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מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

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

משום נתינת גושפנקא כלשהי

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

במערכת העיתון בלבד
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ישרור  הארץ  אזורי  ברוב  הביל. 
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החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooooooom

"ועצר את השמים ולא יהיה 
מטר"

בשנה אחת שהיתה שנת בצורת ולא ירדו 
בבית  תפילה  עצרת  נערכה  גשמים,  בה 

מדרשו של הבעל-שם-טוב.

יהודי פשוט נשא תפילה, וקרא בקול גדול 
ובבכי את הפסוק "ועצר את השמים ולא 

יהיה מטר".

לאחר התפילה, שאל הבעש"ט את היהודי 
למה כיוון כשקרא פסוק זה.

ענה האיש: כיוונתי כי "ועצר את השמים" 
סחיטה.  מלשון   – זיתים  עצירת  כמו  הוא 
מטר"  יהיה  "ולא  השמים,  את  יסחט  שה' 

בשמים, כי כולו ירד לארץ.

שבזכות  ואמר  הבעש"ט,  מאוד  שמח 
התבטלה  היהודי,  של  התמימה  האמונה 

גזירת עצירת הגשמים.

דבר 

ראש הממשלה הבא
ממשיכים  הסקרים  בפתח.  הבחירות 
ראש  אין  כי  עולה  ומהם  להתפרסם, 
זוכים  ה'בנימינים'  שני  באופק.  ממשלה 
מנדטים  של  מכובדת  לאסופה  אחד  כל 
ושל ממליצים, אך לאף אחד מהם אין את 
היכולת להקים קואליציה. כך מסתמן. אך 
כל זה רק לפי הסקרים, בשטח המציאות 

שונה לחלוטין.

זהו  מסוים  נתון  על  להסתמך  ניתן  אם 
ורק  עליה  הקודמת.  הבחירות  תוצאת 
כי  הן  והתוצאות  להסתמך.  נוכל  עליה 
מנדטים   60 היו  נתניהו  הממשלה  לראש 
נוספות  מפלגות  שתי  ואם  ליברמן.  ללא 
היו עוברות את אחוז החסימה, אזי ראש 
הממשלה היה מכהן כיום כראש ממשלה 
ליבר־ בלי  ובטוחה,  יציבה  קואליציה  עם 

מן, ובסבירות גבוהה - יחד עמו.

הללו  הבחירות  תוצאות  הנראה,  ככל 
הבחירות  תוצאות  של  השתקפות  יהיו 
הקודמות עם עלייה של מנדט או שניים 
ממצביעי  אלו  אי  מצד  הימין  לגוש 
לראות  ירצו  אשר  גביר  ובן  פייגלין 
ממשלת ימין מוקמת. כך שבהחלט ניתן 
יהיה  הבא  הממשלה  ראש  כי  להעריך 

ראש הממשלה המכהן.

פרשנות // אברהם 

פיגוע קטלני בדולב ביום שישי האחרון: 

נערה נהרגה בפיצוץ 
מטען בבנימין

מטען חבלה התפוצץ סמוך למעיין עין בובין שלמרגלות היישוב שבבנימין • 
הנערה רינה שנרב הי"ד נפצעה אנוש, אך כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את 

מותה • מלבדה נפצעו אביה ואחיה: מצבו של האב בינוני, בנו במצב קשה • 
הפיגוע נגרם מהתפוצצות מטען מאולתר, ונבדק אם המטען הושלך או היה 
במקום • הלווית הנערה התקיימה ביום שישי • אמש נפגשו האב עם בנו 

לראשונה מאז הפיגוע

מ‡: מ. יו„

נפטרה  הי"ד  שנרב  רינה 
אנוש  שנפגעה  אחרי  מפצעיה 
סבלה  היא  בבנימין.  בפיגוע 
וטופלה  מערכתית  רב  מפגיעה 
"עין  במעיין  הפיצוץ  במקום 
דולב,  ליישוב  שסמוך  בובין" 
אך כוחות ההצלה נאלצו לקבוע 
גם  נפצעו  בפיגוע  מותה.  את 
ואחיה  שנרב  איתן  הרב  אביה 
דביר שנרב, שפונו במצב בינוני 
עין  הדסה  החולים  לבית  וקשה 

כרם. 
אחיו,  כי  סיפר  האב  אחי 
הרב איתן, בהיותו גם חובש, ניסה 
להנשים ולעזור לרינה - אבל היה 
לע־ וניסה  פנה  הוא  מדי.  מאוחר 
הוריד  הוא  לדבריו,  לדביר.  זור 
לעשות  כדי  שלו  הציצית  את 
לבנו,  עורקים  חוסם  באמצעותה 
בעקבות  דימום  לעצור  במטרה 

הרסיסים בידו.
שנרב  משפחת  של  שכן 
שניים  לקח  ״האבא  סיפר: 
בזמן  במעיין  לטיול  מהילדים 
שהאחרים היו פה בהכנות לשבת, 
זה מקום יפיפה כל מי שפה מה־
סביבה יוצא לשם כשהוא מחפש 
דבר  שיקרה  תיארנו  לא  טבע, 

כזה". 
מדובר  כי  מסר  צה"ל  דובר 
הפי־ לדבריו,  חמור.  בפיגוע 
מטען  מהתפוצצות  נגרם  גוע 

מאולתר, ונבדק אם המטען הוש־
לך או היה במקום. מצה"ל נמסר 
כי תוגברו כוחות באוגדת איו"ש 
מבו־ כן  כמו  חסימות.  ומבוצעות 
צעות פעולות מודיעיניות על ידי 
אגף המודיעין והשב"כ. במערכת 
המחבלים  כי  מעריכים  הביטחון 
הטמינו את המטען, ולא השליכו 

אותו מרכב נוסע.
רי־ ראובן  המדינה  נשיא 
הפיגוע:  בעקבות  אמר  בלין 
מהבשורה  ומזועזע  "כואב 
רינה  של  רציחתה  על  האיומה 
הבוקר.  הטרור  במתקפת  הי״ד 
ליבי עם משפחת שנרב בשעתה 
לש־ תפילה  נושא  ואני  הקשה 
דביר.  ובנו  איתן  הרב  של  לומם 
זו מתקפה שפלה על אנשי אמת 
וחסד, החיים את חייהם בנועם 
בדרכם  ומאירים  שלום  ובדרכי 
למען  בפועלם  פה  חיינו  את 

העם והארץ".
בנימין  הממשלה  ראש 
תנ־ שולח  "אני  אמר:  נתניהו 
ובשם  בשמי  עמוקים  חומים 
של  למשפחתה  ישראל  אזרחי 
שנרצ־ ז"ל  שנרב  רינה  הנערה 
חה בפיגוע הטרור הקשה הבו־
לפצועים  מהירה  והחלמה  קר 
דביר.  ובנו  איתן  הרב  אביה   -
ההתיישבות.  את  לחזק  נמשיך 
באויבינו.  ונכה  שורש  נעמיק 
בעיצומו  הביטחון  זרועות 
בני  המחבלים  אחר  מרדף  של 

אותם.  נשיג  אנחנו  העוולה. 
מגי־ ישראל  של  הארוכה  ידה 
ותבוא  נפשנו  מבקשי  לכל  עה 

איתם חשבון".
הי"ד  רינה  את  ליוו  אלפים 
המ־ האחרונה.  בדרכה  ה-17  בת 
להיות  "זכינו  לה:  ספדה  שפחה 
שנה,   17 כמעט  במשך  לצדך 
מהרגישות  שבך,  מהטוב  לקבל 
שואפת  את  איך  לראות  שבך, 
הוא  שנפער  החלל  להתקדם. 
צריך  האומה,  בלב  כללי  חלל 

למלא אותו".
נפגש  במוצ"ש,  אמש, 
לרא־ שנרב,  איתן  הרב  האב, 
הוא  אף  שנפצע  בנו  עם  שונה 
דביר  עם  "המפגש  בפיגוע. 
אחרי  בכינו,  שנינו  מרגש.  היה 
איתו  מה  ידעתי  שלא  שעות 
אותו  ראיתי  פחדתי.  ממש   -
הכרה  מאבד  הפיגוע  אחרי 
לנ־ יכול  לא  אני  'אבא  ואומר 
השבת".  כל  לזה  חיכיתי  שום'. 
הכל".  "זוכר  בנו  כי  סיפר  האב 
שיפור חל במצבו של הבן, דביר 

בן ה-19.
עוד הוסיף: "אנחנו מבינים 
יש  הלאה.  להמשיך  שצריכים 
שצ־ ילדים  לחזק,  שצריך  אישה 
ריך לחזק. אין פריוויליגה לשקוע 
בייאוש. אני בוכה, אבל אחרי זה 
הלאה.  להמשיך  שחייבים  מבין 
חז־ להיות  ננסה  'בוא  לו  אמרתי 

קים ביחד'".

https://shaharit.com/#subscribeNow
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האב שנפצע בפיגוע בדולב שחזר: 

"היה מטען צד גדול, הכל היה שחור"
הרב איתן שנרב, שנפצע קשה ואיבד את בתו בפיגוע סיפר: "הסתכלתי למטה וראיתי שרינה כבר לא בחיים" • עוד ציין 
האב כי לפני שנכנס למעיין על ילדיו, התקשר למוקד ושם אפשרו לו להיכנס • ראש הממשלה שוחח אף הוא עם האב 

בצהרי יום שישי האחרון
מ‡: מ. יו„

בפיגוע במעיין  קשה  שנפצע  שנרב,  איתן  הרב 
עין בובין שנמצא סמוך ליישוב דולב שבבנימין, שחזר 
לכלי התקשורת את שאירע. "קרוב למעיין היה מטען 
למטה  הסתכלתי  שחור.  היה  הכל  מאוד.  גדול  צד 

וראיתי שרינה כבר לא בחיים", אמר שנרב.
שנרב, שאיבד בפיגוע את בתו רינה בת ה-17, 
"נצא  קשה:  שנפצע  חיים,  דביר  לבנו  שאמר  סיפר 

שנכ־ לפני  כי  ציין  הרב  לייאוש".  ניכנס  ולא  חזקים 
נס למעיין על ילדיו, התקשר למוקד ושם אפשרו לו 

להיכנס ואמרו שהצבא יגיע בשעה 11 בבוקר. 
האב סיפר כי לא היה לו חשש מלהגיע למקום, אך 
ארץ  חיזוק  שזה  יודע  "אני  אנשים:  יותר  שייראה  חשב 
ישראל, לא הייתי אומר חשש אבל אני שם לב יותר לדב־
רים. היה לי מוזר שלא היה שם אף אחד ביום שישי בעשר 
בבוקר. הייתי בטוח שזה מקום שנפגוש בו יותר אנשים".

ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו שוחח 
לחזק  זה  שלו  המסר  כי  לנתניהו  אמר  שנרב  האב.  עם 
שנה  אלפיים  "אנחנו  ישראל.  וארץ  ישראל  תורת  את 
פה. נצא יותר חזקים מזה". על בתו רינה שנרצחה בפי־
ישראל". נתניהו  היא "הרוגת מלכות  כי  האב  אמר  גוע 
הח־ ואיחול  עמוקים  תנחומים  נפש,  כוחות  לרב  איחל 
למה מהירה לפצועים. נתניהו הוסיף כי זרועות הביטחון 

בעיצומו של מרדף אחר המחבלים ושהם ישיגו אותם.

המצוד אחר 
המחבלים 

בבנימין נמשך
שלושה פלסטינים החשודים במעורבות באירוע 
נעצרו על ידי כוחות הביטחון • מדובר במצוד 

מורכב, שכן המחבלים תכננו את פעולותיהם היטב 
ועד כה לא עשו טעויות • כוחות הביטחון מעריכים 
כי המחבלים פעלו על דעת עצמם או על ידי הכוונה 

של ארגון טרור • הכוחות נעזרים בעיקר בכלים 
מודיעיניים כדי לאתר את החוליה

מ‡: מ. יו„

פריצת  נרשמה  לא  עדיין 
שאח־ המחבלים  באיתור  דרך 
רינה  נהרגה  שבו  לפיגוע  ראים 
המשיכו  הביטחון  כוחות  שנרב. 
המ־ אחר  המצוד  את  אתמול 
פעלו  ההערכות  שלפי  פגעים, 
במהלך  מאורגנת.  כחולייה 
פלסטינים  מספר  נעצרו  המצוד 
בפיגוע.  במעורבות  החשודים 
המ־ שכן  מורכב,  במצוד  מדובר 

פעולותיהם  את  תכננו  חבלים 
טעויות  עשו  לא  כה  ועד  היטב 
מצויות  שבו  במקום  מעבר  כמו 

מצלמות.
הביט־ במערכת  ההערכה 

חון היא שהמחבלים שביצעו את 
הפיגוע, היו בשטח הפיגוע עצמו 
והפעילו ממרחק מסוים את מטען 
מש־ בני  בשלושת  שפגע  החבלה 

פחת שנרב.
בוד־ הביטחון  במערכת 
החוליה  כי  האפשרות  את  קים 
מדובר  שלא  היא  ההערכה   –
אותו  שביצעה   – בודד  במחבל 
היא חוליה מקומית שפעלה על 
שקיב־ חוליה  או  עצמה,  דעת 
ארגוני  או  מחמאס  הכוונה  לה 
טרור אחרים. במטען שהפעילה 
המצוד  רב.  רסס  היה  החולייה 
בנימין  באזור  מתמקד  אחריהם 
ואפרים ומסתמך בשלב זה בעי־

קר על מודיעין.

Dooris דלתות פנים המתאפיינות בעיצובים וברמה אירופאית בסגנונות 
וינטג' יוקרתיים המביאים ז'אנר חדש ומיוחד לתרבות הדיור בישראל.

ניתן להשיג בבוריס קרמיקה רח' יחזקאל 10, גאולה ירושלים | בקרוב בקניון רמות י-ם
DoorisDelet@gmail.com | 058-5370344 | 054-8836638 :לתיאום פגישת התאמה

100% פולימר 
ללא מעורבות 

עץ

מבודדת 
 תרמית 
חום / קור

 אקוסטית 
42 דציבל 

היחידה בארץ

מוגנות 
לחלוטין ממים

15 שנות 
אחריות

15
עיצובים 
בלעדיים
בישראל

מה אירופאית בסגנונות
רבות הדיור בישראל.

בקרוב בקניון רמות י-ם | בם
DoorisDelet@gmail.com

15 שנות
אחריות

15
עיצובים
בלעדיים
בישראל

ברוכים 
הבאים
לשקט

תרשו לעצמכם ליהנות גם מהמראה 
וגם מהשקט. הדלתות היחידות בארץ 
עם רמות האקוסטיקה הכי מוקפדות 

והעיצובים הכי חדשניים.

ליהנות מהמראה להירגע מהשקט

Dooris

9קטלוג 2019 כאן להורדהקטלוג 2019 כאן להורדה

של

קקקקקקקקקר בבוריס
8שת התתאתאתאתתאתתאתאאתאאתאאתאאתאאתאאאתאאאתאאאאאתאאאאתאתאאתאאאתאתאתאאתאתאממממממממממממממהמהמהממהמהממהממהממהממממהמממהממממממהמה: 38

mailto:DoorisDelet@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%93%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%AA.pdf
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16 11
 70 36 13
16 88 28

מספר המקומות מוגבל!
למידע ולרכישת כרטיסים:

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

077-222-3000

₪ 15
התשלום מגיל שלושהכל כלול  

האטרקציה הירולשמית מלשפחה החרדית

התשלום

המרפסת  
המעופפת
חווית אקסטרים 
ממעוף הציפור

 אקשן 
סביב השעון
מופעים, הפעלות, 
סדנאות והכל ממוזג

 ים 
 בירושלים
relax מתחם 
חדש

פארק 
אתגרי ענק
חוויה לכל 
המשפחה

הכל מעלין 
לירושלים 4

 מופע רב חושי 
עוצר נשימה

 מסע 
בזמן אחר
 סיורים מלאי
הוד קדומים

ג׳ונגל 
ירושלמי
 4  מתחמים 
כולל פינת  ליטוף

חדש!

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

יו''ר כחול לבן: אינני מתחרט 
על חקירת ההדלפות

גנץ הוסיף וטען כי מפלגתו תנצח את הבחירות וכי ליברמן הוא "שותף אסטרטגי"
מ‡: ח. פרנ˜ל

יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ 
לחקי־ השבוע  בסוף  התייחס 
כי  ואמר  במפלגה  ההדלפות  רת 
קובע  אני  המפלגה,  ראש  "אני 
כי  טען  גם  גנץ  שם".  קורה  מה 
לי־ וכי  בבחירות  תנצח  מפלגתו 
אסטרטגי"."  "שותף  הוא  ברמן 
בהרבה  התקדמנו  הזה  בשבוע 
גם  יש  ושם  פה  תחומים,  מאוד 
כותרות כדי שיהיה מעניין", אמר 
את  חברה שתבדוק  גנץ. "לקחנו 
נקבל  המידע.  אבטחת  אמצעי 
את הדוחות ונלמד את המידע - 

אינני מצטער על כך".
עוד טען גנץ כי אינו מחפש 
היחידים  "החשודים  חפרפרת: 
יושבים בממשלת נתניהו, לצערי 
גם הוא עצמו חשוד". על הקשר 
לפיד  לבין  "ביני  אמר:  סגנו  עם 
אמיתית,  וחברות  שותפות  יש 
יותר  חברות  גבוהה,  הערכה 
אני  מבינים.  שאתם  ממה  חזקה 
דבר.  שום  מהציבור  מסתיר  לא 
יהיה".  זה  כך  לפרסם  כשארצה 

המתוח  למצב  גם  התייחס  גנץ 
ואמר  ושומרון  וביהודה  בדרום 
שלי,  המקצוע  זה  "ביטחון  כי 
הזירות...  כל  את  מכירים  אנחנו 
ההרת־ את  להחזיר  צריך  בעזה 
כמו שעשינו  בדיוק  למקומה  עה 

אחרי צוק איתן. אם חמאס הולך 
הבנים,  ולהחזרת  מוחלט  לשקט 
נצ־ לא -  אם  מה לדון איתו.  יש 
צבאית  עוצמה  להפעיל  טרך 
ההרתעה  את  להשיב  כדי  גבוהה 

ואת הבנים".

