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כ"ב הקדושים בכ"ב אב
היום מלאו 16 שנה לפיגוע הנורא בקו 2 שארע 

בכ"ב אב תשס"ג.

עלה  מתאבד  מחבל  עלה  הנביא  שמואל  ברחוב 
את  ופוצץ  המערבי,  מהכותל  שחזר   2 קו  על 
עצמו באמצע האוטובוס הדו-מפרקי. האוטובוס 

היה גדוש בנוסעים.

בפיגוע נרצחו 22 יהודים ועובדת זרה מהפילי־
פינים. 136 נפצעו. רבים מהנפגעים היו ילדים, 

והפיגוע כונה בתקשורת בשם "פיגוע הילדים".

חצי  בן  ותינוקה  אם  ובנו,  אב  היו  ההרוגים  בין 
שנה מניו-יורק, כלה שעמדה להתחתן, תינוק בן 

שנה, ונערים ונערות צעירים. 

אלו היו שעות קשות ביותר לציבור החרדי. הל־
וויה רדפה הלוויה. מיטה יוצאת, ומיטה נכנסת, 
ודמעותיהם של קרובי עשרים ושניים ההרוגים 

נמהלו זה בזה.

דבר המערכת 

כשהיהדות הופכת לגזענות
בבית המשפט התקיים דיון בנוגע לפסילתה של 

של  למזלם  לכנסת.  יהודית"  "עוצמה  רשימת 

אנשי "עוצמה יהודית", ישנה מפלגה בשם "הר־

שימה המשותפת", בה נמצאים גורמים קיצוניים 

בעייתיות.  אמירות  של  רקורד  בעלי  במיוחד 

לולא כך, סביר מאוד להניח כי המפלגה הימנית 

הקיצונית הייתה נפסלת זה מכבר. אולם, מתברר 

את  לפסול  קשה  הנאורים  בג"ץ  לשופטי  גם  כי 

המפלגה הימנית ולהותיר את הרשימה הערבית 

בבג"ץ  מבינים  ילך,  לא  זה  ראויה.  כמתמודדת 

ולכן, ככל הנראה, מאפשרים גם לעוצמה יהודית 

להתמודד.

עורך  ידי  על  הדיון,  במהלך  שנשמעה  האמירה 

לפיה  הבג"צים,  מחלקת  ראש  הלמן,  ענר  הדין 

האמירה של ברוך מרזל על מחבל-כלב היא גז־

ענית משום שהשוותה בין בני אדם לחיות, יכו־

לכן  קודם  שנכתבה  שהתזה  כך  על  להצביע  לה 

מציאותית מאוד ואף יותר מכך...

עצוב רק שהמפלגה הימנית הזו פוגעת בשלטון 

הימין ומתקדמת לקראת איבוד נוסף של עשרות 

אלפי קולות חשובים מאוד לגוש.

פרשנות // אברהם ויסמן 

שיוחסה לישראל בעיראק;נחשפו תוצאות ההפצצה 
חברת המודיעין הישראלי אימג'סאט אינטרנשיונל פרסמה דוח מודיעין המתייחס 
לשלושה פיצוצים במחסני נשק, אשר נטען כי נגרמו כתוצאה מפעולה ישראלית 

◆ כמו כן נודע כי מל"ט יורט סמוך לבסיס של מליציה בעיראק
מ‡: מ. יו„

העיראקית  המליציה 
הודי־ אל שעבי"  חשד  "אל 
מל"ט  יירטה  כי  אמש  עה 
עוין שחג מעל מוצב השייך 
בהודעה  בגדד.  באזור  לה 
ההגנה  מערך  כי  נאמר 
"דיוויזיה  של  האווירית 
מעל  שחג  מל"ט  יירטה   12
המוצב שלנו". על פי ההוד־
עה, מערך ההגנה האווירית 
של  המשימה  את  סיכל 

המל"ט.
אתמול,  יותר  מוקדם 
חברת המודיעין הישראלית 
אינטרנשיונל  אימג'סאט 
מודי־ דוח  פרסמה   (ISI)
המ־ הערכות  הכולל  עין 
תקיפות  לשלוש  תייחסות 
שהתרחשו בעיראק בחודש 
האחרון ומיוחסות לישראל. 
כמו כן, הדוח מראה בתמו־
נת לוויין שצולמה היום את 
שנראה  מה  של  התוצאה 
מה-20  אווירית  כתקיפה 
אוויר  חיל  בבסיס  באוגוסט 

עיראקי מצפון לבגדד.
הראשונה  התקיפה 
התרח־ לישראל  המיוחסת 

ובה  השנה  ביולי  ב-19  שה 

מצאו את מותם לפחות שני 
לבנוני,  חיזבאללה  אנשי 
שהאבי  אל  במוצב  שהיו 
השיעית  למיליציה  השייך 
ערביה  אל  ערוץ  בעיראק. 
ראש  את  ציטט  הסעודי 
הערבים  השבטים  מועצת 
בתק־ כי  שציין  בעיראק, 
הרוגים  מספר  נרשמו  רית 
לוחמי  מקרב  הן  ופצועים, 
ממשמרות  והן  חיזבאללה 
לד־ איראן.  של  המהפכה 
הפג־ של  תוצאה  זו  בריו, 
מטוס  ידי  על  שבוצעה  זה 
הנ־ הצבאי  במוצב  עלום, 
א-דין  צלאח  במחוז  מצא 
בשי־ הוסיף  הוא  העיראקי. 
חה עם אל ערביה כי במוצב 
שהופץ היו טילים בליסטים 
שהועברו  איראן,  מתוצרת 
באמצעות  לאחרונה  אליו 
להובלת  שנועדו  משאיות 
העיתון  כתב  בקירור.  אוכל 
גם  שייך  המוצב  כי  הוסיף 
וגם  המהפכה  למשמרות 

לארגון חיזבאללה.
ימים  כעשרה  לפני 
ניוז"  "סקיי  רשת  דיווחה 
במחסן  פיצוץ  על  בערבית 
תחמושת באזור אבו-דשיר 

בדרום בירת עיראק, בגדד. 
פיצוצים  על  דווח  בערוץ 
עזים שנשמעו באותו אזור. 
מדו־ הדיווחים,  פי  על 
לגדודי  השייך  במחסן  בר 
מילי־  - א-שוהדא"  "סייד 
פרו-איראנית.  שיעית  ציה 
עוד על פי הפרסומים אדם 
נוספים  ו-29  בפיצוץ  נהרג 

נפצעו.
השלישית  התקיפה 
לי־ המיוחסת  והאחרונה 
ביום  התרחשה  שראל 
ברשתות  האחרון.  שלישי 
מספר  על  דווח  הערביות 
במתקפה  והרוגים  פצועים 
מרג־ פצצות  של  משולבת 
של  בסיס  על  ומל"טים  מה 
חיזבאללה,  גדודי  ארגון 
מעיראק  שיעית  מליציה 
פי  על  איראן.  עם  המזוהה 
במתקפה  מדובר  הדיווחים 
על בסיס שליד שדה תעופה 
א-דין.  צלאח  במחוז  צבאי 
יש  הדיווחים  לפי  כאמור, 
כתוצאה  והרוגים  פצועים 
ברש־ אולם  מההתקפה, 
איראן  עם  שמזוהות  תות 
את  מכחישות  וחיזבאללה 

הדיווחים האלה.

בשל סירובה למכור את גרינלנדטראמפ ביטל ביקור בדנמרק 
נשיא ארה"ב הודיע על דחיית פגישה עם ראש ממשלת דנמרק, שביטלה 

את הרעיון שלו לרכוש את האי הענק, שנמצא תחת ריבונות דנית
מ‡ פ. יוחנן

דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
עם  מתוכננת  פגישה  דחה  טראמפ 
פרדריק־ מטה  דנמרק  ממשלת  ראש 
של  ההצעה  את  ביטלה  שזו  כיוון  סן, 
טראמפ לרכוש את האי גרינלנד, הנ־
מכן  לאחר  דנית.  ריבונות  תחת  מצא 
הביקור  ביטול  על  הלבן  הבית  הודיע 
שתוכנן  בדנמרק,  טראמפ  של  כולו 

לתחילת החודש הבא.
היא  "דנמרק  כי  כתב  טראמפ 
נהדרים,  אנשים  עם  מיוחדת  מדינה 
פרד־ של  דבריה  על  בהתבסס  אבל 
לה עניין לדון  אין  כי  שאמרה  ריקסן, 
את  דוחה  אני  גרינלנד,  האי  ברכישת 
הפגישה לזמן אחר". לאחר זמן קצר, 
הביקור  ביטול  על  הלבן  הבית  הודיע 
כאמור  שתוכנן  בדנמרק,  טראמפ  של 
בתחילת  כשבועיים,  בעוד  להתקיים 

חודש ספטמבר.
את  ליווה  טראמפ  זאת,  עם 
כשאמר:  יותר  פייסני  בטון  הדברים 
לחסוך  הצליחה  הממשלה  "ראש 
לארצות  הן  רבים  ומאמצים  הוצאות 
כה  שהייתה  בכך  לדנמרק  והן  הברית 
ומצפה  כך  על  לה  מודה  אני  ישירה. 
בע־ מתישהו  פגישה  איתה  לקבוע 

תיד".
מאוחר  נמסר  הלבן  מהבית 
הביקור  את  ביטל  טראמפ  כי  יותר 
ב-3-2  שבדנמרק  לקופנהגן  שתוכנן 
להיפגש  אמור  היה  שם  בספטמבר, 
לתפקידה  שנכנסה  פרדריקסן,  עם 
גרי־ ממשלת  ראש  ועם  יוני,  בחודש 
המסע,  במסגרת  קיאלסן.  קים  נלנד 
אמור טראמפ לבקר גם בפולין ב-31 

באוגוסט.
ביום ראשון אישר טראמפ את 
שלפיו  ג'ורנל",  סטריט  ב"וול  הדיווח 

גרינלנד.  האי  ברכישת  עניין  הביע 
בשיחה עם כתבים הודה כי הוא מעו־

בעסקה  אסטרטגית"  "מבחינה  ניין 
כזו, אך הדגיש כי לא מדובר בעדיפות 

עליונה מצד ממשלו.
מטה  דנמרק  ממשלת  ראש 
פרדריקסן מיהרה להדגיש שגרינלנד, 
אינה  אוטונומית-למחצה,  טריטוריה 
למכירה, ושהרעיון של טראמפ לקנות 

אותו הוא "דיון אבסורדי".
"גרינלנד אינה דנית – גרינלנד 
היא גרינלנדית", אמרה במהלך ביקור 
מדובר  שלא  מאוד  מקווה  "אני  באי. 
במשהו שיש מאחוריו כוונה רצינית". 
העובדה  את  הזכירה  גם  פרדריקסן 
במשאבים  העשיר  הארקטי,  שהאזור 
לוטשים  אחרים  וגורמים  שרוסיה 
כלכ־ רווח  לקצור  כדי  עיניים  אליהם 
לקהילה  ויותר  יותר  חשוב  נעשה  לי, 

הבינלאומית.
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בסיוע לדאע"ששני תושבי הצפון נאשמים 
שני תושבי טמרה מואשמים בתמיכה וסיוע לארגון הטרור ◆ על פי כתב האישום השניים 

תכננו להגיע לסוריה דרך טורקיה ולחבור ללחימה
מ‡: מ. יו„

שני תושבי טמרה מואשמים בתמי־
את־ הותר  כך  דאע"ש –  לארגון  וסיוע  כה 
מול לפרסום. על פי כתב האישום שהוגש 
נגדם, השניים – עלי ערמוש ואמין יאסין – 
באו במגע עם סוכן חוץ, התאמנו למטרות 

טרור וקשרו קשר לביצוע רצח.
אחד הנאשמים, על פי כתב האישום, 
תושב  הטרור,  ארגון  פעיל  עם  קשר  יצר 
האפשרות  על  שוחחו  והשניים  סוריה, 
שיגיע לסוריה דרך טורקיה כדי להילחם 
צפה  הנאשם  בנוסף  הארגון.  בשורות 
טרור,  פעולות  לביצוע  הדרכה  בחומרי 
חומרים שהופצו בקבוצה בשם "הזאבים 

הבודדים" ברשתות החברתיות.
לר־ סטודנט  היה  הנוסף  הנאשם 
פואה בסלובקיה ונחשף לתכנים בעקבות 
הקשר שלו עם הנאשם הראשון. בחודש 
אפש־ על  הנאשמים  דיברו  השנה  מאי 
בשורות  ולהילחם  לטורקיה  לצאת  רות 

על  שוחחו  השנה  יולי  ובחודש  הארגון, 
מכונית  ולפוצץ  פיגוע  לבצע  אפשרות 
היתר  בין  בישראל.  הערים  באחת  תופת 
שלח נאשם 2 לנאשם 1 הודעה על פיצוץ 
רכב בתל אביב ושאל האם לא הגיע הזמן 

שלהם.

בלבד אין משום הדרה"עיריית חיפה: "במופע לגברים 
בתשובתה לעתירה המנהלית שהגישה שדולת הנשים בישראל נגד קיומו 

של אירוע לגברים בלבד המיועד למגזר החרדי טוענת עיריית חיפה: 
"שדולה חילונית מבקשת לשים עצמה שופרן של הנשים החרדיות מבלי 
בכלל שהנשים, שבשמן לכאורה פועלת השדולה, נשאלו לעמדתן ולדעתן"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הגישה  חיפה  עיריית 
המנה־ לעתירה  תשובתה  את 
הנשים  שדולת  שהגישה  לית 
בישראל נגד קיומו של אירוע 
למגזר  המיועד  בלבד  לגברים 
החרדי בכיכובם של מרדכי בן 

דוד ומוטי שטיינמץ.
מבקשת  בתשובתה 
לד־ המשפט  מבית  העירייה 
כי  ומציינת  העתירה  את  חות 
חולק  שאין  חילונית,  "שדולה 
ופעו־ פעילותה  חשיבות  על 
עצמה  לשים  מבקשת  לתה, 
החרדיות  הנשים  של  שופרן 
שבש־ שהנשים,  בכלל  מבלי 
השדולה,  פועלת  לכאורה  מן 

נשאלו לעמדתן ולדעתן".
העירייה  טוענת  עוד 
בבקשתה לדחות את העתירה 
כי "אין לעותרת זכות העמידה 

לדחיית  להביא  כדי  בכך  ודי 
לא  "העותרת  כי  העתירה", 
מי  כל  את  לעתירה  צירפה 
וגם  ממנה,  להיפגע  שעלולים 
לדחיית  להביא  כדי  די  בכך 
הוג־ "העתירה  כי  העתירה", 
יש  בכך  וגם  רב,  בשיהוי  שה 
וכי  העתירה",  לדחיית  להביא 
"ההחלטה על קיומו של המו־
אין  בלבד  לגברים  כמופע  פע 
או  הפליה  הדרה,  משום  בה 
בכלל  מהציבור  מי  של  כפייה 

או מהציבור החרדי בפרט".
העירייה  של  "לטעמה 
לא יכול להיות חולק כי ציבור 
זה זכאי, כיתר התושבים החי־
פאים, לקבלת שירותי תרבות 
מהעירייה תוך כיבוד אמונתו, 
אורחות חיים וצרכיו ככל אדם 
ולעירייה  אדם,  הוא  באשר 
לחלק  המלאה  הפררוגטיבה 
העירונית  התקציב  עוגת  את 

התאמת  תוך  שוויוני  באופן 
והתמיכה  התקצוב  מדיניות 
הדרה  האוכלוסייה  כלל  עם 
הדתית  והאוכלוסיה  בתחומה 

בפרט".
וטו־ מוסיפה  העירייה 
במתכונתו  "המופע  כי  ענת 
סעיף  הוראת  בדרישת  עומד 
הפליה"  איסור  לחוק  3(ד)(3) 
הצי־ לבקשת  נעשה  "הוא  וכי 
בור החרדי ובאופן המכבד את 
טוענת  בתשובתה  זכויותיו". 
נמ־ "העותרת  כי  גם  העירייה 
נעה מלצרף לעתירה ולבקשה 
הכר־ רוכשי  את  זמני  לסעד 
שייתכן  מי   – למופע  טיסים 
ומהסעד  מהעתירה  ייפגעו  כי 
צירופם  באי  די  בה.  המבוקש 
למופע  הכרטיסים  רוכשי  של 
לדחיית  להביא  כדי  כמשיבים 
ול־ זמני  סעד  למתן  הבקשה 

סילוק העתירה על הסף".

מוגבלות בסניף שופרסלמתעללים בחרדי בעל תיעוד מזעזע: ערבים 
תיעוד קשה לצפייה: עובד ערבי בסניף גוש עציון בשופרסל 
מתעלל ביהודי בעל מוגבלות העובד גם הוא בסניף, כל זאת 

כשערבי נוסף מתעד את האירוע המרתיח וצוחק
מ‡: יר‡ל לבי‡

מופץ  מחריד  סרטון 
כל  את  ומזעזע  לאחרונה 
בתיעוד  זה,  את  שרואה  מי 
שאותו צילם חברו של אחד 
את  לראות  ניתן  התוקפים 
נצמד  בניילון  קשור  היהודי 
מנהל  "אני  להגיד  ומוכרח 
נוס־ ודברים  החלב"  של 
רוחו  על  העולה  ככל  פים, 
תוך  הערבי  המתעלל  של 
בסטירות  אותו  מכה  שהוא 

לעורפו.
נראה  החרדי  העובד 
עומד  כיפתו  ללא  כשהוא 
מה  כל  לומר  ומוכן  מושפל 
לו.  שיניחו  כדי  שיבקשו 
המ־ נשמע  הסרטון  במהלך 
"דיי  ממלמל  כשהוא  צלם 
דיי מספיק" ובסיום הסרטון 
את  להסיר  כדי  מגיע  הוא 

הקשרים מידיו של העובד.
של  הביטחון  אנשי 
ידי  על  נשלחו  שופרסל 
לתחנת  החברה  הנהלת 
הגשת  לצורך  המשטרה 

תלונה על העובד הערבי.
נמסר  משופרסל 
דוחים  "אנו  בתגובה: 
הההת־ את  נפש  בשאט 
בסרטון  הנצפית  נהגות 
הערב  עוד  נפנה  אנו  זה. 

בנושא  בתלונה  למשטרה 
שביכולת־ כל  ונעשה 
שכאלו  שדברים  כדי  נו 
בשופרסל  אנו  יישנו.  לא 
אמי־ קיום  בדו  מאמינים 
גילוי  כל  ודוחים  וכן,  תי 
עוב־ בין  אלימות  של 
מצויים  אנו  ובכלל.  דים 
שנפגע  העובד  עם  בקשר 
אותו  ומלווים  באירוע 

ככל שיידרש".

https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
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TWILLILL

בסיוע לדאע"ששני תושבי הצפון נאשמים 
שני תושבי טמרה מואשמים בתמיכה וסיוע לארגון הטרור ◆ על פי כתב האישום השניים 

תכננו להגיע לסוריה דרך טורקיה ולחבור ללחימה
מ‡: מ. יו„

שני תושבי טמרה מואשמים בתמי־
את־ הותר  כך  דאע"ש –  לארגון  וסיוע  כה 
מול לפרסום. על פי כתב האישום שהוגש 
נגדם, השניים – עלי ערמוש ואמין יאסין – 
באו במגע עם סוכן חוץ, התאמנו למטרות 

טרור וקשרו קשר לביצוע רצח.
אחד הנאשמים, על פי כתב האישום, 
תושב  הטרור,  ארגון  פעיל  עם  קשר  יצר 
האפשרות  על  שוחחו  והשניים  סוריה, 
שיגיע לסוריה דרך טורקיה כדי להילחם 
צפה  הנאשם  בנוסף  הארגון.  בשורות 
טרור,  פעולות  לביצוע  הדרכה  בחומרי 
חומרים שהופצו בקבוצה בשם "הזאבים 

הבודדים" ברשתות החברתיות.
לר־ סטודנט  היה  הנוסף  הנאשם 
פואה בסלובקיה ונחשף לתכנים בעקבות 
הקשר שלו עם הנאשם הראשון. בחודש 
אפש־ על  הנאשמים  דיברו  השנה  מאי 
בשורות  ולהילחם  לטורקיה  לצאת  רות 

על  שוחחו  השנה  יולי  ובחודש  הארגון, 
מכונית  ולפוצץ  פיגוע  לבצע  אפשרות 
היתר  בין  בישראל.  הערים  באחת  תופת 
שלח נאשם 2 לנאשם 1 הודעה על פיצוץ 
רכב בתל אביב ושאל האם לא הגיע הזמן 

שלהם.

בלבד אין משום הדרה"עיריית חיפה: "במופע לגברים 
בתשובתה לעתירה המנהלית שהגישה שדולת הנשים בישראל נגד קיומו 

של אירוע לגברים בלבד המיועד למגזר החרדי טוענת עיריית חיפה: 
"שדולה חילונית מבקשת לשים עצמה שופרן של הנשים החרדיות מבלי 
בכלל שהנשים, שבשמן לכאורה פועלת השדולה, נשאלו לעמדתן ולדעתן"

מ‡: יר‡ל לבי‡
הגישה  חיפה  עיריית 
המנה־ לעתירה  תשובתה  את 
הנשים  שדולת  שהגישה  לית 
בישראל נגד קיומו של אירוע 
למגזר  המיועד  בלבד  לגברים 
החרדי בכיכובם של מרדכי בן 

דוד ומוטי שטיינמץ.
מבקשת  בתשובתה 
לד־ המשפט  מבית  העירייה 
כי  ומציינת  העתירה  את  חות 
חולק  שאין  חילונית,  "שדולה 
ופעו־ פעילותה  חשיבות  על 
עצמה  לשים  מבקשת  לתה, 
החרדיות  הנשים  של  שופרן 
שבש־ שהנשים,  בכלל  מבלי 
השדולה,  פועלת  לכאורה  מן 

נשאלו לעמדתן ולדעתן".
העירייה  טוענת  עוד 
בבקשתה לדחות את העתירה 
כי "אין לעותרת זכות העמידה 

לדחיית  להביא  כדי  בכך  ודי 
לא  "העותרת  כי  העתירה", 
מי  כל  את  לעתירה  צירפה 
וגם  ממנה,  להיפגע  שעלולים 
לדחיית  להביא  כדי  די  בכך 
הוג־ "העתירה  כי  העתירה", 
יש  בכך  וגם  רב,  בשיהוי  שה 
וכי  העתירה",  לדחיית  להביא 
"ההחלטה על קיומו של המו־
אין  בלבד  לגברים  כמופע  פע 
או  הפליה  הדרה,  משום  בה 
בכלל  מהציבור  מי  של  כפייה 

או מהציבור החרדי בפרט".
העירייה  של  "לטעמה 
לא יכול להיות חולק כי ציבור 
זה זכאי, כיתר התושבים החי־
פאים, לקבלת שירותי תרבות 
מהעירייה תוך כיבוד אמונתו, 
אורחות חיים וצרכיו ככל אדם 
ולעירייה  אדם,  הוא  באשר 
לחלק  המלאה  הפררוגטיבה 
העירונית  התקציב  עוגת  את 

התאמת  תוך  שוויוני  באופן 
והתמיכה  התקצוב  מדיניות 
הדרה  האוכלוסייה  כלל  עם 
הדתית  והאוכלוסיה  בתחומה 

בפרט".
וטו־ מוסיפה  העירייה 
במתכונתו  "המופע  כי  ענת 
סעיף  הוראת  בדרישת  עומד 
הפליה"  איסור  לחוק  3(ד)(3) 
הצי־ לבקשת  נעשה  "הוא  וכי 
בור החרדי ובאופן המכבד את 
טוענת  בתשובתה  זכויותיו". 
נמ־ "העותרת  כי  גם  העירייה 
נעה מלצרף לעתירה ולבקשה 
הכר־ רוכשי  את  זמני  לסעד 
שייתכן  מי   – למופע  טיסים 
ומהסעד  מהעתירה  ייפגעו  כי 
צירופם  באי  די  בה.  המבוקש 
למופע  הכרטיסים  רוכשי  של 
לדחיית  להביא  כדי  כמשיבים 
ול־ זמני  סעד  למתן  הבקשה 

סילוק העתירה על הסף".

מוגבלות בסניף שופרסלמתעללים בחרדי בעל תיעוד מזעזע: ערבים 
תיעוד קשה לצפייה: עובד ערבי בסניף גוש עציון בשופרסל 
מתעלל ביהודי בעל מוגבלות העובד גם הוא בסניף, כל זאת 

כשערבי נוסף מתעד את האירוע המרתיח וצוחק
מ‡: יר‡ל לבי‡

מופץ  מחריד  סרטון 
כל  את  ומזעזע  לאחרונה 
בתיעוד  זה,  את  שרואה  מי 
שאותו צילם חברו של אחד 
את  לראות  ניתן  התוקפים 
נצמד  בניילון  קשור  היהודי 
מנהל  "אני  להגיד  ומוכרח 
נוס־ ודברים  החלב"  של 
רוחו  על  העולה  ככל  פים, 
תוך  הערבי  המתעלל  של 
בסטירות  אותו  מכה  שהוא 

לעורפו.
נראה  החרדי  העובד 
עומד  כיפתו  ללא  כשהוא 
מה  כל  לומר  ומוכן  מושפל 
לו.  שיניחו  כדי  שיבקשו 
המ־ נשמע  הסרטון  במהלך 
"דיי  ממלמל  כשהוא  צלם 
דיי מספיק" ובסיום הסרטון 
את  להסיר  כדי  מגיע  הוא 

הקשרים מידיו של העובד.
של  הביטחון  אנשי 
ידי  על  נשלחו  שופרסל 
לתחנת  החברה  הנהלת 
הגשת  לצורך  המשטרה 

תלונה על העובד הערבי.
נמסר  משופרסל 
דוחים  "אנו  בתגובה: 
הההת־ את  נפש  בשאט 
בסרטון  הנצפית  נהגות 
הערב  עוד  נפנה  אנו  זה. 

בנושא  בתלונה  למשטרה 
שביכולת־ כל  ונעשה 
שכאלו  שדברים  כדי  נו 
בשופרסל  אנו  יישנו.  לא 
אמי־ קיום  בדו  מאמינים 
גילוי  כל  ודוחים  וכן,  תי 
עוב־ בין  אלימות  של 
מצויים  אנו  ובכלל.  דים 
שנפגע  העובד  עם  בקשר 
אותו  ומלווים  באירוע 

ככל שיידרש".
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לאחר שהתחייב לא לשבת עם נתניהו

פרץ מבהיר: אתמוך בנתניהו מבחוץ אם יקבל את 'תוכנית המאה'
מ‡: ח. פרנ˜ל

יו"ר העבודה עמיר פרץ הצהיר אמש (חמישי) 
כי אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יקדם את תוכנית 
השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא 

ייצור לו "רשת ביטחון" על מנת שיוכל "לנהל משא 
לממשלה,  ייכנס  לא  כי  הבהיר  פרץ  בשקט".  ומתן 
אלא יעשה זאת מהאופוזיציה. "אם לא היו לו כתבי 
חשדות - היינו מנהלים איתו משא ומתן", אמר יו"ר 

העבודה בהתייחסו לכניסה לממשלה.
פרץ ציין כי "הרבה יותר קל לשווק השמצות 
עבו־ את  לוי-אבקסיס  עם אורלי  בנה  וכי  והסתות" 
התקיפות  על  השסעים".  את  "להפיל  כדי  דה-גשר 
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מ‡: ח. פרנ˜ל
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קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

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

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

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

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

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

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

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

נתניהו בשיחות סגורות: לא שולל הקמת ממשלה עם ליברמן
ליברמן הצהיר גם הוא בתקופה האחרונה כי למרות דבריו על רה''מ, הוא אינו מתנגד לישיבה בממשלת אחדות בראשותו

מ‡: ח. פרנ˜ל
בין  ההדדיות  וההתקפות  הקשה  היריבות  למרות 
פוסל  אינו  הממשלה  ראש  ביתנו,  ישראל  ליו''ר  נתניהו 

ב'  ברשת  הבאה.  בממשלה  ליברמן,  אביגדור  עם  ישיבה 
נתניהו  שקיים  סגורה  בשיחה  כי  (חמישי)  אתמול  דווח 
באוקראינה, שבה נשאל אם הוא פוסל את ליברמן, השיב 

מיד ראש הממשלה כי הוא אינו פוסל.אפשרות כזו.

