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מפלגה בהתפרקות
למרות נסיונות כחול 

לבן לשדר אחדות 
למופת, בכיר במפלגה 
טוען: הסכינים יישלפו 

מייד לאחר הבחירות

שמרו מרחקעשרות מקרי התעללותאלפי פקחים ותיעוד מספירת הקולות

פרטים חדשים על התקיפה הישראלית בלב ביירות: על פי דיווחים ב'טיימס' הבריטי 
ישראל פגעה במכשיר שיועד לדיוק טילים של חיזבאללה • ע''פ הדיווח, אם ישראל הייתה 
נכשלת בתקיפה, חיזבאללה היה יכול לייצר טילים מדוייקים ללא הגבלה • לאחר לחץ של 

מדינות המערב, חיזבאללה מרגיע את הרוחות: נגיב באופן שלא יגרור למלחמה 

נחשפה תוכנית יו''ר ועדת הבחירות, חנן 
מלצר, לשמירה על טוהר הבחירות

מצרים מזהירה את חמאס: אל תתערבו 
בעימות בין ישראל לבין חיזבאללה ואיראן

ההתעללות בשופרסל: בעקבות 
חקירת המשטרה עולה כי התיעוד 

בו נראו שני בני מיעוטים מתעללים 
בחסר ישע, הוא רק חלק קטן ממסכת 

ההתעללויות שעבר הנער

ילדים פגיעים
נתונים מדאיגים של עמותת אור ירוק: בשנת הלימודים תשע''ט נפגעו כ-3000 ילדים בתאונות דרכים

פגיעה 
מדוייקת

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

 שערים יציגים

נאה.  עד  חלקית  מעונן  היום: 
רגילות  יהיו  הטמפרטורות 
מה  הקלת  ותורגש  לעונה 
מעונן  הלילה:  החום.  בעומס 

חלקית עד מעונן.

במזג  ניכר  שינוי  ללא  מחר: 
האוויר.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5200
4.3186
3.9099
2.3805

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

om

החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooom

"חכמים המה להרע"
יהודה  רבי  המקובל  הגאון  הילולת  יום  הוא  היום 

פתייה זצ"ל (נלב"ע כ"ז אב תש"ב).

בספרו "מנחת יהודה" כתב על מעלת החכמים שב־

דור:

"כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם" - אפשר 

לפרש בדרך שבח והוא כי הצדיקים השלמים, מנה־

גם הוא לחפש על תיקון העיר, וכשרואים אדם קשה 

ורע מעללים, הולכים בכבודם לביתו ומדברים עמו 

דברי תוכחות ומוסר, עד שמושכים את ליבו לעזוב 

את דרכו הרעה ומן החמס אשר בכפו. 

זה,  עניין  על  מעות  להוציא  הצדיקים  יצטרכו  ואם 

הם נותנים מכיסם ומממונם ולא יקחו מקופת הצי־

לאדם  הצדיקים  של  רגליהם'  'כי  שכתוב  וזה  בור. 

לזה  הוצרך  ואם  למוטב.  להחזירו   - ירוצו'  ה'רע 

מעות 'וימהרו לשפוך דם' - ומילת דם היא מלשון 

מעות ודמים. 

וזה גם כן פירוש פסוק 'חכמים המה להרע' - רצה 

לומר, שהחכמים המה טורחים עם האדם הרע לה־

חזירו למוטב, אבל 'ולהטיב' - רצה לומר לאדם המ־

טיב מעשיו 'לא ידעו' - אין להם עסק עימו.

דבר המערכת 

אי שלטון
התגייס  פומפאו  מייק  האמריקני  המדינה  מזכיר 

ישראל  בין  המתיחות  הרגעת  למשימה:  במהירות 

לב־ בעיתון  דיווח  לפי  חיזבאללה.  ולארגון  ללבנון 

נוני, המסרים האמריקנים היו ברורים. מחד הובהר 

שם כי ישראל תגיב לתגובת חיזבאללה אם זו תגיע. 

התקיפה  כי  האמריקני  המדינה  מזכיר  אמר  מאידך 

לחיזבאללה  ולא  לאיראנים  מכוונת  הייתה  בסוריה 

ושלא היה רצון שיהיו אבידות. לפי העיתון, פומפאו 

הסביר את התרסקות הרחפנים בפרבר הדרומי של 

ביירות בכך שאחד מהם היה במשימת איסוף מודי־

עין שגרתית ואז הייתה בו תקלה והרחפן השני הגיח 

כדי לפוצץ אותו.

אחבאר"  "אל  הלבנוני  בעיתון  שפורסם  הדיווח  זה 

ישראל  התנהלות  לפי  חיזבאללה.  עם  מזוהה  אשר 

מדו־ כי  לומר  בהחלט  ניתן  האחרונות,  בשנים 

המדינה  מזכיר  ידי  על  שהועבר  ישראלי  במסר  בר 

האמריקני כלשונו.

המצב הזה, שבו מדינת ישראל על צבאה העצמתי 

ככל  חזק  טרור,  ארגון  בפני  להתחנן  כמעט  נאלצת 

היכולת  על  מצביעה  בשטחה,  יתקוף  שלא  שיהיה, 

או יותר נכון - אי-היכולת של ישראל להילחם.

פרשנות // אברהם ויסמן 

המתיחות בצפון:

ארגון חיזבאללה 
מאשים: הרחפנים 
תוכננו להתפוצץ

מומחים מעריכים כי הרחפנים שהתפוצצו היו מצוידים בחומרי 
נפץ למטרת השמדה עצמית

מ ‡ברהם ויסמן
חיזבאללה  בארגון 
חקירת  תוצאות  את  פרסמו 
הרחפנים  של  ההתפוצצות 

במעוז הארגון שבביירות.
שנ־ הרחפנים  שני 
היו  הארגון  במעוז  פלו 

להת־ ונועדו  ממולכדים 
בארגון  טוענים  כך  פוצץ. 
רק  כזכור,  השיעי.  הטרור 
אולם  התפוצץ,  אחד  רחפן 
הרח־ גם  החיזבאללה,  לפי 
במטען  מצויד  היה  השני  פן 
נפץ שמשקלו 5.5 ק"ג. עוד 

כי  הארגון,  חקירת  מעלה 
התקלקל  הרחפנים  אחד 

ובעקבות כך נפל.
כי  מעריכים  מומחים 
מדובר ברחפני תצפית שה־
השמ־ לצורך  מטענים  כילו 

דה עצמית.

רוחאני: איראן מעולם 
לא רצתה נשק גרעיני

לדבריו, איראן תסכים לדון עם ארה"ב 
לאחר הסרת הסנקציות מעליה

מ ‡ברהם ויסמן
רו־ חסן  איראן,  נשיא 
על  כי  אתמול  אמר  חאני, 
הסנקציות  את  להסיר  ארה"ב 
ארצו  לדבריו,  איראן.  מעל 
להחזיק  רצתה  לא  מעולם 

בנשק גרעיני. 
לא  מעולם  "טהראן 
ארצות  גרעיני.  נשק  רצתה 
כל  את  להסיר  צריכה  הברית 
הסנקציות הלא חוקיות כצעד 
זאת,  תעשה  לא  אם  ראשון. 