ליברמן: אם נתניהו לא יקבל 
61 ממליצים – הוא יוחלף

יו''ר ישראל ביתנו טען כי אף מפלגה לא תקח אחריות לבחירות בפעם השלישית
מ‡: ח. פרנ˜ל

יו''ר ישראל ביתנו אביגדור 
הש־ בסוף  באירוע  אמר  ליברמן 
בוע כי ישראל לא תלך לבחירות 
נוספות. לטענתו "אם נתניהו לא 
יקבל 61 המלצות אחרי השיחות 
הוא  היום  למחרת  הנשיא,  אצל 
ליבר־ הליכוד".  יו"ר  יישאר  לא 
נתניהו  שאם  "ברור  כי  הוסיף  מן 
אחרי סבב פגישות אצל נשיא לא 
יום  באותו   - המלצות   61 יקבל 
בלע־ הליכוד  בתוך  יוחלף  הוא 
יו"ר  הסביר  אחד",  אף  ובלי  דיי 
ישראל ביתנו. "יש הרבה אנשים 
ראויים בליכוד שיכולים להחליף 
אותו אבל אני לא רוצה להתייחס, 
מי שיחליטו לבחור במקומו יהיה 

מקובל עליי".
בראשית  התייחס  ליברמן 
שאירע  הרצחני  לפיגוע  דבריו 
אר־ ראשונה  "פעם  שישי:  ביום 
נגד  אלימות  מפעיל  טרור  גון 
הפע־ ובאמצעות  ישראל  מדינת 
מש־ הישגים  מביא  אלימות  לת 

חשמל  חומרים,  כסף,  מעותיים: 
ועוד. חמאס הוכיח שבסופו של 
דבר ישראל תחת אלימות, תחת 
נסוגה  טרור  פיגועי  תחת  לחץ, 

הבהיר  שחמאס  ברגע  לאחור. 
רואים  אנחנו  לישראל,  זה  את 
ביהודה  קורה  הדבר  אותו  את 

ושומרון".
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סין לארה"ב: היזהרו מהשלכות
משרד המסחר של סין: על ארה"ב לא להמעיט בנחישות של העם הסיני

מ‡ ‡ברהם ויסמן

שיהיו  ההשלכות  מפני  ארה"ב  את  הזהיר  סין 
להמשך מלחמת הסחר בין שתי המדינות. את ההוד־
עה פרסמה סין ברקע ההתפתחות האחרונה במלח־

מת הסחר בין שתי המדינות. 

ארה"ב  את  הזהירה  הסינית  הממשלה 
מפני ההשלכות שיהיו אם ארה"ב לא תפסיק 

את "צעדיה השגויים".  
בהודעה של משרד המסחר הסיני נמסר 
כי "על ארצות הברית לא לטעות בהבנת המצב 

או להמעיט בנחישות של העם הסיני".

כוח צה"ל 
הסתער על מחבל 
שהשליך רימונים 

בגבול עזה
על פי דיווחים פלסטיניים, המחבל 

נורה כשניסה לחצות את גדר 
המערכת בצפון הרצועה • לא היו 

נפגעים בצד הישראלי
מ‡: מ. יו„

האח־ שישי  יום  בליל  סיכלו  צה"ל  כוחות 
רון ניסיון חדירת מחבל חמוש בגדר הגבול בצפון 
רצועת עזה. מדובר צה"ל נמסר כי המחבל, שזוהה 
מתקרב לגדר, השליך מספר רימונים לעבר לוחמים 
שהיו במקום, והם הסתערו לעברו ופגעו בו בטרם 

חצה את הגדר. אין נפגעים בקרב כוחותינו.
נפצע  המחבל  פלסטיניים,  דיווחים  פי  על 
הבריאות  ממשרד  הכוחות.  לעברו  שביצעו  מירי 
בעזה נמסר כי הוא נפצע בפלג גופו התחתון ופו־
נה לבית החולים שיפא בעזה. כמו כן, דווח על ירי 

פצצות תאורה באזור.
זהו ניסיון החדירה השישי מעזה לישראל מת־
מחבלים  שלושה  חוסלו  ראשון  ביום  החודש.  חילת 
שהתקרבו אל גדר המערכת בצפון רצועת עזה כשהם 
כוחות  צה"לי.  אפוד  נמצא  מהם  אחד  על  חמושים, 
צה"ל ביצעו לעברם ירי באמצעות מסוק קרב וטנק. 
ביום שני שעבר לכדו כוחות צה"ל מחבל חמוש בסכין 

ושני קליעים שחצה את גדר הגבול בדרום הרצועה. 
לי־ נוסף  חדירה  ניסיון  סוכל  לכן  קודם  יום 
שראל על ידי לוחמי צה"ל, לאחר שמחבל חמוש 
חוסל בזמן שניסה לחצות את הגדר בצפון הרצועה. 
מח־ מספר  של  חדירה  ניסיון  סוכל  כן  לפני  יממה 
בלים מצוידים ברובי קלצ׳ניקוב, רימוני יד ומטול 
RPG, שהתקרבו לגדר המערכת. הלוחמים פתחו 
באש והרגו ארבעה חמושים. בתחילת החודש חדר 
מחבל "כוח הריסון" של חמאס את הגבול לישראל 

וחוסל לאחר שפצע שלושה לוחמים.

בעזה מזהירים: 

חמאס מנסה 
להחדיר 

מהנדסים ליו"ש
מקורות פלסטינים טוענים כי חמאס 
במאמץ מוגבר בשטחי יו"ש • כפי 
שהתפרסם ב'כאן חדשות': על פי 
המקורות, תומכי חמאס שיוצאים 
לחו"ל כסטודנטים רוכשים הכשרה 

וידע וחוזרים לעזה
מ‡: מ. יו„

במאמץ  חמאס  מתריעים:  פלסטיניים  מקורות 
מוגבר להחדיר מהנדסים לשטחי יהודה ושומרון.

הטרור  ארגון  כי  התריעו  ברשות  ביטחון  גורמי 
מהנדסי  להחדיר  ארוכה  תקופה  כבר  מנסה  העזתי 
לי־ לחזור  בניסיון  ושומרון,  יהודה  לשטחי  מטענים 
מים של הפיגועים הגדולים. על פי התוכנית, תומכי 
חמאס שיוצאים לחו"ל כסטודנטים רוכשים הכשרה 

וידע וחוזרים לגדה. 
מקורות פלסטינים הזהירו כי צעירי הגדה רואים 

בעזה מודל מצליח לאחר שכופפה את ידי ישראל.

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

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

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

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

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

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

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

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

 א

בוטלה תושבות הקבע של שני 
מחבלים ממזרח ירושלים

המחבלים נידונו למאסרים ממושכים על ביצוע פיגועים קטלניים שגרמו למותם של 19 בני אדם • 
שר המשפטים אחונה והיועמ"ש מנדלבליט אישרו את החלטת שר הפנים דרעי לבטל את התושבות

מ‡: מ. יו„

בשבוע  ביטל  דרעי  אריה  הפנים  שר 
תושבי  שני  של  הקבע  מעמד  את  שעבר 
מזרח ירושלים, צלאח עארפה ומוניר רג׳בי, 
ונידונו  קטלניים  בפיגועים  מעורבים  שהיו 
מעו־ היה  עארפה  צלאח  עולם.  למאסרי 
בירושלים  בפיגוע  שנים  כשמונה  לפני  רב 
מעורב  היה  ורג׳בי  נשים,  שתי  בו  שנרצחו 

 17 בו  שנרצחו  בחיפה  התאבדות  בפיגוע 
בני אדם בשנת 2003. שר המשפטים אמיר 
אביחי  לממשלה  המשפטי  והיועץ  אוחנה 
תושב  מעמד  את  לבטל  אישרו  מנדלבליט 

הקבע של שני המחבלים.
להחלטה:  בתגובה  אמר  דרעי  השר 
לפ־ ישראל,  תושבי  לרציחת  שגרם  "מי 
את  במכוון  וסיכן  תושבים  עשרות  ציעת 
בטחון המדינה ואת ביטחונם של התושבים 

כל־ במעמד  שיחזיק  ראוי  לא   – והאזרחים 
אמר: "מדובר  אוחנה  השר  בישראל".  שהו 
שהחתימה  משום  עבורי,  מעגל  בסגירת 
שהעברתי  מחוק  כתוצאה  מתאפשרת  הזו 
בכנסת ה־20. תושבות קבע, למי מכם שלא 
רבות:  זכויות  בה  לאוחזים  מעניקה  יודע, 
דמי אבטלה, קצבת ילודה, קצבת נכות, בי־
טוח לאומי – כל הטוב שיש למשלם המסים 

הישראלי להציע. לא עוד".

טראמפ על מלחמת הסחר עם סין: 

"ארה"ב הפסידה 
טריליוני דולרים 

במשך שנים רבות"
עוד הבהיר טראמפ כי לארה"ב יהיה עדיף ללא סין

מ‡ ‡ברהם ויסמן

טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
במל־ האחרונות  להתפתחויות  הגיב 
חמת הסחר בין ארצו לסין ואמר כי 

ארצו איננה צריכה את סין. 
בטיפשות,  הפסידה,  "ארצנו 
טריליוני דולרים עם סין במשך שנים 
הרוחני  הקניין  את  גנבו  הם  רבות. 
מיליארדי  מאות  של  בשיעור  שלנו 
דולר בשנה, והם רוצים להמשיך. אני 

לא אתן לזה לקרות! אנחנו לא צרי־
כים את סין ולמען האמת יהיה עדיף 
בלעדיהם", הצהיר הנשיא האמריקני 
והמשיך, "כמויות הכסף שסין עשתה 
שנה,  אחר  שנה  מארה"ב,  וגנבה 
להפ־ חייב  זה  שנים,  עשרות  במשך 
האמריקאיות  החברות  ויפסיק.  סיק 
אלטר־ לחפש  מיד  להתחיל  חייבות 
החברות  החזרת  כולל  לסין,  נטיבות 

לארה"ב וייצור המוצרים בארה"ב.

בתגובה להטלת מכסים של סין על ארה"ב: 

ממשל טראמפ 
הטיל מכסים על 

בייג'ינג'
שתי המדינות הקפיאו קודם לכן את המכסים, זאת 

במטרה להגיע להסכם ביניהם
מ‡ ‡ברהם ויסמן

מכ־ הטיל  טראמפ  ממשל 
 550 של  כולל  בסכום  סין  על  סים 
כתגובה  זאת  דולרים.  מיליארד 
בסוף  סין  שביצעה  דומה  לצעד 
הסיני  המהלך  האחרון.  השבוע 
 5% של  בשווי  מכסים  הטלת  כלל 
אמריקנים  מוצרים  על  ו-10% 
מיליארד  כ-75  של  כולל  בסך 

דולר.
בין  הסחר  במלחמת  ההחרפה 
שתי  בו  זמן  לאחר  מגיעה  המדינות 
שה־ המכסים  את  הקפיאו  המדינות 

טילו זו על זו, במטרה להגיע להסכם 
ככל  אך  הסחר.  מלחמת  הפסקת  על 
הייתה  וסין  כשל,  ההסכם  הנראה 

במשק  הפעם  להכות  הראשונה 
האמריקני.

ומוצרים  סחורות  למעשה 
יחויבו   ,10% על  כיום  המומסים 
שהמס  ומוצרים   ,15% של  במס 
של  במס  יחויבו   25% הוא  עליהם 
30%. זאת, החל מה-1 באוקטובר. 
וושינגטון תתחיל להטיל את המכ־
החל  מוצרים  כמה  על  תחילה  סים 
על  מכסים  אך  בספטמבר,  מה-1 
ית־ הסיניות  מהסחורות  כמחצית 
לשכת  בדצמבר.  ה-15  עד  עכבו 
אישרה  האמריקני  הסחר  נציג 
שהיא  אמרה  אך  התאריכים,  את 
תקיים תקופת התייחסות ציבורית 
לפני שתטיל את התעריף של 30% 

באוקטובר.

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
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שיפור קל במצבו 
של פצוע פיגוע 

הדריסה בגוש עציון
משפחתו של פצוע פיגוע הדריסה בגוש עציון מבקשת 
מהציבור להמשיך ולהתפלל לרפואתו - נחום אלימלך 

בין זהבה רבקה
מ‡: מ. יו„

כרם  עין  הדסה  החולים  בבית 
חל במהלך השבת שיפור קל במצבו 
קשה  באורח  שנפצע  נביס  נחום  של 
עציון.  בגוש  הדריסה  בפיגוע  מאוד 
משפחתו מבקשת מהציבור להמשיך 
ולהתפלל לרפואתו - נחום אלימלך 

בין זהבה רבקה.
כני־ לפני  האחרון,  שישי  ביום 
סת השבת, הגיע לברכו "ברכת כהן" 

יעקב  הרב  הרב,  מרכז  ישיבת  ראש 
שפירא.

שישי  ביום  המתינו  השניים 
בכ־ ההסעה  בתחנת  שבוע  לפני 
ביש 60 סמוך ליישוב אלעזר בו הם 
לעברם  דהר  כשהמחבל  מתגוררים, 
במהירות ודרס אותם. שוטר ממרחב 
הבחין  לביתו,  בדרכו  שהיה  חברון 
הדו־ במחבל  למוות  וירה  במתרחש 

רס.

כדי למנוע זיהום:

הרשויות 
המקומיות 

התבקשו לבצע 
ניקוי מערכות 
ניקוז עירוניות

מקדימים ניקוי לזיהום: המשרד להגנת הסביבה קורא 
לרשויות המקומיות החופיות לבצע כבר כעת ניקוי 

מערכות ניקוז עירוניות טרם עונת הגשמים, כדי למנוע 
את זיהום הים וחופיו

מ‡: יר‡ל לבי‡

ובחופי  התיכון  הים  בחופי 
ניקוז  מובילי  כ-160  כיום  יש  אילת 
ממוקמים  שמוצאיהם  עילי,  נגר  מי 

בחוף, מרחק קטן ביותר מקו המים.
הרא־ הגשמים  עם  שנה,  בכל 
של  גדולות  כמויות  זולגות  שונים, 
עכורים  ונוזלים  שמנים  פסולת, 
עצמו.  ולים  הים  לחוף  ומזהמים 
בזיהום  גם  מאופיינות  אלה  הזרמות 
בחיידקים ממקור צואתי ובהפרשות 
העומדים  ובמים  שונים  חיים  בעלי 
בנוסף,  העירונית.  הניקוז  במערכת 
פלסטיק  פסולת  ובמיוחד   - פסולת 
 - העיר  ברחובות  הנזרקת  ואורגנית 
ולתעלות  הגשם  קולטני  אל  מגיעה 
הניקוז בצדי הדרכים ומצטברת בק־

ווי הניקוז.
סוחפים  הראשונים  הגשמים 
לחופים  האלו  הנוזלים  את  עימם 

שנגרם  הכבד  הזיהום  ומלבד  ולים 
הים  חופי  הרגישה,  הימית  לסביבה 

נסגרים מטעמי בריאות הציבור.
זיהום  אירועי  את  למזער  כדי 
האר־ היחידה  הים,  ומי  החופים 
במשרד  הימית  הסביבה  להגנת  צית 
לרשויות,  הוציאה  הסביבה  להגנת 
לקראת תחילתה של עונת הגשמים, 

המלצות לניקוי מערכת הניקוז.
לסי־ לדאוג  נקראות  הרשויות 
לוק כל המוצקים שהצטברו בקולט־
נים, בצנרת ובתעלות הניקוז ברחבי 
שמגי־ מוצקים   – המקומית  הרשות 
במישרין  ולמרינות  הים  לחופי  עים 
בנקזים חופיים, או מגיעים בעקיפין 

לנחלים ולערוצי ניקוז, ומשם לים.
המשרד קורא לרשויות לערוך 
הניקוז  בתעלות  מקיפות  בדיקות 
ובתחנות השאיבה, ולפעול להתקנת 
מערכות סינון קבועות לאיסוף פסו־

לת מוצקה מהנקזים.