שגם  סגורה  בשיחה  לאחרונה  אמר  מצדו  ליברמן 
עכשיו הוא אינו פוסל ישיבה בממשלה אחת עם נתניהו, 
במסגרת  זאת,  עליו.  שאמר  הקשים  הדברים  למרות 
לבן.  וכחול  הליכוד  של  אחדות  ממשלת  להקים  הרצון 

שכזו.   ממשלה  ירכיב  שנתניהו  מתנגד  אינו  הוא  לדבריו, 
ולתקוף  להמשיך  צפויים  השניים  ההצהרות,  למרות  אך 
זה את זה בחריפות עד הבחירות כשהם משאירים פתח 

לשת''פ אפשרי לאחר הבחירות. 

הממשלהגנץ לראשות להמליץ על אפשרות לא פוסלים המשותפת ברשימה 
יו''ר המפלגה, איימן עודה אמר כי 

אינו שולל כניסה לממשלה בראשות 
גנץ אך במפלגה הבהירו כי מדובר 

בתמיכה מבחוץ בלבד
מ‡: ח. פרנ˜ל

הסע־ בעקבות 
הר־ יו''ר  שעורר  רה 
שימה המשותפת ח"כ 
אחרי  עודה  איימן 
מוכן  הוא  כי  שאמר 
להצטרף לקואליציית 
נפג־ מרכז־שמאל, 
(חמישי)  אתמול  שו 
המ־ המפלגות  ראשי 
רכיבות את הרשימה. 
דנו  לא  במפלגות 
בקואליציה  בישיבה 
בראשו של יו"ר כחול 
על  אלא  גנץ,  בני  לבן 
על  להמליץ  אפשרות 
המדינה  לנשיא  גנץ 
אחרי  ריבלין  ראובן 
בתמורה   – הבחירות 
כלפי  מצידו  למחוות 
האוכלוסייה הערבית.
ברשי־ גורמים 

טענו  המשותפת  מה 
כי ההצהרה של עודה 
היא היסטורית. עודה 
בכך  הסיר  למעשה 
המוק־ התנאים  את 
אצל  להמלצה  דמים 
הנשיא על גנץ. בשלב 
אחמד  ח"כ  גם  זה 
גוש  פוסל  לא  טיבי 
הזו  ההצהרה  חוסם. 

ראשי  את  מסבכת 
שחלוקים  לבן  כחול 
בנוגע לשיתוף פעולה 
המשו־ הרשימה  עם 
תפת – ח"כ יאיר לפיד 
דוחה ישיבה עם בל"ד 
אשכנזי  גבי  ואילו 
לה־ מהמפלגה  דורש 
כמדינה  בישראל  כיר 

יהודית.
ם  ד ק ו מ
היום  במהלך  יותר 
טיבי  ח''כ  התייחס 
ואמר  עודה  לדברי 
בין  הבדל  "יש  כי 
לפוסט  הריאיון 
בדף  העלה  שהוא 
הוא  שוחחנו.  שלו. 
הבהיר לי שהוא אמר 
לקואליציה  שהתנאי 
שקודם  הוא  כזאת 
מדינה  לקום  צריכה 
והכיבוש  פלסטינית 
המשפט  יסתיים. 
משפט  הוא  בעיתון 
לא  מהקשרו.  מנותק 
מממשלת  חלק  נהיה 
לא   - ישראל 
נת־ של  בקואליציה 
ניהו ולא של גנץ. לא 
אהיה חבר בממשלת 

הגנרלים".

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
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דיווח: 

המורדים החות'ים בתימןישראל מתכוננת לתקוף את 
ישראל שיתפה מודיעין שהשיגה בנושא עם מדינות ערב הנוגעות בדבר ◆ עוד דווח כי 

המורדים החות'ים תכננו לבצע פיגוע בסעודיה באמצעות רחפנים
מ‡ ‡ברהם ויסמן

בא־ הימית  התנועה  על  להגן  במטרה 
של  יעדים  לתקוף  מתכננת  ישראל  תימן:  זור 
על  נתמכים  אשר  בתימן,  החות'ים  המורדים 
הכווייתי "אל  בעיתון  דיווח  לפי  כך  איראן.  ידי 

ג'רידה".
בעיתון הערבי נטען כי המוסד הישראלי 
עו־ אמ"ן,  ישראל,  של  הצבאי  המודיעין  וארגון 
קבים אחר העברות של אמצעי לחימה מאיראן 
לפגוע  מעוניינת  ישראל  העיתון,  לפי  לחות'ים. 
ביכולת של איראן להעביר אמצעי לחימה לידי 
החות'ים, כדוגמת טילים ורחפנים, אשר עלולים 

לשמש לפיגועים כנגד התעבורה הימית באזור. 
מודיעין  שיתפה  ישראל  כי  דווח  כן  כמו 
המחזיקות  ערב  מדינות  עם  בנושא  שהשיגה 

בחופים באזור. 
נערכה  לאחרונה  כי  בעיתון,  דווח  עוד 
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אותם  והפילה  הרחפנים  את  זיהתה  בחות'ים, 

כאשר היו עדיין בשטחה של תימן. 
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מ‡: ח. פרנ˜ל
הב־ ועדת  מנכ"לית 
עורכת  המרכזית  חירות 
אמרה  עדס  אורלי  הדין 
בראיון  (חמישי)  אתמול 
הב־ שתוצאות  ב  לרשת 
צפויות  הקרובות  חירות 
של  באיחור  להתפרסם 
הסבירה  הדס  שעות.  כמה 
מתהליכי  נובע  הדבר  כי 
למניעת  נוספים  בקרה 
החליטו  עליהם  זיופים 
"אנחנו  לדבריה,  בוועדה. 
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דובר בכמה שעות".
הדס  פירטה  בראיון 
החדשים,  המהלכים  על 
נוספים  שלבים  ביניהם 
בק־ תוצאות  הקראת  של 
האזורית,  ובוועדה  לפי 
נעשתה  שלא  לוודא  כדי 
הנתונים.  ברישום  טעות 
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הצ־ העיכוב  אף  על  פיות. 
"צריך  עדס:  הוסיפה  פוי, 
הקוד־ שבבחירות  לזכור 
יותר  היו  כבר  בבוקר  מות 
בגלל  מהתוצאות.  מ-80% 
שהיו  הקטנים  הפערים 
נדמה היה שאין תוצאות".

הוסיפה  היא 
הווע־ חברי  של  ששכרם 
תום  על  שיישארו  דות 
הועלה  הקולות  ספירת 
כדי  זאת  שקלים.  ב-315 
המז־ שבו  מצב  למנוע 
הקלפי  עם  לבד  מגיע  כיר 
דבר  המחוזית,  לוועדה 
שאסור על פי החוק. לדב־
ריה, "יש תהליכים קטנים, 
ביחד  שכולם  מקווה  שאני 
שונה".  מצב  תמונת  ייצרו 
הוסיפה:  היא  כן  כמו 
תבין  שהמשטרה  "בטוחה 
שתפקיד השוטר הוא יותר 
אלא  הסדר,  על  משמירה 

גם על טוהר הבחירות".
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3 חלקיםחליפה ח"ב

חה20%כל מוצרי ברודווי
הנ

הלבשה כללית

נם
מותגי וולטקס מדיסון1+4חי

י

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

ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

אין כפל מבצעים,
הזול מביניהם, עד גמר המלאי,

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

במקום 330450חליפה ח"ב

מבצע בין הזמנים זה ההזדמנות שלך

להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית באיכות בלתי מתפשרת - במחיר משתלם!

המבצע כולל מוצרי איכות של מותג הבית 'ברודווי'

בין התאריכים: י"א אב - כ"ט אב בלבד

חליפה

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

ראש מערך הסייבר בשב"כ לשעבר:

"בלי פעילות מדינית, יש חשש להסלמה"
מ‡: מ. יו„

אריק  לשעבר  הסייבר  מערך  ראש 
ברבינג (האריס) התראיין אתמול לראשונה. 

ל'כאן  בריאיון  ברבינג  התייחס  דבריו  בין 
מיליארד   2 העבירה  ישראל  כי  חדשות' 
"העברת  ואמר:  הפלסטינית,  לרשות  שקל 

הרשות.  עבור  מאוד  חשובה  היא  הכספים 
בגלל  להתקיים  ממשיך  הביטחוני  התיאום 
אינטרס פלסטיני. אבל הכסף הוא דבר זמני. 

כשאין פעילות מדינית, יש חשש להסלמה".
על פעילות מערך הסייבר אמר: "יש 
למקו־ להגיע  יודעים  אנחנו  ארוכה.  יד  לנו 

מות רחוקים. אנחנו מגייסים חיילים אחרי 
צבא - מהטובים ביותר, כל השאר כבר 

פחות מסובך".

הרקטותאת משגרי להסגיר האסלאמי: מהג'יהאד חמאס דורש 
הארגון השולט בעזה מהג'יהאד 

האסלאמי להסגיר ארבעה פעילים 
חברים בארגון ◆ הארבעה היו 

אחראים לירי הרקטות לעבר ישראל

מ‡: מ. יו„
חמאס  הנהגת 
פנתה לארגון הג'יהאד 
בדרישה  האסלאמי 
חוליה  לידיה  שיסגיר 
המונה ארבעה מפעילי 
לטענת  אשר  הארגון, 
לירי  אחראים  חמאס 
ליש־ מעזה  הרקטות 

ראל.
הפרטים  פי  על 
שנחשפו הערב בערוץ 
של  הערבית  בשפה 
 ,i24NEWS רשת 
לעבר  הירי  לאחר 
פרס  חמאס  ישראל, 
ממנו  באזור  כוחות 

בוצע הירי.
מצל־ של  בחינה 
מות האבטחה במקום, 
מצלמות שרובן משמ־
שות את כוחות הביט־

חון של חמאס, הובילו 
אל  הארגון  חוקרי  את 
הח־ הפעילים  ארבעת 

שודים במעשה.
הודו  בג'יהאד 
אנשיהם  באחריות 
שבוצע  קודם  לירי 
ימים  מספר  לפני 
אך  שדרות,  לעבר 
של  לדרישה  סירבו 
לי־ להסגיר  חמאס 
החשודים  את  דיהם 
לח־ הבטיחו  הם  בירי. 
את החשודים ול־ קור 
מצות עימם את הדין.

חמאס  בארגון 
לא  שאם  חוששים 
הירי  ומקרי  יגיבו 
תצא  ישראל  יישנו, 
בעזה  נרחבת  לפעולה 
בו  לפגוע  שעלולה 

קשות.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%20%D7%9E%D7%9C%D7%9A%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2067%20%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A2''%D7%98.pdf
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%A7%D7%91.pdf
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מקורות פלסטיניים: 

שקלים לרש"פישראל העבירה 2 מיליארד 
לדברי המקורות, הכסף נועד להתמודד עם הגירעון הכלכלי ◆ הגירעון נותר בעקבות משבר 

כספי המסים בין ישראל לרשות הפלסטינית
מ‡: מ. יו„

אתמול  מסרו  פלסטינים  מקורות 
ל"כאן חדשות" כי ישראל העבירה שני 
הפלסטינית  לרשות  שקלים  מיליארד 
שיסייעו לה להתמודד עם הגירעון הכ־
לכלי שנוצר "בשל משבר כספי המסים 

בין ישראל לרשות".
ברשותה  מחזיקה  עדיין  ישראל 
שקלים  מיליארד  כשני  של  נוסף  סכום 
שטרם הועברו לרשות בשל סירובה זה 
לאחר   – אותם  לקבל  חודשים  שבעה 
בבד,  בד  המחבלים.  משכורות  קיזוז 
חוב  החשמל  לחברת  הרשות  שילמה 
שני  מתוך  שקלים  מיליון  כ־300  בסך 

מיליארד שקלים חוב כולל לחברה.
א־שייח',  חוסיין  הרשות  בכיר 
האחראי על הקשר עם ישראל, כתב כי 
רוכ־ שהרשות  הדלק  מסי  כספי  משבר 
שת מישראל בא לקיצו לאחר שהרשות 
מס  סכום  את  רטרואקטיבית  קיבלה 
שבעה  למשך  אלה  דלקים  עבור  הבלו 
לי־ משלמת  הרשות  לאחור.  חודשים 
שראל כ־200 מיליון שקל מס בלו עבור 

דלקים אחת לחמישים יום.
ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד 
שתאייה כבר הודיע בצהריים כי הרשות 
תשלם את משכורת חודש אוגוסט לפ־
קידיה בגובה 120%, לאחר שבחודשים 
האחרונים הם קיבלו משכורות חלקיות 

בלבד, בשל משבר כספי המסים.
בתוך כך, מוקדם יותר אמר דובר 
האסלאמי  הג'יהאד  כי  בערבית,  צה"ל 
ההבנות  את  לסכל  פועל  עזה  ברצועת 
לחמאס.  ישראל  בין  ההסדרה  בדבר 
סגן  גילה  הרצועה  לתושבי  בפנייה 
אלוף אביחי אדרעי כי הג'יהאד האס־
לאמי ביצע בימים האחרונים פיגועים 
שיגור  גם  כמו  אחרים,  מתכנן  והוא 

רקטות לשטח ישראל.

לא  ישראל  כי  הדגיש  הדובר 
ומזהיר  זה  מסוג  פיגועים  עם  תשלים 
עלולים  הטרור  ארגון  של  מעשיו  כי 
לטרפד את התהליך לשיפור חייהם של 
תושבי הרצועה, תהליך הנמצא בעיצו־
מו. דובר צה"ל בערבית קורא לחמאס 
על  מרותו  את  לאכוף  ברצועה  השולט 
לע־ ממנו  ולמנוע  האסלאמי  הג'יהאד 
מתושבי  מחיר  שיגבו  פיגועים  שות 

עזה.

על הג'יהאד האסלאמיצה"ל במסר לחמאס: השתלטו 
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תכננה לנקוט בצעדים שמטרתם לשפר את חיי התושבים ברצועת עזה

מ‡: מ. יו„
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חיזבאללה על הגבולהאו"ם תיעוד הפרות למועצת הביטחון של ישראל העבירה 
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ישנן 157 הפרות ביטחוניות על הגבול
מ‡: מ. יו„
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לא  עדיין  יוניפי"ל  "כוח 
שניתן  המנדט  את  מיישם 
הביט־ מועצת  מטעם  לו 
ולקראת  האו"ם,  של  חון 
נמשיך  המנדט  חידוש 
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מ‡: מ. יו„
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גינתון. שישה צוותי כיבוי 

פעלו במקום.
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תנועה  עומס  גם  נרשם 
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 3 מתוך  נתיבים  ו-2  נתון, 
נחסמו. המשטרה ממליצה 

לבחור בדרכים חלופיות.
ישראל  מרכבת 

היסעים  "הוזמנו  נמסר: 
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גוריון  בן  התעופה  נמל 
המבק־ נוסעים  ומודיעין. 
שים לצאת מירושלים נק־

ראים להשתמש בתחבורה 
חלופית".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

שגנבו מאות מילוניםנתפסו פועלים זרים 
נתפסו 4 חשודים, פועלים זרים, שגנבו כ- 100 ק"ג תוצרת חקלאית מחוות 

השקמים

מ‡: יר‡ל לבי‡
קהילתי  שיטור  כוחות 
נערכו  מג"ב  של  ומתנדבים 
החק־ בשטחים  לפעילות 
השקמים  חוות  של  לאיים 
גניבות  על  דיווח  בעקבות 

מלונים שהתקבל במשטרה.
זיהו  הפעילות  במהלך 
חשודים  ארבעה  הכוחות 

אופניים  גבי  על  שרכבו 
דרכם  את  ועשו  חשמליים 
לעבר שטחי גידול המלונים. 
מהאופניים  ירדו  החשודים 
התוצרת  את  לקטוף  והחלו 
שקים  תוך  אל  החקלאות 
שהביאו  ותיקים  גדולים 

עימם.
והמתנדבים  השוטרים 
וזיהו  במקום  ערוכים  שהיו 

את המתרחש ניגשו אל הח־
שודים, פועלים זרים ממוצא 
סיני שעל פי החשד עובדים 

באתר בניה בשדרות.
בשנות  החשודים, 
פוע־ לחייהם,  וה-40  ה-30 

יחד  סיני,  ממוצא  זרים  לים 
במ־ החקלאית  התוצרת  עם 
שקל של כ-100 ק"ג הועברו 

לחקירה במשטרת ישראל.

בן 82 לניצול שואה בר מצוה 
האיש מעולם לא חגג בר מצווה

מ‡: יר‡ל לבי‡
שלום תייר, תושב חיפה, בן 82, יליד לוב, הוא ניצול שואה 

ממחנה ריכוז ג'אדו, שמעולם לא חגג בר מצווה. 
בנוכחות אשתו, בנותיו וחבריו של תייר, חגגו לו אירוע בר 

מצווה מיוחד.
כל הנוכחים במקום צפו בעלייתו המרגשת של תייר לתורה 

ואמרו כי מדובר בחוויה עוצמתית ובלתי נשכחת.

התסכול החמאסי:

שבועות מיצה את עצמושנמשך כבר 70 פרויקט צעדות השיבה 
היעד המרכזי שלו להביא להסרה מלאה של המצור מעל הרצועה לא הושג ◆ 

הביקורת הפנימית ברחוב העזתי על ארגון חמאס גוברת 
מ‡: יר‡ל לבי‡

רצף האירועים האחרון על 
והירי  עזה  ברצועת  הגבול  גדר 
הרקטי ביומיים האחרונים לעבר 
ישראל מגביר את המתיחות בד־
המרכז  חוקר  מנחם  בן  יוני  רום. 
ומדי־ ציבור  לענייני  הירושלמי 
נה, התראיין ברדיו "גלי ישראל" 
וסיפר כי  פרויקט צעדות השיבה 
מיצה  שבועות   70 כבר  שנמשך 
שלו  המרכזי  היעד  עצמו,  את 
להביא להסרה מלאה של המצור 
מעל הרצועה לא הושג, הביקורת 
אר־ על  העזתי  ברחוב  הפנימית 
הנהגת  ובתוך  גוברת  חמאס  גון 
יחיא  על  ביקורת  גם  יש  הארגון 
הבנות  אדריכל  שהיה  סינוואר 

הרגיעה עם ישראל.
כבר  הייתה  חמאס  הנהגת 
חוד־ כמה  לפני  הזה,  בתהליך 
שים היא נאלצה לדכא בכוח את 
(בידנא  לחיות"  "רוצים  תנועת 
במחאה  שקמה  בערבית)  נעיש- 
האב־ הקשה,  הכלכלי  המצב  על 
טלה הגואה של בני הדור הצעיר 

והשחיתות של הנהגת חמאס.
להתפשט  החלה  התנועה 
כמה  עצר  חמאס  וארגון  ברצועה 

ההפ־ את  ופיזר  מפעיליה  מאות 
גנות שארגנה בכוח רב.

הפנימית  המצוקה  בגלל 
הנה־ של  הרצון  וחוסר  הקשה 
הרצועה  את  לגרור  חמאס  גת 
ישראל,  עם  נרחב  צבאי  לעימות 
לשנות  חמאס  הנהגת  החליטה 
הר־ להבנות  ביחס  מדיניותה  את 
גיעה ולעבור למדיניות של ישום 
אש",  "תחת  ישראל  עם  ההבנות 
דהיינו, הרחבת הלחץ על ישראל 
בלוני  שיגור  חדירות,  באמצעות 
רקטות  ירי  "טפטוף"  ו  תבערה 
באמ־ המגעים  להמשך  במקביל 
את  לקבל  כדי  המתווכים  צעות 
וישום  החודשי  הקטארי  הכסף 

שיפור  ובראשם  הפרוייקטים 
הרצו־ לתושבי  החשמל  אספקת 

עה.
את  מנצל  חמאס  ארגון 
ואת  בישראל  הבחירות  תקופת 
הדרג  של  הבולט  הרצון  חוסר 
או  שלטונו  את  להפיל  המדיני 
רחבה  צבאית  לפעולה  להיגרר 
על  בלחץ  להמשיך  כדי  ברצועה, 

ישראל.
את  מכילה  מצדה,  ישראל 
בחיסול  ומסתפקת  הרקטות  ירי 
ולא  הגבול  גדר  על  המחבלים 
הצבאית  הפעילות  את  מרחיבה 
כדי שלא להביא להסלמה גדולה 

יותר.
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חוד־ כמה  לפני  הזה,  בתהליך 
שים היא נאלצה לדכא בכוח את 
(בידנא  לחיות"  "רוצים  תנועת 
במחאה  שקמה  בערבית)  נעיש- 
האב־ הקשה,  הכלכלי  המצב  על 
טלה הגואה של בני הדור הצעיר 

והשחיתות של הנהגת חמאס.
להתפשט  החלה  התנועה 
כמה  עצר  חמאס  וארגון  ברצועה 

ההפ־ את  ופיזר  מפעיליה  מאות 
גנות שארגנה בכוח רב.

הפנימית  המצוקה  בגלל 
הנה־ של  הרצון  וחוסר  הקשה 
הרצועה  את  לגרור  חמאס  גת 
ישראל,  עם  נרחב  צבאי  לעימות 
לשנות  חמאס  הנהגת  החליטה 
הר־ להבנות  ביחס  מדיניותה  את 
גיעה ולעבור למדיניות של ישום 
אש",  "תחת  ישראל  עם  ההבנות 
דהיינו, הרחבת הלחץ על ישראל 
בלוני  שיגור  חדירות,  באמצעות 
רקטות  ירי  "טפטוף"  ו  תבערה 
באמ־ המגעים  להמשך  במקביל 
את  לקבל  כדי  המתווכים  צעות 
וישום  החודשי  הקטארי  הכסף 

שיפור  ובראשם  הפרוייקטים 
הרצו־ לתושבי  החשמל  אספקת 

עה.
את  מנצל  חמאס  ארגון 
ואת  בישראל  הבחירות  תקופת 
הדרג  של  הבולט  הרצון  חוסר 
או  שלטונו  את  להפיל  המדיני 
רחבה  צבאית  לפעולה  להיגרר 
על  בלחץ  להמשיך  כדי  ברצועה, 

ישראל.
את  מכילה  מצדה,  ישראל 
בחיסול  ומסתפקת  הרקטות  ירי 
ולא  הגבול  גדר  על  המחבלים 
הצבאית  הפעילות  את  מרחיבה 
כדי שלא להביא להסלמה גדולה 

יותר.
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חיזוק בקהילות בארה"בהרב בעדני והרב עמאר במסע 
במהלך ביקורם מסרו גדולי ישראל שיעורי תורה ושיחות חיזוק במוסדות 

התורה ובבתי המדרשות 
מ‡: יר‡ל לבי‡

התו־ חכמי  מועצת  חבר 
והראש"ל  בעדני  הגר"ש  רה 
הגרש"מ עמאר רבה של ירושלים 
בקהילות  חיזוק  של  למסע  יצאו 

היהודיות בארה"ב.
גדו־ מסרו  ביקורם  במהלך 
לי ישראל שיעורי תורה ושיחות 
ובבתי  התורה  במוסדות  חיזוק 
ערכו  ואף  במקום  המדרשות 
המבקשים  לאלפי  קהל  קבלת 

עצה וברכה.
הרבנים  השתתפו  כמו"כ 
בשמחת נישואי בן לאחד מראשי 
ונכבדי הקהילה היהודית במקום.
במסע שיבח הגר"ש בעדני 
על  עמאר  הגרש"מ  הראש"ל  את 
ללא  האיתנה  ועמדתו  מסירותו 

מורא נגד לוחמי ועוקרי הדת.

חרדית בירושליםעירונית ראשונה בשכונה תכנית התחדשות 
הוועדה המחוזית ירושלים החליטה להפקיד תכנית התחדשות עירונית 

בשכונה "נווה יעקב", הכוללת שלושה מבני מגורים בני 12 קומות ו- 205 
יחידות דיור – במקום מבנה מגורים בן 4 קומות ובו 32 יחידות דיור

מ‡: יר‡ל לבי‡
לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה מחוז ירושלים, בראשות 
להפק־ אישר  שקד,  עמיר  עו"ד 
עירונית  להתחדשות  תכנית  דה 
בי־ יעקב  נווה  החרדית  בשכונה 
רושלים. מדובר בתוכנית התחד־
שמקדמת  ראשונה  עירונית  שות 
בש־ ירושלים  המחוזית  הוועדה 

כונה חרדית בבירה.
מתחם  על  חלה  התכנית 
ברחוב  דונם  כ-11.5  של  בשטח 
יעקב.  נווה  בשכונת  חיות  פ.צ 
פינוי-בי־ שבמסגרת  התוכנית 
מבנים  שלושה  הקמת  כוללת  נוי 
הכו־ קומות   12 בגובה  חדשים 
כן,  כמו  דיור.  יחידות   205 ללים 
שני  יוקמו  התוכנית  במסגרת 
מעון  כיתות  ושלוש  ילדים  גני 
המגורים.  במבני  שישולבו  יום 
במקום  תוקם  החדשה  התוכנית 
ובו  קומות   4 בן  מגורים  מבנה 
כיום  המצוי  הדיור,  יחידות   32
מתווה  מציעה  התוכנית  בשטח. 
מהמבנים  חלק  בניית  הכולל 
החדשים בתחום השטח הפתוח, 

הקיים.  המבנה  להריסת  טרם 
עיריית  ביוזמת  הינה  התוכנית 
ישראל  "במות  וחברת  ירושלים 
בע"מ,  נדל"ן  והשקעות  יזמות 
ונערכה ע"י משרד אלי רכס אד־

ריכלים.
ירושלים  מחוז  מתכננת 
תל־ שירה  התכנון,  במינהל 
"התוכנית  כי:  ציינה  מי-באבאי 

הינה סנונית ראשונה של תכניות 
לפינוי בינוי במגזר החרדי, והיא 
כדו־ יצירתיים  פתרונות  מציעה 
גמת הגדלת מספר יח"ד לקומה, 
צמצום קווי בניין והגדלת בסיס  
לאפשר  מנת  על  זאת,  המבנים. 
הדרושים  הבנייה  היקפי  את 
לבינוי  להזדקק  ומבלי  לתוכנית 

מגדלי".