לא יהיה שינוי בסטטוס קוו", 
הבהיר המנהיג האיראני.

כי  הצהיר  איראן  נשיא 
ארצו תסכים לדון עם ארה"ב, 
אך קודם יהיה על ארה"ב לה־
סיר את הסנקציות מעל ארצו.
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דיווח בלבנון: 

מעצמות 
המערב פעלו 
להרגיע את 
המתיחות 
בין ישראל 

ללבנון
עם זאת, בארגון חיזבאללה 

מעוניינים להגיב ורק לאחר מכן 
לדון עם המערב

מ ‡ברהם ויסמן
כי  דווח  אחבאר"  "אל  הלבנוני  העיתון 
בכדי  לבנון  ממשלת  מול  פעלו  המערב  מעצמות 
להרגיע את המתיחות בין ישראל לארגון חיזבא־
ללה, זאת בכדי למנוע מלחמה בין מדינת ישראל 

לארגון השיעי.
פומפאו,  מייק  האמריקני,  המדינה  מזכיר 
תגיב  ישראל  לפיה  לבנון,  לממשלת  במסר  פנה 
לה־ יגיב  חיזבאללה  שארגון  במקרה  בחריפות 
האמריקני  הבכיר  בביירות.  הרחפנים  תפוצצות 
הפרדה  תעשה  לא  ישראל  ממשלת  כי  הבהיר 
התע־ שעוד  מי  לבנון.  לממשלת  חיזבאללה  בין 
רבו בנעשה הן בריטניה וצרפת אשר ניסו להציע 
ערובות לכך שהמעשים של ישראל לא יחזרו על 
עצמם. גם המעצמות האירופאיות הזהירו מתגו־
בה ישראלית חריפה במקרה של פעולת נקם מצד 

חיזבאללה.
כי  הבהיר  השיעי  הטרור  ארגון  זאת,  עם 
בכוונתו להגיב ורק לאחר מכן ידון בעניין הערו־

בות לכך שמקרה כזה לא ישוב על עצמו. 

אזרח אוסטרליה נעצר בסין בחשד לריגול
במקביל למלחמת הסחר מול ארה"ב, מנהלת סין עימות כלכלי מול אוסטרליה

מ ‡ברהם ויסמן
שנחשד  לאחר  בסין  נעצר  אוסטרליה  אזרח 
יאנג  בשם  בארצו  ידוע  סופר  הוא  האזרח  בריגול. 
הנג'ון. יאנג אשר נולד בסין ועבר לחיות באוסטרליה, 

נעצר בעיר גואנגג'ואו.
מעצרו מתבצע ברקע העימות הכלכלי ששורר 
החוץ  שרת  שפרסמה  בהודעה  לסין.  אוסטרליה  בין 
של אוסטרליה, מריס פיין, נאמר כי יאנג מוחזק בת־

נאים קשים.
במקביל לעימות הכלכלי מול אוסטרליה, מנה־
לת סין מלחמת סחר כלכלית קשה מול ארה"ב, שאף 

החריפה בימים האחרונים.

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


3יום רביעי כ"ו מנחם אב תשע"ט 28/08/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

073-2345802
2 1 30

דיווח בלבנון: 

מעצמות 
המערב פעלו 
להרגיע את 
המתיחות 
בין ישראל 

ללבנון
עם זאת, בארגון חיזבאללה 

מעוניינים להגיב ורק לאחר מכן 
לדון עם המערב

מ ‡ברהם ויסמן
כי  דווח  אחבאר"  "אל  הלבנוני  העיתון 
בכדי  לבנון  ממשלת  מול  פעלו  המערב  מעצמות 
להרגיע את המתיחות בין ישראל לארגון חיזבא־
ללה, זאת בכדי למנוע מלחמה בין מדינת ישראל 

לארגון השיעי.
פומפאו,  מייק  האמריקני,  המדינה  מזכיר 
תגיב  ישראל  לפיה  לבנון,  לממשלת  במסר  פנה 
לה־ יגיב  חיזבאללה  שארגון  במקרה  בחריפות 
האמריקני  הבכיר  בביירות.  הרחפנים  תפוצצות 
הפרדה  תעשה  לא  ישראל  ממשלת  כי  הבהיר 
התע־ שעוד  מי  לבנון.  לממשלת  חיזבאללה  בין 
רבו בנעשה הן בריטניה וצרפת אשר ניסו להציע 
ערובות לכך שהמעשים של ישראל לא יחזרו על 
עצמם. גם המעצמות האירופאיות הזהירו מתגו־
בה ישראלית חריפה במקרה של פעולת נקם מצד 

חיזבאללה.
כי  הבהיר  השיעי  הטרור  ארגון  זאת,  עם 
בכוונתו להגיב ורק לאחר מכן ידון בעניין הערו־

בות לכך שמקרה כזה לא ישוב על עצמו. 

אזרח אוסטרליה נעצר בסין בחשד לריגול
במקביל למלחמת הסחר מול ארה"ב, מנהלת סין עימות כלכלי מול אוסטרליה

מ ‡ברהם ויסמן
שנחשד  לאחר  בסין  נעצר  אוסטרליה  אזרח 
יאנג  בשם  בארצו  ידוע  סופר  הוא  האזרח  בריגול. 
הנג'ון. יאנג אשר נולד בסין ועבר לחיות באוסטרליה, 

נעצר בעיר גואנגג'ואו.
מעצרו מתבצע ברקע העימות הכלכלי ששורר 
החוץ  שרת  שפרסמה  בהודעה  לסין.  אוסטרליה  בין 
של אוסטרליה, מריס פיין, נאמר כי יאנג מוחזק בת־

נאים קשים.
במקביל לעימות הכלכלי מול אוסטרליה, מנה־
לת סין מלחמת סחר כלכלית קשה מול ארה"ב, שאף 

החריפה בימים האחרונים.

mailto:rishum@ynrcollege.org
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לקראת פתיחת שנה''ל: סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש 
סייר בעיר קרית גת וקיים פגישת עבודה עם ראש העיר 
ומנהלי המוסדות לצד יו''ר ונציגי אגודת ישראל בעיר

בפתח הישיבה המיוחדת שהתקיימה בלשכת ראש העיר מר אבירם דהרי הי''ו, אמר סגן שר החינוך החרדי כי ניתן לראות שינויים רבים לטובה 
בהתנהלות העיריה ואגפיה כלפי אלפים מתושבי העיר מהמגזר בכלל ובנוגע להיערכות לפתיחת שנת הלימודים הקרובה בפרט

'חרי' בכ מ
שנת  פתיחת  לקראת 
סגן  קיים  הקרובה,  הלימודים 
פגישת  פרוש  מאיר  החינוך  שר 
היערכות עם ראש עיריית קרית 
ומנהל  הי''ו  דהרי  אבירם  מר  גת 
ר'  בעיריה  החרדי  החינוך  אגף 
המועצה  וחבר  הי''ו  ביטון  משה 
הרב  החרדי  החינוך  על  הממונה 
יחד  (אגו''י)  הי''ו  דייויס  שמעון 
החרדיים  המוסדות  מנהלי  עם 
יש־ אגודת  ועסקני  ונציגי  בעיר 

ראל.
במטרה  התקיימה  הישיבה 
תי־ הלימודים  שנת  כי  להבטיח 
הח־ החינוך  מוסדות  בכלל  פתח 
רדיים באופן חלק וללא תקלות. 
סגן  מלבד  השתתפו  בפגישה 
השר גם יו''ר אגודת ישראל בק־
רית גת הרב אברהם ברסלר הי''ו 
סלונים,  גור,  ת''ת  מנהלי  לצד 

באיאן,  בעלזא,  חסידי',  'הכלל 
ו'קהל חסידים'.