הרב שנפצע סיכל פיגוע טרור 
בחורף האחרון

הרב איתן שנרב שבתו נרצחה בפיגוע ביום שישי האחרון מנע פיגוע בחורף האחרון • היה זה בעת 
שיצא לבדוק את העירוב בשירות מילואים שעשה

מ‡: מ. יו„

הי"ד  רינה  שבתו  שנרב  איתן  הרב 
בנו  האחרון,  שישי  ביום  בפיגוע  נרצחה 
נפצע קשה והוא עצמו נפצע בינוני בפיגוע 
ליד דולב בבנימין, מנע פיגוע טרור בחורף 

האחרון.
מחטיבת   8101 גדוד  רב  הוא  שנרב 
המי־ שירות  בעת  אלכסנדרוני.  המילואים 
לואים יצא יחד עם עוזרו לבדוק את חוטי 

העירוב מסביב למוצב.תוך כדי הסיור זיהה 
הרב שני מחבלים חמושים מסתתרים במ־
הלוחמים  את  והזעיק  למוצב  מתחת  דרון 
הוקרה  תעודה  קיבל  הרב  אותם.  שלכדו 
ממפקד האוגדה על פעילותו המהירה והנ־

חושה.
בראיון ל'ערוץ 7' סיפר אז הרב שנרב: 
יצאנו  העירוב,  חוטי  את  לבדוק  לי  "קראו 
אנחנו  כך  לצורך  למוצב,  מסביב  לסיור 
עוברים גם במדרונות מתחת לעמדות כדי 

לבדוק האם החוטים עומדים כמו שצריך.
אני  ופתאום  המוצב  כל  את  ''הקפנו 
רואה שני פלסטינים מתצפתים על המוצב. 
הם הסתתרו מאחורי סלע, אחד יוצא, השני 
מסתתר וככה הם מתצפתים מכל הכיוונים. 
כמה  ובתוך  הכוננות  לכיתת  לקרוא  הלכתי 
דקות בפעולה יפה ושקטה הם אגפו אותם 
משמאל והפתיעו אותם במערב. המחבלים 
שהם  וברגע  להתנגד  הספיקו  לא  פשוט 

הרימו ידיים נפלו הנשקים והסכינים".
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08-8667411

TWILLILL

התפרעויות מבשרי רעות?: 

9,000 הפגינו ברצועת עזה
כ־122 פלסטינים נפצעו בעימותים עם כוחות צה"ל, 5 מירי • שריפה פרצה כתוצאה 

מבלון תבערה • לפני כן קראו מארגני ההפגנות לצביון לא אלים של ההפגנות ועודדו את 
המשתתפים להישמע לסדרנים

מ‡: מ. יו„

התפרעו  פלסטינים  כ־9,000 
המ־ גדר  לאורך  האחרון  שישי  ביום 
בעלייה  מדובר   – עזה  ברצועת  ערכת 
השליכו  מקצתם  המתפרעים.  בכמות 
עוצמה,  רבי  מהם  כמה  חבלה,  מטעני 
ואבנים.  תבערה  בקבוקי  רימונים, 

הגיבו  החיילים  כי  אומרים  בצה"ל 
הפלסטי־ הפגנות.  לפיזור  באמצעים 
פצועים,   122 על  כה  עד  דיווחו  נים 
פרצה  כך,  בתוך  מירי.  מהם  חמישים 
אש־ האזורית  המועצה  באזור  דליקה 
תבע־ בבלון  מקורה  כי  ומעריכים  כול 
רה. צוות של מכבי האש וקרן הקיימת 

פעלו לכיבוי השריפה.

בעזה  מקורות  טענו  בבוקר  בשישי 
הרי־ כוחות  את  לפרוס  הורה  חמאס  כי 
סון בלבוש אזרחי במוקדי הפגנות הגדר. 
מארגני ההפגנות קראו לצביון לא אלים 
המשתתפים  את  ועודדו  ההפגנות  של 
שמוקדם  לאחר  זאת  לסדרנים,  להישמע 
עם  פתוח  ל"עימות  קראו  השבוע  יותר 

הכיבוש" במהלך ההפגנות.

רוכב אופנוע נהרג 
בתאונה באזור ירושלים

הגבר החליק עם האופנוע בין מחסיה לנס הרים • בעקבות 
התאונה המשטרה חסמה את כביש 3866 לשני הכיוונים 

מ‡: מ. יו„

שהח־ לאחר  נהרג  אופנוע  רוכב 
הרים  לנס  מחסיה  בין  הכביש  על  ליק 
שהגיע  מד"א  צוות  ירושלים.  שבאזור 
למקום נאלץ לקבוע את מותו. בעקבות 
לתנועה  נחסם   3866 כביש  התאונה, 
לשני הכיוונים. מוקדם יותר היום נפצ־
עה בינוני בת 65 בתאונת דרכים עצמית 

בעכו. האישה חולצה לאחר שהתהפכה 
עם רכבה ופונתה למרכז הרפואי לגליל 

בנהריה. 
 60 בן  בינוני  נפצע  יומיים  לפני 
שנהג בקולנועית בתאונה עם רכב נוסף 
החולים  לבית  פונה  הגבר  שבע.  בבאר 
סורוקה בעיר עם פציעות בראשו ובפלג 

גופו העליון.

הלמ"ס חושף: "מחדל 
ההוצאות הרפואיות 

מתגלה במערומיו"
על פי הלמ"ס, ההוצאה הלאומית לבריאות זינקה בשנת 

2018 בשיעור של 4.3% עד לשיא כול הזמנים
מ‡: יר‡ל לבי‡

חוש־ הלמ"ס  של  חדשים  נתונים 
פים כמה מסך הוצאות הבריאות ממנים 
על  ומלמדים  בישראל,  הבית  משקי 
במעמד  רבים  שישראלים  לכך  הסיבה 

הביניים ומטה אינם בריאים לחלוטין.
על פי הלמ"ס, ההוצאה הלאומית 
לבריאות זינקה בשנת 2018 בשיעור של 
 101.2  - הזמנים  כול  לשיא  עד   4.3%
ההוצאה  שיעור  שקלים,  מיליארד 
של  לסך  מגיעה  לבריאות  הלאומית 

הנמוכים  מהנתונים   - מהתמ"ג   7.6%
.OECD-במרבית מדינות ה

כי  הלמ"ס,  מנתוני  עולה  עוד 
 40% רק  מממנת  ישראל  ממשלת 
כאשר  לבריאות,  הכוללת  מההוצאה 
כ-58%  מכיסם  מממנים  הבית  משקי 
 58.7) לבריאות  הכוללת  מההוצאה 
בריאות,  מיסי  דרך  שקלים),  מיליארד 
משלימה.  ורפואה  פרטית,  רפואה 
הב־ במערכת  הממשלה  טיפול  "מחדל 
הגיבו  מערומיו",  במלוא  מתגלה  ריאות 

בארגון רופאי המדינה.

בעיראק מזהירים: 
"התקיפות של ישראל 

הם הכרזת מלחמה''
הדברים נאמרו לאחר שהפיצוץ פגע במתחם התחמושת 

בבגדאד  • הגורמים לפיצוץ לא נודעו, אולם האירוע הוליד 
מספר תיאוריות, ביניהן שישראל עשויה לעמוד מאחורי 

התקיפה האווירית
מ‡: יר‡ל לבי‡

בעיראק  ישראל  של  "התקיפות 
עשויה  עיראק  מלחמה'',  הכרזת  הם 
אמר  כך  הישראליות.  לפעולות  להגיב 

מחוקק עיראקי בכיר מוחמד אסדי.
ישראל  של  ההתערבות  לדבריו, 
שלנו  הלאומיים  האינטרסים  בתחום 
תו־ עיראק,  נגד  מלחמה  הכרזת  היא 
בתוקפנות  השתיקה  ריבונותה.  שביה, 

אינה עמדה רציונלית. עלינו לנקוט בצ־
עדים ברמה האזורית והבינלאומית כדי 
האווירי  מהמרחב  להשמדה  להתנגד 
אסדי  "אמר  שלנו,  הצבאיות  והיכולות 

בהצהרה.
הוא הוסיף כי עיראק עשוייה לה־
גיב לפעולות הישראליות שכן "הם רצו 
מלחמה פתוחה, והחובה הלאומית שלנו 
בצורה  הזו  המלחמה  את  להפסיק  היא 

של תגובה גלויה."
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נותרו חדרים בודדים לאמצ״ש בבין-הזמנים

טל׳: 04-9845555 | פקס: 04-9845500

חמישי – שבת כ"ח - ל' אב (29-31.8)

ליל שישי סוחף ועונג שבת
עם משמח הלבבות ר׳ אבא טורצקי 

ותפילות שבת מרוממות
עם בעל התפילה ר׳ אבריימי רוט

Resort שבת ר״ח פרשת 'ראה' במלון ניר עציון
סוגרים את בין הזמנים בסוף שבוע ייחודי ומרומם

לי
ע

ות
ע

יש סופ"שלכל דבר טוב

נער חרדי בן 17 נפצע 
קשה ו-11 נוספים קל 
בתאונה סמוך למירון

12 אנשים נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 89, סמוך למירון • 
חובשים ופארמדיקים של מד"א פינו במסוק נער כבן 17 במצב קשה, מורדם 

ומונשם, ו-11 פצועים נוספים במצב קל • שמו לתפילה שמואל חיים בן 
שיינדל צירל

מ‡: יר‡ל לבי‡

לצומת  סמוך   89 בכביש 
דרכים  תאונת  אירעה  זיתים  עין 
קשה עם מעורבות שני כלי רכב. 

בהם משפחה חרדית.
נפג־ מהתאונה  כתוצאה 
הרכב,  כלי  משני  נוסעים   12 עו 
קשה  באורח  נפגע  אחד  פצוע 
לבי"ח  במסוק  ומפונה  מאוד 
נפ־ נוסעים   10 בחיפה.  רמב"ם 
ומפו־ ובינוני  קל  באורח  געו 
נסיבות  בצפת.  זיו  לבי"ח  נים 

בוחני  ברורות,  טרם  התאונה 
למקום.  בדרכם  דרכים  תאונות 
קטע הכביש חסום עקב התאונה 
התנועה  את  מכווינים  ושוטרים 

במקום.
חובש רפואת חרום במד"א 
"כשהגענו  סיפר:  פישר  אהרון 
על  מעוכים  רכב  כלי  שני  ראינו 
מסחרי  רכב  מהם  אחד  הכביש, 
שהסיע 9 נוסעים ורכב פרטי עם 
במו־ הפרטי  ברכב  נוסעים,  שני 
שב שליד הנהג ישב נער כבן 17 
מעורפל הכרה, הוא סבל מחבלה 

לרכבים  מחוץ  מערכתית.  רב 
וחלקם  פצועים  מספר  שכבו 
המולה.  הייתה  ובמקום  התהלכו 
לנפגעים,  ראשוני  מיון  ביצענו 
 11 קשה,  שנפצע  לנער  בנוסף 
מחבלות  סבלו  נוספים  נוסעים 
הע־ מלאה,  בהכרה  והיו  קלות 
ראשוני  רפואי  טיפול  להם  נקנו 
בשטח, את הנער העברנו למסוק 
אותו  ופינה  בסמוך  שנחת  מד"א 
לבית חולים ואת שאר הפצועים 
פינינו באמבולנסים לבית חולים 

כשמצבם קל"

סערת ההתעללות בעובד 
החרדי: בן גביר: "הנהלת 
שופרסל ידעה ושתקה"

עו"ד בן גביר המייצג את העובד החרדי מרשת "שופרסל" שתועד בסרטון 
מחריד עובר התעללות ע"י מספר ערבים שעבדו אתו והופץ ברשת 

החברתית: "נחרדתי לגלות שזו לא הפעם הראשונה. הוא סבל מהתעללות 
קבועה. ההנהלה ידעה ושתקה"

מ‡: יר‡ל לבי‡

עו"ד איתמר בן גביר, מת־
מודד בימים אלה מטעם עוצמה 
אך  לכנסת,  בבחירות  יהודית 
על  לקח  העניין  חשיבות  בשל 
לפעול  ומתכוון  התיק  את  עצמו 
באופן מיידי הן נגד שופרסל הן 
נגד תושב הרשות שפגע בצעיר 
והן נגד תושבי רשות נוספים אף 
הם עובדים בשופרסל שמתמונת 
מצב עולה שהם גם היו שותפים 

להתעללות קבועה בחרדי.
גביר  בן  שקיים  משיחה 
עם הצעיר, עלה כי זו לא הפעם 
תושב  ערבי  שעובד  הראשונה 
הרשות  מכה בו וקושר אותו עם 
הצעיר  של  לדבריו  נצמד  ניילון 
הרא־ הפעם  לא  גם  זו  כי  עולה 

שונה שההתעללות צולמה.
פנה  הוא  הצעיר  לדברי 
שלו  למנהלים  פעמים  מספר 
שההתעללות  אלא  בשופרסל 
גביר  בן  איתמר  עו"ד  נמשכה. 
עם  יחד  למשטרה  מחר  יגיע 
כן  כמו  תלונה.  להגשת  הצעיר 
נגד  מליונים  תביעת  יגבש  הוא 

שופרסל.

חדשות  דיווח  כך  בתוך 
0404 כי העובדים הערבים שה־

תעללו ביהודי החרדי בשופרסל 
זומנו לשימוע לקראת פיטורין.

מחקר מדאיג: אנטיביוטיקה עלולה 
להגביר סיכון לסרטן המעי הגס

השימוש הגובר באנטיביוטיקה ממשיך להדאיג חוקרים: כעת נחשף במחקר 
חדש כי ישנו קשר בין נטילת אנטיביוטיקה בתדירות גבוהה לסיכון גבוה יותר 

ללקות בסרטן המעי הגס
מ‡: יר‡ל לבי‡

אנ־ בתרופות  השימוש 
בשנים  וגובר  הולך  טיביוטיות 
מודאגים  ומומחים  האחרונות 
הטווח  ארוכות  מההשלכות 
מכך.  כתוצאה  להיות  שעלולות 
בין שנת 2000 ל-2010, נצפתה 
בצריכת  אחוז   35 של  עלייה 
שמסתכם  מה  אנטיביוטיקה, 
שנה.  מדי  מנות  מיליארד  ב-70 
אנ־ מנות  ב-10  מדובר  כלומר, 

בכדור  אדם  לכל  טיביוטיקה 
הארץ.

בכתב  שפורסם  מחקר 
קשר  מצא   Gut המדעי  העת 
באנטי־ שימוש  בין  מטריד 
לסרטן  מוגבר  לסיכון  ביוטיקה 
דיונים  אחריו  וגרר  הגס  המעי 
הרפואה,  בקהיליית  נרחבים 
בא־ וגובר  ההולך  השימוש  בשל 
האחרונות.  בשנים  נטיביוטיקה 

כי  נמצא  מחקר  באותו  מנגד, 
להפחית  עלולה  אנטיביוטיקה 

סיכון לסרטן החלחולת.
הש־ המחקר,  במסגרת 

מידע  במאגר  החוקרים  תמשו 
 ,1989-2012 בשנים  שנאסף 
שנ־ רפואיים  רישומים  הכולל 

אנשים  מיליון  מ-11.3  לקחו 
קליני־ ומ-674  אנונימי  באופן 
בריט־ ברחבי  רופאים  של  קות 
ניה. בין היתר, כללו הרישומים 
שנרשמו  התרופות  על  דיווחים 
למטופלים,  הרופאים  ידי  על 
הרופאים  והמלצות  המינון 
התרופה.  נטילת  לאופן  באשר 
הנתונים  את  חילקו  החוקרים 
בחלק  והשתמשו  חלקים  לשני 
אלף  כ-19  של  מידע  שכלל 
שלקו   40-90 בגילאי  אנשים 
וכ-9,000  הגס  המעי  בסרטן 
אנשים שלקו בסרטן החלחולת. 
מידע  החוקרים  אספו  בנוסף, 

שלא  אנשים  אלף  כ-137  של 
והחלחולת  המעי  בסרטן  לקו 
המתאים  הגילים  בטווח  והיו 

למחקר.
להפתעתם, גילו החוקרים 
כי כאשר צורכים אנטיביוטיקה 
חיידקים  להרוג  שמטרתה 
גם  מושמדים  מחלות  מחוללי 
מה   - במעי  'טובים'  חיידקים 
לחיידקים  למעשה  שמאפשר 
בגוף  להתרבות  אחרים  רעים 
גם  שניחשתם,  כמו  ביניהם,   -
מס־ להיות  שעלולים  חיידקים 
רטנים. עם זאת, סייגו החוקרים 
שקשה לקבוע  את המחקר בכך 
של  ישיר  קשר  אכן  קיים  כי 
והמידע  מאחר  ותוצאה,  סיבה 
לגבי  מידע  כלל  לא  שנאסף 
המשתתפים.  של  החיים  אורח 
משמעו־ להיות  שעשוי  מידע,  
תי בקביעת הסיבה להתפתחות 

סרטן. 



11יום ראשון כ"ד מנחם אב תשע"ט 25/08/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

דובר צה"ל חשף אמש קרוב לחצות:

סוכל ניסיון פיגוע של כוח קודס האיראני בשטח ישראל; 
סוללות כיפת ברזל נפרסו בצפון

חיל האוויר תקף מיליציות שיעיות בשטח סוריה • הפיגוע היה אמור לצאת אל הפועל ביום חמישי באמצעות רחפנים • בצפון נערכים לתגובה • ראש הממשלה 
נתניהו, שנמצא בדרכו לקריה: "לאיראן אין חסינות בשום מקום, כוחותינו פועלים בכל גזרה נגד תוקפנותה"

מ‡: מ. יו„

צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב מספר יעדי 
בסוריה.  לדמשק  מזרח  דרום  עקרבה  בכפר  טרור 
התקיפה בוצעה נגד פעילי כוח קודס האיראני ומי־
בקידום  האחרונים  בימים  שעסקו  שיעיות  ליציות 

פיגוע נגד מטרות ישראליות משטח סוריה.
נתניהו  בנימין  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
סיכלנו  גדול,  מבצעי  להתפתחויות: "במאמץ  הגיב 
ומלי־ האיראני  קודס  כוח  של  ישראל  נגד  תקיפה 
חסי־ אין  לאיראן  ואומר:  חוזר  אני  שיעיות.  ציות 
נגד  גזרה  בכל  פועלים  כוחותינו  מקום.  בשום  נות 
התוקפנות האיראנית. הקם להורגך השכם להורגו. 
נגד  לפעול  נמשיך  תרחיש.  לכל  להיערך  הנחיתי 
ביט־ למען  ובאחריות  בנחישות  ושלוחותיה  איראן 

חון ישראל".
מספר  שיגור  בתכנון  כלל  שסוכל  הפיגוע  מתווה 
צה"ל  מדובר  ישראליות.  מטרות  נגד  חמושים  רחפנים 
נמסר: "צה"ל נמצא במוכנות גבוהה להמשך הגנה ופעולה 
ככל שיידרשו נגד כוונות לפיגוע נגד מדינת ישראל ורואה 

אחראים  הסורי  ובמשטר  באיראן 
ישירים לניסיון הפיגוע שסוכל".

