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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

יוצאים לאלף השני
מציינים  אנו  שמים  בחסדי  הזה.  לזמן  והגיענו  שהחיינו 

היום את גיליון האלף של עיתון שחרית. בשנים האחרו־

נות היווה שחרית בשורה מרעננת וחדשנית בעולם העי־

תונות החרדית. השילוב בין עיתונות מסורתית לבין שי־

מוש נכון ומבוקר בטכנולוגית הדיגיטל הוכיח את עצמו  

מעל ומעבר. עיתון שחרית הצליח למצב את עצמו כעיתון 

איכותי, מבוקר ונקי, הנותן במה לכלל הציבור החרדי ללא 

התעסקות במחלוקת ורכילות. 

המפרסמים הרבים נדהמים בכל פעם מחדש מההצלחות 

מקומו  את  מכל  יותר  המוכיחים  בעיתון,  הפרסומים  של 

של שחרית במפת העיתונות החרדית. 

את  יום  מידי  שקוראים  נתפסת  הבלתי  האנשים  כמות 

העיתון נותנים לנו את הכוח ואת האמונה להמשיך הלאה 

מעודכן  מוקפד,  איכותי,  עיתון  הנאמנים  לקוראינו  לתת 

ומסונן.

אלף זה אמנם ציון דרך של הישג אליו הגענו עד היום, אך 

תחילת  חדשה.  התחלה  של  סימן  גם  הוא  מידה,  באותה 

לשדרג  ע''מ  הכול  עושים  בשחרית  אנחנו  השני.  האלף 

ולקדם את העיתון עוד ועוד. אל גיליון האלף מצורף מג־

זין כלכלי שבועי חדש 'שחר כלכלי' מבית שחרית. מוסף 

זה, הערוך בטוב טעם, הינו סנונית ראשונה מבין תוכניות 

ימשיך  שחרית  אלו.  בימים  עמלים  אנחנו  עליהם  רבות 

להוביל את מהפכת העיתונות המסורתית וימשיך להיות 

אלטרנטיבה ראויה ואיכותית לשלל הפיתויים הנמצאים 

במרחבי הרשת.

בהזדמנות חגיגית זו, אנצל את הבמה כדי להודות לידי־

די ברוך הכשרונות הרב ישראל פוקס הי''ו העושה לילות 

כימים, כפשוטו ממש, למען הצלחת העיתון.  

תודה מיוחדת לכתבי, עורכי, מגיהי מעצבי ומפיקי העי־

מתוך  ביותר  הטובה  בצורה  מלאכתם  את  העושים  תון, 

תחושת שליחות אמיתית. בזכותם אנו קיימים.

ונסיים בתפילה לבורא על העולמים שהסייעתא דשמייא 

המלווה את העיתון מיום יציאתו לאור ועד הלום, תמשיך 

ללוותינו גם בהמשך הדרך.

עמרם ווייספיש // יו"ר

זה היום עשה ה'
תפילה  כשבפינו  האלף,  גיליון  את  חוגגת  ׳שחרית׳  מערכת 

ותודה לבורא עולם על שזכינו להגיע עד הלום, למספר גבוה 

זה.

הח־ העיתונות  ימי  משחר  הדבר.  כך  לא  מספר?  עוד  נשמע 

החדשות,  כתבי  של  והדפסתם  כתיבתם  מטרת  הייתה  רדית, 

להביא לקוראים יראי השם, סולת נקיה של חדשות ועוד מע־

עיתון  היום  כן  כאז  חלילה.  פסול  של  שמץ  בלי  העולם,  נייני 

שחרית מהווה אלטרנטיבה נקייה וכשרה לעיתונות דיגיטלית.

אנו מודים על העבר ומתפללים ומשתדלים על העתיד. בע־

צוות הכותבים  ישבותו,  לא  ולילה  יום  מדי  פשוטה  לא  בודה 

במטרה  השעון  סביב  עובדים  והחרוצים  המסורים  והעובדים 

להביא בפניכם סולת מנופה.

הרגע הזה, בו אתם פותחים את עיתון 'שחרית' בבוקר, כשהוא 

כבר נושא את המספר 1000, מהווה רגע מכונן עבור כל המעו־

רבים במיזם המוצלח הזה, שתחילתו בספק גדול וסופו בפו־

פולריות הולכת ומרקיעה שחקים...

הקדשה  של  פעמים  מאמץ. 1000  של  פעמים  ב1000  מדובר 

ותשומת לב לכל ידיעה וליטוש לכל תיבה לרגישות הנדרשת. 

1000 פעמים של עיצוב גרפיקה בכל יום מחדש עד השעות 

הקטנות בהם כבר רון יחד כוכבי בוקר. וב"ה מדובר ב-1000 

האיכותי  הקוראים  לציבור  הבאנו  בהן  יום,  ועוד  יום  פעמים 

סולת נקיה מנופה ומשובחת.

מספר הקוראים העולה ומתרבה מיום ליום, מוכיח פעם אחר 

פעם כי הוא ערכי ואנין טעם, וחפץ לקבל ידיעות איכות מתו־

מצתות, אך מאידך אינו מוותר על איכות התוכן המשובח הר־

חוק מן הכיעור ומן הדומה לו. 

כזכור לכולכם, בעת האחרונה קפצה עלינו רוגזם של מרשי־

ליהדות  והיקר  הקדוש  בכל  להילחם  החפצים  אלו  ברית,  עי 

החרדית. גם בימים אלו הם נלחמים מתוך אטימות ורשעות 

בהופעות המיועדות לציבור החרדי. נישא תפילה כי דרך רש־

עים לא תצלח, ואנו נמשיך בדרכנו ובשליחותנו עבור רבבות 

קוראינו.

"שחרית",  עיתוננו  של  הנבחר  השם  בעבר,  ציינו  שכבר  כפי 

מסמל גם את פעמי הגאולה כפי שכתב רבן ואוהבן של יש־

ראל הרה"ק מאפטא זיע"א על התלמידים שהגיעו לעורר את 

רבותיהם במשפט הידוע: 'הגיע זמן קריאת שמע של שחרית'.

נעתיר תפילה שבמהרה נזכה לבשר את הידיעה לה מייחלים 

בעם ישראל כבר קרוב לאלפיים שנה -  על בוא הגאולה במה־

רה בימינו אמן.

ישראל פוקס // מו"ל  
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אשרינו שזכינו להגיע עד הלום גליון ה – 1000 –
ולאו מילתא זוטרתא היא...!

המלאים וגדושים  לטובה  שוים  שכולם  אלף גליונות 

בכמות ובעיקר באיכות ראויה לציבור אנ"ש, נקי מכל 

חשש פסולת ובדל של פסולת כבר יצאו עד היום הזה!

על כך נאמר בשיר וברננה ובהודיה מעומקא דליבא 

לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  "ברוך  עולם:  לבורא 

הזה"!

מה־ החל  עתון  בארגון  במקצת  ולו  שמתמצא  מי  כל 

להוצאה  ועד  העריכה  הכתיבה  הביצוע,  רעיונות, 

עליהם  בדרך  נערמים  וכו'  קשיים  כמה  יודע  בפועל, 

צריך להתגבר כל העת צוות העורכים והכתבים לר־

בות המפיקים, ועל כך צריך להודות לבורא עולם על 

שזכינו להגיע עד הלום בס"ד מתוך הצלחה מרובה.

יותר  האחרונות  בשנים  נקלט  ב"ה  "שחרית"  עתון 

והע־ החוגים  מכלל  שיחיו  אנ"ש  קהל  בקרב  ויותר 

דות, המבקשים כל בוקר דרך קבע לעקוב אחר סקי־

והמעניינת  המסקרנת  הפרשנות  לרבות  המאורע  רת 

ב"שחרית"  כי  המה  יודעים  שכן  "שחרית",  בעתון 

של  סופריה  ובחירי  מטובי  ומיומן  מקצועי  צוות  יש 

את  ביסודיות  היטב  לסקר  היודע  החרדית  היהדות 

המתבקש  כפי  גבוהה  ברמה  ההיבטים  מכל  המאורע 

לשון  של  חשש  כל  ללא  הכל  ומעל  יוקרתי.!  מעתון 

הימנה  להתרחק  נצטוינו  עליה  אשר  ורכילות  הרע 

כמטוחי קשת.

הנפלא  בעתון  ימים  כשנתיים  מזה  שכותב  כאחד 

והיחודי "שחרית", ומקבל כסדר תגובות ציבור הקו־

ראים, רואה מתקופה לתקופה עד כמה העתון מאתגר 

ומסקרן יותר ויותר את רבבות הקוראים אשר עוקבים 

אחריה ונצמדים לכל מילה כתובה בעירנות גבוהה.

לחדור  העתיד  אל  הפנים  עם  עתה  נמצא  "שחרית", 

לעוד ועוד קהלים, לעוד ועוד חוגים ומגזרים, מתוך 

תקווה ושאיפה ברורה להשתכלל עוד ועוד הן בתכ־

נים והן ברמה הראויה שהציבור דורש כל הזמן.

"שח־ המערכת  ומנהלי  לראשי  לב  מקרב  ברכותינו 

רית" שיזכו ללכת מחיל אל חיל בעבודת הק', לשבי־

עות רצונם של רבבות הקוראים האמונים על העתון 

דבר יום ביומו, ובעזה"י נחוג בקרוב את עתון ה 2000 

– ובהמשך את העתון ה – 3000 – וכן הלאה בס"ד מתוך 

הצלחה מרובה. אכי"ר.

אשרינו שזכינו // הרב יצחק רבינוביץ  
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האלף לך שלמה
"ואלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא" (מלכים 

א, ג, ד)

ה'",  את  אודה  "הפעם  לאה  אמרה  יהודה,  כשנולד 

התעוררה  הרביעי  בבן  רק  מדוע  המפרשים,  מקשים 

בבנה  כבר  כך  עשתה  לא  ומדוע  לה'?  להודות  לאה 

הראשון?

חיים  רבי  הגאון  מיר,  ישיבת  ראש  כך  על  תירץ 

אחת  שלכל  לאה  סברה  בתחילה  זצ"ל:  שמואלביץ 

מארבעת האימהות יהיו 3 בנים, אך כשילדה את בנה 

שח־ ומה  נכון,  אינו  כלל  חשבונה  כי  הבינה  הרביעי, 

אמרה  לפיכך  לה.  הגיע  לא  כלל  לה",  ש"מגיע  שבה 

שלושת  על  גם  מחודשת  בהודאה   – ה'  אודה  הפעם 

בניה הקודמים. 

משבאנו לגיליון ה-1000, אנו נוכחים לראות כי עלי־

ומהראשון  הגיליונות,  אלף  כל  על  מחדש  להודות  נו 

שבהם.

תודה לבורא עולם היוצר יש מאין, שבכל יום עושה 

גיליון  לציון  הלום  עד  והביאנו  בכפליים,  חסד  עמנו 

חשוב זה.

תודה למנכ"ל העיתון הרב עמרם ויספיש ולמו"ל הרב 

(ובעיקר  יום  מדי  וטורחים  העמלים  פוקס,  ישראל 

מדי ליל), למען תהא המלאכה שלמה, ונזכה לברך על 

המוגמר. 

בליקוט  העמלים  הכותבים  לצוות  מיוחדת  תודה 

הקו־ עבור  והראויות  המתאימות  הידיעות  ואיסוף 

ראים, ואחרונים חביבים לקוראים עצמם, המחכימים 

אותנו רבות בהארותיהם ובביקורת הבונה והמחכימה.

ונסיים בברכתו של הנביא ישעיה (נד, יז) "כל כלי יוצר 

עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשי־

עי", וכפירושו של המלבי"ם: "כל כלי", אשר "יוצר" 

ויעשה להיות מזומן "עליך לא תצלח", וכן אם ירצה 

מי לנצחך במשפט תרשיעי אותו, רוצה לומר בין מי 

מי  בין  חזקה,  וביד  בחרב  מאמונתך  להטותך  שירצה 

שירצה להטותך ע"י וכוחים וטענות לא יצלח.

ה'  שיזכנו  העתיד,  על  ובבקשה  העבר  על  בהודיה 

להודות לו עוד אלפים רבים של גליונות.

חיים ויינשטוק // עורך אחראי  
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להודות ולהלל
יום יציאת גיליון האלף של עיתון שחרית הוא 

את  שהחל  שחרית  עיתון  כולנו.  עבור  חג  יום 

אל  הגיע  חששות,  מעט  בלא  החדשנית  דרכו 

ניצחת  הוכחה  המהווה  מספר  האלף,  גיליון 

בס''ד לכל מי שהטיל בו ספקות. 

ונחשפים  העיתון,  את  היום  פותחים  כשאנחנו 

תודותינו  את  חייבים  אנחנו  האלף,  למספר 

אולי  זה  היקרים.  לקוראינו  ובראשונה  בראש 

אך  פומפוזי,  שיאמרו  יהיו  קלישאתי,  נשמע 

צעדינו.  בכל  אותנו  המנחה  האמת  זו  בשבילנו 

בוקר  מידי  מחכים  רבים  כה  שאנשים  הידיעה 

זו  היא  שלהם  המייל  בתיבת  העיתון  לקבלת 

שנותנת לנו את הכוח ואת הדלק להמשיך לע־

בוד ולעשות את המיטב עבורם.

שהיא  זכות  לעצמינו  רואים  בשחרית  אנחנו 

ולהצ־ העיתון  את  לפתח  להמשיך  חובה 

מוסף  הזמן.  כל  חדשים  מקומות  אל  אותו  עיד 

'שחר כלכלי' המצורף היום אל העיתון הוא רק 

נו־ אותם  וההוספות   השדרוגים  ממערך  חלק 

סיף לעיתון בעזרת ה' יתברך. לאורך כל הדרך 

עומד לנגד עיננו הרצון לתת לכם הקוראים, את 

העיתונות המעודכנת ביותר, החדשנית ביותר, 

האיכותית ביותר והמסוננת ביותר, כדי שתוכלו 

להמשיך ולמצוא בשחרית בית.

מספר האלף הוא הזדמנות נהדרת להודות לכל 

החברות, משרדי הפרסום והלקוחות הפרטיים 

על האמון אותו הם נותנים בשחרית מידי יום. 

הייחודי  הפונטציאל   את  שזיהו  המפרסמים, 

והולך  הגודל  אמונם  את  מביעים  העיתון,  של 

בעיתון ונותנים לנו את האפשרות להמשיך עוד 

ועוד.

נעתיר  העבר,  על  העולמים  כל  לבורא  בהודיה 

על העתיד. כה ייתן ה' וכה יוסיף אלף פעמים.

הלל ורטהיימר // סמנכ"ל שיווק 
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"ימים על ימי אלף תוסיף"...
"מקום שנהגו" אל ישנה מן המנהג נכתב במסכת פס־

חים. וזה כבר הפך לרקטוריקה קבועה בעיתונות הח־

רדית, כאשר המספרים מהווים סיבה למסיבה. 

זה קורה בדר"כ כך, כתקופה מקדימה לפני שמגיעים 

למעגל  השיווק  אנשי  נכנסים  דרך,  ציון  של  למספר 

שעות,  מוסיפים  והיחצני"ם  המפיקים  נרחב,  עבודה 

מאוד  יתכן  עגול.  המספר  ציון  ל...  מתכוננים,  הכל 

היסטו־ "גליונות  מכיל  שהבוידעם  אלו  מבין  שאתם 

ריים" שמכבש הדפוס פלט אותם באותה תקופה. לך 

תדע אולי ביום מן הימים ניתן יהי' למכור אותו במכי־

רה פומבית כגליון היסטורי....

פשר  את  את  מבינים  אנו  הציניקנים.  יאמרו  אוקיי, 

החגיגה. אך חגיגות 1000? מילא אם מדובר בשבועון, 

ביומון  אך  שנים  כ-20  מציינים  גליונות   1000 ניחא, 

המופיע מידי יום מהן פשרן של החגיגיות הזו, סה"כ 

קצת יותר משלוש שנים.

יותר מזה יקשו, אלף גליונות? בסדר, עוד מספר... אני 

יכול לציין כבר מחר את מספר 2000 בלחיצת מקש...

קוראי  רבותי,  האלף,  גליון  לא  זה  ברצינות,  ועכשיו 

ומדפדפי העיתון! זהו גליון ה-1, גליון ה-2 גליון ה-3 

גליון ה-4 גיליון ה-5.... יש לכם סבלנות? אפשר לה־

משיך....

אם תרצו זהו כוח ההתמדה, של אחד ועוד אחד, כאשר 

כ"א חשוב בפני עצמו, כל גליון לכשעצמו מוסיף עוד 

נדבך לבניין הזה שבלעדיו לא היינו מגיעים אל גליון 

ה-1000 בסייעתא דשמיא. זהו מוסר השכל גם לתחום 

הרוחני בלימוד התורה ואכהמ"ל.

•••

העיתונות החרדית משחר יסודה הוקמה בכדי להיות 

בבחינת ויגזול את החנית, גדולי ישראל, בעיניים צו־

פיות, הביטו למרחקים והבינו כי יש לגזול את החנית 

ולהקים עיתון חרדי, עוד באירופה היהודית של טרם 

השואה יצאו לאור עיתונים חרדיים, ודפי ימי הסיטו־

ריה יוכיחו.

כאן בארץ ישראל היה זה בשעתו "המודיע" שהוקם 

הוקם  תש"י  אלול  בחודש  שנים.  משישים  יותר  לפני 

העיתון שהיה לחידוש. 

שנים חלפו ומרוצות הזמן עשו שלהם, נוספו עוד ועוד 

עיתונים לציבור החרדי, אלו הלכו ופרחו ובעיקר בע־

שור האחרון.

העיתונות בשחור לבן נזנחה לטובת הפרינט הצבעוני 

כבר  העץ  נטול  הכרומו  נייר  גם  וכיום  מיוקרו  שהוזל 

הפך לנפוץ ביותר.

אין זה סוד כי בעולם הרחב מאבדים עיתונות הפרינט 

עובר  הגדול  העולם  הדיגיטל.  לטובת  גדולים  נתחים 

לחדשות דיגיטליות, יחד עם קוצר רוח ואיבוד הסבל־

נות לקריאת מאמרים ארוכים. הקורא הממוצע שסדר 

יומו נשטפים במבול של ידיעות, רוצה היום את התפ־

ריט המבוקש: חדש, קצר ולעניין!

ובמסגרת זו וכהיערכות נכונה לעידן הדיגיטלי שהולך 

ותופס תאוצה, הגיע "שחרית" והתפרץ לדלת הפתו־

חה, בכנפיו הביא את הבשורה הטובה בשביל אלו המ־

שתמשים במייל לצורך פרנסתם, למען יוכלו להתע־

דכן בחדשות באופן קצר וקולע, נקי ומנופה מכל רבב.

•••

ומהפן המקצועי לא אחסוך במילים.

שולחן העיצוב הינו המרזב אליו מתנקזים כל הדילים 

חדשות  כל  מאידך,  המפרסמים  הגופים  עם  היומיים 

היום שנקבצו בעמל ע"י צוות הדסק והכתבים מאידך, 

כל הרחב בחש ממסדרונות המערכת במשך היום מגיע 

אל קו הסיום כאן בסטודיו.

ועימוד  בעיצוב  בעיתון  יומיומי  חלק  שנוטל  כאחד 

העיתון, יחד עם עמיתי ר' אהרן יורוביץ, יכולני להעיד 

על המסירות הרבה של עובדי העיתון על כל אגפיו. 

כל עובד חש ש'שחרית' אצלו זו עוד תפילה יחד עם 

וסייעתא  להצלחה  תפילה  נושא  הוא  שחרית  תפילת 

דשמיא.

וכן, גם על המעצב הגרפי מוטלת אחראיות רבה, לפ־

עמים תוך כדי עימוד נצטרך להגיה טעות שנשמטה, 

תמונה שלא במקומה, שורה שלא עומדת נכון וכדו'.

שנז־ תוסיף"...  אלף  ימי  על  "ימים  בברכה  נסיים 

וביאת  השלימה  הגאולה  על  העיתון  מע"ג  לבשר  כה 

משיח צדקנו, עוד לפני גליון ה-1001!, הלוואי ונזכה.

מנשה הורוביץ // מעצב גרפי 

זָכַר לְעֹולָם ּבְרִיתֹו ּדָבָר צִּוָה לְאֶלֶף ּדֹור: (תהלים פרק קה)
אמת  ה"אמרי  בעל  מגור  הרבי  של  מכתבו  ידוע 

זי"ע אותו כתב לחיזוק העיתונות החרדית, למען 

מכת־ ב"אסיפת  (נדפס  זרים.  בשדות  ירעו  לא 

בים"). בשעתו היה זה צורך השעה, והרבי בעיניו 

הצופיות ידע כי זה הדבר שיציל את הציבור מלי־

פול ברשת דעותיהם הכוזבות של כותבי הטורים 

בעיתונות הכללית. 

גדל  החרדי  הציבור  רבות,  שנים  חלפו  מאז 

כבר  הפך  החרדי  והעיתון  לשער  שאין  בממדים 

חרדים  עיתונים  ארבעה...]  [או  לשלושה  מזמן 

יש־ גדולי  התריעו  עליו  שהצורך  אלא  יומיים. 

ראל דאז, התחדש בתקופתנו ביתר שאת וביתר 

עוז. כי בעוד שהעיתונים הללו מגיעים מדי בוקר 

הרי  הבניינים,  בפתחי  הידנית  הדואר  תיבת  אל 

שבדורנו – הדור האלקטרוני – נוצר מחדש צורך 

הב־ לחומר  תחליף  שיהווה  חרדי  לעיתון  עצום 

האלקטרוני.  בדואר  יום  יום  המופץ  לתי-מסונן 

המ־ "שחרית",  הנפלא  העיתון  הוקם  כך  לשם 

נוהל על ידי יהודים חרדים ויראי שמים, בפיקוח 

הקוראים  יוכלו  למען  הרבנים,  ועדת  ובביקורת 

לקבל חומר ענייני, מכובד, מעניין, וראוי לשמו.    

על כן, יום זה, בו זוכים אנו לראות את גליון האלף 

של "שחרית", יום ברכה הוא. ואף אנו נברך את 

צא)  פרק  (תהלים  הקודש:  במלאכת  העוסקים 

ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך"! דְּ "ִיּפֹל ִמצִּ

הרב מ. סרולוביץ  // מגיה  
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פיות, הביטו למרחקים והבינו כי יש לגזול את החנית 

ולהקים עיתון חרדי, עוד באירופה היהודית של טרם 

השואה יצאו לאור עיתונים חרדיים, ודפי ימי הסיטו־

ריה יוכיחו.

כאן בארץ ישראל היה זה בשעתו "המודיע" שהוקם 

הוקם  תש"י  אלול  בחודש  שנים.  משישים  יותר  לפני 

העיתון שהיה לחידוש. 

