ושני  סמל 
צה"ל "לא פעלו כמצופה באירוע מבצעי". 
חדר  מחמאס  מחבל  תקרית  באותה 
ירה  עזה,  רצועת  מדרום  ישראל  לשטח 
נפצע  קצין  וחוסל.  צה"ל  לוחמי  לעבר 
בינוני ושני לוחמים נפצעו קל ופונו לבית 
החולים סורוקה בבאר שבע. המחבל היה 
רימונים.  ובכמה  קלצ'ניקוב  ברובה  חמוש 
גול־ מגדוד  כוחות  לאזור  הזניק  צה"ל 
כוננות  על  והכריז  הגזרה  על  האחראי  ני 
בידי  המחבל  זיהוי  בעקבות  מועד  מבעוד 

תצפיתניות.
העלה  התחקיר  כי  אמרו  בצה"ל 
פערים  לצד  ראויות  מבצעיות  פעולות 
מהתחקיר  הכוחות.  אחד  בהתנהלות 
הסיור  ולוחמי  המחלקה  שמפקד  עלה 
שהגיע  הפלוגה  מפקד  סגן  וכן  עמו,  שהיו 
בת־ עלה  זאת,  עם  למגע.  חתרו  לאירוע, 

שהגיע  סמל  בפיקוד  נוסף  כוח  כי  חקיר 
לאירוע נמנע מלהיכנס למרחב הלחימה.

מפקד  החליט  התחקיר  לאחר 
הד־ על  קלפר,  שי  אל"מ  גולני,  חטיבת 
ושני  סמל  של  ומפיקוד  מלחימה  חתם 
מפקד  בנוסף,  הנוסף.  מהכוח  לוחמים 
בטיטו,  לירון  אל"מ  הדרומית,  החטיבה 
החליט להדיח את נהג הסיור מתפקידו. 
מדובר צה"ל נמסר כי "כל אירוע מבצעי 
לייצר  מנת  על  לעומק  מתוחקר  בצה"ל 
גם  בוצע  וכך  לקחים,  והפקת  למידה 

באירוע זה". 
לאחר  ציין  עזה  באוגדת  בכיר  גורם 
המחבל  את  זיהתה  התצפית  כי  האירוע 
מ"מ  כ-250 מטרים מהגדר, וכוח בפיקוד 
מהר־ יצא  המ"מ  לעברו.  הוקפץ  מגולני 
ממנה  המחבל,  עם  אש  לחילופי  ונכנס  כב 
נוספים  כוחות  נכנסו  זה  בשלב  נפצע. 
נכנס  הוא  שגם  הסמ"פ  ביניהם  למרחב, 
המחבל  הנראה  ככל  המחבל.  עם  ללחימה 

נפגע כבר מהמגע עם הכוח של הסמ"פ.
בשלב הזה האיום הגדול ביותר לפי 
הגורם היה חשש מירי דו צדדי בגלל הכו־
חות הרבים ששהו בשטח. הסברה הייתה 
העמדות  לאחת  נכנס  שהמחבל  זה  בשלב 

בסוללה המערבית ביותר.
לעבר  טנק  של  פגז  ירה  צה"ל  כוח 
העמדה שבה נחשד שנמצא המחבל, ואז 
הח־ מפקד  וסגן   12 מג"ד  בפיקוד  כוח 
הסתער  עזה,  אוגדת  של  דרומית  טיבה 
המ־ הגורם,  לדברי  אותו.  והרג  לעברו 
במשך  ישראל  בשטח  כאמור  שהה  חבל 
כך  על  דגש  שהושם  מכיוון  כשעתיים, 
זיהוי  וללא  מדויק  יהיה  בו  שהטיפול 

שגוי של כוחותינו.
שפעלו  הכוחות  של  עדויות  לפי 
קווי  מספר  וחוסל  אותר  המחבל  בשטח, 
לצד  הגדר  את  חצה  בה  מהנקודה  דיווח 
המחבל  המשמעות:  הגבול.  של  הישראלי 
אמנם נותר לאורך שעות התקרית בקרבת 
הגבול, אך צעד בין 1000 ל-1500 מטרים 
עד  המערכת  לגדר  האדמה  סוללת  בין 

שהותקל בכוח צה"ל שהרג אותו.
הוא  הפיגוע  את  שביצע  המחבל 
האני אבו סלאח, איש הזרוע הצבאית של 
של  השטח"  "תפיסת  לכוח  השייך  חמאס 
הארגון. כוח זה מוצב על הגבול עם ישראל 
גור־ בידי  רקטות  שיגורי  למנוע  ומטרתו 
כדי  וכן  חמאס  למרות  סרים  שאינם  מים 

למנוע הסתננויות לישראל.

ניהול כושל או חיסכון בכסף?: 

מעל 100 מיליון שקלים שילמה 
משטרת ישראל פיצויים על 

רשלנות בחמש שנים
בשנת 2018 שילמה המשטרה 23.5 מיליוני שקלים כפיצוי 
על תביעות נזיקין ◆ עיקר התביעות: שימוש בכוח שלא 

כדין ◆ המשטרה: "חסכנו כסף"

מ‡: מ. יו„
המשטרה שילמה בשנת 2018 בגין 
פעילו־ במהלך  שבוצעו  רשלנות  מעשי 
הן  כפיצויים,  שקלים  מיליוני  תה, 23.5 
אליה  שהופנו  פיצוי  דרישות  במסגרת 
לבתי  שהוגשו  תביעות  במסגרת  והן 
 2017 בשנת  השוואה,  לצורך  המשפט. 
שקלים  מיליוני  המשטרה 22.6  שילמה 
באותה  ביותר  הגבוה  הסכום  פיצויים. 
ועמד  בכוח,  שימוש  בגין  שולם  שנה 
השנים  בחמש  שקלים.  מיליוני  כ-7.5 
האחרונות שילמה המשטרה כ-100 מי־

ליוני שקלים בגין תביעות שהוגשו נגדה 
- כך עולה מנתוני הנזיקין שפורסמו על 

ידי המשטרה.
שי־ בגין  כי  עולה,   2018 מנתוני 
פיצויים  המשטרה  שילמה  בכוח  מוש 
התר־ בגין  שקלים,  מיליון  כ-3.5  בסך 

שלות בשמירה על עצורים – 2.5 מיליון 
בכלי  בשימוש  התרשלות  בגין  שקלים, 
אי  בגין  שקלים,  מיליון  כ-1.5   – ירייה 
מניעת פשע 830,000 שקלים, בגין מע־
צרי שווא - 657,194 שקלים, בגין גרי־
מת נזק לרכוש - 648,629 שקלים, בגין 

שולמו 535,631  לדין  והעמדה  חקירות 
פו־ שלא  אחרים  מעשים  בגין  שקלים. 
רטו שולם סכום של 2.8 מיליון שקלים 
שלא  שהוכח  אישום  כתבי  הגשת  ובגין 
היה צריך להגישם (סעיף 80 לחוק העו־

נשין) שולמו 1.8 מיליון שקלים.
את  שדרש  פישלר  פנחס  עו״ד 
פרסום הדו״ח, אמר בתגובה: "אלו ימי 
אלשיך הכושל. בכל פירמה עסקית של 
מדינה מתוקנת היה המנכ"ל מוזמן מיד 
רווח  'דוח  להצגת  מנהלים  למועצת 
תר־ זו  משמיים,  גזירה  לא  זו  והסבר'. 
בות ניהולית כושלת. משלמים מיליוני 
שקלים מקופה ציבורית דלה ואין פוצה 

פה ומצפצף?״.
אלי־ מרב  רפ״ק  עו״ד  לעומתו, 

במנהל  נזיקין  חוליית  קצינת  שוב, 
כי  סוברת  המשטרה,  של  היועמ"ש 
למש־ רב  כסף  חסכה  דווקא  המשטרה 
לם המיסים. לדבריה, בין השנים 2017 
 364 של  כולל  סכום  נחסך  ל-2018 
מיליוני שקלים, המבטא את הפער בין 
הסכומים שנתבעו בכתבי התביעה ובין 

הסכומים שנפסקו בפועל.



יום שלישי י"ט מנחם אב תשע"ט 820/08/2019

גורם בעיראק: ישראל תקפה את בסיס 
המיליציה השיעית בסיוע ארה"ב

להערכת הגורם, שגרירות ארה"ב בבגדד תנסה למנוע את פרסום ממצאי החקירה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

צוטט  אשר  עיראקי  פרלמנט  חבר 
"פארס"  האיראנית  הידיעות  בסוכנות 
אמר כי ישראל היא זו שעומדת מאחורי 
התקיפה שהתבצעה כנגד יעד של מילי־

ציית "אל חשד אל שעבי". לפי אותו חבר 
פרלמנט, מי שסייעה לישראל לבצע את 

התקיפה היא ארה"ב.
מחמא־ אל  קארים  הפרלמנט  חבר 
דווי התייחס לתוצאות חקירת המתקפה 
כי  ואמר  השיעית  המיליציה  בסיס  על 

מל"ט ישראלי אשר נעזר על ידי ארה"ב 
ביצע את התקיפה האווירית.  

שגרירות  כי  אמר  מחמאדווי  אל 
את  ולמנוע  לנסות  צפויה  בבגדד  ארה"ב 
פרסום הממצאים בדומה למה שהתרחש 

במקרים אחרים.

דו"ח פלסטיני סודי שנחשף:

מסתמנת הסלמה בגדה בקרוב
דו"ח מודיעין מסווג שנכתב לאחרונה עבור ראשי מנגנוני הביטחון ברשות הפלסטינית מזהיר 

מהתגברות הפיגועים בשטחים ומהתפרצות עממית המונית ◆ הגורמים: המשבר הכלכלי, 
הבידוד הבינלאומי והייאוש של הדור הצעיר, שמרגיש שאין לו מה להפסיד

מ‡: מ. יו„

הבידוד  תחושת  המדיני,  הקיפאון 
המעמיק  הכלכלי  והמשבר  הבינלאומי 
לא  מדאיגים  אינם  הפלסטינית  ברשות 
רק את הדרג המדיני ברמאללה אלא גם 

את ראשי מנגנוני הביטחון שם. 
שנ־ סודי,  פלסטיני  מודיעין  דו"ח 
הפל־ הביטחון  מנגנוני  ראשי  עבור  כתב 
המצב  הידרדרות  מפני  מזהיר  סטיניים, 
הסלמה  ומגל  המערבית  בגדה  הביטחוני 
אלים וחדש שיערער את היציבות במידה 

שהמשבר הפוליטי והכלכלי יימשך.
לידי  הגיע  המלא  שתוכנו  הדו"ח, 
ספורים  ימים  ונכתב  אחרונות"  "ידיעות 
לפני הפיגוע שבו נרצח דביר שורק ז"ל, 
בימים  הפיגועים  רצף  את  במדויק  חוזה 
ירו־ ובמזרח  המערבית  בגדה  האחרונים 
בר־ הצעיר  הדור  על  מצביע  הוא  שלים. 
שות הפלסטינית, בני 25-16, כזה שמנקז 
אליו את רוב הזעם, הלחץ והחשש מפני 
ביותר  המסוכן  גם  הוא  ולפיכך  העתיד, 
שיובילו  הגורמים  לצאת  עשויים  וממנו 

שיחות  על  מתבסס  הדו"ח  להסלמה. 
פלסטינים  צעירים  עם  שנעשו  רבות 
בגדה, חקירות שלהם וכן מעקב אחריהם 
החבר־ ברשתות  שלהם  הדיונים  ואחר 

תיות.
קודרת  הערכה  עולה  מהנתונים 
ולפיה "צפויה עלייה במקרי פיגועי הירי 
והנחת מטעני חבלה תוך חיקוי פיגועים 
שהצליחו בשנה האחרונה דוגמת הפיגו־
הפיגוע  אסף,  וגבעת  עפרה  בצומת  עים 
בצומת  והפיגוע  ברקן  התעשייה  באזור 

אריאל".
הפ־ המודיעין  גורמי  הערכת  לפי 
נשק  להשיג  שמעוניין  צעיר  לסטיניים, 
יחסית  בקלות  זאת  לעשות  יכול  לפיגוע 
מאולתר  נשק  תעשיית  של  קיומה  בשל 
שמ־ המאמצים  ובשל  המערבית  בגדה 

והוצאת  מחבלים  בגיוס  חמאס  שקיע 
פיגועים באמצעות מנגנון הפיגועים שלו 

שמנוהל מעזה ומחו"ל.
מפני  מזהירים  אף  הדו"ח  כותבי 
מה־ כתוצאה  המונית  עממית  התפרצות 
כשהמפגינים  הכלכלי,  המשבר  עמקת 

ברצועת  הגדר  מצעדות  השראה  יקבלו 
הקיץ,  שתקופת  הוא  החשש  עיקר  עזה. 
ואחו־ משועממים  התלמידים  שבה 
הצעירים  בקרב  הגבוהים  האבטלה  זי 
או  התיכוניים  לימודיהם  את  שסיימו 
לה־ פורה  כר  להוות  עלולה  האקדמיים, 
חדרת רעיונות קיצוניים שיופנו לטרור.

הדו"ח מאיר באור שונה את השפ־
עת מאמצי ההסדרה בין ישראל לחמאס 
בר־ משתקפת  שהיא  כפי  עזה  ברצועת 
מצביעים  כותביו  המערבית.  בגדה  חוב 
על הלך רוח ציבורי גובר שקורא לשנות 
משום  ישראל,  מול  השקט  גישת  את 
הפלסטינית  לרשות  הביאה  לא  שהיא 
לעו־ האחרון,  בעשור  מדיני  הישג  שום 
כוחנית  בגישה  שהשתמש  חמאס  מת 
מאוד מול ישראל שכללה מערכת התשה 
רקטות,  ירי  רבים,  לחימה  סבבי  בדמות 
פוסק.  בלתי  הפגנות  וקמפיין  פיגועים 
את  אילצו  אלה  כל  הגדה,  תושבי  בעיני 
ישראל לשלם על השבת השקט בהזרמת 
ובהק־ לרצועה  דולרים  מיליוני  עשרות 

לות בסגר.

הותר לפרסו כי:

סוכל פיגוע בחדרה
מוחמד מצלח, תושב טול כרם ואזרח ירדן בן 21, מואשם 

בניסיון לבצע פיגוע בחדרה בחודש שעבר ◆ הוא איתר פרצה 
בגדר, הלך שעות בחדרה בניסיון לאיתור חייל, ניסה לדקור 

שוטר שהתכוון לעצור אותו וצעק "אללה אכבר"

מ‡: מ. יו„
הגישה  חיפה  מחוז  פרקליטות 
תושב  מצלח,  מוחמד  נגד  אישום  כתב 
הכנה  בגין  בן 21,  ירדן  ואזרח  כרם  טול 
בנסיבות  רצח  שהוא  טרור  למעשה 
בה  ושהייה  לישראל  כניסה  מחמירות, 
בכ־ חבלה  סכין,  החזקת  לחוק,  בניגוד 
מבקשת  לשוטר.  והפרעה  מחמירה  וונה 
הפרקליטות להאריך את מעצרו עד תום 
ברוב  הודה  מצלח  כי  עולה  ההליכים, 
העובדות המופיעות בכתב האישום, ואף 
פירט באוזני החוקרים את תכניתו לבצע 

פיגוע.
האזרח  נגד  האישום  כתב  פי  על 
יהודי  חייל  לאתר  תכנן  הוא  הירדני, 
בדקירת  אותו  ולרצוח  לבדו  כשהוא 
מירדן  מצלח  נכנס  יוני  בחודש  סכין. 
והתגורר  הפלסטינית  הרשות  לשטחי 
אצל אחותו בכפר דיר אל-ע'וסון. לשם 
קידום תוכנית הפיגוע, נטל ממחסן הס־
של  באורך  להב  בעלת  סכין  לבית  מוך 
הבוקר  בשעות  ביולי  ב-22  ס"מ.  כ-17 
עזב את הבית כשהוא מצויד בסכין. הוא 
קי־ באזור  ישראל  מדינת  לשטחי  נכנס 
בוץ מגל, דרך פרצה בגדר הגבול, כשאין 
כמתחייב  לישראל,  כניסה  אשרת  בידיו 

לפי חוק הכניסה לישראל.
לצורך קידום תכנית הפיגוע, הוא 
חדרה  העיר  למרכז  באוטובוס  הגיע 
בחדרה  הלך  הוא  בסכין.  מצויד  כשהוא 
מו־ הסכין  כאשר  שעות,  כמה  במשך 
עצמו  את  מכין  כשהוא  גופו,  על  סתרת 
שאותו  חייל,  יאתר  לפיה  לאפשרות 
יוכל לדקור. בשעות הערב, ולאחר שלא 
התיישב  לדקור,  יוכל  אותו  חייל  איתר 
הנשיא  לרחוב  בסמוך  אוטובוס  בתחנת 
בחלק  מוסתרת  הסכין  כאשר  בחדרה, 

האחורי של מכנסיו. 
בק־ עברה   23:00 לשעה  בסמוך 
ובתוכה  ניידת  האוטובוס  תחנת  רבת 
עורר  שהנאשם  לאחר  שוטרים.  שני 
השוט־ עצרו  מהם,  אחד  של  חשדו  את 
יצא  השוטר  לו.  בסמוך  הניידת  את  רים 
מהניידת, פנה לנאשם וביקש ממנו מס־
מכים מזהים, והנאשם מסר לו את תעו־
עימו.  שהייתה  הפלסטינית  הזהות  דת 
שהייה  אישור  אין  לנאשם  כי  משהבחין 
הוא  כי  לנאשם  השוטר  אמר  בישראל, 
לבצע  והחל  בזרועו,  אוחז  בעודו  עצור, 

חיפוש בכיסי מכנסיו.
הנאשם התנגד לחיפוש וניסה לה־
שתחרר מאחיזתו של השוטר, תוך שהוא 
של  הפנימי  החלק  לכיוון  אותו  מושך 
נאבק  השוטר  בעוד  האוטובוס,  תחנת 
התנגד  הנאשם  אותו.  לאזוק  ומנסה  בו 

השוטר  את  דוחף  שהוא  תוך  לאיזוקו, 
ומנופף בידיו.