לחיות במדינה היהודית""מנסים להכתיב לנו איך הזמר מוטי שטיינמץ: 
אחר סערת ההופעה הנפרדת בעפולה, הזמר החסידי ר' מוטי שטיינמץ 

מבקש: "תנו לאנשים ששומרים על המסורת לחיות לפי אמונתם"
מ‡: יר‡ל לבי‡

שטיינמץ  מוטי  ר'  הזמר 
ההפ־ סערת  של  במרכזה  שעמד 
ונמצא  בעפולה,  בהופעתו  רדה 
שדולת  קבוצת  של  הכוונת  על 
מטרתן  שכל  הרפורמיות  הנשים 
דבר  כל  ולהרוס  לנגח  איך  היא 
מתקומם  וקדושה,  יהדות  של 
הנשים''  ''שדולת  עתירות  לנוכח 
נגד הופעותיו המיועדות לציבור 

החרדי.
היום",  ל"ישראל  בראיון 
אומר  (שישי),  היום  שמתפרסם 
נשים,  מדיר  לא  "אני  שטיינמץ: 
ביהדות  האישה  מעמד  להיפך. 
למ־ נחשבת  לא  היא  קדוש,  הוא 
נגי־ להיות  אמורה  ולא  זול,  שהו 
מקום  לנשים  מייחדים  לכן  שה. 

מיוחד בהופעה".
בראיון  מתקומם  שטיינמץ 
אורחות  את  לשנות  הניסיון  נגד 
"באים  החרדי:  הציבור  של  חייו 
איך  להבין  שמתיימרים  אנשים 
החרדי,  הציבור  של  הראש  עובד 

לחיות  איך  לנו  להכתיב  ומנסים 
חושב  אני  היהודית.  במדינה 
לאנשים  לתת  הוא  שהמינימום 
של 3,000  מסורת  על  ששומרים 
שנה, על הגחלת היהודית, לחיות 

לפי אמונתם".
מוזיקה  של  "אירוע 
מוסיף  מבחינתי",  קדוש  הוא 
כל  לאורך  שהבהיר  שטיינמץ, 
הדרך כי לא יסכים להופיע בפני 
שאני  פעם  "בכל  מעורב.  קהל 
מודה  שאני  או  אז  בהופעות,  שר 
על  מבקש  או  בשירה,  להשם 
על  מבקש  או  שתיבנה,  ירושלים 
לכן  תפילה.  של  סוג  זה  פרנסה. 
מבחינתי האולם הוא סוג של בית 
כנסת, ולפני הכל – צריך שתהיה 

הפרדה".
נגד  מוחה  החסידי  הזמר 
השו־ כלשונו,  ה"צביעות",  גם 
אנחנו  העולם  "בכל  בארץ:  ררת 
ועם  מלאה  בהפרדה  מופיעים 
עשינו  ממשלתיים.  תקציבים 
לארץ  בחוץ  פארק  מופע  אפילו 

בהפרדה מלאה. בכל מקום מבי־
נים שיש קהל שזו הדרישה שלו, 
אנשים  של  והבנה  הכלה  ויש 
ביש־ רק  ממך.  אחרת  שחושבים 

ראל לא".
המ־ בית  ידון  ראשון  ביום 
שפט המחוזי בחיפה בעתירה נו־
ספת נגד מופע אחר שלו, המתו־
הקונגרסים  במרכז  להתקיים  כנן 

בחיפה ביום שני.

כניסה לשירות בישראלרשמית: אמזון הודיעה על 
החברה האמריקנית הודיעה על כך רשמית והשיקה אתר בעברית שבו ניתן 

לצפות בקמפיין ראשון עם מוכרים ישראליים
מ‡ פ. יוחנן

לי־ רשמית  נכנסת  אמזון 
על  האמריקנית  החברה  שראל: 
בישראל.  שלה  הפעילות  התחלת 
דף  גם  החברה  הקימה  כך  לשם 
קמפיין  והשיקה  בעברית  רשמי 

עם מוכרים ישראליים.
תיכ־ כי  הודיעה  החברה 
בחודש  כבר  הישראלי  לשוק  נס 
אפריל – אז חברות האופנה היש־
בשווי  בירידות  הגיבו  ראליות 
ב-2018  בבורסה.  שלהן  המניות 
מ-65  יותר  הישראלים  הזמינו 
כשאמזון  מחו"ל,  חבילות  מיליון 
עמוס.  הכי  השלישי  האתר  היה 
וכשהקניות עוברות לרשת, שטחי 
הופכים   – הקניונים  המסחר, 
מיותרים. כך למשל דמי השכירות 
 TLV גינדי  בקניון  הממוצעים 
ביחס  בכשליש  ב-2018  ירדו 

ל-2017.
המ־ לשכות  איגוד  מנתוני 
בתחום  שהרכישות  עולה  סחר 

האופנה הן כ-60% מכלל הקניות 
גם  ובהתאם,  מחו"ל.  באינטרנט 
מניות חברות האופנה הישראליות 

חטפו   – וגולף  קסטרו  פוקס,   -
שהיקף  ההערכה  נוכח  זאת  מכה. 

הזמנת הבגדים מחו"ל רק יגדל.
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בין הזמנים של התעלות:  

בראשות המשפיע הגה"צ ר' אלימלך בידרמןעם כאלפיים תלמידי ישיבות מביתר עילית, מעמד אדיר בציון הרשב"י 
 עיריית ביתר ארגנה התוועדות חסידית מיוחדת במירון לכאלפיים תלמידי ישיבות מביתר עילית, במעמד חיזוק מלהיב ויוצא דופן ◆ הבחורים שהשתתפו בנסיעה, 

זכו בה במסגרת מבצע החיזוק "הושע נא שלוש שעות" שיזמה עיריית ביתר עילית בימי השובבי"ם ◆ שיירת האוטובוסים עברה גם בציוני הצדיקים בצפון ◆ רה"ע 
מאיר רובינשטיין: "זכתה עיריית ביתר עילית לדאוג לא רק לענייני גשמיות, אלא גם במעמדים לחיזוק הקדושה"

'חרי' בכ :‡מ
ˆילום: ‡לי ס‚ל

ים עוְֹמִדים ִלּמּוֵדי ה' ֵהם  טִּ  "ֲעֵצי שִׁ
ומרומם  מלהיב  אדיר,  מעמד  לוְֹמִדים": 
תל־ כאלפיים  עם  הרשב"י  בציון  נערך 
שהתווע־ עילית,  מביתר  ישיבות  מידי 
המשפיע  בראשות  דקדושה  באש  דו 
שליט"א,  בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"צ 

בארגונה של עיריית ביתר עילית.
הח־ הישיבות  בתלמידי  מדובר 
במ־ שהשתתפו  עילית,  בביתר  סידיות 
שלוש  נא  'הושע  החיזוק  מבצע  סגרת 
מפ־ וכחלק  השובבי"ם,  בימי  שעות' 

במהלך  שנערך  כהלכה'  'חסיד  רויקט 
החורף.

תלמידי הישיבות זכו ליום נסיעה 
העי־ במימון  בצפון  צדיקים  לקברי 
רייה, כששיאו של היום היה התוועדות 
לציון  סמוך  תוא"י  במתחם  מיוחדת 
עם  מירון,  קדישא  באתרא  הרשב"י 

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן.

שיירה אל תוך הלילה
הערב  בשעות  לדרכו  יצא  המסע 
נע־ אוטובוסים  עשרות  כאשר  מביתר, 
המוני  את  לקלוט  ארוכה  בשורה  מדו 
מראש  סודר  אוטובוס  כל  הבחורים. 
ראשי  עם  ולישיבה,  לחסידות  בהתאם 
דברי  נשאו  שגם  חסידות,  מכל  חבורה 

חיזוק במהלך הדרך.
צוות  ע"י  הוכן  המיוחד  היום 
לשכת רה"ע, יחד עם ארגון 'להבות אש' 
ההפקה  האירוע.  להצלחת  שהתמסרו 
מרדכי  ר'  ע"י  מושלם  באופן  בוצעה 
כמו"כ  הפקות'.  'טיפ  מחברת  רבינוביץ 
סייעה רבות הנהלת החברה למתנ"סים 

בביתר עילית.

האש של ר' מיילך
הגה"צ  בהתלהבות  פתח  לאחמ"כ 
המע־ על  בדבריו  והרחיב  אלימלך,  רבי 
מד המיוחד שרואים אלפי בחורים המ־
לימוד  לחיזוק  במבצעים  יחד  שתתפים 
בדי־ יחד  והתוועדות  ונסיעה  התוה"ק, 

בוק חברים של קדושה והתעלות.
להבות  חוצבי  דברים  נשא  כמו"כ 
בדגש  הבחורים,  את  וחיזק  הלהיב  אש, 
התורה,  לימוד  ומעלת  חובת  חיזוק  על 
כהכ־ טובות,  ובקבלות  במוסר  חיזוק 
והסליחות,  הרחמים  חודש  לקראת  נה 
"משקיע  לרה"ע,  תודתו  את  והביע 
גם  אלא  הגשמי  בחלק  רק  לא  רבות 
בחלק הרוחני, להגדיל תורה ולהאדירה, 

לסייע לעלות ולהתעלות בקדושה".

דאגה לכלל הקהילות 
והמגזרים

רה"ע עמד בדבריו של הזכות שיש 
לעירייה ולעיר באירוע הזה, והבהיר כי 
הוא רואה את חובתו לא רק לחלק הג־
הרוחני,  לחלק  גם  אלא  העיר,  של  שמי 
ובאירועים  הזה  באירוע  שנעשה  כפי 
גדולים קודמים שנערכו לכלל הקהילות 
לארגן  שזכינו  "אשרינו  בעיר.  והעדות 

מעמדים כאלו".
העירייה  כי  לציין,  יש  זאת  לצד 
לצי־ בעיר  נוספים  אירועים  מקיימת 
האירוע  בהם  והספרדי,  הליטאי  בורים 
עם  שייערך  "התקבצו"  של  הגדול 
הליטאי  מהציבור  ישיבות  בחורי  כאלף 
בראשות מרנן ורבנן שליט"א, וכן מסע 
הישיבות  תלמידי  עבור  לצפון  מיוחד 
הספרדיות, בארגון שתחת נשיאותו של 

מרן חכם שלום הכהן שליט"א.
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בין הזמנים של התעלות:  

בראשות המשפיע הגה"צ ר' אלימלך בידרמןעם כאלפיים תלמידי ישיבות מביתר עילית, מעמד אדיר בציון הרשב"י 
 עיריית ביתר ארגנה התוועדות חסידית מיוחדת במירון לכאלפיים תלמידי ישיבות מביתר עילית, במעמד חיזוק מלהיב ויוצא דופן ◆ הבחורים שהשתתפו בנסיעה, 

זכו בה במסגרת מבצע החיזוק "הושע נא שלוש שעות" שיזמה עיריית ביתר עילית בימי השובבי"ם ◆ שיירת האוטובוסים עברה גם בציוני הצדיקים בצפון ◆ רה"ע 
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'חרי' בכ :‡מ
ˆילום: ‡לי ס‚ל
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תל־ כאלפיים  עם  הרשב"י  בציון  נערך 
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הח־ הישיבות  בתלמידי  מדובר 
במ־ שהשתתפו  עילית,  בביתר  סידיות 
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הגה"צ רבי אלימלך בידרמן.

שיירה אל תוך הלילה
הערב  בשעות  לדרכו  יצא  המסע 
נע־ אוטובוסים  עשרות  כאשר  מביתר, 
המוני  את  לקלוט  ארוכה  בשורה  מדו 
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ובאירועים  הזה  באירוע  שנעשה  כפי 
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לצי־ בעיר  נוספים  אירועים  מקיימת 
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15יום שישי כ"ב מנחם אב תשע"ט 22/08/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

במלאות שמונים שנה להסתלקותו:

מוואסלוי ברומניהלציונו של הרה"ק שליט"א יוצא האדמו"ר מוואסלוי 
הרבי זי"ע היה מפורסם בקדושתו והתמדתו העצומה ונודע 
ברומניה כאחד מגדולי התורה האדירים שכל רז לא אניס ליה

מ‡: יר‡ל לבי‡
אב  כ"ד  ראשון  ביום 
להסתל־ שנה   80 ימלאו 
שושלת  מייסד  של  קותו 
וואסלוי הרה"ק רבי שלום 
של  מנכדיו  זי"ע  הלפרין 
ומגדו־ זי"ע  מרוז'ין  הס"ק 
ברומניה,  האדמורי"ם  לי 
שנו־ זי"ע  מוואסלוי  הרבי 
הס"ק  זקנו  בחיי  עוד  לד 
מנ־ הראשון  היה  מרוז"ין 
ימים  שהאריך  הס"ק  כדי 
עד גיל 91 והסתלק שלשה 
פרוץ  טרם  בלבד  שבועות 

המלחמה העולמית.
מפו־ היה  זי"ע  הרבי 
והתמדתו  בקדושתו  רסם 
ברומניה  ונודע  העצומה 
התורה  מגדולי  כאחד 
האדירים שכל רז לא אניס 
המופתים  כן  כמו  ליה, 
אודותיו  שסופרו  הרבים 
"הרעישו"  בשעתו את כל 
נודע  הייתר  בין  רומניה, 
את  לפטור  כוחו  בגודל 
בחורי ישראל מצרת הגיוס 
לצבא הרומני ואלפים נהרו 

להת־ לוואסלוי 
היה  מפיו,  ברך 
בקנאותו  לפלא 
ובע־ העצומה 
האיתנה  מידתו 
שמירת  על 
היהדות  חומת 

צרופה.
ת  ב ש ב
שקו־ קודש 
היארצייט  דם 
הת־ תתקיים 

רבתי  וועדות 
השו־ ועריכת 

היארצייט  לרגל  לחנות 
במרכז וואסלוי בתל אביב. 
יצא  בבוקר  ראשון  וביום 
שליט"א  האדמו"ר  כ"ק 
חסידים  פמליית  בראש 
הק'  ציונו  על  להשתטח 
במחוז  וואסלוי  שבעיר 
שבח־ ברומניה,  וואסלוי 

תילו,   על  נותר  שמים  סדי 
תל־ לתל  השנים  כל  והיה 
פיות שכל פיות פונות שם 
ורחמים  ישועה  בבקשת 
משמש  להיום  עד  וכן 

וישועות,  תפילה  כמקום 
ושם יעתירו לעורר רחמים 
עבור הכלל והפרט ולאחר 
האדמו"ר  כ"ק  יערוך  מכן 
סעו־ את  במקום  שליט"א 
שק־ לאחר  ההילולא,  דת 
מאז  שנה  לשבעים  רוב 
עלייתו של האדמו"ר השני 
הקודש  לארץ  מוואסלוי 
בתש"י בראש שארית הפ־
במקום  נערכה   לא  ליטה 
"טיש" ביום ההילולא, זי"ע 

ועכי"א.

היסטוריה בבריסק: נרכש ה"הקדש שול" המפורסם
78 שנה לאחר שהופסקו התפילות בבית הכנסת, ישוחזר עתה המבנה אל צורתו הראשונית, יפעלו בו בית כנסת, מקווה, גן ילדים ועוד

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשבוע האחרון נקבעה מזוזה בפתח 
הראשי של הבניין המפורסם, אשר שימש 
וזאת  בריסק',  של  שול  כ'הקדש  בעבר 
מאמצים  בתום  רכישתו,  השלמת  לאחר 

רבים שנמשכו כ-16 שנה.
קול  יישמע  שוב  שנה,   78 לאחר 
תפילה ב"הקדש שול של בריסק", שנבנה 
שליח  ידי  על  נרכש  ועתה  תרמ"ה  בשנת 

חב"ד ורב העיר, הרב חיים רבינוביץ.
היתה  שנה,  מ-800  למעלה  במשך 
תו־ ומרכז  יהודית  מעצמה  בריסק,  העיר 
רני לכל מדינות ליטא ורוסיה הלבנה, ונו־
בריסק  דליטא'.  'ירושלים  בכינוייה  דעה 
מפורסמת בזכות רבניה ומנהיגיה, שעמ־
דו בראש הקהילה המשגשגת בת עשרות 

אלפי יהודים.
רוב  נספו  האיומה,  השואה  בימי 
ורחובות  ה',  קידוש  על  שבעיר  היהודים 

הכ־ בתי  כל  כמעט  שוממים.  הפכו  העיר 
נסת שבה הפכו לעיי חורבות, ואך קומץ 

קטן של 19 יהודים נותרו בה.
העיר  והיום  שנה,   78 חלפו  מאז 
היהודית  הקהילה  מאפרה,  מתאוששת 
פורחת בה מחדש, ובריסק היהודית מפי־
ויהדות  חסידות  תורה,  של  אור  שוב  צה 

לכל הסביבה.
הבניין עצמו שנבנה לפני 135 שנה, 
והתפילה הראשונה בו היתה בראש השנה 
בידי  למרפאה  הפך  תרמ"ה,  שנת  של 
הנאצים, ולאחר סיום המלחמה, הפך למ־
גם  שהרסו  הסובייטים  בידי  תרבות  בנה 

את החזית המפוארת שלו.
הגדולה  ההתרגשות  אפוא  מובנת 
הרב  קבע  בה  ההיסטורי,  המאורע  בעת 
רבינוביץ מזוזה בפתח הראשי של הבניין 
המפורסם של ה'הקדש שול', עם רכישתו 
מרובים  מאמצים  לאחר  מרובים  בדמים 

הע־ בכך  אפוא  הושבה  רבות.  שנים  של 
טרה ליושנה, והבניין שב וקיבל את כבודו 
הרב  של  הגדול  בסיועו  וזאת  הראשון, 
משה קוטלרסקי, ובתרומתם של הנגידים 
לבייב,  לוי  ור'  ראהר  יהודה  יקותיאל  ר' 
ובסיוע  נוספים,  נכבדים  תורמים  ועמם 
בערל  רבי  הגאון  רוסיה  של  הראשי  רבה 
לאזאר שליט״א, ומנכ״ל רשת החינוך אור 

אבנר הרב דוד מונדשיין.
78 שנה לאחר שהופסקו התפילות 

אל  המבנה  עתה  ישוחזר  הכנסת,  בבית 
כנסת,  בית  בו  יפעלו  הראשונית,  צורתו 
הצה־ אחר  ספר  בית  ילדים,  גן  מקווה, 

ריים, כמו גם מטבח וחדר אוכל כשר, וכל 
היהודית  הקהילה  של  הענפה  הפעילות 

בעיר.
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78 שנה לאחר שהופסקו התפילות בבית הכנסת, ישוחזר עתה המבנה אל צורתו הראשונית, יפעלו בו בית כנסת, מקווה, גן ילדים ועוד

מ‡: יר‡ל לבי‡
בשבוע האחרון נקבעה מזוזה בפתח 
הראשי של הבניין המפורסם, אשר שימש 
וזאת  בריסק',  של  שול  כ'הקדש  בעבר 
מאמצים  בתום  רכישתו,  השלמת  לאחר 

רבים שנמשכו כ-16 שנה.
קול  יישמע  שוב  שנה,   78 לאחר 
תפילה ב"הקדש שול של בריסק", שנבנה 
שליח  ידי  על  נרכש  ועתה  תרמ"ה  בשנת 

חב"ד ורב העיר, הרב חיים רבינוביץ.
היתה  שנה,  מ-800  למעלה  במשך 
תו־ ומרכז  יהודית  מעצמה  בריסק,  העיר 
רני לכל מדינות ליטא ורוסיה הלבנה, ונו־
בריסק  דליטא'.  'ירושלים  בכינוייה  דעה 
מפורסמת בזכות רבניה ומנהיגיה, שעמ־
דו בראש הקהילה המשגשגת בת עשרות 

אלפי יהודים.
רוב  נספו  האיומה,  השואה  בימי 
ורחובות  ה',  קידוש  על  שבעיר  היהודים 

הכ־ בתי  כל  כמעט  שוממים.  הפכו  העיר 
נסת שבה הפכו לעיי חורבות, ואך קומץ 

קטן של 19 יהודים נותרו בה.
העיר  והיום  שנה,   78 חלפו  מאז 
היהודית  הקהילה  מאפרה,  מתאוששת 
פורחת בה מחדש, ובריסק היהודית מפי־
ויהדות  חסידות  תורה,  של  אור  שוב  צה 

לכל הסביבה.
הבניין עצמו שנבנה לפני 135 שנה, 
והתפילה הראשונה בו היתה בראש השנה 
בידי  למרפאה  הפך  תרמ"ה,  שנת  של 
הנאצים, ולאחר סיום המלחמה, הפך למ־
גם  שהרסו  הסובייטים  בידי  תרבות  בנה 

את החזית המפוארת שלו.
הגדולה  ההתרגשות  אפוא  מובנת 
הרב  קבע  בה  ההיסטורי,  המאורע  בעת 
רבינוביץ מזוזה בפתח הראשי של הבניין 
המפורסם של ה'הקדש שול', עם רכישתו 
מרובים  מאמצים  לאחר  מרובים  בדמים 

הע־ בכך  אפוא  הושבה  רבות.  שנים  של 
טרה ליושנה, והבניין שב וקיבל את כבודו 
הרב  של  הגדול  בסיועו  וזאת  הראשון, 
משה קוטלרסקי, ובתרומתם של הנגידים 
לבייב,  לוי  ור'  ראהר  יהודה  יקותיאל  ר' 
ובסיוע  נוספים,  נכבדים  תורמים  ועמם 
בערל  רבי  הגאון  רוסיה  של  הראשי  רבה 
לאזאר שליט״א, ומנכ״ל רשת החינוך אור 

אבנר הרב דוד מונדשיין.
78 שנה לאחר שהופסקו התפילות 

אל  המבנה  עתה  ישוחזר  הכנסת,  בבית 
כנסת,  בית  בו  יפעלו  הראשונית,  צורתו 
הצה־ אחר  ספר  בית  ילדים,  גן  מקווה, 

ריים, כמו גם מטבח וחדר אוכל כשר, וכל 
היהודית  הקהילה  של  הענפה  הפעילות 

בעיר.



יום שישי כ"ב מנחם אב תשע"ט 22/08/2019 16

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

בהפרדה בין גברים לנשיםהיועמ"ש קבע: ניתן לקיים אירועים 
בעקבות הסערה בנוגע להפרדה בין גברים לנשים באירוע בעפולה, פרסם אביחי מנדלבליט שורה של המלצות לגבי 

אירועים דומים בעתיד ◆ היועמ"ש הדגיש כי יאפשר הפרדה מגדרית, אם זו תעמוד באמות המידה החוקתיות

מ‡: יר‡ל לבי‡
שהת־ המשפטיים  ההליכים  בעקבות 
העי־ בפארק  התרבות  אירוע  סביב  קיימו 
מגדרית,  בהפרדה  שנערך  בעפולה  רוני 
המתו־ אלה  מעין  נוספים  אירועים  ולאור 
המ־ היועץ  כינס  שונים,  במקומות  כננים 
יוחד  אשר  דיון  בדחיפות  לממשלה  שפטי 
באופן ספציפי לסוגיית ההפרדה המגדרית 

באירועי תרבות.
ביניים  עמדת  לגבש  מנת  על  זאת, 
מקיף  עקרוני,  דיון  של  קיומו  עד  מהירה, 

ויסודי בסוגיית ההפרדה המגדרית.
של  קביעותיו  עיקרי  יפורטו  להלן 
שנקבעו  כפי  לממשלה  המשפטי  היועץ 

בסיכום הדיון:
היא  הדיון  סיכום  של  המוצא  נקודת 
השיטה  בליבת  העומד  השוויון,  עיקרון 
כבוד  בחוק-יסוד:  ומעוגן  הדמוקרטית 
קיום  הוא  שהכלל  מכאן,  וחירותו.  האדם 
ללא  ציבורית  רשות  במעורבות  האירוע 
לכ־ שנועדו  הרשות  מצד  צעדים  נקיטת 
ייתכנו  זאת,  עם  מגדרית.  הפרדה  פות 
הפרדה  תתאפשר  בהם  מיוחדים  הקשרים 
וב־ מסוימות  ציבוריות  לתכליות  מגדרית, 
לבד שההפרדה מקיימת את אמות המידה 

החוקתיות.
ושירו־ במוצרים  הפליה  איסור  חוק 
ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה  תים 
איסור  קובע  התשס"א-2000,  ציבוריים, 
כללי על הפליה במגוון הקשרים, אך מגדיר 

מספר מצבים, אותם אין רואים כהפליה.
בין מצבים אלה, ייחד המחוקק סעיף 

אפשרית  זו  כי  המבהיר  מגדרית,  להפרדה 
הציבור  מן  מחלק  תמנע  הפרדה  אי  כאשר 
את הספקת המוצר או השירות הציבורי, או 
את הכניסה למקום הציבורי, והיא מוצדקת 
בשים לב לאופי השירות, במידת החיוניות 
שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו ובצורכי 

הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה.
לקיים  מעוניינת  מקומית  רשות  אם 
המ־ ציבור  עבור  מגדרית  בהפרדה  אירוע 
עוניין בכך, הרי שראשית עליה לבחון האם 
המתגוררת  האוכלוסייה  מאפייני  לאור 
באותה רשות ולאור סוג האירוע בו מדובר, 
ניתן לקיים הפרדה וולונטרית ללא הכוונה.
ככל שניתן, מובן כי יש להעדיף אפ־

שרות זו על פני הפרדה מתוכננת.
בעת החלטה על קיומם של אירועים 
את   בחשבון  להביא  יש  מתוכננת  בהפרדה 
הק־ המצטברים  בתנאים  לעמוד  החובה 
בועים בסעיף 3(ד)(3) לחוק איסור הפליה, 

כמפורט להלן:
1.      קיום האירוע ללא הפרדה ימנע 
מחלק מן הציבור את קבלת השירות הצי־
בורי - על הרשות המקומית להשתכנע כי 
משמ־ חלק  או  האירוע,  מיועד  לו  הציבור 
עותי ממנו, יימנע מהשתתפות בו, בהעדר 

הפרדה מגדרית מתוכננת.
לעריכת  הצדקה  של  קיומה        .2
הרשות  על   – מגדרית  בהפרדה  האירוע 
הנסיבות  מכלול  את  לשקול  המקומית 
בין  משקל,  ליתן  זו  ובמסגרת  האירוע,  של 
מל־ העולות  הבאות  המידה  לאמות  היתר, 

שון החוק ומהפסיקה.

–ככל  ההפרדה  וולונטריות  א.        
הקושי  קטן  כך  הוולונטריות,  רכיב  שגובר 
בהפרדה המגדרית. בהתאם, כאשר מדובר 
בהפרדה וולונטרית לחלוטין במסגרתה כל 
אדם בוחר את מקומו ללא כל הכוונה, אין 

בכך כל קושי כאמור.
ב.         ייחוד האירוע – ככל שייחודו 
מג־ בהפרדה  המעוניין  לקהל  האירוע  של 
הקושי  מצטמצם  יותר,  מובהק  הוא  דרית 

בקיומה.
ג.         שוויון חומרי – נדרש כי ההפ־
רדה תיעשה תוך הקפדה על תנאים שווים 

ביחס לגברים ולנשים.
שאינו  הציבור  על  השפעה  ד.         
משפיע  שהאירוע  ככל   – בהפרדה  מעוניין 
שאינו  הציבור  על  יותר  משמעותי  באופן 
מעוניין בהפרדה מגדרית, כך גובר הקושי 

בהפרדה.
בסיכום  המפורטות  המידה  אמות 
הדיון הן בגדר קווים מנחים, אשר יש בהן 
לש־ בבואן  המקומיות  לרשויות  לסייע  כי 
לציבור  המיועדים  אירועים  עריכת  קול 

המעוניין בהפרדה מגדרית.
כל זאת, כאמור, כעמדת ביניים אשר 
תעמוד בתוקפה עד לקיומו של דיון משפ־

טי עקרוני ומקיף בסוגיה זו. 
הסו־ של  והרגישות  המורכבות  נוכח 
על  החלטה  זה,  בהקשר  המתעוררות  גיות 
על- שתתקבל  נכון  בהפרדה  אירוע  קיום 
ידי דרג מקצועי בכיר בעירייה, וזאת לאחר 
דעתו  יחווה  לעירייה  המשפטי  שהיועץ 

באשר לשיקולים המפורטים לעיל.