שנים חלפו ומרוצות הזמן עשו שלהם, נוספו עוד ועוד 

עיתונים לציבור החרדי, אלו הלכו ופרחו ובעיקר בע־

שור האחרון.

העיתונות בשחור לבן נזנחה לטובת הפרינט הצבעוני 

כבר  העץ  נטול  הכרומו  נייר  גם  וכיום  מיוקרו  שהוזל 

הפך לנפוץ ביותר.

אין זה סוד כי בעולם הרחב מאבדים עיתונות הפרינט 

עובר  הגדול  העולם  הדיגיטל.  לטובת  גדולים  נתחים 

לחדשות דיגיטליות, יחד עם קוצר רוח ואיבוד הסבל־

נות לקריאת מאמרים ארוכים. הקורא הממוצע שסדר 

יומו נשטפים במבול של ידיעות, רוצה היום את התפ־

ריט המבוקש: חדש, קצר ולעניין!

ובמסגרת זו וכהיערכות נכונה לעידן הדיגיטלי שהולך 

ותופס תאוצה, הגיע "שחרית" והתפרץ לדלת הפתו־

חה, בכנפיו הביא את הבשורה הטובה בשביל אלו המ־

שתמשים במייל לצורך פרנסתם, למען יוכלו להתע־

דכן בחדשות באופן קצר וקולע, נקי ומנופה מכל רבב.

•••

ומהפן המקצועי לא אחסוך במילים.

שולחן העיצוב הינו המרזב אליו מתנקזים כל הדילים 

חדשות  כל  מאידך,  המפרסמים  הגופים  עם  היומיים 

היום שנקבצו בעמל ע"י צוות הדסק והכתבים מאידך, 

כל הרחב בחש ממסדרונות המערכת במשך היום מגיע 

אל קו הסיום כאן בסטודיו.

ועימוד  בעיצוב  בעיתון  יומיומי  חלק  שנוטל  כאחד 

העיתון, יחד עם עמיתי ר' אהרן יורוביץ, יכולני להעיד 

על המסירות הרבה של עובדי העיתון על כל אגפיו. 

כל עובד חש ש'שחרית' אצלו זו עוד תפילה יחד עם 

וסייעתא  להצלחה  תפילה  נושא  הוא  שחרית  תפילת 

דשמיא.

וכן, גם על המעצב הגרפי מוטלת אחראיות רבה, לפ־

עמים תוך כדי עימוד נצטרך להגיה טעות שנשמטה, 

תמונה שלא במקומה, שורה שלא עומדת נכון וכדו'.

שנז־ תוסיף"...  אלף  ימי  על  "ימים  בברכה  נסיים 

וביאת  השלימה  הגאולה  על  העיתון  מע"ג  לבשר  כה 

משיח צדקנו, עוד לפני גליון ה-1001!, הלוואי ונזכה.

מנשה הורוביץ // מעצב גרפי 

זָכַר לְעֹולָם ּבְרִיתֹו ּדָבָר צִּוָה לְאֶלֶף ּדֹור: (תהלים פרק קה)
אמת  ה"אמרי  בעל  מגור  הרבי  של  מכתבו  ידוע 

זי"ע אותו כתב לחיזוק העיתונות החרדית, למען 

מכת־ ב"אסיפת  (נדפס  זרים.  בשדות  ירעו  לא 

בים"). בשעתו היה זה צורך השעה, והרבי בעיניו 

הצופיות ידע כי זה הדבר שיציל את הציבור מלי־

פול ברשת דעותיהם הכוזבות של כותבי הטורים 

בעיתונות הכללית. 

גדל  החרדי  הציבור  רבות,  שנים  חלפו  מאז 

כבר  הפך  החרדי  והעיתון  לשער  שאין  בממדים 

חרדים  עיתונים  ארבעה...]  [או  לשלושה  מזמן 

יש־ גדולי  התריעו  עליו  שהצורך  אלא  יומיים. 

ראל דאז, התחדש בתקופתנו ביתר שאת וביתר 

עוז. כי בעוד שהעיתונים הללו מגיעים מדי בוקר 

הרי  הבניינים,  בפתחי  הידנית  הדואר  תיבת  אל 

שבדורנו – הדור האלקטרוני – נוצר מחדש צורך 

הב־ לחומר  תחליף  שיהווה  חרדי  לעיתון  עצום 

האלקטרוני.  בדואר  יום  יום  המופץ  לתי-מסונן 

המ־ "שחרית",  הנפלא  העיתון  הוקם  כך  לשם 

נוהל על ידי יהודים חרדים ויראי שמים, בפיקוח 

הקוראים  יוכלו  למען  הרבנים,  ועדת  ובביקורת 

לקבל חומר ענייני, מכובד, מעניין, וראוי לשמו.    

על כן, יום זה, בו זוכים אנו לראות את גליון האלף 

של "שחרית", יום ברכה הוא. ואף אנו נברך את 

צא)  פרק  (תהלים  הקודש:  במלאכת  העוסקים 

ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך"! דְּ "ִיּפֹל ִמצִּ

הרב מ. סרולוביץ  // מגיה  
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פידבק משלו אכלנו
צועד לו אדם לתומו ברחובה של עיר. בעודו פוסע להנאתו 

נפל לפניו רצון לענג את נפשו בפיסת עוגה איכותית. נכנס 

לפניו  והנה  וכה,  כה  ויפן  הקרובה,  הקונדיטוריה  אל  הוא 

ניצבות עשרות עוגות. זו בחושה וזו קצופה, זו עם 10 שכ־

בות ומתחרתה עם 20 שכבות, שוקולד וגבינה, נוגט וחל־

בה, מבחר עשיר במיוחד. ותתאווה נפש האיש לקבוע לו 

קונדיטוריה זו למקום מושבו הקבוע. "הן נוהג אני לפתוח 

את יומי בשתיית כוס קפה מהביל ולצידו מאפה איכותי, 

ואם המבחר פה כה גדול, מדוע שלא אשב לי פה?". 

ושלושים,  שבע  בשעה  בוקר,  ומדי  מיודעינו,  היה  דייקן 

נכנס אל המקום והתיישב לטקס שתיית הקפה. נוהג היה 

מזו,  לקח  לפעמים  לקפה.  ציוות  אותן  העוגות  את  לגוון 

ולעיתים דווקא מזו... התענג על הטעם והמרקם עד שה־

רגיש כי בשל ומוכן הוא לצאת ליום עבודתו. או אז היה 

אורז את תיקו, משלם על עוגתו, ויוצא אל שגרת יומו. 

בוקר אחד קרה הדבר. נכנס האיש אל הקונדיטוריה, וב־

זה,  ביום  חיכו  את  תענג  אשר  העוגה  בדבר  מהרהר  עודו 

יצא אדם מחדר צדדי, כולו עייף ומותש, בגדיו מלוכלכים, 

אתה?"  "מי  ידיו.  על  קצפת  ושאריות  קמוחות  שערותיו 

נחרד האיש, "מה מעשיך בקונדיטוריה יוקרתית זו?". ולא 

סחבות  לובש  לראות  שהתפלא  אלא  הייתה,  צרה  שעינו 

המסתובב במקומות אלה.

"מי אני?" חייך האיש בעייפות, "אני הוא הקונדיטור העו־

מד מערב עד בוקר, בוחש, מקציף, מערבב, אופה ומרכיב 

את העוגות האלה שלפניך, ודואג שכל בוקר בהיכנסך אל 

"ואת  ואיכותיות".  טריות  לפניך  העוגות  יעמדו  המקום 

סיפוקי על עמלי ויגיעתי", המשיך לובש הסחבות, "רואה 

בך  אני  צופה  שבמטבח,  הקטן  בחלוני  עת  יום  מידי  אני 

מתענג על עוגותיי, כשאתה סמוך ובטוח כי אם העוגה הזו 

נמצאת בקונדיטוריה הזו, היא טעימה".

הצט־ אליו  שחרית,  עיתון  עת  האלף,  חגיגות  זמן  בהגיע 

רפתי לא מזמן, חוגג את הגליון המיוחד הזה ומציין אבן 

דרך משמעותית בדרכו, זה הזמן להודות לכם הקוראים. 

המח־ על  הפידבקים,  על  בנו,  נותנים  שאתם  האימון  על 

אתם  קריאתכם.  עצם  ועל  ההערות,  ההארות,  על  מאות, 

הכוח האמיתי שנותן לנו את הכוח והרצון להמשיך לכתוב 

הרבות  מעלותיו  שאת  הזה,  המיוחד  העיתון  את  ולהפיק 

אין צורך לפרט – אתם הרי יודעים את זה יותר טוב מכולם.

כה יתן ה' וכה יוסיף והסייעתא דשמייא המלווה אותנו עד 

היום תמשיך להוביל אותנו הלאה והלאה ונמשיך להגיש 

ואיכותית,  מתומצתת  בצורה  החדשות  מיטב  את  לכם 

בסינון קפדני המתאים לאורח חיינו.

ח. פרנקל  // כתב פוליטי  
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מודים על העבר ומבקשים על העתיד
לגי־ טובה  בשעה  הגיע  שחרית  עיתון 

על  להסתכל  הזדמנות  וזו  האלף  ליונו 

העיתון  הוא  שחרית  שמאחורינו.  מה 

הראשון שמשתמש רק בכלים של הזמן 

לקו־ להעביר  כדי  והדיגיטלי  החדש 

ראים תוכן איכותי עם ניחוח של הישן 

והטוב. 

ההגשה  צורת  על  להתפשר  בלי  זאת 

עשרות  המוקפד.  והתוכן  האיכותית 

אלפי המנויים יוכיחו זאת.

עי־ מהחזקת  הצורך  את  פוטר  שחרית 

שלו  לתכנים  לגשת  ומאפשר  פיזי  תון 

גם בפלטפורמות דיגיטליות במשרד או 

בבית. סיימת - סגרת את הקובץ וזהו, 

בלי צורך בסחיבה פיזית של עיתון.

ריבוי  מבורך.  נוסף,  חרדי  עיתון  כל 

העיתונים מאפשר השמעת קולות נוס־

בד־ את המרחב הציבורי  פים ומעשיר 

בהבאת  מצטיין  שחרית  מגוונות.  עות 

מגוון דעות וקולות וזהו יתרונו של עי־

תון איכותי שמקפיד על מגוון בחדשות 

ובדעות. תוך שמירה על עצמאות מחד 

והקפדה על איכות התוכן מאידך.

הקוראים יכולים להיות בטוחים, וודאי 

שמו לב, שהעיתון במגמת שיפור  והת־

מוצר  להם  ומובטח  הזמן,  כל  קדמות 

שיהיה טוב ואיכותי יותר ויותר.

פ. יוחנן  // כתב בריאות ורכב 
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לא פחות מאלף
אם היה משפט שהעביר לנו את חווית הפורים כדבעי בישיבה – היה זה המשפט 

'לא פחות מאלף' בניגון החבד"י הידוע. המשפט הזה הניע אותנו לא פעם כשלגיון 

את  לבקש  מנת  על  ארץ  ונגידי  שועי  של  בביתם  מבקר  היה  המאובזר  'העייזר' 

הפדיון השנתי של תרומתם לארגון עזר נישואין.

בגרונות ניחרים עמדנו שם ושרנו במלוא העוצמה את ההמנון 'לא פחות מאלף' 

כשבליבנו קיננה לה התקווה שהשנה הגביר הנכבד לא יאכזב ויגדיל את תרומתו 

פי כמה וכמה. המציאות הפתיעה לפעמים אבל בדרך כלל נשארנו עם התרומה 

הקבועה ושמחנו שלפחות לא נאלצנו להתמודד עם מצב של ירידה מהסכום הק־

בוע ותחנונים להשארת המצב על כנו.

מאז ועד היום חלפו הרבה מים בנהר אבל עדיין המספר 1000 מרגש אותי כל 

פעם מחדש. בסכומי כסף תמיד הסכום אלף ומעלה מסמל על קניית מוצר חשוב 

לבית. כשעסקתי בעזרה למשפחה נזקקת וקיבלתי בהפתעה תרומה מכובדת מנ־

גיד עלום שם, היה זה המספר אלף ששבה את ליבי וגרם לי להתקשר למשפחה 

ולבשר לה על התקדמות משמעותית בהתרמות. אלף שקלים זה גם הסכום הכי 

גבוה שקיבלתי אי פעם בקנס משטרתי עקב עבירת תנועה לא עליכם. כך שא־

פשר בהחלט לומר שיש בי כבוד גדול למספר אלף ולמשמעות הנגזרת מתוכו 

לכל המשתמע מכך.

הכלכלי  המוסך  את  שאערוך  מנת  על  שחרית  עיתון  ומו"ל  מנכ"ל  אליי  כשפנו 

מבית עיתון שחרית השבתי בחיוב. אבל תנאי אחד הצבתי בעדם, תנו לי להגיע 

ולצאת  והמוכר  האהוב  המספר  עם  להתחדש  בשביל  האלף  לגיליון  אתכם  יחד 
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יצחק סלומון // עורך שחר כלכלי

א' ב': "בֵּית שהם אֶלֶף"
ית' לחדשות המגזר - כבר למעלה מש־ ב כל יום, כל השבוע, "שחרית" איתכם. 'בֵּ

לוש שנים.

י היו בעיניכם כל יום - התוכן, העיצוב, היופי וההדר, כל בוקר מחדש -  ממש 
כחדשים.

ית' אחד  ת כנים נפלאים, מדורים מרתקים - כשאיכות וכמות ועוד איכות יחד ב'בֵּ
נפגשים.

ש חרית" קם ונהיה. מ-1 ל-1,000 הגיע בסערה. כשעיתונות במדיה אפשר לה־
שיג, גם בטהרה.

ה ציבור החרדי קיבל זאת בשמחה. כשערכים קיימים גם בחידושי הטכנולוגיה. 
בשורה נפלאה.

בעמידה  ובגבורה.  בעוז  התורה  בדרך  'שחרית',  בעיתון  צועדים,  היום  ועד  אז  מ 
איתנה, ללא חת ומורא.

לשם,  נקי,  מהודר,  יחיד,  עיתון  פעמים  אלף   - בתוכם  מקפלים  גליונות,  ֶלף'  ֶא 
לתהילה ולתפארת.

ל ילות של עבודה, שעות של השקעה, הביאו עמן 'ֶאֶלף' פעמים יצירה יומיומית 
מיוחדת.

פ ינו מלא תחינה: ה', שים כאן את ברכתך, ונקדש הלאה את שמך. כי זאת מטרתנו, 
ולא אף אחרת.

מ. יו''ד // כתב צבאי-מדיני
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

כתב לענייני חוץ 
"זה לא ילך", הוא פסק בנימה שאינה משתמעת לשתי פנים. 

בכלל  ולמה  עיתון?  להוציא  שתצליח  מאמין  באמת  "אתה 

שמישהו יקרא אותו? כיצד תשיג כותבים? וקוראים? ומפר־

סמים? ובכלל, מי בציבור החרדי (וודאי כאלו שאינם שייכים 

לציבור הזה) יתיישב לקרוא עיתון דיגיטלי? תשמע לי, נראה 

פה לקראת אבדון! זו השקעה כלכלית ללא  לי שאתה הולך 

תחתית ולא אחראית".

אינני יודע זאת בבירור, אבל ניתן לשער כי שיחה שכזו הת־

שכזו  שיחה  כי  מאוד,  ייתכן  לידידיו.  העיתון  מו"ל  בין  נהלה 

התנהלה גם במוחו של מו"ל 'שחרית' עצמו. בכל זאת, מדו־

בר ביציאה לדרך הרת מכשולים. וכמו לכל דבר אחר בחיים, 

ישנם חששות כאלה או אחרים, מוצדקים יותר ופחות.

אך כל זה לא הרתיע את מו"ל העיתון, שכיום יכול להביט על 

פרי עמלו ולטפוח לעצמו על השכם. בכל זאת, מדובר באחד 

העיתונים הפופולריים והידועים של הציבור החרדי ולא רק... 

מדי  המנפיקים  איכותיים,  תוכן  ועורכי  כותבים  עורכים,  עם 

יום עיתון מעניין, מרתק ורווחי. העובדה שאנו אוחזים בגיליון 

האלף מוכיחה עשרת מונים עד כמה נכון היה ללכת על הצעד 

הזה למרות הספקות מבפנים ומבחוץ.

•••

בעוד זמן מה יהיה זה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתמודד 

על קדנציה נוספת כנשיא. כפי שמסתמן, מולו יעמוד מתמו־

דד חזק במיוחד, שהסקרים צופים לו ניצחון. קוראים לאיש 

הזה ג'ו ביידן. ההבדל בין השניים כיום הוא שהאחד הוא נשיא 

ארה"ב בעוד השני רק מתמודד על התואר.

מדוע זה קרה?

למה טראמפ כן וביידן לא? 

מהם.  אחד  לכל  שהייתה  העצמית  באמונה  נעוצה  התשובה 

טראמפ התמודד עם כל הכוח ולא חשש מדבר. לעומתו ביידן 

היסס וקרטע. נתן להילארי קלינטון להוביל והותיר את הבמה 

ריקה בעוד הוא הולך ומתבגר.

האם בסיבוב הזה הוא כן יצליח? ייתכן שכן וייתכן שלא. אך 

מה שזכור לו היטב הוא הימנעותו מהתמודדות מול קלינטון, 

מה שייתכן מאוד כי היה טעות. סנדרס יוכיח, שעל אף מועמ־

דותו השנויה במחלוקת, הצליח לזנב בקלינטון ולפי הסקרים 

אף היה מצליח להביס את טראמפ תוך שהוא זוכה לפופול־

ריות רבה יותר.

•••

עם אמונה כנה זו ביכולת ובצורך להעניק לקוראים במה ראויה 

ותקשורת איכותית, אנו ב'שחרית' נמשיך לספק לכם תקשו־

רת איכותית וראויה, נקייה ומקצועית. כי כיום אף אחד כבר 

אינו יכול להטיל ספק - עיתון 'שחרית' כאן בשביל להישאר.

אברהם וויסמן // כתב לענייני חוץ 
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

"יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים"
מזל טוב לעיתון שחרית - היום י"ל הגליון ה-1000

הדבר התרחש לפני כמעט 3 שנים. יום חג היה אותו יום לצ־

רכני העיתונות החרדית די בכל אתר ואתר, ואם תרצו הרי 

שללא ספק היה זה יום חג מהול לא במעט חששות, כשגיל 

ורעדה משמשים בו בעירבוביא. העיתון הדיגיטלי הראשון 

לציבור החרדי - "שחרית", עיתון זה שאתם קוראים אותו 

טובה  בשעה  הופעתו  את  החל  שלכם,  הפרטי  במייל  כעת 

ומוצלחת, ומני אז ואילך לא פסק מלהופיע, ועד עצם היום 

הזה, ואף הלאה אי"ה.

כשבאים אנו לדבר על עיתון שחרית, מוצאים אנו רבות גם 

את עניין 'הכרת הטוב'. והכרת הטוב הזאת מופנית לא רק 

לעיתון אשר מופיע כאן בארצנו, ארץ הקודש, אלא גם לת־

כמהים  קוראיו  כאשר  תבל.  ברחבי  לו  שיש  העצומה  פוצה 

מדי יום להופעתו. הכרת הטוב, על עצם הופעת העיתון דבר 

יום ביומו, זאת מבלי לחשוב וליזיל כרוכלא את כל המדורים 

בער־ זה  ואם  החול,  בימות  זה  אם  העיתון,  את  הממלאים 

ולרעות  לראות  מעימנו  המונעים  חגים.  ובערבי  שבתות  בי 

בשדות זרים.

אם כן אפוא, כאשר קוראים את העיתון ונהנים מכל רגע של 

קריאה מהנה, לא נותר אלא לקרוא על העיתון "הנה מה טוב 

ומה נעים". שכן הנך יודע כי טוב הוא לעיניים לאחר שעבר 

ניפוי של שלוש עשרה נפות מסולתות. על כל אותם מדורים 

הממלאים את העיתון, אשר עוברים הגהה קפדנית להיותם 

נקיים וזכים מכל רבב.  ושוב, לא בעיתון אחד עסקינן אלא 

- אלף פעמים.

חברי  המערכת,  חברי  במלאכה,  העושים  הם  אלו  ועמם, 

עומדים  אשר  תפקידו,  ועל  מקומו  על  איש-איש  ההנהלה, 

הכ־ האותיות  ליד  ומי  והגשמית,  הרוחנית  ההנהלה  ליד  מי 

תובות לנקותן (תרתי משמע) מכל סיג ורבב, מכל רפש וטיט, 

לבל יעבור בם מקרה רע, כדי שאכן יהיה טוב רואי. כל זאת 

מתוך שליחות אשר מלווה בברכותיהם ובעידודם של גדולי 

הדור והצדיקים.

הגענו ביום זה, לאלף גליונות. ועל כך יש אכן ליתן את מלוא 

הכרת הטוב לעיתון. לא נותר לנו אלא לאחל את מלוא הב־

רכות לעיתוננו החשוב, ולומר בפה מלא "ה'... יוסף עליכם 

ככם אלף פעמים..." אלף פעמים כהנה וכהנה. ויהי רצון שנ־

זכה בקרוב לבשורה הטובה שתופיע בכותרתו הראשית של 

העיתון, כמו שנאמר "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע 

שלום מבשר טוב משמיע ישועה", במהרה דידן. אכי"ר.

ישראל לביא // כתב ועורך מדור בחצרות
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בריך רחמנא דסייען מריש ועד כען
גיליון  את  זו  בתקופה  מציין  "שחרית"  הדיגיטלי  היומי  העיתון 

האלף שלו, אין ספק, זהו תאריך ראוי לציון ותמרור דרך חשוב 

במערכת העיתון, בריך רחמנא דסייען מריש ועד כען.

גיליון האלף הריהו מהוה כעין סיכום לכברת הדרך אותה הלכנו 

עד היום. אלף ימים של עמל ויזע בחומר ועריכה הניבו פירות.

זכיתי בס"ד להימנות כחלק ממערכת העיתון עוד בימי עריסתו, 

מאז שהחל לצאת לאור בעריכת מדור "אוצר הספרים" המסקר 

לאור,  שיצאו  חדשים  קודש  ספרי  אודות  הערכה  מאמרי  ונותן 

אנסה בשרבוטים קצרים לספר אודות מדור זה וחלקו של העיתון 

בו.

כאמור כבר בראשית הופעת הביטאון החל להופיע המדור, ומט־

רתו היתה ועודנה לתת במה מכובדת למחברי ספרים, בהם יוכלו 

בכמה  קיימים  אלו  כעין  שמדורים  למרות  ספריהם.  על  לפרסם 

עיתונים, בעיתוננו התועלת בו רבה. ראשית הסיקור הוא כמעט 

על בסיס יומי. שנית כל מחבר יכול לצרף את פרטי ההתקשרות 

אליו לצורך קניה ישירה ממנו. ועוד תועלות רבות. השירות שניתן 

לצורך זה מצד המערכת לתועלת המחברים שרובם הינם תלמידי 

חכמים מובהקים שאין הפרוטה מצויה בכיסם, הוא ללא תשלום. 