מצליח,  של  למעשיו  בתגובה 
הפ־ לחלק  הנאשם  את  השוטר  הצמיד 
שהשו־ תוך  האוטובוס,  תחנת  של  נימי 
טרת השנייה מסייעת לו בכך. בשלב זה, 
בסמוך  עומדים  השוטרים  שני  כאשר 
בה  ואחז  הסכין  את  הנאשם  שלף  אליו, 
כשידו מונפת לכיוון השוטרים, בתגובה, 
היכה  הסכין,  מפגיעת  להימנע  מנת  ועל 
באמצעות  בראשו  הנאשם  את  השוטר 

אגרופיו, והרחיקו מהשוטרים.
האישום,  כתב  לפי  כך  בהמשך, 
כשידו  השוטרים  מול  מצלח  עמד 
האוחזת בסכין מונפת לעברם. בתגובה, 
הס־ והנאשם  אקדחו,  את  שלף  השוטר 
תובב והחל לרוץ מהמקום כשהוא אוחז 
אחריו  רדפו  והשוטרת  השוטר  בסכין. 
ובמהלך המרדף, עקב חששו של השוטר 
אורח,  בעוברי  לפגוע  מצלח  בכוונת  כי 
לעבר  מאקדחו  אחד  כדור  השוטר  ירה 
הנאשם, מבלי שפגע בו. מיד לאחר מכן 
המדר־ על  הניידת  עם  השוטרת  עלתה 
לע־ במטרה  הכול  לנאשם,  בסמוך  כה 
צור אותו ולמנוע ממנו מלפגוע בעוברי 

אורח, אולם מצלח המשיך במנוסתו.
בשלב מסוים, חדל הנאשם מריצ־
תו ונעמד במקום כשבידו האחת הסכין, 
גדולה  באבן  אוחז  הוא  השנייה  ובידו 
כך,  אחר  מיד  מהקרקע.  הרים  שאותה 
מולו  עמדו  לעברו,  השוטרים  התקרבו 
להשליך  לו  והורו  שלופים  באקדחים 
לעבר  התקדם  מצלח  והסכין.  האבן  את 
"אללה  וצעק  מורמות  כשידיו  השוטר 
לפגוע  מנסה  כשהוא  זאת  אכבר",  הוא 
בשוטר באמצעות הסכין והאבן, בכוונה 
לו  לגרום  או  מום  או  נכות  בו  להטיל 
ולמנוע  להתנגד  כדי  או  חמורה  חבלה 

את מעצרו.
מהנא־ למנוע  ובמטרה  בתגובה, 
השנייה,  בשוטרת  או  בו  מלפגוע  שם 
ירה השוטר לעבר פלג גופו התחתון של 
הנאשם כדור אחד מאקדחו, שפגע בר־
גלו השמאלית. בשלב זה, נשכב הנאשם 
על הארץ ובהמשך פונה באמבולנס למ־

רכז הרפואי "הלל יפה".
להאריך  הפרקליטות  מבקשת 
כי  עולה  ההליכים,  תום  עד  המעצר  את 
המיוחס  את  בתחילה  הכחיש  הנאשם 
העובדות  ברוב  הודה  בהמשך  אולם  לו, 
פירט  ואף  האישום,  בכתב  המופיעות 
פי־ לבצע  תכניתו  את  החוקרים  באוזני 
בו  היום  אירועי  את  שחזר  אף  הוא  גוע. 
שהה בחדרה. עוד נטען כי אחותו זיהתה 

את הסכין שנלקחה מביתה.

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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אדם נמשה מהמים ללא 
דופק; מותו נקבע במקום

מ‡: מ. יו„

בס־ מהמים  נמשה   50 כבן  גבר 
מוך לחוף ארבע עונות בנתניה כשהוא 

ללא דופק ונשימה. 
חו־ סבח  ושמעון  גבאי  שלומי 
"יחד  סיפרו:  הצלה"  ב"איחוד  בשים 

עם מציל וצוות שיטור עירוני ובסיוע 
שטח  ברכב  למקום  שהגיעו  חובשים 
פעולות  בו  ביצענו  הצלה  איחוד  של 

החייאה ממושכות. 
מאמצי  בתום  הצער  למרבה 

החייאה נקבע מותו".

23 מחבלים נעצרו, 
אמצעי לחימה נתפסו

כוחות הביטחון לכדו ועצרו 23 מחבלים מבוקשים ואיתרו 
כלי נשק ◆ בהם רובה מסוג קרלו, שני אקדחים ומחסנית

מ‡: מ. יו„
יחד  הלילה  עצרו  צה"ל  לוחמי 
יש־ ומשטרת  מג"ב  שב״כ,  כוחות  עם 
מבו־ מחבלים   23 איו"ש  ברחבי  ראל 
קשים החשודים במעורבות בפעילות 
טרור, טרור עממי ובהפרות סדר אלי־
הביטחון.  וכוחות  אזרחים  לעבר  מות 
לחקירת  הועברו  שנלכדו  החשודים 

כוחות הביטחון.
סריקות  במהלך  כי  נמסר  עוד 

יש־ ומשטרת  מג״ב  צה״ל,  לוחמי  של 
בלתי  לחימה  אמצעי  למציאת  ראל 
שבמר־ ודורא  סמוע  בכפרים  חוקיים 
חב החטיבה המרחבית "יהודה", תפסו 
הכוחות נשק מסוג קרלו, שני אקדחים 

ומחסנית.
נשק  הלוחמים  תפסו  בנוסף, 
שבמרחב  רימא  בית  בכפר  מאולתר 
כלי  ״אפרים״.  המרחבית  החטיבה 

הנשק הועברו לידי כוחות הביטחון.

השליח הקטרי ייפגש 
השבוע עם בכירים 

בישראל ובעזה
מוחמד אל-עמאדי צפוי להעביר את המענק לתושבים 
ברצועה ◆ שריפה פרצה בשדות נגב בגלל בלון תבערה

מ‡: מ. יו„

אל- מוחמד  הקטרי  השליח 
חמישי  ביום  להגיע  צפוי  עמאדי 
את־ דווח  כך  עזה,  לרצועת  הקרוב 
לפי  סווא.  הפלסטיני  באתר  מול 
הדיווח, הביקור נועד כדי לעקוב אחר 
דוג־ בהסדרה  הנכללים  פרויקטים 
הכסף  ותשלום  התשתיות  פיתוח  מת 

באזור  פרצה  שריפה  בבד  בד  הקטרי. 
שדות נגב בעקבות בלון תבערה.

אל- הפלסטיני  העיתון  כן,  כמו 
קודס דיווח שאל עמאדי ייפגש ביום 
בישראל  בכירים  עם  הקרוב  רביעי 
שהשליח  ייתכן  לעזה.  הגעתו  טרם 
הק־ הכסף  של  נוסף  מענק  עם  יגיע 
טרי - 100 דולר ל-60 אלף משפחות 

נזקקות ברצועה.

ערבים קוראים לרצח קצין המשטרה 
שחיסל מחבל: "סופו קרוב"

תמונתו של שוטר ממשטרת ירושלים, שהרג את אחד המחבלים שביצעו את פיגוע הדקירה בשער 
הכניסה להר הבית, פורסמה ברשת חברתית המזוהה עם החמאס ◆ הוא סומן בעיגול בתמונה, 

והחברים ברשת קראו נגדו בקריאות נאצה

מ‡: מ. יו„
ירו־ ממשטרת  הקצין  של  תמונתו 
המחבל  את  שעבר  בשבוע  שהרג  שלים, 
דקירה  פיגוע  חברו  עם  שביצע   – ה-14  בן 
בשער הכניסה להר הבית – פורסמה אתמול 
ארגון  עם  שמזוהה  ברשת  חברתי  בחשבון 
לסמנו  במטרה  בעיגול,  הוקף  והוא  חמאס 

כדי לסגור איתו חשבון ולהביא למותו.
סימון  לצד  נכתב,  החברתית  ברשת 
הקיצוני  הציוני  "השוטר  השוטר:  ראש 
הנע־ שני  על  ירה  אשר  הכחול  בעיגול 
וחמודה  רומי  אבו  נסים  הירושלמים,  רים 
נרשמה  הפוסט  תחת  בתגובות  אלשיח'". 
השאר  ובין  הקצין,  כנגד  חמורה  הסתה 

נכתב: "בירושלים יש גברים, מועד הדקירה 
שלו קרוב", "אללה יטפל בו", "מאיזה סוג 
קרוב",  "סופו  אותו?",  שתדרוס  המכונית 
אללה יקח אותו", "אכן יומו קרוב אינשא־

ללה" ועוד קריאות שמסיתות לרצח.
הבית  מהר  היציאה  בפתח  הפיגוע 
שעבר,  בשבוע  בערב  בחמישי  התרחש 
כאשר שני הנערים בני ה-14 יצאו ממתחם 
שטח ההר דרך שער השלשלת, דקרו שוטר 
במ־ השוטרים  בינוני.  באורח  אותו  ופצעו 
קום, ביניהם הקצין, הגיבו לדקירה, חיסלו 

את אחד המחבלים ואת השני פצעו קשה.
ומת־ ההסתה  את  מכירים  במשטרה 
כוונים לפעול בכלים שברשותם כדי לטפל 

שוטרים  על  האיומים  את  ולנטרל  בענין, 
במרחב הרשת.

המחקר הערבי  אגף  ראש  תום ניסני, 
המקרה,  את  שחשפה  תרצו"  בתנועת "אם 
שבו  ביותר  חמור  במקרה  "מדובר  מסר: 
שוטר נמצא תחת איומים על חייו במסגרת 
תפקידו בהר הבית. הגיע הזמן כי הרשתות 
הערביות־איסלאמיסטיות המהלכות אימים 
יטופלו  הבית  להר  עולים  ועל  שוטרים  על 
במלוא החומרה כמו בכל מקום ריבוני אחר 
המסיתים  של  מקומם  ישראל.  במדינת 
הכתובת  ובריח.  סורג  מאחורי  והמאיימים 
האסון  לפני  אותה  למחוק  ויש  הקיר  על 

הבא".

בכירים בעזה מודאגים: 

"הפעולות על הגדר עלולות להביא 
למלחמה עם ישראל"

בחמאס טוענים: ניסיונות החדירה הם בשל "דחפים" בקרב הפעילים ◆ "חמאס והזרוע הצבאית שלו 
במשמעת שדה מלאה" אמרו בעזה

מ‡: מ. יו„
מקורות בחמאס מסרו אתמול לאתר 
"אל-ערבי אל-ג'דיד", כי ניסיונות החדירה 
פעילי  בקרב  דחפים  משקפים  האחרונים 
מסוימת.  הנחיה  ולא  עזה,  ברצועת  הטרור 
ניתן  לא  אלה  לניסיונות  כי  נטען  כן  כמו 

אישור מהנהגת חמאס.
חמאס  הטרור,  בארגון  המקורות  לפי 
במשמעת  ידועים  שלו  הצבאית  והזרוע 
שדה מלאה - ולא יפרו אותה. בנוסף, נטען 
לדברים  ביטוי  הן  אלה  מפעולות  חלק  כי 
שנאמרו על ידי ארגוני הטרור וחמאס, נוכח 

המשבר ברצועת עזה.
המ־ כי  הסבירו  בחמאס  המקורות 
הרצועה,  סובלת  ממנו  ההומניטרי  שבר 
ביהודה  הישראלית  "התוקפנות  לצד 
החוז־ וה"חדירות  ובירושלים",  ושומרון 
לפ־ הסיבות  הן  אל-אקצא",  למסגד  רות 

עולות האחרונות.

דיון  מתקיים  כי  הודו  המקורות 
החדי־ לניסיונות  בנוגע  פנים-פלשתיני 
שהפעולות  חשש  והביעו  האחרונים,  רה 

זו,  בתקופה  רצוי"  בלתי  ל"משבר  יובילו 
בר־ מלחמה  של  אפשרות  על  בהצביעם 

צועת עזה.
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השר שטייניץ: "אנחנו נערכים למבצע 
רחב בעזה"

השר הבהיר בראיון ל'כאן רשת ב': "יש לנו גזרה אחרת של מניעת התבססות איראן בסוריה" ◆ 
לדבריו, ישראל דורשת שקט והחזרת השבויים

מ‡: מ. יו„

חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר 
ישראל  כי  אתמול  אמר  שטייניץ  יובל 
לניסיונות  גם  האחראי  בחמאס  רואה 
לשטח  עזה  מרצועת  האחרונים  החדירה 
כי  אמר  ב'  רשת  ל'כאן  בראיון  ישראל. 
"אני חושב שראש הממשלה נוהג בצורה 

תקיפה אבל גם נבונה ושקולה".
"אנחנו מתכוננים למבצע רחב בעזה. 
הת־ מניעת  של  אחרת,  גזרה  לנו  יש  אבל 
בססות איראן בסוריה. שם אנחנו פועלים 
במאות פעולות, גלויות וחשאיות. הצלחנו 
למנוע הקמת מערך צבאי איראני על גבול 
"הצעירים  שטייניץ.  הבהיר  הגולן",  רמת 
לגדר.  שהתקרבו  לפני  עוד  חוסלו  האלה 
גם הגבנו בהפצצות בתוך עזה כדי להבהיר 
לישון  יכולים  ישראל  אזרחי  אחראי.  מי 

בשקט".

כי  לעזה  בנוגע  הוסיף  שטייניץ 
היה  לא  לשעבר  מהגנרלים  אחד  "לאף 
ואין פתרון ארוך טווח לבעיית עזה. אבל 
ארוכת  להסדרה  להגיע  מנסים  כשאנחנו 

עזה  בעוטף  שקט  דורשים  אנחנו  טווח 
והחזרת האסירים והגופות. העובדה היא 
שישראל לא הצליחה אף פעם למנוע את 

הטרור".

סמוטריץ' למנדלבליט:

לא יתכן שציבור רחב שמשלם מיסים 
לא יהנה מהתקציבים הציבוריים

עוד הוסיף: אני קורא לך להגן על זכויותיהם של תושבי עפולה החפצים לקחת חלק באירוע 
מוזיקלי על פי אמונתם ואורחות חייהם

מ‡: יר‡ל לבי‡
התחבורה  שר  ששיגר  במכתב 
מנדלבליט  ליועמ"ש  סמוטריץ'  בצלאל 
תו־ של  זכויותיהם  על  להגנה  השר  קרא 
החפצים  והחרדים  הדתיים  עפולה  שבי 
המתאים  תרבות  מאירוע  הם  גם  ליהנות 

לאורחות חייהם.
סמוטריץ':  בצלאל  התחבורה  שר 
מפסק  שעלתה  השגויה  העמדה  "אימוץ 
בי־ רחב  ציבור  כלפי  ביותר  פוגעני  הדין 
שראל שבוחר בהפרדה בין גברים ונשים 
ולע־ לדין  מנוגד  והוא  דתיים,  מטעמים 
יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  רכיה 

ודמוקרטית.

משטרת  לפיה  השופט  הוראת 
בהפרדה  שחפץ  מי  את  תרדוף  ישראל 
מטעמים דתיים, ותאסור גם על פעילות 
את  נוגדת  וולונטרית,  בהפרדה  התומכת 

את  מכבדת  ואיננה  הפסיקה  ואת  הדין 
ואת  דתיים  מטעמים  בה  שבוחר  הציבור 

האוטונומיה שלו". כתב סמוטריץ'.
על  להגן  לך  קורא  "אני  הוסיף:  עוד 
החפצים  עפולה  תושבי  של  זכויותיהם 
אמונ־ פי  על  מוזיקלי  באירוע  חלק  לקחת 
תם ואורחות חייהם, אירוע בודד מתוך 360 
אירועי קיץ עירוניים בעפולה. אל תיתן יד 
בתשובתך  תמוך  המכוונת.  לפרובוקציה 
שתוכנן  כפי  האירוע  של  בקיומו  לעתירה 
החפ־ עפולה  תושבי  לרווחת  מלכתחילה 
צים בכך ועצור את הפגיעה בילדי וילדות 
עפולה שמבקשים לרקוד ולשמוח באירוע 

שמותאם לאורחות חייהם ואמונתם".