צה"ל:  מדובר  נמסר  עוד 
"אנחנו ערוכים למגוון רחב של 
הידיעות  סוכנות  תרחישים". 
"סאנא"  בסוריה  הממלכתית 
דיווחה כי פיצוצים נשמעו בר־
מערכת  וכי  דמשק  הבירה  חבי 

ההגנה האווירית הופעלה.
בסוריה,  הדיווחים  פי  על 
מערכות ההגנה האווירית "הת־
מודדו עם כמה עצמים עוינים".  
עוד עולה מהדיווחים הערביים 
בשלושה  התבצעה  התקיפה  כי 
גלים, שבמהלכם שוגרו 10 טילי 
קרקע-קרקע מישראל. לפי כלי 
התקיפות  ערביים  תקשורת 
אווירית  ותנועה  הסתיימו  טרם 
בשמי  זו  בשעה  מתקיימת  ערה 

סוריה.

mailto:b109910@gmail.com
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אלפי עובדי 
משרד החינוך 

ישובו היום 
לעבודה סדירה

העובדים מוחים על הגדלת עומס העבודה עליהם בעקבות 
רפורמות שונות במשרד

מ‡: יר‡ל לבי‡

הסתד־ בין  שנערכה  בהידברות 
רות עובדי המדינה, ועד עובדי משרד 
אגף  החינוך,  משרד  הנהלת  החינוך, 
המדי־ שירות  ונציבות  באוצר  השכר 
נה, סוכם כי החל מהיום (יום א') ישבו 
הצדדים למו"מ מתוך מטרה ליישב את 
המש־ את  ולסיים  ביניהם  המחלוקות 
עובדי  של  עבודתם  לתנאי  הנוגע  בר 

משרד החינוך.
החי־ משרד  עובדי  לכך  בהתאם 
יוד־ סדירה.  לעבודה  היום  ישובו  נוך 
חלק  שאינם  בעובדים  מדובר  כי  גש 
הספר  בבתי  והחינוך  ההוראה  מצוותי 

ובגנים.
יו"ר ועד עובדי משרד החינוך 
העובדים  כי  סיפרה  כהן  שלומית 
העבודה  עומס  הגדלת  על  מוחים 
שונות  רפורמות  בעקבות  עליהם 
או  השכר  הגדלת  ללא  במשרד, 
לדבריה,  חדשים.  תקנים  הקצאת 
בהן  שנתיים  לאחר  החלה  השביתה 
הנה־ עם  ומתן  במשא  הוועד  נמצא 
"הרפו־ תוצאות.  ללא  המשרד,  לת 
העבודה  וכמויות  מתקדמות,  רמות 
בצורה  אלינו  מועברים  והעומסים 
שי־ "אין  כהן,  אמרה  מידתית",  לא 
הלימה  אין  שלנו,  לשכר  הולם  פוי 
שמבצעים  למשימות  הדרגות  בין 
העובדים. השכר נמוך גם ביחס למ־
הגדול  המשרד  זה  אחרים.  שרדים 
תל־ מיליון  ב-3.2  שמטפל  ביותר 
אנ־ מקומיות.  רשויות   259 מידים, 

חנו עובדים מול שני ארגוני עובדים 
גדולים – הסתדרות וארגון המורים, 
תקציב  המקומי.  השלטון  מרכז  מול 
עצמו  הכפיל  כמעט  החינוך  משרד 
אבל  האחרונות,  השנים  בחמש 
הן  הזו  בתקופה  גדל  לא  האדם  כוח 

במטה והן במחוזות."
מדאיג  המצב  המורים  אצל  גם 
בסי־ עדיין   – הלימודים  שנת  ופתיחת 
מן שאלה. יו"ר ארגון המורים, רן ארז, 
הודיע ברביעי שעבר כי הארגון החליט 
לא לפתוח את שנת הלימודים הקרובה 
ב-1 בספטמבר. "15 שנה לא השבתנו 
לצע־ אך  הלימודים,  שנת  פתיחת  את 
רנו מה שקורה בשנים האחרונות הוא 
והמורים  בבחירות  נמצאת  שהמדינה 

קורסים", הסביר ארז.
להמשיך  מסרבים  "המורים 
הממשלה",  של  החבטות  שק  להיות 
האוצר  "משרדי  שהוסיף:  ארז,  ירה 
אקוטיות  מבעיות  מתעלמים  והחינוך 
האח־ השנים  בשש  ישראל.  מורי  של 
רונות התקיימו ארבע מערכות בחירות 
מתקיים  לא  מכך  וכתוצאה  בישראל, 
רצף שלטוני, כאשר מי שנפגעים יותר 
עליהם  שמעמיסים  המורים,  הם  מכל 
פותרים  ולא  משימות  עוד  פעם  בכל 
להם בעיות קיימות במערכת החינוך".

של  הדרישות  "רוב  כי  ציין  הוא 
הח־ בקבלת  נוגעות  המורים  ארגון 
עלות  דורשות  ואינן  הכרחיות  לטות 
"מערכת  לדבריו,  נוספת".  תקציבית 
וממשלה  חינוך  לשר  זקוקה  החינוך 

מתפקדים".

אישה הוכשה ע"י 
נחש צפע בשומרון

חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים בלינסון במצב יציב עם סימני הכשה 
ביד • הנחש נלכד

מ‡: יר‡ל לבי‡  

במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון 
התקבל קריאה על אישה בת 56 שהוכשה 
בידה ע"י נחש צפע בחצר בעת שטיפלה 
בחיות בחצר הבית בית במועצה אזורית 

שומרון.
בכ־ נמצא  הנחש  כי  הבחין  הצוות 
לבית  לדווח  ומיהרו  חיים  בעלי  של  לוב 
החולים כי מדובר בנחש צפע כדי שיהיו 

ערוכים עם הנסיוב שהיא צריכה לקבל.
חובש רפואת חירום במד"א אלכס 
את  ראינו  הבית  "בחצר  סיפר:  רומוב 
סימני  עם  מלאה  בהכרה  כשהיא  האישה 

הנחש  את  ראינו  ביד.  הכשה 
בחצר  חיים  בעלי  של  בכלוב 
טיפלה  שהיא  לנו  וסיפרו 
כשהנחש  הבית  בחצר  בחיות 

הכיש אותה. 
העלנו אותה לאמבולנס 
חולים.  לבית  אותה  ופינינו 
מכיוון שראינו את הנחש ויד־
בוודאות  שמדובר  לזהות  ענו 
באמ־ העברתי  צפע  בנחש 
מד"א  של   101 מוקד  צעות 
מנת  על  החולים  לבית  דיווח 
שהם יערכו להגעתנו עם הנ־

סיוב שהיא צריכה לקבל."
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במקום 530730

3 חלקיםחליפה ח"ב

חה20%כל מוצרי ברודווי
הנ

הלבשה כללית

נם
מותגי וולטקס מדיסון1+4חי

י

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

ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

אין כפל מבצעים,
הזול מביניהם, עד גמר המלאי,

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

במקום 330450חליפה ח"ב

מבצע בין הזמנים זה ההזדמנות שלך

להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית באיכות בלתי מתפשרת - במחיר משתלם!

המבצע כולל מוצרי איכות של מותג הבית 'ברודווי'

בין התאריכים: י"א אב - כ"ט אב בלבד

חליפה

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

גורמים אמריקנים: ישראל תקפה בעיראק
גורמים אמריקנים אמרו לעיתון "ניו יורק טיימס" כי ישראל היא שתקפה לאחרונה מחסני תחמושת בעיראק

מ‡ פ. יוחנן

"ניו  לעיתון  אמרו  בכירים  אמריקנים  גורמים  שני 
יורק טיימס" כי ישראל היא שתקפה לאחרונה מחסני תח־

מושת בעיראק של ארגונים שפועלים בחסות איראנית.
לעיתון  אמר  התיכון  במזרח  מודיעין  גורם 

לבגדד  מצפון  בסיס  ישראל  תקפה  ביולי,  ב-19  כי 
להעברת  באיראן  המהפכה  משמרות  את  ששימש 
טילים  משלוח  הושמד  זו  בתקיפה  לסוריה.  נשק 
מדויקים לטווח של 200 קילומטרים, לדברי הגורם.
בימים האחרונים פרסמה חברת הלוויין היש־

ראלית ISI תמונות המראות את הנזק שנגרם באחת 
התקיפות המיוחסות לישראל בעיראק. מהצילומים 
בחברת  קונטיינרים.  ניזוקו  שבתקיפה  לראות  ניתן 
משנה  מפיצוצי  נגרם  שהנזק  ייתכן  כי  העריכו   ISI

מחומרי נפץ שאוחסנו בקונטיינרים.

עלייה של 2% 
בתפוסת מלונות 
בחצי הראשון 

של 2019
בפילוח על פי יישובים, באילת 

הייתה תפוסת החדרים הגבוהה 
ביותר • בחודש יולי מספר הלינות 
במלונות התיירות הסתכם בכ-2.5 

מיליון לילות
מ‡ פ. יוחנן

השנה  של  הראשונים  החודשים  בשבעת 
התיירות  במלונות  לינות  מיליון   14.7 נרשמו 
בארץ ותפוסת המלונות עמדה על 69% - גידול 
אשת־ המקבילה  התקופה  לעומת  כ-2%  של 
מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  קד, כך 
של  לינות  היו  מהלינות   48% כי  ציינו,  בלמ"ס 
יישו־ פי  על  בפילוח  מיליון.  כשבעה   – תיירים 
בים, בתל אביב הייתה תפוסת החדרים הגבוהה 
ביותר – 77%. התפוסה בחדרי בתי המלון בירו־
שלים עמדה על 70.5%, במחוז הצפון – 63.1%, 
ובמחוז   ,60%  – מרכז  במחוז   ,61.8%  – בחיפה 

דרום 69.6%.
יולי  בחודש  כי  הלמ"ס,  מנתוני  עולה  עוד 
מספר הלינות במלונות התיירות הסתכם בכ-2.5 
מיליון, מתוכם כ-34% היו של תיירים וכ-66% 
של ישראלים. השינויים ביולי לעומת החודשים 
רבים  ישראלים  של  מיציאתם  נבעו  הקודמים 
לחופשות. אמנם נתב"ג עמוס במספרי שיא יש־
ראלים הטסים לחופשות בחו"ל לנוכח המחירים 
הזולים יחסית לתל אביב, ירושלים ואילת בחלק 
שעבר  בחודש  נפשו  רבים  אבל  הנופש,  מאתרי 

גם בארץ. 
למרות סגירת נמל התעופה באילת ושדה 
נרשמה  ביותר  הגבוהה  התפוסה  אביב,  בתל  דב 
אביב- תל  דורגה  השני  במקום   .88% – באילת 
יפו – 81%. לעומת זאת, בירושלים תפוסת הח־
דרים בבתי המלון בחודש שעבר עמדה על 62% 
בלבד ובים המלח על 69%. בלמ"ס ציינו עוד, כי 
בני־ התיירים  לינות  מספר  של  השנתית  ברמת 
שלושת  סמך  על  חושבה  אשר  העונתיות,  כוי 
החודשים האחרונים (מאי-יולי) היו 11.7 מיליון 
החודשים  בשלושת  מילון   12.4 לעומת  לינות 
במספר  היחסית  הירידה  בשל  זאת,  הקודמים. 
החזק  השער  רקע  על  לארץ,  שהגיעו  התיירים 
של  השנתית  הרמה  המחייה.  ויוקר  השקל  של 
אשר  עונתיות,  בניכוי  הישראלים  לינות  מספר 
האחרונים  החודשים  שלושת  סמך  על  חושבה 
לעומת   3.6% של  עלייה   – מיליון   13.9 הייתה 

שלושת החודשים הקודמים. 
התאחדות  שפרסמה  מנתונים  כך,  בתוך 
עלייה  נרשמה  יולי  בחודש  כי  עולה,  המלונות 
ותיירים  ישראלים  של  הלינות  במספר  של 8% 

לעומת החודש המקביל אשתקד.
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תוכניות בנייה במרכז מסכנות את הירקון
מנהל רשות נחל הירקון מתריע שעבודות שיקום של שנים ארוכות עלולות לרדת לטמיון: "התוכניות להכפלת 

האוכלוסייה באזור עלולות להפוך לפצצת זמן לנחל"
מ‡ פ. יוחנן

את  שהפכו  ארוכות,  שיקום  שנות  לאחר 
המפותל  בתוואי  ירוקה  לריאה  הירקון  נחל 
שלאורך 28 הקילומטרים מהמעיינות בראש העין 
עד לשפך ברדינג בתל אביב, נשקפת כעת סכנה 
לאיכות המים בנחל המיתולוגי, בעקבות תוכניות 
הנרחבות.  התשתית  ועבודות  המסיביות  הבנייה 
להכפלת  להביא  שאמורות  הבנייה,  "תוכניות 
לפ־ להפוך  עלולות  המרכז,  באזור  האוכלוסייה 
פעולות  יתבצעו  לא  אם  הירקון  לנחל  זמן  צצת 

ולשדרוג  המים  טיהור  מכוני  קיבולת  להגדלת 
מערכות הביוב והניקוז", מזהיר מנהל רשות נחל 

הירקון ד"ר דוד פרגמנט.
מי־ מאות  להשקיע  צורך  יהיה  להערכתו, 
ליוני שקלים בשנים הבאות - קודם כל כדי לש־
הירקון.  שבגזרת  השפכים  טיהור  מכוני  את  דרג 
לעמוד  יוכלו  לא  הנוכחית  במתכונתם  "המכונים 
האצת  בשל  הצפויים  הכבדים  השפכים  בעומסי 
הבנייה והגידול המואץ באוכלוסייה", הוא מזהיר. 
"נצטרך להגיב להיקפי הבנייה. עלינו למנוע הזר־
מת מי שפכים לירקון. שנים ארוכות אנו פועלים 

לשיקומו וכבר הגענו להישגים". 
לדבריו, "כבר כיום יש המון תוכניות בנייה 
האוכלוסייה  להכפלת  יביאו  הארוך  שבטווח 
גן,  רמת  אביב,  תל   - לנחל  הנושקים  ביישובים 
תקווה  פתח  השרון,  הוד  השרון,  רמת  ברק,  בני 
השרון"."חשוב  דרום  האזורית  המועצה  ויישובי 
שטחים  מציף  שהירקון  היכן  בנייה  לאסור  גם 
יש   .1992 בחורף  שקרה  כפי  שיטפונות,  בעת 
לכוון את הבנייה כך שלא תהיה באזורי ההצפה", 
אומר עוד פרגמנט, הדורש לשמר את אגן הניקוז 

של הירקון, ששטחו כ־1,800 קמ"ר. 

איראן ביצעה ניסוי בטיל חדש: 
"פועלים להגביר את ההרתעה"

חוסיין סלאמי, מפקד הזרוע הצבאית של הממשל האיראני, הודיע על ניסוי מוצלח בנשק חדש, אך לא פירט האם 
מדובר בטיל לשימוש התקפי או הגנתי

מ‡ פ. יוחנן

חוסיין  הגנרל  המהפכה,  משמרות  מפקד 
ני־ ביצעו  המהפכה  משמרות  כי  הודיע  סלאמי, 
סוי מוצלח בטיל חדש, אך לא העניק פרטים על 
במערכות  ניסויים  מבצעת  תמיד  "ארצנו  הטיל. 
הגנה ומערכות אסטרטגיות במטרה להעצים את 
מאזן ההרתעה שלנו", אמר סלאמי והוסיף, "את־

מול היה יום מוצלח לאומה".
מתוחה  בתקופה  מגיע  הטילים  ניסוי 

במיוחד במפרץ הפרסי, לאחר שבחודשים האח־
מהלומות  החליפו  ואיראן  הברית  ארצות  רונים 
דיפלומטיות ואף ביצעו פעולות צבאיות טקטיות 
ישראל  כי  דווח  לכך  בנוסף  השנייה.  נגד  אחת 
פעלה בעיראק נגד מטרות איראניות. בין השאר, 
שנכש־ לאחר  נוסף  לוויין  לשיגור  איראן  נערכת 
לה בשני הניסיונות הקודמים לעשות זאת השנה, 
זאת על רקע טענות ארה"ב לפיהן מטרת תכנית 

הלוויינים היא לפתח את תכנית הטילים שלה. 

שם  על  החלל  מרכז  של  הלוויין  מתמונות 
איראן  כי  עולה  באוגוסט,  ב-9  שצולמו  חומייני 
הגבירה את פעילותה באחד המתקנים, וההערכה 
היא שהאיראנים מכינים את האתר לשיגור. בחו־
דש יולי אמר שר טכנולוגיית המידע והתקשורת 
של איראן, מוחמד ג'וואד אזרי ג'הרומי, כי טהרן 
הכ־ כעת,  שיגורים.  שלושה  השנה  לבצע  תכננה 
נהיד 1,  הלוויין  את  לשגר  הנראה  ככל  היא  וונה 

שפירושו בפרסית הוא "ונוס". 