והכל בחפץ לב ובאופן מכובד המאדיר את שמם של תופסי התו־

רה ומחברי הספרים.

במשך השנים בו המדור מופיע נוכחנו לראות את תפוצתו רחבת 

ההיקף של ביטאון זה. מפיצים, בעלי חנויות ספרים ומולי"ם מכל 

רבים  למחברים  לסייע  זכינו  וב"ה  המדור,  אחרי  עוכבים  העולם 

להפיץ את ספריהם בצורה קלה, נוחה ומכובדת ולהביא את דבר 

ה' בכל קצוות תבל.   

אמנם גליון זה הוא גליון האלף, אבל אינו גליון סיכום, אלא עבודה 

רבה לפנינו. ידוע כי כל מסכתות הש"ס מתחילות בדף ב' ולא בדף 

א', ומדוע? אומרים בעלי המוסר וכן מקובל בשמו של הצדיק רבי 

ישראל מרוז'ין זיע"א שיש כאן לקח גדול: עדיין לא הגענו לא'... 

גם כאן, המשיכו בדרככם. 

וליום הוצאת גליון האלף שלוחה ברכתי ברכת הדיוט להנהלת 

המערכת, רבני הועדה הרוחנית, עובדיה וסופריה, הרבו חיל, 

חזק חזק ונתחזק.

הרב נחום סילמן // עורך מדור אוצר הספרים
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מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:

h109910@gmail.com
~~~

המודעות,  לתוכן  אחראית  המערכת  אין 
בפרסומים  ואין  וכשרותן,  אמיתותן  סגנונן, 

משום נתינת גושפנקא כלשהי

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

במערכת העיתון בלבד
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חלקית.  מעונן  עד  בהיר  היום: 
רגילות  יהיו  הטמפרטורות 

לעונה. 

קלה  עליה  עם  נאה  מחר: 
בפנים  בעיקר  בטמפרטורות 

הארץ ובהרים.
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www.shahrit.com
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החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooom

כפל כפלים לתושיה
יום הופעת גיליון האלף של "שחרית", הוא ללא ספק יום 

של חג. חג למערכת, לכותבים, ובטוחים אנו – גם לקוראים.

ראוי לשמוח על הדרך שעשה העיתון, מאז הופיע בגליונו 

הראשון, ועד היום. אך עלינו גם לזכור כי תמיד אפשר וצ־

ריך לשפר ולייעל. ציון גליון ה-1000 צריך להיות נקודת־

ציון של זינוק נוסף קדימה.

במכתב ברכה של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זיע"א למ־

הוא  תשנ"ב,  כסלו  ט'  מתאריך  חב"ד"  "כפר  עיתון  ערכת 

כותב: "וידוע המבואר במעלת מספר חמש מאות – במאמרי 

חז"ל בכלל, ובמאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, תורת 

חמש  "וממספר  מכתבו  את  ומסיים  בפרט".  החסידות, 

מאות יזכו – כפלים לתושי' – למספר אלף וכו' ".

כעת, לאחר שזכינו ל"כפליים לתושיה" - נברך ונאחל כי 

לעוד  ונשלש  נכפיל  ה-1000,  לגליון  להגיע  שזכינו  כשם 

אלפי ורבבות גליונות, שיהיו תמיד בבחינת מוסיף והולך.

הכת־ העיתון,  צוות  לכלל  בזאת  משוגרת  מיוחדת  תודה 

בים היקרים האמונים על מלאכתם, המבקרים, והמגיהים 

שעות,  גבי  על  שעות  ומקדישים  קודש,  מלאכת  העושים 

ישירות  ביומו  יום  מידי  הפאר  יצירת  את  להביא  מנת  על 

אליכם.

ובל נשכח, כי הכוח הטמון בעיתון "שחרית", הינו כוחכם 

ובהארותיכם,  בהערותיכם  בקריאתכם,  יקרים.  ,קוראים 

הנכם מסייעים לקידומו ולשכלולו של העיתון.

בברכת הצלחה 

דבר המערכת 

מדינה במלכוד
אחת מהמדינות המסובכות בעולם מבחינה מדינית היא 
שני  בין  ומפולגת  מפוצלת  הערבית  המדינה  עיראק. 

השיעים.  הם  היחסי  הרוב  שהינו  האחד  החלק  חלקים, 

הסונים,  המוסלמים  נמצאים  המתרס  של  השני  מהצד 

אותם  לכנות  ניתן  לא  כלל  הרוב,  אינם  שהם  שלמרות 

ממספר  אחוזים  כארבעים  מונים  יחדיו  הם   - מיעוט 

לבעיות,  במתכון  בהחלט  מדובר  במדינה.  האזרחים 

כאשר כל צד מושך לכיוונו הוא.

זה היה הכר הפורה שעליו צמח ארגון הטרור דאע"ש, 

הביא  הסוני  התסכול  באסלאם.  הסוני  לזרם  המשתייך 

התה־ המצב  כיום  השלטון.  את  האכזרי  הטרור  לארגון 

פך ואלו שמחזיקים בכוחות גדולים באזורים הללו הם 

דווקא המליציות השיעיות המזוהות עם איראן.

בין  וגובר  ההולך  העימות  עם  עיראק  מתמודדת  כעת 

כל  ואיראן.  ארה"ב  הקרובות:  בריתה  מבעלות  שתיים 

אחת מהמדינות הללו מחזיקה בכוח משמעותי במדינה 

הערבית. כל אחת מהן היא בעלת השפעה משמעותית 

במדינה. ועל הממשל העיראקי לתמרן בין שני הצדדים 

מבלי ליפול באף מהמורה בדרך.

פרשנות // אברהם ויסמן 

ברכת מזל טוב
מעומ˜ לבנו ‰ננו ל‚ר ‡ ברכוינו 

‰נ‡מנו ˜„ם י„י„ינו ‰נכב„ ‡י טוב 
ומטיב, מ‡יר פנים ומ˜בל כל ‡ח„ ו‡ח„ 
בסבר פנים יפו, מסור בכל ליבו למען 

‰ˆלח ‰עיון ‰"‰

‰רב ‰לל ורט‰יימר ליט"‡
 חרי - ˜יוו סמנכ"ל

לר‚ל מח ‰חל‡˜‰ לבנו נ"י

בעטו"מ ולמזל"ט

 ינו ‰מ‡ליפוברכו ‡ רים ‡נו‚מ
 ברך ממ˜ור ‰ברכוכי י ,מ˜רב לב ונפ

על פי פעלו ל‰ˆליח בכל ‡ר יפנ‰, 
וי˜„מו‰ו ברכו טוב ברו"‚ ברוב מח‰ 

ונח וברכ‰ ע„ בלי „י מוך עור ו‡ור 
ופע מל‡ חפניים כל ‰ימים, ‡מן 

כי‰"ר.
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אם יהיה מי שיקלוט אותם""נאפשר להם להמריא מהנגב ישראל מעודדת הגירה מעזה: 
גורם מדיני אמר כי ישראל מוכנה לעודד תושבים לצאת מרצועת עזה ואף לפתוח את אחד משדות 

הנגב לשימושם, אם יהיו מדינות שיקלטו אותם ◆ הניסיון לשכנע מדינות מסוימות לא צלח
מ‡: מ. יו„

יש־ כי  יומיים  לפני  אמר  מדיני  גורם 
ואף  בעזה  המעברים  את  לפתוח  מוכנה  ראל 
 - משטחה  להמריא  לעזתים  לאפשר  מוכנה 
אם יהיו מדינות שיקלטו אותם. "ישראל מו־
את  לפתוח  תעבורה,  להם  לארגן  אפילו  כנה 
אחד משדות התעופה בנגב ולארגן להם משם 

שאטלים החוצה", אמר הגורם.
לדבריו, הנושא הזה עלה כמה פעמים 
מדינות  מול  ניסיונות  "נעשו  הקבינט.  בפני 
אך  אותם)  לקבל  שיסכימו  (לשכנע  מסוימות 

שעברה  שבשנה  גילה  הגורם  צלח".  לא  זה 
ללא  פלסטינים  אלף  מרצונם 35  מעזה  יצאו 
עזרת ישראל, "הם מוחזקים בעזה בני ערובה. 
כיום מדינות לא מעלות את המצב ההומניטרי 

בעזה".
מול  הדריכות  נמשכת  הדברים  ברקע 
האח־ הפיגועים  ניסיונות  לנוכח  עזה  רצועת 
רונים. ראש הממשלה בנימין נתניהו המבקר 
לאפ־ כתבים  בתדרוך  התייחס  באוקראינה 
בעזה:  אפשרית  מערכת  פתיחת  של  שרות 
"אני מקדם מערכה רחבה בעזה. אני לא יכול 

ההכנות  ואיזה  עושים  אנו  מה  לכם  לפרט 
עשינו וכמה אנו ערוכים, אבל חלק מהאנשים 
שמבקרים אותנו יודעים יפה מאוד שאנו עו־
מוכנים  ושאנו  קודם  נעשו  שלא  דברים  שים 
לפעולה. מנגד, אני לא מסתיר שהמטרה שלי 
להגיד  הרצועה.  מחזית  ושקט  בטחון  לשמר 
שאין לנו הרתעה זה קשקוש, כי חמאס מוציא 
פאתוות (פסקי הלכה) נגד פיגועים. אנו ערו־
כים למערכה רחבה. אם זה יקרה ויכול להיות 
צבאית  מכה  זה.  מה  בדיוק  תבינו  יקרה  שזה 

אנושה. זה יהיה שונה מבעבר".

בטרם עתמגן" הלך לעולמו, ביותר מ"חומת הפצוע הקשה 
רותם לנגר, לוחם צנחנים שנפצע אנושות מירי צלף בשכם, 

הלך לעולמו בגיל 38 ◆ לאחר פציעתו עבר שיקום ממושך אך 
לעולם לא חזר לאיתנו

מ‡: מ. יו„
לוחם  לנגר,  רותם 
אנושות  שנפצע  הצנחנים 
במהלך  שנה   17 לפני 
ביהודה  מגן  חומת  מבצע 
שני  ביום  נפטר  ושומרון, 
האחרון בטרם עת כשהוא 
רפואי",  נס  "אני   .38 בן 
העיד על עצמו לפני שבע 
שא־ האמינו  "לא  שנים. 
אחריו  הותיר  לנגר  חיה". 
קט־ ילדים  ושני  אלמנה 

נים. 
להצט־ הוזעק  לנגר 
רף ללחימה בערב חג שני 

של פסח ה'תשס''ב.

ל"ידיעות  בראיון 
בעבר  סיפר  אחרונות" 
עמו.  שקרה  מה  על  לנגר 
בא־  5 שישי,  יום  בצהרי 
מהבניין  יצא   ,2002 פריל 
שבו התמקמה הפלוגה אל 
כדי  בחוץ  שחנה  הנגמ"ש 
הלוחמים  ליתר  להביא 

מנות קרב.
שנשא־ היה  "הנוהל 
החו־ רדת  עד  בבניין  רים 
"אבל  בזמנו.  שחזר  שך", 
בנגמ"ש  שהיו  החבר'ה 
הודיעו שהם מתים מרעב, 
להם  להביא  יצאתי  אז 
כמה  עשיתי  קרב.  מנות 

וסימנתי  בשביל,  צעדים 
לנגמ"ש בידיים להתקרב. 
זה היה עניין של דקה, לא 

יותר, ופתאום חטפתי".
הליכתו  כדי  תוך 
צלף  ידי  על  לנגר  נורה 
הראשון  הכדור  פלסטיני. 
והכדור  בכתפו  לו  פגע 

השני פילח את צווארו. 
במהלך אשפוזו עבר 
ראש  ניתוחי  שישה  לנגר 
לא  שנים  ארבע  ובמשך 
אחרי  מילה  מפיו  הוציא 
במו־ השמאלית  שהאונה 
חו, שאחראית על הדיבור, 

נפגעה.

חמאס במסר לישראל:

קיום ההבנות עד סוף 
השבוע או הסלמה

גורם בארגון הטרור אמר לעיתון הלבנוני "אל-אחבאר" כי 
הפלגים הפלסטיניים ברצועה העבירו מסר ◆ לפיו יחלו 

בהסלמה אם ישראל לא תאפשר את כניסת השליח הקטארי 
ותגדיל את אספקת החשמל עד סוף השבוע הקרוב ◆ לטענת 

הגורם, המסר הועבר למצרים ולאו"ם
מ‡: מ. יו„

הלבנו־ העיתון 
פרסם  "אל-אחבאר"  ני 
בחמאס  גורם  מפי  אתמול 
הפלסטיניים  הפלגים  כי 
לפיו  ישיר  מסר  העבירו 
תיישם  לא  ישראל  אם 
את  ותכניס  ההבנות  את 
החודשי  הקטארי  המענק 
לה־ בנוסף  עזה,  לרצועת 

עד  החשמל  הספק  גדלת 
סוף השבוע הזה, הם יחלו 

בהסלמה.
הגורם,  לטענת 
חמאס חידש את קריאתו 
מצרים,  מטעם  למתווכים 
קטאר והאו"ם, ללחוץ על 
ההב־ את  ליישם  ישראל 
בשל  זאת  בהקדם,  נות 

ברצועת  הרותח  "המצב 
להוביל  שעלול  עזה", 
העצ־ "הפעולות  לחזרת 
בא־ וההסתננות  מאיות" 

זור גדר המערכת.
קריאה זו של חמאס 
להגעתו  במקביל  מגיעה 
הק־ השליח  של  הצפויה 

אלעמאדי  מוחמד  טארי 
לרצועת עזה דרך ישראל 
הק־ השבוע  סוף  לקראת 
החודשי  המענק  עם  רוב 
הרצועה  לתושבי  במזומן 
הסולר  ומענק  העניים 
הכוח  תחנת  להפעלת 

בעזה.

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
http://bit.ly/2z40IUZ-trix
mailto:tthaemek@gmail.com
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אם יהיה מי שיקלוט אותם""נאפשר להם להמריא מהנגב ישראל מעודדת הגירה מעזה: 
גורם מדיני אמר כי ישראל מוכנה לעודד תושבים לצאת מרצועת עזה ואף לפתוח את אחד משדות 

הנגב לשימושם, אם יהיו מדינות שיקלטו אותם ◆ הניסיון לשכנע מדינות מסוימות לא צלח
מ‡: מ. יו„

יש־ כי  יומיים  לפני  אמר  מדיני  גורם 
ואף  בעזה  המעברים  את  לפתוח  מוכנה  ראל 
 - משטחה  להמריא  לעזתים  לאפשר  מוכנה 
אם יהיו מדינות שיקלטו אותם. "ישראל מו־
את  לפתוח  תעבורה,  להם  לארגן  אפילו  כנה 
אחד משדות התעופה בנגב ולארגן להם משם 

שאטלים החוצה", אמר הגורם.
לדבריו, הנושא הזה עלה כמה פעמים 
מדינות  מול  ניסיונות  "נעשו  הקבינט.  בפני 
אך  אותם)  לקבל  שיסכימו  (לשכנע  מסוימות 

שעברה  שבשנה  גילה  הגורם  צלח".  לא  זה 
ללא  פלסטינים  אלף  מרצונם 35  מעזה  יצאו 
עזרת ישראל, "הם מוחזקים בעזה בני ערובה. 
כיום מדינות לא מעלות את המצב ההומניטרי 

בעזה".
מול  הדריכות  נמשכת  הדברים  ברקע 
האח־ הפיגועים  ניסיונות  לנוכח  עזה  רצועת 
רונים. ראש הממשלה בנימין נתניהו המבקר 
לאפ־ כתבים  בתדרוך  התייחס  באוקראינה 
בעזה:  אפשרית  מערכת  פתיחת  של  שרות 
"אני מקדם מערכה רחבה בעזה. אני לא יכול 

ההכנות  ואיזה  עושים  אנו  מה  לכם  לפרט 
עשינו וכמה אנו ערוכים, אבל חלק מהאנשים 
שמבקרים אותנו יודעים יפה מאוד שאנו עו־
מוכנים  ושאנו  קודם  נעשו  שלא  דברים  שים 
לפעולה. מנגד, אני לא מסתיר שהמטרה שלי 
להגיד  הרצועה.  מחזית  ושקט  בטחון  לשמר 
שאין לנו הרתעה זה קשקוש, כי חמאס מוציא 
פאתוות (פסקי הלכה) נגד פיגועים. אנו ערו־
כים למערכה רחבה. אם זה יקרה ויכול להיות 
צבאית  מכה  זה.  מה  בדיוק  תבינו  יקרה  שזה 

אנושה. זה יהיה שונה מבעבר".

בטרם עתמגן" הלך לעולמו, ביותר מ"חומת הפצוע הקשה 
רותם לנגר, לוחם צנחנים שנפצע אנושות מירי צלף בשכם, 

הלך לעולמו בגיל 38 ◆ לאחר פציעתו עבר שיקום ממושך אך 
לעולם לא חזר לאיתנו

מ‡: מ. יו„
לוחם  לנגר,  רותם 
אנושות  שנפצע  הצנחנים 
במהלך  שנה   17 לפני 
ביהודה  מגן  חומת  מבצע 
שני  ביום  נפטר  ושומרון, 
האחרון בטרם עת כשהוא 
רפואי",  נס  "אני   .38 בן 
העיד על עצמו לפני שבע 
שא־ האמינו  "לא  שנים. 
אחריו  הותיר  לנגר  חיה". 
קט־ ילדים  ושני  אלמנה 

נים. 
להצט־ הוזעק  לנגר 
רף ללחימה בערב חג שני 

של פסח ה'תשס''ב.

ל"ידיעות  בראיון 
בעבר  סיפר  אחרונות" 
עמו.  שקרה  מה  על  לנגר 
בא־  5 שישי,  יום  בצהרי 
מהבניין  יצא   ,2002 פריל 
שבו התמקמה הפלוגה אל 
כדי  בחוץ  שחנה  הנגמ"ש 
הלוחמים  ליתר  להביא 

מנות קרב.
שנשא־ היה  "הנוהל 
החו־ רדת  עד  בבניין  רים 
"אבל  בזמנו.  שחזר  שך", 
בנגמ"ש  שהיו  החבר'ה 
הודיעו שהם מתים מרעב, 
להם  להביא  יצאתי  אז 
כמה  עשיתי  קרב.  מנות 

וסימנתי  בשביל,  צעדים 
לנגמ"ש בידיים להתקרב. 
זה היה עניין של דקה, לא 

יותר, ופתאום חטפתי".
הליכתו  כדי  תוך 
צלף  ידי  על  לנגר  נורה 
הראשון  הכדור  פלסטיני. 
והכדור  בכתפו  לו  פגע 

השני פילח את צווארו. 
במהלך אשפוזו עבר 
ראש  ניתוחי  שישה  לנגר 
לא  שנים  ארבע  ובמשך 
אחרי  מילה  מפיו  הוציא 
במו־ השמאלית  שהאונה 
חו, שאחראית על הדיבור, 

נפגעה.

חמאס במסר לישראל:

קיום ההבנות עד סוף 
השבוע או הסלמה

גורם בארגון הטרור אמר לעיתון הלבנוני "אל-אחבאר" כי 
הפלגים הפלסטיניים ברצועה העבירו מסר ◆ לפיו יחלו 

בהסלמה אם ישראל לא תאפשר את כניסת השליח הקטארי 
ותגדיל את אספקת החשמל עד סוף השבוע הקרוב ◆ לטענת 

הגורם, המסר הועבר למצרים ולאו"ם
מ‡: מ. יו„

הלבנו־ העיתון 
פרסם  "אל-אחבאר"  ני 
בחמאס  גורם  מפי  אתמול 
הפלסטיניים  הפלגים  כי 
לפיו  ישיר  מסר  העבירו 
תיישם  לא  ישראל  אם 
את  ותכניס  ההבנות  את 
החודשי  הקטארי  המענק 
לה־ בנוסף  עזה,  לרצועת 

עד  החשמל  הספק  גדלת 
סוף השבוע הזה, הם יחלו 

בהסלמה.
הגורם,  לטענת 
חמאס חידש את קריאתו 
מצרים,  מטעם  למתווכים 
קטאר והאו"ם, ללחוץ על 
ההב־ את  ליישם  ישראל 
בשל  זאת  בהקדם,  נות 

ברצועת  הרותח  "המצב 
להוביל  שעלול  עזה", 
העצ־ "הפעולות  לחזרת 
בא־ וההסתננות  מאיות" 

זור גדר המערכת.
קריאה זו של חמאס 
להגעתו  במקביל  מגיעה 
הק־ השליח  של  הצפויה 

אלעמאדי  מוחמד  טארי 
לרצועת עזה דרך ישראל 
הק־ השבוע  סוף  לקראת 
החודשי  המענק  עם  רוב 
הרצועה  לתושבי  במזומן 
הסולר  ומענק  העניים 
הכוח  תחנת  להפעלת 

בעזה.

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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פרטים 
בעמוד הבא

טרגדיה: 

שנעדר בחוף בתל אביבנמצאה גופת הצעיר 
ר' יהושע בן פז ז"ל, אב לשניים בן 24 מירושלים, נכנס למים בשני בלילה עם 
חברו שדיווח על העדרו ◆ שני הצעירים נכנסו לים ביחד ונפרדו בגלל זרם 

המים ◆ "צעקנו אחד לשני ואז הוא נעלם. הצלחתי לשחות החוצה ומאז לא 
ראיתי אותו", סיפר החבר

מ‡: מ. יו„
חי־ של  שעות  עשר  לאחר 
בבוקר  אתמול  נמצאה  פושים, 
גופתו של האברך ר' יהושע בן פז 
מירושלים,  לשניים  אב   ,(24) ז''ל 
הדולפינריום.  בחוף  אמש  שטבע 
נמ־ גופתו  כי  נמסר  מהמשטרה 
צוללנים  ידי  על  מהמים  שתה 

וזוהתה על ידי משפחתו.
הסריקות אחריו החלו כבר 
שחברו  אחרי  האתמול  יום  בליל 
דיווח שהוא נעלם. שני הצעירים 
נכנסו לים ביחד ונפרדו בגלל זרם 
שמא־ ואני  ימינה  זז  המים. "הוא 
החי־ לצוותי  החבר  סיפר  לה", 
פוש. "צעקנו אחד לשני ואז הוא 
החוצה  לשחות  הצלחתי  נעלם. 
היה  הכול  אותו.  ראיתי  לא  ומאז 

כל כך מהר".
יחד  רבים,  משטרה  כוחות 
וצוללנים  זק"א  מד"א,  אנשי  עם 
וברצועת  בים  סריקות  ביצעו 
החוף, ובחיפושים סייע גם מסוק 
משפחתו  מבני  רבים  משטרתי. 
כדי  הלילה  בשעות  לחוף  הגיעו 

להתפלל לשלומו.
מפקד  אנטוני,  ברק  רפ"ק 
סיפר:  אביב,  בתל  הימי  השיטור 
"סמוך לחצות קיבלנו קריאה על 
אדם במים, יצאנו מיד למקום עם 
ספינה של השיטור הימי, ביצענו 
הטובע.  אחרי  נרחבות  סריקות 
בשל  בלילה  הסריקות  את  עצרנו 
את  שסכנו  הקשים  הים  תנאי 
ראשון  אור  עם  בבוקר  הצוללים. 
מתנ־ עם  הסריקות  את  חידשנו 
דבי יחידת להבה, צוללני הדרום 
הסריקות  ובסוף  זק"א  ומתנדבי 
במ־ מדובר  הנעדר.  את  אין שי־איתרנו  שבו  לרחצה,  אסור  רותי הצלה".קום 

בלב ים:

על אניית נשקתרגיל המדמה השתלטות 
לוחמי שיטת 13 וכוחות מצבא ארה"ב תרגלו יחד השתלטות על אנייה בלב ים 

◆ עליה אמצעי לחימה שמיועדים לאויב

מ‡: מ. יו„
וכוחות   13 שייטת  לוחמי 
מיוחדים של צבא ארצות הברית 
תרגלו יחד השתלטות על ספינה 
וחילוץ כוח משטח האויב. מטרת 
להע־ היא  רוז״,  ״נובל  התרגיל, 

והשיח  הפעולה  שיתוף  את  מיק 
המיוחדים  הכוחות  בין  המקצועי 
של צה״ל לאלו של ארה״ב ותוכנן 
השנתי.  האימונים  מגרף  כחלק 
הצי  כוחות  עם  הפעולה  שיתוף 
האמריקאי החל כבר משלבי הת־
כנון המקדימים ועד קיום התרגיל 

בהצלחה.
ביטוי  לידי  באו  בתרגיל 
של  והמגוונות  הגבוהות  היכולות 
הש־ וביניהם   13 שייטת  כוחות 
באמצעות  שיט  כלי  על  תלטות 
גלישה,  טיפוס,  ממטוס,  הצנחה 
בנוסף  פצועים,  ופינוי  צליפה 
וכלי  באמצעים  שימוש  נעשה 

שיט מתקדמים.
בשנים האחרונות זרוע הים 
משתנים  איומים  עם  מתמודדת 
במתווים  אימונים  המצריכים 
שבוחנים  ומאתגרים,  מורכבים 
להת־ הזרוע  כוחות  מוכנות  את 

משתנים  קיצון  מצבי  עם  מודד 
פעולה  שיתופי  צפויים.  ובלתי 
העולם  ברחבי  זרים  צבאות  עם 
ועם צבא ארצות הברית, מביאים 
הקש־ ולחיזוק  הדדית  ללמידה 
מביאים  אשר  המקצועיים  רים 
שני  של  הכשירות  רמת  לשיפור 

הצדדים.
תרגיל "נובל רוז" 2019 הוא 
הפעולה  לשיתוף  נוספת  עדות 
ארצות  וצבא  צה״ל  בין  העמוק 
המפקדות  ברמת  גם  הברית 
היחידות  ברמת  וגם  המטכ"ליות 

הלוחמות.
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פרטים 
בעמוד הבא

טרגדיה: 

שנעדר בחוף בתל אביבנמצאה גופת הצעיר 
ר' יהושע בן פז ז"ל, אב לשניים בן 24 מירושלים, נכנס למים בשני בלילה עם 
חברו שדיווח על העדרו ◆ שני הצעירים נכנסו לים ביחד ונפרדו בגלל זרם 

המים ◆ "צעקנו אחד לשני ואז הוא נעלם. הצלחתי לשחות החוצה ומאז לא 
ראיתי אותו", סיפר החבר

מ‡: מ. יו„
חי־ של  שעות  עשר  לאחר 
בבוקר  אתמול  נמצאה  פושים, 
גופתו של האברך ר' יהושע בן פז 
מירושלים,  לשניים  אב   ,(24) ז''ל 
הדולפינריום.  בחוף  אמש  שטבע 
נמ־ גופתו  כי  נמסר  מהמשטרה 
צוללנים  ידי  על  מהמים  שתה 

וזוהתה על ידי משפחתו.
הסריקות אחריו החלו כבר 
שחברו  אחרי  האתמול  יום  בליל 
דיווח שהוא נעלם. שני הצעירים 
נכנסו לים ביחד ונפרדו בגלל זרם 
שמא־ ואני  ימינה  זז  המים. "הוא 
החי־ לצוותי  החבר  סיפר  לה", 
פוש. "צעקנו אחד לשני ואז הוא 
החוצה  לשחות  הצלחתי  נעלם. 
היה  הכול  אותו.  ראיתי  לא  ומאז 

כל כך מהר".
יחד  רבים,  משטרה  כוחות 
וצוללנים  זק"א  מד"א,  אנשי  עם 
וברצועת  בים  סריקות  ביצעו 
החוף, ובחיפושים סייע גם מסוק 
משפחתו  מבני  רבים  משטרתי. 
כדי  הלילה  בשעות  לחוף  הגיעו 

להתפלל לשלומו.
מפקד  אנטוני,  ברק  רפ"ק 
סיפר:  אביב,  בתל  הימי  השיטור 