ולאחר  הישיבה  בפתח 
על  העיר  מראש  סקירה  שקיבל 
כך שרבים ממוסדות החינוך הח־
רדיים בעיר יפתחו בעז''ה השנה 
את הלימודים במבנים משופצים 
כי  השר  סגן  אמר  ידיים,  ורחבי 
שינוי  לראות  ניתן  גת  בקרית 
גדול לטובה והפקת לקחים מש־
להיערכות  הנוגע  בכל  עברו  נים 
לפתיחת שנה"ל. עם זאת, הדגיש 
אמר פרוש כי "וודאי שתמיד יש 
הע־ במסגרת  ולייעל  לשפר  מה 
כמה  ולהעביר  השוטפת  בודה 
יבילים  ממבנים  מוסדות  שיותר 
לעי־ וכיאה  כראוי  קבע  למבני 
ריה כמו עיריית קרית גת שכבר 
רבות  משקיעה  היא  כי  הוכיחה 
המגזרים  מכל  ובנוער  בחינוך 
כולל במגזר החרדי". בדבריו גם 

שיבח את ראש העיר ואת מנהל 
אגף חינוך חרדי בעיריה ר' משה 
הרבה  עזרתם  על  הי''ו  ביטון 
הר־ המוסדות  למנהלי  והמסורה 
בים במהלך כל השנה ועל היותם 
החרדי  הציבור  לרחשי  קשובים 
המקצועית  עבודתם  ועל  בעיר, 
כל  לאורך  פונה  לכל  המוגשת 

ימות השנה.
פרוש  הרב  פנה  מכן  לאחר 
בלוויית יו''ר אגודת ישראל הרב 
אברהם ברסלר הי''ו וחברי המו־
קליין  אהרן  הרב  אגו''י  של  עצה 
הי''ו  דייויס  שמעון  והרב  הי''ו 
הקריה  במוסדות  ממושך  לסיור 
במבנה  נפתח  הסיור  החרדית, 
ידיים  והרחב  החדש  הסמינר 
לאחר  בעיר,  גור  חסידות  של 
מכן המשיכו לגנים החדשים של 
פגשו  שם  בעיר,  באיאן  חסידות 
טוביה  הרב  המוסדות  במנכ''ל 

ביתר  רה''ע  ובמ''מ  הי''ו  גרומן 
הי''ו  הרשלר  בנימין  הרב  עילית 
עילית  ביתר  העיר  מועצת  וחבר 
סגן השר  הי''ו,  ברים  יצחק  הרב 
מע־ במקום  מקיף  תדרוך  קיבל 
סקנים וממנכ''ל המוסדות, משם 
חסידות  של  החינוך  לקרית  פנה 
סלונים שם נפגש עם מנהל המו־
סדות המיתולוגי הרב פנחס גליק 
סורסקי  יהושע  הרב  ועם  הי''ו 
משם  החסידות,  מהנהלת  הי''ו 
היל־ גני  לכיוון  המשלחת  סרה 
דים והת''ת החדש 'הכלל חסידי' 
מנהלי  עם  ממושכות  נפגשו  שם 
פרידמן  שלמה  הרב  המוסדות 
הי''ו  אייכנשטיין  דוד  והרב  הי''ו 
שסקרו בפניהם את ההתפתחות 

המבורכת של המוסדות.
השר  סגן  בירך  לסיום, 
על  המשתתפים  כל  את  פרוש 
להם  ואיחל  המסורה  עבודתם 

חלקה  לימודים  שנת  פתיחת 
לדבריו  ומוצלחת,  מתקלות 
מתחילים  אלול  חודש  ''בראש 
התורה  בתלמודי  הלימודים  את 
והישיבות  הסמינרים  ובתיה''ס, 
להראות  ובאנו  החרדי,  במגזר 

אחר  מקרוב  ולעמוד  נוכחות 
אנו  כסדרן.  הלימודים  פתיחת 
לעזור  באנו  החינוך  במשרד 
שאכן  בע"ה  ונשתדל  לכולם, 
שכל אחד ירגיש שאנחנו עוזרים 

לכולם".  

בכיר בכחול לבן: הסכינים 
יישלפו מייד לאחר הבחירות

בסביבתו של לפיד זועמים של שכירת שירותיו של רונן צור 
ע''י בני גנץ ובכיר במפלגה מבהיר כי החשבונות ייפתחו 

לאחר ה-17 לספטמבר

מ ח. פרנ˜ל
החיבוקים  מעטה  אף  על 
שמנסים  האחדות  ותצוגות 
במפ־ בכיר  לבן,  בכחול  לשדר 
לכאן  (שלישי)  אמש  אמר  לגה 
חדשות כי מיד אחרי הבחירות, 
ייפתחו.  לבן  בכחול  החשבונות 
רונן  שכירת  כי  הוסיף  הבכיר 
צור ע''י בני גנץ – נועדה בעיקר 

לאחרי הבחירות
יו"ר  כי  פורסם  אתמול 
את  גם  מידר  גנץ  בני  לבן  כחול 
אנשיו הקרובים ביותר בקמפיין 
היועץ  את  כשמינה  המפלגה 
רונן צור - ביניהם אנשי המטה 

גו־ וכצפוי,  מטעמו,  הבכירים 
הבו־ הביעו  עתיד  ביש  רמים 
היועץ  של  המינוי  על  זעם  קר 

שתקף את יאיר לפיד בעבר.
הבו־ אמר  כהן  מאיר  ח"כ 
כי  ב  רשת  לכאן  בריאיון  קר 
שירצה.  מי  את  למנות  "זכותו 
לא  הוא  שלו.  אישי  יועץ  זה 
לבן.  כחול  של  בקמפיין  נמצא 
אותו  שכר  שגנץ  בעיה  אין  לנו 
רם  ח"כ  גם  אישית".  למשימה 
לפר־ הגיב  לבן  מכחול  ברק  בן 
לשכור  יכול  גנץ  לטענתו,  סום. 
רוצה:  שהוא  יועץ  איזה  לעצמו 
"גם אני שכרתי שלושה יועצים 

לו  שיהיה  גנץ.  עידכנתי  ולא 
לבריאות".