פולין: הרוגים 
ופצעים 

בסערת ברקים
לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ועוד 90 

נפצעו בסערת ברקים בהרי הטטרה בדרום 
פולין • האזור נחשב פופולרי בקרב תיירים 

ישראלים רבים.
מ‡ פ. יוחנן

בהרי  שהיכו  ברקים 
פולין  שבדרום  הטטרה 
במקום  שהו  שבו  בזמן 
למו־ הביאו  תיירים,  מאות 
תם של לפחות ארבעה בני 
יותר  של  ולפציעתם  אדם 
שהוזנקו  מסוקים  מ-90. 
את  לפנות  סייעו  לאזור 

הפצועים לבתי החולים.
על  שהיו  מטיילים 
שהחלו  בעת  הטטרה  הרי 
"הסע־ כי  סיפרו  הברקים 
פתאומי,  באופן  החלה  רה 
היה  היום  שלאורך  לאחר 
במיוחד.  נעים  אויר  מזג 
הברקים היכו בהרי הטטרה 
אפשר  ואי  מטורף  בקצב 

היה להימלט מהם".
אחד  החשד  פי  על 

הברקים היכה במוט מתכת 
בגודל של 15 מטרים הניצב 
על פסגת הר "גייבונט", מה 
של  להתחשמלות  שגרם 
רבים מהמטיילים שהיו על 

ההר באותה שעה.
צ'רבינסקה,  קינגה 
ההצלה  שרותי  דוברת 
סיפרה  בפולין,  המוטסים 
כי "ארבעה מסוקים הוזנקו 
לפסגת ההר על מנת לסייע 
ובאיתור  הנפגעים  בחילוץ 
מהסערה  כתוצאה  נעדרים 
את  שפקדה  הפתאומית 

הרי הטטרה".
מהווים  הטטרה  הרי 
תיירותית  אטרקציה 
וזרים  מקומיים  לתיירים 
ישראלים  לרבות  רבים, 

רבים שנוהגים לבקר שם.

מצרים תייבא 
טקסטיל שייוצר 

בשומרון
מפעל חדש של חברה אמריקנית יוקם 

באזור התעשייה ברקן וייצר אריגים ליצרני 
ביגוד במצרים

מ‡ פ. יוחנן

"אמריקאן  חברת 
חדש  מפעל  תקים  ניטינג" 
ברקן  התעשייה  באזור 
מי־ כ-6.7  של  בהשקעה 
של  ובסיוע  שקלים  ליוני 
למעלה כ-740 אלף שקלים 
תוצרת  הכלכלה.  ממשרד 
לתעשיית  מיועדת  המפעל 

הטקסטיל המצרית.
אלי   , הכלכלה  שר 
מדובר  כי  אומר  כהן, 
לת־ משמעותית  בבשורה 
המשך  "זהו  באזור.  עשייה 
הת־ פיתוח  לתנופת  ישיר 
ויצירת  בשומרון  עשייה 

מקומות עבודה חדשים".
והרחבת  "פתיחת 
וחברות  מפעלים  פעילות 
לצד קידום התעשייה והת־
המדינה,  רחבי  בכל  עסוקה 

ובפרי־ ושומרון  ביהודה 
משימה  היא  בפרט,  פריה 
הע־ סדר  בראש  הנמצאת 
דיפויות של משרד הכלכלה 
פועל  המשרד  והתעשייה. 
איכותית  תעסוקה  ליצירת 
בייצור  הפריון,  ולהעלאת 
גבוהה,  באיכות  משרות 
והכלכ־ התעשייה  וקידום 

לה", הוסיף כהן.
המוע־ ראש  דגן,  יוסי 
הודה  שומרון,  האזורית  צה 
"המועצה  כי  ואמר  לשר 
תמשיך לקדם במרץ את הת־
עתיד  זהו  בשומרון,  עשייה 
היא  התעשייה  ההתיישבות, 
לה־ ביותר  החשוב  המנוף 
צעד  זהו  וצמיחה,  תפתחות 
נוסף בדרך להפיכת השומרון 
ולקידום  תעשייה  למעצמת 

הכלכלה באזור".
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הלוואות חוץ בנקאיות
עד 100,000 ש"ח
לימי בין הזמנים והחגים
באישור מיידי ללא ערבים

077-350-0405
ak9391@gmail.com

ישראל

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 

עובדים מסין 
ינקו את 

רחובות בת ים
הפועלים הסינים ילונו באזורים 
שבהם יש דיור מוזל, כמו יפו • 
המטרה היא להעלות את מספר 

מנקי הרחובות בבת ים ולשפר את 
חזות העיר
מ‡ פ. יוחנן

משא  מנהל  ברוט  צביקה  ים  בת  העיר  ראש 
הני־ עובדי  את  סיני שיחליף  תאגיד  להבאת  ומתן 
בכ-250  בעיר,  והזרים  הישראלים  והגינון  קיון 
''ידיעות אחרונות'' דווח כי  עובדים מסין. בעיתון 
ברוט נפגש בבייג'ינג עם נציגי כמה חברות והציע 
להם תקציב שנתי ראשוני של כ-65 מיליון שקל, 

שכיום משולם לקבלנים הישראלים.
סמוכים  באזורים  ילונו  הסינים  הפועלים 
שבהם יש דיור מוזל, כמו יפו. המטרה של המהלך 
המשמעותי היא להעלות את מספר מנקי הרחובות 

בבת ים ולשפר את חזות העיר בעלות נמוכה.
בשנים  הצליחו  לא  המקומיים  "הקבלנים 
האחרונות להשתלט על העבודה בצורה מלאה, אך 

הגדילו מאוד את החיובים שלהם", אמר ברוט.
התמורה  הוא  הסינים  העובדים  של  "היתרון 
הגבוהה מול העלות המעט נמוכה יותר. החריצות, 
והעלות  אוויר  מזג  תנאי  בכל  העבודה  היעילות, 
מנקי  מספר  את  להגדיל  מאפשרות  יותר  הזולה 
ואף  הקיים,  התקציב  את  להגדיל  בלי  הרחובות 

לחסוך מעט", הסביר ראש העיר בת ים.

הסכם סחר היסטורי בין ישראל 
לדרום קוריאה

רה''מ נתניהו: ''שיתוף הפעולה יטיב עם שתי הכלכלות שלנו. 
יכפיל את היקף הסחר בינינו, שכבר עכשיו עומד על שני מיליארד 

וחצי דולר''
מ‡ פ. יוחנן

שרת  עם  נפגש  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הסחר של דרום קוריאה יו מיונג-הי יחד עם שר הכ־
לכלה והתעשייה אלי כהן, בלשכת רה"מ בירושלים.
״יש לנו הסכמי סחר עם מדינות אחרות בעו־
לם, כמו ארה"ב, מדינות אירופה ועוד, אך זהו הסכם 
כלכלה  עם  לנו  שיש  מסוגו  הראשון  החופשי  הסחר 
אסיאתית, ועוד איזו כלכלה, כלכלה מובילה בזירה 

העולמית, כלכלה מתקדמת ותוססת", אמר נתניהו.
שי־ ותוססת,  מתקדמת  כלכלה  היא  ''ישראל 
שלנו.  הכלכלות  שתי  עם  יטיב  בינינו  הפעולה  תוף 
אני בטוח שזה יכפיל את היקף הסחר בינינו, שכבר 
עכשיו עומד על שני מיליארד וחצי דולר, והוא יוסיף 
הצרכנים  עבור  עלויות  יוזיל  גם  זה  בהרבה.  לגדול 
רכבים  על  המע"מ  הסרת  למשל  כמו  הישראלים, 

קוריאנים''.
''חילופי  הוסיף:  הממשלה  ראש 
יתרון  לנו  יעניקו  בינינו  הטכנולוגיות 
יש־ עם  כמו  מברך,  אני  לעתיד.  עצום 
ראל כולו, על הרחבת שיתוף הפעולה 

בין שתי מדינותינו".
אמר  מיונג-הי  יו  הסחר  שרת 
הסכם  זהו  שציינת,  "כפי  בפגישה: 
המ־ שתי  בין  ומשמעותי.  היסטורי 
מן  הרבה  יש  וישראל,  קוריאה  דינות, 
משלימות  שלנו  והכלכלות  המשותף 
ההסכם  בסיס  על  השנייה.  את  אחת 
את  הלאה  שנקדם  בטוחה  אני  הזה, 
את  גם  כמו  שלנו,  וההשקעה  הסחר 

שיתוף הפעולה הטכנולוגי שלנו".
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חיבור מהיר מבנימין למרכז: אושר 
ביצוע להרחבת כביש 446

שר התחבורה ציין כי בקרוב תוצג תוכנית אב לחומש של מערכת כבישים ותחבורה ציבורית לכלל יהודה 
ושומרון אשר תהווה מהפיכה משמעותית למצב הקיים לראשונה מאז תחילת ההתיישבות ביו"ש

מ‡: יר‡ל לבי‡

במעמד שר התחבורה בצלאל סמוט־
ריץ וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, נערך 
מפגש תכנון לקראת תחילת העבודות לה־
את  משמעותית  שישפר   446 כביש  רחבת 
מערב  מאזור  הבאים  לנהגים  הנסיעה  זמן 

בנימין.
במפגש סוכם על כניסה לביצוע הכ־
ביש החל מתחילת 2020 מצומת שילת עד 
שני  כיוון  בכל  שיכלול  עילית,  למודיעין 
נתיבי רכבים, נתיב תחבורה ציבורית ונתיב 
אופניים. בנוסף, אושר תכנון המשך הכביש 
כהמשך  ניל"י  היישוב  עד  עילית  ממודיעין 

ישיר להרחבה של המקטע הראשון.
הקמה  על  הורה  סמוטריץ  השר 
מיידית של רמזורים בשני צמתים מרכזיים 
וחשמונאים,  עילית  למודיעין  בכניסות   -
כדי להקל על מעבר הרכבים בעת העבודות 

וזרימת התנועה.
בהמשך המפגש, העלו אנשי המועצה 
נושאים  בנימין  במערב  היישובים  ומזכירי 
הת־ משרד  של  מענה  דורשים  אשר  רבים 

חבורה כמו כביש המחבר בין גוש טלמונים 
והתקנת  נריה  בצומת  טיפול   ,443 לכביש 

תאורה בכבישים.
כמו כן, שר התחבורה ציין כי בקרוב 
כבי־ מערכת  של  לחומש  אב  תוכנית  תוצג 
שים ותחבורה ציבורית לכלל יהודה ושומ־
רון אשר תהווה מהפיכה משמעותית למצב 
ההתיישבות  תחילת  מאז  לראשונה  הקיים 

ביו"ש.
הוא   446 "כביש  סיכם:  סמוטריץ 
לא  מזמן  שכבר  ראשי  תחבורה  עורק 
האוכלוסיה  של  התחבורה  לנפח  מתאים 
תלך  ועוד  וגדלה,  הולכת  השם  שברוך 
בתחילת  כבר  בנימין.  מערב  באזור  ותגדל, 
לכל  השם  בעזרת  אותו  נבצע  הבאה  השנה 
מודיעין  שילת עד  שמצומת  המקטע  אורך 
נילי  צומת  עד  גם  בתכנון  ונמשיך  עילית 
אחד  זה  הבא.  בשלב  לביצוע  להכין  כדי 
מהמוצדקים  הוא  שלו  שהביצוע  הכבישים 
ביותר ובעזרת השם נהפוך אותו לדו נתיבי 
תח־ לנתיבי  בנוסף  אורכו  לכל  מסלולי  דו 
מענה  ניתן  הכיוונים.  בשני  ציבורית  בורה 
צומת  רמזור  באמצעות  הביניים  לתקופת 

חשמונאים וצומת הכניסה למודיעין עילית 
הביצוע.  גמר  עד  התושבים  על  להקל  כדי 
לכבי־ הקואליציוניים  הכספים  עידן  תם 
נפרד  בלתי  חלק  הם  ושומרון  יהודה  שים. 
ממדינת ישראל והכבישים בהם ייכנסו לת־
כניות העבודה הכלליות של משרד התחבו־
רה, בדין ולא בחסד. מי שרוצה לפתח את 
ההתיישבות ולהביא אליה עוד חצי מיליון 
תושבים חייב לפרוש רשת תשתיות תחבו־

רה מתקדמות."
ראש מועצת בנימין ישראל גנץ: "אני 
המתמשכת  ההירתמות  על  לבצלאל  מודה 
צי־ של  שנים  אחרי  ההתיישבות.  לטובת 
התחבורה  מערכי  וייעול  לשיפור  פייה 
בבנימין, אנו חווים בתקופה האחרונה שי־
הרחבות  לקראת  בכבישים  דרסטיים  נויים 

משמעותיות לרווחת התושבים.
אנחנו מרגישים את הפעילות בתקו־
פה האחרונה ברחבי בנימין ואין ספק שזה 
בצלאל  של  המוצלחת  בהובלתו  מסתייע 
כץ  ישראל  היוצא  התחבורה  לשר  וכמובן 
על הדחיפה, ביחד עם אנשי משרדו וחברת 

נתיבי ישראל."

ושבו בנים לגבולם:

צעירה יהודייה יחד עם בתה 
התינוקת חולצו בשלום מעזה
מפגש מרגש בין אמא לבתה בגבול עזה ביום חמישי האחרון • בנצי גופשטיין, המתמודד לכנסת 

מטעם מפלגת 'עוצמה יהודית' מגולל את סיפורה של גלית פופוק, שהייתה נשואה לפלשתיני 
וחולצה מעזה לפני 13 שנה • כעת חולצה בתה שהייתה בת 8 כשאמה חזרה לישראל, יחד עם 

בתה התינוקת
מ‡: יר‡ל לבי‡

ארגון  יו"ר  אמש  שהעלה  בסרטון 
החבר־ לרשתות  גופשטיין  בנצי  להב"ה 
תיות, הוא חושף היכן הוא היה ביום חמישי 
העליון  המשפט  שבבית  בשעה  האחרון, 
הרפורמית  התנועה  בבקשת  דיון  התקיים 

לפסול את מועמדותו מלרוץ לכנסת.
בזמן  כי  גופשטיין  חושף  בסרטון, 
במ־ שהה  היום,  שעות  כל  ולאורך  הדיון 
מבצע  ניהל  שם  עזה,  שבגבול  ארז  חסום 
לתינוקת,  אם  יהודייה,  צעירה  של  חילוץ 
שחולצה מתוך עזה והושבה לשטח ישראל.
של  סיפורה  את  מגולל  גופשטיין 
לפלשתיני  נשואה  שהייתה  פופוק,  גלית 
החילוץ  בזמן  שנה.  לפני 13  מעזה  וחולצה 
דאז, יצאה מעזה עם שלושה ילדים, כאשר 
3 בנות נשארו אצל בעלה הפלשתיני - בי־
ניהן בתה הבכורה, שהייתה אז בת 8 בלבד.
פו־ של  בעלה  נהרג  השנים,  במהלך 
לפני  האוויר.  חיל  של  בהפצצה  בעזה  פוק 
ובי־ לגופשטיין  פופוק  פנתה  שנים,  מספר 
לחילוץ  להב"ה  ארגון  של  סיועו  את  קשה 

ארגון  מאמצי  בעקבות  הנותרות.  בנותיה 
להב"ה, נוצר קשר בין גלית לביתה, לאחר 
נתק שהיה קיים בזמן שהאמא גלית היתה 

בישראל.
פניה  נעשתה  איתן,  צוק  מבצע  בזמן 
בשעה  יעלון,  בוגי  דאז,  הבטחון  לשר 
בית-להיא  בשכונה  שהו  צה"ל  שחיילי 
בעזה, בה שהתה ביתה של פופוק, בבקשה 
בחילוצה  שיסייעו  החיילים  את  להפעיל 
התינו־ ובתה  גלית)  של  (בתה  יסמין  של 
קת, אך יעלון סירב. גופשטיין, אשתו ענת 

בגלל  ארז  למחסום  הגיעו  גלית  והאמא 
הוצאתה  את  יאפשרו  שאולי  אינדיקציה 
שכאמור,  מה   - מעזה  פופוק  של  בתה  של 

לא קרה בסופו של דבר.
ביום חמישי האחרון, בזמן קיומם של 
של  בעניינו  העליון  המשפט  בבית  הדיונים 
יחד  מעזה  גלית  חולצה  כאמור,  גופשטיין, 
היו  לו  מרגש,  ובמפגש  התינוקת,  בתה  עם 
את  פגשה  ואשתו,  גופשטיין  גם  שותפים 
אמה במחסום ארז, לאחר 14 שנה שלא ראו 
של  כבירים  מאמצים  לאחר  זאת  זו;  את  זו 
פעולה  בשיתוף  להב"ה,  וארגון  גופשטיין 
מולא מהליכוד,  פטין  וח"כ  נהון  צופיה  עם 

שסייעו להצלחת המבצע.
שה־ "בזמן  כי  אומר  גופשטיין  בנצי 
המלחמה  את  להגדיר  מנסים  רפורמים 
בהתבוללות כגזענות, ארגון להב"ה ימשיך 
במאמצים להביא את שתי הבנות הנוספות 
ליסמין  ולעזור  בעזה,  שנותרו  גלית  של 
במאבק  נמשיך  בישראל.  להשתקם  ולאמה 
בנות  של  לצידן  תמיד  ונעמוד  בהתבוללות 

ישראל - ככל שיידרש מאיתנו".

בעקבות נשיכות 
לוטרה: מסלול בצפון 

נסגר למטיילים
לאחר שהתקבלו שני דיווחים על נשיכות של מטיילים 

על ידי לוטרה במסלול עין דיבשה שבעמק החולה, 
הוחלט לסגור אותו • גור לוטרה שנמצא במקום הועבר 

לבית החולים לחיות בר
מ‡ פ. יוחנן

מסרה  והגנים  הטבע  רשות 
שני  התקבלו  האחרונים  בימים  כי 
על- מטיילים  נשיכות  על  דיווחים 
דיבשה  עין  במסלול  לוטרה  ידי 
שננשכו  המטיילים  החולה.  שבעמק 
הונחו להתחסן נגד כלבת, ובעקבות 
הדיווחים נמצא גור לוטרה שהועבר 

למעקב בבית החולים לחיות בר.
המליצה  האירוע,  בעקבות 
האזו־ למועצה  והגנים  הטבע  רשות 
המסלול  את  לסגור  עליון  גליל  רית 
עד  שבאחריותה  בשטח  שנמצא 
המועצה  נוספים.  פרטים  שיתבררו 
קיבלה את ההמלצה, וסגרה את המ־

סלול לטיולים.