"סמוך לחצות קיבלנו קריאה על 
אדם במים, יצאנו מיד למקום עם 
ספינה של השיטור הימי, ביצענו 
הטובע.  אחרי  נרחבות  סריקות 
בשל  בלילה  הסריקות  את  עצרנו 
את  שסכנו  הקשים  הים  תנאי 
ראשון  אור  עם  בבוקר  הצוללים. 
מתנ־ עם  הסריקות  את  חידשנו 
דבי יחידת להבה, צוללני הדרום 
הסריקות  ובסוף  זק"א  ומתנדבי 
במ־ מדובר  הנעדר.  את  שי־איתרנו  אין  שבו  לרחצה,  אסור  רותי הצלה".קום 

בלב ים:

על אניית נשקתרגיל המדמה השתלטות 
לוחמי שיטת 13 וכוחות מצבא ארה"ב תרגלו יחד השתלטות על אנייה בלב ים 

◆ עליה אמצעי לחימה שמיועדים לאויב

מ‡: מ. יו„
וכוחות   13 שייטת  לוחמי 
מיוחדים של צבא ארצות הברית 
תרגלו יחד השתלטות על ספינה 
וחילוץ כוח משטח האויב. מטרת 
להע־ היא  רוז״,  ״נובל  התרגיל, 

והשיח  הפעולה  שיתוף  את  מיק 
המיוחדים  הכוחות  בין  המקצועי 
של צה״ל לאלו של ארה״ב ותוכנן 
השנתי.  האימונים  מגרף  כחלק 
הצי  כוחות  עם  הפעולה  שיתוף 
האמריקאי החל כבר משלבי הת־
כנון המקדימים ועד קיום התרגיל 

בהצלחה.
ביטוי  לידי  באו  בתרגיל 
של  והמגוונות  הגבוהות  היכולות 
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בנוסף  פצועים,  ופינוי  צליפה 
וכלי  באמצעים  שימוש  נעשה 

שיט מתקדמים.
בשנים האחרונות זרוע הים 
משתנים  איומים  עם  מתמודדת 
במתווים  אימונים  המצריכים 
שבוחנים  ומאתגרים,  מורכבים 
להת־ הזרוע  כוחות  מוכנות  את 

משתנים  קיצון  מצבי  עם  מודד 
פעולה  שיתופי  צפויים.  ובלתי 
העולם  ברחבי  זרים  צבאות  עם 
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http://bit.ly/2z40IUZ-trix
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לבוא לשולחן הדיוניםקרא למנהיג צפון קוריאה מזכיר המדינה האמריקני 
בראיון שהעניק התייחס הבכיר האמריקני לניסויי הנשק האחרונים של המדינה המבודדת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מייק  האמריקני,  המדינה  מזכיר 
פומפאו, קרא למנהיג קוריאה הצפונית 
הדיונים.  לשולחן  לבוא  און  ג'ונג'  קים 
הבטיח  ''קים  האמריקני,  הבכיר  לדברי 
לפירוז,  מוכן  שהוא  בפסגה  לטראמפ 
זו  בהבטחה  יעמוד  שהוא  רוצים  אנו 

ויגיע לשולחן הדיונים''.
את הדברים אמר פומפאו במהלך 
ריאיון שהעניק לרשת CBS, במהלכה 
צפון  שביצעה  הנשק  לניסוי  התייחס 

קוריאה לאחרונה.

טרם תקיפת המיליציה השיעית:

בשמי המדינה תנועה לא מזוהה עיראק גילתה 
ראש ממשלת עיראק החליט שההחלטה על אישורי טיסות 

במדינה תהיה תחת אחריותו
מ‡ ‡ברהם ויסמן

ביכולתו  היה  האם 
לב־ עיראק  צבא  של 
אשר  התקיפה  את  לום 
על  לישראל  מיוחסת 
בסיס של המיליציה השי־
תקשורת  כלי  לפי  עית? 
זיהה  עיראק  צבא  לבנוני, 
לא  שזהותם  טיס  כלי   3
בשמי  טסו  אשר  ברורה 
שלפני  בזמן  המדינה 
ואף  המיליציה  תקיפת 
לא  זאת,  עם  מכן.  לאחר 
ברור האם לעיראק הייתה 
בכלי  לפגוע  היכולת  את 

הטיס הללו.
התקשורת  כלי  לפי 
שהוביל  מה  זה  הלבנוני, 
עיראק  ממשלת  ראש  את 
ההח־ את  בעצמו  לקבל 
הטיס  אישורי  על  לטות 

ברחבי המדינה.

הישג לישראל: 

כארגוני טרורבחמאס ובחיזבאללה פרגוואי הכירה 
פרגוואי העבירה את השגרירות לירושלים, אך חזרה בה לבסוף

מ‡ ‡ברהם ויסמן 
שח־ בכך  הכירה  פרגוואי  ממשלת 
מאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. ההח־
שהת־ דומות  להחלטות  מצטרפת  לטה 
מדינות  ידי  על  האחרונות  בשנים  קבלו 
ולא־ לחיזבאללה  בנוגע  בעולם,  נוספות 

רגון הבי-די-אס. 
כזכור, פרגוואי העבירה את שגרי־
אולם  ארה"ב,  בעקבות  לירושלים  רותה 
ביטלה את המהלך בגלל לחץ של הרשות 
שגרירות  השבת  בעקבות  הפלשתינית. 
את  ישראל  החזירה  לתל-אביב  פרגוואי 

שגרירה מהמדינה. 

http://bit.ly/2z40IUZ-trix
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לב־ עיראק  צבא  של 
אשר  התקיפה  את  לום 
על  לישראל  מיוחסת 
בסיס של המיליציה השי־
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כארגוני טרורבחמאס ובחיזבאללה פרגוואי הכירה 
פרגוואי העבירה את השגרירות לירושלים, אך חזרה בה לבסוף
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כזכור, פרגוואי העבירה את שגרי־
אולם  ארה"ב,  בעקבות  לירושלים  רותה 
ביטלה את המהלך בגלל לחץ של הרשות 
שגרירות  השבת  בעקבות  הפלשתינית. 
את  ישראל  החזירה  לתל-אביב  פרגוואי 

שגרירה מהמדינה. 

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
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גורם בעיראק: איננו רוכשים את מערכת היירוט הרוסית בגלל ארה"ב
לדבריו, ארה"ב מעוניינת בעיראק עם שמיים פתוחים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
חבר בוועדת הביטחון של הפרל־
מנט בעיראק אמר בצל התקיפות האח־

רונות שמיוחסות לישראל בעיראק, כי 
ארצו איננה רוכשת את מערכת היירוט 
המתקדמת של רוסיה, אס-400, משום 

שארה"ב איננה מעוניינת בכך. 
את  רוצה  לא  ארה"ב  לדבריו, 
המערכת הזו בעיראק כדי להותיר את 

ולאפשר  פתוחים  המדינה  של  שמיה 
טיסות בה ללא הפרעה.

כזכור, בתקופה האחרונה התנהל 

רקע  על  לטורקיה  ארה"ב  בין  עימות 
טור־ בידי  הרוסית  המערכת  רכישת 

קיה. 

בעיראקהעלייה לרגל את אירוע תאבטח איראן 
בעבר התבצעו פיגועים קשים 

במהלך העלייה לרגל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
צפויים  בקרוב 
מיליוני שיעים מרחבי 
לרגל  לעלות  העולם 
שבעי־ כרבלא  לעיר 
צפויים  העולים  ראק. 
למ־ פניהם  את  לכוון 
חסין  האמאם  סגד 
המוכר  בכרבלא, 
משמ־ בעל  כמקום 
האסלאם  עבור  עות 

השיעי.
התבצעו  בעבר 
בא־ קשים  פיגועים 
העלייה  במהלך  זור, 

הפו־ לרגל.  ההמונית 
הוא  לפגיעה  טנציאל 
ובשנה  מאחר  גדול, 
כי  דווח  האחרונה 
הגיעה  העולם  כמות 
ל-14 מיליון בני אדם. 
מתוכם רבים מאיראן.

מתכננת  כעת 
את  לאבטח  איראן 
המ־ לצד  האזור, 
העיראקית  שטרה 
השיעיות.  והמליציות 
תקשורת  כלי  לפי  כך 

בשתי המדינות. 
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בשתי המדינות. 
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TWILL

ויפצה אותם ב-40 אלף שקלבג"צ: סירב למכור דירה לערבים 
ביהמ"ש העליון קבע כי מדובר באפליה, שכן מדובר בקרקע מדינה ששווקה 

במכרז, ופסק כי החברה תפצה כל אחד מבני הזוג ב-20 אלף שקל
מ‡: יר‡ל לבי‡

בית המשפט העליון פסק כי יזם שסירב למ־
ויפצה  מפלה  באופן  פעל  ערבים,  זוג  לבני  דירה  כור 

אותם ב-40 אלף שקל.
השופט מזוז כתב שאסור לקבלן פרטי להימנע 
ממכירת קרקע פרטית על רקע דת. לדבריו: "נדירים 
ללא  כיעורה  במלוא  האפליה  צפה  בו  המקרים  הם 
שהיא מוסוות באמתלה כזו או אחרת". לכאורה על פי 
דבריו, גם למתווך יהיה אסור לתווך דירות ליהודים 

בלבד וכו'.
העוסקת  השאלה  הוכרעה  לא  זאת,  עם  יחד 
במקרים בהם יזם פרטי מסרב למכור דירה על קרקע 

פרטית שאינה קרקע מדינה, וזו נותרה בעינה.
וקבע  האיסור  להרחבת  התנגד  שטיין  השופט 
שהאיסור הוא רק על קבלן שקיבל את האדמות במ־
כרז וכו' מרשות מקרקעי ישראל. אין הכרעה אם יחול 
שישפיע  מדאיג  דין  פסק  זהו  פרטית.  קרקע  על  גם 

דרמטית על צד אחד בלבד בסכסוך היהודי-ערבי.

צ'צ'ניה רמזן קדירובאנטישמיות של נשיא התבטאויות 
הנשיא כינה את היהודים שהם האויב הגדול ביותר של האסלאם

מ‡: יר‡ל לבי‡
 – הצ'צ'נית  הרפובליקה 
של  הממלכתי  הטלוויזיה  בערוץ 
של  פגישתו  את  שידרו  צ'צ'ניה 
של  משלחת  עם  קדירוב  רמזן 
בפגישה  ירדניים.  צ'צ'נים   150
התייחס נשיא צ'צ'ניה, בין היתר, 

גם לנושא היהודי.
היהודים  את  כינה  הוא 
לאויב הגדול ביותר של האסלאם 
יותר  הנביא  הרג  מי  "את  ואמר: 
ועוד.  היהודים!"  את  מכולם? 
הטלוויזיה  בערוץ  שודר  זה  כל 
הממלכתי של צ'צ'ניה, הערוץ של 

רשות השידור הצ'צ'נית "גרוזני".
ענה לו על כך איש האופו־
טו־ הבלוגר  ביותר,  הידוע  זיציה 
מסו אבדורחמנוב, שהוא הבלוגר 
בקרב  רק  לא  ביותר  הפופולארי 

הצ'צ'נים, אלא בצפון קווקז כולו. 
היה  היהודים  שעם  אמר  טומסו 
ויותר  אחד,  קרב  רק  למוחמד 
הע־ בשבטים  לחם  הוא  מכולם 

רביים.

שר החוץ של איראן: 

הגרעינית של איראןארה"ב על עתיד התכנית איננו מעוניינים בשיחות עם 
לדבריו, כל הסכם עתידי יצטרך לעמוד בקווי ההסכם שנחתם ב-2015

מ‡ ‡ברהם ויסמן
איראן,  של  החוץ  שר 
כי  הבהיר  זריף  ג'אווד  מוחמד 
בחי־ מעוניינת  איננה  ארצו 
על  ארה"ב  עם  המו"מ  דוש 
עתיד הסכם הגרעין. שר החוץ 
אינה  ארצו  כי  אמר  האיראני 
ארה"ב,  עם  בדיום  מעוניינת 
אולם ביחד עם זאת הבהיר כי 
יצטרך  עתידי  ומתן  משא  כל 
להסכים  ארה"ב  את  להביא 
שנחתם  ההסכם  לגבולות 
המעצמות  ידי  כל  ב-2015 
עזבה  אותו  הסכם  ואיראן, 

ארה"ב לפני כשנה.

השר  אמר  הדברים  את 
המתיחות  ברקע  האיראני 

ההולכת וגוברת בין שתי המ־
דינות. 
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הביסה את "מעיל רוח"מערכת "חץ דורבן" 
משרד הביטחון הודיע כי המערכת של אלביט תגן על נגמ"שי האיתן ועל 

דחפורי ה-D9 של צה"ל ◆ בתוך עשור יותקנו מאות ערכות על כלי הרק"ם 
החדשים והדחפורים

מ‡: מ. יו„
מערכת ההגנה האקטיבית 
לאחרונה  שנבחרה  דורבן"  "חץ 
להגן על נגמ"שי ברדלי האמרי־
קנים, תגן גם על נגמ"שי "איתן" 
 D9-ה דחפורי  ועל  החדשים 
של  מרכז  בתום  זאת  צה"ל,  של 
משרד הביטחון שבו זכתה חברת 
"אלביט מערכות". היקף המכרז 
שקלים,  מיליוני  במאות  נאמד 
לרכוש  צפוי  הביטחון  ומשרד 
מערכות  מאות  הקרוב  בעשור 

על הכלים הצה"ליים.
זה  נאבקו  המכרז  במסגרת 
בזה מערכות ההגנה האקטיביות 
הטובות ביותר בעולם, ו"חץ דו־
שמבוססת  מערכת  הביסה  רבן" 
על מערכת "מעיל רוח" המוכרת 
של חברת רפאל. במשרד הביט־
חון מדגישים כי הדרישות המב־
צעיות של צה"ל, שעמדו בבסיס 
האיתן  נגמ"ש  עבור  המכרז 
הקל)  הרק"מ  למשפחת  (השייך 
היום  הנמצאות  מאלו  שונות 
המרכבה  טנקי  גבי  על  בשימוש 
מכלול  בשקלול  הנמר.  ונגמ"שי 
הפרמטרים הטכניים והכלכליים 

זכתה מערכת "חץ דורבן".
על  התקבלה  ההחלטה 
בג־ המתמשכת  המתיחות  רקע 
ישראל,  מדינת  של  הדרומי  בול 
הממשלה  ראש  מפי  והאיומים 

אפשרות,  בדבר  נתניהו  בנימין 
למבצע  לצאת  הצורך,  במידת 
לבנון  במלחמת  ברצועה.  צבאי 
השנייה נפגעו דחפורי D9 מירי 
טילי נ"ט של חיזבאללה, ועל כן 
נדרש מיגון מיטבי לכלי זה במ־

סגרת מערכה עתידית.
במ־ ממשיכים  במקביל, 
נגמ"ש  את  לחזק  הביטחון  שרד 
האיתן, כלי הרכב הגלגלי המשו־
אומ־ הרכב,  כלי  צה"ל.  של  ריין 
מבוסס  הביטחון,  במשרד  רים 
והנמר.  המרכבה  טכנולוגיות  על 
ובעל  לוחמים   13 נושא  הוא 
וניידות  עבירות  ויכולות  מיגון 
האיתן  בעולם.  מסוגם  הטובים 
נשלטות,  נשק  עמדות  יכלול 
בעל  מאויש  לא  צריחון  לרבות 

חישה  ואמצעי  מ"מ   30 תותח 
שיאפשרו  מתקדמים  ותצפית 
יות־ כן  כמו  טובה.  שטח  אחיזת 
נו־ מתקדמים  פיתוחים  בו  קנו 
של  טכנולוגיות  גם  ובהם  ספים 

פרויקט "הכרמל".
סמנכ"ל וראש מנהל הרכש 
אבי  הביטחון,  במשרד  (מנה"ר) 
הביטחוניות  "התעשיות  דדון: 
ביותר  הטובות  הן  הישראליות 
הגנה  מערכות  בפיתוח  בעולם 
מק־ הגנה  המעניקות  אקטיבית, 

סימלית לחיילי צה"ל. אני מברך 
את שתי החברות על התמודדות 
שמעודדת  ומכובדת,  מקצועית 
התעשייה  של  וייצור  פיתוח 
הישראלית, המחזקת את הכלכ־

לה ואת מערכת הביטחון".

דביר שורק הי''דהחשודים ברצח החייל נעצרו אחיו ובן דודו של 
נוסף על כך, נעצרו שלושה פלסטינים נוספים מאותו הכפר – בית כאחל ◆ 

בתחילת החודש נעצרו החשודים ברצח באמצעות ניתוח של מצלמות אבטחה

מ‡: מ. יו„
דיווחו  פלסטיניים  מקורות 
בליל  עצרו  הביטחון  כוחות  כי 
כאחל  בית  בכפר  האתמול  יום 
עסאפרה,  ומוחמד  אחמד  את 
אחיו של קאסם עסאפרה החשוד 
שרצח את החייל דביר שורק ומ־
עאויה עסאפרה, בן דודו של נסיר 
עסאפרה, החשוד השני במעשה. 
נוסף על כך, נעצרו שלושה צעי־

רים אחרים מאותו הכפר.

החשודים  של  זהותם 
הייתה  החייל,  רצח  בביצוע 
משלב  הביטחון  לכוחות  ידועה 
באמ־ בעיקר  אותרו  הם  מוקדם. 
צעות ניתוח של מצלמות אבטחה 
בשטח. במהלך מעצרם התפתחה 
בכפר הפרת סדר אלימה וכמאה 
פלסטינים יידו אבנים אל כוחות 
נפגעו  לא  הלוחמים  הביטחון. 
והגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. 
גופתו של שורק, בן 19 מהיישוב 
עפרה, נמצאה עם סימני דקירות 

בשטח פתוח בין מגדל עוז לאפ־
שבה  מחניים,  ישיבת  באזור  רת, 

למד.
יואב  הגיב  שעבר  בשבוע 
שורק  רב"ט  של  אביו  שורק, 
שח־ המחבלים  לתפיסת  הי''ד, 
"לא  ואמר:  בנו,  ברצח  שודים 
מע־ ולא  הם,  מי  אותי  מעניין 
כי  גם  יישבו.  הם  כמה  אותי  ניין 
האובדן הזה לא קשור לזה, דביר 
איננו ולא יחזור בגלל פגיעה של 

מישהו כזה או אחר".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

יע˜ב יוסף בן חנה 
מ‡טיל, נחום ‡לימלך 
בן זהבה רב˜ה, מיה 
רה ב מיכל, מ‡יר 
 נה, סילבה בו בן

 ,ט‡ובע, פנחס בן ‡ייל
‡רז רפ‡ל בן ‡רי‡לה
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
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קטין בגין טרורכתב אישום נגד בן מיעוטים 
הנאשם, יחד עם 4 חשודים נוספים, יידו אבנים לעבר רכבו של המתלונן והכו אותו לאחר 

שזיהו כי הוא עם כיפה ◆ זאת בעת שעמד בפקק במזרח ירושלים
מ‡: מ. יו„

הגישה  ירושלים  מחוז  פרקליטות 
אתמול כתב אישום נגד נער בן 17, בגין 
מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה 
חובש  יהודי  נהג  בתקיפת  במעורבות 
הודיעה  המשטרה  באב.  ט'  בערב  כיפה 
גם על מעצרם של שני חשודים נוספים 
בסך  נעצרו  כה  עד  באירוע.  במעורבות 

הכל חמישה חשודים.
המתלונן  האישום,  כתב  פי  על 
במזרח  א-דין  צלאח  ברחוב  ברכבו  נהג 
בו  הבחינו  אז,  באב.  ט'  בערב  ירושלים 
ו"והחליטו  נוספים  וצעירים  הנאשם 
לעברו  יידו  הם  זעמם".  את  בו  לכלות 

וב־ ברזל  מוטות  אבנים, 
אותו  הכו  זכוכית,  קבוקי 
פלפל.  גז  לעברו  וריססו 
למשוך  ניסה  אחר  צעיר 
את המתלונן מרכבו בכוח.

התקיפה  בתיעוד 
שנסע  שוטר  כי  נראה 
במקום,  הפרטי  ברכבו 
וירה  המקרה  את  זיהה 
באוויר שלוש יריות באק־
מכן  לאחר  רק  שנשא.  דח 

ברחו התוקפים והמתלונן ניצל.
המתלונן  נפגע  התקיפה  בעת 
בראשו ונגרמו לו שטפי דם. בנוסף, נזק 

כבד נגרם לרכבו - החשודים ניפצו את 
והפנסים  המראות  את  שברו  החלונות, 

ומעכו את פח הרכב. 

ארה"ב מזהירה:

האיראנית בים התיכוןמכלית הנפט לא לסייע לתנועת 
דובר משרד החוץ האמריקני אמר כי ארצו העבירה אזהרה 

בעניין לכל נמלי הים התיכון
מ‡ ‡ברהם ויסמן

הקוראת  אזהרה  פרסמה  ארה"ב 
לת־ לסייע  שלא  התיכון  המזרח  לנמלי 
"אדריאן  האיראנית  המכלית  של  נועתה 
דריה 1". לפי החשד האמריקני, המכלית 
נושאת עמה נפט שנמצא בדרכו לסוריה. 
יוכל  למכלית  סיוע  ארה"ב,  הודעת  לפי 

להיחשב כסיוע לגורמי טרור. 
החוץ  משרד  דובר  שהעניק  בראיון 
"אל- התקשורת  לכלי  אמר  האמריקני 
העבירה  הברית  ארצות  כי  אמר  חורה" 
שלא  התיכון  בים  הנמלים  לכל  אזהרה 

לסייע בשום צורה למכלית האיראנית.

שלא לשחק באש''  המשטר הסורי מאיים: ''על שר החוץ הטורקי 
השר הטורקי הבהיר כי ארצו תעשה כל שביכולתה

להגן על כוחותיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מבלוט  טורקיה,  של  החוץ  שר 
המשטר  על  אתמול  איים  צ'בושואולו, 
שלא  הסורי  המשטר  על  כי  ואמר  הסורי 
לשחק באש. לדבריו, אנקרה לא תזיז את 
הייתה  שאליה  באידליב  התצפית  עמדת 
את־ שהותקפה  השיירה  להגיע  אמורה 

מול. 
למתקפה  התייחס  הטורקי  השר 

טו־ צבא  של  שיירה  על  אסד  כוחות  של 
רקיה אשר ניסתה להגיע לעמדת תצפית 
על  סוריה  צבא  של  ההפצצה  באידליב. 
העזים  הקרבות  ברקע  התבצעה  השיירה 
צבא  הדיווחים,  לפי  שם,  אידליב,  במחוז 
אסד נוחל ניצחונות צבאיים לצד אבדות 

כבדות.
טו־ כי  עוד,  הבהיר  הטורקי  השר 
על  להגן  כדי  הנדרש  ככל  תעשה  רקיה 

כוחותיה.
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באוויר שלוש יריות באק־
מכן  לאחר  רק  שנשא.  דח 

ברחו התוקפים והמתלונן ניצל.
המתלונן  נפגע  התקיפה  בעת 
בראשו ונגרמו לו שטפי דם. בנוסף, נזק 

כבד נגרם לרכבו - החשודים ניפצו את 
והפנסים  המראות  את  שברו  החלונות, 

ומעכו את פח הרכב. 

ארה"ב מזהירה:

האיראנית בים התיכוןמכלית הנפט לא לסייע לתנועת 
דובר משרד החוץ האמריקני אמר כי ארצו העבירה אזהרה 

בעניין לכל נמלי הים התיכון
מ‡ ‡ברהם ויסמן

הקוראת  אזהרה  פרסמה  ארה"ב 
לת־ לסייע  שלא  התיכון  המזרח  לנמלי 
"אדריאן  האיראנית  המכלית  של  נועתה 
דריה 1". לפי החשד האמריקני, המכלית 
נושאת עמה נפט שנמצא בדרכו לסוריה. 
יוכל  למכלית  סיוע  ארה"ב,  הודעת  לפי 

להיחשב כסיוע לגורמי טרור. 
החוץ  משרד  דובר  שהעניק  בראיון 
"אל- התקשורת  לכלי  אמר  האמריקני 
העבירה  הברית  ארצות  כי  אמר  חורה" 
שלא  התיכון  בים  הנמלים  לכל  אזהרה 

לסייע בשום צורה למכלית האיראנית.

שלא לשחק באש''  המשטר הסורי מאיים: ''על שר החוץ הטורקי 
השר הטורקי הבהיר כי ארצו תעשה כל שביכולתה

להגן על כוחותיה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מבלוט  טורקיה,  של  החוץ  שר 
המשטר  על  אתמול  איים  צ'בושואולו, 
שלא  הסורי  המשטר  על  כי  ואמר  הסורי 
לשחק באש. לדבריו, אנקרה לא תזיז את 
הייתה  שאליה  באידליב  התצפית  עמדת 
את־ שהותקפה  השיירה  להגיע  אמורה 

מול. 
למתקפה  התייחס  הטורקי  השר 

טו־ צבא  של  שיירה  על  אסד  כוחות  של 
רקיה אשר ניסתה להגיע לעמדת תצפית 