בקמפיין  יועץ  שימש  צור 
הקוד־ בבחירות  לבן  כחול  של 
מות. לאחר הבחירות, תקף בח־
הת־ את  כינה  לפיד,  את  ריפות 
שהוא  ואמר  "אווילית"  נהלותו 
בריאיון  לימין.  מנדטים  דוחק 
לרדיו ירושלים לפני כשבועיים 
אמר היועץ כי ״היצר של לפיד 
לפגוע בחרדים חזק ממנו". יו"ר 
צור  את  תקף  מצדו  עתיד  יש 
בחזרה, ודוברו האישי של לפיד 
כתב כי ״מדובר בנוכל שמוציא 

שם רע למקצוע״. 

דרישות עוצמה יהודית מהליכוד: 

פעלו להפסקת הקמפיין של 
ימינה נגד עוצמה יהודית

בנוסף דרש בן גביר כי מטה יו''ש של הליכוד יפעל בשיתוף פעולה עם 
'עוצמה יהודית'

מ ח. פרנ˜ל
נפג־ האחרונים  בימים 
חברי  עם  רה''מ  מקורבי  שים 
לש־ מנת  על  יהודית  עוצמה 
כנעם לפרוש מהמרוץ לכנסת 
לימין.  קולות  בזבוז  ולמנוע 
איתמר  של  הפגישה  במהלך 
רה''מ,  של  יועצו  עם  גביר  בן 
נתן אשל, הציב בן גביר שורת 
הב־ להם  שבתמורה  תנאים, 
ביטחון  רשת  לנתניהו  טיח 
המנדט  את  יקבל  אם  מלאה 
הבאה.  הממשלה  את  להרכיב 
לאשל,  שהציג  התנאים  בין 
דרש בן גביר כי נתניהו יפעל 

שמנהלת  שהקמפיין  לכך 
עוצמה  נגד  ימינה  רשימת 
למע־ לאלתר.  ייפסק  יהודית 
עוצמה  כי  גביר  בן  ביקש  שה 
"הפ־ בהסכם  תיכלל  יהודית 
בין  הושג  שכבר  אש"  סקת 

הליכוד וימינה.

שהוצגה  נוספת  דרישה 
הפו־ הליכוד  מטה  כי  היא 
יעבוד  ושומרון  ביהודה  על 
עוצמה  עם  פעולה  בשיתוף 
כי  ביקש  גם  גביר  בן  יהודית. 
שמת־ ה"געוואלד",  קמפיין 
ימים  חמישה  כלל  בדרך  חיל 
יכוון  לא  הבחירות,  יום  לפני 

פוטנציאליים  מצביעים  אל 
של עוצמה יהודית.

בתגובה:  מסר  גביר  בן 
"נפגשתי עם נתן אשל והייתה 
שמח  אני  מאוד  טובה  שיחה 
ויותר  יותר  יש  בליכוד  שגם 
גורמים שמבינים כי בלי עוצ־
מה יהודית אין לנתניהו סיכוי 

להיות ראש ממשלה".

יצויין כי לטענת בן גביר 
בפ־ עסקה  לא  כלל  הפגישה 
יהודית'  'עוצמה  של  רישה 
אלא בסיכום על רשת ביטחון 

לנתניהו לאחר הבחירות.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

לקראת פתיחת שנה''ל: סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש 
סייר בעיר קרית גת וקיים פגישת עבודה עם ראש העיר 
ומנהלי המוסדות לצד יו''ר ונציגי אגודת ישראל בעיר

בפתח הישיבה המיוחדת שהתקיימה בלשכת ראש העיר מר אבירם דהרי הי''ו, אמר סגן שר החינוך החרדי כי ניתן לראות שינויים רבים לטובה 
בהתנהלות העיריה ואגפיה כלפי אלפים מתושבי העיר מהמגזר בכלל ובנוגע להיערכות לפתיחת שנת הלימודים הקרובה בפרט

'חרי' בכ מ
שנת  פתיחת  לקראת 
סגן  קיים  הקרובה,  הלימודים 
פגישת  פרוש  מאיר  החינוך  שר 
היערכות עם ראש עיריית קרית 
ומנהל  הי''ו  דהרי  אבירם  מר  גת 
ר'  בעיריה  החרדי  החינוך  אגף 
המועצה  וחבר  הי''ו  ביטון  משה 
הרב  החרדי  החינוך  על  הממונה 
יחד  (אגו''י)  הי''ו  דייויס  שמעון 
החרדיים  המוסדות  מנהלי  עם 
יש־ אגודת  ועסקני  ונציגי  בעיר 

ראל.
במטרה  התקיימה  הישיבה 
תי־ הלימודים  שנת  כי  להבטיח 
הח־ החינוך  מוסדות  בכלל  פתח 
רדיים באופן חלק וללא תקלות. 
סגן  מלבד  השתתפו  בפגישה 
השר גם יו''ר אגודת ישראל בק־
רית גת הרב אברהם ברסלר הי''ו 
סלונים,  גור,  ת''ת  מנהלי  לצד 

באיאן,  בעלזא,  חסידי',  'הכלל 
ו'קהל חסידים'.

ולאחר  הישיבה  בפתח 
על  העיר  מראש  סקירה  שקיבל 
כך שרבים ממוסדות החינוך הח־
רדיים בעיר יפתחו בעז''ה השנה 
את הלימודים במבנים משופצים 
כי  השר  סגן  אמר  ידיים,  ורחבי 
שינוי  לראות  ניתן  גת  בקרית 
גדול לטובה והפקת לקחים מש־
להיערכות  הנוגע  בכל  עברו  נים 
לפתיחת שנה"ל. עם זאת, הדגיש 
אמר פרוש כי "וודאי שתמיד יש 
הע־ במסגרת  ולייעל  לשפר  מה 
כמה  ולהעביר  השוטפת  בודה 
יבילים  ממבנים  מוסדות  שיותר 
לעי־ וכיאה  כראוי  קבע  למבני 
ריה כמו עיריית קרית גת שכבר 
רבות  משקיעה  היא  כי  הוכיחה 
המגזרים  מכל  ובנוער  בחינוך 
כולל במגזר החרדי". בדבריו גם 

שיבח את ראש העיר ואת מנהל 
אגף חינוך חרדי בעיריה ר' משה 
הרבה  עזרתם  על  הי''ו  ביטון 
הר־ המוסדות  למנהלי  והמסורה 
בים במהלך כל השנה ועל היותם 
החרדי  הציבור  לרחשי  קשובים 
המקצועית  עבודתם  ועל  בעיר, 
כל  לאורך  פונה  לכל  המוגשת 

ימות השנה.
פרוש  הרב  פנה  מכן  לאחר 
בלוויית יו''ר אגודת ישראל הרב 
אברהם ברסלר הי''ו וחברי המו־
קליין  אהרן  הרב  אגו''י  של  עצה 
הי''ו  דייויס  שמעון  והרב  הי''ו 
הקריה  במוסדות  ממושך  לסיור 
במבנה  נפתח  הסיור  החרדית, 
ידיים  והרחב  החדש  הסמינר 
לאחר  בעיר,  גור  חסידות  של 
מכן המשיכו לגנים החדשים של 
פגשו  שם  בעיר,  באיאן  חסידות 
טוביה  הרב  המוסדות  במנכ''ל 