והגנים  הטבע  ברשות 
בטוח  לא  כי  זאת,  עם  מבהירים, 
שהגור שנמצא הוא הפרט שנשך את 
שמדו־ ייתכן  לדבריהם,  המטיילים. 
בוגר  בפרט  או  הגור  של  באימו  בר 
אחר, אולם בשלב זה הכי נכון לסגור 
את המסלול. הם הוסיפו כי אם אכן 
יש לוטרה חולה במסלול, היא תמות 

תוך ימים ובכך האירוע יסתיים.
בשנה 2017 נרשמה התפרצות 
בא־ ותנים  כלבים  בקרב  כלבת  של 
נשבר  אף  השנה  באותה  הצפון.  זור 
ביונקים  האחרונות  השנים  של  שיא 
בכלבת  כחולים  בוודאות  שאובחנו 
כמה  נרשמו  ב-2018  גם  בישראל. 
מקרים של תקיפות מטיילים על ידי 

תנים החשודים כנגועים בכלבת.

אוסטרליה: תכנון 
לקו תעופה של 

20 שעות
חברת התעופה האוסטרלית תקיים טיסות ניסיוניות 
מניו יורק ולונדון לסידני, כדי לבדוק אם הגוף האנושי 

מסוגל לעמוד בטיסות כאלה
מ‡ פ. יוחנן

של  הלאומית  התעופה  חברת 
תקיים  ''קוואנטס'',  אוסטרליה, 
ולונ־ יורק  מניו  מצומצמות  טיסות 
צוות  חברי  רק  שעליהן  לסידני,  דון 
הגוף  אם  לבחון  כדי  נוסעים,  ומעט 
האנושי מסוגל לעמוד בטיסות ארו־

כות כאלה.
"דה  באתר  הדיווח  פי  על 
של  הדמיה  תבצע  קוואנטס  מרקר", 
ביותר  הארוכות  הישירות  הטיסות 
וע־ דרימליינר,  מטוסי  עם  בעולם, 

אשר  ונוסעים  צוות  אנשי   40 ליהם 
והערכות  בדיקות  של  סדרה  יעברו 

רפואיות.
חברה  יצליחו,  הניסויים  אם 
לה־ עשויה  האוסטרלית  התעופה 
יורק  לניו  סידני  בין  הקו  את  פעיל 

ולונדון בשנת 2022.
החליטה  לא  עדיין  קוואנטס 
או  בואינג  במטוסי  תשתמש  האם 
הארוכות  הטיסות  עבור  איירבוס 
הללו. מנכ"ל החברה אלן ג'ויס אמר 
כי ''הדברים שנלמד מטיסות הניסיון 

יהיו בעלי ערך רב".
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התרגשות בהופעה חלק חמישי בסדרת ספרי 
היכל הוראה של הגר"מ בראנסדורפר

התרגשות גדולה בעולם ההוראה וההלכה עם הופעתו לאור של חלק חמישי בסדרת ספרי היכל 
הוראה של גאב"ד היכל הוראה מגדולי פוסקי דורנו הגאון הרב משה ברנדסדורפר שליט"א שבו 

אוצר פסקים והוראות בד' חלקי שו"ע שעלו על שולחן מלכים בבי מדרשא היכל הוראה
מ‡: יר‡ל לבי‡

ההוראה  בעולם  גדולה  התרגשות 
חמי־ חלק  של  לאור  ביציאתו  וההלכה 
גאב"ד  של  הוראה  היכל  ספרי  בסדרת  שי 
הגאון  דורנו  פוסקי  מגדולי  הוראה  היכל 
הרב משה ברנדסדורפר שליט"א שבו אוצר 
פסקים והוראות בד' חלקי שו"ע שעלו על 
הוראה,  היכל  מדרשא  בבי  מלכים  שולחן 
בשילוב פסקי דין מתוך כתבי יד של אביו 
הגדול שר ההוראה הגאון מרן הקנה בושם 
זיע"א, שיוצא לאור על ידי הוצאת ספרים 
בס־ בעריכה  מיוחדת  השקעה  מתוך  'צוף', 
גנון צח וברור ובשפה בהירה באופן השווה 

לכל נפש.
לרגל  לד'   והודיה  שמחה  מעמד 
הספרים  מסדרת  החמישי,  הכרך  הוצאת 
'שו"ת היכל הוראה', על ידי תלמידי ורבני 

היכל הוראה שליט"א.
המעמד המרומם התקיים בבית הנגיד 
ממקורבי  שליט"א  הספרים  פטרון  הנכבד 
הנכבד  הנדיב  כאשר  שליט"א,  הגאב"ד 
חסותו  לפרוס  שזכה  ליה  זכו  קא  משמיא 
על כל ספרי היכל הוראה שיצאו לאור, וכן 
עריכה,  בשלבי  שהם  והכרכים  הגליונות 

חכמים  שתלמידי  השמחה  היה  נהדר  מה 
משם  כי  תורה,  של  לכבודה  בה  מסובים 
תצא הוראה לישראל, מלווה בנגינה ושירי 
סאמ־ אהרלה  ר'  המנגנים  בעלי  ע"י  קודש 
עט ור' מרדכי כהן הי"ו מבאי בית הגאב"ד 

שליט"א.
נשא דברי פתיחה בפני הקהל, הרה"ג 
ר' משה קירשנבוים רב ויו"ר ארגון 'אושר' 
בדב־ לתאר  כשהיטיב  הגאב"ד  שבנשיאות 
ריו הקולעים את הנעשה בין כותלי ההיכל, 
רב  בענין  חז"ל  ומדרשי  בגמ'  שמובא  וכמו 
פה  'ואתה  בבחינת  שיהיה  שצריך  ותלמיד 
בטוב  בתורה  פנים  וההסברת  עמדי'  עמוד 
לב כמו  כן אנו זוכים לראות מדי יום ביומו 
מדי שעה בשעה בכל פרטי הנהגת הגאב"ד 

בכל  שנתקבלו  ספריו  בתוככי  וכן  שליט"א 
ספרי  הם  הלא  באהבה  ישראל  תפוצות 
השו"ת היכל הוראה שמתייחד בשפה נעי־
מן  יוצא  ללא  נפש  לכל  השווה  באופן  מה 
אשר  המשפטים  ואלה  שכתוב  וכמו  הכלל, 
ערוך  כשולחן  הק'  וברש"י  לפניהם  תשים 
של  טעמה  לטעום  יוכל  שכאו"א  לפיהם, 

הלכה.
ובשם תלמידי ורבני היכל הוראה נאם 
שליט"א  ראזנפעלד  דוב  יעקב  הרב  הגאון 
מו"ץ שע"י היכל הוראה ומחשובי רבני קהל 
תו"א, בדבריו שזר מילות הערכה למסירות 
הרב שליט"א להעמיד אלפי תלמידים ולה־
עמידם בקרן אורה, כדי שיוכלו הם בעצמם 
לפסוק הלכות, ויורו הוראה בישראל וזה כל 

מגמתו, שמשם תצא הוראה לישראל.
אח"כ נשא הרב שליט"א דברים נעי־
והע־ הציבור  את  ריתק  שפתיו  במתק  מים 
מיד קוים לדרך הפסק ושמירה על ההלכה 
מרן  ההוראה'  'שר  אביו  ממסורת  הצרופה, 
סיפורי  הביא  כמו"כ  זיע"א,  בושם  הקנה 
המש־ על  עמידה  על  המלמדים  מאלפים 
מהמטרה,  סטיה  שום  ללא  בעקביות  מר 

ובבחינת ואל יבוש מהמלעיגים עליו.

לפני שבת: הובא למנוחות 
הבחור יוסף לוי ז"ל שטבע 

למוות במקסיקו
יו"ר זק"א: "בשיתוף פעולה של מיטב העסקנים וגופים בישראל ובחו"ל שפעלו נמרצות מסביב 

לשעון להתגבר על הבירוקרטיה הקשה, הצלחנו להביא את גופת המנוח לישראל"
מ‡: יר‡ל לבי‡

למ־ הובא  נמרצת  ובפעילות  במאמץ 
נוחות עוד לפני כניסת השבת בחור הישיבה 
הצעיר יוסף לוי ז״ל שטבע למוות בקוזומל 
שהתקיימה  העצובה  בהלוויה  שבמקסיקו. 
בבית העלמין החדש בבאר שבע הודה אב 
כל  של  המדהימה  ההתגייסות  על  המנוח 

הגורמים.
כשעה לפני כניסת השבת ליוו מאות 
בחור  את  למנוחות  משפחתו  ובני  מחבריו 
השבוע  שטבע  לוי  יוסף  הצעיר  הישיבה 

למוות בים בעיר קוזומל שבמקסיקו.
מיד עם קבלת הדיווח על מציאת גו־
פתו של המנוח, פעלו שליחי חב"ד בקוזומל 
בראשותו של השליח הרב דוד קפלין, יחד 
בכדי  ובחו"ל,  בישראל  זק"א  מתנדבי  עם 
ולהביא  הקשים  ברגעים  למשפחה  לסייע 
את  לקיים  כדי  לישראל  המנוח  של  גופתו 

ההלווייה עוד לפני כניסת השבת.
יהודה משי זהב יו"ר זק"א: "בשיתוף 
פעולה של מיטב העסקנים וגופים בישראל 
ובחו"ל שפעלו נמרצות מסביב לשעון לה־

תגבר על הבירוקרטיה הקשה, הצלחנו לה־
שישי  ביום  לישראל  המנוח  גופת  את  ביא 
עוד  ההלווייה  את  להספיק  כדי  בצהריים, 

לפני כניסת השבת".
על'  'אל  לחברת  ותודות  "ברכות 
אוסישקין,  גונן  מר  המנכ"ל  של  בראשותו 
לשר  דרעי,  אריה  הרב  הפנים  שר  ללשכת 
חב"ד  שליח  סמוטריץ',  בצלאל  התחבורה 

בקוזומל הרב דוד קפלין, מפקד זק"א גוש 
דן מיכאל גוטוויין, הרב יעקב מנוסה, הרב 
אלי פולק מנכ"ל 'איחוד הצלה', ועוד רבים 

וטובים שעשו הכל למען 'כבוד המת".
בבית  שהתקיימה  העצובה  בהלוויה 
העלמין החדש בבאר שבע הודה אב המנוח 
על ההתגייסות המדהימה של כל הגורמים 

בעזרה ובסיוע למשפחה בעת צרתם.

היום: העליה לציון מרן 
בעל ’קהילות יעקב‘ 
הסטייפלר זצוק“ל

היום העליה לציונו של מרן הגאון רבי יעקב ישראל 
קנייבסקי זצוק"ל בעל 'קהילות יעקב', במלאות שלושים 

ושלוש שנה להסתלקותו • הבוקר יום ראשון, לאחר 
תפילת שחרית כוותיקין, יעלה בנו מרן שר התורה 

הגר"ח קנייבסקי שליט"א, עם בני המשפחה ומתפללי 
בית המדרש 'לדרמן', להתפלל על הציון.

מ‡: יר‡ל לבי‡

מרן  של  לציונו  העליה  היום 
קנייבסקי  ישראל  יעקב  רבי  הגאון 
במ־ יעקב‘,  ’קהילות  בעל  זצוק“ל 
להסת־ שנה  וארבע  שלושים  לאות 

לקותו בכ"ג מנחם אב.
האחרון,  קודש  שבת  בליל 
בנו  מסר  למעריב,  שבת  קבלת  בין 
יבדלח“ט מרן שר התורה הגאון רבי 
חיים קנייבסקי שליט“א, בבית המ־
דרש ’לדרמן‘, שיעור לעילוי נשמתו 

הטהורה.
שבת  מוצאי  מאמש,  החל 
את  לפקוד  המונים  החלו  קודש, 
יעקב‘,  ה‘קהילות  מרן  של  ציונו 

בבית החיים שומרי שבת בבני ברק, 
לישועת  נרגשות  בתפילות  להעתיר 

הכלל והפרט.
לקראת יום ההילולא הותקנה 
כדי  מיוחדת,  תאורה  הציון  באזור 
לאפשר את קליטת ההמונים שפקדו 

את הציון כבר במוצאי שב“ק.
לאחר  ראשון,  יום  הבוקר 
בנו  יעלה  כוותיקין,  שחרית  תפילת 
קנייבסקי  הגר“ח  התורה  שר  מרן 
ומתפ־ המשפחה  בני  עם  שליט“א, 
להתפלל  ’לדרמן‘,  המדרש  בית  ללי 
המונים  יעלו  היום  במשך  הציון.  על 
ולהע־ שיח  צקון  לשפוך  כדי  לציון 

תיר בתפילה ובתחנונים.

הגר"ד לנדו נאם 
בפני בחורים 

בקעמפ שבמירון
מ‡: יר‡ל לבי‡

לנדו  הגר"ד  ישראל  גאון  מרן 
אמש  והתעוררות  חיזוק  משא  נשא 
באופן נדיר בקעמפ שע"י איחוד בני 
במושב  השנה  המתקיים  הישיבות 
הישי־ "בני  אמר:  במשאו  מירון. 
מקום  בכל  להראות  צריכים  בות 

המראה  את  שמכבדים  תורה  כבני 
שלהם".

ראשי  השתתפו  במעמד 
דרבקין,  צבי  רבי  הגאונים  הישיבות 
רבי יצחק אזרחי, רבי אברהם יצחק 
קוק, רבי חיים פרץ ברמן, רבי אריה 
לוי, רבי בונים שרייבר ורבי איתמר 

גרבוז.
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גפני 
ליועמ"ש: 

"תעצור את 
ההסתה נגדנו 

החרדים"
המכתב נשלח בעקבות ראש עיריית טבריה 

רון קובי וליברמן ולפיד שלא מפסיקים להסית 
בארסיות נגד הציבור החרדי

מ‡: יר‡ל לבי‡

נגד  ההסתה  בעקבות 
הב־ במערכת  החרדי  הצבור 
חירות הנוכחית פנה יו"ר דגל 
למנדלבליט,  במכתב  התורה 
כי "האפשרות  מדגיש  כשהוא 
על  הרע  לשון  תביעת  להגיש 

ציבור מסורה בידך".
גפני:  כתב  במכתבו 
לצ־ עדים,  אנו  "לאחרונה 
משמ־ להסתה  הרב,  ערנו 
החרדי  הציבור  נגד  עותית 
ביניהם  שונים  גורמים  ע"י 
ליבר־ אביגדור  לפיד,  יאיר 
עיריית  ראש  ולאחרונה  מן 
"הרגשתי  שאומר  טבריה 
אריה  בעזה,  כמו  בטיילת 
החופש  כל  את  מממן  דרעי 
חש־ על  האלו  החרדים  של 
המועצה  חברת  או  בונכם" 
סלקציה  לעשות  שמבקשת 

בכניסה לטבריה וכו'.
כי  קובע  לא  "החוק 
היא  חרדים  נגד  הסתה 
 144 הסתה וכך נאמר בסעיף 
"רדי־ העונשין:  לחוק  א' 
גילוי  ביזוי,  השפלה,  פה, 
אלימות,  או  עוינות  איבה, 
צי־ כלפי  מדנים  גרימת  או 
האוכ־ של  חלקים  או  בור 

או  צבע  בשל  והכל  לוסיה, 
למוצא  או  לגזע  השתייכות 
הסתה  לכן  לאומי-אתני". 
כנגד  אסורה,  ערבים  כנגד 
כנגד  אך  אסורה,  שחורים 

חרדים אינה אסורה".
בכנסת  מתכוון  "אני 
החוק  לשון  את  לתקן  הבאה 
חר־ נגד  הסתה  להכליל  ע"מ 
דים בתוך העונשין עם הגדרה 
הנסיבות  לאור  וזאת  מדויקת 

האמורות".
בחוק  זאת  "לעומת 
איסור לשון הרע נאמר: "לשון 
על  או  אדם  בני  חבר  על  הרע 
ציבור כלשהו, דינה כדין לשון 
אישום  כתב  יוגש  לא  הרע. 
זה  סעיף  לפי  עבירה  בשל 
המשפטי  היועץ  ידי  על  אלא 
כלו־ בהסכמתו".  או  לממשלה 

תביעת  להגיש  האפשרות  מר 
מסורה  ציבור  על  הרע  לשון 
והלשון  ההסתה  ולאור  בידך 
שע־ החרדי  הציבור  נגד  הרע 
גרועים  למעשים  להביא  לולה 
מסורה  להפסיקה,  ויש  מאד 

בידיך".
על כן דרש גפני "אבקש 
והתערבותך  בדיקתך  את 
בתהליך החמור הזה שיש לה־

פסיקו מידית".