על  סוריה  צבא  של  ההפצצה  באידליב. 
העזים  הקרבות  ברקע  התבצעה  השיירה 
צבא  הדיווחים,  לפי  שם,  אידליב,  במחוז 
אסד נוחל ניצחונות צבאיים לצד אבדות 

כבדות.
טו־ כי  עוד,  הבהיר  הטורקי  השר 
על  להגן  כדי  הנדרש  ככל  תעשה  רקיה 

כוחותיה.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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היום: קבלת קהל לייעוץ רפואי 
בנתניה בשיתוף 'מכבי שירותי 
בריאות' עם ארגון 'פרי חיים'

יו"ר ארגון פרי חיים הרה"ג משה שלזינגר שליט"א יגיע היום למרכז הרפואי של 
'מכבי' במרכז נתניה, לקבלת קהל לייעוץ רפואי-הלכתי לזוגות מעוכבי ילדים

בריאות'  שירותי  'מכבי 
הפעילויות  בהרחבת  ממשיכה 
ומ־ בקהילה,  הבריאות  לקידום 
עם  נוסף  פעולה  שיתוף  קיימת 
במסגרתו,  חיים',  'פרי  ארגון 
שלזינגר  משה  הרה''ג  יערוך 
חיים',  'פרי  ארגון  נשיא  שליט"א 
רפואי-הל־ לייעוץ  קהל  קבלת 
'מכבי'  של  הרפואי  במרכז  כתי 
יל־ מעוכבי  זוגות  עבור  בנתניה, 
דים. הייעוץ אינו כרוך בתשלום, 
ומיועד לחברי כל קופות החולים.
בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
הרב משה שלזינגר שליט"א פועל 
למש־ בסיוע  שנה,  מ-30  למעלה 
פחות שלא זכו לפרי בטן, מסייע 
הרופאים  טובי  אצל  בהשתדלות 
הל־ פיקוח  תוך  ובעולם,  בארץ 
במעבדות  הנעשה  על  הדוק  כתי 
הרפואיות עבור אותם מטופלים. 
מכבי  בין  הסדר  הושג  לאחרונה, 
לבין ארגון 'פרי חיים'. ע"פ ההס־

כם הייחודי, יזכו חברי מכבי שה־
עבור  להחזרים  בארגון,  סתייעו 
בבתי  הלכתית  השגחה  הוצאות 

החולים ובמעבדות הרפואיות.
הבריאות  חטיבת  ראש 
במכבי פרופ' נחמן אש, מציין כי 
במכבי שירותי בריאות מתקיימת 
הגנטיקה  בתחום  ענפה  פעילות 
"שיתוף  כי:  ואומר  והפוריות, 
של־ הרב  בין  המבורך  הפעולה 
'פרי  ארגון  בראש  העומד  זינגר, 
מכבי  ומומחי  רופאי  לבין  חיים' 
שנים  נמשך  בריאות,  שרותי 
ותמיכה  תרומה  מעניק  רבות, 
ולמשפחות,  לזוגות  משמעותית 
למחלות  פתרונות  להבאת  ופועל 
הניתנות למניעה במעבר תורשתי 
לילדים. פועלו של הרב שלזינגר 

ראוי לכל שבח".
נשים  רפואת  תחום  ראש 
"בפגי־ סגל:  יעקב  ד"ר  במכבי, 

נחשפתי  שלזינגר,  הרב  עם  שתי 

בתחום,  רב  ניסיון  בעל  לאדם 
קשרים  רבה,  ברגישות  המקיים, 
ומומחים  רופאים  עם  רצופים 
בעלי שם בתחום רפואת הנשים, 
למש־ שניתן  ככל  לעזור  מנת  על 

פחות".
של  השיווק  מנהל  לדברי 
מכבי למגזר החרדי, ר' משה של־
זינגר: " מכבי פועלת בכל ריכוזי 
עם  מלא  בתיאום  החרדי  המגזר 
השירותים  שכל  מנת  על  רבנים, 
יהיו מותאמים ומונגשים לציבור. 
הפעולה  שיתוף  את  הובלנו  לכן 

עם ארגון 'פרי חיים'". 
קבלת הקבל תתקיים היום, 
במרכז   (21.8) באב  כ'  רביעי,  יום 
בנימין  שד'  'מכבי',  של  הרפואי 
 ,428 חדר   ,4 בקומה  נתניה,   ,21
יש   .17:00-22:30 השעות  בין 
בטלפון  תור  ולקבוע  להירשם 

02-500-1501, שלוחה 2. 

רבני טוהר המחנה :

הליכה במים וברחצה בחופי היםנדרשת זהירות רבה במסלולי 
למסלולי הליכה במים יש ללכת רק בשעות הבוקר וגם לחופים הכשרים מומלץ ללכת בשעות הבוקר ◆ 
נוכח מקרים חמורים אין לשלוח בשום אופן ילדים לים או לבריכה ללא מבוגר אחראי שצמוד אליהם כל 
משך השהות בחוף ובבריכה ◆ שבחים רבים נקשרים לשר הפנים הרב אריה דרעי וכל צוות הלשכה על 

פעילותם המאומצת להסדרת חופי רחצה כשרים עבור ציבור שומרי תורה ומצוות
לקראת ימי בין הזמנים מעוררים 
ומתריעים רבני הועד לטוהר המחנה כי 
לפקוח  יש  השנה  ימות  שבכל  למרות 
מוטלת  הנוער,  ובני  הילדים  על  עין 
חובה כפולה בתקופת בין הזמנים, ועל 
ההורים והמחנכים לתת דעתם ולהיזהר 
ממכשולים חמורים הקיימים במסלולי 
הליכה במים, כמו גם בחופי הים כולל 
הכשרים, ולעמוד על המשמר כדי למ־

נוע נזקים רוחניים חלילה.
הליכה  למסלולי  היוצאים  לאלו 
רבים  למקומות  כי  הרבנים  מדגישים 
מגיע גם ציבור שאינו שומר תו"מ, כך 
שההיתקלות בהם עלולה לגרום חלילה 
הצניעות,  בגדרי  חמורים  למכשולים 
ובמיוחד במסלולי הליכה העוברים ליד 
ובסמוך לבריכות ונחלי מים. לפיכך אלו 
היוצאים למסלולי הליכה יעשו זאת רק 
עדיין  בהן  המוקדמות,  הבוקר  בשעות 

המסלולים ריקים.
יש  הים  לחופי  הליכה  בעת 

'נפרד',  רק  ולא  'כשר'  שהחוף  לוודא 
המוגד־ חופים  שישנם  מאחר  זאת 
אינן  המחיצות  ובפועל  כ'נפרדים'  רים 
מלאות  הגישה  שדרכי  או  ראויות 
לחו־ ההליכה  גם  רח"ל.  וכיעור  בשחץ 
כרוכה  להיות  עשויה  הכשרים  הים  פי 
בסכנות רוחניות ובמיוחד לילדים ובני 
רק  לחופים  ללכת  מומלץ  ולכן  נוער, 
בשעות הבוקר, וזה לתועלת גם גשמית 

וגם רוחנית. 
חמורות  עדויות  נוכח  בנוסף, 
לה־ יש  המחנה,  לטוהר  לועד  שהגיעו 
לבריכה  או  לים  ילדים  לשלוח  קפיד 
אך ורק עם מבוגר אחראי שיהיה צמוד 
או  בחוף  השהות  משך  בכל  אליהם 

בבריכה. 
פועלים  המחנה  טוהר  בועד 
נוספים  נפרדים  רחצה  חופי  להכשרת 
לכתחי־ ומהודר  'כשר'  לחוף  ולהופכם 
לה. הם מבקשים לציין לשבח ולהעלות 
הפנים  שר  של  הירתמותו  את  נס  על 

במקצועיות  הפועל  דרעי  אריה  הרב 
צוות  כל  עם  יחד  זה,  בעניין  ובנמרצות 
מאמץ  כל  חוסכים  שאינם  הלשכה 
את  להתאים  כדי  לאות  ללא  ועומלים 
שומרי  לציבור  גם  הנפרדים  החופים 
החופים  לעכשיו  נכון  ומצות.  תורה 
הנ־ חוף  הינם:  התיכון  בים  שהוכשרו 
באשדוד,  הנפרד  החוף  באשקלון,  פרד 
בנתניה,  החוף  בחיפה,  השקט  החוף 

החוף בעכו, והחוף בנהריה.
ונה־ בעכו  הים  שחופי  יצויין, 
בשעה  מסתיימים  ההצלה  שרותי  ריה 
6:00 בשונה מכל החופים שמסתיימים 
בשעה 7:00 וחשוב לצאת מהחוף בזמן, 
עשו  לדוגמא  נהריה  שבחוף  מכיון 
ובסיום  הנפרד,  לחוף  מיוחד  מעבר 
המיוחד  השביל  את  סוגרים  הרחצה 
חלי־ הזמן  אחרי  בחוף  שנשארים  ואלו 
לה צריכים לעבור דרך החוף המעורב, 
לפני  לצאת  להקפיד  מאד  חשוב  ולכן 

זמן הסגירה.

ְשִׁליִשׁית - ְלַבֵקּר חֹוִלים ּוְלַרְפּאֹוָתם.

ִדְכִתיב (שיר השירים ב, ה)  חּוד כְּ ִכיָנה ִהיא חוַֹלת ַאֲהָבה ֵמַהיִּ ַהשְּׁ ְך ָידּוַע שֶׁ כָּ

יׁשוֹת  ֲאשִׁ כּוִני בָּ ִדְכִתיב (שָׁם) "ַסמְּ ִנים ָיִפים כְּ ַיד ָהָאָדם ְלָהִביא ָלּה ַסמָּ ּוְרפּוָאָתּה בְּ

ָבִרים  ל ַהדְּ יׁשוֹת ַהְינּו כָּ ּסוֹד ֲאשִׁ ף לט:) שֶׁ ּקּוִנים (דַּ תִּ ּפּוִחים" ּוֵפְרׁשּו בַּ תַּ דּוִני בַּ ַרפְּ

ֵני ְזרוֹעוֹת ְושָׁם ִהיא ִנְס־ שְׁ בּוָרה, בִּ ֵאׁש י' ֶחֶסד, ּוְבֵאׁש ה' גְּ ַמְלכּות, בְּ ִרים בְּ ְקשָׁ ַהנִּ

ָחְליוֹ. ֶמֶכת ֲעֵליֶהם ּוִמי שֶׁעוֶֹשׂה ֶזה סוֵֹמְך ַהחוֶֹלה בְּ

ְרִפי־ ִהיא  שֶׁשָּׂם  ְוהוֹד  ֶנַצח  ין  בֵּ ְלָקשְָׁרה  רּוׁש  פֵּ ּפּוִחים"  תַּ בַּ דּוִני  ִני, "ַרפְּ ַהשֵּׁ

ְוָצ־ ַהֶחֶסד.  ד  ִמצַּ ְמזּוִגים  ֵניֶהם  וָּ גַּ שֶׁ לּו  ַהלָּ ּפּוִחים  תַּ כַּ ק  ְוסּומָּ ר  ִחוָּ ְהיוָֹתּה  בִּ ָדָתּה 

ַפע ָהֶעְליוֹן  ל ַמֲאָכל ּוַמשְֵׁקה ֵמַהשֶּׁ ַקבֵּ תְּ ֶניָה שֶּׁ ר אָֹתּה ּוְלַחּלוֹת פָּ ָרּה ְוִלְזכֹּ ִריְך ְלַבקְּ

חוִֹלים  ֶדֶרְך שֶׁהּוא בְּ ֲעַמל ִיְשָׂרֵאל. כְּ ּה בַּ ְקַצר ַנְפשָׁ ּנּו, ַותִּ ִהיא מוַֹנַעת ַעְצָמּה ִממֶּ שֶׁ

ָנע  ְדָאְמָרן. ְוהּוא חוֶֹלה דְּ ִהיא חוָֹלה כִּ חוִֹלים ָהֶעְליוִֹנים שֶׁ ְך ָצִריְך בְּ ים, כָּ ִמיִּ שְׁ ַהגַּ

ֵלי כז, ח):  ִדְכִתיב (ִמשְׁ ָעְלָמא ֵדין כְּ ְתָרּה בְּ יָנה, ְוָנד ַאבַּ ָאֵתי בִּ ֵמַאְתֵריּה - ָעְלָמא דְּ

ָלּה  ּוְנִטיר   , קוֹמוֹ"  ִממְּ נוֵֹדד  ִאיׁש  ן  ִכיָנה "כֵּ ַהשְּׁ ִהיא  שֶׁ ּה"  ִקנָּ ִמן  נוֶֹדֶדת  ִצּפוֹר  "כְּ

ֵענּו  שָׁ ם הּוא ְמחָֹלל ִמפְּ ה גַּ ַיֲחִזיר ָלּה ְלַאְתָרּה, ִהנֵּ ָלא ְיֵתיב ְלַאְתֵריּה ַעד דְּ ְואוֵֹמי דְּ

ָרם ּוְלַהְזִמין ָצְרֵכיֶהם  ָיֵדינּו. ְוָראּוי ְלַבקְּ ֵניֶהם בְּ א ִלְרצוֹנוֹ ֵמֲעוֹנֵֹתינּו ּוְרפּוַאת שְׁ ְמֻדכָּ

תוָֹרה ּוְבִמְצוֹת. בְּ

ְרִביִעית - ָלֵתת ְצָדָקה ָלֲעִנִיּים.
ּקּון י"ח,  ּקּוִנים (תִּ תִּ ְרׁשּו בַּ ָדָקה ָהְראּוָיה ֲאֵליֶהם פֵּ ְוֻדְגָמָתם ְיסוֹד ּוַמְלכּות. ְוַהצְּ

ָכל יוֹם. ְוַעל  י תוָֹרה, בְּ שֵׁ ָרכוֹת ה' ֻחמְּ וֹת ק' בְּ ם צ' ָאֵמִנים ד' ְקֻדשּׁ ף ל"ג.) ְלַקיֵּ דַּ

לּו ְוַיְזִמין ֲאֵליֶהם  ים ַהלָּ ְפֶאֶרת ָלֲעִניִּ יְך ְצָדָקה ִמתִּ חוֹ ַיְמשִׁ ִפי כֹּ ל ֶאָחד כְּ ֶרְך ֶזה כָּ דֶּ

"ּוֵפָאה"  יָנה  בִּ ִהיא  שֶׁ ָהֶעְליוֹן  ָהעֶֹמר  ִמּסוֹד  ְכָחה"  "שִׁ ם,  לָּ כֻּ ִפירוֹת  ֵמַהסְּ "ֶלֶקט" 

ְקָרא יט, י): "ֶלָעִני  ּדוֹת, ּוְכִתיב (ַויִּ ָאה ִלשְָׁאר ַהמִּ ִהיא פֵּ ְלכּות ַעְצָמּה שֶׁ ִחיַנת ַהמַּ ִמבְּ

ְלכּות, ְוָצִריְך ָלֵתת לוֹ ֵמֵאּלּו  מַּ ה בַּ ר ְלַמטָּ ְפֶאֶרת גֵּ ֲאִפילּו ַהתִּ ֲעזֹב אָֹתם" שֶׁ ר תַּ ְוַלגֵּ

ְקָרא ָעִני  ִהיא ַמֲעֵשׂר ֶאל ַהְיסוֹד ַהנִּ ְלכּות שֶׁ ּקּוִנים, ְוֵכן ַמֲעֵשׂר ָעִני ְלַהֲעלוֹת ַהמַּ ַהתִּ

ֶזה.  ּקּוִנים ִנְכָלִלים בָּ ה תִּ ר. ְוַכמָּ ֲעֵשׂר ֶאל ַהגֵּ ן ִמן ַהמַּ ְפֶאֶרת ִיתֵּ תִּ ֶרָנּה בַּ ְוִאם ְיַקשְּׁ

כ' לחודש
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

היום: קבלת קהל לייעוץ רפואי 
בנתניה בשיתוף 'מכבי שירותי 
בריאות' עם ארגון 'פרי חיים'

יו"ר ארגון פרי חיים הרה"ג משה שלזינגר שליט"א יגיע היום למרכז הרפואי של 
'מכבי' במרכז נתניה, לקבלת קהל לייעוץ רפואי-הלכתי לזוגות מעוכבי ילדים

בריאות'  שירותי  'מכבי 
הפעילויות  בהרחבת  ממשיכה 
ומ־ בקהילה,  הבריאות  לקידום 
עם  נוסף  פעולה  שיתוף  קיימת 
במסגרתו,  חיים',  'פרי  ארגון 
שלזינגר  משה  הרה''ג  יערוך 
חיים',  'פרי  ארגון  נשיא  שליט"א 
רפואי-הל־ לייעוץ  קהל  קבלת 
'מכבי'  של  הרפואי  במרכז  כתי 
יל־ מעוכבי  זוגות  עבור  בנתניה, 
דים. הייעוץ אינו כרוך בתשלום, 
ומיועד לחברי כל קופות החולים.
בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
הרב משה שלזינגר שליט"א פועל 
למש־ בסיוע  שנה,  מ-30  למעלה 
פחות שלא זכו לפרי בטן, מסייע 
הרופאים  טובי  אצל  בהשתדלות 
הל־ פיקוח  תוך  ובעולם,  בארץ 
במעבדות  הנעשה  על  הדוק  כתי 
הרפואיות עבור אותם מטופלים. 
מכבי  בין  הסדר  הושג  לאחרונה, 
לבין ארגון 'פרי חיים'. ע"פ ההס־

כם הייחודי, יזכו חברי מכבי שה־
עבור  להחזרים  בארגון,  סתייעו 
בבתי  הלכתית  השגחה  הוצאות 

החולים ובמעבדות הרפואיות.
הבריאות  חטיבת  ראש 
במכבי פרופ' נחמן אש, מציין כי 
במכבי שירותי בריאות מתקיימת 
הגנטיקה  בתחום  ענפה  פעילות 
"שיתוף  כי:  ואומר  והפוריות, 
של־ הרב  בין  המבורך  הפעולה 
'פרי  ארגון  בראש  העומד  זינגר, 
מכבי  ומומחי  רופאי  לבין  חיים' 
שנים  נמשך  בריאות,  שרותי 
ותמיכה  תרומה  מעניק  רבות, 
ולמשפחות,  לזוגות  משמעותית 
למחלות  פתרונות  להבאת  ופועל 
הניתנות למניעה במעבר תורשתי 
לילדים. פועלו של הרב שלזינגר 

ראוי לכל שבח".
נשים  רפואת  תחום  ראש 
"בפגי־ סגל:  יעקב  ד"ר  במכבי, 
נחשפתי  שלזינגר,  הרב  עם  שתי 

בתחום,  רב  ניסיון  בעל  לאדם 
קשרים  רבה,  ברגישות  המקיים, 
ומומחים  רופאים  עם  רצופים 
בעלי שם בתחום רפואת הנשים, 
למש־ שניתן  ככל  לעזור  מנת  על 

פחות".
של  השיווק  מנהל  לדברי 
מכבי למגזר החרדי, ר' משה של־
זינגר: " מכבי פועלת בכל ריכוזי 
עם  מלא  בתיאום  החרדי  המגזר 
השירותים  שכל  מנת  על  רבנים, 
יהיו מותאמים ומונגשים לציבור. 
הפעולה  שיתוף  את  הובלנו  לכן 

עם ארגון 'פרי חיים'". 
קבלת הקבל תתקיים היום, 
במרכז   (21.8) באב  כ'  רביעי,  יום 
בנימין  שד'  'מכבי',  של  הרפואי 
 ,428 חדר   ,4 בקומה  נתניה,   ,21
יש   .17:00-22:30 השעות  בין 
בטלפון  תור  ולקבוע  להירשם 

02-500-1501, שלוחה 2. 

רבני טוהר המחנה :

הליכה במים וברחצה בחופי היםנדרשת זהירות רבה במסלולי 
למסלולי הליכה במים יש ללכת רק בשעות הבוקר וגם לחופים הכשרים מומלץ ללכת בשעות הבוקר ◆ 
נוכח מקרים חמורים אין לשלוח בשום אופן ילדים לים או לבריכה ללא מבוגר אחראי שצמוד אליהם כל 
משך השהות בחוף ובבריכה ◆ שבחים רבים נקשרים לשר הפנים הרב אריה דרעי וכל צוות הלשכה על 

פעילותם המאומצת להסדרת חופי רחצה כשרים עבור ציבור שומרי תורה ומצוות
לקראת ימי בין הזמנים מעוררים 
ומתריעים רבני הועד לטוהר המחנה כי 
לפקוח  יש  השנה  ימות  שבכל  למרות 
מוטלת  הנוער,  ובני  הילדים  על  עין 
חובה כפולה בתקופת בין הזמנים, ועל 
ההורים והמחנכים לתת דעתם ולהיזהר 
ממכשולים חמורים הקיימים במסלולי 
הליכה במים, כמו גם בחופי הים כולל 
הכשרים, ולעמוד על המשמר כדי למ־

נוע נזקים רוחניים חלילה.
הליכה  למסלולי  היוצאים  לאלו 
רבים  למקומות  כי  הרבנים  מדגישים 
מגיע גם ציבור שאינו שומר תו"מ, כך 
שההיתקלות בהם עלולה לגרום חלילה 
הצניעות,  בגדרי  חמורים  למכשולים 
ובמיוחד במסלולי הליכה העוברים ליד 
ובסמוך לבריכות ונחלי מים. לפיכך אלו 
היוצאים למסלולי הליכה יעשו זאת רק 
עדיין  בהן  המוקדמות,  הבוקר  בשעות 

המסלולים ריקים.
יש  הים  לחופי  הליכה  בעת 

'נפרד',  רק  ולא  'כשר'  שהחוף  לוודא 
המוגד־ חופים  שישנם  מאחר  זאת 
אינן  המחיצות  ובפועל  כ'נפרדים'  רים 
מלאות  הגישה  שדרכי  או  ראויות 
לחו־ ההליכה  גם  רח"ל.  וכיעור  בשחץ 
כרוכה  להיות  עשויה  הכשרים  הים  פי 
בסכנות רוחניות ובמיוחד לילדים ובני 
רק  לחופים  ללכת  מומלץ  ולכן  נוער, 
בשעות הבוקר, וזה לתועלת גם גשמית 

וגם רוחנית. 
חמורות  עדויות  נוכח  בנוסף, 
לה־ יש  המחנה,  לטוהר  לועד  שהגיעו 
לבריכה  או  לים  ילדים  לשלוח  קפיד 
אך ורק עם מבוגר אחראי שיהיה צמוד 
או  בחוף  השהות  משך  בכל  אליהם 

בבריכה. 
פועלים  המחנה  טוהר  בועד 
נוספים  נפרדים  רחצה  חופי  להכשרת 
לכתחי־ ומהודר  'כשר'  לחוף  ולהופכם 
לה. הם מבקשים לציין לשבח ולהעלות 
הפנים  שר  של  הירתמותו  את  נס  על 

במקצועיות  הפועל  דרעי  אריה  הרב 
צוות  כל  עם  יחד  זה,  בעניין  ובנמרצות 
מאמץ  כל  חוסכים  שאינם  הלשכה 
את  להתאים  כדי  לאות  ללא  ועומלים 
שומרי  לציבור  גם  הנפרדים  החופים 
החופים  לעכשיו  נכון  ומצות.  תורה 
הנ־ חוף  הינם:  התיכון  בים  שהוכשרו 
באשדוד,  הנפרד  החוף  באשקלון,  פרד 
בנתניה,  החוף  בחיפה,  השקט  החוף 

החוף בעכו, והחוף בנהריה.
ונה־ בעכו  הים  שחופי  יצויין, 
בשעה  מסתיימים  ההצלה  שרותי  ריה 
6:00 בשונה מכל החופים שמסתיימים 
בשעה 7:00 וחשוב לצאת מהחוף בזמן, 
עשו  לדוגמא  נהריה  שבחוף  מכיון 
ובסיום  הנפרד,  לחוף  מיוחד  מעבר 
המיוחד  השביל  את  סוגרים  הרחצה 
חלי־ הזמן  אחרי  בחוף  שנשארים  ואלו 
לה צריכים לעבור דרך החוף המעורב, 
לפני  לצאת  להקפיד  מאד  חשוב  ולכן 

זמן הסגירה.

ְשִׁליִשׁית - ְלַבֵקּר חֹוִלים ּוְלַרְפּאֹוָתם.

ִדְכִתיב (שיר השירים ב, ה)  חּוד כְּ ִכיָנה ִהיא חוַֹלת ַאֲהָבה ֵמַהיִּ ַהשְּׁ ְך ָידּוַע שֶׁ כָּ

יׁשוֹת  ֲאשִׁ כּוִני בָּ ִדְכִתיב (שָׁם) "ַסמְּ ִנים ָיִפים כְּ ַיד ָהָאָדם ְלָהִביא ָלּה ַסמָּ ּוְרפּוָאָתּה בְּ

ָבִרים  ל ַהדְּ יׁשוֹת ַהְינּו כָּ ּסוֹד ֲאשִׁ ף לט:) שֶׁ ּקּוִנים (דַּ תִּ ּפּוִחים" ּוֵפְרׁשּו בַּ תַּ דּוִני בַּ ַרפְּ

ֵני ְזרוֹעוֹת ְושָׁם ִהיא ִנְס־ שְׁ בּוָרה, בִּ ֵאׁש י' ֶחֶסד, ּוְבֵאׁש ה' גְּ ַמְלכּות, בְּ ִרים בְּ ְקשָׁ ַהנִּ

ָחְליוֹ. ֶמֶכת ֲעֵליֶהם ּוִמי שֶׁעוֶֹשׂה ֶזה סוֵֹמְך ַהחוֶֹלה בְּ

ְרִפי־ ִהיא  שֶׁשָּׂם  ְוהוֹד  ֶנַצח  ין  בֵּ ְלָקשְָׁרה  רּוׁש  פֵּ ּפּוִחים"  תַּ בַּ דּוִני  ִני, "ַרפְּ ַהשֵּׁ

ְוָצ־ ַהֶחֶסד.  ד  ִמצַּ ְמזּוִגים  ֵניֶהם  וָּ גַּ שֶׁ לּו  ַהלָּ ּפּוִחים  תַּ כַּ ק  ְוסּומָּ ר  ִחוָּ ְהיוָֹתּה  בִּ ָדָתּה 

ַפע ָהֶעְליוֹן  ל ַמֲאָכל ּוַמשְֵׁקה ֵמַהשֶּׁ ַקבֵּ תְּ ֶניָה שֶּׁ ר אָֹתּה ּוְלַחּלוֹת פָּ ָרּה ְוִלְזכֹּ ִריְך ְלַבקְּ

חוִֹלים  ֶדֶרְך שֶׁהּוא בְּ ֲעַמל ִיְשָׂרֵאל. כְּ ּה בַּ ְקַצר ַנְפשָׁ ּנּו, ַותִּ ִהיא מוַֹנַעת ַעְצָמּה ִממֶּ שֶׁ

ָנע  ְדָאְמָרן. ְוהּוא חוֶֹלה דְּ ִהיא חוָֹלה כִּ חוִֹלים ָהֶעְליוִֹנים שֶׁ ְך ָצִריְך בְּ ים, כָּ ִמיִּ שְׁ ַהגַּ

ֵלי כז, ח):  ִדְכִתיב (ִמשְׁ ָעְלָמא ֵדין כְּ ְתָרּה בְּ יָנה, ְוָנד ַאבַּ ָאֵתי בִּ ֵמַאְתֵריּה - ָעְלָמא דְּ

ָלּה  ּוְנִטיר   , קוֹמוֹ"  ִממְּ נוֵֹדד  ִאיׁש  ן  ִכיָנה "כֵּ ַהשְּׁ ִהיא  שֶׁ ּה"  ִקנָּ ִמן  נוֶֹדֶדת  ִצּפוֹר  "כְּ

ֵענּו  שָׁ ם הּוא ְמחָֹלל ִמפְּ ה גַּ ַיֲחִזיר ָלּה ְלַאְתָרּה, ִהנֵּ ָלא ְיֵתיב ְלַאְתֵריּה ַעד דְּ ְואוֵֹמי דְּ

ָרם ּוְלַהְזִמין ָצְרֵכיֶהם  ָיֵדינּו. ְוָראּוי ְלַבקְּ ֵניֶהם בְּ א ִלְרצוֹנוֹ ֵמֲעוֹנֵֹתינּו ּוְרפּוַאת שְׁ ְמֻדכָּ

תוָֹרה ּוְבִמְצוֹת. בְּ

ְרִביִעית - ָלֵתת ְצָדָקה ָלֲעִנִיּים.
ּקּון י"ח,  ּקּוִנים (תִּ תִּ ְרׁשּו בַּ ָדָקה ָהְראּוָיה ֲאֵליֶהם פֵּ ְוֻדְגָמָתם ְיסוֹד ּוַמְלכּות. ְוַהצְּ

ָכל יוֹם. ְוַעל  י תוָֹרה, בְּ שֵׁ ָרכוֹת ה' ֻחמְּ וֹת ק' בְּ ם צ' ָאֵמִנים ד' ְקֻדשּׁ ף ל"ג.) ְלַקיֵּ דַּ

לּו ְוַיְזִמין ֲאֵליֶהם  ים ַהלָּ ְפֶאֶרת ָלֲעִניִּ יְך ְצָדָקה ִמתִּ חוֹ ַיְמשִׁ ִפי כֹּ ל ֶאָחד כְּ ֶרְך ֶזה כָּ דֶּ

"ּוֵפָאה"  יָנה  בִּ ִהיא  שֶׁ ָהֶעְליוֹן  ָהעֶֹמר  ִמּסוֹד  ְכָחה"  "שִׁ ם,  לָּ כֻּ ִפירוֹת  ֵמַהסְּ "ֶלֶקט" 

ְקָרא יט, י): "ֶלָעִני  ּדוֹת, ּוְכִתיב (ַויִּ ָאה ִלשְָׁאר ַהמִּ ִהיא פֵּ ְלכּות ַעְצָמּה שֶׁ ִחיַנת ַהמַּ ִמבְּ

ְלכּות, ְוָצִריְך ָלֵתת לוֹ ֵמֵאּלּו  מַּ ה בַּ ר ְלַמטָּ ְפֶאֶרת גֵּ ֲאִפילּו ַהתִּ ֲעזֹב אָֹתם" שֶׁ ר תַּ ְוַלגֵּ

ְקָרא ָעִני  ִהיא ַמֲעֵשׂר ֶאל ַהְיסוֹד ַהנִּ ְלכּות שֶׁ ּקּוִנים, ְוֵכן ַמֲעֵשׂר ָעִני ְלַהֲעלוֹת ַהמַּ ַהתִּ