ביתר  רה''ע  ובמ''מ  הי''ו  גרומן 
הי''ו  הרשלר  בנימין  הרב  עילית 
עילית  ביתר  העיר  מועצת  וחבר 
השר  סגן  הי''ו,  ברים  יצחק  הרב 
מע־ במקום  מקיף  תדרוך  קיבל 
סקנים וממנכ''ל המוסדות, משם 
חסידות  של  החינוך  לקרית  פנה 
סלונים שם נפגש עם מנהל המו־
סדות המיתולוגי הרב פנחס גליק 
סורסקי  יהושע  הרב  ועם  הי''ו 
משם  החסידות,  מהנהלת  הי''ו 
היל־ גני  לכיוון  המשלחת  סרה 
דים והת''ת החדש 'הכלל חסידי' 
מנהלי  עם  ממושכות  נפגשו  שם 
פרידמן  שלמה  הרב  המוסדות 
הי''ו  אייכנשטיין  דוד  והרב  הי''ו 
שסקרו בפניהם את ההתפתחות 

המבורכת של המוסדות.
השר  סגן  בירך  לסיום, 
על  המשתתפים  כל  את  פרוש 
להם  ואיחל  המסורה  עבודתם 

חלקה  לימודים  שנת  פתיחת 
לדבריו  ומוצלחת,  מתקלות 
מתחילים  אלול  חודש  ''בראש 
התורה  בתלמודי  הלימודים  את 
והישיבות  הסמינרים  ובתיה''ס, 
להראות  ובאנו  החרדי,  במגזר 

אחר  מקרוב  ולעמוד  נוכחות 
אנו  כסדרן.  הלימודים  פתיחת 
לעזור  באנו  החינוך  במשרד 
שאכן  בע"ה  ונשתדל  לכולם, 
שכל אחד ירגיש שאנחנו עוזרים 

לכולם".  

בכיר בכחול לבן: הסכינים 
יישלפו מייד לאחר הבחירות

בסביבתו של לפיד זועמים של שכירת שירותיו של רונן צור 
ע''י בני גנץ ובכיר במפלגה מבהיר כי החשבונות ייפתחו 

לאחר ה-17 לספטמבר

מ ח. פרנ˜ל
החיבוקים  מעטה  אף  על 
שמנסים  האחדות  ותצוגות 
במפ־ בכיר  לבן,  בכחול  לשדר 
לכאן  (שלישי)  אמש  אמר  לגה 
חדשות כי מיד אחרי הבחירות, 
ייפתחו.  לבן  בכחול  החשבונות 
רונן  שכירת  כי  הוסיף  הבכיר 
צור ע''י בני גנץ – נועדה בעיקר 

לאחרי הבחירות
יו"ר  כי  פורסם  אתמול 
את  גם  מידר  גנץ  בני  לבן  כחול 
אנשיו הקרובים ביותר בקמפיין 
היועץ  את  כשמינה  המפלגה 
רונן צור - ביניהם אנשי המטה 

גו־ וכצפוי,  מטעמו,  הבכירים 
הבו־ הביעו  עתיד  ביש  רמים 
היועץ  של  המינוי  על  זעם  קר 

שתקף את יאיר לפיד בעבר.
הבו־ אמר  כהן  מאיר  ח"כ 
כי  ב  רשת  לכאן  בריאיון  קר 
שירצה.  מי  את  למנות  "זכותו 
לא  הוא  שלו.  אישי  יועץ  זה 
לבן.  כחול  של  בקמפיין  נמצא 
אותו  שכר  שגנץ  בעיה  אין  לנו 
רם  ח"כ  גם  אישית".  למשימה 
לפר־ הגיב  לבן  מכחול  ברק  בן 
לשכור  יכול  גנץ  לטענתו,  סום. 
רוצה:  שהוא  יועץ  איזה  לעצמו 
"גם אני שכרתי שלושה יועצים 

לו  שיהיה  גנץ.  עידכנתי  ולא 
לבריאות".

בקמפיין  יועץ  שימש  צור 
הקוד־ בבחירות  לבן  כחול  של 
מות. לאחר הבחירות, תקף בח־
הת־ את  כינה  לפיד,  את  ריפות 
שהוא  ואמר  "אווילית"  נהלותו 
בריאיון  לימין.  מנדטים  דוחק 
לרדיו ירושלים לפני כשבועיים 
אמר היועץ כי ״היצר של לפיד 
לפגוע בחרדים חזק ממנו". יו"ר 
צור  את  תקף  מצדו  עתיד  יש 
בחזרה, ודוברו האישי של לפיד 
כתב כי ״מדובר בנוכל שמוציא 

שם רע למקצוע״. 

דרישות עוצמה יהודית מהליכוד: 

פעלו להפסקת הקמפיין של 
ימינה נגד עוצמה יהודית

בנוסף דרש בן גביר כי מטה יו''ש של הליכוד יפעל בשיתוף פעולה עם 
'עוצמה יהודית'

מ ח. פרנ˜ל
נפג־ האחרונים  בימים 
חברי  עם  רה''מ  מקורבי  שים 
לש־ מנת  על  יהודית  עוצמה 
כנעם לפרוש מהמרוץ לכנסת 
לימין.  קולות  בזבוז  ולמנוע 
איתמר  של  הפגישה  במהלך 
רה''מ,  של  יועצו  עם  גביר  בן 
נתן אשל, הציב בן גביר שורת 
הב־ להם  שבתמורה  תנאים, 
ביטחון  רשת  לנתניהו  טיח 
המנדט  את  יקבל  אם  מלאה 
הבאה.  הממשלה  את  להרכיב 
לאשל,  שהציג  התנאים  בין 
דרש בן גביר כי נתניהו יפעל 

שמנהלת  שהקמפיין  לכך 
עוצמה  נגד  ימינה  רשימת 
למע־ לאלתר.  ייפסק  יהודית 
עוצמה  כי  גביר  בן  ביקש  שה 
"הפ־ בהסכם  תיכלל  יהודית 
בין  הושג  שכבר  אש"  סקת 

הליכוד וימינה.

שהוצגה  נוספת  דרישה 
הפו־ הליכוד  מטה  כי  היא 
יעבוד  ושומרון  ביהודה  על 
עוצמה  עם  פעולה  בשיתוף 
כי  ביקש  גם  גביר  בן  יהודית. 
שמת־ ה"געוואלד",  קמפיין 
ימים  חמישה  כלל  בדרך  חיל 
יכוון  לא  הבחירות,  יום  לפני 

פוטנציאליים  מצביעים  אל 
של עוצמה יהודית.

בתגובה:  מסר  גביר  בן 
"נפגשתי עם נתן אשל והייתה 
שמח  אני  מאוד  טובה  שיחה 
ויותר  יותר  יש  בליכוד  שגם 
גורמים שמבינים כי בלי עוצ־
מה יהודית אין לנתניהו סיכוי 

להיות ראש ממשלה".