היום זה מתחיל: עולים 
לירושלים 4 יוצא לדרך

החל מהיום ולאורך כל השבוע: עשרות אלפי משפחות חרדיות יטלו חלק באירוע בין הזמנים הגדול 
לציבור החרדי, עולים לירושלים, שמתקיים זו השנה הרביעית ברציפות

 חרי בכ :‡מ

בוצעו,  כבר  האחרונות  ההכנות 
התיאומים הנחוצים נעשו, הפינות האחרונות 
'עולים לי־ נסגרו, והכל מוכן לקראת פתיחת 
והאול־ הגדול  הזמנים  בין  אירוע  רושלים 4', 
השנה  זו  שנערך  החרדית  למשפחה  טימטיבי 

הרביעית ברציפות בירושלים. 
עשרות אלפי משפחות חרדיות צפויות 
מבילוי  ולהנות  הגדול  באירוע  חלק  ליטול 
איכותי וערכי לבין הזמנים – כמעט ללא עלות. 
המושקע,  האירוע  של  הרב  המוניטין 
לביקוש  הוביל  הסוגים,  מכל  חוויות  שכולל 
למוצאי  נכון  כאשר  לכרטיסים,  תקדים  חסר 
לחצי  בלבד  בודדים  כרטיסים  נותרו  שבת 
השני של השבוע, בעוד אלו של תחילת הש־

בוע אזלו לחלוטין. 
מארגני האירוע ממליצים לציבור להב־
טיח את מקומם בהקדם. "מי שיתעצל ויחכה 
לרגע האחרון – ימצא עצמו בלי כרטיס", הם 
מכירת  של  החריג  הקצב  לדבריהם,  אומרים. 
הכרטיסים  שגם  כך  על  מצביע  הכרטיסים 

שעוד נותרו יאזלו בתוך זמן קצר ביותר. 
מכירת  תתקיים  לא  העבר,  לקחי  לאור 
רכישה  באמצעות  רק  אלא  במקום  כרטיסים 
הסיבה  השונים.  במוקדים  פיזית  או  טלפונית 
למ־ הרצון  היא  המוקדמת  למכירה  המרכזית 
נוע מחזות של התנפלויות על כרטיסים בכני־
סות למתחם, כמו גם למנוע מצב שבו אנשים 
הכ־ ויאזלו  מאחר  יתאכזבו  למקום  שמגיעים 

רטיסים. 
את  לרכוש  ניתן  שבאמצעותו  הטלמסר 
הכרטיסים מתוכנן באופן שהוא "מזרים" את 
הימים  בין  פרופורציונלי  באופן  המבקרים 
מי־ החורגים  עומסים  שנמנעים  כך  והשעות, 

כולת הקיבולת של המתחם. 
עושים  שהם  מסבירים  המארגנים 
להשתתף  שמעונין  מי  לכל  לאפשר  כדי  הכל 
יש  דבר  של  בסופו  אך  זאת,  לעשות  באירוע 
שמ־ מה  גג,  מספר  שקובעת  מקום  מגבלות 
חייב לתכנן את מספר המשתתפים לפי ימים/

שעות מראש. 
עולים  של  האירועים  מתקיימים  השנה 
בפעם  הענק  המתחם  במסגרת  לירושלים 
המ־ ייהנו  השנה  גם   , כבכל  כאשר  הרביעית, 
וחוויות  פעילויות  אטרקציות,  משפע  בקרים 

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

כנים המיוחדים לעשרות אלפי המשתתפים.
פעולה  בשיתוף  נעשתה  המתחם  בניית 
ירושלים  בעיריית  המקצוע  גורמי  של  פורה 
את  לבנות  שעמלו  ומורשת  ירושלים  ומשרד 
את  יעניק  אשר  והמיוחד  האתגרי  המתחם 
החרדית;  למשפחה  המושלמת  הקיץ  חווית 
וכלה  חדשניות  אטרקציות  של  בבחירה  החל 
בהתאמה נכונה לצרכי הציבור החרדי , כל זה 
כוללת  משפחתית  חוויה  של  התפיסה  מתוך 

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

מספר שצפוי אף לגדול השנה.
מה בתפריט?

מפארק  ייהנו  המבקרים  אלפי  עשרות 
אתגרי לכל המשפחה, מתחם מתנפחים ענק, 
ג'ימבורי לילדים, תערוכת מיניאטורות, מיצג 
פרסים,  נושאי  חשיבה  משחקי  מימד,  תלת 
תח־ ומתחם  צילום  מתחם  דרבוקות,  סדנת 

רויות..
המש־ ייהנו  השנה  לא!  ממש  נגמר? 
תתפים גם ממופע רב חושי סוחף (הכל מעלין 
לירושלים 4), ארבעה (!) מתחמים של "ג'ונגל 
ירושלמי" כולל פינת ליטוף בעלי חיים , חווית 
מתחם  המעופפת",  של "המרפסת  אקסטרים 
אקשן מסעיר ואפילו מתחם של ים ירושלמי. 
ייצאו  מהמתחם  הכל:  לא  כמובן  וזה 
ההיס־ לאתרים  עלות  ללא  מודרכים  סיורים 
טוריים בירושלים. מדובר בין היתר בעיר דוד, 
העיר העתיקה, מערת צדקיהו וקשת דוידסון.
מבטיחים  ואיך  קורה?  בדיוק  זה  מתי 

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

עות: 10:00-15:00 16:00-21:00. 
במחיר  מראש  כרטיס  ברכישת  הכניסה 
מסובסד של 15 שקלים בלבד למשתתף החל 
אשראי  בכרטיס  כרטיסים  רכישת   .3 מגיל 

בטלפון שמספרו 0772223000.
הכרטיסים  את  לרכוש  אפשר  כן  כמו 
בעמדות המכירה שיש במינהלים הקהילתיים 
בירושלים:  נוספים  מכירה  מוקדי  בירושלים. 
רחוב  בורדו   .11 ישראל  מלכי  רחוב  –פז  גל 
אהליאהב 16 רוממה. בני ברק: גל פז רחוב רבי 
עקיבא 88. ביתר עילית: במכולת של חיימקה 
בסניף  אשדוד:   .70 ממעזריטש  המגיד  ברח' 
שפע מרקט ברח' אברהם שפירא 36. מחסני 

ניקיון הצבעוני 13 רובע ח. בית שמש: מכולת 
הבית  עילית:  מודיעין  אמת 28.  שפת  מתוקי 

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

זהות.
עצמו,  במתחם  שיש  הפעילויות  "לצד 
ירושלים  של  ההיסטורים  באתרים  הסיורים 
זוכים להתעניינות שיא עם יותר ויותר אנשים 
המארג־ אומרים  חלק",  בהם  לקחת  שרוצים 
נים ומוסיפים כי השנה יוגדל דרמטית מספר 

הסיורים כדי לענות על הביקוש העצום".
להזדרז  פשוטה:  היא  שלנו  "ההמלצה 
סמלית  בעלות  בהקדם.  כרטיסים  ולרכוש 
לא־ הכל  בסך  שקלים   15 נפש.  לכל  השווה 
טרקציות מגוונות במתחם ענק כולל אופציה 

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

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

בילוי נעים ובטוח".
המו־ חבר  תורנית  תרבות  תיק  מחזיק 
מודה  "אני  בלומנשטוק מסר:  דוד  הרב  עצה 
ולשאר  ליאון  משה  ירושלים  עירית  לראש 
כדי  העצום  המאמץ  על  במלאכה  העוסקים 
שגם השנה ׳עולים לירושלים׳ יצא לפועל עם 

עוד שפע תוספות. 
מותאם  שיהיה  בארוע  הושקע  רבות 
להגיע  המשפחה  כל  שיוכלו  הגילאים  לכלל 
המתאימות  האטרקציות  במגוון  יחד  ולהנות 

במיוחד לציבור החרדי"
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עין לא נותרה יבשה:

מעמד ׳ותחזינה עינינו׳ של הנערות המיוחדות 
בארגון ׳שלובות׳ עורר הדים ברחבי העולם
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נדמה כי זמן רב לא הכיל השטח מעמד מרגש ונו־
רא הוד שכזה. המקום: גג ישיבת אש התורה מול הכותל 
המערבי. הזמן: יום ראשון השבוע. המעמד: "ותחזינה 
עינינו". שבוע של קיטנת קיץ מופלאה הגיע אל סיומו 
בלונים  הפרחת  גבולות:  חוצה  התרגשות  של  ברגעים 
אשר עליהם נכתבו בדמעות בקשותיהן של בנות שלו־
בות היקרות, הישר אל השמים. ברקע נשמעה נעימתם 
של בעלי המנגנים בשיר 'שערי דמעות לא ננעלו', וללא 
ספק, ההרגשה הייתה כי הם אכן נפתחו לרווחה. בנות 
אנשי  ואפילו  המסורות,  המתנדבות  הוריהן,  הארגון, 
שעלה  הרגש  מפלס  את  לעצור  הצליחו  לא  המוזיקה 
וגאה. עין לא נותרה יבשה והשערים התמלאו בתחינות 

ובקשות לבורא עולם למען הכלל והפרט.
במקום שלא זזה ממנו השכינה מעולם עלו תפי־
לותיהן הרותחות של נשמות אשר לא טעמו טעם חטא, 
האווירה הייתה כבתפילת נעילה, פתח לנו שער. ברגע 
הדומעות,  העיניים  למול  מעלה  פרחו  הבלונים  השיא, 
רק  להיות  שיכולה  כזו  מרוממת,  שמחה  התפרצה  אז 
מהנות  בחוויות  עמוס  של "יחד"  מושקע  שבוע  לאחר 

בנופשון של ארגון 'שלובות'.
לא תמיד ניתנת האפשרות להיחשף מקרוב לפ־
עולות כה כבירות ונאצלות למען ילדות עם  תסמונת 
שלובות.  ארגון  מתנדבות  ידי  על  שנעשה  כפי  דאון 
בשבוע האחרון עורר הדים המעמד הכביר והנשגב, בי־
קשנו להתחקות קצת אחר עקבות הארגון הנפלא הזה. 

ותפעם רוחנו.

תעסוקה לכל נערה
ידי  על  שנים  כשבע  לפני  הוקם  שלובות  ארגון 
מתנדבות מסורות אשר שמו להן למטרה לספק לנערות 
המיוחדות תעסוקה הולמת התואמת את צרכיהן. הפ־
עילות החלה בשבתות ועד מהרה התרחבה לפעילויות 
קבועות ולעשרות מתנדבות הפעילות בגופן ובנשמתן 
למען המטרה הנעלה בניצוחם של סימי פישמן מאשי 
יומם  חייהן  את  מוסרות  אשר  ויסבלום  והינדי  פלדמן 
וליל לרווחת נערות הארגון ולמען המתנדבות היקרות 

ועל ידן ובזכותן יוצאת לפועל כל הפעילות הענפה.
המדינה אינה מתקצבת ילדות בחינוך מיוחד מעל 
גיל 21 ובשל כך שלובות הוא הארגון היחיד הקיים למ־
ענן והדואג לפעילות עבורן. כארגון נדיר ויחיד מסוגו 
הוא משמש עוגן הצלה עבור הנערות המיוחדות, ממלא 
את חייהן באור ומספק להן לאורך כל השנה פעילויות, 

חווית, שבתות נופש, טיולים וחוגים.
הת־ בעלי  ושאר  המנהלת  כולל  המתנדבות  כלל 
מלאה,  בהתנדבות  עבודתן  את  עושות  בארגון  פקיד 
הפעילויות מתאפשרות באדיבות תורמים יקרים אשר 
הגל־ את  ולהניע  לתמוך  וזוכים  זה  נושא  לליבם  קרוב 

גלים.

ניהול בחסד רב
את ניהולו הכלכלי של הארגון לקח על עצמו איש 
החסד הרב חונא דייטש שלא חוסך ממאמצים וטירחה 
למקסם את הפעילויות ולהביא את הטוב ביותר עבור 
הנערות. מידי שבת מסדר ר' חונא מאכלים משובחים 
בפעילותו  לבו  נדבה  אשר  מקייטרינג  הנערות  לטובת 

של הר' חונא המסור. 
המעש  איש  הוא  שהתפרסמו  התורמים  אחד 
לע"נ  הארגון  בפעילויות  רבות  שתומך  פרקש  דודי  ר' 
הארגון,  מתלמידות  שהייתה  ע"ה  פרקש  ריקי  אחותו 
אהובה ויקרה, יהי זכרה ברוך. בימי השבעה נחשפו בני 
משפחתה לעוצמת הקשר המשפחתי שנרקם בין ריקי 
ומתנדבות הארגון, מרבית חוויותיה היו בין כתליו יחד 
עם המתנדבות שהפכו למשפחתה השנייה ולמרכז עו־
למה. בעקבות כך החליטה המשפחה ובראשם ר' דודי 

לתמוך ולפעול למען הצלחת ארגון שלובות.
לזכרה הוקם "הבית של ריקי" – דירה רחבת ידיים 

לאורך  ושבתות  פעילויות  מתרכזות  שבה  בירושלים 
השנה וממומנת על ידו.

גולת הכותרת של פעילות הארגון הוא בנופשון 
ייחודי אשר מתקיים מידי שנה בשבוע הראשון של בין 
הזמנים ברמה גבוהה מושקעת ויוקרתית והכל במימו־
נם של תורמים נדיבי לב. השבת למשל, נתרמה על ידי 

אחיה של ריקי, וועלועל פרקש.

כמלאך העומד על גבו
הנופשון למעשה הוא יצירת מופת של איש אחד 
העומד כמלאך על גבו של הארגון ואומר לו גדל. איש 
תחומים  במגוון  בעסקנות  לו  רב  וידיו  חסד  כולו  שכל 
המיוחדים  הילדים  נושא  כי  נראה  אך  הציבור  לרווחת 
הפעילות  עוצמת  את  לתאר  העט  ודל  בנשמתו  הוא 
אותה הוא עושה למען הנופשון. מדובר כאמור באיש 
החסד  הרב חונא דייטש שליט"א שהשקיע בטוב לבו 
התכ־ לבניית  מרובים  מאמצים  מלאה  ובהתנדבות 
הקטנטנים  לפרטים  ועד  להכל  ודאג  הנופשון  של  נית 
שיהיה מושלם ובאיכות גבוהה ומלכותית למען הנערות 

המיוחדות. 
ר' חונא היקר ניצל את מערכת קשריו המסועפים 
בין נדיבי העם וגופים שונים להתרימם עבור פעילות 
הנופשון בארגון שלובות והוא נחל הצלחה מרובה. המ־
ספרים מדברים על סדר גודל של נופשון השווה ערך 
ביותר  הטוב  על  בהקפדה  שקלים   400,000 ל-  קרוב 
המא־ והמתנדבות.  הנערות  לשמחת  ביותר  והאיכותי 
חוויות  עמוס  לשבוע  הובילו  התורמים  של  הנפלא  רג 
מהנות שהותירו חותם בלב כל אחת ואת מהמשתתפות 

והעניקו כוחות עד אין קץ.

שבוע של חוויות
התאספו  עת  באב  תשעה  למחרת  החל  השבוע 
הנערות והמתנדבות להפעלה בבית ספר המרכז שלבש 
וכובעים  חולצות  קיבלו  הן  וחגיגיות,  חדשות  פנים 
תרומת קופת חולים מאוחדת באדיבותם ובזכותם של 
מנהלי השיווק הרב יהודה לוי והרב משה ברים וכן ד"ר 
את  לראות  מאוד  והתרגשו  למקום  שהגיעו  וויס  יובל 
בע־ פעולה  לשתף  ישמחו  כי  הוסיפו  ואף  הפעילות 
הפעלה  התקיימה  במקום  הנעלה.  הארגון  לטובת  תיד 
סאמעט,  האחיות  של  מיוחדת  והרקדה  דרבוקות,  עם 
ולאחר מכן נהנו הבנות ממתנפחים אשר הובאו למקום. 
הנופשון כולו לווה בהדפסות מבית גרפציק באדיבותו 

המסורה של ארהלה פיינר.
עלו  שלישי,  ביום  למחרת, 
הבנות אל האוטובוסים אשר נת־
הרבה של חברת  רמו באדיבותם 
'אחדות' ונסעו לטיול לעיר נתניה 
ולאחריו  ימי  מספורט  נהנו  שם 
ביום  קולה.  קוקה  במפעל  סיירו 
תיאטרון  במקום  נערך  רביעי 
כאשר  במיוחד  מושקע  בובות 
בעל התיאטרון הופיע בהתנדבות 
למראה  התרגשותו  ומרוב  מלאה 
פעילות החסד סירב לקחת תש־
לום על ההובלה ואף תרם מכספו 
היום  בסיום  הפעילויות.  לשאר 
מלכים  לסעודת  הנערות  הסבו 
ע"י  למקום  שהובאה  בשרית 
קייטרינג סבורי בניהולו של השף 

המהולל הערשי קוריץ.
הבנות  נסעו  חמישי  ביום 
לטיול לצפון במימון משרד הנגב, 
הגליל והפריפריה באדיבותו של 
ועוזריו  דרעי  אריה  הרב  השר 
בוזגלו  יוסי  והנאמנים  המסורים 
וישראל אוזן שלא חסכו לרגע על 
מנת להנעים את שהותן של הב־

באינדי  הנערות  טיילו  הטיול  במהלך  והמתנדבות.  נות 
פארק ולאחריו נערך שייט בכינרת.

אשר  בצפת  חב"ד  למתחם  הגיעו  הטיול  בסיום 
אוחנה  שוקי  העיר  ראש  של  ובסיועו  באדיבותו  סודר 
וחבר מועצת העיר שניאור ליפסקר, שם הסבו לארו־
חת ערב תרומת אושר עד שהעניקו אף סכום נכבד ביד 

רחבה לכיסוי כל הקניות לנופשון.
למתנדבות,  מיוחד  אירוע  נערך  בערב  בחמישי 
באירוע הופיעו זמרות בראבו ולכל אחת הוענק ערכת 

טיפוח של חברת ללין באדיבותם הרבה.
מפנקים  חלב  מעדני  הוגשו  בבוקר  שישי  ביום 
השיווק  מנהל  של  בסיועו  טרה  חברת  של  באדיבותה 
הרב בנצי פדר, ובצהריים סעדו הבנות בטועמיה תרו־

מת קייטרינג פוטש ומסעדת השטעטל בצפת.
העיר  ראש  למקום  הגיעו  השבת  לפני  שעתיים 
צפת שוקי אוחנה וחבר מועצת העיר שניאור ליפסקר 

והתרגשו עד דמעות לראות את הפעילות המפעימה.
 אוירת השבת היתה מרוממת ומופלאה, ובסעו־
דות הוגשו מאכלים משובחים כיד המלך. הבנות קבלו 
מלכות  באדיבות  להודות  טוב  תחינות  וספר  ברכונים 
ויחס  ואחת  אחת  לכל  אישית  חריטה  עם  וקסברגר 

מדהים כאילו היה זה בתשלום מלא. 
וילנסקי  ואלימלך  בידרמן  יצחק  לטוב  יזכרו 
שדאגו להפקה המושלמת שהכל יתקתק על הצד הטוב 

ביותר ופעלו רבות בשינוע ובהגברה.