מהר"ם שיק זי"עהרבנית אשת שופצה מצבת 
הרבנית נפטרה על פניו בחודש ניסן תרל"ג◆ 

מנוחתם בבית החיים בחוסט
מ‡: יר‡ל לבי‡

 – לאלוקים  הגדולה  בעיר 
חוסט, בה כיהנו משך שנים ארו־
עליון,  וצדיקי  עולם  גדולי  כות 
צדיקים'  'אהלי  אגודת  פועלת 
ותפ־ לשיפוץ  רבות  שנים  כבר 
שבה,  הגדול  העלמין  בית  עול 
פעי־ של  הכותרת  גולת  כאשר 
לות 'אהלי צדיקים' בחוסט, היא 
הקמת האוהל המפואר והמחודש 
על קברו של הגה"ק בעל 'ערוגת 
טמו־ לצידו  אשר  זי"ע,  הבושם' 
זי"ע  שיק  מהר"ם  הגה"ק  גם  נים 
זי"ע,  היוצר'  'בית  בעל  והגה"ק 
לכבודם ולזכרם הטהור של אותם 
צדיקים וקדושים פועלי ישועות 

בקרב הארץ.
יו"ר  ביקר  האחרון  בשבוע 
יש־ הרב  צדיקים'  'אהלי  אגודת 
חוסט  בעיר  גבאי  מאיר  ראל 
הרבנית  של  המצבה  כי  וגילה 
מחב־ ע"ה,  גיטל  מרת  הצדקנית 
מהר"ם  הגה"ק  של  הטהורה  רתו 
מרן  תלמידי  מגדולי   – זי"ע  שיק 
לשי־ זקוקה  זי"ע,  סופר'  ה'חתם 
של  מחדש  ולצביעה  יסודי  פוץ 
הכיתוב והעיטורים הסובבים את 
טיפל  אתר  על  הישנה.  המצבה 
המצבה  של  בשיפוצה  גבאי  הרב 
מחדש  אותה  וצבע  יופי  בכלילת 

בצבעי זהב ושחור, כפי ששופצו 
לאחרונה כל הקברים המיוחסים 
אגודת  ידי  על  ושוקמו  שנמצאו 

'אהלי צדיקים'.
של  תולדותיו  בספרי 
הגה"ק מהר"ם שיק זי"ע מסופר, 
כי הרבנית מרת גיטל ע"ה היתה 
בת דודו הנגיד המופלג רבי פרץ 
האליטש  מהעיירה  ז"ל  פרנקל 
מבע־ פרץ  רבנו  אחר  שהתייחס 
עם  נישואיו  אחרי  התוספות.  לי 
שיק  המהר"ם  השתקע  הרבנית, 
בהאליטש סמוך לחותנו שהבטיח 
לו נדוניה הגונה כדי שיוכל לשבת 
באהלה של תורה ולהגות באמרי 
לצד  הטהורה.  נפשו  כאוות  שפר 
הגביר,  מחותנו  שקיבל  הסיוע 
גיטל  מרת  הרבנית  גם  עמלה 
לו  ועזרה  לביתם  טרף  להביא 
בכל מאודה שיוכל לשבת בארבע 
וללמד  ללמוד  הלכה,  של  אמות 
שכותב  וכפי  ובטהרה,  בקדושה 
זי"ע  סופר'  ה'חתם  מרן  רבו  לו 
"ירום  בהאליטש:  בשבתו  עוד 

קרנך ויפוצו חוצה מעיינותיך".
פניו  על  נפטרה  הרבנית 
ספו־ שנים  תרל"ג,  ניסן  בחודש 
רות טרם עלותו בסערה השמימה 
מנוחתם  תרל"ט.  שבט  בחודש 
בחו־ החיים  בבית  כאמור  כבוד 

סט.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

‡ר בן ‡סר, ‚לינה 
 טונה, רב˜ה ב ב
בחלה רחל, יונן בן 

 ר רחל ברב˜ה, ‡ס
מרים ביה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com
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שיוכיח שהיא לא קיימתעיר תעניק מיליון אירו למי 
כבר שנים שבגרמניה צוחקים על העיר האפורה בילפלד שהיא "לא קיימת" ◆ 

כעת תעניק העיר פרס גדול למי שיפריך את קיומה
מ‡ פ. יוחנן

במשך שנים נהנים בגרמניה 
לצחוק על העיר האפורה בילפלד 
בניסיון  קיימת.  שאינה  ולטעון 
שלה  הציבור  יחסי  את  לשפר 
תעניק  שהיא  העירייה  הודיעה 
את  שיפריך  למי  אירו  מיליון 

קיומה אחת ולתמיד.
איש  אלף  מ-300  יותר   
 800 בת  עיר  בבילפלד,  חיים 
ממערב  ק"מ   330 שנמצאת  שנה 
ב"ויינט",  הדיווח  פי  על  לברלין. 
פו־ הקונספירציה"  "תיאוריית 

באינטרנט  לראשונה  רסמה 

שט־ סטודנטים  ידי  על  ב-1993, 
אדם  פגשו  לא  מעולם  שהם  ענו 
אפילו  או  גר  בבילפלד,  שנולד 
הסטודנטים  טענו  אז  בה.  ביקר 
"הומצאה"  שהעיר  המשועשעים 

כדי להסתיר סודות מדינה.
צברה  העיר  על  הבדיחה 
ואפילו  השנים  במשך  תאוצה 
השתע־ מרקל  אנגלה  הקנצלרית 
בה־ בקיומה.  ספק  והטילה  שעה 
בבילפלד  שלה  לביקור  תייחסות 
ואמרה  דבריה  את  מרקל  סייגה 
"קיבל־ קיימת".  בכלל  היא  "אם 
אני  שם.  שהייתי  הרושם  את  תי 
צחקה  לחזור",  שאוכל  מקווה 

הקנצלרית.
כדי לשפר את מעמדה של 
ראש  פרסום  ולהרוויח  בילפלד 
סכום  יעניק  שהוא  הודיע  העיר 
חות־ הוכחות  שיספק  למי  נכבד 
שביל־ להוכיח  שרוצים  מי  כות. 
לעשות  יוכלו  קיימת  אינה  פלד 
"אנחנו  בספטמבר.   4 עד  זאת 
היצירתיות  מההגשות  נרגשים 
שנוכל  ב-99.99%  ומשוכנעים 
בעי־ אמרו  טענה",  כל  להפריך 
גבול  "אין  כי  אמרו  בעיר  רייה. 
מי  רק  אך  בתחרות,  ליצירתיות" 
שיציג טענה שאי אפשר להפריך 

יזכה בפרס.

של ההורים ודהר בכביש גרמניה: בן 8 לקח את האוטו 
הילד יצא עם המכונית של לנסיעה לילית פרועה ◆ כשנתפס סיפר שהתחיל 

להרגיש לא בנוח כשנהג ב-140 קמ"ש
מ‡ פ. יוחנן

ילד בן שמונה לקח את המ־
לי־ לנסיעה  ויצא  אמו  של  כונית 
לית בכביש מהיר במערב גרמניה.
את  הבוקר  הזעיקה  האם 
אחרי  סואסט  בעיר  המשטרה 
הגו־ ומכונית  שהילד,  שהבחינה 

לף, נעלמו. המשטרה והאם יצאו 
לחיפושים ומצאו את הילד בשו־
לי הכביש המהיר. הוא החנה את 
הרכב, הדליק את החירום והציב 

משולש אזהרה ליד המכונית.
שב־ לשוטרים  סיפר  הילד 
במהירות  כשנסע  מסוים,  שלב 
140 קמ"ש, הוא "התחיל להרגיש 

לא בנוח".
הש־ בן  שבנה  אמרה  האם 
מונה נהג במכונית בעבר, בנסיעה 
במס־ בילה  בנוסף  פרטי.  בשטח 
לולי קרטינג ומכוניות מתנגשות. 
בעוד  רק  בגרמניה  החוק  לפי 
להוציא  יוכל  הוא  שנים  עשר 

רישיון.

השיט לא יהיו בטוחים כבעבר"רוחאני שוב מאיים: "נתיבי 
נשיא איראן הזהיר כי אם לא יאפשרו למדינתו לייצא נפט נתיבי השייט לא יהיו בטוחים

מ‡ פ. יוחנן
שב  רוחאני,  חסן  איראן,  נשיא 
לאיים כי אם לא יאפשרו למדינתו לייצא 
נפט, נתיבי השיט הבינלאומיים לא יהיו 

בטוחים כמו בעבר.
להתבטאות  חופפים  אלה  דברים 
ג'וואד  מוחמד  האיראני,  החוץ  שר  של 
"באופן  לפעול  עלולה  טהרן  כי  זריף, 
האמ־ להתנהלות  בתגובה  צפוי"  בלתי 

ריקנית.
"המעצ־ כי  אמר  מצידו,  רוחאני, 
סנק־ שיופעלו  במקרה  כי  יודעות  מות 
והיצוא  הנפט  תעשיית  על  מלאות  ציות 
הבי־ המים  נתיבי  לאפס,  יירד  האיראני 
נלאומיים לא יוכלו להיות בטוחים  כמו 

יכול  לא   חד-צדדי  לחץ  לכן,  בעבר. 
להוות יתרון עבורם".

במהלך   שדיבר  זריף,  החוץ  שר 
ביקור בשבדיה, אמר כי "התנהגות בלתי 
הנשיא  לכאוס.  תוביל  הדדית  צפויה 
בלתי  באופן  להתנהל  יכול  אינו  טראמפ 

צפוי ולצפות שאחרים יהיו צפויים".

בינתיים, יוון הודיעה כי לא תסכן 
למ־ סיוע  במתן  ארה"ב  עם  יחסיה  את 
החוץ  שר  סגן  האיראנית.  הנפט  כלית 
וארויטסיאוטיס,  מילטיאדיס  היווני, 
בני־ אמריקני  ללחץ  נתונה  יוון  כי  ציים 
משמרות   בבעלות  היא  הספינה  כי  מוק 

המהפכה, שהוגדרו כארגון טרור.

ְשִׁביִעית - ַהְכָנַסת ַכָּלּה ְלֻחָפּה.
סוֹד  ָרּה בְּ ה, ְוִעקָּ ה ַלֻחפָּ לָּ חּוִדים ֵהם סוֹד ַהְכָנַסת כַּ ִפּלוֹת ְוַהיִּ ל ַהתְּ כָּ חּוד שֶׁ ל ָצְרֵכי ַהיִּ ּוָבֶזה ִנְכָלִלים כָּ

ּוִבְרכוֶֹתיָה,  שְַׁמע  ְקִריַאת  ּה  בָּ שֶׁ ב  ְמֻישָּׁ ִפיָלה  תְּ ְזִמירוֹת,  נוֹת,  ָקְרבָּ זוֹ:  ַאַחר  זוֹ  ַמְדֵרגוֹת  ה  מָּ ִמכַּ ה  ִפלָּ ַהתְּ

ַח ַעל  ה ְלַפקֵּ לָּ ִמילּות ֶחֶסד ֶאל ֶהָחָתן ְוַהכַּ ל גְּ ִאים ַאֲחֵריֶהם, ַהכֹּ ּקּוִנים ַהבָּ ד ּושְָׁאר תִּ ִפָלה ְמֻעמָּ ְך תְּ ַאַחר כָּ

ָצְרֵכיֶהם, ְוִתּקּוֵני ִזוּוָגם.

ְשִׁמיִנית - ֲהָבַאת ָשׁלֹום ֵבּין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.
־ ִוים ְוִנְקשָׁ ְהיּו שָׁ יִּ ָנם שֶׁ ִליָמם ּוְלַתקְּ ה ְוָצִריְך ְלַהשְׁ ְפֶאֶרת ְוַהְיסוֹד, ִלְפָעִמים ִיְתַרֲחקּו ֶזה ִמזֶּ שֵֶׁהם ַהתִּ

־ ֲאשֶׁר ִיְהֶיה ַהְיסוֹד נֶֹטה ֶאל ַהשְּׂמֹאל ְוַהתִּ כַּ ֲעֶשׂה ַהּטוֹב שֶׁ רוֹן ַהמַּ שְׁ ה ְוֶזה ַעל ְיֵדי כִּ ַאֲהָבה ְוִחבָּ ִרים ַיַחד בְּ

מוֹהּו, ְוַכֲאשֶׁר ַחס ְושָׁלוֹם ֵיׁש ֵאיֶזה  ִמין כָּ ה ֶאל ַהיָּ סוֹד ִיטֶּ ַהיְּ ים ֶזה ָלֶזה ַעד שֶׁ יִּ ִמין, ָאז ֵהם ֶנְגדִּ ְפֶאֶרת ֶאל ַהיְּ

ֶרְך  ָלל. ְוַעל דֶּ ִפירוֹת כְּ ין ַהסְּ ֵניֶהם ְוֵאין ִיחּוד ִנְקשָׁר בֵּ ין שְׁ ּות בֵּ יִּ עוָֹלם ָאז ֵיׁש ִשְׂנָאה ְוֶנְגדִּ ַגם שֶׁל ָעוֹן בָּ פְּ

בּוָרה אוֹ  ין ַהֶחֶסד ְוַהגְּ יָנה אוֹ בֵּ ין ַהָחְכָמה ְוַהבִּ י ְסִפירוֹת שֵֶׁהם ָיִמין ּושְׂמֹאל, בֵּ ל שְׁתֵּ ין כָּ ן בֵּ ם כֵּ ֶזה ִיְהֶיה גַּ

ּתוֹ  ין ִאיׁש ְלִאשְׁ ין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ ְוֵכן בֵּ נּו ֲהָבַאת שָׁלוֹם בֵּ יֵניֶהם ְוַהיְּ ַצח ְוַההוֹד, ָצִריְך ְלַהְכִניס שָׁלוֹם בֵּ ין ַהנֵּ בֵּ

ִמילּות ֲחָסִדים ְלַמְעָלה: ְרֵכי שָׁלוֹם, הּוא גְּ ֶזה ִמדַּ ּיוֵֹצא בָּ ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות ְוָכל כַּ ין ַהתִּ ַהְינּו ַהְיסוֹד שָׁלוֹם בֵּ דְּ

פרק ו - היאך ירגיל אדם עצמו במדת הג־
בורה

בּורוֹת ַהֲחָזקוֹת, ְלָכְך לֹא ִיְתנוֵֹעַע  ׁש ְמעוְֹררוֹת ַהגְּ ֻעּלוֹת ִהְתעוְֹררּות ֵיֶצר ָהַרע ֵהם ַממָּ י ָכל פְּ ע כִּ דַּ

י ְיִצירוֹת ֵיֶצר טוֹב ְוֵיֶצר ָהָרע, ֶזה ֶחֶסד ְוֶזה  שְׁתֵּ ָהָאָדם נוָֹצר בִּ ַעם שֶׁ בּוָרה. ְוַהטַּ א ְיעוֵֹרר גְּ לֹּ ֵיֶצר ָהַרע שֶׁ

ֶצר טוֹב ִנְבָרא ָלָאָדם ַעְצמוֹ ְלָצְרּכוֹ, ְוֵיֶצר ָהַרע  יֵּ ף מט.) שֶׁ ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ַהר בְּ זֹּ ְרׁשּו בַּ ְגבּוָרה, ָאְמָנם פֵּ

ִמין  יָּ ִמין, ְוָכל ַהְנָהגוָֹתיו בַּ ַעל ַהֶחֶסד נוֶֹטה ֶאל ַהיְּ ְפֶאֶרת בַּ ָבָריו ֲהֵרי ַהתִּ ה ְמתּוִקים דְּ מָּ ּתוֹ. ְרֵאה כַּ ְלצֶֹרְך ִאשְׁ

א ִיְתעוֵֹרר ֵיֶצר ָהַרע ְלתוֶֹעֶלת  לֹּ ן ָראּוי שֶׁ בּוָרה ִאם כֵּ גְּ ֵקָבה שְָׂמאִלית ְוָכל ַהְנָהגוֶֹתיָה בַּ - ֵיֶצר טוֹב. ְוַהנְּ

עוֵֹרר ָהָאָדם ְלַעְצמוֹ ְלַצד  יְּ ל ִמּדוֹת שֶׁ ן כָּ ד ָהעוָֹלם. ִאם כֵּ בּוָרה ּוְמַאבֵּ גְּ ֲהֵרי ְמעוֵֹרר ָאָדם ָהֶעְליוֹן בַּ ַעְצמוֹ שֶׁ

יר  שֶׁהּוא ַמְגבִּ ּיוֵֹצא בוֹ  ַעס ְוָכל כַּ ה ַהכַּ ה ְמֻגנֶּ מָּ אן ִיְרֶאה כַּ בּוָרה ְוֵיֶצר ָהַרע ּפוֵֹגם ָהָאָדם ָהֶעְליוֹן, ּוִמכָּ ַהגְּ

עוָֹלם  בָּ ה שֶׁ ֻעלָּ י ִיְתעוֵֹרר ְלׁשּום פְּ ׁשוֹת, ָאְמָנם ֵיֶצר ָהַרע ָצִריְך ִלְהיוֹת ָקׁשּור ְוָאסּור ְלִבְלתִּ בּורוֹת ַהקָּ ַהגְּ

ָלל. בוֹד כְּ ַעס ְולֹא ְלַצד כָּ ת ָממוֹן ְולֹא ְלַצד כַּ יָאה ְולֹא ְלֶחְמדַּ ֻעּלוֹת ּגּופוֹ לֹא ְלִחּמּוד בִּ ִמפְּ

ִית,  ן ָלּה בַּ יׁשה, ְלַתקֵּ גוֹן ְלַהְלבִּ תּוקוֹת כְּ בּורוֹת ַהמְּ ַנַחת ְלַצד ַהגְּ בְּ ְיעוֵֹרר ִיְצרוֹ  ּתוֹ  ָאְמָנם ְלצֶֹרְך ִאשְׁ

הּו  בּוָרה ְדָכִליל ּכּולְּ יָנה שֶׁהּוא גְּ בִּ ֶטת בַּ ִהיא ִמְתַקשֶּׁ ִכיָנה, שֶׁ ן ַהשְּׁ יׁשה ֲאִני ְמַתקֵּ ֲאִני ַמְלבִּ ֶזה שֶׁ ְויֹאַמר ֲהֵרי בָּ

ֶקת  ִמְתַמתֶּ ִהיא  שֶׁ ִכיָנה  ַהשְּׁ ּקּוֵני  תִּ ֵהם  ִית  ַהבַּ ּקּוֵני  תִּ ל  כָּ ְלִפיָכְך  ַרֲחֶמיָה.  ֲהמוֹן  בַּ ִמְתַמְתקוֹת  ְוֵהן  בּורוֹת  גְּ

א  לּום ֶאלָּ ן ָהָאָדם ּבוֹ ׁשּום ֲהָנָאה שֶׁל כְּ ְבָרא ַלֲעשׂוֹת ְרצוֹן קוֹנוֹ לֹא זּוַלת, ְלִפיָכְך לֹא ְיַכוֵּ ד ֵיֶצר ָהַרע ַהנִּ ִמצַּ

ָמאִליוֹת ַהּטוֹבוֹת  ְגבּורוֹת ַהשְּׁ ֶנת בִּ קֶּ ִהיא ִמְתתַּ ִכיָנה שֶׁ ן ְלִתּקּוֵני שְׁ ִדיָרה ָנָאה ְיַכוֵּ ּתוֹ ִמְתָנָאה ְלָפָניו בְּ שִֶׁאשְׁ כְּ

ְתעוֵֹרר ְלָקְרָבה  ן ֶאל ַהשְּׂמֹאל ַהמִּ ֶצר ָהַרע ְלַאֲהָבָתּה, ְוָאז ְיַכוֵּ ד ֶזה ְיעוֵֹרר ַהיֵּ בוֹד. ּוִמצַּ שָּׁם ָהעֹשֶׁר ְוַהכָּ שֶׁמִּ

ְך  ד ַהשְּׂמֹאל ְוַאַחר כָּ א ִמצַּ ה ֶאלָּ ִחלָּ ֶרת תְּ יִרים ח, ג) ֵאיָנּה ִמְתַקשֶּׁ י" (שִׁיר ַהשִּׁ ַחת ְלרֹאשִׁ סוֹד "שְׂמֹאלוֹ תַּ בְּ

ְדַבר ִמְצָוה  ָחּה בִּ ׁש ְלַשמְּ ן אָֹתּה ַממָּ ִיְצרוֹ ַהּטוֹב, ּוְלַתקֵּ ּקּוִנים בְּ ל אָֹתם ַהתִּ ק כָּ ן ְלַמתֵּ ֵקִני" ְיַכוֵּ ַחבְּ "ִויִמינוֹ תְּ

ד  ִאים ִמצַּ ה ַהבָּ יִמין, ְוֶדֶרְך ֶזה ִיְהֶיה ְלָכל ִמיֵני ֶחְמדָּ ָנם בִּ בּורוֹת ְוִתקְּ ל ַהגְּ יק כָּ חּוד ֶעְליוֹן ֲהֵרי ִהְמתִּ ֶלשֶׁם ַהיִּ

ְך ַלֲעבוַֹדת ה',  ם ַאַחר כָּ ֶנְגּדוֹ, ְוַיֲהפְֹך כּולָּ ָרם ְלִתּקּוֵני ָהִאשָּׁה ֲאשֶׁר הוִֹכיַח ה' לוֹ ְלֵעֶזר כְּ ֵיֶצר ָהַרע ִיְהֶיה ִעקָּ

ִמין: יָּ ְלָקשְָׁרם בַּ

כ"ב - כ"ג לחודש
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

שיוכיח שהיא לא קיימתעיר תעניק מיליון אירו למי 
כבר שנים שבגרמניה צוחקים על העיר האפורה בילפלד שהיא "לא קיימת" ◆ 

כעת תעניק העיר פרס גדול למי שיפריך את קיומה
מ‡ פ. יוחנן

במשך שנים נהנים בגרמניה 
לצחוק על העיר האפורה בילפלד 
בניסיון  קיימת.  שאינה  ולטעון 
שלה  הציבור  יחסי  את  לשפר 
תעניק  שהיא  העירייה  הודיעה 
את  שיפריך  למי  אירו  מיליון 

קיומה אחת ולתמיד.
איש  אלף  מ-300  יותר   
 800 בת  עיר  בבילפלד,  חיים 
ממערב  ק"מ   330 שנמצאת  שנה 
ב"ויינט",  הדיווח  פי  על  לברלין. 
פו־ הקונספירציה"  "תיאוריית 

באינטרנט  לראשונה  רסמה 

שט־ סטודנטים  ידי  על  ב-1993, 
אדם  פגשו  לא  מעולם  שהם  ענו 
אפילו  או  גר  בבילפלד,  שנולד 
הסטודנטים  טענו  אז  בה.  ביקר 
"הומצאה"  שהעיר  המשועשעים 

כדי להסתיר סודות מדינה.
צברה  העיר  על  הבדיחה 
ואפילו  השנים  במשך  תאוצה 
השתע־ מרקל  אנגלה  הקנצלרית 
בה־ בקיומה.  ספק  והטילה  שעה 
בבילפלד  שלה  לביקור  תייחסות 
ואמרה  דבריה  את  מרקל  סייגה 
"קיבל־ קיימת".  בכלל  היא  "אם 
אני  שם.  שהייתי  הרושם  את  תי 
צחקה  לחזור",  שאוכל  מקווה 

הקנצלרית.
כדי לשפר את מעמדה של 
ראש  פרסום  ולהרוויח  בילפלד 
סכום  יעניק  שהוא  הודיע  העיר 
חות־ הוכחות  שיספק  למי  נכבד 
שביל־ להוכיח  שרוצים  מי  כות. 
לעשות  יוכלו  קיימת  אינה  פלד 
"אנחנו  בספטמבר.   4 עד  זאת 
היצירתיות  מההגשות  נרגשים 
שנוכל  ב-99.99%  ומשוכנעים 
בעי־ אמרו  טענה",  כל  להפריך 
גבול  "אין  כי  אמרו  בעיר  רייה. 
מי  רק  אך  בתחרות,  ליצירתיות" 
שיציג טענה שאי אפשר להפריך 

יזכה בפרס.

של ההורים ודהר בכביש גרמניה: בן 8 לקח את האוטו 
הילד יצא עם המכונית של לנסיעה לילית פרועה ◆ כשנתפס סיפר שהתחיל 

להרגיש לא בנוח כשנהג ב-140 קמ"ש
מ‡ פ. יוחנן

ילד בן שמונה לקח את המ־
לי־ לנסיעה  ויצא  אמו  של  כונית 
לית בכביש מהיר במערב גרמניה.
את  הבוקר  הזעיקה  האם 
אחרי  סואסט  בעיר  המשטרה 
הגו־ ומכונית  שהילד,  שהבחינה 

לף, נעלמו. המשטרה והאם יצאו 
לחיפושים ומצאו את הילד בשו־
לי הכביש המהיר. הוא החנה את 
הרכב, הדליק את החירום והציב 

משולש אזהרה ליד המכונית.
שב־ לשוטרים  סיפר  הילד 
במהירות  כשנסע  מסוים,  שלב 
140 קמ"ש, הוא "התחיל להרגיש 

לא בנוח".
הש־ בן  שבנה  אמרה  האם 
מונה נהג במכונית בעבר, בנסיעה 
במס־ בילה  בנוסף  פרטי.  בשטח 
לולי קרטינג ומכוניות מתנגשות. 
בעוד  רק  בגרמניה  החוק  לפי 
להוציא  יוכל  הוא  שנים  עשר 

רישיון.

השיט לא יהיו בטוחים כבעבר"רוחאני שוב מאיים: "נתיבי 
נשיא איראן הזהיר כי אם לא יאפשרו למדינתו לייצא נפט נתיבי השייט לא יהיו בטוחים

מ‡ פ. יוחנן
שב  רוחאני,  חסן  איראן,  נשיא 
לאיים כי אם לא יאפשרו למדינתו לייצא 
נפט, נתיבי השיט הבינלאומיים לא יהיו 

בטוחים כמו בעבר.
להתבטאות  חופפים  אלה  דברים 
ג'וואד  מוחמד  האיראני,  החוץ  שר  של 
"באופן  לפעול  עלולה  טהרן  כי  זריף, 
האמ־ להתנהלות  בתגובה  צפוי"  בלתי 

ריקנית.
"המעצ־ כי  אמר  מצידו,  רוחאני, 
סנק־ שיופעלו  במקרה  כי  יודעות  מות 
והיצוא  הנפט  תעשיית  על  מלאות  ציות 
הבי־ המים  נתיבי  לאפס,  יירד  האיראני 
נלאומיים לא יוכלו להיות בטוחים  כמו 

יכול  לא   חד-צדדי  לחץ  לכן,  בעבר. 
להוות יתרון עבורם".