יצויין כי לטענת בן גביר 
בפ־ עסקה  לא  כלל  הפגישה 
יהודית'  'עוצמה  של  רישה 
אלא בסיכום על רשת ביטחון 

לנתניהו לאחר הבחירות.
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התוכנית לטוהר הבחירות: אלפי 
פקחים ותיעוד ספירת הקולות

במקרים חריגים יותר לפקחים לתעד פעילות גם בשעת ההצבעה

מ ח. פרנ˜ל
ועדת  יו''ר  הודיע  ששלשום  לאחר 
לפי־ יחידה  הקמת  על  מלצר  חנן  הבחירות 
בווינט  אתמול  נחשפו  הבחירות,  על  קוח 
המלאכה  הפרסום,  לפי  התוכנית.  פרטי 
כך  לשם  שיישכרו  פקחים  אלפי  על  תוטל 
שכבר   ,"3 "צוות  האבטחה  חברת  ידי  על 
נעשתה  החברה  בחירת  בגיוסם.  החלה 
בנוהל מהיר, בשל קוצר הזמן, כאשר הקרי־
טריונים שנלקחו בחשבון הם ניסיונה בהפ־
עלת צוותים גדולים ויכולתה לספק בטווח 

קצר את כל הציוד הטכנולוגי הדרוש.
גוף,  במצלמות  יצוידו  החברה  פקחי 
על  הקלפיות  בין  יסיירו  ההצבעה  ובמהלך 
אחת  בכל  שכמעט  כך  לגזרות,  חלוקה  פי 
במהלך  פקח  יהיה  הקלפיות  אלף  מ-11 

מתנהלת  שההצבעה  לוודא  שידאג  היום, 
להשת־ יוכלו  הפקחים  כי  אם  תקין.  באופן 
מש במצלמות במהלך ההצבעה רק במקרה 
של חשד סביר לביצוע עבירה פלילית במ־
על  איומים  של  השמעה  כמו  הקלפי,  קום 
שוחד  למתן  הצעות  הקלפי,  ועדות  חברי 
לאחר  ורק  לאלימות  חשש  או  בחירות 
מיו"ר  לצילום  קונקרטי  אישור  שקיבלו 
ועדת הבחירות המרכזית. במקרה כזה – גם 
של  האובייקטיבי  כנציגה  הקלפי,  מזכיר 
ועדת הבחירות המרכזית, יורשה לתעד את 
לפני  שעה  כחצי   ,21:30 בשעה  המתרחש. 
סגירת הקלפיות ותחילת הספירה, הפקחים 
יתפרסו בקלפיות שייקבעו מראש, יישארו 
שם עד תום הספירה - ויתעדו אותה. הק־

לפיות שיצולמו במהלך ספירת הקולות הן 

הבחירות  מערכות  שלוש  שבמהלך  אלו 
קל־ בהן  כ"בעייתיות",  נחשדו  הקודמות 
ששיעור  או  לזיוף  חשד  היה  שבהן  פיות 
ההצבעה בהן היה גבוה בהרבה מהממוצע 
- סביב 95%. בנוסף, יילקחו בחשבון קרי־
אינה  הבחירות  שוועדת  נוספים  טריונים 
מעוניינת לחשוף כעת, וקלפיות מסוימות 
בוועדה  מקרה,  בכל  רנדומלית.  ייבחרו 
מכל  יהיו  שיצולמו  הקלפיות  כי  הבהירו 
חלקי הארץ - ולא יתמקדו במגזר כזה או 

אחר.
מלצר קבע כי תוצרי הצילומים יוע־
ברו רק למשטרה או לייעוץ המשפטי של 
העברתם  וכי  המרכזית,  הבחירות  ועדת 
כלשהי  במדיה  פרסומם  אחר,  אדם  לכל 
או עיון בהם עלולה להיות עבירה פלילית.

בתגובה לירי רקטות:

צה"ל תקף עמדת 
חמאס ברצועת עזה

לאחר שרקטה נחתה בשטח פתוח בישראל תקף כלי טיס 
של צה"ל עמדה בצפון הרצועה ◆ מדובר צה"ל נמסר כי 

פרט לרקטה בוצעו ככל הנראה כמה שיגורים נוספים, אך 
הם נחתו בשטח הרצועה

מ מ. יו„
הודיע  צה"ל  דובר 
תקף  טיס  כלי  כי  אתמול 
בצפון  חמאס  של  עמדה 
רצועת עזה לאחר שזיהה 
של  ירי  יותר  מוקדם 
יש־ שטח  לעבר  רקטה 

ראל. עוד נמסר כי חמאס 
כמה  הנראה  ככל  ביצע 
ישראל,  לעבר  שיגורים 
אך הרקטות נחתו בשטח 

הרצועה.
בג'יהאד  בכיר 
את־ הכחיש  האסלאמי 
מול את הטענה כי ארגונו 
הרק־ ירי  מאחורי  עומד 
מעזה  ראשון  ביום  טות 
כי  ואמר  שדרות  לעבר 
שמטרתו  בשקר  מדובר 
הג'יהאד  נגד  "להסית 
וההתנגדות",  האסלאמי 
חלק  "אנחנו  כלשונו. 
של  המשותף  מהחמ"ל 
ומ־ הפלסטיניים  הפלגים 

נגד  המערכה  את  נהלים 
עמם",  בשיתוף  הכיבוש 
לאתר  בריאיון  הוסיף 
דו־ הפלסטיני  החדשות 

ניא אלווטן.
בכיר  אמר  עוד 
כי  חאביב  חודר  הארגון 
הנ־ מקבל  לא  הג'יהאד 
תמי־ אלא  מאיראן  חיות 
הארגון  וכי  בלבד,  כה 
באופן  החלטות  מקבל 
מקו־ כך,  בתוך  עצמאי. 

מאיימים  בחמאס  רות 
את  ולהחזיר  להסלים 
לפעילות  השטח  יחידות 
ההטרדה  יחידות  ובהן 
בלוני  ויחידות  הלילית 
בעקבות  זאת  התבערה. 
כמות  של  לחצי  צמצום 
מכניסה  שישראל  הסולר 
לתחנת הכוח בעזה – צעד 
בתגובה  עליו  שהוחלט 
לירי הרקטות אל שדרות 

שלשום.

תושב סילוואן מואשם 
בתקיפת יהודי בתשעה 

באב במזרח י-ם
סעד קיאנייה, בן 21, מואשם בעבירה של מעשה טרור 

ושל חבלה בכוונה מחמירה ◆ הנאשם וחבריו היכו, בעטו 
ויידו אבנים וחפצים לעבר הקורבן לאחר שהבחינו כי 

הוא חובש כיפה

מ מ. יו„
סי־ שכונת  תושב 
ירושלים  שבמזרח  לוואן 
תקף  כי  אתמול  הואשם 
מתחנת  שיצא  יהודי  אדם 
בערב  בעיר  שלם  משטרת 
מייחס  האישום  באב.  ט' 
מתוך  התקיפה  את  לו 
דתי-לאומי  מדיני,  מניע 
שנ־ בדיון  אידיאולוגי.  או 
ערך בעניינו בבית המשפט 
הואשם  בירושלים  המחוזי 
בע־  ,21 בן  קיאנייה,  סעד 

בירה של מעשה טרור ושל 
חבלה בכוונה מחמירה.