דמעות באש התורה
בראשון בבוקר יצאו הבנות והמתנדבות לישיבת 
באדי־ המרכזי  האירוע  נערך  באולם  שם  התורה  "אש 
שהעמיד  המסור  והצוות  וינברג  יהודה  הרב  של  בותו 
המפורסם  הגג  את  והן  האולם  את  הן  הארגון  לרשות 

למעמד ותחזינה עינינו.  
האירוע היה מושקע ברמה גבוהה במיוחד כמיטב 
במידת  הבנות  את  לכבד  שלובות:  ארגון  של  המסורת 

האפשר ועד קצה גבול היכולת.
הנ־ את  מאוד  ריגש  בפעילויות  העמוס  השבוע 
תפילה  של  לים  זרמו  הרגש  נחלי  וכל  הצדיקות  ערות 
למען הכלל והפרט. הנופשון כולו היה בסימן של שבע 
שבי־ כי "במוצאי  צוין  ובאירוע  הארגון  פעילות  שנות 
עית בן דוד בא" ועתה הוא הזמן המדויק להתפלל על 

הגאולה.
למש־ הגיש  מרגליות  יואלי  של  יאמי  קייטרינג 

של  באדיבותו  'מכובד'  גורמה,  אוכל  האירוע  תתפות 
כהן  דסי  יוקרה,  לקישוטי  דאגו  אונגר  שוקי  המנכ"ל 
הש־ שטיינברג  וחני  מעוצבים,   פירות  מגשי  העניקה 
קיעה בשזירת פרחים יוקרתיים עבור האירוע.  בסיוע 
של  באדיבותו  מכבי  חולים  קופת  השתתפו  לאירוע 

מנהל השיווק למגזר החרדי הרב משה שלזינגר.
הבנות ירדו להתפלל  בכותל ולאחר מכן הסבו 
סלוגן  והמתנדבות.  הנערות  הורי  עם  יחד  לסעודה 
ורגע,  רגע  בכל  ניכר  שלי'  המשפחה  זו  'כי  הארגון: 
בולט היה שכל מתנדבת התחברה למשפחה של הנ־
למ־ נהפכו  כי  עד  במסירות  מלווה  היא  אותה  ערה 
סיכום  מצגת  הוקרנה  האירוע  במהלך  אחת.  שפחה 
הרבנית  של  מרגשת  הרצאה  לאחריה  הנופשון,  של 
מ. מנדלזון לקראת סיום האירוע עלו לגג אש התורה 
גו־ שם נערך מעמד השיא בלווי תזמורתו של מנדי 
לדברג יחד עם הזמרים פיני אינהורן ועקיבא גרומן 
שהופיעו בהתנדבות מלאה וריגשו את המשתתפות 

כולן.

רגע של אמת
ידי  על  מכונים  התורה  אש  גג  על  שהיו  הרגעים 
הנערות והמתנדבות: 'הרגע הגדול של הנופשון' שאכן 
רואות ברגע הזה כוח שמימי לקבלת כל התפילות. ומ־
עומק הלב הביעו הן את תודתן לאיש החסד הרב חונא 
דייטש שלא שקט לרגע ועמל בכל הכוח להנפיק בצורה 
מושלמת את הרגע הזה למען יחרט בליבן של הנערות 

לעולמי עד וממנו יטלו כוח להמשך השנה.
אש  לאולם  חזרה  ירדו  הבלונים  הפרחת  לאחר 
התורה שם נערכו ריקודי שמחה והודיה בניצוחם של 
הזמרים פיני אינהורן ועקיבא גרומן בתזמורת של מנדי 
היל  יונתן  גרוס  יואלי  של  הכלים  ובתוספת  גולדברג 
'מלכות'  המקהלות  מקהלת  הופיעו  כן  כמו  הלר.  ודוד 
בניצוחו של מנהל המקהלות האגדי הרב פנחס ביכלר 
ובמקום פעלה ההגברה האיכותית באדיבותו הרבה של 
חנוך רובין וכאן המקום להודות לישראל אשר זייבלד 

שסייע רבות במקום. 
וייס  יוני  של  הקוזקים  הופיעו  האירוע  בסיום 
ומשפחת פראנק לשמחת הקהל. הנערות ובני משפ־
חותיהן שבו לביתם מלאים בכוח ובעוצמה אשר מע־
ניקים חיות לכל השנה כולה. אשרינו מה טוב חלקנו 

שזכינו שיש ארגון כה נפלא בעולמינו.
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פרק ז - היאך ירגיל האדם עצמו במדות התפארת
ִדְבֵרי  ֶאה ָאָדם בְּ א ִיְתגָּ דוֹל שֶׁלֹּ ּתוָֹרה, ָאְמָנם ָצִריְך ְזִהירּות גָּ ְפֶאֶרת הּוא ָהֵעֶסק בַּ ת ַהתִּ דַּ ֵאין ָסֵפק שֶׁמִּ

ְפֶאֶרת שִֶׁהיא ַהּתוָֹרה  ת ַהתִּ דַּ ְך ּגוֵֹרם שֶׁמִּ ֶאה כָּ שֶׁהּוא ִמְתגָּ מוֹ  דוָֹלה, שֲֶׁהֵרי כְּ א ִיְגרֹם ָרָעה גְּ תוָֹרה שֶׁלֹּ

ֵרד  ְפֶאֶרת שֶׁתֵּ ִדְבֵרי תוָֹרה ּגוֵֹרם ֶאל ַהתִּ יל ַעְצמוֹ בְּ שְׁפִּ ל ַהמַּ א כָּ ק ְלַמְעָלה ַחס ְושָׁלוֹם ֶאלָּ לֵּ ֶאה ְוִתְסתַּ ְתגָּ תִּ

ע ְסִפירוֹת ְוָלֶהן שָׁלֹׁש ִמּדוֹת: ְפֶאֶרת ַאְרבַּ ה ֵמַהתִּ ְלכּות. ַוֲהֵרי ְלַמטָּ יַע ַלמַּ יל ַעְצָמּה ְלַהשְׁפִּ ְוַתשְׁפִּ

ֵדי  ִלמֻּ שֵֶׁהם  ָוהוֹד  ֶנַצח  ֵמַעל  ה  ְוִיְתַעלֶּ ֶאה  ִיְתגָּ ְפֶאֶרת  שֶַׁהתִּ ּגוֵֹרם  ְלִמיִדים  תַּ ַעל  ֶאה  ְתגָּ ַהמִּ  - ִראׁשוָֹנה 

ְלִמיָדיו  תַּ ֶאל  ַעְצמוֹ  יל  ַישְׁפִּ ְפֶאֶרת  ַהתִּ ם  גַּ ַאֲהָבה,  בְּ ָדּה  ּוְמַלמְּ ַעְצמוֹ  יל  שְׁפִּ ְוַהמַּ ְפֶאֶרת,  ַהתִּ ְלִמיֵדי  תַּ ה' 

יַע  ְזכּותוֹ ַישְׁפִּ ְפֶאֶרת בִּ ֲאשֶׁר יּוְכלּון ְשֵׂאת, ְוַהתִּ ֵדם כַּ יֵעם, ְלִפיָכְך ִיְהֶיה ָהָאָדם נוַֹח ְלַתְלִמיָדיו ִויַלמְּ ְוַישְׁפִּ

ִחיָנָתם ָהְראּוָיה ֲאֵליֶהם. ִפי בְּ ִלּמּוֵדי ה' כְּ בְּ

ן  בֶּ שְִׁמעוֹן  י  ְלַרבִּ ְדֶמה  שֶׁנִּ ֵאִלָיהּו  דְּ א  עּוְבדָּ ַההּוא  כְּ אוֹתוֹ,  ּוְמַבזֶּה  ֶהָעִני  ַעל  תוָֹרתוֹ  בְּ ֶאה  ְתגָּ ַהמִּ שִֵׁנית - 

ָניו  ָעָליו ְוִגנָּה ֶאת ֶהָעִני ְוהּוא הוִֹכיַח ַעל פָּ ְעּתוֹ  ָחה דַּ ָעִני ְמכָֹער, ִנְבֶזה ְוִנְמָאס, ְלַהְכשִׁילוֹ, שֶׁזָּ ֶאְלָעָזר כְּ

ְהֶיה  יַע ּבוֹ, ְוִאם תִּ ֶאה ַעל ַהְיסוֹד ְולֹא ַישְׁפִּ ְפֶאֶרת ִיְתגָּ ֶאה ַעל ֶהָעִני ּגוֵֹרם שֶַׁהתִּ ְתגָּ י ַהמִּ ֲעִנית כ.), כִּ מּומוֹ (תַּ

ְיסוֹד. ְלִפיָכְך ֵיָחשֵׁב ֶהָעִני ְמאֹד ֵאֶצל ֶהָחָכם  יַע בַּ ְפֶאֶרת ַישְׁפִּ ְעּתוֹ שֶׁל ָחָכם ְמֻישֶֶּׁבת ָעָליו ִעם ֶהָעִני ָאז ַהתִּ דַּ

ְפֶאֶרת ְוִיְתַקשֵּׁר ּבוֹ. ִויָקְרֵבהּו, ְוָכְך ֵיָחשֵׁב ְלַמְעָלה ַהְיסוֹד ֵאֶצל ַהתִּ

ֵמַעל  ֶאה  ִיְתגָּ ְפֶאֶרת  שֶַׁהתִּ ּגוֵֹרם  ה',  ַעם  ַלל  כְּ שֶׁהּוא  ְדַאְרָעא  א  ַעמָּ ַעל  תוָֹרתוֹ  בְּ ֶאה  ְתגָּ ַהמִּ שְִׁלישִׁית - 

ֵני  ִרּיוֹת ְוָכל ַעם ַהיִּשּּׁוב ֲחׁשּוִבים ְלָפָניו, ִמפְּ ְעּתוֹ ְמעֶֹרֶבת ִעם ַהבְּ א ִיְהֶיה דַּ ּה ֶאלָּ יַע בָּ ְלכּות ְולֹא ַישְׁפִּ ַהמַּ

ה  ִלּפוֹת ְלָכְך לֹא ִיְזכֶּ סוֹד ָהָאֶרץ ְוַחס ְושָׁלוֹם ִאם קוֵֹרא אָֹתם ֲחמוִֹרים מוִֹריָדם ֶאל ַהקְּ ה בְּ שֵֶׁהם ְלַמטָּ

ֵעין  ם, כְּ י ַדְרכָּ ַנַחת ַעל פִּ ֶהם בְּ ה ִיְתַנֵהג ִעמָּ ָמָרא (ְנָדִרים פא.). ֵאלֶּ גְּ ְדִאיָתא בַּ ְהֶיה ּבוֹ אוֹר ּתוָֹרה כִּ ְלֵבן שֶׁיִּ

ת לג:)  ה (שַׁבָּ ן שֶׁל ָנשִׁים ַקלָּ ְעתָּ י דַּ ּה, כִּ ְעתָּ ִפי ֲעִנּיּות דַּ ְלכּות ּוַמְנִהיָגה כְּ יַע ַלמַּ ְפֶאֶרת שֶׁהּוא ַמשְׁפִּ ַהתִּ

ְדמוִֹנים לֹא ָהיּו  ֵני ֶזה ַהקַּ ְכַלל ֲעַפר ָהָאֶרץ. ּוִמפְּ ַעת שֵֶׁהם בִּ ל ֲחלּושֵׁי ַהדַּ ֶאה ַעל כָּ א ִיְתגָּ ּוִבְכַלל ֶזה שֶׁלֹּ

אי (זַֹהר ֵחֶלק א'  י ַחגַּ ַרבִּ א דְּ ף ז.) ּוְכעּוְבדָּ ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ַרב ַהְמנּוָנא בְּ א דְּ עּוְבדָּ ּתוָֹרה כְּ ִאים בַּ ִמְתגָּ

א ָהָיה רוֶֹצה  ַרח, שֶׁלֹּ ָבעּו ְלַנשְָּׁקא ֵליּה פָּ ף ע"ב, ב) ַההּוא ָסָבא דְּ ּקּון כ"ו, דַּ ּקּוִנים (סוֹף תִּ ף קנח.) ּוַבתִּ דַּ

ִדְבֵרי תוָֹרה. אוֹת בְּ ְלִהְתגָּ

ְפֶאֶרת  ָטּה ֶאל ַהתִּ ָנּה ּוְלַקשְּׁ ּקּוֵני שְִׁכיָנה ְלַתקְּ ן ֶאל תִּ ִדְבֵרי תוָֹרה ְלַכוֵּ ְהיוֹתוֹ נוֵֹשׂא ְונוֵֹתן בְּ עוֹד ִיְהֶיה ָרִגיל בִּ

ְפֶאֶרת - שַָׁמִים,  ַהְינּו ֶחֶסד ּוְגבּוָרה ָלבֹא ֶאל ַהתִּ ַהְינּו ֲהָלָכה ֶאל ָהֱאֶמת, ְוֶזהּו ַמְחלֶֹקת ְלשֵׁם שַָׁמִים דְּ דְּ

ְפֶאֶרת ְלִהְתַאֵחז  י לֹא ִיְרֶצה ַהתִּ ּנּו כִּ ֵדל ִממֶּ ֵצא ִמן ַהשּּׁוָרה ַהזֹּאת ִיבָּ ים ֲהָלָכה ִעּמוֹ. ְוָכל ַמְחלֶֹקת שֶׁיֵּ ְלַהְסכִּ

ם  א ִיְפגֹּ יִהנֹּם ַחס ְושָׁלוֹם, ְוֵאין ְלָך ַמְחלֶֹקת שֶׁלֹּ ִדְבֵרי תוָֹרה, ִאם הּוא ְלַקְנֵטר סוָֹפּה גֵּ ְהֶיה בְּ חּוץ ֲאִפּלּו שֶׁיִּ בַּ

סוָֹפּה. ל ְנִתיבוֶֹתיָה שָׁלוֹם ְוַאֲהָבה בְּ א ַמְחלֶֹקת ַהּתוָֹרה ְלשֵׁם שַָׁמִים, שֶׁכָּ ְפֶאֶרת ֶאלָּ ַהתִּ

ְבֵרי חוֹל, ְוַכֲאשֶׁר ַיֲעסֹק  ה ַהזֹּאת שִֶׁהיא קֶֹדׁש ּומוִֹציָאּה ֶאל דִּ דָּ מִּ ְבֵרי תוָֹרה ּפוֵֹגם בַּ ְוָהאוֵֹכל ֲהָנאוֹת ִמדִּ

ֶרְך  ַעְצמוֹ דֶּ ׁש בְּ ְחשָָׁבה ּוְלַפשְׁפֵּ ִמְבַחן ַהמַּ ְעּתוֹ בְּ ל הּוא ְלָצֵרף דַּ ר ַהכֹּ בוֹהַּ ַאשְֵׁרי ֶחְלקוֹ. ְוִעקָּ ּתוָֹרה ַלֲהָנַאת גָּ בַּ

ְפֶאֶרת  ֵצא שָׁם ַהתִּ מָּ ֵדי שֶׁיִּ ָבר ַיֲחזֹר ּבוֹ, ּוְלעוָֹלם יוֶֹדה ַעל ָהֱאֶמת, כְּ ֵצא שֵֶׁמץ ֶעְרַות דָּ ן ִאם ִימָּ ׂא ּוַמתָּ ַמשָּ

ת ֱאֶמת:  ִמדַּ

כ"ד לחודש

מסלולים לגברים ולנשים, בירושלים ובבני ברק
 מלגות לזכאים - ההרשמה בעיצומה!

UX?UI
קורס

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית  עיצוב ובניית אתרים  פיתוח אתרים  עימוד מקצועי
עריכה והפקת וידאו  צילום מקצועי  עיצוב פנים  הדמיות אדריכליות  איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il • 072-3954526 בית פרוג

הקורס החדשני משלב באופן מושלם 
בין העולם הטכנולוגי לעולם היצירתי והעיצובי

|
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רק בפרוג תלמד להכיר לעומק את המשתמש, לפצח אתגרים 
ולתכנן באופן מפורט אתרי אינטרנט ואפליקציות ברמה גבוהה

רק בפרוג תלמד מהמאסטרים האמיתיים - עם שילוב בין סדנאות 
מעשיות וסדנאות מומחים, וליווי צמוד לאורך כל הדרך ממרצי הקורס

רק בפרוג תשתלב במקצוע מתגמל במיוחד בשוק - בזכות הידע 
הטכנולוגי והעיצובי המעמיק, מעצבי UX-UI מבוקשים במיוחד בשוק 

ונהנים משכר גבוה!
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רובח

זבעורבחיםנמח
עעומריםמונכעםוומבןוחזמבערמובןיטכימררןררבןיטירמחייםובחבחורןח
יוםוירר
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רובח

זבעורבחיםנמח
עעומריםמונכעםוומבןוחזמבערמובןיטכימררןררבןיטירמחייםובחבחורןח
יוםוירר
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בחצרות

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן בתפילת שחרית במעון הנופש
צילום: יעקב כהן



25יום ראשון כ"ד מנחם אב תשע"ט 25/08/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

בחצרות

הילולת הרה"ק מבעלזא בחצר הקודש מכנובקא בעלזא
צילום: שוקי לרר
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בחצרות

שמחת פדיון הבן בחצרות ויזניץ – שאץ
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בחצרות

סעודת הילולא של הרה"ק מבעלזא זי"ע בקהילת בעלזא בבארא פארק
צילום: אברומי ברגר