כיˆ„ י‚ ביטחון עˆמי? (2)

לאנשים  מאפשר  עצמי  ביטחון  כי  הסברנו  הקודם  בפרק 
התקשורת  ובסביבתם.  סביבתם  עם  יותר  טוב  להתנהל 

הבין-אישית של האדם בנויה על ביטחון עצמי.

עוד הסברנו בפרק הקודם, כי אדם עם ביטחון עצמי מלבד 
לקבל  מסוגל  הוא  האדם,  בני  עם  שלו  הטובה  התקשורת 
ביקורת, ולשבח את השני. אדם שבטוח בעצמו יכול לשבח 

את השני מבלי להרגיש מאוים.

לאדם  מסייעים  הם  הם.  רבים  העצמי  הביטחון  יתרונות 
להתקדם בחייו ולקצור הצלחות בכל תחום ותחום.

זאת  הבנה  מסוימת.  בדרך  פועל  עצמי  ביטחון  עם  אדם 
להשיג  כדי  עצמי.  ביטחון  לרכישת  בדרך  מאוד  חשובה 
ביטחון עצמי, חשוב מאוד לאמץ ולסגל את התנהלותו של 

האדם עם הביטחון.

עיקרון זה חשוב מאוד גם בעבודת השם. תורת החסידות, 
אשר  אלו  הן  החיצוניות  הפעולות  כי  גורסת  רק,  ולא 

משפיעות על פנימיות האדם.

מלמדים  אנו  שבו  ודיסקרטי  אישי  מפגש  מציעים  אנו 
תרגילים, טכניקות ושיטות שבעזרת השם יביאו לתוצאות 

מדהימות של שינוי וביטחון עצמי רב.

הפונים  ועשרת  ממשיך  המבצע  כה:  עד  ההצלחה  לאור 
הראשונים יקבלו אבחון גרפולוגי במתנה (כמובן, בשילוב 

עם האימון האישי).

מספר  את  והשאר  הבאה  המייל  לכתובת  עכשיו  פנה 
iontan345345@gmail.com הטלפון שלך

אנו נשמח ליצור עמך קשר, לייעץ לך ולהתקדם יחד עמך 
לעבר עתיד טוב יותר.

בהצלחה!

פנה עכשיו לכתובת המייל הבאה והשאר 
את מספר הטלפון שלך

iontan345345@gmail.com
אנו נשמח ליצור עמך קשר ולהתקדם יחד עמך

 לעבר עתיד טוב יותר.
בהצלחה!

CBT טור

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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אביו של החייל הנעדר תקף את הממשלה 
במיצג המחאה מול כנסת ישראל

שמחה גולדין: "הפקרת חיילים בשדה הקרב היא כבר לא מילה גסה. האויב ניצח! אפשר להשאיר חיילים בשדה הקרב"

מ‡: יר‡ל לבי‡
חריפות  במילים  תקף  גולדין  שמחה  פרופ׳ 
ישראל:  כנסת  מול  המחאה  במיצג  הממשלה  את 
״לפני 5 שנים הבן שלי, סגן הדר גולדין מסיירת 
גבעתי, נהרג ונחטף בידי חמאס. לא העליתי בד־
עתי שאני, אב לבן חטוף, אנהל יחד עם משפחתי 

את המאמץ להשיב את הבן שלי. לבד במערכה".
עבודה  עושים  גולדין,  משפחת  ״אנחנו, 
שלא נועדה לנו. אנחנו מאיישים עמדות שננטשו 
מצד המדינה כמעט בכל זירה רלבנטית לשבויים 
והנעדרים בעזה: בזירה הבינלאומית, בזירה הפו־
שאנ־ הסיבה  הכלכלית.  ובזירה  ליטית-משפטית 
חנו שם היא "אם אין אני לי מי לי". כל זאת בגלל 
עמוק  שחדר  פחד  בגלל  זה  כל  מדיניות,  העדר 
מאוד בקרב קובעי המדיניות לאחר 40 שנים של 
התמודדות עם חטיפות. פחד שהביא למצב שבו 
"הפקרת חיילים בשדה הקרב" היא כבר לא מילה 
גסה. האויב ניצח! אפשר להשאיר חיילים בשדה 

הקרב. ישראל 2019".
אפשר  גורל.  גזרת  איננה  חיילים  ״חטיפת 
לשחרר שבויים גם מבלי לשחרר מחבלים, אפשר 
אחד.  חייל  חיי  לסכן  מבלי  גם  שבויים  לשחרר 

חמאס  בה  המשוואה  את  לשנות  צריכים  אנחנו 
למצב  נכס,  עבורה  מהווה  והדבר  חיילים  חוטף 
בו חטיפת חיילים מהווה עבורו נטל והוא משלם 
עליה מחירים פוליטיים ומחירים כלכליים. שלום 

תמורת שלום, הומניטרי תמורת הומניטרי.
אלף   30 של  טרור  ארגון  הוא  ״חמאס 

עזתיים  תושבים  מליון  ב-2  המחזיקים  בריונים 
בני ערובה, ועושים בית ספר למדינה במבוכה. לא 
אלמן ישראל, השינוי כבר כאן, התוכניות מוכנות 
חמאס  מחבלי  על  לחץ  להפעיל  יש  השולחן!  על 
בעזה ועל מחבלי חמאס בכלא הישראלי שמקב־
לים מתנות ופרסים יום יום בצורת מחוות ותנאים 
אומץ!  נחישות.  מדיניות.  לחץ=נטל.  משופרים. 

האזרחים לא מפחדים, אתם מפחדים".
מדיניות.  דורשים  ״אנו  קרא:  גולדין  האב 
למצב  קבע  פתרון  כל  מדיני.  פתרון  דורשים  אנו 
הש־ בהשבת  תנאי  ללא  תלוי  להיות  צריך  בעזה, 
בויים הישראלים מעזה. הומניטרי תמורת הומני־
טרי. גם להדר גולדין יש זכויות אדם, גם לאורון 
יש  א-סייד  ולהישאם  מנגיסטו  לאברה  שאול, 

זכויות אדם.
בחיי  פה  מדובר  בני.  בחיי  פה  מדובר  ״לא 
החייל הבא. מדובר פה בחיי המשפחה הבאה. כל 
משפחה בישראל מגייסת את בנה לצה"ל. השבת 

שבויים=אינטרס לאומי.
בטרור  רוחנו  את  לשבור  מנסה  ״חמאס 
נגד המשפחות. הממשלה חייבת להראות לו את 

ההפך. הגיע הזמן להפסיק לפחד״.

עוד הישג 
לאסד: 

נכנס לעיר 
האסטרטגית 

אידליב
נשיא סוריה ממשיך בכיבוש המעוז האחרון 
של הג'יהאדיסטים ◆ כוחותיו נכנסו לחאן 

שייחון שמשקיפה על כביש מהיר בין 
דמשק לחאלב 

מ‡ פ. יוחנן

נשיא סוריה בשאר אסד ממשיך בכיבוש המעוז האח־
אחר  למעקב  הסורי  והמרכז  באידליב,  המורדים  של  רון 
שייחון.  לחאן  לראשונה  נכנס  צבאו  כי  דיווח  אדם  זכויות 
את  שמחבר  מהיר  כביש  על  משקיפה  האסטרטגית  העיר 
אידליב, דמשק והעיר חאלב שבצפון. כיבושה נחשב ליעד 
מרכזי של צבא המשטר בשבועות האחרונים – וכניסת הכו־

חות אליה היא הישג חשוב מאוד לאסד.
מאז  לראשונה  שייחון  לחאן  נכנסו  המשטר  "כוחות 
המרכז  ראש  מסר  ב-2014",  עליה  השליטה  את  שאיבדו 
המ־ א-רחמן.  עבד  ראמי  אדם,  זכויות  אחר  למעקב  הסורי 
רכז מזוהה עם האופוזיציה, אך דיווחיו מהמתרחש בקרבות 

נחשבים לרוב לאמינים.
משני  לוחמים,  שעשרות  המרכז  דיווח  יותר  מוקדם 
הצדדים, נהרגו ב"קרבות עזים" ביניהם. לפי הארגון, 59 מו־
רדים נהרגו בחילופי האש שפרצו בלילה שבין שבת לרא־

שון. 28 מלוחמיו של אסד נהרגו גם הם בקרבות.
שמש־  M5 המהיר לכביש  סמוך  שוכנת  שייחון  חאן 
טר אסד נחוש לשלוט בו. הכביש מקשר כאמור את הבירה 
דמשק לחאלב הצפונית, הגדולה בערי סוריה. חאן שייחון, 
שבעבר התגוררו בה 100 אלף איש אך כיום היא כמעט ריקה 
מתושבים, הייתה המוקד למתקפה כימית של אסד ב-2017. 
בעקבות אותה תקיפה, ארה"ב, בהוראת הנשיא דונלד טרא־

מפ, תקפה יעדים של משטרו.
מהדיווח של המרכז לא ברור אם העיר נכבשה לגמרי 
או שקרבות עדיין מתנהלים בה, אך בכל אופן נראה שמשטר 
אידליב  מחוז  לכיבוש  שלו  במבצע  להתקדם  ממשיך  אסד 
כולו, שם חיים כשלושה מיליון בני אדם. רבים מהם עקורים 
שברחו אל המחוז כדי למצוא מקלט אחרי שהמורדים הפ־

סידו לאסד במחוזות אחרים בסוריה.
מאז  סביבותיה  ואת  אידליב  את  תוקפים  אסד  כוחות 
הצפוניים  והאזורים  אידליב  לתוך  דרכם  ואת  באפריל,   30
בעזרת  האחרונים  בשבועות  מפלסים  הם  חאלב  מחוז  של 
הפצצות והפגזות כבדות. מאז תחילת המתקפה נהרגו כבר 
אלף  מ-400  ויותר  הצדדים  בשני  אדם  בני  מ-2,000  יותר 

איש נעקרו מבתיהם.

רק תרגיל:

נוסע סמוי שהתגלה בבטן אוניית משא 
התפרע והצית שריפה

המשטרה ומכבי האש השתלטו על הספינה בתיאום עם רב החובל שלה - והעבירו את החשוד בהצתה למשטרה

מ‡: יר‡ל לבי‡
כב"ה  עם  משותף  תרגיל  ערכה  המשטרה 
המדמה שריפה בבטן אוניית משא ומעצר חשוד 

בהצתת מכולת פחם.
התרגיל המשותף נערך בתחנת הכח "אורות 

יש־ למשטרת  משותף  תרגיל  זהו  בחדרה,  רבין" 
בבטן  שריפה  המדמה  וכב"ה  חשמל  חברת  ראל, 
ומעצר  פחם  מכולת  מהצתת  כתוצאה  האוניה 
החשוד בהצתה על ידי לוחמי היס"מ שהשתתפו 
בתרגיל. בנוסף, סייעו לוחמי היס"מ לכוחות הכי־

בוי בחילוץ פצועים מבטן האוניה.
בתרגיל זה תורגל ושופר הלכה למעשה שי־
תוף הפעולה והתיאום בין משטרת ישראל לכב"ה 
וחברת חשמל בניהול וטיפול באירועים אסטרט־

גיים מסוג זה.
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האוצר: זינוק של 18% במכירת דירות 
חדשות בשוק החופשי

ביוני האחרון מכרו הקבלנים 2,100 דירות חדשות שאינן מסובסדות לעומת 1,800 יח"ד בתקופה 
המקבילה ◆ גם מספר הדירות בתוכנית מחיר למשתכן טיפס ביוני השנה 

מ‡ פ. יוחנן
 18% של  זינוק  חל  השנה  יוני  בחודש 
 - החופשי  בשוק  חדשות  דירות  במכירת 
כלומר שלא במסגרת תוכנית מחיר למשתכן 
הדי־ ממכיר  חלק  מסבסדת  הממשלה  (שבה 
רה), זאת לעומת יוני 2018. כך עולה מהסקי־
רה השבועית של אגף הכלכלן הראשי במשרד 

האוצר, בראשו עומדת שירה גרינברג. 
מהסקירה עולה כי ביוני האחרון הקב־
לנים מכרו לציבור הרחב 2,100 דירות בשוק 
מחיר  במסגרת  דירות   1,100 ועוד  החופשי 
שנמכ־ החדשות  הדירות  שסך  כך  למשתכן, 
דיור.  יחידות  על 3,200  עמד  זה  בחודש  רו 
בשוק  נמכרו  אשתקד  ביוני  זאת,  לעומת 

החופשי רק כ-1,800 דירות חדשות וכן 530 
דירות במסגרת מחיר למשתכן - ובסך הכל 
כ-2,300 דירות חדשות. מכאן שביוני השנה 
נמכרו 40% יותר דירות חדשות (מסובסדות 

ובשוק חופשי) מאשר ביוני אשתקד.
סקטור הדירות החדשות בשוק החופשי 
יד  (דירות  שנמכרו  הדירות  שמספר  לכך  גרם 
של  מתונה  עלייה  רשם  חדשות)  ודירות  שנייה 
5% בהשוואה ליוני שנה שעברה. בסך הכל, ביוני 
 - דירות  החופשי 8,000  בשוק  נמכרו  האחרון 
לעומת 7,600 ביוני בשנה עברה. למרות העלייה 
הקלה, באגף הכלכלן הראשי אומרים כי בחינה 
של העשור החולף מלמדת שבמרבית חודשי יוני 
לאורך העשור בוצעו יותר עסקאות מאשר יוני 

עדיין  החופשי  בשוק  העסקאות  "רמת  השנה: 
האחרון,  בעשור  יוני  לחודשי  בהשוואה  נמוכה 

בפרט בפלח השוק של דירות יד שנייה".
מסיכום של כל העסקאות ביוני השנה 
- יד שנייה, חדשות ומחיר למשתכן - עולה 
לצד  דירות.   9,200 בו  נמכרו  הכל  בסך  כי 
שנמכרו  החדשות  הדירות  במספר  העלייה 
במספר  עלייה  גם  בולטת  החופשי,  בשוק 
כאמור,  למשתכן.  מחיר  במסגרת  הדירות 
1,100 דירות מוזלות נמכרו ביוני השנה לעו־
פי  על  אשתקד.  ביוני  בלבד  דירות  מת 530 
מספר  מתחילת 2019  הראשי,  הכלכלן  אגף 
התייצב  למשתכן  מחיר  במסגרת  העסקאות 

על מעל ל-1,000 דירות בחודש.

מודעה חריגה בניו 
יורק טיימס

המודעה קוראת להתנגד לסימון סחורות מיהודה 
ושומרון ◆  "המומחיות האפלה והמדממת של אירופה: 

תיוג יהודים"

מ‡ פ. יוחנן
בעיתון  שהתפרסמה  מודעה 
עניין  מעוררת  טיימס  יורק  הניו 
שלה:  התקיפה  הכותרת  לאור  רב 
של  והמדממת  האפלה  "המומחיות 

אירופה: תיוג יהודים".
המודעה תוקפת בחריפות את 
מיהודה  מוצרים  על  החרם  תומכי 
ההחלטה  את  ובעיקר  ושומרון 
האירופית לסמן את המוצרים שמ־

גיעים מיהודה ושומרון.
יין  בקבוק  מציגה  המודעה 
גדול שעליו סממנים של יהודי מה־
שואה - בד עם פסים ותלאי צהוב. 
לצד הבקבוק נכתב כי גם בתקופת 
עסקים  ובתי  יהודים  סומנו  השואה 
כתזכורת  מובא  וזה  יהודים  של 
המשפט  בית  של  ההחלטה  לקראת 

העליון של האיחוד האירופי בעניין 
סימון מוצרי יו"ש.

כי  במודעה  מצוין  כן  כמו 
האיחוד האירופי אינו מתייג מוצרים 
מאזורים שנחשבים ככבושים על ידי 
מדינות אחרות. "יהודה ושומרון הם 
נכתב  המקראית",  ישראל  של  הלב 
אבו־ אבות  חיו  בה  "ארץ  במודעה, 

תיהם של האומה היהודית".
עסקים  של  והבידול  "הסימון 
"מוכיח  במודעה,  נטען  יהודיים", 
אירופה  של  האחרונים  הצעדים  כי 
דעה  זה  לצדק.  בכלל  קשורים  לא 
שנים:  מאות  בת  אירופאית  קדומה 
ליהודים.  'שיימינג'  ולעשות  לסמן 
מצפון  להם  שיש  אירופה  מדינות 
האנטי־ התיוג  נגד  לעמוד  צריכות 

שמי של יהודים".

בעידוד וסיוע ראש 
העיר: תנופת פיתוח 

בחינוך העצמאי בחולון
ראה"ע ששון הודה על הביקור ועל הדיון המקצועי 
והבטיח להמשיך את שיתוף הפעולה המקצועי עם 

חברי הכנסת

מ‡: יר‡ל לבי‡

המקצו־ הביקור  לאחר  שבוע 
נמשכת  בלוד  אחיסמך  בשכונת  עי 
לפ־ ההיערכות  להסדרת  הפעילות 
המעורבות,  בערים  שנה"ל  תיחת 
יעקב  הרב  חה"כ  הגיעו  השבוע 
אשר ומנכ"ל החינוה"ע הרב אליעזר 
חו־ בעיר  מקצועי  לסיור  סורוצקין 
פיתוח  אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  לון 
והכשרת מבני ביה"ס והתיכון כחלק 
לפתיחת  הכוללת  מההיערכות 
בית  החינוה"ע,  במוסדות  שנה"ל 
דוד'  'בית  יעקב  בית  היסודי  הספר 
ותיכון בית יעקב 'בית דוד' בחולון.