על פי כתב האישום, 
לתחנת  הגיע  המתלונן 

על  להתלונן  המשטרה 
הערבית  בשכונה  שהותקף 
ראס אל עמוד שאליה נכנס 
בטעות. לאחר שיצא מהת־
חנה, קיאנייה וחבריו שהב־
חינו כי מדובר באדם חובש 
בו  "לכלות  החליטו  כיפה 
שלו־ ובאלימות  זעמם,  את 
בו,  בעטו  בו,  היכו  רסן  חת 
יידו לעברו אבנים וחפצים 

בהם כוסות, בקבוקים ומוט 
חלונות  את  ניפצו  ברזל, 
רכבו וניסו להוציאו ממנו". 
הצ־ איבד  שהותקף  לאחר 
השליטה  את  היהודי   עיר 
בשו־ והתנגש  מכוניתו  על 
השוטר  לפניו.  שנסע  טר 
יצא לראות מה קרה, ירה 
התו־ את  והבריח  באוויר 

קפים.
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התוכנית לטוהר הבחירות: אלפי 
פקחים ותיעוד ספירת הקולות

במקרים חריגים יותר לפקחים לתעד פעילות גם בשעת ההצבעה

מ ח. פרנ˜ל
ועדת  יו''ר  הודיע  ששלשום  לאחר 
לפי־ יחידה  הקמת  על  מלצר  חנן  הבחירות 
בווינט  אתמול  נחשפו  הבחירות,  על  קוח 
המלאכה  הפרסום,  לפי  התוכנית.  פרטי 
כך  לשם  שיישכרו  פקחים  אלפי  על  תוטל 
שכבר   ,"3 "צוות  האבטחה  חברת  ידי  על 
נעשתה  החברה  בחירת  בגיוסם.  החלה 
בנוהל מהיר, בשל קוצר הזמן, כאשר הקרי־
טריונים שנלקחו בחשבון הם ניסיונה בהפ־
עלת צוותים גדולים ויכולתה לספק בטווח 

קצר את כל הציוד הטכנולוגי הדרוש.
גוף,  במצלמות  יצוידו  החברה  פקחי 
על  הקלפיות  בין  יסיירו  ההצבעה  ובמהלך 
אחת  בכל  שכמעט  כך  לגזרות,  חלוקה  פי 
במהלך  פקח  יהיה  הקלפיות  אלף  מ-11 

מתנהלת  שההצבעה  לוודא  שידאג  היום, 
להשת־ יוכלו  הפקחים  כי  אם  תקין.  באופן 
מש במצלמות במהלך ההצבעה רק במקרה 
של חשד סביר לביצוע עבירה פלילית במ־
על  איומים  של  השמעה  כמו  הקלפי,  קום 
שוחד  למתן  הצעות  הקלפי,  ועדות  חברי 
לאחר  ורק  לאלימות  חשש  או  בחירות 
מיו"ר  לצילום  קונקרטי  אישור  שקיבלו 
ועדת הבחירות המרכזית. במקרה כזה – גם 
של  האובייקטיבי  כנציגה  הקלפי,  מזכיר 
ועדת הבחירות המרכזית, יורשה לתעד את 
לפני  שעה  כחצי   ,21:30 בשעה  המתרחש. 
סגירת הקלפיות ותחילת הספירה, הפקחים 
יתפרסו בקלפיות שייקבעו מראש, יישארו 
שם עד תום הספירה - ויתעדו אותה. הק־
לפיות שיצולמו במהלך ספירת הקולות הן 

הבחירות  מערכות  שלוש  שבמהלך  אלו 
קל־ בהן  כ"בעייתיות",  נחשדו  הקודמות 
ששיעור  או  לזיוף  חשד  היה  שבהן  פיות 
ההצבעה בהן היה גבוה בהרבה מהממוצע 
- סביב 95%. בנוסף, יילקחו בחשבון קרי־
אינה  הבחירות  שוועדת  נוספים  טריונים 
מעוניינת לחשוף כעת, וקלפיות מסוימות 
בוועדה  מקרה,  בכל  רנדומלית.  ייבחרו 
מכל  יהיו  שיצולמו  הקלפיות  כי  הבהירו 
חלקי הארץ - ולא יתמקדו במגזר כזה או 

אחר.
מלצר קבע כי תוצרי הצילומים יוע־
ברו רק למשטרה או לייעוץ המשפטי של 
העברתם  וכי  המרכזית,  הבחירות  ועדת 
כלשהי  במדיה  פרסומם  אחר,  אדם  לכל 
או עיון בהם עלולה להיות עבירה פלילית.

בתגובה לירי רקטות:

צה"ל תקף עמדת 
חמאס ברצועת עזה

לאחר שרקטה נחתה בשטח פתוח בישראל תקף כלי טיס 
של צה"ל עמדה בצפון הרצועה ◆ מדובר צה"ל נמסר כי 

פרט לרקטה בוצעו ככל הנראה כמה שיגורים נוספים, אך 
הם נחתו בשטח הרצועה

מ מ. יו„
הודיע  צה"ל  דובר 
תקף  טיס  כלי  כי  אתמול 
בצפון  חמאס  של  עמדה 
רצועת עזה לאחר שזיהה 
של  ירי  יותר  מוקדם 
יש־ שטח  לעבר  רקטה 

ראל. עוד נמסר כי חמאס 
כמה  הנראה  ככל  ביצע 
ישראל,  לעבר  שיגורים 
אך הרקטות נחתו בשטח 

הרצועה.
בג'יהאד  בכיר 
את־ הכחיש  האסלאמי 
מול את הטענה כי ארגונו 
הרק־ ירי  מאחורי  עומד 
מעזה  ראשון  ביום  טות 
כי  ואמר  שדרות  לעבר 
שמטרתו  בשקר  מדובר 
הג'יהאד  נגד  "להסית 
וההתנגדות",  האסלאמי 
חלק  "אנחנו  כלשונו. 
של  המשותף  מהחמ"ל 
ומ־ הפלסטיניים  הפלגים 

נגד  המערכה  את  נהלים 
עמם",  בשיתוף  הכיבוש 
לאתר  בריאיון  הוסיף 
דו־ הפלסטיני  החדשות 

ניא אלווטן.
בכיר  אמר  עוד 
כי  חאביב  חודר  הארגון 
הנ־ מקבל  לא  הג'יהאד 
תמי־ אלא  מאיראן  חיות 
הארגון  וכי  בלבד,  כה 
באופן  החלטות  מקבל 
מקו־ כך,  בתוך  עצמאי. 