במהלך   שדיבר  זריף,  החוץ  שר 
ביקור בשבדיה, אמר כי "התנהגות בלתי 
הנשיא  לכאוס.  תוביל  הדדית  צפויה 
בלתי  באופן  להתנהל  יכול  אינו  טראמפ 

צפוי ולצפות שאחרים יהיו צפויים".

בינתיים, יוון הודיעה כי לא תסכן 
למ־ סיוע  במתן  ארה"ב  עם  יחסיה  את 
החוץ  שר  סגן  האיראנית.  הנפט  כלית 
וארויטסיאוטיס,  מילטיאדיס  היווני, 
בני־ אמריקני  ללחץ  נתונה  יוון  כי  ציים 
משמרות   בבעלות  היא  הספינה  כי  מוק 

המהפכה, שהוגדרו כארגון טרור.

ְשִׁביִעית - ַהְכָנַסת ַכָּלּה ְלֻחָפּה.
סוֹד  ָרּה בְּ ה, ְוִעקָּ ה ַלֻחפָּ לָּ חּוִדים ֵהם סוֹד ַהְכָנַסת כַּ ִפּלוֹת ְוַהיִּ ל ַהתְּ כָּ חּוד שֶׁ ל ָצְרֵכי ַהיִּ ּוָבֶזה ִנְכָלִלים כָּ

ּוִבְרכוֶֹתיָה,  שְַׁמע  ְקִריַאת  ּה  בָּ שֶׁ ב  ְמֻישָּׁ ִפיָלה  תְּ ְזִמירוֹת,  נוֹת,  ָקְרבָּ זוֹ:  ַאַחר  זוֹ  ַמְדֵרגוֹת  ה  מָּ ִמכַּ ה  ִפלָּ ַהתְּ

ַח ַעל  ה ְלַפקֵּ לָּ ִמילּות ֶחֶסד ֶאל ֶהָחָתן ְוַהכַּ ל גְּ ִאים ַאֲחֵריֶהם, ַהכֹּ ּקּוִנים ַהבָּ ד ּושְָׁאר תִּ ִפָלה ְמֻעמָּ ְך תְּ ַאַחר כָּ

ָצְרֵכיֶהם, ְוִתּקּוֵני ִזוּוָגם.

ְשִׁמיִנית - ֲהָבַאת ָשׁלֹום ֵבּין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.
־ ִוים ְוִנְקשָׁ ְהיּו שָׁ יִּ ָנם שֶׁ ִליָמם ּוְלַתקְּ ה ְוָצִריְך ְלַהשְׁ ְפֶאֶרת ְוַהְיסוֹד, ִלְפָעִמים ִיְתַרֲחקּו ֶזה ִמזֶּ שֵֶׁהם ַהתִּ

־ ֲאשֶׁר ִיְהֶיה ַהְיסוֹד נֶֹטה ֶאל ַהשְּׂמֹאל ְוַהתִּ כַּ ֲעֶשׂה ַהּטוֹב שֶׁ רוֹן ַהמַּ שְׁ ה ְוֶזה ַעל ְיֵדי כִּ ַאֲהָבה ְוִחבָּ ִרים ַיַחד בְּ

מוֹהּו, ְוַכֲאשֶׁר ַחס ְושָׁלוֹם ֵיׁש ֵאיֶזה  ִמין כָּ ה ֶאל ַהיָּ סוֹד ִיטֶּ ַהיְּ ים ֶזה ָלֶזה ַעד שֶׁ יִּ ִמין, ָאז ֵהם ֶנְגדִּ ְפֶאֶרת ֶאל ַהיְּ

ֶרְך  ָלל. ְוַעל דֶּ ִפירוֹת כְּ ין ַהסְּ ֵניֶהם ְוֵאין ִיחּוד ִנְקשָׁר בֵּ ין שְׁ ּות בֵּ יִּ עוָֹלם ָאז ֵיׁש ִשְׂנָאה ְוֶנְגדִּ ַגם שֶׁל ָעוֹן בָּ פְּ

בּוָרה אוֹ  ין ַהֶחֶסד ְוַהגְּ יָנה אוֹ בֵּ ין ַהָחְכָמה ְוַהבִּ י ְסִפירוֹת שֵֶׁהם ָיִמין ּושְׂמֹאל, בֵּ ל שְׁתֵּ ין כָּ ן בֵּ ם כֵּ ֶזה ִיְהֶיה גַּ

ּתוֹ  ין ִאיׁש ְלִאשְׁ ין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ ְוֵכן בֵּ נּו ֲהָבַאת שָׁלוֹם בֵּ יֵניֶהם ְוַהיְּ ַצח ְוַההוֹד, ָצִריְך ְלַהְכִניס שָׁלוֹם בֵּ ין ַהנֵּ בֵּ

ִמילּות ֲחָסִדים ְלַמְעָלה: ְרֵכי שָׁלוֹם, הּוא גְּ ֶזה ִמדַּ ּיוֵֹצא בָּ ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות ְוָכל כַּ ין ַהתִּ ַהְינּו ַהְיסוֹד שָׁלוֹם בֵּ דְּ

פרק ו - היאך ירגיל אדם עצמו במדת הג־
בורה

בּורוֹת ַהֲחָזקוֹת, ְלָכְך לֹא ִיְתנוֵֹעַע  ׁש ְמעוְֹררוֹת ַהגְּ ֻעּלוֹת ִהְתעוְֹררּות ֵיֶצר ָהַרע ֵהם ַממָּ י ָכל פְּ ע כִּ דַּ

י ְיִצירוֹת ֵיֶצר טוֹב ְוֵיֶצר ָהָרע, ֶזה ֶחֶסד ְוֶזה  שְׁתֵּ ָהָאָדם נוָֹצר בִּ ַעם שֶׁ בּוָרה. ְוַהטַּ א ְיעוֵֹרר גְּ לֹּ ֵיֶצר ָהַרע שֶׁ

ֶצר טוֹב ִנְבָרא ָלָאָדם ַעְצמוֹ ְלָצְרּכוֹ, ְוֵיֶצר ָהַרע  יֵּ ף מט.) שֶׁ ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ַהר בְּ זֹּ ְרׁשּו בַּ ְגבּוָרה, ָאְמָנם פֵּ

ִמין  יָּ ִמין, ְוָכל ַהְנָהגוָֹתיו בַּ ַעל ַהֶחֶסד נוֶֹטה ֶאל ַהיְּ ְפֶאֶרת בַּ ָבָריו ֲהֵרי ַהתִּ ה ְמתּוִקים דְּ מָּ ּתוֹ. ְרֵאה כַּ ְלצֶֹרְך ִאשְׁ

א ִיְתעוֵֹרר ֵיֶצר ָהַרע ְלתוֶֹעֶלת  לֹּ ן ָראּוי שֶׁ בּוָרה ִאם כֵּ גְּ ֵקָבה שְָׂמאִלית ְוָכל ַהְנָהגוֶֹתיָה בַּ - ֵיֶצר טוֹב. ְוַהנְּ

עוֵֹרר ָהָאָדם ְלַעְצמוֹ ְלַצד  יְּ ל ִמּדוֹת שֶׁ ן כָּ ד ָהעוָֹלם. ִאם כֵּ בּוָרה ּוְמַאבֵּ גְּ ֲהֵרי ְמעוֵֹרר ָאָדם ָהֶעְליוֹן בַּ ַעְצמוֹ שֶׁ

יר  שֶׁהּוא ַמְגבִּ ּיוֵֹצא בוֹ  ַעס ְוָכל כַּ ה ַהכַּ ה ְמֻגנֶּ מָּ אן ִיְרֶאה כַּ בּוָרה ְוֵיֶצר ָהַרע ּפוֵֹגם ָהָאָדם ָהֶעְליוֹן, ּוִמכָּ ַהגְּ

עוָֹלם  בָּ ה שֶׁ ֻעלָּ י ִיְתעוֵֹרר ְלׁשּום פְּ ׁשוֹת, ָאְמָנם ֵיֶצר ָהַרע ָצִריְך ִלְהיוֹת ָקׁשּור ְוָאסּור ְלִבְלתִּ בּורוֹת ַהקָּ ַהגְּ

ָלל. בוֹד כְּ ַעס ְולֹא ְלַצד כָּ ת ָממוֹן ְולֹא ְלַצד כַּ יָאה ְולֹא ְלֶחְמדַּ ֻעּלוֹת ּגּופוֹ לֹא ְלִחּמּוד בִּ ִמפְּ

ִית,  ן ָלּה בַּ יׁשה, ְלַתקֵּ גוֹן ְלַהְלבִּ תּוקוֹת כְּ בּורוֹת ַהמְּ ַנַחת ְלַצד ַהגְּ בְּ ְיעוֵֹרר ִיְצרוֹ  ּתוֹ  ָאְמָנם ְלצֶֹרְך ִאשְׁ

הּו  בּוָרה ְדָכִליל ּכּולְּ יָנה שֶׁהּוא גְּ בִּ ֶטת בַּ ִהיא ִמְתַקשֶּׁ ִכיָנה, שֶׁ ן ַהשְּׁ יׁשה ֲאִני ְמַתקֵּ ֲאִני ַמְלבִּ ֶזה שֶׁ ְויֹאַמר ֲהֵרי בָּ

ֶקת  ִמְתַמתֶּ ִהיא  שֶׁ ִכיָנה  ַהשְּׁ ּקּוֵני  תִּ ֵהם  ִית  ַהבַּ ּקּוֵני  תִּ ל  כָּ ְלִפיָכְך  ַרֲחֶמיָה.  ֲהמוֹן  בַּ ִמְתַמְתקוֹת  ְוֵהן  בּורוֹת  גְּ

א  לּום ֶאלָּ ן ָהָאָדם ּבוֹ ׁשּום ֲהָנָאה שֶׁל כְּ ְבָרא ַלֲעשׂוֹת ְרצוֹן קוֹנוֹ לֹא זּוַלת, ְלִפיָכְך לֹא ְיַכוֵּ ד ֵיֶצר ָהַרע ַהנִּ ִמצַּ

ָמאִליוֹת ַהּטוֹבוֹת  ְגבּורוֹת ַהשְּׁ ֶנת בִּ קֶּ ִהיא ִמְתתַּ ִכיָנה שֶׁ ן ְלִתּקּוֵני שְׁ ִדיָרה ָנָאה ְיַכוֵּ ּתוֹ ִמְתָנָאה ְלָפָניו בְּ שִֶׁאשְׁ כְּ

ְתעוֵֹרר ְלָקְרָבה  ן ֶאל ַהשְּׂמֹאל ַהמִּ ֶצר ָהַרע ְלַאֲהָבָתּה, ְוָאז ְיַכוֵּ ד ֶזה ְיעוֵֹרר ַהיֵּ בוֹד. ּוִמצַּ שָּׁם ָהעֹשֶׁר ְוַהכָּ שֶׁמִּ

ְך  ד ַהשְּׂמֹאל ְוַאַחר כָּ א ִמצַּ ה ֶאלָּ ִחלָּ ֶרת תְּ יִרים ח, ג) ֵאיָנּה ִמְתַקשֶּׁ י" (שִׁיר ַהשִּׁ ַחת ְלרֹאשִׁ סוֹד "שְׂמֹאלוֹ תַּ בְּ

ְדַבר ִמְצָוה  ָחּה בִּ ׁש ְלַשמְּ ן אָֹתּה ַממָּ ִיְצרוֹ ַהּטוֹב, ּוְלַתקֵּ ּקּוִנים בְּ ל אָֹתם ַהתִּ ק כָּ ן ְלַמתֵּ ֵקִני" ְיַכוֵּ ַחבְּ "ִויִמינוֹ תְּ

ד  ִאים ִמצַּ ה ַהבָּ יִמין, ְוֶדֶרְך ֶזה ִיְהֶיה ְלָכל ִמיֵני ֶחְמדָּ ָנם בִּ בּורוֹת ְוִתקְּ ל ַהגְּ יק כָּ חּוד ֶעְליוֹן ֲהֵרי ִהְמתִּ ֶלשֶׁם ַהיִּ

ְך ַלֲעבוַֹדת ה',  ם ַאַחר כָּ ֶנְגּדוֹ, ְוַיֲהפְֹך כּולָּ ָרם ְלִתּקּוֵני ָהִאשָּׁה ֲאשֶׁר הוִֹכיַח ה' לוֹ ְלֵעֶזר כְּ ֵיֶצר ָהַרע ִיְהֶיה ִעקָּ

ִמין: יָּ ְלָקשְָׁרם בַּ

כ"ב - כ"ג לחודש

mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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להעניק ציונים בכיתות הנמוכותמשרד החינוך מנחה: לא 
חוזר מנכ"ל שייצא בקרוב ממליץ לבתי הספר היסודיים להימנע מחלוקת ציונים בתעודות 

הסיום לתלמידי כיתות א-ג
מ‡ פ. יוחנן

להע־ שלא  הנחה  החינוך  משרד 
ניק ציונים לתלמידים בכיתות הנמוכות 
בבתי הספר היסודיים החל משנת הלי־
בחדשות  פורסם  כך  הקרובה.   מודים 
מנכ"ל  חוזר  לצאת  צפוי  בקרוב  "כאן". 
חדש ובו תצויין ההמלצה להפסיק לתת 
ציונים, בשלב זה בתעודות הסיום בלבד 
ולא במבחנים, כשמורי כיתות א-ג יונ־
חו להתבסס על הערכה מילולית בלבד. 

במשרד החינוך מסבירים כי המ־
ברא־ תלמידים  אצל  ליצור  היא  טרה 
שית דרכם במערכת החינוך מוטיבציה 
מסוגלות  תחושת  ללימודים,  גבוהה 
ומעורבות בלמידה. ההחלטה התקבלה 
כך  על  שמצביעים  מחקרים  סמך  על 
מוקד־ בגילים  בתעודה  ציונים  שמתן 
מים מייצר תופעות שליליות כמו תח־
תחרותית,  התנהגות  שיפוטיות,  רות, 
לעומת  כישלון.  של  ותחושה  סטיגמות 

להציג  תאפשר  מילולית  הערכה  זאת, 
לצד  שלו  החוזקות  את  התלמיד  בפני 
הת־ מול  שקיפות  להתקדמות,  נקודות 
למיד והוריו ודיאלוג מעמיק של המורה 

עם התלמיד והוריו.
יוזמות  קיימות  היו  היום  עד 
ממתן  להימנע  ספר  בתי  של  מקומיות 
במדיניות  יוצא  המשרד  כעת  ציונים. 
בתי  לכלל  כוללת  המלצה  שמציגה 

הספר בארץ לפעול כך.

העלמין בברודי  מצבות רבנים שופצו בבית 
בבית העלמין בברודי שבאוקראיינה נמצאו ושופצו מצבות חשובות ע"י אגודת 'אהלי צדיקים ◆ בין המצבות 

נכדו של הגה"ק ה'נודע ביהודה', נכדו של הרה"ק רבי דן מראדוויל ונכד הגה"ק 'מנחת חינוך' זצוק"ל
מ‡: יר‡ל לבי‡

של  הנמרצת  הפעילות  במסגרת 
עש־ כבר  הפועלת  צדיקים'  'אהלי  אגודת 
רות שנים במלאכת קודש לשיפוץ ושיקום 
מצבות ישנות של גדולים וצדיקים, וכן של 
אוקראינה  ברחבי  וישרים  תמימים  יהודים 
האחרון  בשבוע  שופצו  לה,  מחוצה  ואף 
מספר מצבות חשובות בבתי העלמין בעיר 
ביקורו  בעקבות  ללבוב,  הסמוכה  ברודי 
גבאי  מאיר  ישראל  הרב  האגודה  יו"ר  של 

בסביבה.
ברודי התפרסמה מאז ומתמיד כעיר 
בזכות  הלכה  ופוסקי  חכמים  תלמידי  של 
יושבי ה'קלויז' שלה, בו ישבו באופן קבוע 
ולמ־ חכמים  תלמידי  של  מצומצם  מספר 
ללימוד  עצמם  שהקדישו  מופלגים,  דנים 
בישראל  התפרסמו  הקלויז  יושבי  תורה. 
ותורתם  עליון,  וכקדושי  עולם  כגאוני 
עד  ישראל  תפוצות  בכל  נלמדת  הבהירה 

ימינו.
הקהילה  של  הראשונות  בשנותיה 
בבית  היהודים  נקברו  בברודי,  היהודית 
שנים  כעבור  הכנסת.  לבית  הסמוך  עלמין 
והקי־ אחר  מגרש  הקהילה  קנתה  אחדות 
המצבות  הישן.  הקברות  בית  את  עליו  מה 
היו מלפני 500  בו  ביותר שנמצאו  הישנות 
שנה ויותר, ובו נמצאו גם חלקות מיוחדות 

לרבנים, משפחות מיוחסות וקדושים.
אחד מילידי העיר סיפר מזכרונותיו, 
למקום  רבה  חשיבות  ייחסה  הקהילה  כי 
והיא נידבה כסף רב לשימור הכתובות על 
המציבות, שתולדות העיר חקוקות עליהן. 
יוצאים  היו  הקיץ,  בחופשת  שנה,  בכל  כך 
תלמידי בית הספר לטפל במציבות העתי־
ומחדשים  נוסחאות  לבדוק  טורחים  קות, 

את האותיות בצבעי תכלת וזהב.
ידי  על  נהרס  הישן  הקברות  בית 
לעורר  זה  במעשהו  שביקש  דווקא,  יהודי 
את היהודים לעלות לארץ ישראל ולנתקם 

ותחת  נעקרו  המצבות  מהגלות. 
גדול  פארק  במקום  הוקם  זאת 

בברודי.
שהוא  החדש  הקברות  בית 
תילו,  על  נותר  שנה,  כמאתיים  בן 
נמצא  והוא  בשטחו,  וגדול  עצום 
הדרומית.  ביציאה  העיר,  בקצה 
וע־ ברזל  עשוי  הקברות  בית  שער 
ליו מגן דוד כמו במרבית בתי הק־
ברות ברחבי העולם. בשטחו עומ־
נטויות  חלקן  גדולות,  מצבות  דות 
בו.  להתפאר  אמנות  מעשה  ורובן 
הגדר החדשה נבנתה לאחרונה על 
וסמוך  מאמריקה,  ברודי  ילידי  ידי 
נעקר  האחרונה  המצבות  לשורת 
חלק מהגדר והקרקע הפנויה הוכ־
הגרים  הכפריים  לחקלאות.  שרה 
בסמוך לבית הקברות נגסו באדמת 
פירות  בשטחו  וזרעו  העלמין,  בית 

וירקות למרבה הבושה והחרפה.
גידולי  צמחו  המצבות  בין 
כל  עוטפים  סבוכים  ועצים  פרא 
מח־ גבוהה  מהן  אחת  שכל  מצבה 

וקריא,  ברור  שהכתב  מצבות  על  ברתה. 
והסגנוני  המליצי  לעושר  להתוודע  אפשר 
בימי  ברודי  תושבי  של  חלקם  מנת  שהיה 
ישראל  הרב  נקלע  האחרון  בשבוע  קדם. 
מאיר גבאי לברודי ובחיפושו אחר מצבות 
שהזדק־ מצבות  בשלש  נתקל  מעניינות, 
את  שמספר  ארוך  כיתוב  עם  עיניו  נגד  רו 

ייחוסם הרם של הטמונים תחתיהן.
מחדש  שנצבעה  המרכזית  המצבה 
הגאון  של  היא  צדיקים'  'אהלי  אגודת  ע"י 
רבי אלעזר סג"ל לנדא זצ"ל, בן הגאון רבי 
יהודה סג"ל לנדא זצ"ל, בן הגאון רבי אל־

עזר סג"ל לנדא זצ"ל רב בברודי בעל מחבר 
ספר 'יד המלך' על הרמב"ם, בן הגאון רבי 
ישראל לנדא זצ"ל, בנו של הגה"ק רבי יח־
ביהודה',  ה'נודע  מפראג  זי"ע  לנדא  זקאל 
שהיה מהתלמידים הראשונים בקלויז המ־

פורסם של ברודי לפני מעברו לפראג.
של  נוספת  מצבה  שוכנת  לימינה 
האברך  קדושים:  של  בנם  חשוב  אדם 
הגאון  בן  זצ"ל,  העשיל  יהושע  רבי  הגאון 
המפו־ הגאון  בן  זצ"ל,  פאפריש  יעקב  רבי 
זצוק"ל  מטארנופול  באב"ד  יוסף  רבי  רסם 
למצבה  שמאל  מצד  חינוך'.  ה'מנחת  בעל 
הצבועה עומד קברו של הגאון רבי מרדכי 
מברודי זצ"ל, בן הגאון רבי לוי משה יהודה 
מראד־ דן  רבי  הרה"ק  בן  זצ"ל,  מראדוויל 
מראדוויל  יצחק  רבי  הרה"ק  בן  זי"ע,  וויל 
זי"ע.  מזלאטשוב  הק'  המגיד  של  בנו  זי"ע, 
מצד אמו היה נכד הרה"ק ה'אוהב ישראל' 

זי"ע מאפטא.
החשובים  הקברים  של  פענוחם 
הרב  המומחה  של  לזכותו  נזקף  בברודי 

יהושע זילברברג הי"ו.

דביר קדשו - דברים
יום בשורה לעולם התורה בהופעת הספר שרבים חיכו לו, "דביר קדשו" 

על חומש דברים, כרך נוסף שהינו ספר שמיני בסדרת הספרים החשו־

בים על התורה והמועדים. מאת: הרה"ג ר' יעקב גולדברג שליט"א ראש 

קיבוץ בישיבת באר התורה ברמת בית שמש. לאחר שספריו הראשונים 

על התורה והמועדים נתקבלו בברכה מרובה ועומדים בכותל המזרח בס־

פרי ההלכה והדרוש על התורה והמועדים ואף זכה שרבים בארץ ובעולם 

למדו מהם, ובתוכם מרביצי תורה ורבנים שנהנו ואף השתמשו במה שחי־

דש בשעוריהם ובדרשותיהם. ומה גדולה השמחה בחיבור שמונה ספרים 

של תורה, שבא בסייעתא דשמיא שמעל הטבע. וסיום לעת עתה על כל 

חמישה חומשי תורה.

והג־ הראשונים,  בספריו  גברא  כאיתמחאי  המחבר  הרב  הוחזק  כבר 

דיל לעשות עתה בספרו המכיל בקרבו את עניני חומש דברים, בהלכה 

ואגדה, וכן כמה ענינים באריכות כקונטרס הנמצא בתוך הספר השייכים 

לחומש זה, כגון עניני תפילה, תפילת הדרך, בל תוסיף ובל תגרע, עניני 

התורה,  תלמוד  עניני  שמחה,  עניני  המועדים,  עניני  צדקה,  עניני  מזוזה, 

ברכת התורה וכתיבת ספר תורה, עניני תשובה וחודש אלול ועוד נושאים 

פה  השזורים  ישראל  מגדולי  מעשיות  מעט  והוסיף  זה.  בחומש  הבאים 

ושם לעורר ולהלהיב לתורה ויראת שמים. הספר שוזר את שיטת הלמד־

נות הבריסקאית בתוך עניני הדרוש, הן בחידושי תורה בהלכה על סוגיות 

שבש"ס, והן ביאורים נפלאים מתוך הענין בדרך אגדה והדרוש, בכל עניני 

בהר־ מקשיבים,  תלמידים  בפני  בשעורים  שנאמרו  והמחשבה.  המוסר 

צאות לרבים, ובדרשות מידי שבת ומועד בפני כלל הציבור.

במינו,  מיוחד  הינו  זה  חשוב  ספר 

בק־ שאצור  הרב  ההיקף  מחמת  הן 

רבו, הן בצורה הבהירה שבו נכתב, 

הרב  של  דרשותיו  את  המזכירים 

בטוב  הנאמרים  שליט"א,  המחבר 

העמו־ הלמדנות  הכל  ומעל  טעם. 

קה והאמיתית שלמד בבתי המדרש 

חברון, מיר ובריסק, שהשכיל לשלבם ביחודיות מושלמת ושזורה בחוט 

של זהב בין עלי הספר, ובטוחים אנו שכל אחד וק"ו לזה שחבש את ספ־

סלי ביהמ"ד שיש בו למדנות ישיבתית יהנה ממנו הנאה גדולה, ואף יפיק 

ממנו תועלת מרובה.

וכבר כתבו מרנן ורבנן על המחבר שליט"א ועל ספריו הקודמים הסכמות 

נלהבות, כמו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, כי הדברים מאירים בהירים וע־

רבים במיוחד וניכר בהם עמלה של תורה. וכמו"כ הגאון הגדול ר' פנחס 

שיינברג זצ"ל. ראש ישיבת "מיר" הגאון הגדול ר' נ"צ פינקל זצ"ל שהמ־

חבר מבני משפחתו, הפליג מאד בשבחו. וכן הגאון הגדול ר' יצחק שיינר 

שליט"א והגאון הגדול ר' דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון. 

לא נותר לנו אלא להצטרף ולהוסיף בברכה בבחינת יהודה ועוד לקרא, 

שיזכה הרב המחבר להמשיך להרביץ תורה ולהוציא את שאר חיבוריו הנ־

מצאים עמו, לשמחת כל תופשי התורה והוגיה, להגדיל תורה ולהאדירה.