במבנה  ביקרו  הסיור  במהלך 
ובמ־ החינוה"ע  של  היסודי  ביה"ס 
בנה התיכון הסמוך יחד עם הממונה 
מרדכי  בעיריה  החרדי  החינוך  על 
חי־ אחר  מקרוב  עמדו  שם  ממליה, 
ההתפתחות  בעקבות  המבנים  דוש 
בה־ הספר  בית  של  הצמיחה  וקצב 
גדלת מספר התלמידות והתרחבות 

מספר הכיתות מדי שנה.
השי־ על  הסבירה  המנהלת 
הספר  בית  במבני  הנעשים  פוצים 
למניעת הצפיפות הקיימת ולקראת 
עבור  החינוכית  הפעילות  הרחבת 
החרדים  החוגים  מכל  התלמידות 

הלומדות בבית הספר.
ממליה  מרדכי  הציג  בהמשך, 
בפני המבקרים את תנופת הפיתוח 
והיקף  החינוה"ע  מוסדות  מבני  של 
העירוני  מהמנגנון  הניתן  הסיוע 

והתי־ הספר  בית  הפעלת  לטובת 
מענה  הנותנים  החינוה"ע  של  כון 
והסבי־ חולון  מהעיר  בנות  למאות 

בה.
חה"כ  נועדו  הסיור  במרכז 
סו־ הרב  החינוה"ע  ומנכ"ל  אשר 
ששון  מוטי  העיר  ראש  עם  רוצקין 
ממליה  מרדכי  עם  יחד  בלשכתו 
והצוות המקצועי בכדי לעמוד מק־

שנת  לפתיחת  ההיערכות  אחר  רוב 
המנגנון  של  וההיערכות  הלימודים 
הספר  בית  מבני  להכשרת  העירוני 
לק־ והסדרתם  דוד'  'בית  והתיכון 
מערך  של  התלמידות  מאות  ליטת 

החינוה"ע בעיר.
לראה"ע  הודה  אשר  חה"כ 
עמידתך  את  משבח  "אני  ששון: 
הקבועה לימין החינוך החרדי בעיר 
לטובת  המקצועית  פעילותך  ועל 
מוסדות החינוה"ע תוך מתן שירות 
ותמיכה שווים ללא אפליה בין מגזר 
משרתי  בהם  ובימים  אחר,  או  כזה 
ציבור ובית המשפט מתנכלים לצי־
בגי־ רבה  חשיבות  יש  החרדי  בור 
פנים  משוא  ללא  השוויונית  שתך 

ואפליה".
הבי־ על  הודה  ששון  ראה"ע 
והבטיח  המקצועי  הדיון  ועל  קור 
להמשיך את שיתוף הפעולה המק־
צועי עם חברי הכנסת ונציגי דגה"ת 
הבאות  בשנים  החינוה"ע  ומנכ"ל 
העי־ המשאבים  בכל  מענה  ולתת 
רוניים הנדרשים בכל שלבי התפת־

חות מוסדות החינוה"ע בעירו.

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

ח"כ מרגי בוועדת החינוך:

קורא לארגון ההורים והמורים להשבית 
את מערכת החינוך הכללי

לדברי השר, הוועדה רואה בחומרה את אי – התערבות האוצר במשבר החינוך המיוחד

מ‡: יר‡ל לבי‡
החינוך  ועדת  יו"ר  מרגי  יעקב  ח"כ 
המיוחד  בחינוך  משבר  בעניין  דיון  בתום 
הוועדה  כי  אמר  החינוך  בוועדת  שהתקיים 
משרד  התערבות   – אי  את  בחומרה  רואה 
האוצר בנושא המשבר בחינוך המיוחד, תוך 
שמשרד האוצר בוחר לעמוד ולהשקיף כצו־

פה מן הצד על משבר תקציבי זה.
התעלמות  את  בחומרה  רואה  הוועדה 
ע"פ  הסייעות   מתיקצוב  הבריאות  משרד 
יתכן  לא  הממשלה,  בהחלטת  מחוייבתו 
לאשר  ממשיך  הבריאות  משרד  שבמקביל 
את  מעביר  שאינו  על  לתלמידים  סייעות 

חלקו בתיקצובן.
לאור זאת ובהעדר פת־
רון אמר השר מרגי, אני קורא 
הסתדרות  הארגונים:  לכלל 
המורים, ארגון ההורים לשלב 
מערכת  את  ולהשבית  ידיים 
לפתוח  ולא  הכללי,  החינוך 
לכלל  הלימודים  שנת  את 

תלמידי מערכת החינוך.
החינוך  "תלמידי 
של  הילדים  הם  המיוחד 
זהו  ביטולה  לעיתים  כולנו, 

קיומה"!.

ארגון הבריאות 
העולמי מציג: 

אלה המדינות הכי 
נגועות בחצבת

בארגון הבריאות העולמי מציינים כי שיעור ההידבקות 
הגבוה לתקופה אחת הואט משמעותית

מ‡: יר‡ל לבי‡

של  מותה  נקבע  השבוע  רק 
מספר  לפני  שנדבקה  על  אל  דיילת 
במהלך  החצבת  בנגיף  חודשים 
ממאנת  והמגיפה  עבדה,  בה  טיסה 

להישכח.
על פי הערכת ארגוני בריאות 
והוא  לפנינו  עוד  השיא  עולמיים 
הקרוב.  בחורף  יירשם  הנראה  ככל 
זינק  אגב,  בנגיף  התחלואה  שיעור 
הגבוה  והוא  ויותר   3 לפי  השנה 
ביותר מזה 13 שנה, עם אלפי מקרי 
תמותה  מקרי  ועשרות  תחלואה 

בששת החודשים האחרונים.
הבריאות  ארגון  נתוני  פי  על 
שיעור  נרשם  בה  המדינה  העולמי, 
התחלואה הגבוה ביותר בנגיף החצ־

בת היא מדגסטר עם 150,976 מקרי 
אוקראיינה  אחריה  בנגיף.  תחלואה 
(84,394), פיליפינים (45,847), הודו 
תימן   ,(25,814) ניגריה   ,(39,299)
קזחס־  ,(10,241) ברזיל   ,(12,001)

פקיסטן   ,(9,244) קונגו   ,(9,430) טן 
(8,644) וגיאורגיה (4,950).

את העשירייה השנייה פותחת 
תחלואה  מקרי   3,982 עם  ישראל 
סו־ הרשימה  ואת  החצבת,  בנגיף 
 ,(2,982) קירג'יסטן  המדינות  גרות 
צפון מקדוניה (1,885) ובוסניה והר־

ציגובינה (1,323).
בארגון  מציינים  זאת,  עם 
ההיד־ שיעור  כי  העולמי  הבריאות 
הואט  אחת  לתקופה  הגבוה  בקות 
אג־ חיסון  מבצעי  בשל  משמעותית 

רסיביים.

עברה את אישור 
 :FDA-ה

הטכנולוגיה 
הישראלית שיכולה 

לגדל עצם
השיטה כבר יושמה בקרב 40 חולים בישראל ◆ היא 
צפויה להיכנס לשוק העולמי בשלוש השנים הקרובות

מ‡: יר‡ל לבי‡

והמזון  התרופון  מינהל 
את  אישר   ,FDA-ה האמריקאי, 
חברת  של  החדשה  הטכנולוגיה 
'בונוס  הישראלית  הביוטכנולוגיה 
לראשונה  שמאפשרת  ביוגרופ' 
אותו  ולהזריק  במעבדה  עצם  לגדל 

באמצעות מזרק ייחודי.
בקרב 40  יושמה  כבר  השיטה 
חולים בישראל והיא צפויה להיכנס 
הק־ השנים  בשלוש  העולמי  לשוק 
עדיין  עליו  הקליני  המחקר  רובות. 
מתבצע וכלל הטיפולים בטכנולוגיה 
החדשה מתבצעים במסגרת ניסויים 
באישור  ייעודית  לקבוצה  רפואיים 

משרד הבריאות.
'בונוס  של  הטכנולוגיה 
גידול  למעשה  מאפשרת  ביוגרופ' 
רקמות  שאיבת  באמצעות  עצם 
שומן מחולה הסובל בפגיעה בעצם 

הרקמות  בגופו,  מקום  בכל  כלשהו 
שם  ומופרדות  למעבדה  מועברות 
עצם,  יוצרי  תאים  אלפי  לעשרות 
ולאחר שבועיים שבמהלכם הם גד־
לרקמת  בחזרה  מוזרקים  הם   - לים 
ויוצרים  החולה  של  הפגועה  העצם 
ותוך  הריק,  בחלל  חדשה  רקמה 
מספר חודשים העצם החולה נרפא 

לחלוטין.
לדברי מנכ"ל החברה, ד"ר שי 
הצלחנו  הראשונה  "בפעם  מרצקי, 
לגדל רקמה חיה ומתפקדת שמתא־
חדת עם עצם הגוף. "הפיתוח שלנו 
יכול לעזור לעשרות מיליוני חולים 
גידו־ העצם,  של  מריסוק  שסובלים 
לים, זיהומים, ציסטות, אובדן עצם 
סיבה  מכל  או  מהזדקנות  כתוצאה 
אחרת. היו לנו כבר חולים שהיו על 
הר־ המערכת  גפה,  של  כריתה  סף 
פואית הייתה נואשת, והטיפול שלנו 

הציל אותם".  > א

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
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04-950-9000
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res@kinorothotel.co.il
www.kinorothotel.co.il

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

בהנחה
שלא סגרתם חופשה עדיין

סופ“ש חלומי בכינורות 
בתאריכים: כז‘ אב – א‘ אלול 

בהנחה של 
₪ 750

יום רביעי 
 מירוץ חושים

יום חמישי  
המסע אל החלל 

עם יוסי זכותא

שבת פרשת ראה
שבת מיוחדת בליווי מקהלת ידידים 
עם החזן צבי וויס והרב מאיר שוורץ

חדרים אחרונים!

רבה של ירושלים במסע חיזוק בקהילות 
היהודיות בארה"ב

בערב שבת פקד הרב את ציונו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל ונשא תפילה על כלל ישראל

מ‡: יר‡ל לבי‡
ירוש־ של  רבה  עמאר  הגרש"מ  לציון  הראשון 
בקהילות  חיזוק  של  למסע  שעבר  בשבוע  יצא  לים 

היהודיות בארה"ב למשך כשבועיים.
במהלך המסע פוקד הראשון לציון את מוסדות 

ושי־ חיזוק  בשיחות  במקום  המדרשות  ובתי  התורה 
עורים בהלכה.

לשאת  צפוי  הראש"ל  הקהילה  ראשי  לבקשת 
כמו"כ  בארה"ב.  היהודית  בקהילה  דרשות  עשרות 
מראשי  אחד  אצל  וקידושין  חופה  הראש"ל  סידר 

הקהילה.
הרבי  של  ציונו  את  הגרש"מ  פקד  שבת  בערב 
מליובאוויטש זצ"ל ונשא תפילה על כלל ישראל יחד 
מסעו  תחילת  עם  לקבלו  שבא  הגדול  הציבור  עם 

אשר גורם להתרגשות רבה במקום.

מחירי 
הדירות 
טיפסו 

ב-1.4% בתוך 
שנה; מדד 
המחירים 
לצרכן ירד

לפי מדד מחירי הדירות שפרסם 
הלמ"ס, המחירים עלו ב-0.5% 
במאי-יוני בהשוואה לחודשיים 

שקדמו להם

מ‡ פ. יוחנן

מאי-יוני  לחודשים  הדירות  מחירי  מדד 
החודשיים  לעומת   0.5% של  עליה  על  מלמד 
הל־ מדווחת  כך  (אפריל-מאי).  להם  שקדמו 
בכך  (הלמ"ס).  לסטטיסטיקה  המרכזית  שכה 
השלימו מחירי הדירות עלייה של 1.4% לעו־
 -  2018 (מאי  אשתקד  המקבילה  התקופה  מת 

יוני 2018).
ברוב  עליות  נרשמו  גיאוגרפית  בחלוקה 
בתל  מאי-יוני:  לחודשים  בהשוואה  המחוזות 
אביב של 1.8%, בחיפה של 0.4%, בדרום של 
הצפון  מחוז  לעומתם   .0.1% ובמרכז   0.3%
נותר ללא שינוי ובמחוז ירושלים נרשמה ירי־

דה של 0.7%.
מחו־ לפי  הדירות  מחירי  שינויי  בפילוח 
אשתקד, (מאי  זות לעומת התקופה המקבילה 
יוני   –  2018 מאי  לעומת   2019 יוני   –  2019
צפון  במחוזות  בולטות  עליות  נרשמו   ,(2018
4.1%-, חיפה - 2.5%, תל אביב - 1.3% ודרום 
נרשמה  בלבד  ירושלים  במחוז  מאידך,   .1%  -

ירידת מחירים מזערית של 0.2%.
השני  ברבעון  כי  מהנתונים,  עולה  עוד 
עסקה  של  הממוצע  מחירה   ,2019 שנת  של 
על  עמד  שנייה)  ויד  (חדשה  דירה  לרכישת 
1.563 מיליוןן שקל, לעומת 1.529.9 בברבעון 

הראשון של השנה.
הדירות  מספר  כי  הלמ"ס  דיווחה  עוד 
של  השני  ברבעון  הקבלנים  שמכרו  החדשות 
השנה טיפס ב-2.8% לעומת הרבעון הראשון, 
ל-7,210 דירות. עם זאת דווח על מגמת עלייה 
הדירות  במספר  בחודש  בממוצע   2.3% של 

החדשות שנמכרו החל מחודש אפריל 2018.
ירד  לצרכן  המחירים  מדד  במקביל, 
השנה  מתחילת   .2019 יולי  בחודש  ב-0.3% 
לצרכן  המחירים  מדד  עלה   (2019 (מינואר 
(מיולי  האחרונים  החודשים  וב-12  ב-0.6% 

2018 עד יולי 2019) עלה ב-0.5%.
בסעיפי  במיוחד  נרשמו  מחירים  ירידות 
טריים  ופירות  ירקות   ,6.4% והנעלה  הלבשה 
ותחבורה   0.7% לבית  וציוד  ריהוט   ,4.9%

 .0.4%
לת־ מעל  ירידה  נרשמה  שעבר  בחודש 
 -  0.6% של  לצרכן,  המחירים  במדד  חזיות 
השיעור החד ביותר מאז יוני 2017, אז נרשמה 
הצהיר  זאת  בעקבות  במדד.   0.7% של  ירידה 
נגיד בנק ישראל כי לא יעלה את הריבית לזמן 

ממושך.

http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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הלוואות חוץ בנקאיות
עד 100,000 ש"ח
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ישראל

מהגרים תקועים ליד חופי איטליה: "מיואשים"
שר הפנים האיטלקי מתיאו סלביני מסרב לאפשר לספינת סיוע לעגון בחופי האי למפדוזה ◆ ספרד 

הציעה לה לעגון אצלה, אך מפעילי הספינה דחו זאת

מ‡ פ. יוחנן
כבר  שתקועה  סיוע  ספינת  מפעילי 
האיטלקי  האי  חופי  מול  משבועיים  יותר 
מאפ־ מהגרים  מ-100  יותר  עם  למפדוזה 
לעגון  מספרד  הצעה  דחו  בסיפונה,  ריקה 
שמופעלת  הספינה,  בחופיה.  זאת  במקום 
על-ידי הארגון הספרדי "זרועות פתוחות", 
לחופי  סמוך  מהגרים  מ-130  יותר  אספה 
לוב ודורשת לקבל אישור לעגון באי האיט־

לקי הקטן שמדרום לסיציליה.
סלביני,  מתיאו  האיטלקי  הפנים  שר 
בה־ שנלחם  במדינה  הקיצוני  הימין  מנהיג 
לעגון  מהספינה  למנוע  הורה  אליה,  גירה 
שראש  אחרי  זאת,  עם  למפדוזה.  בחופי 
לעשות  בו  דחק  קונטה  ג'וזפה  הממשלה 
כן, הוא אישר את הכנסתם של 27 קטינים 
 107 בספינה  נותרו  כעת  המהגרים.  מקרב 

מהגרים, שניים מהם ילדים קטנים.
נגד  סלביני  של  הקשוחה  מדיניותו 

חורמה  מלחמת  כוללת  לארצו  ההגירה 
להצלת  ספינות  שמפעילים  בארגונים 
לאח־ רק  התיכון.  בים  מטביעה  המהגרים 
רונה העביר חוק שמטיל קנס גדול, בגובה 
הספינות  מפעילי  על  אירו,  מיליון  עד  של 
שייכנסו למים הטריטוריאליים של איטליה 
עם מהגרים. ב"רויטרס" ציינו כי עקב מדי־
נעלמו  כאלו  סיוע  ספינות  הקשוחה,  ניותו 

ברובן בשנה האחרונה ממי הים התיכון.
המצב  פתוחות",  "זרועות  לטענת 
בספינה קשה ביותר, ומייסד הארגון אוסקר 
קאמפס פרסם סרטון שמציג כמה מהגרים 
בכוחות  לשחות  וניסו  מהספינה  שקפצו 
עצמם לחופי למפדוזה. "אנחנו מחכים כבר 
כתב.  הגבול",  לקצה  הגיע  הייאוש  ימים, 
של  בסופו  הוחזרו  לברוח  שניסו  המהגרים 

דבר לספינה.
 17 כבר  שנמשך  המשבר  בעקבות 
במ־ תעגון  שהספינה  ספרד  הציעה  ימים, 

"ספרד  אלגסיראס.  הנמל  בעיר  זאת  קום 
הומניטריים",  חירום  במקרי  פועלת  תמיד 
סנצ'ז,  פדרו  הספרדי  הממשלה  ראש  מסר 
משב־ לפתרון  מסודר  מנגנון  לייסד  שקרא 
הער־ עם  שיתיישב  ביבשת,  אלו  כגון  רים 

כים האירופיים של "קדמה והומניזם".
הצעתו.  את  דחו  פתוחות"  "זרועות 
לאלגסיראס  מלפדוזה  המסע  לטענתם, 
המהגרים  את  ויציב  ימים,  שישה  יימשך 
בסכנה. "אנחנו במצב חירום הומניטרי. מה 
מסרו  עכשיו",  לעגון  זה  צריכים  שאנחנו 

בארגון.
לפי ממשלת ספרד, גרמניה, רומניה, 
פורטוגל ולוקסמבורג הודיעו לה שיסכימו 
הציעו  בצרפת  המהגרים.  בקליטת  לסייע 
לקבל 40 מהם. בספרד גינו גם את מה שכי־
נו "התגובה הבלתי-מתקבלת על הדעת של 
הביקורת  כשחצי   – האיטלקיות"  הרשויות 

מופנים בעיקר לסלביני.