ֶזה.  ּקּוִנים ִנְכָלִלים בָּ ה תִּ ר. ְוַכמָּ ֲעֵשׂר ֶאל ַהגֵּ ן ִמן ַהמַּ ְפֶאֶרת ִיתֵּ תִּ ֶרָנּה בַּ ְוִאם ְיַקשְּׁ

כ' לחודש

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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קבר שמואל הנביא: אותר פגז ממלחמת העולם הראשונה
במהלך חפירות ארכיאולוגיות שנערכו באתר קבר שמואל הנביא נמצא פגז בן למעלה מ-100 שנה

מ‡ פ. יוחנן
קבר  באתר  נמצא  הראשונה  העולם  ממלחמת  פגז 
שמואל הנביא צפונית לירושלים. הפגז כבן למעלה מ-100 

שנה פונה על ידי כוחות המשטרה וכיבוי אש.
אנשי חבלה ופינוי פצצות במשטרת ירושלים הוזעקו 
לאתר והחלו בעבודות הפינוי של הפגז. אפרים מורנו, מנהל 
הקדושים,  למקומות  הקרן  מטעם  הנביא  שמואל  קבר  ציון 

אמר כי "ככל הנראה על פי חוות דעתם של ארכיאולוגיים 
במסגרת  הראשונה  העולם  ממלחמת  בפגז  מדובר  במקום 

הקרבות בין הטורקים לבריטים לפני כ-102 שנה".
ישראל  משטרת  חבלני  נמסר:  ירושלים  ממשטרת 

הוזעקו לפני זמן קצר לאתר חפירות סמוך לקבר נבי סמואל, 
חבלני  במקום.  העבודות  במהלך  שאותר  ישן  פגז  בעקבות 
המשטרה מטפלים כעת בפריט על מנת להשיב את פעילות 

האתר בהקדם".

לחללשיגור טיל לקראת נערכת איראן 
התמונות פורסמו על מכון שפועל 
למניעת הפצת כלי נשק גרעיניים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מל־ צילומים 
בי־ שנחשפו  וויינים 
מים האחרונים מגלים 
מעוניינת  איראן  כי 
צבאי  ניסוי  לבצע 
שי־ שיכלול  נוסף, 

בליסטי  טיל  של  גור 
הסו־ מטרתה  לחלל. 
הרפובליקה  של  פית 
ככל  היא,  האסלאמית 
לוויין  להכניס  הנראה, 

למסלול מסביב לכדור 
הארץ.

התמונות נחשפו 
ג‘יימס  מכון  ידי  על 
הפצת  למניעת  מרטין 
גרעיניים.  נשק  כלי 
הכ־ נראים  בתמונות 
לשיגור  אחרונות  נות 
על  החלל  ב“מרכז 
שנמצא  חומייני“  שם 
שבמזרח  סנמן  במחוז 

איראן.
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http://bit.ly/2CeNQgz-kinorot
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בדרך לאוקראינהוהטכנולוגיה של מד"א שיטות הפעולה 
בשנים האחרונות נרשם גידול משמעותי בביקורים של גורמי רפואה בכירים מרחבי 
העולם, שמגיעים להתרשם מהיכולות של מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של 

ישראל. במקביל, בכירים במד"א משתתפים במשלחות בינלאומיות מקצועיות
מ‡: יר‡ל לבי‡

נשיא  של  הראשון  היועץ 
שריף,  סרגיי  מר  אוקראינה 
בריאות  בנושא  הנשיא  ויועץ 
הבריאות  ועדת  ויו"ר  ורפואה 
מי־ ד"ר  במדינה  הפרלמנט  של 
כאיל רדוטסקי, ביקרו במגן דוד 
באר־ בכירים  עם  ונפגשו  אדום, 
גון, על מנת ללמוד מהטכנולוגיה 
כדי  מד"א,  של  הפעולה  ושיטות 
ליישם חלק מהן ולשפר את זמני 
למטופלים  וההגעה  התגובה 
במו־ סיירו  השניים  באוקראינה. 
מד"א  של  הארצי  השליטה  קד 
על  סקירה  וקיבלו  אונו,  בקרית 
פועלו של ארגון ההצלה הלאומי 

של ישראל.
רדוטסקי  וד"ר  שריף  מר 
המתק־ מהטכנולוגיה  התרשמו 
מיכו־ אדום,  דוד  מגן  של  דמת 
ומזמני  המתנדבים,  הפעלת  לת 
של  למטופלים  וההגעה  התגובה 
במו־ הביקור  במסגרת  הארגון. 
קד השליטה הארצי, צפו יועציו 
אוקראינה  נשיא  של  הבכירים 
של  הייחודיים  ההצלה  ברכבי 
מגן דוד אדום, בהם אמבולנסים, 
אופנועי  נמרץ,  טיפול  ניידות 
הבימבולנס  רכבי  נמרץ,  טיפול 
וכלים ייחודיים נוספים, והתנסו 

הסימולציה  במערכת  בשימוש 
באמ־ חירום  לנהיגת  מד"א  של 

בולנס.
נשיא  של  הבכיר  היועץ 
שריף:  סרגיי  מר  אוקראינה, 
מהטכנולוגיה  מאוד  "התרשמתי 
ושמ־ אדום  דוד  במגן  שפותחה 
יש־ במדינת  הארגון  את  שמשת 
ראל. שטחה של אוקראינה גדול 
והאוכלוסייה  ישראל,  ממדינת 
אצלנו גדולה יותר, מה שמאתגר 
החירום  רפואת  בתחום  אותנו 
למטופלים.  המהירה  וההגעה 
את  להשקיע  בכוונתנו  זאת,  עם 
פעולה  בשיתוף  המאמצים,  מרב 
פעי־ את  לייעל  מנת  על  אתכם, 
והאמבולנ־ החירום  רפואת  לות 

סים במדינתנו".

אוקראינה  נשיא  יועץ 
ד"ר  ורפואה,  בריאות  לנושאי 
דרכי  "את  רדוטסקי:  מיכאיל 
כפ־ ובהמשך  כחובש  התחלתי 
ראמדיק בקייב. כמה שנים לאחר 
אותה  והבאנו  חלתה,  אימי  מכן, 
אז,  בישראל.  טיפול  לקבלת 
למקצועיות  לראשונה  נחשפתי 
אדום,  דוד  מגן  של  וליעילות 
והבטחתי לאימי ז"ל שננסה לה־
שראינו  מה  את  לאוקראינה  ביא 
כאן  נמצאים  אנחנו  במד"א.  כאן 
אוקראינה  נשיא  של  בשליחותו 
מאמינים  ואנו  זלנסקי,  ולדימיר 
בטכנולוגיות  השימוש  שבעזרת 
זמני  את  לקצר  נצליח  שלכם, 
באוקראינה,  למטופלים  ההגעה 

ובכך להציל חיי אדם".

התנועה בכביש בהודושל ברווזים עצר את מחזה נדיר: צונאמי 
הנהגים שנסעו על הכביש העמוס נדהמו לגלות נחשול ענק של ברווזים 

שחסם את התנועה
מ‡: יר‡ל לבי‡

ותועד  ארע  הסיפור 
בהודו  בכביש  שעבר  בשבוע 
הנה־ המקומיים.  את  והפתיע 
העמוס  הכביש  על  שנסעו  גים 
דרום  שבקראלה,  באלאפוז'ה 
הודו, נתקלו לפתע בפקק בלתי 
בר־ של  מצונאמי  הנגרם  צפוי 
מקום  משום  לו  שהופיע  ווזים 

וחסם את התנועה.
בתיעוד מהאירוע, שנמשך 
כיצד  לראות  ניתן  דקות,  כשתי 
בין  בהמוניהם  נעים  הברווזים 
המכוניות והקטנועים על הכביש 
הסואן, בזמן שהולכי רגל מנסים 
לפגוע  מבלי  דרכם  את  לפלס 
השתמש  האנשים,  אחת  בהם. 
את  לברווזים  לסמן  כדי  במקל 
לעב־ שרקו  אחרים  בעוד  הדרך 
רם במטרה לכוונם למקום בטוח. 
מהכביש  המשיכו  הברווזים 
לשדה שם עצרו להתרענן באגם 
הסמוך - אך אלו היו כמה דקות 
מאוד מותחות ומסוכנות עבורם. 

המ־ האורח  ועוברי  האופנועים 
תינו בסבלנות והצליחו להמשיך 

הת־ שהכביש  אחרי  רק  לדרכם 
פנה.

השוקו שלי:
תנובה מפתיעה לקראת בין 
הזמנים עם שקיות ובקבוקי 

שוקו נושאי שמות
לקראת בין הזמנים משיקה תנובה את 'שוקו שמות' – שקיות ובקבוקי שוקו 

משפחתיים עם תוויות מיוחדות שיישאו עשרות שמות ושמות משפחה >> אז בכל 
מקום שתעצרו להתרענן עם שוקו טרי, חפשו את השוקו הנושא את שמכם! 

תנובה מפתיעה עם השקה 
ובקבוקי  שקיות  של  מיוחדת 
המוכ־ המשפחתיים  השוקו 
על  שיודפסו  שמות  בגרסת  רים 
תוויות הבקבוקים ועל השקיות. 
עמו  שמביא  האהוב  המשקה 
יישא  לגימה,  בכל  טעם   חוויית 
נוספת  חוויה  מוגבלת  במהדורה 
ומשפחה  פרטיים  שמות  בדמות 
הבקבוקים  תוויות  על  שיימצאו 
המשפחתיים ועל שקיות השוקו 

וברשתות  בחנויות 
השיווק. 

ומבו־ ילדים 
את  הצורכים  גרים 
האיכותי  השוקו 
במשך  תנובה  של 
השנה כולה, ובפרט 
של  החמים  בימים 
הקיץ, יוכלו ליהנות 
עכשיו מערך מוסף 

פחתם על גבי שוקו תנובה. מהנה – השם שלהם  או של מש־

קריית גתלכ-200 עובדי עיריית בוטלו מכתבי השימוע 
נקבע בהחלטת בוררות כי הצדדים ינהלו מו"מ על הצורך בצמצומים, היקפם 

וצעדים אחרים שנועדו להקטין משמעותית את הפגיעה בעובדי העירייה
מ‡: יר‡ל לבי‡

שהתקיים  דחוף  בדיון 
כי  נקבע  ההסתדרות,  לבקשת 
שנש־ השימוע  מכתבי  יבוטלו 
ועובדים  עובדות  לכ-200  לחו 
נערך  הדיון  גת.  קריית  בעיריית 
המעו"ף  הסתדרות  יו"ר  לבקשת 
יו"ר  ובהנחיית  בר-טל  גיל  עו"ד 

ההסתדרות ארנון בר-דוד.
בפני  שהתקיים  בדיון, 
אפרתי  דינה  בדימוס  השופטת 
ונ־ העובדים  נציגי  ובנוכחות 
בהחלטת  נקבע  העירייה,  ציגי 
מו"מ  ינהלו  הצדדים  כי  בוררות 
היקפם  בצמצומים,  הצורך  על 
להקטין  שנועדו  אחרים  וצעדים 
משמעותית את הפגיעה בעובדי 

העירייה.
דרי־ בעקבות  בנוסף, 

והסתדרות  העובדים  ועד  שת 
ספ־ בחודש  כי  הוחלט  המעו"ף, 
טמבר יקבלו העובדים דמי ביגוד 

כנהוג וכמקובל בשלטון המקומי 
עוכב  בגינם  שהתשלום  לאחר   –

ולא הועבר עד כה.
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התחדשו רעשי הכרייה בלילותתושבי הצפון מדווחים: 
"שמעתי חפירות, זה היה נשמע מתחת לבית שלי", סיפרה אחת התושבות 
ל'מקור ראשון' ◆ דובר צה"ל "הפנייה התקבלה על ידי הגורמים המוסמכים 

ואלו נפגשו עם הפונים"
מ‡ פ. יוחנן

המער־ הגליל  תושבי 
ויערית  שלומית  בשכונות  בי, 
ביישוב שלומי, מתלוננים בימים 
האחרונים כי הם שומעים קולות 
פטישים  ומהלומות  חפירה  של 
הלילה  בשעות  לבתיהם  מתחת 
הוא  שלהם  החשש  המאוחרות. 
חשיפת  לאחר  משנה  פחות  כי 
שחדרו  הטרור  מנהרות  ששת 
בחיזבאללה  מלבנון,  לישראל 
לכי־ שלהם  לתוכניות  שוב  חזרו 
כריית  באמצעות  הגליל  בוש 

מנהרות.
וקו־ חפירות  "שמעתי 
חיפשתי  עמומים.  פטישים  לות 
אצלי ואצל השכנים, אבל זה היה 
סיפ־ שלי",  לבית  מתחת  נשמע 
רה אחת התושבות לאתר 'מקור 
מא־ "אני  כי  והוסיפה  ראשון', 
מינה לחלוטין שהם חזרו לפעול 
ולחפור מנהרות אבל אני בטוחה 
שהצבא מטפל בזה". לדברי המ־
תלוננת, ששיתפה את חששותיה 
שכנים  שלה,  החברתית  ברשת 
הר־ את  שמעו  כי  כתבו  נוספים 

עשים המוזרים גם הם.
בסוף השבוע ביקרו בביתה 
אנשי  נוספים  מתלוננים  ובבתי 
הדברים.  את  שבחנו  צה"ל 
ברצינות  מתייחסים  "בצבא 
התושבים,  שלנו  לפניות  גמורה 

וברור לנו שהם עושים הכול כדי 
האלה",  הדברים  אחרי  לעקוב 
אמרה התושבת. תושבת נוספת, 
המתגוררת ביישוב יערית, כתבה 
דפיקות  גם  שומעים  "אנחנו  כי 
לארבע  שלוש  בין  פטיש  של 
לפנות בוקר – זה לא הגיוני שהם 

מגיעים מאתר בנייה".
המועצה  ראש  נעמן,  גבי 
הת־ את  מכיר  שלומי,  המקומית 

שמיעת  על  המחודשות  לונות 
רעשי חפירות בימים האחרונים. 
שגו־ לכך  הסיכויים  לדבריו, 
מנהרה  לחפור  ינסו  טרור  רמי 

סיכוי,  חסרי  הם  ליישוב  מתחת 
במאמצים  ומשוכנע  בטוח  והוא 
כדי  הצפון  בגבול  עושה  שצה"ל 
"בפי־ שכזו.  אפשרות  כל  לסקל 
קוד הצפון הבהירו שאין מנהרות 
שמגיעות לשלומי וגם לא יכולה 
לבתים,  מתחת  מנהרה  להיות 
מים  אקוויפר  יש  להר  מתחת  כי 
מאחר  מורכבת.  מאוד  והחציבה 
בלבנון  אין  לשלומי  שמסביב 
מקום שממנו יכולים לחפור ולה־
סתיר את העפר, אני נוטה לקבל 
את הדברים של אלוף פיקוד הצ־

פון וסומך עליו במאה אחוזים".

עזבה את חופי גיברלטרהמכלית האיראנית לאחר 45 ימים: 
הספינה החלה להתרחק מהנמל במדינה. לאחר מכן, שגריר איראן בבריטניה 

הודיע כי "הספינה החלה דרכה לכיוון המים הבין-לאומיים"
מ‡ פ. יוחנן

"גרייס  האיראנית  המכלית 
גי־ חופי  את  ועזבה  שוחררה   "1
ברלטר – כך דווח בסוכנות הידי־

לאחר  הגיע  הפרסום   .AP עות 
בים  תנועה  המזהה  שמוניטור 
לשוט  החלה  הספינה  כי  הראה 
הייתה  בה  מהנמל  ולהתרחק 

עצורה.
בבריטניה,  איראן  שגריר 
את  אישר  באעדינג'אד,  חמיד 
הטוויטר  בחשבון  וצייץ  הדיווח 
למים  בדרכה  המכלית  כי  שלו 
כי  מאשרים  הבין-לאומיים. "אנו 
לאחר 45 ימים שהמכלית הייתה 
החלה  היא  בגיברלטר,  עצורה 
הבין- המים  לכיוון  דרכה  את 

לאומיים", כתב.
לש־ התנגדו  האמריקנים 
בקשה  הגישו  ואתמול  חרורה, 
על  שנמצא  הנפט  את  להחרים 
שווה  לדבריהם  אשר  המכלית, 
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לארגוני טרור. עם זאת, הרשויות 
ול־ הבקשה  את  דחו  בגיברלטר 
האמריקנים  הטיעונים  דבריהם 
לא  איראן  על  בסנקציות  שעסקו 
המשפט  מערכת  את  תואמים 
החוק  לפי  שפועלת   – המקומית 

של האיחוד האירופי.
ימים  מספר  לפני  כאמור, 

האמ־ המשפטים  משרד  הוציא 
שנ־ למכלית,  עיקול  צו  ריקני 
חביות  מיליון  משני  יותר  שאה 
נפט, שעל פי החשד יועדו להגיע 
זאת,  לסוריה.  חוקי  לא  באופן 
יומיים לאחר שגיברלטר הסכימה 
לשחרר המכלית – בעקבות הבט־

חת איראן כי תנותב ליעד אחר.

ולניסיונות החדירהלא אחראי לירי הרקטות הערכה בישראל: חמאס 
במערכת הביטחון מעריכים כי למרות שנהרגו שמונה אנשים בעזה בשבועיים 
האחרונים, חמאס לא מדבר על נקמה, אלא על חזרה להסדרה - ולכן ישראל 

הגיבה בצורה מדודה
מ‡ פ. יוחנן

וני־ הרקטות  ירי  ברקע 
ליש־ עזה  מרצועת  החדירה  סיונות 
ראל, במערכת הביטחון מעריכים כי 
חמאס אינו עומד מאחורי הפעולות 
דוד  בן  אלון  ערוץ 13  פרשן  האלה. 
אומר כי ארגון הטרור אמנם מדרבן 
פיגו־ לבצע  הפלסטיני  הנוער  את 
עים ביו"ש, אך הפעולות האחרונות 
ולא  לרצונו -  בניגוד  נעשו  ברצועה 
בעידודו. חוליית המחבלים שניסתה 
מעור־ הייתה  לישראל  אמש  לחדור 
בת, היו בה איש פתח, איש ג'יהאד 
כאשר   - חמאס  ואיש  אסלאמי 
בפעולה  חלק  לקח  שחמאס  הסיכוי 

משותפת עם הפתח הוא אפסי.
של  המדינית  הלשכה  יו"ר 
ניסה  אף  הנייה  אסמאעיל  חמאס 
את  וכינה  מהאירוע,  עצמו  להרחיק 

החי־ זועם".  "נוער  החולייה  חברי 
התחושה  עם  בעזה  הייאוש  בין  בור 
ג'יהאד  מוביל   באמת  לא  שחמאס 
פלס־ צעירים  דוחפת  ישראל,  נגד 
למרות  כאלו.  פעולות  לבצע  טינים 
בשבו־ בעזה  הרוגים  שמונה  שהיו 
מדבר  לא  חמאס  האחרונים,  עיים 
להסדרה  חזרה  על  אלא  נקמה,  על 
מול ישראל. מסיבה זו בחרה ישראל 
את  להכיל   - מדודה  מאוד  בתגובה 

האירוע ולא ללכת לעימות.

צה"ל  פרסם  יותר  מוקדם 
בגבול  מהתקרית  תיעוד  פרסם 
פל־ דיווחים  לפי  שבה  הרצועה, 

מחבלים  שלושה  חוסלו  סטיניים 
יש־ לשטח  לחדור  שניסו  חמושים 
מנתה  הנראה  שככל  החוליה,  ראל. 
מאזור  הגיעה  פלסטינים,  חמישה 
בית חאנון ולאחר שזוהתה מתקרבת 
לגדר, מסוקי קרב וטנקים ירו לעב־
רה - ומנעו מחבריה לחדור. לא היו 

נפגעים בקרב כוחות צה"ל. 

הקרב האמריקניתדואר מהשמיים לספינת 
מסוק מחיל-הים האמריקני תרגל הטלת שק דואר אל סיפון ספינה ◆  בשיטה 

זו השתמש חיל-הים האמריקאי במלחמת העולם השנייה
מ‡ פ. יוחנן

 MH-60HS מסוק סי הוק
הטיל  האמריקני  חיל-הים  של 
שק דואר אל סיפון ספינת ההת־
קפה האמפיבית בוקסר, כתרגול 
של עקיפת האזנה, חסימות ושי־

בושים ברשתות הקשר. 
בשיטה זו השתמשו בחיל-
הים האמריקני במלחמת העולם 
השנייה, כדי להתגבר על האזנה 

ועל שיבושים ברשתות הקשר. 
 21 קרב  מטייסת  מסוק 
שמ־ בוקסר,  סיפון  אל  הטיל 
התיכון  המזרח  בגזרת  שייטת 
מכוח  נחתים  כ-2,200  ועליה 
המשלוח 11, שק קטן, ובו פקודה 

לשד־ במקום  הספינה -  רה בקשר.למפקד 
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

התחדשו רעשי הכרייה בלילותתושבי הצפון מדווחים: 
"שמעתי חפירות, זה היה נשמע מתחת לבית שלי", סיפרה אחת התושבות 
ל'מקור ראשון' ◆ דובר צה"ל "הפנייה התקבלה על ידי הגורמים המוסמכים 

ואלו נפגשו עם הפונים"
מ‡ פ. יוחנן

המער־ הגליל  תושבי 
ויערית  שלומית  בשכונות  בי, 
ביישוב שלומי, מתלוננים בימים 
האחרונים כי הם שומעים קולות 
פטישים  ומהלומות  חפירה  של 
הלילה  בשעות  לבתיהם  מתחת 
הוא  שלהם  החשש  המאוחרות. 
חשיפת  לאחר  משנה  פחות  כי 
שחדרו  הטרור  מנהרות  ששת 
בחיזבאללה  מלבנון,  לישראל 
לכי־ שלהם  לתוכניות  שוב  חזרו 
כריית  באמצעות  הגליל  בוש 

מנהרות.
וקו־ חפירות  "שמעתי 
חיפשתי  עמומים.  פטישים  לות 
אצלי ואצל השכנים, אבל זה היה 
סיפ־ שלי",  לבית  מתחת  נשמע 
רה אחת התושבות לאתר 'מקור 
מא־ "אני  כי  והוסיפה  ראשון', 
מינה לחלוטין שהם חזרו לפעול 
ולחפור מנהרות אבל אני בטוחה 
שהצבא מטפל בזה". לדברי המ־
תלוננת, ששיתפה את חששותיה 
שכנים  שלה,  החברתית  ברשת 
הר־ את  שמעו  כי  כתבו  נוספים 

עשים המוזרים גם הם.
בסוף השבוע ביקרו בביתה 
אנשי  נוספים  מתלוננים  ובבתי 
הדברים.  את  שבחנו  צה"ל 
ברצינות  מתייחסים  "בצבא 
התושבים,  שלנו  לפניות  גמורה 

וברור לנו שהם עושים הכול כדי 
האלה",  הדברים  אחרי  לעקוב 
אמרה התושבת. תושבת נוספת, 
המתגוררת ביישוב יערית, כתבה 
דפיקות  גם  שומעים  "אנחנו  כי 
לארבע  שלוש  בין  פטיש  של 
לפנות בוקר – זה לא הגיוני שהם 

מגיעים מאתר בנייה".
המועצה  ראש  נעמן,  גבי 
הת־ את  מכיר  שלומי,  המקומית 

שמיעת  על  המחודשות  לונות 
רעשי חפירות בימים האחרונים. 
שגו־ לכך  הסיכויים  לדבריו, 
מנהרה  לחפור  ינסו  טרור  רמי 

סיכוי,  חסרי  הם  ליישוב  מתחת 
במאמצים  ומשוכנע  בטוח  והוא 
כדי  הצפון  בגבול  עושה  שצה"ל 
"בפי־ שכזו.  אפשרות  כל  לסקל 
קוד הצפון הבהירו שאין מנהרות 
שמגיעות לשלומי וגם לא יכולה 
לבתים,  מתחת  מנהרה  להיות 
מים  אקוויפר  יש  להר  מתחת  כי 
מאחר  מורכבת.  מאוד  והחציבה 
בלבנון  אין  לשלומי  שמסביב 
מקום שממנו יכולים לחפור ולה־
סתיר את העפר, אני נוטה לקבל 
את הדברים של אלוף פיקוד הצ־

פון וסומך עליו במאה אחוזים".

עזבה את חופי גיברלטרהמכלית האיראנית לאחר 45 ימים: 
הספינה החלה להתרחק מהנמל במדינה. לאחר מכן, שגריר איראן בבריטניה 

הודיע כי "הספינה החלה דרכה לכיוון המים הבין-לאומיים"
מ‡ פ. יוחנן

"גרייס  האיראנית  המכלית 
גי־ חופי  את  ועזבה  שוחררה   "1
ברלטר – כך דווח בסוכנות הידי־

לאחר  הגיע  הפרסום   .AP עות 
בים  תנועה  המזהה  שמוניטור 
לשוט  החלה  הספינה  כי  הראה 
הייתה  בה  מהנמל  ולהתרחק 

עצורה.
בבריטניה,  איראן  שגריר 
את  אישר  באעדינג'אד,  חמיד 
הטוויטר  בחשבון  וצייץ  הדיווח 
למים  בדרכה  המכלית  כי  שלו 
כי  מאשרים  הבין-לאומיים. "אנו 
לאחר 45 ימים שהמכלית הייתה 
החלה  היא  בגיברלטר,  עצורה 
הבין- המים  לכיוון  דרכה  את 

לאומיים", כתב.
לש־ התנגדו  האמריקנים 
בקשה  הגישו  ואתמול  חרורה, 
על  שנמצא  הנפט  את  להחרים 
שווה  לדבריהם  אשר  המכלית, 
מיועדים  אשר  דולר  מיליון   130

לארגוני טרור. עם זאת, הרשויות 
ול־ הבקשה  את  דחו  בגיברלטר 
האמריקנים  הטיעונים  דבריהם 
לא  איראן  על  בסנקציות  שעסקו 
המשפט  מערכת  את  תואמים 
החוק  לפי  שפועלת   – המקומית 

של האיחוד האירופי.
ימים  מספר  לפני  כאמור, 

האמ־ המשפטים  משרד  הוציא 
שנ־ למכלית,  עיקול  צו  ריקני 
חביות  מיליון  משני  יותר  שאה 
נפט, שעל פי החשד יועדו להגיע 
זאת,  לסוריה.  חוקי  לא  באופן 
יומיים לאחר שגיברלטר הסכימה 
לשחרר המכלית – בעקבות הבט־