ספר זה ושאר הספרים ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות, וכן אצל 

הרב המחבר 
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על פי נתוני הביטוח הלאומי:  

מבין כל קופות החוליםהמצטרפים הגבוה ביותר מכבי מובילה במספר 
רפואיים  מרכזים  עשרות 
החוד־ במהלך  נפתחו  מכבי  של 
שים האחרונות בכל רחבי הארץ, 
אלפי מצטרפים חדשים הצטרפו 
הנאמ־ ושיעור  מכבי  לשירותי 
הגבוה  הינו  הקופה  חברי  של  נות 
ביותר. מכבי מסכמת מעבר נוסף 

בהצלחה גדולה. 
שהת־ לאומי  ביטוח  בנתוני 
שיעור  כי  עולה  לאחרונה  פרסמו 
הינה  מכבי  חברי  של  הנאמנות 
האחרון  ובמעבר  ביותר  הגבוהה 
המצטר־ במספר  מובילה  מכבי 
פים הגבוה ביותר מבין כל קופות 

החולים.
הסתיים  האחרון  המעבר 
מצטרפים  אלפי  רבה.  בהצלחה 
הארץ,  רחבי  בכל  למכבי  חדשים 
נפתחו  רבים  רפואיים  מרכזים   ,
חדשים  שירותים  המחוזות,  בכל 
הר־ במרכזים  והתרחבו  פותחו 
פואיים בהתאמה לכל קהילה בכל 

עיר ובכל שכונה.
הבריאות  כארגון  מכבי, 
במתן  דוגלת  בישראל  המוביל 
אישי  זאת  ועם  מקצועי  שירות 
וייחודי לכל חבריה. בהתאם למ־
קשר  על  מכבי  שומרת  זו,  דיניות 

הקהילות  ורבני  ראשי  עם  רציף 
החרדי  במגזר  קהל  דעת  ומובילי 
על מנת להתאים את השירות כל 
העת לצרכי המגזר החרדי. בנוסף, 
מוד־ לעידוד  רבות  מכבי  פועלת 
עות לקיום אורח חיים בריא ופו־
מערכת  עם  פעולה  בשיתוף  עלת 
ליצור  מנת  על  החרדית  התרבות 
לקי־ וסדנאות  כינוסים  ולהפעיל 
המועדות  והעלאת  הבריאות  דום 

לשמירה על אורח חיים בריא.
ברגישות ובעבודה מאומצת 
השירות  את  לתת  מכבי  מצליחה 
לכלל  ביותר  והאיכותי  המדויק 
מה  הארץ,  רחבי  בכל  חבריה 
הגבוהה  הרצון  לשביעות  שמוביל 
הב־ כי  מכבי  חברי  של  וההרגשה 
ריאות שלהם נמצאת בידיים מק־

צועיות, רגישות ואכפתיות.
רחבי  בכל  המחוזות  ראשי 
מסכמים  דרום  עד  מצפון  הארץ, 
פה אחד: "אנו ממוקדי מטרה לע־
בות את השירותים לטובת האוכ־
לוסייה ובהתאמה לציבור החרדי. 
בכל  הרפואיים  המרכזים  פתיחת 
השירותים  והרחבת  הארץ  רחבי 
את  לחברים  לתת  כדי  נועדה 
ביותר,  הגבוהה  השירות  חווית 

הפעולה  ושיתוף  ההדוק  הקשר 
לצד  הקהילות,  ורבני  ראשי  עם 
רחבי  בכל  האדירה  ההצטרפות 
ספק  לכל  מעל  מוכיחים  הארץ- 
להעריך  יודע  החרדי  שהציבור 
שנה  במכבי  ובוחר  שירות  איכות 
ידיעה  מתוך  ברציפות  שנה  אחר 
שאצלנו החברים יקבלו את השי־
האיכותי  והאישי  המקצועי  רות 
כל  למען  לפעול  נמשיך  ביותר. 
בפיתוח  להשקיע  מכבי,  חברי 
לעי־ פעילויות  וליזום  השירותים 
שחברי  כדי  הבריאות  קידום  דוד 
מכבי ימשיכו להיות מרוצים יותר, 

בטוחים יותר ובריאים יותר." 
סער:  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
ואיכות  המקצועית  הרמה   "
השירות של מכבי מדברים בעד 
עצמה  על  לקחה  מכבי  עצמם. 
חב־ לכל  השירות  את  להתאים 
ריה ופועלת רבות לשם כך. אני 
הח־ מכבי  חברי  לאלפי  מודה 
והצטרפו  בנו  שהאמינו  דשים 
נמשיך  מכבי,  חברי  מיליון  ל2.3 
לעי־ פעילויות  לקידום  לפעול 
דוד קיום חיים בריאים ובטוחים 
לכלל  ביותר  הטוב  מענה  ולמתן 

חברינו".

לתינוק חולהבמבצע מיוחד לסיוע מכבי בחצור התגייס הצוות הרפואי של 
סיפור ההתגייסות של מכבי למען התינוק החולה משקפת את מדיניות 

הקופה בכל הנוגע לרפואה עם חמלה * מעטפת השירותים במרחב חצור 
מתאימה ומתרחבת כל העת בהתאם להתפתחות העיר * הגב' ליטל כהן 
מנהלת המרחב: "חשוב לנו שכל חבר מכבי יקבל את השירות המקצועי 

והאישי הטוב ביותר"

במדיניות  דוגלת  מכבי 
בד  מקצועית  רפואה  הכוללת 
בבד עם מתן שירות אישי ולבבי 
לידי  שבאה  הקופה,  חברי  לכל 
ביטוי בהתנהלות הצוות הרפואי 
המחו־ בכל  מכבי  של  והמקצועי 
והמקצועי  הרפואי  הצוות  זות. 
בחצור לא כולל רק אנשי מקצוע 
גדול  לב  עם  מקצוע  אנשי  אלא 
מכבי  צוות  בחצור,  ואכפתיות. 
וחבריה הם משפחה אחת גדולה 

ומגובשת.
תי־ נזקק  החולף  בחודש 
נדירה  לתרופה  חצור  תושב  נוק 
מר־ בתי  בארבעה  רק  שנמכרת 
משפחת  הארץ.  רחבי  בכל  קחת 
קשרי  למתאמת  פנתה  התינוק 
שנחל־ ליטמן  ר.  הגב'  הקהילה 
ספורות,  שעות  ותוך  לעזרה  צה 
מנהלת  של  המסור  בניצוחה 
אברו  שיראל  הגב'  המשרד 
הרפואי  הצוות  של  ובהתגייסות 
בחצור, הועברה התרופה על ידי 
של  הרפואי  מהמרכז  מיוחד  נהג 
למשפחת  היישר  ביוקנעם  מכבי 
הסיפור  בחצור.  החולה  התינוק 
הזה משקף את התנהלות מערכת 
מכבי שעבורה כל חבר, בכל גיל 
יחס  מקבל   – בארץ  מקום  ובכל 

של מבוטח יחיד.
במרכז  הרפואי  במרכז 
שירו־ כל  ניתנים  חצור  העיר 
מורחבות  בשעות  הרפואה  תי 
כולל  השבוע,  ימות  כל  לאורך 
רופאים  צוות  ידי  על  שישי  ימי 

הראשונה.  מהשורה  מומחים 
בחצור  הרפואיים  השירותים 
לאחרונה  העת,  כל  מתפתחים 
הנשים  רפואת  לצוות  הצטרפה 
הצטרפותה  עם  סחר.  הייב  ד"ר 
שעות  הורחבו  סחר  ד"ר  של 
הנ־ רפואת  של  הפעילות  וימות 
המ־ שודרג  זאת  עם  ויחד  שים 
חדיש  למכשור  הרפואי  כשור 
יחלו  בקרוב  כן,  כמו  ומתקדם. 
אורתופד  שבת,  רופא  לפעול 
שיניים  ומרפאת  לכתף  מומחה 

בהסכם.
למכ־ וייחודי  חדש  שירות 
בי בכל אזור הצפון הינו מרפאה 
ומ־ לראומטולוגיה   וירטואלית 
השירות  במסגרת  כאב.  רפאת 
ייעוץ  לקבל  מכבי  חברי  יכולים 
מומחים  רופאים  עם  וירטואלי 
מבית החולים בני ציון שבחיפה. 
שירותים  מפעילה  מכבי 
ייחודיים ובלעדיים לתושבי הק־
ריה החרדית בחצור. במסגרת זו, 
מקצועי  אח  מגיע  בחודש  פעם 
לקריה לקחת ספירת דם להמוג־
לובין תינוקות- השירות הבלעדי 
להגיע  הצורך  את  להורים  חוסך 
לצורך  הרפואי  למרכז  במיוחד 

ביצוע ספירת הדם. 
מכבי  של  הדגל  שירות 
תכנית  הינו  הקריה  תושבי  למען 
ואורח  נכונה  תזונה  קל-  מכבי 
מכבי  שמפעילה  בריא,  חיים 
מו־ התכנית  הקריה.  נשות  עבור 
בכירה  דיאטנית  ידי  על  עברת 

מטעם מכבי שמקנה הרגלי אכי־
לה נכונים, ירידה במשקל ושמי־
רה על אורח חיים בריא. החברות 
על  מודות  בקבוצה  המשתתפות 
התכנית המקצועית ומספרות על 
ולכל  בבית  ומבורך  עצום  שינוי 

המשפחה בזכות מכבי קל. 
מציינת  בחצור  הקהילה 
הרבה  רצונה  שביעות  את 
והמקצועי  האישי  מהיחס 
והמסירות הרבה של כל הסגל 
מכבי-  של  והמקצועי  הרפואי 
כולל צוות המזכירות, האחיות 
והרופאים שעושים מעל ומע־

בר למען החברים.
מתאמת  ליטמן,  ר.  הגב' 
קשרי הקהילה בחצור: "אנחנו, 
הצוות של מכבי, זמינים למען 
החברים וערוכים למתן שירות 
אישי ומקצועי לכל אחד בחפץ 
אנחנו  גבוהה.  ובזמינות  לב 
לבקשות  להיענות  משתדלים 
ובחמלה,  ברגישות  החברים 

כיאה למדיניות מכבי".
מנהלת  כהן,  ליטל  גב' 
פו־ "אנו  צפת:  חצור  מרחב 
השי־ והרחבת  לעיבוי  עלים 
בכל  במרחב  מכבי  של  רותים 
קהילה  לכל  בהתאמה  עת, 
פעולה  ובשיתוף  אזור  ולכל 
הדוק עם ראשי הקהילות. חשוב 
שי־ יקבל  מכבי  חבר  שכל  לנו 
יחיד  חבר  הוא  כאילו  אישי  רות 
שירותים  במעטפת  מענה  ויקבל 

מדויקת ומקצועית".

תנור אפייה של קונסטרוקטה: 
באה לאפות לאורך זמן

שברתם צלחת במזל"ט? אל תשברו את הראש בחיפושים אחר מכשירי 
חשמל איכותיים לבית של הזוג הצעיר. רוצים תנור שיחזיק לאורך זמן? רק 
קונסטרוקטה! בחתונה של הנין הוא עוד יעבוד! קונסטרוקטה. באה לאפות.

כבר 68 שנים שקונסטרוק־
טה מייצרת מוצרי חשמל ביתיים 
קונס־ תנורי  זמן.  לאורך  עמידים 
טרוקטה מציעים איכות עולמית, 
עם עוצמה ועמידות לאורך שנים, 
ובעיצוב  גבוהה  גימור  ברמת 
תכנית  לתנורים  ועדכני.  יוקרתי 
ושרי־ עצמי  ניקוי   – פירוליזציה 
גבוהה  בטמפרטורה  שומנים  פת 
את  המקלים  מעלות,  כ-480  של 
הוא  שנותר  כל  הניקיון.  עבודת 
והתנור  בתחתית  ניגוב  להעביר 
ול־ חלבי  לבשרי,   – ונקי  מוכשר 
הפירוליז־ תכנית  למהדרין.  פסח 
ציה הינה באישור המכון המדעי־
הרב  בראשות  להלכה  טכנולוגי 

הלפרין.
מיוחדת  הטבה  עם  ועכשיו 
שנות   5 מתוקות:  שנים  לחמש 
בלבד,   ₪  99 בתוספת  אחריות 

על  המוענקת  לאחריות  בנוסף 
הרכישה  ממועד  לשנה  המוצר 
בכ־ האחריות.  בתעודת  כמפורט 

עד  ובתוקף  המימוש  לתנאי  פוף 
משווק  אצל  ברכישה   .31.10.19

המשתתף בהטבה.

mailto:adratkodesh@gmail.com
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

על פי נתוני הביטוח הלאומי:  

מבין כל קופות החוליםהמצטרפים הגבוה ביותר מכבי מובילה במספר 
רפואיים  מרכזים  עשרות 
החוד־ במהלך  נפתחו  מכבי  של 
שים האחרונות בכל רחבי הארץ, 
אלפי מצטרפים חדשים הצטרפו 
הנאמ־ ושיעור  מכבי  לשירותי 
הגבוה  הינו  הקופה  חברי  של  נות 
ביותר. מכבי מסכמת מעבר נוסף 

בהצלחה גדולה. 
שהת־ לאומי  ביטוח  בנתוני 
שיעור  כי  עולה  לאחרונה  פרסמו 
הינה  מכבי  חברי  של  הנאמנות 
האחרון  ובמעבר  ביותר  הגבוהה 
המצטר־ במספר  מובילה  מכבי 
פים הגבוה ביותר מבין כל קופות 

החולים.
הסתיים  האחרון  המעבר 
מצטרפים  אלפי  רבה.  בהצלחה 
הארץ,  רחבי  בכל  למכבי  חדשים 
נפתחו  רבים  רפואיים  מרכזים   ,
חדשים  שירותים  המחוזות,  בכל 
הר־ במרכזים  והתרחבו  פותחו 
פואיים בהתאמה לכל קהילה בכל 

עיר ובכל שכונה.
הבריאות  כארגון  מכבי, 
במתן  דוגלת  בישראל  המוביל 
אישי  זאת  ועם  מקצועי  שירות 
וייחודי לכל חבריה. בהתאם למ־
קשר  על  מכבי  שומרת  זו,  דיניות 

הקהילות  ורבני  ראשי  עם  רציף 
החרדי  במגזר  קהל  דעת  ומובילי 
על מנת להתאים את השירות כל 
העת לצרכי המגזר החרדי. בנוסף, 
מוד־ לעידוד  רבות  מכבי  פועלת 
עות לקיום אורח חיים בריא ופו־
מערכת  עם  פעולה  בשיתוף  עלת 
ליצור  מנת  על  החרדית  התרבות 
לקי־ וסדנאות  כינוסים  ולהפעיל 
המועדות  והעלאת  הבריאות  דום 

לשמירה על אורח חיים בריא.
ברגישות ובעבודה מאומצת 
השירות  את  לתת  מכבי  מצליחה 
לכלל  ביותר  והאיכותי  המדויק 
מה  הארץ,  רחבי  בכל  חבריה 
הגבוהה  הרצון  לשביעות  שמוביל 
הב־ כי  מכבי  חברי  של  וההרגשה 
ריאות שלהם נמצאת בידיים מק־

צועיות, רגישות ואכפתיות.
רחבי  בכל  המחוזות  ראשי 
מסכמים  דרום  עד  מצפון  הארץ, 
פה אחד: "אנו ממוקדי מטרה לע־
בות את השירותים לטובת האוכ־
לוסייה ובהתאמה לציבור החרדי. 
בכל  הרפואיים  המרכזים  פתיחת 
השירותים  והרחבת  הארץ  רחבי 
את  לחברים  לתת  כדי  נועדה 
ביותר,  הגבוהה  השירות  חווית 

הפעולה  ושיתוף  ההדוק  הקשר 
לצד  הקהילות,  ורבני  ראשי  עם 
רחבי  בכל  האדירה  ההצטרפות 
ספק  לכל  מעל  מוכיחים  הארץ- 
להעריך  יודע  החרדי  שהציבור 
שנה  במכבי  ובוחר  שירות  איכות 
ידיעה  מתוך  ברציפות  שנה  אחר 
שאצלנו החברים יקבלו את השי־
האיכותי  והאישי  המקצועי  רות 
כל  למען  לפעול  נמשיך  ביותר. 
בפיתוח  להשקיע  מכבי,  חברי 
לעי־ פעילויות  וליזום  השירותים 
שחברי  כדי  הבריאות  קידום  דוד 
מכבי ימשיכו להיות מרוצים יותר, 

בטוחים יותר ובריאים יותר." 
סער:  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
ואיכות  המקצועית  הרמה   "
השירות של מכבי מדברים בעד 
עצמה  על  לקחה  מכבי  עצמם. 
חב־ לכל  השירות  את  להתאים 
ריה ופועלת רבות לשם כך. אני 
הח־ מכבי  חברי  לאלפי  מודה 
והצטרפו  בנו  שהאמינו  דשים 
נמשיך  מכבי,  חברי  מיליון  ל2.3 
לעי־ פעילויות  לקידום  לפעול 
דוד קיום חיים בריאים ובטוחים 
לכלל  ביותר  הטוב  מענה  ולמתן 

חברינו".

לתינוק חולהבמבצע מיוחד לסיוע מכבי בחצור התגייס הצוות הרפואי של 
סיפור ההתגייסות של מכבי למען התינוק החולה משקפת את מדיניות 

הקופה בכל הנוגע לרפואה עם חמלה * מעטפת השירותים במרחב חצור 
מתאימה ומתרחבת כל העת בהתאם להתפתחות העיר * הגב' ליטל כהן 
מנהלת המרחב: "חשוב לנו שכל חבר מכבי יקבל את השירות המקצועי 

והאישי הטוב ביותר"

במדיניות  דוגלת  מכבי 
בד  מקצועית  רפואה  הכוללת 
בבד עם מתן שירות אישי ולבבי 
לידי  שבאה  הקופה,  חברי  לכל 
ביטוי בהתנהלות הצוות הרפואי 
המחו־ בכל  מכבי  של  והמקצועי 
והמקצועי  הרפואי  הצוות  זות. 
בחצור לא כולל רק אנשי מקצוע 
גדול  לב  עם  מקצוע  אנשי  אלא 
מכבי  צוות  בחצור,  ואכפתיות. 
וחבריה הם משפחה אחת גדולה 

ומגובשת.
תי־ נזקק  החולף  בחודש 
נדירה  לתרופה  חצור  תושב  נוק 
מר־ בתי  בארבעה  רק  שנמכרת 
משפחת  הארץ.  רחבי  בכל  קחת 
קשרי  למתאמת  פנתה  התינוק 
שנחל־ ליטמן  ר.  הגב'  הקהילה 
ספורות,  שעות  ותוך  לעזרה  צה 
מנהלת  של  המסור  בניצוחה 
אברו  שיראל  הגב'  המשרד 
הרפואי  הצוות  של  ובהתגייסות 
בחצור, הועברה התרופה על ידי 
של  הרפואי  מהמרכז  מיוחד  נהג 
למשפחת  היישר  ביוקנעם  מכבי 
הסיפור  בחצור.  החולה  התינוק 
הזה משקף את התנהלות מערכת 
מכבי שעבורה כל חבר, בכל גיל 
יחס  מקבל   – בארץ  מקום  ובכל 

של מבוטח יחיד.
במרכז  הרפואי  במרכז 
שירו־ כל  ניתנים  חצור  העיר 
מורחבות  בשעות  הרפואה  תי 
כולל  השבוע,  ימות  כל  לאורך 
רופאים  צוות  ידי  על  שישי  ימי 

הראשונה.  מהשורה  מומחים 
בחצור  הרפואיים  השירותים 
לאחרונה  העת,  כל  מתפתחים 
הנשים  רפואת  לצוות  הצטרפה 
הצטרפותה  עם  סחר.  הייב  ד"ר 
שעות  הורחבו  סחר  ד"ר  של 
הנ־ רפואת  של  הפעילות  וימות 
המ־ שודרג  זאת  עם  ויחד  שים 
חדיש  למכשור  הרפואי  כשור 
יחלו  בקרוב  כן,  כמו  ומתקדם. 
אורתופד  שבת,  רופא  לפעול 
שיניים  ומרפאת  לכתף  מומחה 

בהסכם.
למכ־ וייחודי  חדש  שירות 
בי בכל אזור הצפון הינו מרפאה 
ומ־ לראומטולוגיה   וירטואלית 
השירות  במסגרת  כאב.  רפאת 
ייעוץ  לקבל  מכבי  חברי  יכולים 
מומחים  רופאים  עם  וירטואלי 
מבית החולים בני ציון שבחיפה. 
שירותים  מפעילה  מכבי 
ייחודיים ובלעדיים לתושבי הק־
ריה החרדית בחצור. במסגרת זו, 
מקצועי  אח  מגיע  בחודש  פעם 
לקריה לקחת ספירת דם להמוג־
לובין תינוקות- השירות הבלעדי 
להגיע  הצורך  את  להורים  חוסך 
לצורך  הרפואי  למרכז  במיוחד 

ביצוע ספירת הדם. 
מכבי  של  הדגל  שירות 
תכנית  הינו  הקריה  תושבי  למען 
ואורח  נכונה  תזונה  קל-  מכבי 
מכבי  שמפעילה  בריא,  חיים 
מו־ התכנית  הקריה.  נשות  עבור 
בכירה  דיאטנית  ידי  על  עברת 

מטעם מכבי שמקנה הרגלי אכי־
לה נכונים, ירידה במשקל ושמי־
רה על אורח חיים בריא. החברות 
על  מודות  בקבוצה  המשתתפות 
התכנית המקצועית ומספרות על 
ולכל  בבית  ומבורך  עצום  שינוי 

המשפחה בזכות מכבי קל. 
מציינת  בחצור  הקהילה 
הרבה  רצונה  שביעות  את 
והמקצועי  האישי  מהיחס 
והמסירות הרבה של כל הסגל 
מכבי-  של  והמקצועי  הרפואי 
כולל צוות המזכירות, האחיות 
והרופאים שעושים מעל ומע־

בר למען החברים.
מתאמת  ליטמן,  ר.  הגב' 
קשרי הקהילה בחצור: "אנחנו, 
הצוות של מכבי, זמינים למען 
החברים וערוכים למתן שירות 
אישי ומקצועי לכל אחד בחפץ 
אנחנו  גבוהה.  ובזמינות  לב 
לבקשות  להיענות  משתדלים 
ובחמלה,  ברגישות  החברים 

כיאה למדיניות מכבי".
מנהלת  כהן,  ליטל  גב' 
פו־ "אנו  צפת:  חצור  מרחב 
השי־ והרחבת  לעיבוי  עלים 
בכל  במרחב  מכבי  של  רותים 
קהילה  לכל  בהתאמה  עת, 
פעולה  ובשיתוף  אזור  ולכל 
הדוק עם ראשי הקהילות. חשוב 
שי־ יקבל  מכבי  חבר  שכל  לנו 
יחיד  חבר  הוא  כאילו  אישי  רות 
שירותים  במעטפת  מענה  ויקבל 

מדויקת ומקצועית".

תנור אפייה של קונסטרוקטה: 
באה לאפות לאורך זמן

שברתם צלחת במזל"ט? אל תשברו את הראש בחיפושים אחר מכשירי 
חשמל איכותיים לבית של הזוג הצעיר. רוצים תנור שיחזיק לאורך זמן? רק 
קונסטרוקטה! בחתונה של הנין הוא עוד יעבוד! קונסטרוקטה. באה לאפות.

כבר 68 שנים שקונסטרוק־
טה מייצרת מוצרי חשמל ביתיים 
קונס־ תנורי  זמן.  לאורך  עמידים 
טרוקטה מציעים איכות עולמית, 
עם עוצמה ועמידות לאורך שנים, 
ובעיצוב  גבוהה  גימור  ברמת 
תכנית  לתנורים  ועדכני.  יוקרתי 
ושרי־ עצמי  ניקוי   – פירוליזציה 
גבוהה  בטמפרטורה  שומנים  פת 
את  המקלים  מעלות,  כ-480  של 
הוא  שנותר  כל  הניקיון.  עבודת 
והתנור  בתחתית  ניגוב  להעביר 
ול־ חלבי  לבשרי,   – ונקי  מוכשר 
הפירוליז־ תכנית  למהדרין.  פסח 
ציה הינה באישור המכון המדעי־
הרב  בראשות  להלכה  טכנולוגי 

הלפרין.
מיוחדת  הטבה  עם  ועכשיו 
שנות   5 מתוקות:  שנים  לחמש 
בלבד,   ₪  99 בתוספת  אחריות 

על  המוענקת  לאחריות  בנוסף 
הרכישה  ממועד  לשנה  המוצר 
בכ־ האחריות.  בתעודת  כמפורט 

עד  ובתוקף  המימוש  לתנאי  פוף 
משווק  אצל  ברכישה   .31.10.19

המשתתף בהטבה.
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

בילירובין מיידית ב'לאומית'מזל טוב: רגע לפני הברית - בדיקת 
תושבי ירושלים ובית שמש: 'לאומית שירותי בריאות' גאה להציג שירות חדש 

שיפיג את החששות שלכם לפני הברית 
נולד לכם תינוק? מזל טוב. 
וההכנות  בעיצומה  ההתרגשות 
האתגרים  אחד  בשיאן.  לברית 
בשלב  המשפחה  את  המלווים 
בריאותו  מפני  החשש  הוא  הזה 
השכיחה  המחלה  התינוק.  של 
הצהבת,  היא  הזה  בשלב  ביותר 
הברית  מהמקים  בחלק  כאשר 

נדחית בגללה. 
כשה־ אחרים,  במקרים 

צהבת ברמה נמוכה יחסית, ניתן 
אך  במועד,  הברית  את  לערוך 
להצטייד  חובה  זאת  לקבוע  כדי 

בחוות דעת רפואית מוסמכת. 
בריאות'  שירותי  'לאומית 
בירושלים  ללקוחותיה  מציעה 
ובבית שמש שירות חדש בדמות 
המתבצעת  בילירובין  בדיקת 
במכשור חדשני ומאפשרת קבי־
הצהבת  לרמת  באשר  ברורה  עה 
הברית  את  לערוך  ולאפשרות 

במועדה. 
באופן  מתבצעת  הבדיקה 
של  הרפואיים  במרכזים  מידי 
הפניית  קבלת  לאחר  לאומית, 

רופא. 
את  לבצע  ניתן  בירושלים 
גאולה,  הרפואי  במרכז  הבדיקה 
ניתן  שמש  בבית   .1 עמוס  רחוב 
הר־ במרכז  הבדיקה  את  לבצע 
פואי רמה ב, רחוב יהודה הנשיא 

 .7
חלק  הוא  החדש  השירות 
המ־ והרחבת  שדרוג  ממהפכת 
החרדיות,  בערים  הרפואי  ענה 

בשורות  מבטיחים  וב'לאומית' 
בהיבט  ומשמעותיות  נוספות 

הזה כבר בשבועות הקרובים. 
החו־ השנה  במהלך  כזכור, 
לפת כבשה 'לאומית' את המקום 
המצטרפים  בכמות  הראשון 

אליה – בכל הריכוזים החרדים.
עצמו  על  חזר  הזה  הנתון 
מודי־ עילית,  ביתר  בערים: 
עמ־ צפת,  אלעד,  עילית,  עין 
ברק,  בבני  גם  שמש.  ובית  נואל 
לאומית כובשת את המקום השני 
שאח־ מהמתחרות  ניכר  בפער 

ריה.
שמ־ העקרונות   4 כידוע, 

שירותי  'לאומית  את  נחים 
בריאות' כמדיניות עבור הציבור 
התאמה,  אישי,  יחס  הם:  החרדי 

מקצועיות וכדאיות. 
הרפואי  המענה  הרחבת 
נדבך  מהווה  החרדיות  בערים 
ומשתלבת  הזה,  במובן  חשוב 
לה־ שקשור  מה  בכל  הן  היטב 
תאמה לאורח החיים החרדי והן 
מענה  למתן  המתמדת  בחתירה 

מקצועי הרמטי ללקוחות. 
יזמו  באחרונה  כי  יצוין 
מספר כלי תקשורת, בדיקה בנו־
החו־ קופות  של  המחירים  שא 
עולה  מהם  נתונים  ופרסמו  לים, 
כי 'לאומית שירותי בריאות' היא 
מבין  ביותר  והמשתלמת  הזולה 

כלל קופות החולים. 
הנוח  המחיר  האמת,  למען 
למתחרות  ביחס  'לאומית'  של 

שמפ־ מה  אולם  חדש,  אינו 
לטובת  העצום  הפער  זהו  תיע 

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

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

לכדי מאות שקלים בחודש.