מחקר: 3 כוסות קפה ביום גורמות 
להעלאת רמת הסיכון למיגרנה

נתון מפתיע נוסף שציינה עורכת המחקר, הוא שבקרב מי ששותה עד שתי כוסות קפה ביום, צריכת 
הקפה יכולה אפילו להועיל

מ‡: יר‡ל לבי‡

מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת 
 The American Journal of המדעי 
Medicine קובע כי שתיית 3 כוסות קפה 
ומעלה ביום עשויה להעלות במידה ניכרת 

את רמת הסיכון למיגרנה.
לאחר  החוקרים  הגיעו  זו  לקביעה 
סובלים  המוגדרים  אנשים   100 שאספו 
מ"מיגרנות אפיזודיות" (התקפים בתדירות 
בחו־ מ-15  יותר  ולא  פעמיים  לפחות  של 
המיג־ כמות  על  לדווח  מהם  וביקשו  דש) 

הקפה  כוסות  מספר  ועל  סבלו  מהן  רנות 
ששתו באותו היום. 

מהמש־ החוקרים  ביקשו  בנוסף, 
אל־ צריכת  על  פרטים  במחקר  תתפים 
ובעיות  גופנית  פעילות  נפשי,  לחץ  כוהול, 
פריצת  על  להשליך  שעשויים   - בשינה 
הקפה.  לכמות  קשר  ללא  מיגרנה,  התקפי 
לפי עורכי המחקר, המשתתפים חוו שמונה 
התקפי מיגרנה בששת השבועות שבהן הוא 

נערך.
עו־ שציינה  נוסף  מפתיע  נתון 
ברטיץ'  סוזאן  ד"ר  המחקר,  רכת 

שבקרב  הוא  הרווארד,  מאוניברסיטת 
ביום,  קפה  כוסות  שתי  עד  ששותה  מי 
להועיל.  אפילו  יכולה  הקפה  צריכת 
כאב  שמפחיתות  תכונות  יש  לקפאין 
יכול  הוא  מסוימים  במקרים  ולכן 
כא־ עם  שמתמודדים  לאנשים  להועיל 
בים - אפילו כאבי ראש ומיגרנות. לד־
נלווים  מחקרים  נדרשים  אמנם  בריה, 
נוספים על מנת לאמת את המחקר הנו־
כחי "אולם מדובר בצעד ראשון וחשוב 
בדרך להבנת האופן שבו קפאין משפיע 

על שכיחות הופעת המיגרנות".

שריפה גדולה באיים הקנריים, 
8,000 בני אדם פונו

להבות של 50 מטרים: אלפים פונו בעקבות שריפת יער 
גדולה בגראן קנרייה, באיים הקנריים בספרד

מ‡ פ. יוחנן
בע־ פונו  אדם  בני  מ-8,000  יותר 
קבות שריפת יער גדולה בגראן קנרייה 
באיים הקנריים בספרד. הרשויות דיווחו 
לפי  מטרים.   50 של  בגובה  להבות  על 
שטח  כילתה  האש  האזורית  הממשלה 

של 60 אלף דונם ב-48 שעות בלבד.
בס־ בשבת  שהתחילה  השריפה, 

בכמה  התקדמה  טאחדה,  לעיירה  מוך 
גבוהות,  טמפרטורות  בעקבות  חזיתות 
רוחות עזות ולחות נמוכה. זו הפעם הש־
נייה בחודש האחרון שבה תושבי טאחדה 

מפונים מבתיהם בעקבות שריפת יער.

פגעה  השורות  כתיבת  למועד  עד 
האש בחלק ההררי של גראן קנרייה, ולא 
בתיירים  שעמוסים  החוף  לאזורי  מגיעה 
בחודשי הקיץ. "השריפה יצאה משליטה", 
אמרה דוברת שירותי החירום של האזור 

לרויטרס. "זאת שריפה קשה מאוד".
ו-700  ומסוקים  כיבוי  מטוסי   16
האש  הכיבוי.  למאמצי  הוזעקו  כבאים 
שמורת  לעבר  במהירות  התקדמה 
יערות  נמצאים  שבה  טמבאדה  הטבע 
לה־ ניסו  כבאים  כ-400  עתיקים.  אורן 
שתלט על האש במהלך הלילה, בתקווה 

למנוע ממנה להתקדם לאזורי מגורים.

מסר מהמלחמה הקרה: בקבוק 
עם פתק מ-69' נסחף לחוף

ב-1969 השליך הקפטן אנטולי בוטסננקו בקבוק עם 
פתק מספינה של חיל הים הרוסי ◆ אחרי 50 שנה מצא 

אמריקני באלסקה את הבקבוק, ואת הקפטן הנרגש

מ‡ פ. יוחנן
גבר אמריקני מצא פתק שכתב 
בבקבוק  שנה,   50 לפני  רוסי  קפטן 
שנשטף לחופי אלסקה. על פי הדיווח 
ב"ויינט", טיילר איוונוף מצא את הב־
כשא־ אלסקה,  במערב  החודש  קבוק 

סף עצים להסקה ליד העיר שישמרף. 
את  כשמצאתי  עצים  חיפשתי  "סתם 
הבקבוק", סיפר לתקשורת המקומית. 
"כשמצאתי אותו הייתי צריך להשת־

מש במברג כדי לחלץ את הפתק".
רוסית  בדוברי  נעזר  איוונוף   
עבורו  שתרגמו  החברתיות  ברשתות 
בחיל  מפקד  כתב  שאותו  הפתק,  את 
"ברכות  ביוני, 1969.  ב-20  הרוסי  הים 
במזרח  סולאק  האם  מספינת  חמות 
אנטולי  הקפטן  כתב  הרוסי!",  הרחוק 
את  צירף  הוא  בוטסננקו.  פרוקפייביץ' 

שמוצא  מהאדם  וביקש  שלו  הכתובת 
את הפתק לשלוח לו מכתב תגובה. "אני 
מברך אותך על מציאת הבקבוק ומבקש 
מאח־ אנחנו  הצוות.  לכל  שתשיב  ממך 
ארוכים  חיים  שלמה,  בריאות  לך  לים 

והפלגה נעימה. 20 ביוני, 1969".
הצליחה  הרוסית  התקשורת 
בן  כיום  בוטסננקו,  הקפטן  את  לאתר 
86. בוטסננקו פיקח על בניית הספינה 
שנת 1970.  עד  עליה  והפליג  ב-1966 
הוא לא זכר שכתב את הפתק עד שנ־
דהם לראות את חתימתו מופיעה בסוף 
שלי,  היד  כתב  כמו  נראה  המכתב. "זה 
הוא  הנרגש.  אנטולי  אמר  בוודאות!", 
שאסף  מהמזכרות  חלק  לכתב  הראה 
כששמע  בבכי  ופרץ  בספינה,  כשהיה 
בש־ ונמכרה  משימוש  יצאה  שהספינה 

נות התשעים לסוחרי גרוטאות.

mailto:printdrive2000@gmail.com
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ארגנטינה: נכשלה התמודדותו של 
הניאו-נאצי

בקהילה היהודית המקומית הביעו שביעות רצון מכך שלא הצליח להעפיל לרשימת המתמודדים ◆ 
מנגד הביעו דאגה לנוכח כמות התומכים שהצליח להשיג

מ‡ פ. יוחנן

מועמד ניאו נאצי מוכר שהחליט לה־
את  קיבל  לא  ארגנטינה,  לנשיאות  תמודד 
בקהילה  להתמודד.  הנדרש  הקולות  הסך 
היהודית של ארגנטינה הביעו שביעות רצון 
המת־ לרשימת  להעפיל  הצליח  שלא  מכך 
מודדים. מנגד, הם הביעו דאגה לנוכח כמות 

התומכים שהצליח להשיג: 58,572 קולות.
קיצו־ ימני  מנהיג  ביונדיני,  אלחנדרו 
מפלגת  מטעם  הנשיאותי  המועמד  היה  ני, 

עצמי  את  מגדיר  "אני  הפטריוטית.  החזית 
כמגן של המדינה הפלסטינית", אמר בהש־
הקו־ הציונות  את  דוחה  הקמפיין. "אני  קת 
חוזר  אני  עם.  רצח  שמבצעת  לוניאליסטית 
את  אגרש  אני  נשיא  אהיה  כאשר  ואומר: 

השגריר הבריטי ואת השגריר הישראלי".
חזר  הבחירות  מסע  פתיחת  עם 
ביונדיני על הבטחתו והתריע בשחצנות מו־
פגנת את המנהיגות היהודית במדינה. "אמ־
ישראל",  לא  זו  ארגנטינה...  שזו  להם  רתי 

אמר וזכה לתשואות מהקהל. 

ביונדיני אימץ בגלוי את האנטישמיות 
קודם  שנים  שלוש  להיטלר.  הערצתו  ואת 
לכן הוא הוביל קריאות של "מוות לבוגדים, 
פחדנים ויהודים" בהפגנה של הימין הקיצו־

ני בבואנוס איירס.
ניו  שלו,  הקודמת  המפלגה  על 
טריומף, נאסר על ידי בית המשפט של אר־
, לרוץ לבחירות. בנובמבר  ב־ 2009  גנטינה 
העניק  איירס  בבואנוס  פדרלי  שופט   2018
אישור למפלגה החדשה של ביונדיני, החזית 

הפטריוטית.

תמלוגי הגז: 426 מיליון ש"ח בחצי שנה
התמלוגים מגז ונפט שגלו בחציון הראשון של שנת 2019 בשיעור של כ-2.2% לעומת התקופה 

המקבילה אשתקד, כך עולה מנתוני משרד האנרגיה

מ‡ פ. יוחנן
וכלכלה  חשבונאות  תמלוגים,  אגף 
במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה מפ־
לחציון  האגף  של  ההכנסות  דו"ח  את  רסם 

הראשון של 2019.
נרשמה  זו  בתקופה  כי  עולה  מהדו"ח 
הכנסה של כ-426 מיליון ש"ח מאגרות ומ־

תמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים.
ונפט  מגז  בתמלוגים  בגידול  מדובר 
המ־ התקופה  לעומת  כ-2.2%  של  בשיעור 

מתון  הגידול  כי  לציין  יש  אשתקד.  קבילה 
בהכנסות  ירידה  בעקבות  זאת  יחסי,  באופן 
זמ־ והפסקה  תקלה  עקב  אפריל  בחודש 
ירידה  וכן  "תמר"  מחזקת  ההפקה  של  נית 
מהותית בשער הדולר שהקטינה את ההכנ־

סות השקליות מתמלוגים.
מת־ מגיע  מההכנסות  העיקרי  החלק 
הסתכמו  אשר  והנפט,  הטבעי  הגז  מלוגי 
בכ-417   2019 שנת  של  הראשון  בחציון 
מיליון  כ-412  הסכום,  מרבית  ש"ח.  מיליון 

ש"ח, נובע מגז טבעי מחזקת "תמר", סכום 
טבעי  גז   5.08BCM-כ של  הפקה  המשקף 
כ-2.7  נלווה.  קונדנסט  חביות  אלף  וכ-230 
"ים  מחזקת  נובעים  נוספים  ש"ח  מיליון 
נובעים  נוספים  ש"ח  מיליון  וכ-1.7  תטיס" 

מחזקת "מגד".
והנפט,  הטבעי  הגז  לתמלוגי  בנוסף 
נרשמו הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של 
כ-5 מיליון ש"ח והכנסות של כ-4.5 מיליון 

ש"ח מאגרות ופעולות שונות.

בטקס מרגש הושק: ארגון 
הגג לבני התורה באלעד

מעמד 'פתיחת בין הזמנים' שולב עם כנס יסוד ל'איגוד 
בני הישיבות אלעד', יוזמת 'דגל התורה' המקומית

מ‡: יר‡ל לבי‡
בהש־ ומרגש  מרשים  מעמד 
הזמנים,  בין  ישיבות  ראשי  תתפות 
נציגי הציבור ומאות בחורי הישיבות 
כנס  במסגרת  נערך  אלעד,  תושבי 
בשילוב  הזמנים",  בין  את  "פותחים 
הישיבות  בני  ל"איגוד  היסוד  כנס 
ראש  סגן  לשכת  בחסות  אלעד", 
העיר ויו"ר דגל התורה באלעד אב־

רהם שטרן.
לתקופת  ההכנות  במסגרת 
העיר  ראש  סגן  החליטו  הזמנים  בין 
מסי־ העירייה  וחברי  שטרן  אברהם 
עת דגל התורה באלעד משה ברדוגו 
משאבים  להפנות  שפירא,  ואיסר 
ואמצעים רבים לטובת חיזוק בחורי 
הישיבות השבים לביתם לאחר סיום 

זמן קיץ מוצלח.
ישיבות  ראשי  החלטת  פי  על 
בין הזמנים הוחלט על אירוע פתיחה 
הפ־ יריית  את  בעצם  שיהווה  גדול 
הרבות  הזמנים  בין  לישיבות  תיחה 
בעיר בשילוב כנס היסוד לאיגוד בני 
הישיבות אלעד. האיגוד יפעל לאגד 
המיועדות  הרבות  הפעילויות  את 
עבור תלמידי הישיבות ויפעל בדר־
התורה  קול  את  לרומם  נוספות  כים 
שימשיך לבקוע מבתי המדרש בעיר 
כבאמצע  הזמנים  בין  בימי  אלעד 
חב־ ודיבוק  גיבוש  מתוך  וזאת  הזמן 

רים להגדיל תורה ולהאדירה.
בישיבה  נפתח  המעמד 

מיוחדת של ראשי הישיבות עם תל־
ובה  בעיר  הגבוהות  הישיבות  מידי 
לתלמי־ לסייע  נוספות  בדרכים  דנו 
שטרן  העיר  ראש  סגן  הישיבות,  די 
לפעילות  תדאג  לשכתו  כי  הבטיח 

מיוחדת ומאתגרת עבורם.
שיח  רב  נערך  מכן  לאחר 
מיוחד בענייני חינוך וישיבות בהש־
שמואל  הרה"ג  החינוך  איש  תתפות 
פולק, ובו ראשי הישיבות הציגו את 

השאלות של תלמידי הישיבות.
לאחר תפילת ערבית ברוב עם 
הגאון  של  המיוחד  מכתבו  הוקרא 
ישיבת  ראש  כהן,  דוד  רבי  הגדול 
התורה,  גדולי  מועצת  וחבר  חברון 
מראשי  גפן  רפאל  רבי  הגאון  ע"י 

ישיבת תורה בתפארתה.
העיר  ראש  דברים  נשאו  כן 
תלמידי  את  שבירך  פרוש,  ישראל 
סגן  הגדולה.  זכותם  על  הישיבות 
את  הביע  שטרן  אברהם  העיר  ראש 
מאות  למראה  המיוחדת  התרגשותו 
תושבי  שכולם  ישיבות  תלמידי 
העיר, כן הציג בפני המשתתפים את 
"ישיבת  להקמת  המיוחדת  היוזמה 
כלל  יוכלו  בה  ניידת"  הזמנים  בין 
האברכים ותלמידי הישיבות ללמוד 
הם  בו  מקום  בכל  הזמנים  בין  בימי 
יועברו  הזמנים  בין  בסיום  נמצאים, 
הציבור  פניות  ללשכת  הלימוד  דפי 
של דגל התורה בעירייה ובין המש־

תתפים יוגרלו פרסים יקרי ערך.