חת איראן כי תנותב ליעד אחר.

ולניסיונות החדירהלא אחראי לירי הרקטות הערכה בישראל: חמאס 
במערכת הביטחון מעריכים כי למרות שנהרגו שמונה אנשים בעזה בשבועיים 
האחרונים, חמאס לא מדבר על נקמה, אלא על חזרה להסדרה - ולכן ישראל 

הגיבה בצורה מדודה
מ‡ פ. יוחנן

וני־ הרקטות  ירי  ברקע 
ליש־ עזה  מרצועת  החדירה  סיונות 
ראל, במערכת הביטחון מעריכים כי 
חמאס אינו עומד מאחורי הפעולות 
דוד  בן  אלון  ערוץ 13  פרשן  האלה. 
אומר כי ארגון הטרור אמנם מדרבן 
פיגו־ לבצע  הפלסטיני  הנוער  את 
עים ביו"ש, אך הפעולות האחרונות 
ולא  לרצונו -  בניגוד  נעשו  ברצועה 
בעידודו. חוליית המחבלים שניסתה 
מעור־ הייתה  לישראל  אמש  לחדור 
בת, היו בה איש פתח, איש ג'יהאד 
כאשר   - חמאס  ואיש  אסלאמי 
בפעולה  חלק  לקח  שחמאס  הסיכוי 

משותפת עם הפתח הוא אפסי.
של  המדינית  הלשכה  יו"ר 
ניסה  אף  הנייה  אסמאעיל  חמאס 
את  וכינה  מהאירוע,  עצמו  להרחיק 

החי־ זועם".  "נוער  החולייה  חברי 
התחושה  עם  בעזה  הייאוש  בין  בור 
ג'יהאד  מוביל   באמת  לא  שחמאס 
פלס־ צעירים  דוחפת  ישראל,  נגד 
למרות  כאלו.  פעולות  לבצע  טינים 
בשבו־ בעזה  הרוגים  שמונה  שהיו 
מדבר  לא  חמאס  האחרונים,  עיים 
להסדרה  חזרה  על  אלא  נקמה,  על 
מול ישראל. מסיבה זו בחרה ישראל 
את  להכיל   - מדודה  מאוד  בתגובה 

האירוע ולא ללכת לעימות.

צה"ל  פרסם  יותר  מוקדם 
בגבול  מהתקרית  תיעוד  פרסם 
פל־ דיווחים  לפי  שבה  הרצועה, 
מחבלים  שלושה  חוסלו  סטיניים 
יש־ לשטח  לחדור  שניסו  חמושים 
מנתה  הנראה  שככל  החוליה,  ראל. 
מאזור  הגיעה  פלסטינים,  חמישה 
בית חאנון ולאחר שזוהתה מתקרבת 
לגדר, מסוקי קרב וטנקים ירו לעב־
רה - ומנעו מחבריה לחדור. לא היו 

נפגעים בקרב כוחות צה"ל. 

הקרב האמריקניתדואר מהשמיים לספינת 
מסוק מחיל-הים האמריקני תרגל הטלת שק דואר אל סיפון ספינה ◆  בשיטה 

זו השתמש חיל-הים האמריקאי במלחמת העולם השנייה
מ‡ פ. יוחנן

 MH-60HS מסוק סי הוק
הטיל  האמריקני  חיל-הים  של 
שק דואר אל סיפון ספינת ההת־
קפה האמפיבית בוקסר, כתרגול 
של עקיפת האזנה, חסימות ושי־

בושים ברשתות הקשר. 
בשיטה זו השתמשו בחיל-
הים האמריקני במלחמת העולם 
השנייה, כדי להתגבר על האזנה 

ועל שיבושים ברשתות הקשר. 
 21 קרב  מטייסת  מסוק 
שמ־ בוקסר,  סיפון  אל  הטיל 
התיכון  המזרח  בגזרת  שייטת 
מכוח  נחתים  כ-2,200  ועליה 
המשלוח 11, שק קטן, ובו פקודה 

לשד־ במקום  הספינה -  רה בקשר.למפקד 
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רכב משוריין מגן על 
ספינות אמריקניות 

במפרץ הפרסי
הרכב המשוריין מצויד במקלעים ובחיישנים, שמזהים ספינות קטנות 

וכטב"מים ◆ בחודש שעבר הופל כטב"ם אירני בטילים שירו שני כלים קלים 
שהוצבו על הספינה

מ‡ פ. יוחנן

רכב משוריין קל של הנחתים, הנמצא על סי־

אמריקניות,  מלחמה  ספינות  על  מגן  הספינות,  פון 

קטנות  ספינות  מפני  הפרסי,  במפרץ  המשייטות 

ספי־ של  מצילום  עולה  כך   - אירניים  וכטב"מים 

השבוע  כשעברה  בוקסר  האמפיבית  נת-ההתקפה 

במצרי הורמוז, שפרסם בשבוע שעבר חיל הנחתים. 

כלי-טיס.  על  מתבסס  הספינות  הגנת  כרגיל, 

הנחתים מעדיפים את הכלי המשוריין כיוון שיש לו 
הכלי  קטנות.  ספינות  לזיהוי  יותר  טובים  חיישנים 
שה־ לאחר  הספינה  של  המטוסים  סיפון  על  מוצב 
נחתים התאמנו אשתקד בתפעולו מעל ספינה בים 
בכמה  מצויד   LAV המשוריין הרכב  הדרומי.  סין 

מקלעים. 
על  שהוצבו  נחתים,  הפילו  שעבר  בחודש 
ספינה, כטב"ם אירני בטילים, שירו שני כלים קלים, 

שהוצבו על הספינה.

ולעשות נזק לימין"כליל לירות בתוך הנגמ"ש בן גביר נגד ערוץ 7: "מגויס 
לטענתו "יותר ממאה עשרים כתבות התפרסמו נגד עוצמה מאז יצאו לדרך. 
נדמה לי שהגיעה העת שעורך האתר עוזי ברוך יספר האם הובטח לו תפקיד 

כלשהו אצל בנט"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ועורך  לכנסת  יהודית  עוצמה  רשימת  ראש 
הדין שייצג את הערוץ במאבקים משפטיים שונים, 

יוצא למתקפה חריפה נגד ערוץ 7.
של  הרדיו  לתוכנית  התראיין  גביר  בן  עו"ד 
המשפ־ שרת  על  וגונן  ישראל,  גלי  ברדיו  גל  שרון 
טים לשעבר איילת שקד על רקע חשיפת העיתונאי 
שקד הציעה דיל חסינות לנתניהו  חיים לוינסון כי 

תמורת שיבוץ בליכוד.
חרף דבריו הברורים של עו"ד בן גביר בראיון 
ולפיהם הוא סבור ששקד חפה מפשע, מקווה שלא 
הוא  כי  לשקד  מציע  ואף  פלילית  חקירה  תיפתח 
ייצג אותה בתביעת לשון הרע ככל ותהיה מעוניינת 
גורמים  של  טענה  להבליט  בחרו  בערוץ 7  להגיש, 

בימין ולפיהם עוצמה יהודית תוקעת סכין בגב של 
הימין ונתנו לידיעה הבלטה מכוונת.

ערוץ 7  את  גביר  בן  תוקף  הדברים,  בעקבות 
הנגמ"ש  בתוך  לירות  כליל  "מגויס  הוא  כי  ואומר 

ולעשות נזק לימין".
בציוץ אותו פרסם בחשבון שלו, כתב בן גביר: 
"תראו את הפייק אתר המכונה ערוץ 7. רק הבוקר 
בגלי ישראל גוננתי על איילת שקד והסברתי שאני 
בערוץ  אולם  בשמה.  דיבה  תביעת  להגיש  מוכן 
כתבות  עשרים  ממאה  יותר  זאת.  להצניע  בחרו   7
התפרסמו נגדנו מאז יצאנו לדרך. נדמה לי שהגיעה 
העת שעורך האתר עוזי ברוך יספר האם הובטח לו 

תפקיד כלשהו אצל בנט", לשון בן גביר.

יודעים על יתושים?הבינלאומי: מה אתם לרגל יום היתוש 
יום היתוש. ומדוע מנציחים יום כזה? הוא בא כסמל והנצחה לתגלית שעזרה 

לרופאים להבין שיתושים ממין נקבה, מעבירים לבני אדם את נגיף המלריה
מ‡: יר‡ל לבי‡

בינ־ יום  של  בעיצומו  ניצבים  אנחנו  ושוב 
שסייעה  התגלית  את  היתוש.  יום  הפעם  לאומי. 
בריטי  רופא   ,1897 בשנת  גילה  הרפואה,  לעולם 
בשם סר רונלד רוס, סטודנט לרפואה בבית החולים 
סנט בטוליו בלונדון, שחקר את מחלת המלריה בא־

זורים שונים בהודו, ואף לקה בה בעצמו.
במחקריו הוא גילה כי טפיל המלריה מועבר 
על ידי זן ספציפי של יתוש, האנופלס, ואף הצליח 
כולל  הטפיל  של  המלא  החיים  גלגול  את  להדגים 
הימצאותו בבלוטות הרוק של היתוש. בשנת 1902 
על  הדופן  יוצאי  מחקריו  על  נובל  בפרס  רוס  זכה 
רבים  רחובות  נקראים  שמו  על  המלריה.  מחלת 
בהיידרבד,  טרופיות  למחלות  חולים  ובית  בהודו 
בלונדון נוסד על שמו "מכון רוס" למחלות טרופיות 
והיגיינה. ד"ר רוס ביקש לציין יום מיוחד ליתושים.
בישראל יש לפחות כ – 40 מינים של יתושים, 
האסייתי.  הנמר  יתוש  הוא  מבניהם  הפופולארי 
נקבת יתוש אחת יכולה לגרום למספר רב של עקי־
צות בתוך זמן קצר ולעקיצות גם דרך בגדים דקים. 
התגובה האלרגית של רוב האנשים לעקיצת היתוש 
– גירוד, אדמומיות, ונפיחות, חריפה יותר מהתגו־
יוצאות  כלל  בדרך  אחרים.  יתושים  לעקיצות  בה 
ובשעות  היום  במהלך  העקיצה  לפעולת  היתושות 

בין הערביים .
נמש־ שאנחנו  כמו  ממש  יתושות,  מושך  ריח 
כים לריח של אוכל למשל. אז פעילות גופנית לפני 
השינה, גורמת לנו להזיע, וליתושה להימשך לריח. 
בנוסף, אנשים ששותים בירה, מפרישים חומר עם 
ריח שהן אוהבות. בגדים בעלי צבעים כהים גם הם 
מושכים יתושות ואף סוג דם. אם יש לכם סוג דם  

O, אתם מושכים יתושות פי שניים.

מהעברת מפעל טבעולאסם: אין מנוס 
אסם דוחה את טענת ההסתדרות להתעלמות מן העובדים וטוענת כי העילה 

להכרזת סכסוך העבודה היא התוכנית להעברת מפעל טבעול לקריית גת 
מ‡ פ. יוחנן

את  דוחים  אסם  בחברת 
שהביאו  ההסתדרות  טענות 
במ־ עבודה  סכסוך  על  להכרזה 
לסגור  הכוונה  על-רקע  פעליה 
את מפעל טבעול בקיבוץ לוחמי 

הגטאות. 
"העילה האמתית לסכסוך 
היא התוכנית להעביר את מפעל 
המפעל  גת.  לקריית  טבעול 
הגטאות  לוחמי  בקיבוץ  הוותיק 
היש־ לשוק  בעיקר  כיום  מייצר 
עצמאי  כמפעל  וכדאיותו  ראלי 
אלה,  מסיבות  מאד.  נחלשה 
וכדי להרחיק את המפעל מאזור 
לבנות  אסם  החליטה  מגורים, 
לטבעול בית חדש, שיהיה חלק 
מהקמפוס התעשייתי המתקדם 
בצמוד  גת,  בקריית  שהקימה 
למפעל צבר, מהלך שבו יושקעו 
טענו  שקלים",  מיליוני  עשרות 

בחברה. 
לט־ בניגוד  כי  טענו  עוד 

שכ-4,000  ההסתדרות,  ענת 
אסם  עובדי   4,700 מתוך 
העובדים  באמצעותה,  מאוגדים 
בתהליך  שותפו  וההסתדרות 
"כנהוג  כשנתיים.  לפני  כבר 
שית־ מלאה  ובשקיפות  באסם 
וההסתדרות  העובדים  את  פנו 
אנו  מראש.  שנתיים  בתהליך 
מאמינים שבתקופה זו נוכל לע־

בוד יחד ולמצוא מקום תעסוקה 
במפעלים  טבעול  לעובדי  הולם 
כל  בצפון.  אסם  של  ומתקנים 
זאת תוך שמירה על תנאי העס־
קה הקיימים, מתן מענקי שימור 
פרישה  תכנית  ויצירת  ומעבר 
שלא  לעובדים  ומכבדת  הוגנת 
תמצא עבורם משרה מתאימה", 

ציינו. 
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להיכנס למדינה"שרוצים להשמיד אותה יש את הזכות למנוע מאנשים דוברות הבית הלבן: "לישראל 
לדבריו, חקירות הדמוקרטים בעניין הן חסרות טעם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
על  הגן  הלבן  הבית  דובר 
ישראל  מדינת  של  החלטתה 
לאסור את כניסתן של שתי חב־
רות הקונגרס מהשמאל הקיצוני 
לשטחה. דובר הבית הלבן, הוגאן 
גידלי, אמר כי "לנשות הקונגרס 
רשידה טאליב ואילאהאן עומאר 
היטב  מתועדת  היסטוריה  יש 
והת־ אנטישמיות,  אמירות  של 
בפלטפו־ אנטישמיות  בטאויות 

רמות שונות.
הזכות  את  יש  "לישראל 
לה־ שרוצים  מאנשים  למנוע 
 - למדינה  להיכנס  אותה  שמיד 
הטעם  חסרות  הקונגרס  חקירות 
באמריקה  כאן  הדמוקרטים  של 
החוקים  את  לשנות  יכולות  אינן 
על  להגן  כדי  העבירה  שישראל 

עצמה", אמר. 

הצלה בכניסה לעירי-ם: יורחב בניין איחוד 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה אישרה את התוכנית להרחבת בניין המטה 
של ארגון "איחוד והצלה" בכניסה לעיר - מדובר בתוספת שטחים בהיקף של 

כ-3,000 מ"ר
מ‡ פ. יוחנן

בניין איחוד הצלה בכניסה 
את  להכפיל  עתיד  לירושלים 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  שטחו. 
את  אישרה  ירושלים  ולבנייה 
המטה  בניין  להרחבת  התוכנית 
בש־ והצלה"  "איחוד  ארגון  של 
בתוספת  מדובר   – רוממה  כונת 
שכבר  קומות  ל-4  קומות   6 של 

קיימות.
שב־ המחוזית  "הוועדה 
עו"ד  בראשות  התכנון,  מינהל 
תוקף  למתן  אישרה  שקד,  עמיר 
להרח־ תוכנית  שעבר  בשבוע 
ארגון  של  המטה  בניין  בניין  בת 
נמסר  כך  בעיר",  והצלה'  'איחוד 
מהוועדה, "מדובר בתוכנית הכו־
ללת תוספת של 6 קומות למבנה 
המבנה  קומות.   4 בגובה  הקיים 
(פינת  ירמיהו 78  ברחוב  ממוקם 
ואהליאב),  ירמיהו  הרחובות 
והוא  בירושלים  רוממה  בשכונת 
"אר־ של  והמטה  כמרכז  משמש 
גון איחוד והצלה". כמו כן, התו־
כנית מוסיפה שטחים בהיקף של 

לארגון  שתאפשר  מ"ר  כ-3,000 
להרחיב את פעילותו החשובה".

ביוזמת  מקודמת  התוכנית 
ונערכה  והצלה"  "איחוד  ארגון 
לפר־ דה  מיכל  אדריכלית  ע"י 
המרכזי  מטה  כי  לציין  יש  גולה. 
לא  פועל  ירושלים  מד"א  של 
המ־ הצלה.  איחוד  ממבנה  רחוק 
"איחוד  ארגון  את  משמש  בנה 
התנדבותי  ארגון  שהינו  והצלה" 
טי־ במתן  פעילותו  שעיקר 
חירום  במקרי  ודחוף  מידי  פול 

רפואיים.
הארגון מונה כיום כ-5,000 

מתנדבים וטיפל בשנה האחרונה 
תוך  חירום  מקרי  בכ-315,000 
מענה בטווח זמן של דקות ספו־
להצלת  הירושלמי  הארגון  רות. 
כ-12  לפני  לפעול  החל  חיים 
רק  הארגון  השנים  במהלך  שנה. 
האופ־ מערך  לצמוח.  ממשיך 
התרחב,  והאמבולנסים  נוענים 
החלה  חדשה  מתנדבות  יחידת 
הייחודית  החוסן  ויחידת  לפעול 
בנפגעי פוסט  לארגון, שמטפלת 
אח־ לערים  התרחבה  טראומה, 
נוספים  ולמקומות  בארץ  רות 

בעולם.

קוקה-קולהמחסור ארצי בפחיות 
החוסרים נרשמו הן ברשתות שיווק בפריסה ארצית והן במכונות משקאות • 
החברה המרכזית: "מדובר בחוסרים של ימים ספורים כתוצאה מהשקת מותג 

הקפה החדש; אין תקלת ייצור"
מ‡ פ. יוחנן

השיווק  ברשתות  דיווחים 
קו־ בפחיות  ארצי  מחסור  על 
ב"גלובס".  דווח  כך   - קה-קולה 
חוסרים  על  מדווחים  ברשתות 
הפו־ המותג  של  משקה  בפחיות 

פולרי, שהחלו לפני כשבועיים.
ברשתות  גורמים  לפי 
קיים  המחסור  הגדולות,  השיווק 
הידוע,  ככל  הארץ.  רחבי  בכל 
כל  את  שכולל  במחסור  מדובר 
החברה  שמשווקת  הקולה  טעמי 
- קולה רגיל, דיאט קולה וקולה 
זירו בפחיות. עם זאת, לא נרשמו 
קוקה-קולה  באספקת  חוסרים 

בבקבוקים.
ברשתות,  למחסור  בנוסף 
בהן  משקאות  מכונות  במספר 
נמכרות פחיות של החברה, נתלה 
שילוט לפיו "עקב תקלה בחברת 
במוצרי  מחסור  יש  קוקה-קולה 

קוקה-קולה".

שמ־ המרכזית,  החברה 
קוקה-קולה  המותג  את  שווקת 
של  שוק  בנתח  אוחזת  בישראל, 
המשקה  ממכירות  ל-90%  קרוב 
כספיות  מכירות  במונחי  השחור 
קולה  פפסי  במותגים  ומתחרה 
שמייצר  המפעל  קולה.   RC-ו
את המשקה השחור ממוקם בעיר 

בני-ברק.
השיווק  מרשתות  באחת 
הוא  למחסור  הרקע  כי  העריכו 

שהת־ קפה  בטעם  קולה  השקת 
רחשה לאחרונה ויצרה עומס על 

מכונות הייצור של החברה.
לייצור  המרכזית  מהחברה 
משקאות קלים נמסר: "ההתנסות 
הראשונית של קוקה-קולה קפה 
ובמספר  המצופה,  מעל  הייתה 
חו־ נוצרו  אכן  נקודתיים  מקרים 
סרים של ימים ספורים כתוצאה 
החדש.  הקפה  מותג  מהשקת 

נציין כי אין תקלת ייצור". 
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להיכנס למדינה"שרוצים להשמיד אותה יש את הזכות למנוע מאנשים דוברות הבית הלבן: "לישראל 
לדבריו, חקירות הדמוקרטים בעניין הן חסרות טעם

מ‡ ‡ברהם ויסמן
על  הגן  הלבן  הבית  דובר 
ישראל  מדינת  של  החלטתה 
לאסור את כניסתן של שתי חב־
רות הקונגרס מהשמאל הקיצוני 
לשטחה. דובר הבית הלבן, הוגאן 
גידלי, אמר כי "לנשות הקונגרס 
רשידה טאליב ואילאהאן עומאר 
היטב  מתועדת  היסטוריה  יש 
והת־ אנטישמיות,  אמירות  של 
בפלטפו־ אנטישמיות  בטאויות 

רמות שונות.
הזכות  את  יש  "לישראל 
לה־ שרוצים  מאנשים  למנוע 
 - למדינה  להיכנס  אותה  שמיד 
הטעם  חסרות  הקונגרס  חקירות 
באמריקה  כאן  הדמוקרטים  של 
החוקים  את  לשנות  יכולות  אינן 
על  להגן  כדי  העבירה  שישראל 

עצמה", אמר. 

הצלה בכניסה לעירי-ם: יורחב בניין איחוד 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה אישרה את התוכנית להרחבת בניין המטה 
של ארגון "איחוד והצלה" בכניסה לעיר - מדובר בתוספת שטחים בהיקף של 

כ-3,000 מ"ר
מ‡ פ. יוחנן

בניין איחוד הצלה בכניסה 
את  להכפיל  עתיד  לירושלים 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  שטחו. 
את  אישרה  ירושלים  ולבנייה 
המטה  בניין  להרחבת  התוכנית 
בש־ והצלה"  "איחוד  ארגון  של 
בתוספת  מדובר   – רוממה  כונת 
שכבר  קומות  ל-4  קומות   6 של 

קיימות.
שב־ המחוזית  "הוועדה 
עו"ד  בראשות  התכנון,  מינהל 
תוקף  למתן  אישרה  שקד,  עמיר 
להרח־ תוכנית  שעבר  בשבוע 
ארגון  של  המטה  בניין  בניין  בת 
נמסר  כך  בעיר",  והצלה'  'איחוד 
מהוועדה, "מדובר בתוכנית הכו־
ללת תוספת של 6 קומות למבנה 
המבנה  קומות.   4 בגובה  הקיים 
(פינת  ירמיהו 78  ברחוב  ממוקם 
ואהליאב),  ירמיהו  הרחובות 
והוא  בירושלים  רוממה  בשכונת 
"אר־ של  והמטה  כמרכז  משמש 
גון איחוד והצלה". כמו כן, התו־
כנית מוסיפה שטחים בהיקף של 

לארגון  שתאפשר  מ"ר  כ-3,000 
להרחיב את פעילותו החשובה".

ביוזמת  מקודמת  התוכנית 
ונערכה  והצלה"  "איחוד  ארגון 
לפר־ דה  מיכל  אדריכלית  ע"י 
המרכזי  מטה  כי  לציין  יש  גולה. 
לא  פועל  ירושלים  מד"א  של 
המ־ הצלה.  איחוד  ממבנה  רחוק 
"איחוד  ארגון  את  משמש  בנה 
התנדבותי  ארגון  שהינו  והצלה" 
טי־ במתן  פעילותו  שעיקר 
חירום  במקרי  ודחוף  מידי  פול 

רפואיים.
הארגון מונה כיום כ-5,000 

מתנדבים וטיפל בשנה האחרונה 
תוך  חירום  מקרי  בכ-315,000 
מענה בטווח זמן של דקות ספו־
להצלת  הירושלמי  הארגון  רות. 
כ-12  לפני  לפעול  החל  חיים 
רק  הארגון  השנים  במהלך  שנה. 
האופ־ מערך  לצמוח.  ממשיך 
התרחב,  והאמבולנסים  נוענים 
החלה  חדשה  מתנדבות  יחידת 
הייחודית  החוסן  ויחידת  לפעול 
בנפגעי פוסט  לארגון, שמטפלת 
אח־ לערים  התרחבה  טראומה, 
נוספים  ולמקומות  בארץ  רות 

בעולם.

קוקה-קולהמחסור ארצי בפחיות 
החוסרים נרשמו הן ברשתות שיווק בפריסה ארצית והן במכונות משקאות • 
החברה המרכזית: "מדובר בחוסרים של ימים ספורים כתוצאה מהשקת מותג 

הקפה החדש; אין תקלת ייצור"
מ‡ פ. יוחנן

השיווק  ברשתות  דיווחים 
קו־ בפחיות  ארצי  מחסור  על 
ב"גלובס".  דווח  כך   - קה-קולה 
חוסרים  על  מדווחים  ברשתות 
הפו־ המותג  של  משקה  בפחיות 

פולרי, שהחלו לפני כשבועיים.
ברשתות  גורמים  לפי 
קיים  המחסור  הגדולות,  השיווק 
הידוע,  ככל  הארץ.  רחבי  בכל 
כל  את  שכולל  במחסור  מדובר 
החברה  שמשווקת  הקולה  טעמי 
- קולה רגיל, דיאט קולה וקולה 
זירו בפחיות. עם זאת, לא נרשמו 
קוקה-קולה  באספקת  חוסרים 

בבקבוקים.
ברשתות,  למחסור  בנוסף 
בהן  משקאות  מכונות  במספר 
נמכרות פחיות של החברה, נתלה 
שילוט לפיו "עקב תקלה בחברת 
במוצרי  מחסור  יש  קוקה-קולה 

קוקה-קולה".

שמ־ המרכזית,  החברה 
קוקה-קולה  המותג  את  שווקת 
של  שוק  בנתח  אוחזת  בישראל, 
המשקה  ממכירות  ל-90%  קרוב 
כספיות  מכירות  במונחי  השחור 
קולה  פפסי  במותגים  ומתחרה 
שמייצר  המפעל  קולה.   RC-ו
את המשקה השחור ממוקם בעיר 

בני-ברק.
השיווק  מרשתות  באחת 
הוא  למחסור  הרקע  כי  העריכו 

שהת־ קפה  בטעם  קולה  השקת 
רחשה לאחרונה ויצרה עומס על 

מכונות הייצור של החברה.
לייצור  המרכזית  מהחברה 
משקאות קלים נמסר: "ההתנסות 
הראשונית של קוקה-קולה קפה 
ובמספר  המצופה,  מעל  הייתה 
חו־ נוצרו  אכן  נקודתיים  מקרים 
סרים של ימים ספורים כתוצאה 
החדש.  הקפה  מותג  מהשקת 

נציין כי אין תקלת ייצור". 
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