עם 'סרוק קל' פותחים את שנת 
הלימודים בלי קשרים בשיער

החד־ הלימודים  שנת  את 
שה תפתחו בקלות ובלי קשרים 
סדרת  בזכות  בשיער,  מיותרים 
 .7 נקה  מבית  קל'  'סירוק  מוצרי 
מהיום כבר לא צריך לתהות איך 
לסדר את השיער בבוקר – כשיש 
נפתחים  הקשרים  קל"  "סירוק 
בקלות, ואתם נהנים משיער נקי, 
קל לסירוק, רך, נעים למגע ומלא 

ברק.
כוללת  קל"  "סירוק  סדרת 
שמפו, מרכך, קרם לחות ותרסיס 
מפנק  בניחוח  קשרים  להתרת 
ונעים במיוחד לשמירה על שיער 
הסדרה  מוצרי  לסירוק.  וקל  נקי 
ענבים  זרעי  בשמן  מועשרים 
ושמן  השיער  לרכות  התורם 
הידוע כמסייע לשמירה  רוזמרין 
ולתחושת  הראש  היגיינת  על 
רעננות וניקיון, ויטמין E ואנטי־

מעניק  המעניקים  אוקסידנטים 
למניעת  ותורמים  לשיער  ברק 
 B5 פרו-וויטמין  מכיל  קשרים. 
העוטף את השיער בלחות, מונע 

יובש וחשמל סטטי.
פרבנים,  ללא 
דרמטלו־ נבדקו  היפואלרגניים, 

גית.

את הטיפול הנכוןקשב? כך תתאימו לו הילד סובל מהפרעת 
הורים ומחנכים, המאמר הזה מיועד עבורכם: רגע לפני פתיחת שנת 

הלימודים, הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על הפרעות קשב וריכוז והטיפול 
המומלץ להתמודדות עם התופעה  

מ‡: „"ר ‡ריה ‡כנזי
הן  וריכוז  קשב  הפרעות 
נוירו-התפתחותית  הפרעה 
כשאצל  הילדות  בגיל  המופיעה 
חלק גדול מהם היא ממשיכה גם 
שו־ אומדנים  ע"פ  מבוגר.  בגיל 
נים, כ-10 אחוזים מכלל הילדים 
מהפרעות  סובלים  באוכלוסייה 
הקשב  להפרעת  המקור  קשב. 
פעמים  ולכן  גנטי,  לרוב  הוא 
משפחה  מבן  יותר  ישנו  רבות 
אצל  בהפרעה.  הלוקה  אחד 
הקשב  הפרעות  מהילדים  רבים 
נוס־ בליקויים  מלוות  והריכוז 
קשיים  למידה,  ליקויי  כמו  פים 
הפרעות  וסנסוריים,  מוטוריים 

במצב הרוח ובעיות התנהגות.
היל־ מתאים,  טיפול  ללא 
דים נאלצים להתמודד עם את־
גרים במסגרת בית הספר ומחו־
צה לו שעלולים להשפיע לא רק 
אלא  הלימודיים,  הישגיהם  על 
שלהם  העצמי  הדימוי  על  גם 
ועל היחסים בבית. הטיפול בגיל 
הרך עד גיל בית הספר מתמקד 
הד־ ידי  על  התפקוד,  בשיפור 
אלט־ טיפולים  או  הורים  רכת 
לטיפולים  אך  שונים,  רנטיביים 
מוכחת  שאינה  הצלחה  אלו 
תרו־ טיפול  אלו  בגילאים  דיה. 
פתי ייבחן רק במקרים קיצוניים 
נוחלים  אינם  הטיפולים  בהם 
את  לסכן  עלול  והילד  הצלחה 

עצמו או את סביבתו.
החל מגיל בית ספר אפשר 
באמ־ בילדים  לטפל  להתחיל 
הטיפול  תרופתי.  טיפול  צעות 
אך  גיל,  בכל  יעיל  התרופתי 
כדי  בזמן  אותו  להתחיל  חשוב 
לא לפגוע בילד, לא רק בהישגיו 
בהתפתחות  אלא  הלימודיים 
העצמי  הדימוי  של  החשובה 
הצ־ בגילאים  שנבנים  והביטחון 
מהפר־ הסובלים  ילדים  עירים. 
עות קשב וריכוז עלולים להתק־
חברתיות,  באינטראקציות  שות 

לחלוק  לתורם,  לחכות  זה  אם 
בהת־ או  שלהם  הצעצועים  את 
בהתרוצצות  המתבטאת  נהגות 
שהפר־ ילדים  ואילו  ובצעקות. 
עת הקשב שלהם מאוזנת על ידי 
יכולים  מתאים  תרופתי  טיפול 
לשלוט במעשיהם, ליהנות יותר 
מקשרים חברתיים ובכך הדימוי 
להשתפר.  יכול  שלהם  העצמי 
משפיעה  מאוזנת  קשב  הפרעת 
כשהילד  בבית,  היחסים  על  גם 
גם  עצמו,  עם  יותר  טוב  מרגיש 
יותר  ליהנות  יכולים  ההורים 

מחברתו.
היא  הטיפול  התאמת 

משימה מורכבת
מצוי  התרופות  מדפי  על 
להפרעות  טיפולים  של  מגוון 
ממריצות  תרופות  וריכוז:  קשב 
(ריט־ מתילפנידאט  ממשפחת 
ממשפחת  או  קונצרטה),  או  לין 
ויואנס  (כמו  האמפטמינים 
קבוצה  עוד  קיימת  ואטנט). 
ממריצות,  שאינן  תרופות  של 
התרופות  לכל  הסטרטרה.  כמו 
לוואי  תופעות  יש  הממריצות 
הן  שבהן  השכיחות  זהות,  די 
כאבי בטן, כאבי ראש, עצבנות, 
במשקל.  וירידה  בתיאבון  חוסר 
תופעות הלוואי עלולות להמשך 

3-4 שבועות, אך כולן הפיכות.
מאפשר  הרחב  ההיצע 
ויעילים  מגוונים  טיפול  הרכבי 
את  משמעותי  באופן  ומעלה 
להתמודד  המטופל  של  סיכוייו 
היטב עם הפרעות הקשב והרי־
כוז, אך התאמה של הטיפול הנ־
כון ביותר היא משימה מורכבת.
מתי־ התרופות  משפחת 
 11 מכילה  לבדה  לפנידאט 
ליתר  וגם  אפשריים,  מינונים 
רחב.  מינונים  מגוון  התרופות 
הת־ אך  יעילות,  כולן  התרופות 
היא  השונים  לטיפולים  גובה 
אינדיבידואלית, ולכן קשה יהיה 
מתאימה  תרופה  איזו  לקבוע 
שלתרופות  ומכיוון  חולה.  לכל 

חשוב  שונה,  השפעה  משך  אלו 
ההשפעה  משך  מהו  לבחון  גם 
ריטלין  מטופל:  לכל  הנדרש 
 SR משפיע ל-4 שעות, ריטלין
 LA לריטלין ואילו  שעות,  שש 
השפעה הנמשכת שמונה שעות. 
משפי־  XR הפוקלין  תרופת 
ותרופת  שעות  עשר  למשך  עה 
למשך  משפיעה  הקונצרטה 
התרופות  את  גם  שעות.   12
אפשר  האמפטמינים  ממשפחת 
לחלק לפי משך השפעתן, אטנט 
משפיעה למשך 5 שעות, השפ־

עשר  נמשכת   XR האדרל  עת 
משפיע  הויואנס  ואילו  שעות, 

למשך 13-14 שעות.
אינה  התרופה  כאשר 
הלוואי  שתופעות  או  משפיעה, 
להח־ מקום  יש  נסבלות,  בלתי 
ליף ולנסות תרופות מהקבוצות 
לק־ מגיב  שלא  מטופל  השונות. 
בוצה טיפולית אחת עשוי להגיב 

היטב לקבוצה שניה, ולהיפך.
לבחירת  העיקרי  המפתח 
ביום  שעות  כמה  הוא  התרופה 
התרופתי.  לסיוע  זקוק  הילד 
גם  קשיים  עם  שמתמודד  ילד 
מחוץ לשעות בית הספר בחוגים 
ארוחות  בית,  שיעורי  חברתיים, 
זקוק  וכדומה,  משפחתיות  ערב 
לתרופה ארוכת טווח. תרופה זו 
לא מצריכה לוגיסטיקה מסובכת 
שעות  רוב  את  מכסה  היא  שכן 
לזכור  צריך  לא  והילד  היום 

לקחת כדור נוסף במהלך היום.
היבט נוסף שחשוב להביא 
הת־ נטילת  אופן  הוא  בחשבון 
התרופות  כל  שלא  כיוון  רופה. 
לפירוק,  או  לכתישה  ניתנות 
לבלוע  שמתקשים  ילדים  עבור 
כדורים קיימת אפשרות להשת־
לחלוטין  הנמסות  בתרופות  מש 
בכאלה  או  ויואנס,  כמו  במים 
כפית  או  כף  על  לפזר  שניתן 
מזון רך כמו ריטלין LA ואדרל 
כי  לזכור  יש  מקרה,  בכל   .  XR
מטרת הטיפול אינה לרצות את 
ההורים או המורים, אלא לסייע 
בשי־ המכרעת  והנקודה  לילד, 

טיפול  לילד  להתאים  האם  קול 
טובת  היא  טווח  ארוך  או  קצר 

הילד.
הוא  אשכנזי  אריה  ד"ר 
ילדים  לנוירולוגית  מומחה 
היחידה  מנהל  ילדים,  ורפואת 
בקופ"ח  הנוירו-התפתחותית 
נועם  מרכז  ומנהל  לאומית 
לנוירולוגיה פסיכולוגיה ודידק־

טיקה ברעננה.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

דם בקרית גת'לאומית' בערב התרמת תורמים לקהילה: 
לא תעמוד על דם רעך: 'לאומית' מזמינה אתכם לקחת חלק בפעילות התרמת 

דם למען המערך הרפואי בישראל
המבור־ הפעילות  במסגרת 
כת של 'לאומית שירותי בריאות' 
בעיר  יתקיים  הקהילה,  למען 

קרית גת אירוע התרמת דם. 
רא־ ביום  יתקיים  האירוע 
במרכז   (28.7) בתמוז  כ"ה  שון 
הח־ בקריה  לאומית  של  הרפואי 
רדית "רמות דוד" מהשעה 19:30 

ועד השעה 22:30.
נערך  האירוע  כי  יצוין 
בשיתוף 'טרם' ומד"א, כשתודות 
הוא  בריאות'  שירותי  ל'לאומית 

יותאם לציבור החרדי. 
כי  מדגישים  ב'לאומית' 
או   ,18 מגיל  תתאפשר  התרומה 
וכי  הורים,  חתימת  עם   17 מגיל 

יש להצטייד בתעודה מזהה. 
08- לבירורים:  טלפון 

.6114400
במ־ נערך  האירוע  כאמור, 

של  המבורכת  הפעילות  סגרת 
למען  בריאות'  שירותי  'לאומית 
יוז־ הפעילות  במסגרת  הקהילה. 
בריאות'  שירותי  'לאומית  מת 
מהלכים רבים שנועדו להגביר את 
והמודעות  הרפואית  המודעות 
לאורח חיים בריא ברחוב החרדי. 
ב'לאומית'  שמים  בנוסף 
בטיחות  להגברת  יוזמות  על  דגש 
והשתתפות  ומבוגרים,  ילדים  של 
הקהילה,  למען  שונים  במיזמים 
שבו  הדם  התרמות  מיזם  דוגמת 
מקצה 'לאומית' מרכזים רפואיים 

לטובת המטרה החשובה. 
'לאומית'  של  זו  מדיניות 
לצ־ המרכזיים  הגורמים  בין  היא 
בכל  והדרמטית  הבולטת  מיחתה 
במה־ כאשר  החרדים   הריכוזים 
נהנתה  היא  החולפת  השנה  לך 
ממספר המצטרפים הגבוה ביותר 

אליה באזורים אלה. 
להובלה  נוספים  גורמים 
הח־ המגזר  בקרב  'לאומית'  של 
המשתלמים,  המחירים  הם  רדי 

לאח־ האישי.  והיחס  המקצועיות 
תקשורת  כלי  מספר  פרסמו  רונה 
'לאומית  כי  עולה  מהם  נתונים 
שירותי בריאות' היא הזולה והמ־
קופות  כלל  מבין  ביותר  שתלמת 

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

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

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

מאות שקלים בחודש. 
לאח־ שנערך  בסקר  בנוסף  
בעיתון  פורסמו  ותוצאותיו  רונה 
'דה מרקר' זכתה 'לאומית שירותי 
בשלל  הראשון  במקום  בריאות' 
ביניהן:  וקטגוריות,  פרמטרים 
המבוטחים  של  הרצון  שביעות 
בקופות  השירותים  ממחירי 
הבריאות.  בסל  כלולים  שאינם 
לאומית  התייצבה  הזה  בפרמטר 
ברשימה  אחריה  עם 3.77.  בראש 
האחרון  ובמקום  וכללית,  מכבי 

מאוחדת עם  3.42 בלבד.
שמנ־ העקרונות   4 כידוע, 
חים את 'לאומית שירותי בריאות' 
החרדי  הציבור  עבור  כמדיניות 
מקצו־ התאמה,  אישי,  יחס  הם: 

עיות וכדאיות. 
לעיל  הצגנו  אותם  הנתונים 

מצביעים על חתירה מתמדת לה־
הכדאי  הסל  את  למטופלים  עניק 
הרמה  על  ביותר, ללא התפשרות 
הג־ הפער  כי  יודגש  המקצועית. 
מעבר  הרבה  גם  תקף  במחיר  דול 

לביטוח הבסיסי.
צעיר  זוג  למשל  ניקח  אם 
בוחרים  אשר  ילדים,  בלי   22 בני 
של  הגבוה  ברובד  חברים  להיות 
החוד־ הפרמיה  המשלים  הביטוח 
שית ב'לאומית' תהיה 57.12 שק־
בקופות  עלות  לעומת  בלבד,  לים 
הזוג  לבני  העלות  שבהן  אחרות 
לאחר  ומעלה.  שקלים   120 הינה 
המחירים  פערי  ילדים,  שנולדים 
הופך  המשלים  והביטוח  עולים, 
כלכלי  לנטל  האחרות  בקופות 
ברורים,  שהמספרים  אז  כבד. 
והפערים גדולים כל כך, הבחירה 

קלה ופשוטה.
למבו־ מעניקה  לאומית 
המקצועי  השירותים  סל  את  טח 
ביותר והמשתלם ביותר. הביטוח 
כולל  זהב"  "לאומית  המשלים  
מומ־ רופאים  ייעוץ   היתר:  בין 
תרופות  פרטיים,  ניתוחים   , חים 
בסל  נכללים  שאינם  ושירותים 
טיפו־ של  מורחב  סל  הבריאות, 
רפואת  בתחומי  ושירותים  לים 
במרפאות  שיניים  טיפולי  האם, 
זהב'  [ל'לאומית  פרטיות  שיניים 
מרפאות   280 כ-  עם  הסכמים 
הארץ,  ברחבי  פרטיות  שיניים 
ארו־ חודשים  להמתין  צורך  ואין 
אופטיקה  שירותי  לתורים],  כים 
של  ארצית  בפריסה  מקצועיים 
בהסדר  שנמצאות  חנויות   70
גבוהה  השתתפות  'לאומית',  עם 
טי־ בלייזר,  משקפיים  בהסרת 
גיל  עד  הילד  התפתחות  פולי 
משולבת:  רפואה  טיפולי   ,  15
כירופרקטיקה,  הומיאופתיה, 
רפלקסולוגיה, פלדנקרייז, דיקור 

סיני, טווינא, שיאצו, ועוד. 

בחייהם בגלל הבחירותהאנשים שעלולים לשלם הרבה מעבר לפוליטיקה: 
סקרים? ספקולציות? עבור חולים רבים מערכת הבחירות הנוספת שנכפתה 

על ישראל אינה סיבה למסיבה אלא סיבה לדאגה קיומית ◆ כל הפרטים
הבחירות  שהוכרזו  מאז 
לשנה,  קרןב  לפני  הקודמות, 
בתק־ ישראל  כלכלת  מתנהלת 
(בתמצות  שפירושו   ,1/12 ציב 
התק־ בסיס  על  התנהלות  נמרץ) 
חלוקתי  מפתח  לפי  הקודם,  ציב 
השנה.  חודשי  ל-12  בהתאם 
להיפתר  אמור  היה  הזה  המצב 
עם הקמת ממשלה חדש בתחילת 
גם  כמו   – שלליברמן  אלא  הקיץ, 
לשחקנים פוליטיים נוספים – היו 

תכניות אחרות. 
המקרו-כלכ־ ברמה  בעוד 
לית יש מי שדורשים זאת לשבח, 
הרי שבפועל יש למציאות הזאת 
כשה־ הרסניות,  השלכות  מספר 

קשורה  מכולן  והעצובה  חמורה 
לחולים ובני משפחותיהם. 

הזקוקים  בחולים  מדובר 
ותרו־ לטכנולוגיות  נואש  באופן 
פות מצילות חיים שעלותן יקרה 
מאוד ואין להם יכולת לעמוד בה. 
את  שמו  הללו  החולים 
תקציב  של  הגדלתו  על  יהבם 
הבחירות  בשל  אך  הבריאות,  סל 
המתוארת  הכלכלית  והמדיניות 
למ־  – לגדול  צפוי  אינו  התקציב 
המו־ בין  קונצנזוס  שקיים  רות 
חייב  שהתקציב  כך  על  מחים 
שקלים  מיליון  ב-750  לגדול 
הצרכים  על  לענות  כדי  לפחות 

הקריטיים. 
שעברה  בשנה  לדוגמא,  כך 
ל-460  בקרוב  הסל  תקציב  גדל 
הת־ על  השמחה  לצד   .₪ מיליון 
רופות והטיפולים שנכנסו, נותרו 
טכנולוגיות  מספר  לסל  מחוץ 
סוכרת,  בתחום  חיים  מצילות 
המח  סרטן  הפפילומה,  וירוס 

ועוד. 
הדב־ על  לדבר  "במקום 
לדבר  הפעם  צריך  שנכנסו,  רים 
תרופה  נכנסו  שלא  התרופות  על 
הראשון  בדרוג  סוכרת  לחולי 
לחו־ פרוצדורה  הרופאים,  של 
גבוהה  בעדיפות  המח  סרטן  לי 
הרחבת  האונקולוגי,  האיגוד  של 
המומלץ   HPVה בחיסון  הזנים 
הציבור  בריאות  מומחי  על-ידי 
העין,  רשתית  למחלות  ותרופות 
הב־ סל  ועדת  יו"ר  אמר  ועוד", 
לאחר  גמזו,  רוני  פרופ'  ריאות, 

סיום עבודת הועדה. 
מר־ "אינני  הודה:  אף  הוא 
גיש שלם עד הסוף עם המשימה 

שהוטלה עליי". 
יעקב  הבריאות  שר  סגן 
לאחר  לנושא  התייחס  ליצמן 
סיום  עבודת הועדה ואמר: "אני 
צורך  שיש  למצב  שהגענו  סבור 
לתת  כדי  הסל  תקציב  בהגדלת 

הקיימים  הבריאות  לצרכי  מענה 
בהסכם  לדרוש  מתכוון  אני  ולכן 
סל  הגדלת  הבא  הקואליציוני 

התרופות ל700 מיליון שקל".
של  מהצד  נראה  זה  ואיך 
הגברת  את  תכירו  החולים? 
ראדה שפיגולין, אשה בשנות ה- 
30 לחייה, שמתמודדת כשנה עם 

סרטן המוח. 
בפני  שאמרה  בדברים 
מע־ להצלת  האזרחית  הועדה 
את  תיארה  היא  הבריאות  רכת 
עמה  הלא-פשוטה  הסיטואציה 
היא מתמודדת. "אני חולת סרטן 
המוח שנפל עלי ביום בהיר אחד. 
אחרי שעברתי את כל הטיפולים, 
אני כיום נזקקת לטכנולוגיה כדי 
להאריך חיים. הצלחתי לקבל את 
מוגבלת  לתקופה  אבל  המכשיר 
רוצה  אני  בלבד.  שנתיים  של 
לחיות חיים ארוכים, לא רק שנ־
תיים. אני לא מבינה למה אני לא 
מהמדינה.  הטיפול  את  מקבלת 
המכשיר עולה 18 אלף יורו בחו־
להרשות  יכול  לא  חולה  אף  דש. 

לעצמו".
 2018 שנת  "עד  לדבריה, 
הייתי אשה בריאה. יום אחד הר־
גשתי פרכוס, בדקו וניתחו אותי 
השתנו  חיי  המוח.  סרטן  ומצאו 
היחיד  הטיפול  רגע.  בן  לגמרי 
מכשיר  הוא  אותי  להציל  שיכול 
שמחובר לי לראש, הוא מאפשר 

לי לחיות".
מדב־ עליה  הטכנולוגיה 
שלא  הטכנולוגיה  היא  ראדה  רת 
נכנסה לסל התרופות בשנה שע־
ברה, דבר שגרם לפרופסור גמזו 
של  תקוותה  עמוק.  צער  להביע 
הגברת ראדה, כמו גם מאות חו־
שהטכנולוגיה  היא  נוספים,  לים 
תקוה  השנה,  לסל  תיכנס  הזאת 
להתבדות  עלולה  שעה  שלפי 
התקציבית  הסיטואציה  בעקבות 

המתוארת. 
לבד.  לא  ראדה 
חרדית  אשה  היא  ח, 
ייחו־ בסרטן  שחולה 
בזן  מדובר  לנשים.  די 
שה־ סרטן,  של  אלים 
האפ־ הרפואי  מענה 
זו  שלו  היחיד  קטיבי 
זג'ולה.  בשם  תרופה 
התרופה הזאת נושאת 
היא  כפולה:  בשורה 
יותר  אפקטיבית  גם 
וגם  מכימותרפיה 
פחות  בהרבה  כרוכה 
ותופעות  ייסורים 

לוואי, אם בכלל. 
שהעלות  אלא 

אלפי  בעשרות  מסתכמת  שלה 
שעבור  סכום  בחודש,  שקלים 
רוב מוחלט מקרב מאות החולות 

בישראל, אינו בא בחשבון. 
נו־ היא  זה  של  המשמעות 
ראית: במקום להחלים מהמחלה, 
מידי  ממנה  מתות  נשים  עשרות 
כסף  להן  שאין  בגלל  רק   – שנה 

להציל את חייהן. 
שהתרופה  שנים  כמה  כבר 
ללא  חיים  מצילת  שהיא  הזאת, 
האחרון  ברגע  נופלת  ספק,  כל 
לא  התרופות.  לסל  נכנסת  ולא 

ברור למה. 
ל-ח,  היתה  השנה  דווקא 
תקוה  החולות,  ליתר  גם  כמו 
לתרופה  בקשר  ישתנה  שמשהו 
כאמור,  אך  חייהן.  את  שתציל 
שכפתה  התקציבית  הסיטואציה 
לעלות  עלולה  הבחירות  מערכת 

בחייהן של החולות. מפחיד. 
הע־ המצב  תמונת  למרות 
צובה והמבעיתה שתיארנו, החו־
לים לא אומרים נואש ותולים את 
יהבם ביו"ר הועדה החדש, פרופ' 

זאב רוטשטיין. 
הב־ במערכת  גורמים 
של  מינויו  כי  משוכנעים  ריאות 
סיכוי  שקיים  מלמד  רוטשטיין 
הסל.  תקציב  להגדלת  משמעותי 
מוע־ אוטוריטה  הוא  "רוטשטיין 
רכת ונחושה. היכולת שלו להזיז 
ותק־ הישגים  ולהביא  דברים 
עקשנים  פקידים  מול  גם  ציבים 
היה  לא  הוא  וידועה.  מוכחת   –
הת־ את  עצמו  על  מסכים לקחת 
אינדיק־ ללא  הזה  הרגיש  פקיד 
ציה ברורה שיהיה בכוחו להגדיל 
הסל",  תקציב  את  משמעותית 
הקשר  כי  ומוסיפים  מציינים  הם 
האמיץ שבין רוטשטיין לסגן שר 
הוא  אף  מהווה  ליצמן  הבריאות 

סיבה גדולה לאופטימיות. 



21יום שישי כ"ב מנחם אב תשע"ט 22/08/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

דם בקרית גת'לאומית' בערב התרמת תורמים לקהילה: 
לא תעמוד על דם רעך: 'לאומית' מזמינה אתכם לקחת חלק בפעילות התרמת 

דם למען המערך הרפואי בישראל
המבור־ הפעילות  במסגרת 
כת של 'לאומית שירותי בריאות' 
בעיר  יתקיים  הקהילה,  למען 

קרית גת אירוע התרמת דם. 
רא־ ביום  יתקיים  האירוע 
במרכז   (28.7) בתמוז  כ"ה  שון 
הח־ בקריה  לאומית  של  הרפואי 
רדית "רמות דוד" מהשעה 19:30 

ועד השעה 22:30.
נערך  האירוע  כי  יצוין 
בשיתוף 'טרם' ומד"א, כשתודות 
הוא  בריאות'  שירותי  ל'לאומית 

יותאם לציבור החרדי. 
כי  מדגישים  ב'לאומית' 
או   ,18 מגיל  תתאפשר  התרומה 
וכי  הורים,  חתימת  עם   17 מגיל 

יש להצטייד בתעודה מזהה. 
08- לבירורים:  טלפון 

.6114400
במ־ נערך  האירוע  כאמור, 

של  המבורכת  הפעילות  סגרת 
למען  בריאות'  שירותי  'לאומית 
יוז־ הפעילות  במסגרת  הקהילה. 
בריאות'  שירותי  'לאומית  מת 
מהלכים רבים שנועדו להגביר את 
והמודעות  הרפואית  המודעות 
לאורח חיים בריא ברחוב החרדי. 
ב'לאומית'  שמים  בנוסף 
בטיחות  להגברת  יוזמות  על  דגש 
והשתתפות  ומבוגרים,  ילדים  של 
הקהילה,  למען  שונים  במיזמים 
שבו  הדם  התרמות  מיזם  דוגמת 
מקצה 'לאומית' מרכזים רפואיים 

לטובת המטרה החשובה. 
'לאומית'  של  זו  מדיניות 
לצ־ המרכזיים  הגורמים  בין  היא 
בכל  והדרמטית  הבולטת  מיחתה 
במה־ כאשר  החרדים   הריכוזים 
נהנתה  היא  החולפת  השנה  לך 
ממספר המצטרפים הגבוה ביותר 

אליה באזורים אלה. 
להובלה  נוספים  גורמים 
הח־ המגזר  בקרב  'לאומית'  של 
המשתלמים,  המחירים  הם  רדי 

לאח־ האישי.  והיחס  המקצועיות 
תקשורת  כלי  מספר  פרסמו  רונה 
'לאומית  כי  עולה  מהם  נתונים 
שירותי בריאות' היא הזולה והמ־
קופות  כלל  מבין  ביותר  שתלמת 

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

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

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

מאות שקלים בחודש. 
לאח־ שנערך  בסקר  בנוסף  
בעיתון  פורסמו  ותוצאותיו  רונה 
'דה מרקר' זכתה 'לאומית שירותי 
בשלל  הראשון  במקום  בריאות' 
ביניהן:  וקטגוריות,  פרמטרים 
המבוטחים  של  הרצון  שביעות 
בקופות  השירותים  ממחירי 
הבריאות.  בסל  כלולים  שאינם 
לאומית  התייצבה  הזה  בפרמטר 
ברשימה  אחריה  עם 3.77.  בראש 
האחרון  ובמקום  וכללית,  מכבי 

מאוחדת עם  3.42 בלבד.
שמנ־ העקרונות   4 כידוע, 
חים את 'לאומית שירותי בריאות' 
החרדי  הציבור  עבור  כמדיניות 
מקצו־ התאמה,  אישי,  יחס  הם: 

עיות וכדאיות. 
לעיל  הצגנו  אותם  הנתונים 

מצביעים על חתירה מתמדת לה־
הכדאי  הסל  את  למטופלים  עניק 
הרמה  על  ביותר, ללא התפשרות 
הג־ הפער  כי  יודגש  המקצועית. 
מעבר  הרבה  גם  תקף  במחיר  דול 

לביטוח הבסיסי.
צעיר  זוג  למשל  ניקח  אם 
בוחרים  אשר  ילדים,  בלי   22 בני 
של  הגבוה  ברובד  חברים  להיות 
החוד־ הפרמיה  המשלים  הביטוח 
שית ב'לאומית' תהיה 57.12 שק־

בקופות  עלות  לעומת  בלבד,  לים 
הזוג  לבני  העלות  שבהן  אחרות 
לאחר  ומעלה.  שקלים   120 הינה 
המחירים  פערי  ילדים,  שנולדים 
הופך  המשלים  והביטוח  עולים, 
כלכלי  לנטל  האחרות  בקופות 
ברורים,  שהמספרים  אז  כבד. 
והפערים גדולים כל כך, הבחירה 

קלה ופשוטה.
למבו־ מעניקה  לאומית 
המקצועי  השירותים  סל  את  טח 
ביותר והמשתלם ביותר. הביטוח 
כולל  זהב"  "לאומית  המשלים  
מומ־ רופאים  ייעוץ   היתר:  בין 
תרופות  פרטיים,  ניתוחים   , חים 
בסל  נכללים  שאינם  ושירותים 
טיפו־ של  מורחב  סל  הבריאות, 
רפואת  בתחומי  ושירותים  לים 
במרפאות  שיניים  טיפולי  האם, 
זהב'  [ל'לאומית  פרטיות  שיניים 
מרפאות   280 כ-  עם  הסכמים 
הארץ,  ברחבי  פרטיות  שיניים 
ארו־ חודשים  להמתין  צורך  ואין 
אופטיקה  שירותי  לתורים],  כים 
של  ארצית  בפריסה  מקצועיים 
בהסדר  שנמצאות  חנויות   70
גבוהה  השתתפות  'לאומית',  עם 
טי־ בלייזר,  משקפיים  בהסרת 
גיל  עד  הילד  התפתחות  פולי 
משולבת:  רפואה  טיפולי   ,  15
כירופרקטיקה,  הומיאופתיה, 
רפלקסולוגיה, פלדנקרייז, דיקור 

סיני, טווינא, שיאצו, ועוד. 