שר וגדול נפל בישראל: הגה"צ רבי מרדכי אהרן שיינברגר זצוק"ל
בירושלים נפטר הגאון רבי מרדכי אהרון שיינברגר זצוק"ל, מזקני ירושלים של מעלה ומגדולי חכמיה שזכה להסתופף בצילם של גדולי עולם כשהוא בגיל 93

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
ובירושלים  החרדית  היהדות  בכל  כבד  אבל 
סילוקו  על  המעציבה  הידיעה  התפשטה  עם  בפרט 
בצ־ למד  אשר  נשגב,  צדיק  ירושלים,  גאוני  זקן  של 
עירותו בחברותא עם האדמו"ר מתולדות אהרן זי"ע, 
מרא דכולא תלמודא הגאון הגדול רבי מרדכי אהרן 

שיינברגר זצוק"ל, כשהוא בגיל 93 בהסתלקותו. 
חיים  יוסף  רבי  הגאון  של  בנו  היה  המנוח 
המפורסם  החסיד  הגאון  של  וחתנו  זצ"ל  שיינברגר 

רבי שמואל דייטש זצ"ל.
משה  ויואל  בעל  מרן  מבבל  עלה  ארי  כאשר 
שבתו  בימי  המלחמה  שנות  אחר  זיע"א  מסאטמאר 
גדוש  כלי  אותו  ומצא  קנקנו  על  תהה  בירושלים 
אליו  נסע  אח"כ  וגם  לימינו,  הושיבו  ובדעת  בחכמה 

להסתופף בחצה"ק בארה"ב. 
כמו"כ בצעירותו זכה להתקרב לגאון רבי זעליג 
ראובן בענגיס זצוק"ל גאב"ד 'העדה החרדית', מקב־
רניטיה של היהדות החרדית ובעל ה'לפלגות ראובן'. 
כנצר לגדולי ירושלים ומשומרי משמרתה, עמד 
יחד עם גדולי וצדיקי ירושלים על משמר התורה לג־
דור גדר ולעמוד בפרץ, כאשר עמד בראש החותמים 

נגד כל פרצות הדת. 
חייבה  הממשלה  כאשר  האחרונה  חתימתו 
שלושים אלף יהודים לחלל את השבת, המנוח זצ"ל 
יצא יחד עם כל גדולי הדור שליט"א לזעוק את זעקת 

השבת.
מכריו ושכניו מספרים על צדיק נסתר איש עם 
מידות טובות עם דרך ארץ מכבד את הבריות שאין 

הרבה כאלו בדורינו.

נכדו הרב גרשון ברטשטיין מספר בדמע בשי־
חה עם כתב "שחרית" על הסב הגדול והענק שהלך 
לעולמו: היה אדם עניו ממש, לא היה דבר כזה שישב 
תמיד  איתו  שישבו  מתי  אליו  שנכנסו  מתי  ספר  בלי 
כעשר  לפני  אותו  שימשתי  אני   ... ביד  ספר  עם  היה 
להתאקלם  קשה  קצת  לי  היה  ראשון  לילה   ... שנים 

לא נרדמתי עד 1 בלילה והוא עדיין היה עם המשניות 
ביד .... ב-4 לפנות בוקר התעוררתי והוא כבר החזיק 
קיצור שולחן ערוך .... לא חשב על עצמו כלל ... היו 
לו הרבה חסידים ומעריצים מחול שהביאו לו גם כסף 
(פדיונות) .... זה אפילו לא נכנס לידו ... איך שהנגיד 
יצא הוא העביר את הכסף לצדקה.... ענוותן מופלג ... 

לא החזיק מעצמו כלום.
עם  מה  נו   ... בבית  המצב  על  שואל  היה  תמיד 
ראיתי  אני   .... ואחת  אחד  כל  על  התפלל   ... שידוך 
בסידור שלו המון פתקים שאנשים הזכירו את.עצמם 
ההוא   ... יום  יום  מזכירם  והיה   .... לזש"ק  או  לזיווג 
כבר היה לו כמה ילדים וסבא עדיין הזכיר אותו  כי 
נפקד  או  התארס  שההוא  התעדכן  לא  עדיין  הוא 

בזש"ק.
מכ־ עולם  גדולי  עם  רבות  התכתבויות  לו  היה 
תבים שנשלחו הלוך וחזור .... שאלתי אותו פעם ... 
זיידע אוו איז די בריווען ... סבא איפה כל המכתבים 
הם שווים המון ....  אמר לי מה שווים ... העיקר הסו־

גיא הובנה. עזר לכל מי שיכל, אם זה בגמ"ח כספים 
אם זה במילות חיזוק.

מעולם לא התרגז. אנשים באו אליו מכל העולם 
... והוא בפשטותו צחק אליי ואמר לי ... וואס ווילן זיי 
פון מיר .... מה הם רוצים ממני ..... באו להתברך ... 
אליו  באו  הארץ  מכל  מחיידרים  כיתות   ... להתייעץ 
כל  עם  והפוך  ישר  כולו  הש"ס  בכל  שלט   ... להיבחן 

המפרשים .....חבל על דאבדין.
פעם אחת הוא אמר שמצוות ראשית הגז הוא 
מאוד רוצה לקיים ..... ואומר ועושה ... מיד ארגנו זמן 
ומיקום, לקחתי אותו לאיזור קבר שמואל הנביא, שם 
קיים את המצווה והיה בשמחה עצומה מזה. וזהו רק 

טיפה מן הים על הסב.
מסע ההלוויה יצא אתמול בשעה 12:30 מבית 
בירושלים,  אונגרין  בתי  בשכונת  'חסידים'  הכנסת 
להר הזיתים, שם נטמן. בשל האבל הכבד, הוכרז בי־

רושלים על ביטול מלאכה בשעת ההלוויה.
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פרק ה - כיצד ירגיל האדם עצמו במדת החסד
העקר - אהבת ה'

א ַיִניַח ֲעבוָֹדתוֹ ְלׁשּום  ְכִלית ַאֲהָבה שֶׁלֹּ ִניַסת ָהָאָדם ֶאל סוֹד ַהֶחֶסד הּוא ֶלֱאהֹב ֶאת ה' תַּ ִעיָקר כְּ
ה ָצְרֵכי ֲעבוָֹדתוֹ  ִחלָּ ן תְּ ַרְך, ְוָלֶזה ְיַתקֵּ ָלל ְלֵעֶרְך ַאֲהָבתוֹ ִיְתבָּ ָבר ֶנֱאָהב ֶאְצלוֹ כְּ ֵאין דָּ ֵני שֶּׁ ה ִמפְּ ִסבָּ
ל טוֹבוֹת  ין ְיַקבֵּ ִלּבוֹ בֵּ קּוָעה בְּ ָרִכים, ְוִתְהֶיה ָהַאֲהָבה ַהזֹּאת תְּ ְך ַהּמוָֹתר ִיְהֶיה ִלשְָׁאר ַהצְּ ְוַאַחר כָּ
ִדְכִתיב (ִמשְֵׁלי כז,  כְּ ל ִיּסּוִרין ְותוָֹכחוֹת ַיְחשְֵּׁבם ְלַאֲהָבה לוֹ  רּוְך הּוא ּוֵבין ְיַקבֵּ דוֹׁש בָּ ֵמֵאת ַהקָּ
ָכל  ָרכוֹת נד.) "בְּ ָבִרים ו, ה): "ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" ּוֵפְרׁשּו (בְּ ְצֵעי אוֵֹהב", ּוְכִדְכִתיב (דְּ ו): "ֶנֱאָמִנים פִּ
ְלכּות ְוִעם ֱהיוֹת שִֶׁהיא  ֶחֶסד ְוִנְמָצא סוֹד ַהְנָהָגתוֹ ֵמַהמַּ ּדוֹת בְּ ל ַהמִּ ֵדי ִלְכלֹל כָּ ה ְוכּו'" כְּ ה ּוִמדָּ ִמדָּ
ְלטוָֹבה",  זוֹ  אוֵֹמר "ַגם  שֶָׁהָיה  זוֹ  ַגם  ִאיׁש  ַנחּום  ת  ִמדַּ נּו  ְוַהיְּ ֶחֶסד,  בְּ ְקׁשּוָרה  ִהיא  ין  דִּ פוֶֹעֶלת 
ְשׂמֹאל ְקׁשּוָרה  ְרֶאה שִֶׁהיא בִּ ם זוֹ שֶׁנִּ ְקָרא טוֹב ְוָהָיה אוֵֹמר גַּ ַצד ַהֶחֶסד ַהנִּ ִמיד בְּ ָרָצה ְלָקשְָׁרה תָּ
ַהִהיא  ה  דָּ מִּ בַּ ַהּטוֹב  ַצד  ֶאל  ְעּתוֹ  דַּ ָשׂם  ְוָהָיה  ֶחֶסד  בְּ ְקׁשּוָרה  ִהיא  ְלטוָֹבה  א  ֶאלָּ ֵאינוֹ  בּוָרה  גְּ בַּ

ִמיד. ֶחֶסד תָּ שֵׁר בְּ דוָֹלה ְלִהקָּ יֶניָה. ְוזוֹ ִהיא ַהְנָהָגה גְּ יר דִּ ּוַמְסתִּ
ִמילּות ֲחָסִדים שֶָׁאָדם  ד ִעם קוֹנוֹ". ְלִפי שֶׁגְּ ְתַחסֵּ ָמה) "ֵאיֶזה ָחִסיד ַהמִּ ַהְקדָּ ְרׁשּו (בַּ ּקּוִנים פֵּ ּוַבתִּ

ְגָמתוֹ, ְוהּוא שֶּׁגוֵֹמל ֶחֶסד ִעם קוֹנוֹ. ּקּון ָהֶעְליוֹן דֻּ ּה ַהתִּ ן בָּ ַכוֵּ יְּ ְחּתוִֹנים ָצִריְך שֶׁ תַּ עוֶֹשׂה בַּ

מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו
ם ַיֲעֶשׂה ִעם קוֹנוֹ ְלַמְעָלה ִאם  ְבֵני ָאָדם, ְוֻכלָּ ִמילּות ֲחָסִדים בִּ ה ֵהן ִמּדוֹת גְּ מָּ ה ָצִריְך ָלַדַעת כַּ ְוַעתָּ

ִמילּות ֲחָסִדים ֵהם ֵאּלּו: י ִמּדוֹת גְּ ת ַהֶחֶסד, ְוָלֶזה נֹאַמר כִּ ִיְרֶצה ִלְקנוֹת ִמדַּ

ּקּון ִלְמזוֹנוֹ. ל תִּ ֵלַדת ָהָאָדם ָצִריְך ִלְגמֹל ִעּמוֹ כָּ ִראׁשוָֹנה - בְּ

ַחס  ין  ַהדִּ ד  ִמצַּ ּה  ִלְדתָּ בְּ ַהְקשָֹׁתּה  בְּ ַוְיִהי  ְפֶאֶרת.  ַהתִּ  - יָנה  ַהבִּ ֵלַדת  ֵעת  ַדְעּתוֹ  בְּ ַיֲעֶלה  ן  כֵּ ִאם 
ְהֶיה ֵלַדת  ל ָהֶאְפשָׁר שֶׁתִּ ן שָׁם כָּ קֹשִׁי, ָצִריְך ְלַתקֵּ בּורוֹת ְוֵלָדָתּה בְּ ְפֶאֶרת ְלַצד ַהגְּ ְושָׁלוֹם, ֵיֵצא ַהתִּ
ֵטינּו ָקדוֹׁש"  ְדָאְמִריַנן "ְותוִֹציא ָלאוֹר ִמשְׁפָּ ָלל כִּ ִלי מּום כְּ ָלד בְּ ֵצא ַהוָּ ֵדי שֶׁיֵּ ִמין כְּ ְפֶאֶרת ְלַצד ַהיְּ ַהתִּ
בּורוֹת, ּוָבֶזה  ל ִמן ַהגְּ ִמין ְוִיְהֶיה ָקדוֹׁש ְוִנְבדָּ ט ְלַצד ָהאוֹר שֶׁהּוא ַהיָּ ְפֶאֶרת ִמשְׁפָּ ּיוִֹציא ַהתִּ ַהְינּו שֶׁ דְּ
ָלד  ַצד ַהֶחֶסד ְוָאז ֵיֵצא ַהוָּ יָנה בְּ ֶחֶסד ּוְלהוִֹציא ִמן ַהבִּ ַמֲעָשׂיו ְלקוֹשְׁרוֹ ָתִמיד בַּ ן בְּ ִנְכָלל ֱהיוֹתוֹ ְמַכוֵּ
יִנים  ֶרת ַהדִּ ְגבֹּ בּורוֹת תִּ א ְיעוְֹררּו ַהגְּ ֵדי שֶׁלֹּ ּתוָֹרה כְּ ל ַאְזָהָרה שֶׁבַּ ֶזה ִנְכָלל כָּ ן ְוִכְמַעט בָּ ָרז ּוְמֻלבָּ ְמזֹּ

ֵלָדָתּה ַחס ְושָׁלוֹם. שָׁם ְוִיְהֶיה קֹשִׁי בְּ

ִתּקּוֵני ִמְצוָֹתיו. ָלד ַהְינּו ַלֲעשׂוֹת כְּ שְִׁניָּה - ָלמּול ֶאת ַהוָּ

ל אָֹתם ַהּגוְֹרִמים  ף ַאַחר כָּ ה ְוָעְרָלה ַהִמַטֶפֶלת ֶאל ַהְיסוֹד ָימּול אָֹתּה ְוִיְרדֹּ ל ֵאיֶזה ַצד ְקִלפָּ שֶׁכָּ
יק ָהֶעְליוֹן  דִּ ְהֶיה ַהצַּ ְהיוֹתוֹ ָמל ֶאת ָעְרַלת ְלָבָבם ּגוֵֹרם שֶׁיִּ אֶֹפן שֶׁבִּ ְתׁשּוָבה, בְּ שָׁם ָעְרָלה ְוַיְחִזיֵרם בִּ
ֵני  ל ָעְרַלת בְּ שֶׁמָּ ְנָחס כְּ ָבִרים ַהּגוְֹרִמים שָׁם ָעְרָלה, ְוָלֶזה פִּ ל ַהדְּ ן כָּ ָחְזָקה ְלַתקֵּ ִלי ָעְרָלה ְוַיֲעמֹד בְּ בְּ
ל ַהְיסוֹד ֵמאוָֹתּה ָעְרָלה ָזָכה  יָלה שֶׁמָּ סוֹד ַהמִּ ַמל ֶחֶסד ִעם קוֹנוֹ בְּ ֵני שֶׁגָּ ֻהנָּה ִמפְּ ִיְשָׂרֵאל ָזָכה ֶאל כְּ

ל שְָׁאר ִמּדוֹת ַהֶחֶסד.  ֶאל ַהֶחֶסד. ְוֵכן ִמזֶּה ִיְלמֹד ֶאל כָּ

י"ב לחודש

גאב"ד מונטריאול הגאון רבי יהונתן בנימין וייס שליט"א:

"השתוממתי לראות את 
ידיעות הבחורים ממוסקבה 

בתורה ובחסידות"
"רואים במציאות שהמשלח הרבי מליובאוויטש זי"ע, מלווה את ילדי 

השלוחים על כל צעד ושעל" ◆ את הדברים אמר הגאב"ד לאחר שבחן את 
בחורי הישיבה לצעירים חב"ד-ליובאוויטש במוסקבה, השוהים בחודשי 

הקיץ במונטריאול שבקנדה

מ‡: יר‡ל לבי‡ 
נתקלתי  לא  "מעולם 
עם  לימים  צעירים  בבחורים 
וב־ בתורה  נפלאות  כה  ידיעות 
בהתרג־ אמר  כאחד",  חסידות 
הגאון  מונטריאול  גאב"ד  שות 
רבי יהונתן בנימין וייס שליט"א, 
ידי־ אחר  מקרוב  שעמד  לאחר 
הישיבה  תלמידי  של  עותיהם 
ליובאוויטש  חב"ד  לצעירים 
במוסקבה, שבאו להיבחן במעונו.
תלמידי הישיבה במוסקבה, 
בעיר  האחרונים  בחודשיים  שהו 
במסגרת  שבקנדה,  מונטריאול 
בלימו־ והמשיכו  קיץ,  ישיבת 
במקום  ועוז  שאת  וביתר  דיהם 
שוהה  הרוחני  כשהצוות  שקט, 
יחד עמם ומלווה את התפתחותם 
על כל צעד ושעל. במקביל פעלו 
בערבי  ונצורות  רבות  התלמידים 
רוסיה  עולי  בין  ובשבתות,  שבת 
בשיתוף  במונטריאול,  שגרים 
שבעיר.  חב״ד  ושלוחי  רבני  עם 
טובי המשפיעים מארה"ב וקנדה, 
בעיתים  התלמידים  עם  התוועדו 

ובזמנים שונים ונעלים. 
יחד עם התלמידים והצוות 
הת־ עם  לשהות  הגיעו  החינוכי, 
משה  הרב  השליח  ראש  למידים 
הרב  הישיבה  ומשפיע  לערמאן, 
שקיבלו  שיינגרטען,  בער  שלום 
רבה  הישיבה  מייסד  הצעת  את 
רבי  הגאון  רוסיה  של  הראשי 
לערוך  שליט״א,  לאזאר  בערל 
השנה את ישיבת הקיץ, בקהילה 
במונטריאול,  הגדולה  היהודית 
למשך תקופה של חודשיים, בהם 
אווירת  את  מחליפים  הבחורים 
ומסייעים  במוסקבה  הישיבה 
בפ־ שנה,  מדי  נוספים  לשלוחים 

עילות עם היהודים המקומיים. 

רבים  הדים  עוררו  כמו"כ 
בעצם הליכותיהם ובהשתתפותם 
המרכזי  הרמב"ם  סיום  בחגיגת 
מהתמי־ כשאחד  במונטריאול, 
קמא  בבא  מסכת  את  סיים  מים 
בבהירות ובחן חסידי מיוחד, ות־

למיד שני ערך סיום על הרמב״ם 
ביום,  פרקים  ג׳  לימוד  במסלול 
אותו מקפידים התלמידים ללמוד 
מדי יום בשעות של בין הסדרים.

התלמידים  הגיעו  השבוע 
גאב"ד  אצל  המבחן  בכור  לעמוד 
יהונתן  רבי  הגאון  מונטריאול 
ובמשך  שליט"א,  וייס  בנימין 
התלמידים  את  בחן  ארוכה  שעה 
עם  גמרא  פסחים,  מסכת  כל  על 
לאחר  ותוספות,  רש"י  פירוש 
שח־ השנה  במשך  ויגיעם  עמלם 
לפה, וכן אצל השליח הרב אלחנן 
טייכטל, וכן נבחנו בעל פה על כל 
הזקן  מרבנו  קדישא  תניא  ספר 

נ"ע.
ידע  לא  מונטריאול  גאב"ד 
והת־ התרגשות,  מרוב  נפשו 
ונלהבים  חמים  בדברים  בטא 
נתקל  לא  מעולם  כי  מלא,  בפה 
בבחורים צעירים לימים עם ידי־
עות כה נפלאות ומיוחדות בתורה 

ובחסידות כאחד.
על  תלמידים  את  "בחנתי 
ולא  והפוך,  ישר  פסחים  מסכת 
לא  עליהם  עניין  או  סוגיה  היו 
לי  היתה  כעניין.  להשיב  ידעו 
שעה של קורת רוח מרובה ביותר 
לאין שיעור, ולא רק בגמרא אלא 
תניא  ספר  פתחתי  בחסידות.  גם 
אחת,  שורה  הקראתי  קדישא, 
השורה  את  אמרו  והבחורים 

הבאה, וכן חוזר חלילה". 
לחלום,  מסוגל  היה  "מי 
עקרו  בה  ברוסיה,  שם  שדווקא 

של  ריח  כל  השורש  מן  הרשעים 
שבעים  במשך  ויהדות  תורה 
בחורים  יצמחו  שם  דווקא  שנה, 
כה  ידיעות  עם  כאלו  חסידיים 
זכות  כי  ספק,  אין  מקיפות?! 
מסירות הנפש של אותם חסידים 
ושמירת  תורה  ולהפיץ  להמשיך 
שעמדה  היא  מצב,  בכל  המצוות 

להם כיום הזה״.
וייס:  הגרי"ב  הוסיף  עוד 
"לאחר שראיתי את הבחורים עם 
אוכל  שכזאת,  חסידית  התנהגות 
במ־ רואים  כי  מלא  בפה  לומר 
ציאות שהמשלח, ה"ה כ"ק הרבי 
את  מלווה  זי"ע,  מליובאוויטש 
ילדי השלוחים על כל צעד ושעל, 
ובזכות הבטחתו וברכתו הטהורה 
זכו הבחורים להגיע לידיעות כה 

נפלאות״.
ובוודאי  בוודאי  גם  "כך 
כל  של  הרבה  ההשקעה  ניכרת 
הרמי"ם  הישיבה,  צוות  אנשי 
בראשם  והעומד  והמשפיעים, 
רבה של רוסיה ומייסד הישיבות 
לא־ בערל  רבי  הגאון  במוסקבה 
זאר שליט"א, ואני מברכם שירוו 
מכל תלמידיהם רוב נחת חסידי" 
את  מונטריאול  גאב"ד  סיים   -

דבריו הנרגשים.
עם סיום מסגרות ״ישיבות 
הישיבות  כל  תלמידי  של  הקיץ״ 
הבחורים  ישתלבו  במוסקבה, 
קעמפי  של  הענפה  בפעילות 
תלמידים  למאות  ישראל״  ״גן 
״טנקי  עם  ובנסיעות  במוסקבה 
הם  קיץ  כמדי  כאשר  המצוות״, 
יוצאים לפעול בערי השדה ברו־
את  ומביאים  ובאוקראינה,  סיה 
ליהודים  והחסידות  היהדות  אור 
השנה  בימות  גרים  שאינם 

בקהילות יהודיות מבוססות.
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רבה של 'תפרח' מזהיר: "ילד עם מחשב 
זה כמו משרפות גזים"

בדבריו, התריע הרב נגד בחורי ישיבה ואברכים שעוצרים טרמפים: "אחד מהבחינות של אנשי אמונה זה 
גיבורים לעמוד בפרץ. לשמור על הצורה של היהדות החרדית ובן תורה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
יע־ אליהו  רבי  הגאון  תפרח  המושב  רב 
וקביעת  אזהרות  בשורת  יוצא  שליט"א  קבזון 
גדרים אותם יש לחזק אצל האבות על ילדיהם.
בחריפות  הרב  התבטא  דבריו  בפתח 
נגד הורים המאפשרים לילד להשתמש במ־
שלהם  הילדים  את  מכניסים  "הורים  חשב: 
אנ־ זעיר  זה  גזים  משרפות  מחשבים,  לחדר 
פין, אדם נכנס לשם והוא נשאב למשרפות, 
האפ־ את  לילד  שיש  חושבים  ההורים  למה 
שרות לעצור את עצמו עד כאן ולא יותר?!".
"הילד מאבד את כל הצורה שלו", המ־

שיך הרב, "מוצא קבצים שאף פעם לא העלה 
על דעתו שיש דבר כזה. רבנים צועקים וכו־
תבים ואומרים והם? שלום עלי נפשי, לי זה 
לא יקרה. למעשה רואים ילדים שמפסיקים 
תורה  לשמור  שמפסיקים  בחורים  ללמוד, 

ומצוות - עלה מוות בחלוננו".
בדבריו, התריע הרב נגד בחורי ישיבה 
מהב־ "אחד  טרמפים:  שעוצרים  ואברכים 
לעמוד  גיבורים  זה  אמונה  אנשי  של  חינות 
הח־ היהדות  של  הצורה  על  לשמור  בפרץ. 
שמסתובבים  תורה  בני  יש  תורה.  ובן  רדית 
היום בחוץ - זה לא צורה לעמוד ולהושיט יד. 

יש בני תורה שהם כבר נאבדו לעולם התורה. 
תורה.  בן  של  הפנימי  הכבוד  את  איבדו  הם 
בושת יד ובושת אצבע. עוד אחד נמשך ועוד 
כשתלמידיו  צעק,  שך  כשהרב  נמשך.  אחד 

צועקים הלאה, זה לא צורה של בן תורה".
במ־ השימוש  את  לתקוף  הוסיף  הרב 
החות־ עם  אלו  אפילו  הסמארטפון,  כשירי 
מחזיקים  באוטובוס,  "יושבים  הכשרה:  מת 
שמחזיק  מישהו  ראו  שהם  אחרי  אייפונים. 
לקחת  יצטרך  שלא  כדי  בחתימה,  זה  את 
רשב"א יש לו בכיס את כל התורה כולה. נו־

פלים חללים אחד אחרי השני".

היום: התרמת דם מרכזית ברוממה 
בשיתוף 'מכבי' וארגון 'סעד ומרפא' 

בישראל,  דם  במנות  הצורך  לנוכח 
מרכזית  דם  התרמת  (שלישי)  היום  תתקיים 
הרפואי  במרכז   ,17:00-22:00 השעות  בין 
ירוש־ רוממה,  שמגר 21,  ברחוב  'מכבי'  של 

'מכבי',  בהשתתפות  תיערך  ההתרמה  לים. 
ארגון 'סעד ומרפא' ובנק הדם של מד"א.

התרמת הדם הנוכחית מתקיימת כחלק 
לארגון  'מכבי'  בין  ההדוק  הפעולה  משיתוף 

התרומה  מכבי.  חברי  לרווחת  ומרפא'  'סעד 
מגיל  או  ומעלה,  מגיל 18  לתורמים  פתוחה 

17 עם חתימת הורים, ובליווי תעודת זהות.
ר' זאב רייכמן מנהל מרכז רפואי 'מכבי' 
ברוממה: "התרמת הדם נועדה לחזק את בנק 
הדם, הכולל מאגר של תרומות דם מצילות 
חיים של ממש. 'מכבי' בחרה להשתתף בה־
תרמה הנוכחית, כמו ברבות אחרות, במטרה 

יוכל  בה  קהילתית  רפואית  מסגרת  להעניק 
כל אחד לקחת חלק חיוני במערך ההתרמה 
הארצי, ולקיים זאת בהתאמה מלאה לאורח 
המגזר  את  המאפיינים  היום  ולסדר  החיים 
החרדי. אנחנו שמחים להיות שותפים בהצ־
לת חיים ולהעניק לתושבי רוממה והסביבה 
את שירותי הרפואה המתקדמים ביותר, עם 

שירות קשוב ורגיש". 

סגן ראש העיר קבע מזוזה במשרדי 
הסטרטאפ היחודי לשומרי הכשרות

משרדיה  נחנכו  רושם  רב  במעמד 
המספ־  food2you חברת  של  החדשים 
ידידותית.  בצורה  אוכל  הזמנת  שירותי  קת 
שלה  המעבר  על  החליטה   food2you
בפארק  הממוקמים  החדשים  למשרדים 
וזאת,  בירושלים,  חוצבים  בהר  התעשייה 
והוספת  העובדים  במצבת  הגידול  בעקבות 

צוותים חדשים לפעילותה
המ־ וחנוכת  המזוזה  קביעת  באירוע 
שרדים השתתפו סגן ראש עיריית ירושלים 
הרב אברהם בצלאל, הרב שלום וויס, חברי 
ויונתן  קינג  אריה  ירושלים  עיריית  מועצת 
הנו־ ירושלמים.  עסקים  ובעלי  אנשי  יוסף, 
כחים המכובדים אף קבעו מזוזה ובירכו את 

המיזם החדש שאמור לספק פתרונות הסע־
דה למגזר שומרי הכשרות

בשל  הוקמה   food2you אפליקציית
ההבנה כי הזמנת משלוחי אוכל צריכה להיות 
פשוטה, מהירה, קלה וידידותית. באתר מו־
בקפידה  שנבחרו  מסעדות  רשימת  פיעות 
אוכל  סגנונות  מגוון  שמציעות  החברה,  ע"י 
באיכות משובחת, כאשר הלקוח יכול לבחור 
את מה שהוא אוהב לאכול מתוך שלל סוגי 
שמתבצעת  ההזמנה  חלבי.  או  דגים,  בשר, 
ובמקצועיות,  במהירות  נשלחת  הלקוח  ע"י 
אפ־ עם  בשקיפות  מתבצע  התהליך  כשכל 
ומיקום  ההזמנה  סטטוס  אחרי  מעקב  שרות 

השליח

"אני  כי  העיר  ראש  סגן  אמר  בדבריו 
שמ־ הירושלמים  העסקים  את  לחזק  שמח 
פריחים את השממה. מיזם ההסעדה החדש 
ציבור  את  לספק  ואמור  דרך  פריצת  הינו 
לג־ שתצליחו  לכם  מאחל  הכשרות.  שומרי 

דול ולהמשיך לפרוץ קדימה. 
בירך   food2you מנכ"ל  וויס  אלי 
השתתפותם  על  להם  והודה  הנוכחים  את 
בניית  של  ארוכה  תקופה  "לאחר  באירוע 
בסיעתא  לדרך  יצאנו  והפעלתו,  המוצר 
זמן  בנקודת  כרגע  נמצאים  אנחנו  דשמיא. 
המהיר  האוכל  הפריצה לעולם  את  שמהווה 
הכשרות  ששומרי  סיבה  אין  החרדי.  במגזר 

לא יוכלו ליהנות ממוצר כזה, סיכם וויס

קבלת הפנים לעולים 
מארה''ב "מקווים שהעירייה 

לא תתעלם מכם"
כזכור גל המחאות בבית שמש החל עם פרסום הקצאה 

על שטח בקצה שכונת בר אילן למוסד מחוץ לעיר 
וההבנה של ועד השכונה כי העירייה לא מעוניינת 

בהידברות

מ‡: יר‡ל לבי‡
 Welcome'' הכותרת  תחת 
(ברוכים   ''to Beit Shemesh
הבאים לבית שמש) המתינו עשרות 
לאירוע  בכניסה  אילן  בר  מתושבי 
וצר־ מארה''ב  לעולים  פנים  קבלת 
פת שהגיעו להתיישב בבית שמש.

שלטים  עם  עמדו  המוחים 
באנגלית וצרפתית ''ברוכים הבאים 
שהעירייה  מקווים  שמש,  לבית 
תושבי  ממכם, 800  גם  תתעלם  לא 
שכונת בר אילן ללא בית כנסת וג־

נים. עובדה''.
מארגני המחאה הבהירו לאנ־
שי לשכת ראש העיר שעמדו בחוץ 
העיר  שראש  רוצים  רק  ''אנחנו 
את  לפתור  אפשר  איתנו,  תדבר 
המשבר בכמה דקות, אתם רק צרי־

כים לרצות, לא יכול להיות ששטח 
ריק בשכונה ילך למוסד מחוץ לעיר 
ולנו יאמרו 'יש מחסור של אלף כי־
לראש  קוראים  אנחנו  בעיר',  תות 
והשקט  איתנו  תדברי  בואי  העיר 
יחזור, אין לנו ענין להפר את השקט 
בבית  המחאות  גל  כזכור  בעיר. 
שמש החל לפני כשבוע עם פרסום 
בר  שכונת  בקצה  שטח  על  הקצאה 
אילן למוסד מחוץ לעיר וההבנה של 
מעו־ לא  העייריה  כי  השכונה  ועד 
להשאיר  ובעצם  בהידברות  ניינת 
וגני  כנסת  בתי  בלי  אילן  בר  את 
"גל  נמסר  המאבק  ממטה  ילדים. 
ארוך,  לטווח  מוכן  שלנו  המחאות 
אותו,  לממש  נצטרך  שלא  מקווים  
הכי  הזכויות  על  מדברים  אנחנו 

בסיסיות ''גן לילדים שלנו''.

נפרצו משרדי 'חיים 
לילד' – הפורצים גנבו 
ציוד רפואי יקר וזרעו 

הרס רב
בעוד מחנה 'חיים לילד' לחולי CF נמצא בשווייץ, 

נפרצו משרדי העמותה בבני ברק הפורצים נטלו עמם 
ציוד רפואי יקר מאוד ומתקנים משרדיים יקרים, זרעו 

הרס ושברו קירות וחלונות

מ‡: יר‡ל לבי‡

בעוד  גבול.  אין  כנראה  לרוע 
אנשי 'חיים לילד' נמצאים עם חולי 
שהם  במחנה  ומשפחותיהם   CF
בש־ שנה  מ-20  יותר  זה  מקיימים 
משרדי  אל  רשע  אנשי  פרצו  ווייץ, 
העמותה, זרעו הרס רב, שברו חלו־
נות וקירות, ולקחו עמם ציוד רפואי 
יקר מאוד שכבר סופק וטרם שולם 

וציוד משרדי יקר ערך.
מגניבת  מודאגים  בעמותה 
הציוד הרפואי היקר, בשווי עשרות 
אלפי דולרים, שכבר סופק אך טרם 
צרי־ שיהיו  היא  המשמעות  שולם. 
כים לשלם גם עבור מה שסופק וגם 
המ־ של  המחודשת  ההזמנה  עבור 
חייהם  לשמירת  הנחוצים  כשירים 
ולאיכות חייהם ונשימתם של חולי 

.CF
'חיים  של  הרפואי  המחנה 
עש־ מעל  בשווייץ  מתקיים  לילד' 
שלושה  במשך  ברציפות  שנה  רים 
שרופאים  הזמן  משך  זהו  שבועות. 