בחייהם בגלל הבחירותהאנשים שעלולים לשלם הרבה מעבר לפוליטיקה: 
סקרים? ספקולציות? עבור חולים רבים מערכת הבחירות הנוספת שנכפתה 

על ישראל אינה סיבה למסיבה אלא סיבה לדאגה קיומית ◆ כל הפרטים
הבחירות  שהוכרזו  מאז 
לשנה,  קרןב  לפני  הקודמות, 
בתק־ ישראל  כלכלת  מתנהלת 
(בתמצות  שפירושו   ,1/12 ציב 
התק־ בסיס  על  התנהלות  נמרץ) 
חלוקתי  מפתח  לפי  הקודם,  ציב 
השנה.  חודשי  ל-12  בהתאם 
להיפתר  אמור  היה  הזה  המצב 
עם הקמת ממשלה חדש בתחילת 
גם  כמו   – שלליברמן  אלא  הקיץ, 
לשחקנים פוליטיים נוספים – היו 

תכניות אחרות. 
המקרו-כלכ־ ברמה  בעוד 
לית יש מי שדורשים זאת לשבח, 
הרי שבפועל יש למציאות הזאת 
כשה־ הרסניות,  השלכות  מספר 
קשורה  מכולן  והעצובה  חמורה 

לחולים ובני משפחותיהם. 
הזקוקים  בחולים  מדובר 
ותרו־ לטכנולוגיות  נואש  באופן 
פות מצילות חיים שעלותן יקרה 
מאוד ואין להם יכולת לעמוד בה. 
את  שמו  הללו  החולים 
תקציב  של  הגדלתו  על  יהבם 
הבחירות  בשל  אך  הבריאות,  סל 
המתוארת  הכלכלית  והמדיניות 
למ־  – לגדול  צפוי  אינו  התקציב 
המו־ בין  קונצנזוס  שקיים  רות 
חייב  שהתקציב  כך  על  מחים 
שקלים  מיליון  ב-750  לגדול 
הצרכים  על  לענות  כדי  לפחות 

הקריטיים. 
שעברה  בשנה  לדוגמא,  כך 
ל-460  בקרוב  הסל  תקציב  גדל 
הת־ על  השמחה  לצד   .₪ מיליון 
רופות והטיפולים שנכנסו, נותרו 
טכנולוגיות  מספר  לסל  מחוץ 
סוכרת,  בתחום  חיים  מצילות 
המח  סרטן  הפפילומה,  וירוס 

ועוד. 
הדב־ על  לדבר  "במקום 
לדבר  הפעם  צריך  שנכנסו,  רים 
תרופה  נכנסו  שלא  התרופות  על 
הראשון  בדרוג  סוכרת  לחולי 
לחו־ פרוצדורה  הרופאים,  של 
גבוהה  בעדיפות  המח  סרטן  לי 
הרחבת  האונקולוגי,  האיגוד  של 
המומלץ   HPVה בחיסון  הזנים 
הציבור  בריאות  מומחי  על-ידי 
העין,  רשתית  למחלות  ותרופות 
הב־ סל  ועדת  יו"ר  אמר  ועוד", 
לאחר  גמזו,  רוני  פרופ'  ריאות, 

סיום עבודת הועדה. 
מר־ "אינני  הודה:  אף  הוא 
גיש שלם עד הסוף עם המשימה 

שהוטלה עליי". 
יעקב  הבריאות  שר  סגן 
לאחר  לנושא  התייחס  ליצמן 
סיום  עבודת הועדה ואמר: "אני 
צורך  שיש  למצב  שהגענו  סבור 
לתת  כדי  הסל  תקציב  בהגדלת 

הקיימים  הבריאות  לצרכי  מענה 
בהסכם  לדרוש  מתכוון  אני  ולכן 
סל  הגדלת  הבא  הקואליציוני 

התרופות ל700 מיליון שקל".
של  מהצד  נראה  זה  ואיך 
הגברת  את  תכירו  החולים? 
ראדה שפיגולין, אשה בשנות ה- 
30 לחייה, שמתמודדת כשנה עם 

סרטן המוח. 
בפני  שאמרה  בדברים 
מע־ להצלת  האזרחית  הועדה 
את  תיארה  היא  הבריאות  רכת 
עמה  הלא-פשוטה  הסיטואציה 
היא מתמודדת. "אני חולת סרטן 
המוח שנפל עלי ביום בהיר אחד. 
אחרי שעברתי את כל הטיפולים, 
אני כיום נזקקת לטכנולוגיה כדי 
להאריך חיים. הצלחתי לקבל את 
מוגבלת  לתקופה  אבל  המכשיר 
רוצה  אני  בלבד.  שנתיים  של 
לחיות חיים ארוכים, לא רק שנ־
תיים. אני לא מבינה למה אני לא 
מהמדינה.  הטיפול  את  מקבלת 
המכשיר עולה 18 אלף יורו בחו־
להרשות  יכול  לא  חולה  אף  דש. 

לעצמו".
 2018 שנת  "עד  לדבריה, 
הייתי אשה בריאה. יום אחד הר־
גשתי פרכוס, בדקו וניתחו אותי 
השתנו  חיי  המוח.  סרטן  ומצאו 
היחיד  הטיפול  רגע.  בן  לגמרי 
מכשיר  הוא  אותי  להציל  שיכול 
שמחובר לי לראש, הוא מאפשר 

לי לחיות".
מדב־ עליה  הטכנולוגיה 
שלא  הטכנולוגיה  היא  ראדה  רת 
נכנסה לסל התרופות בשנה שע־
ברה, דבר שגרם לפרופסור גמזו 
של  תקוותה  עמוק.  צער  להביע 
הגברת ראדה, כמו גם מאות חו־
שהטכנולוגיה  היא  נוספים,  לים 
תקוה  השנה,  לסל  תיכנס  הזאת 
להתבדות  עלולה  שעה  שלפי 
התקציבית  הסיטואציה  בעקבות 

המתוארת. 
לבד.  לא  ראדה 
חרדית  אשה  היא  ח, 
ייחו־ בסרטן  שחולה 
בזן  מדובר  לנשים.  די 
שה־ סרטן,  של  אלים 
האפ־ הרפואי  מענה 
זו  שלו  היחיד  קטיבי 
זג'ולה.  בשם  תרופה 
התרופה הזאת נושאת 
היא  כפולה:  בשורה 
יותר  אפקטיבית  גם 
וגם  מכימותרפיה 
פחות  בהרבה  כרוכה 
ותופעות  ייסורים 

לוואי, אם בכלל. 
שהעלות  אלא 

אלפי  בעשרות  מסתכמת  שלה 
שעבור  סכום  בחודש,  שקלים 
רוב מוחלט מקרב מאות החולות 

בישראל, אינו בא בחשבון. 
נו־ היא  זה  של  המשמעות 
ראית: במקום להחלים מהמחלה, 
מידי  ממנה  מתות  נשים  עשרות 
כסף  להן  שאין  בגלל  רק   – שנה 

להציל את חייהן. 
שהתרופה  שנים  כמה  כבר 
ללא  חיים  מצילת  שהיא  הזאת, 
האחרון  ברגע  נופלת  ספק,  כל 
לא  התרופות.  לסל  נכנסת  ולא 

ברור למה. 
ל-ח,  היתה  השנה  דווקא 
תקוה  החולות,  ליתר  גם  כמו 
לתרופה  בקשר  ישתנה  שמשהו 
כאמור,  אך  חייהן.  את  שתציל 
שכפתה  התקציבית  הסיטואציה 
לעלות  עלולה  הבחירות  מערכת 

בחייהן של החולות. מפחיד. 
הע־ המצב  תמונת  למרות 
צובה והמבעיתה שתיארנו, החו־

לים לא אומרים נואש ותולים את 
יהבם ביו"ר הועדה החדש, פרופ' 

זאב רוטשטיין. 
הב־ במערכת  גורמים 
של  מינויו  כי  משוכנעים  ריאות 
סיכוי  שקיים  מלמד  רוטשטיין 
הסל.  תקציב  להגדלת  משמעותי 
מוע־ אוטוריטה  הוא  "רוטשטיין 
רכת ונחושה. היכולת שלו להזיז 
ותק־ הישגים  ולהביא  דברים 
עקשנים  פקידים  מול  גם  ציבים 
היה  לא  הוא  וידועה.  מוכחת   –
הת־ את  עצמו  על  לקחת  מסכים 
אינדיק־ ללא  הזה  הרגיש  פקיד 
ציה ברורה שיהיה בכוחו להגדיל 
הסל",  תקציב  את  משמעותית 
הקשר  כי  ומוסיפים  מציינים  הם 
האמיץ שבין רוטשטיין לסגן שר 
הוא  אף  מהווה  ליצמן  הבריאות 

סיבה גדולה לאופטימיות. 
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בפעילות מרוכבת של 'לב מלכה' הוטסה  לישראל ילדה קטנה שנפלה באוקרינה 

הרב אהרון אברמן יו"ר ארגון 'לב מלכה': "זוכים 
לעזור לילדים בכל העולם" 

במבצע מורכב של ארגון 'לב מלכה' ואם. אס. גי שירות רפואה כללי בע"מ, הוטסה השבוע לישראל ילדה קטנה שנחבלה במהלך ביקור עם הוריה באוקרינה. קרובי 
משפחתו של הילדה פנו לארגון 'לב מלכה' שנרתם לעזור ולסייע לילדה  להגיע למרכז רפואי בישראל. בעזרת סיוע וליווי רפואי הוטסה הילדה לישראל. 

הת־ בנמל   קיבלו  פניה   את 
מלכה'  'לב  ארגון  מתנדבי  עופה 
לאמבולנס  היישר  אותו  שהעבירו 
של ארגון 'לב מלכה' שהסיע אותה 
חולים  לבית  המשפחה  בני  ואת 
הודו  המשפחה  בני  הארץ.  במרכז 

שלא  למתנדבים  מיוחד  באופן 
שהיו  עיכובים  וחרף  בזמן  חסכו 
בישראל ובאוקרינה, המתינו שעות 
שהילדה  להבטיח  מנת  על  ארוכות 
התנאים  את  יקבלו  ומשפחתה 

הטובים ביותר. 

ארגון  יו"ר  אברמן  אהרון  הרב 
'לב מלכה': 'הייתה לנו הזכות כארגון 
הפועל ללא לאות למען ילדים חולים 
בכלל וילדים חולי סרטן בפרט לסייע 
למשפחה להביא את הילדה הפצועה 
לטיפול רפואי בישראל. כאן המקום 

שהגיעו  שלנו  למתנדבים  להודות 
התעופה  לנמל  בוקר  לפנות  בשעות 
הילדה  את  להביא  לדאוג  מנת  על 
על  רפואי  למרכז  במהירות  הקטנה 
את  מהיר  באופן  לקבל  שתוכל  מנת 

הטיפול הרפואי הטוב ביותר'. 

מקסימום חוויות במינימום עלות"עולים לירושלים 4: "גאווה גדולה לספק 
לאחר שההכנות וההיערכות לאירוע הגדול של בין הזמנים הושלמו, מתפנה ראש העיר משה ליאון לספר על הפרוייקט המורכב, האתגרים והחזון

אינטנ־ שבועות  היו  אלו 
עבור  במיוחד  ועמוסים  סיבים 
ראש העיר ירושלים, משה ליאון. 
והמאתגר  השוטף  הניהול  לצד 
הוא  בישראל,  הגדולה  העיר  של 
הפקת  לצורך  כולו  כל  התמסר 
לירושלים',  'עולים  והצלחת 
בעיר,  הגדול  הזמנים  בין  אירוע 
הרביעית  השנה  זו  שמתקיים 

ברציפות. 
הראשונה  השנה  אמנם  "זו 
הזה  הפרוייט  את  מוביל  שאני 
אותו  מכיר  אני  אך  העיר,  כראש 
מועצה",  כחבר  מימי  כבר  היטב 
"זה  ומוסיף:  ליאון,  משה  מספר 
פרוייקט מדהים שמשתפר משנה 
של  חדש  סטנדרט  וקובע  לשנה 

בילוי למהדרין לבין הזמנים". 
הדגש  את  שמתם  מה  על 
לירו־ עולים  של  בתכנון  העיקרי 
הוא לספק  שלים? "המוטו שלנו 
במינימום  חוויות  מקסימום 
אך  פשוט  לא  אתגר  זהו  עלות. 
כשמצליחים לעמוד בו זה ממלא 

אותך בסיפוק ובגאווה". 
בפ־ המטרה  בעצם  מהי 
כרוך  שכידוע  הזה  רוייקט 
של  מאוד  גדולות  בהוצאות 
ממשלתים  ומשרדים  העירייה 
היא  העליונה  "המטרה  נוספים? 
למשפחה  מושלם  בילוי  לספק 
שמותאם  מגוון  בילוי  החרדית, 
זו  בנוסף  החרדי.  החיים  לאורח 
ירושלים  את  להכיר  הזדמנות 
מז־ שאנחנו  הסיבה  וזו  מקרוב, 
החרדי,  הציבור  כלל  את  מינים 
חלק  לקחת  ושאינם,  ירושלמים 

באירוע". 
נוסף  שדרוג  צפוי  השנה 
איך  והאטרקציות,  בפעילויות 
תקלות?  תהיינה  שלא  מוודאים 
"תראה, אף פעם אין מאה אחוז, 
אבל בתור מי שמעורב בפרוייקט 

מבטיח  אני  התכנון  משלבי  הזה 
לך שעשו פה את המקסימום על 
מנת שהכל יעבור על הצד הטוב 
את  שכרנו  כך  לצורך  ביותר. 
אנשי המקצוע הטובים והמנוסים 

ביותר". 
ראש  מבקש  סיום  לפני 
העיר להודות באופן מיוחד לסג־
נו הרב דייטש על עזרתו הגדולה 
"יוסי  הפרוייקט.  והפקת  בתכנון 
הזה.  הפרוייקט  של  האבא  הוא 
הוא הראשון שיזם אותו והוא זה 
היום.  שהוא  למותג  אותו  שהפך 
מהרגע  פעולה  בשיתוף  עבדנו 
יהנו  כולם  ומהתוצאות  הראשון 
מבקש  בנוסף  הבא".  בשבוע 
תר־ תיק  למחזיק  להודות  ליאון 
בלומנ־ דודי  הרב  תורנית  בות 
כולו  האגף  את  "שרתם  שטוק 

לטובת הצלחת הפרוייקט". 
זאב  לשר  גם  מודה  ליאון 
שה־ הגדול  התקציב  על  אלקין 
ירושלים  משרד  משרדו,  עביר 
לירושלים.  לעולים  ומורשת, 
"כל שנה מחדש הוא מסייע לפ־
אכן  שירושלים  ומוכיח  רוייקט 

עומדת בראש מעיניו". 
"אני מזמין את כלל הציבור 
וכא־ ירושלים  תושבי  החרדי, 
הבא  בשבוע  לעלות  שאינם,  לה 
קיץ  מחווית  ולהנות  לירושלים 

ירושלמית אמיתית". 
הכ־ מכירת  קצב  כך,  בתוך 
שיאים  לשבור  ממשיך  רטיסים 
כשבקופות נותרו עוד מספר קטן 

ביותר של כרטיסים. 
לא  העבר  לקחי  לאור 
במ־ כרטיסים  מכירת  תתקיים 
רכישה  באמצעות  רק  אלא  קום 
במוקדים  פיזית  או  טלפונית 
למ־ המרכזית  הסיבה  השונים. 
הרצון  היא  המוקדמת  כירה 
התנפלויות  של  מחזות  למנוע 

למתחם,  בכניסות  כרטיסים  על 
אנשים  שבו  מצב  למנוע  גם  כמו 
שמגיעים למקום יתאכזבו מאחר 

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

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

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

מראש. 
ממליצים  האירוע  מארגני 
מקומם  את  להבטיח  לציבור 
ויחכה  שיתעצל  "מי  בהקדם. 
בלי  עצמו  ימצא   – האחרון  לרגע 
לדבריהם,  אומרים.  הם  כרטיס", 
הקצב החריג של מכירת הכרטי־
יאזלו  שאלו  כך  על  מצביע  סים 

בתוך זמן קצר ביותר. 
האירו־ מתקיימים  השנה 
במ־ לירושלים  עולים  של  עים 
הר־ בפעם  הענק  המתחם  סגרת 
השנה  גם   , כבכל  כאשר  ביעית, 
אטרק־ משפע  המבקרים  ייהנו 
במחיר  וחוויות  פעילויות  ציות, 

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

פוי אף לגדול השנה.
מה בתפריט?

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

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

מתחם של ים ירושלמי. 
מה־ הכל:  לא  כמובן  וזה 
מודרכים  סיורים  ייצאו  מתחם 
ללא עלות לאתרים ההיסטוריים 
בירושלים. מדובר בין היתר בעיר 

צד־ מערת  העתיקה,  העיר  דוד, 
קיהו וקשת דוידסון.

מתי זה בדיוק קורה? 
ואיך מבטיחים כניסה למ־

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

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

.0772223000
את  לרכוש  אפשר  כן  כמו 
המכירה  בעמדות  הכרטיסים 
הקהילתיים  במינהלים  שיש 
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

קונים מוצרי חשמל 
לחגים ב"שיא החשמל 

והמיזוג" ומקבלים מוצר 
נוסף בשקל אחד בלבד!

הקניות  שיא  לפני  רגע 
החשמל  בשיא  החגים,  לקראת 
להקדים  לכם  קוראים  והמיזוג 
לח־ החשמל  מוצרי  קניות  את 
קונים  ענק:  ממבצע  וליהנות  גים 
המש־ החשמל  מוצרי  ממגוון 
מוצר  ומקבלים   – במבצע  תתפים 
אחד  בשקל  לבחירתכם  נוסף 

בלבד!
החגים"  "לקראת  תקופת 
והתחד־ בהצטיידות  מאופיינת 
המרכ־ החשמל  מוצרי  של  שות 
מקפיאים,  כמקררים,  בבית  זיים 
ומזגנים  כביסה  מכונות  תנורים, 
– ועל מנת להיערך לביקוש הצפוי 
והמיזוג"  החשמל  ב"שיא  החליטו 
החגים  מכירות  בפרסום  לצאת 
זו  במסגרת  כאשר   – כעת  כבר 

המיוחד  המבצע  את  מציעים  הם 
אחד  בשקל  נוסף  מוצר  ומעניקים 
ממגוון  שרוכש  מי  לכל   - בלבד 
במ־ המשתתפים  החשמל  מוצרי 
הכוללת  שההצטיידות  כך  בצע, 
לקראת החגים תהיה במחיר נמוך 

יותר!
והמיזוג"  החשמל  ב"שיא 
מוצרי  של  עצום  מגוון  תמצאו 
המותגים  ממיטב  לבית,  החשמל 
באיכות  הנחשבים,  הבינלאומיים 
מלאה  באחריות  ביותר,  הטובה 
ובמחירים משתלמים במיוחד של 
עד 36 תשלומים בכרטיס אשראי 
תשלומי   12 עד  או  ריבית  ללא 
והמיזוג,  החשמל  שיא  צ'קים. 

תשווה, תחסוך. באחריות שיא!
והמי־ החשמל  "שיא  רשת 

חרדית  בבעלות  רשת  הינה  זוג" 
בפתרונות  מתמחה  היא  ולפיכך 
החרדית  למשפחה  מותאמים 
במוצרי  בייחוד  הילדים,  ברוכת 
החשמל הרלוונטיים כמכונת כבי־
סה, מקררים, מקפיאים ותנורים – 
הנמצאים תחת הפיקוח הכשרותי 
למנגנון  הקשור  בכל  ביותר  הטוב 
ההפעלה בשבת ולהתאמה לבשרי 

וחלבי.
סניפי שיא החשמל והמיזוג: 
גבעת   15 נשרים  כנפי   – ירושלים 
 25 הלוי  יהודה   – ברק  בני  שאול, 
רבי   – אשדוד  עקיבא,  רבי  פינת 
 – שמש  בית   ,26 הנס  בעל  מאיר 
בן  יונתן   – אלעד   ,31 אמת  שפת 
עוזיאל 32, מודיעין עילית – יהודה 
המגיד   – עילית  וביתר   19 הנשיא 

גני יער- אחיסמך בלודבריאות של 'לאומית' בשכונת מאות משתתפות בערב 
בנוסף לתכנית האמנותית והמקצועית, נשא דברים במקום רב השכונה שציין 

את חשיבות ההקפדה בנושאי בריאות
משכונת  משתתפות  מאות 
נוס־ משכונות  גם  כמו  אחיסמך, 
פות בעיר לוד, השתתפו בשבוע 
שנערך  בריאות  בערב  שעבר 

במרכז הרפואי גני יער. 
בשת"פ  שנערך  האירוע, 
בר  כלל  המקומי,  חב"ד  בית  עם 
של  פתיחה  ושיחת  עשיר  חלבי 
בשכונה  התורנית  הקהילה  רב 
ור־ ביטון  מאיר  שמעון  הרב 
בהמשך  תליט"א.  הרבנית  עייתו 
והגב'  נבון  י.  עו"ד  דברים  נשאו 
מרת־ מצגת  שהציגה  זיסמן  מ. 
והשירותים  בריאות  בנושאי  קת 

שמעניקה 'לאומית'.
הת־ האירוע  בהמשך 
כש־ אמנותית  תכנית  קיימה 
המקצועי  החלק  הגיע  לאחריה 
היתר:  בין  שכלל,  הערב  של 
בהנחיית  גופנית  פעילות  סדנת 
שרון.  ד.  הגב'  הפיוזתרפיסטית 
עוד בחלק המקצועי: הרצאה על 
מאת  בריא"  בגוף  בריאה  "נפש 
המטפלת הגב' ג. מנגר, והרצאה 
על בריאות האישה מאת ד"ר ח. 

שלנגר. 
כאמור מאות נשים מהאזור 

נטלו חלק באירוע, כאשר בסיומו 
הן הודו מקרב לב ל'לאומית' על 
הע־ והתוכן  המושלם  האירוע 

שיר.
הרפואי  המרכז  כי  יצוין 
גני יער, שבו נערך האירוע, הוא 
אחיסמך  לשכונת  ביותר  הסמוך 
שמתאכלסת בימים אלו, כשהוא 
הר־ המרכזים  לשלושת  מצטרף 
'לאומית'  של  הנוספים  פואיים 

בעיר. 
עצום  מגוון  מציע  המרכז 
המ־ לכל  ורופאים  שירותים  של 

שפחה, "הכי קרוב לבית". 
בין היתר מציע המרכז הר־
בתחומים  ורופאים  טיפול  פואי 
נשים,  ילדים,  משפחה,  הבאים: 
אנדוקרינו־ עור,  גרון,  אוזן  אף 
כירורגיה,  ילדים,  גסטרו  לוגיה, 
הילד,  התפתחות  קרדיולוגיה, 
מכון פיזיותרפיה, רפואה משלי־
מה, מרפאת סוכרת, שירותי סי־

עוד, בית מרקחת ומוקד רפואה 
דחופה. 

של  הפעילות  שעות  גם 
לתת  במטרה  הורחבו  המרכז 
מענה למשפחות ברוכות הילדים 

שבשכונה.
גדול  רפואי  במרכז  מדובר 
ווותיק, שמנגיש לתושבי שכונת 
הס־ אחיסמך  ושכונת  יער  גני 
הרפואיים  השירותים  את  מוכה 

שהם צריכים בזמינות מרבית. 
מהאזור  רבים  תושבים 
התאכל־ עם  מיד  כי  מספרים 
לעבור  בחרו  הם  בשכונה  סותם 
הרפואי  המרכז  בגלל  ל'לאומית' 
ייפתחו  הדברים  "מטבע  הגדול. 
עוד מרפאות, אבל בכל מה שק־
מתפשר.  לא  אני  לבריאות  שור 
הראשון  מהרגע  להיות  מעדיף 
ומוכר,  גדול  רפואי  מרכז  עם 
עמו  יחד  לעבור  להזדקק  ולא 
ב,  לנו  אומר  לידה"",  "חבלי 

אחד מתושבי השכונה. 
יצוין כי בנוסף למרכז הר־
פואי גני יער, מפעילה 'לאומית' 
רפואיים  מרכזים   3 לוד  בעיר 
האתרוג,   – נוספים  מתקדמים 
שעומדים   – והנשיא  אביב  גני 
המתאכלסים  לרשות  הם  אף 
מקצו־ מקסימום  עם  החדשים 
לצי־ התאמה  ומקסימום  עיות 

בור החרדי. 

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 
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בור החרדי. 

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

קו מידע 24 שעות | 072-3372-707
p0723372707@gmail.com :מייל

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

mailto:tthaemek@gmail.com
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זמבערמריוןבבירנמטרמו

סריחממרןפוביינרירניניחמחוומברמח