לשיפור  יעיל  הכי  שהוא  קובעים 
אש־ ולהפחתת  לב-ריאה  סיבולת 

פוזים.
מזה שנים, שוכר 'חיים לילד' 
הוטל'  'פוסט  מלון  את  בשווייץ 
בו  ומארח  פרפן,  הציורית  בעיירה 
ריאה  מחלות  עם  המתמודדים  את 

ומלוויהם
ראובן  הרב  הארגון  יו"ר 
בש־ המחנה  עם  הנמצא  סקלר, 
לידיעה  עצור  בכאב  הגיב  ווייץ, 
על הפריצה למשרד והנזק העצום. 
האר־ ולאנשי  לו  כאבה  במיוחד 
מצילים  מכשירים  של  הגניבה  גון, 
שמיועדים  חיים  ואיכות  חיים 
כי  תקוה,  הביע  הוא   .CF לחולי 
מול הרוע והרשע של אנשים חסרי 
מצפון, יקומו אנשים טובים ומלאי 
שי־ ועמוק,  ישר  מצפון  עם  חסד, 
דחופה,  בתרומה  לעמותה  סייעו 
ייפגע  לא  לחולים  שהסיוע  כדי 
לחולים  להגיש  יהיה  שניתן  וכדי 
חיוניים  שכל-כך  המכשירים  את 

לחייהם ולבריאותם.
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הזדמנות אחרונה לזכות ב-iRobot מתנת סטארקיסט!

קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט 
 – iRobot-ויכולים לזכות ב

שואב אבק רובוטי מתנה! המבצע מסתיים היום – יום שלישי י"ט באב!

הטונה  סטארקיסט,  טונה 
האהובה בישראל, היא בסיס לכל 
או  ומהירה  קלה   – מזינה  ארוחה 
סטארקיסט,  ומכובדת.  מושקעת 
מפסיקה  לא  הטונה,  של  הפילה 
לחדש ולהכיר ללקוחותיה יתרו־
נות והרגלי צריכה חדשים, מוצרי 
והעשי־ האיכותיים  סטארקיסט 
המהודרת  בכשרות  בחלבון  רים 
הם  החרדית  העדה  בד"צ  של 
מוצרי חובה בכל בית, בכל ימות 

השנה.
יצאה  סטארקיסט  טונה 
במיוחד  לוהט  במבצע  לאחרונה 
נלהבות  לתגובות  שזכה  לקיץ 
שיאים,  שוברת  ולהשתתפות 
להצטרף  אתכם  גם  ומזמינה 
המאושרים  הזוכים  לעשרות 
ואולי  במבצע,  חלק  כבר  שלקחו 
אבק  שואב   –  iRobot-ב תזכו 
המבצע  מהרו,  במתנה!  רובוטי, 
י"ט  שלישי  יום   - היום  מסתיים 

באב, 20.8!

במבצע?  משתתפים  איך 
סטארקיסט  מוצרי  ממגוון  קונים 
במחיר של החל מ-29.90 ₪, שו־
מרים את חשבונית הקנייה, מת־
 ,03-9411021 לטלמסר  קשרים 
לז־ ויכולים  שאלות,  על 2  עונים 
כות! בכל יום זוכה חדש. הזכייה 

בכפוף לתקנון המבצע. 
מותג  הינו  סטארקיסט 
הטונה המוביל בישראל, הפועל 
מקפידה  החברה  מ-1999.  החל 
הגדלים  טונה  דגי  של  דייג  על 
העו־ דייג  שיטות  ועל  בטבע 

של  המחמירים  בתקנים  מדות 
סטארקיסט  האירופי.  האיחוד 
בריאות  על  רק  לא  מקפידה 
על  גם  אלא  וטעמם  המוצרים 
לאורך  ובקרה  איכות  בטיחות, 
השיווק  הייצור,  תהליכי  כל 
אותם  הגלם  חומרי  וההפצה. 
למוצריה  בוחרת  סטארקיסט 
מובחרים  גלם  חומרי  הינם 
בפי־ רק  משתמשת  והחברה 
האיכותי  החלק  הטונה,  של  לה 
מש־ חומרים  ללא  והכל  ביותר 

מרים.  אז שיהיה בתיאבון!

מפתחים: מחזור גיוס חדש 
לטירונות ההייטק החרדית

תכניות הטירונות (Bootcamp) לעולם ההייטק הן הדבר החם בתעשייה 
העולמית, כעת גם טירונים חרדים מצטרפים לתעשיה

חרי בכ :‡מ
לעולם  ההכשרה  מסלולי 
מפר־ להיות  יכולים  ההיי-טק 
בש־ מתגמלים  ולא  יקרים  כים, 
לאחרונה,  עד  הראשונות.  נים 
התחלתית  למשרה  להיכנס  כדי 
היה  בישראל,  היי־טק  בחברת 
תואר  בלימודי  להתאמץ  צורך 
בשנים  המחשב.  במדעי  ראשון 
האחרונות החלו לאמץ בתעשיית 
הטירונות  מודל  את  ההייטק 
מפתחים  להכשיר  כדי  הצבאית 
ומתכנתים בכירים בצורה מהירה 

ואינטנסיבית.
מגיע  העולמי  הטרנד  כעת, 
מצליח  ואף  החרדי  למגזר  גם 
בו־ בינלאומית  בחברות  לשלב 
הרא־ הטירונות  ממחזור  גרים 
(טירונות)  הבוטקמפ  תכנית  שון. 
'מפתחים',  שנקראת  החרדית 
מצ־ חרדים  לגברים  מיועדת 
הכ־ מסלול  להם  ומציעה  טיינים 
המשתתפים  את  שמוביל  שרה 
בצמרת  נחשקים  לתפקידים  בו 
וחצי  שנה  בתוך  ההיי-טק  עולם 
של  מלאה  התמסרות  תוך  בלבד, 

התלמידים ללימודים. 
אופי  מפתיעה,  בצורה 
מאוד  דומה  בתכנית,  הלימודים 
שברובם  ישיבתיים  ללימודים 
אלא  פרונטליים  לימודים  אינם 
הלימודים  בחברותא.  לימודים 
לימודים  תכניות  פי  על  בנויים 

כלים  הקניית  תוך  למחוננים, 
יציר־ ולפיתוח  בחומר  להעמקה 
תיות. גם צוות ההוראה במסלול, 
בעלי  אקדמיה  מאנשי  מורכב 
אינטנ־ לימודים  בתכניות  ניסיון 
סיביות ורקע עשיר בעולם ההיי-

טק ותעסוקת חרדים.
לבוגרים  במקביל  כעת, 
בימים  שמשתלבים  ראשונים 
הייטק  בחברות  בעבודה  אלה 
של  התחלתי  בשכר  בינלאומיות 
גיוס  סבב  נערך  ש"ח,  כ-10,000 
נוסף  טירונות  למחזור  מהיר 
חרדים  לגברים  הוא  גם  שמיועד 
מצ־ בתחום)  רקע  כל  ללא  (גם 
מו־ כבעלי  שמוגדרים  טיינים, 
יכולת  עם  חדה  ותפיסה  טיבציה 

לפתור סוגיות מורכבות בדרכים 
יצירתיות. 

שמכשי־ לתכנית  כיאה 
של  הבא  העילית  דור  את  רה 
המשתתפים  ההייטק,  תעשיית 
קפ־ וסינון  מיון  תהליך  עוברים 
התא־ את  לבדוק  במטרה  דני 
שלהם  והיכולות  הכישורים  מת 
עבור  האינטנסיבים.  ללימודים 
את  שיעברו  התכנית  משתתפי 
ההשתתפות  הקפדני,  הסינון 
ובנו־ עלות  כל  ללא  הינה  בקורס 
סף כל תלמיד זכאי למלגת קיום. 
הת־ הלימודים,  מסלול  בסיום 
נחש־ במשרות  ישולבו  למידים 
הגדולות  ההיי-טק  בחברות  קות 

והמובילות בארץ.

חוויה שהיא מסורת: 'עולים 
לירושלים 4' יוצא לדרך

היערכות שיא לקראת ה-אירוע של בין הזמנים בירושלים, שיתקיים זו השנה 
הרביעית ברציפות עם שפע אטרקציות, חוויות לכל המשפחה ◆ והשנה: שלל 

פעילויות וחידושים שיהפכו את החוויה לבלתי נשכחת ◆ כל הפרטים

חרי בכ :‡מ
ההכנות  ונשלמות  הולכות 
 –  "4 לירושלים  "עולים  לקראת 
המשפ־ לכל  האטרקציות  מתחם 
חה שהפך לשם דבר בציבור  הח־
רדי. השנה מתקיימים האירועים 
בפעם  הענק  המתחם  במסגרת 
הרביעית, כאשר כבכל , גם השנה 
אטרק־ משפע  המבקרים  ייהנו 
במחיר  וחוויות  פעילויות  ציות, 

השוה לכל נפש. 
עמלו  והכנה  חשיבה  צוותי 
תקופה ארוכה  על הקמת מתחם 
 17,000 על  המשתרע  ההפעלה 
בבנייני  הקונגרסים  במרכז  מ"ר 
בהשקעה  בירושלים.  האומה 
תודות  תקדים  חסרת  תקציבית 
ירוש־ עיריית  של  להתגייסותם 
 . ומורשת  ירושלים  ומשרד  לים 
ראש העיר משה ליאון היה מעו־
רב באופן אישי בפרוייקט כאשר 
ההוראה שלו לכל הנוגעים בדבר 
היתה לעשות הכל כדי לספק את 
המיוחדים  והתכנים  הפעילויות 

לעשרות אלפי המשתתפים.. 
נעשתה  המתחם  בניית 
גור־ של  פורה  פעולה  בשיתוף 
ירושלים  בעיריית  המקצוע  מי 
שע־ ומורשת  ירושלים  ומשרד 
האתגרי  המתחם  את  לבנות  מלו 
חווית  את  יעניק  אשר  והמיוחד  
הח־ למשפחה  המושלמת  הקיץ 
אטר־ של  בבחירה  החל  רדית; 
בהתאמה  וכלה  חדשניות  קציות 
 , החרדי  הציבור   לצרכי   נכונה 
חוויה  של  התפיסה  מתוך  זה  כל 
הגילאים  לכל  כוללת  משפחתית 

שיצאו בטעם של עוד. 
הפ־ ימי  מספר  השנה  גם 
על  יעמוד  המתחם  של  עילות 
בשנים  כזכור,  ימים.  חמישה 
עמד  הימים  מספר  הראשונות 
בשנה  כבר  אך   , ימים  עלשלושה 
את  להאריך  הוחלט  שעברה 
הביקוש  לאור  ביומיים  האירוע 
הגבוה, שבא לידי ביטוי בלמעלה 
ממאה אלף מבקרים, מספר שצ־

פוי אף לגדול השנה.
מה בתפריט? 

המבקרים  אלפי  עשרות 
המ־ לכל  אתגרי  מפארק  ייהנו 
ענק,  מתנפחים  מתחם  שפחה, 
מי־ תערוכת  לילדים,  ג'ימבורי 
ניאטורות, מיצג תלת מימד, מש־
חקי חשיבה נושאי פרסים, סדנת 
ומתחם  צילום  מתחם  דרבוקות, 

תחרויות..
השנה  לא!  ממש  נגמר? 
ממופע  גם  המשתתפים  ייהנו 
לי־ מעלין  (הכל  סוחף  חושי  רב 
מתחמים   (!) ארבעה   ,(4 רושלים 
של "ג'ונגל ירושלמי" כולל פינת 
אקס־ חווית   , חיים  בעלי  ליטוף 
טרים של "המרפסת המעופפת", 
ואפילו  מסעיר  אקשן  מתחם 

מתחם של ים ירושלמי. 
מה־ הכל:  לא  כמובן  וזה 

מודרכים  סיורים  ייצאו  מתחם 
ללא עלות לאתרים ההיסטוריים 
בירושלים. מדובר בין היתר בעיר 
צד־ מערת  העתיקה,  העיר  דוד, 

קיהו וקשת דוידסון.
מתי זה בדיוק קורה? ואיך 

מבטיחים כניסה למתחם?
תחל  הפארק  פעילות 
ותסיים  באב  כ"ד  ראשון  ביום 
25-) אב  כ"ח  חמישי  ביום 
הקונגרסים  במרכז   (29/08/19
בבנייני האומה בירושלים. שעות 
השעות:  בין  המתחם,  פעילות 

 .16:00-21:00  10:00-15:00
כרטיס  ברכישת  הכניסה 
 15 של  מסובסד  במחיר  מראש 
החל  למשתתף  בלבד  שקלים 
בכר־ כרטיסים  רכישת   .3 מגיל 
שמספרו  בטלפון   אשראי  טיס 

.0772223000
את  לרכוש  אפשר  כן  כמו 
המכירה  בעמדות  הכרטיסים 
הקהילתיים  במינהלים  שיש 
נו־ מכירה  מוקדי  בירושלים. 
רחוב  –פז  גל  בירושלים:  ספים 
רחוב  בורדו   .11 ישראל  מלכי 
ברק:  בני  רוממה.   16 אהליאהב 
גל פז רחוב רבי עקיבא 88. ביתר 
חיימקה  של  במכולת  עילית: 
  .70 ממעזריטש  המגיד  ברח' 
אשדוד: בסניף שפע מרקט ברח' 
אברהם שפירא 36. מחסני ניקיון 
הצבעוני 13 רובע ח. בית שמש: 
 .28 אמת  שפת  מתוקי  מכולת 
מודיעין עילית: הבית הלבן רחוב 

יהודה הנשיא 16.  
יקבלו  טלפונית  הרוכשים 
בעמדות  הכניסה  כרטיסי  את 
הכניסה ע"פ הצגת תעודת זהות.

מארגני האירוע מציינים כי 
המו־ למכירה  המרכזית  הסיבה 
מחזות  למנוע  הרצון  היא  קדמת 
כרטיסים  על  התנפלויות  של 
למ־ גם  כמו  למתחם,  בכניסות 
שמגיעים  אנשים  שבו  מצב  נוע 
ויאזלו  מאחר  יתאכזבו  למקום 

הכרטיסים.  . 
הטלמסר שבאמצעותו ניתן  
מתוכנן  הכרטיסים  את  לרכוש 
המ־ את  "מזרים"  שהוא  באופן 

בין  פרופורציונלי  באופן  בקרים 
שנמנעים  כך  והשעות,  הימים 
הקי־ מיכולת  החורגים  עומסים 

בולת של המתחם. 
שהם  מסבירים  המארגנים 
עושים הכל כדי לאפשר לכל מי 
לע־ באירוע  להשתתף  שמעונין 
שות זאת, אך בסופו של דבר יש 
מספר  שקובעת  מקום  מגבלות 
גג, מה שמחייב לתכנן את מספר 
ימים/שעות  לפי  המשתתפים 

מראש. 
"לצד הפעילויות שיש במ־
באתרים  הסיורים  עצמו,  תחם 
זוכים  ירושלים  של  ההיסטורים 
להתעניינות שיא עם יותר ויותר 
בהם  לקחת  שרוצים  אנשים 
ומו־ המארגנים  אומרים  חלק", 
דרמטית  יוגדל  השנה  כי  סיפים 
על  לענות  כדי  הסיורים  מספר 

הביקוש העצום".
פשו־ היא  שלנו  "ההמלצה 

כרטיסים  ולרכוש  להזדרז  טה: 
השווה  סמלית  בעלות  בהקדם. 
הכל  בסך  שקלים   15 נפש.  לכל 
במתחם  מגוונות  לאטרקציות 
מו־ לסיורים  אופציה  כולל  ענק 

דרכים
להדגיש  חשוב 
לרבות  כולן,  שהאטרקציות 
בה־ נעשים  השונים,  הסיורים 
תייעצות ובאישור משמרת הקו־

דש והחינוך.
משה  ירושלים,  העיר  ראש 
האירוע:  לקראת  אמר  ליאון, 
הוא  לירושלים"  "עולים  "אירוע 
המשמעותיים  האירועים  בין 
ביותר באירועי הקיץ בירושלים. 
אני מודה לכל מי שסייע ומסייע 
כלל  את  ומזמין  וקורא  בהפקתו, 
שמתגוררות  אלו  המשפחות, 
לבוא  לה,  ומחוצה  בירושלים 
ומחוויה  אמיתי  בכיף  ולהנות 

אמיתית בעיר ירושלים".
ירושלים  העיר  ראש  סגן 
"עולים  מסר:  דייטש  יוסי  הרב 
ירו־ למסורת  הפך  לירושלים 
הציבור  שכל  ייחודית  שלמית 
החרדי הוא חלק ממנה. אני שמח 
החשוב  בפרוייקט  חלק  לקחת 
הזה גם השנה.  זו השנה הרביעית 
הפרוייקט  את  מפיקים  שאנחנו 
והמ־ הפעילויות  כשהיקף  הזה, 
שתתפים מזנקים דרסטית מפעם 
המש־ לכל  מאחל  אני  לפעם. 

תתפים בילוי נעים ובטוח".

האטרקציה הירולשמית מלשפחה החרדית
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רובח

יינסובחוממסיב
̂יúום: מו‡ú „ריי
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רובח

יטובטמזרבןיבניבנכוומברמח
̂יúום: מ בúוי

מעמחועווופרסיםחניכריםנזעבבוירוים
̂יúום: מ‰ ‚ו„úטיין
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רובח

מעמחופרסיםנבחנימרומניובעפבמוורחייעוםבירוים
̂יúום: מ‰ ‚ו„úטיין
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רובח

יממערמוכסבורמבביחייםבעעימעזבעבימח
̂יúום: מ‰ ‚ו„úטיין
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רובח

מחברמונכמורמיובבןבנוררבייוסףורנרייך