מאיימים  בחמאס  רות 
את  ולהחזיר  להסלים 
לפעילות  השטח  יחידות 
ההטרדה  יחידות  ובהן 
בלוני  ויחידות  הלילית 
בעקבות  זאת  התבערה. 
כמות  של  לחצי  צמצום 
מכניסה  שישראל  הסולר 
לתחנת הכוח בעזה – צעד 
בתגובה  עליו  שהוחלט 
לירי הרקטות אל שדרות 

שלשום.

תושב סילוואן מואשם 
בתקיפת יהודי בתשעה 

באב במזרח י-ם
סעד קיאנייה, בן 21, מואשם בעבירה של מעשה טרור 

ושל חבלה בכוונה מחמירה ◆ הנאשם וחבריו היכו, בעטו 
ויידו אבנים וחפצים לעבר הקורבן לאחר שהבחינו כי 

הוא חובש כיפה

מ מ. יו„
סי־ שכונת  תושב 
ירושלים  שבמזרח  לוואן 
תקף  כי  אתמול  הואשם 
מתחנת  שיצא  יהודי  אדם 
בערב  בעיר  שלם  משטרת 
מייחס  האישום  באב.  ט' 
מתוך  התקיפה  את  לו 
דתי-לאומי  מדיני,  מניע 
שנ־ בדיון  אידיאולוגי.  או 
ערך בעניינו בבית המשפט 
הואשם  בירושלים  המחוזי 
בע־  ,21 בן  קיאנייה,  סעד 
בירה של מעשה טרור ושל 

חבלה בכוונה מחמירה.
על פי כתב האישום, 
לתחנת  הגיע  המתלונן 

על  להתלונן  המשטרה 
הערבית  בשכונה  שהותקף 
ראס אל עמוד שאליה נכנס 
בטעות. לאחר שיצא מהת־
חנה, קיאנייה וחבריו שהב־
חינו כי מדובר באדם חובש 
בו  "לכלות  החליטו  כיפה 
שלו־ ובאלימות  זעמם,  את 
בו,  בעטו  בו,  היכו  רסן  חת 
יידו לעברו אבנים וחפצים 

בהם כוסות, בקבוקים ומוט 
חלונות  את  ניפצו  ברזל, 
רכבו וניסו להוציאו ממנו". 
הצ־ איבד  שהותקף  לאחר 
השליטה  את  היהודי   עיר 
בשו־ והתנגש  מכוניתו  על 
השוטר  לפניו.  שנסע  טר 
יצא לראות מה קרה, ירה 
התו־ את  והבריח  באוויר 

קפים.

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

300 מיליון 
ש"ח הועברו 

לחברת 
החשמל 

לצמצום החוב 
הפלסטיני

חברת החשמל מאיימת להגביל 
את אספקת החשמל הסדירה 
לרשות אם לא תצליח לגבות 

עוד מהחוב הפלסטיני, המסתכם 
בכ-2.1 מיליארד שקל

מ יר‡ל לבי‡
פעי־ רקע  על 
הח־ חברת  של  לותה 
חובות  לגביית  שמל  
הפלסטינית  הרשות 
חשמל,  צריכת  בגין 
לנקיטה  הערכות  תוך 
להגבלת  בפעולות 
האספקה הסדירה של 
הפלס־ לרשות  חשמל 
טינית, הועברו לחברת 
מיליון   300 החשמל 
קו־ מיליון   200  - שח 
המיסים  מכספי  זזו 
 100 ועוד  הרש"פ  של 
ידי  על  שולמו  מיליון 
ירוש־ המזרח  החברה 

למית .
הפל־ הרשות 
חייבת  היתה  סטינית 
 2.1 החשמל  לחברת 
כך  שקל,  מיליארד 
החוב  תשלום  שלאחר 

החוב  ירד  הנוכחי 
שקל.  מיליארד  ל-1.8 
החוב  הסדר  למעשה, 
חברת  בין  שגובש 
לפלס־ סיפק  החשמל 
להסכים  תירוץ  טינים 
המ־ כספי  את  לקבל 
גבתה  שישראל  סים 

עבורם.
טל,  רון  יפתח 
החש־ חברת  יו"ר 
מברך  אני  אמר:  מל 
ועל  ההתקדמות  על 
המאמצים מצד האוצר 
והממונה על הפעולות 

בשטחים.
כי  הוסיף  הוא 
חברת החשמל נחושה 
בפעילות  להמשיך 
חו־ מלוא  לגביית  
במסגרת  הרשות  בות 
החוקיים  האמצעים 

העומדים לרשותה.
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בראשות מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א:

היום יתקיימו מעמדי התפילות והסליחות 'רחמים 
שאלי' על ציון סנגורם של ישראל בבארדיטשוב 

במעמדים המרטיטים של בקשת רחמים בפתח חודש הרחמים, משתתפים גדולי התומכים של קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם' דחסידי ויז'ניץ ◆ 
"אין בארדיטשוב וועט מען א וודאי פויע'לן גרויסע ישועות!", הבטיח מרן האדמו"ר שליט"א בפה מלא 

חסי־ אלפי  של  וליבם  עיניהם 
תבל,  וברחבי  הקודש  בארץ  ויז'ניץ  די 
בארדיט־ הקודש  עיר  אל  היום  נשואות 
שוב באוקראינה, לרגל נסיעתו המיוחדת 
מויז'ניץ  אדמו"ר  מרן  של  וההיסטורית 
שליט"א להתפלל תפילת רבים שתשולב 
של  המצוינת  ציון  על  סליחות,  באמירת 
הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, 
סנגורם של ישראל, לבקש רחמים בפתח 
חודש הרחמים, ביום המסוגל ערב ראש 

חודש אלול תשע"ט. 
כפי שפורסם בשבועות האחרונים, 
הצד־ קרן  ביוזמת  מתקיים  הקודש  מסע 
קה המרכזית של חסידי ויז'ניץ 'להחזיקם 
רבות  שנים  כבר  הפועלת  ולהחיותם', 
מבני  נזקקות  משפחות  אלפי  לרווחת 
הצ־ בגבאי  עיניהם  התולים  החסידות, 
והרחבה  רווח  שיכניסו  הקופה  של  דקה 
ולה־ 'להחזיקם  הצדקה  קופת  בביתם. 
ימות  כל  הנצרכים  לימין  עומדת  חיותם' 
החסד  מקרנות  לאחת  ונחשבת  השנה 
הפועלת  הקודש  בחצרות  הוותיקות 
גדולות ונצורות לישועתם ולרווחתם של 

המונים.
בקשות  הגיעו  האחרונה,  בתקופה 

הקו־ עסקני  של  לשולחנם  רבות  עזרה 
את  משביע  הקומץ  שאין  כידוע  אך  פה, 
הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו, ונוצר 
של  הכנסותיה  את  להגדיל  דחוף  צורך 
הולם  מענה  לתת  בכדי  הצדקה,  קופת 
הנזקקים  של  מצידם  ופנייה  בקשה  לכל 

לעזרה ולתמיכה בדרך כבוד. 
אדמו"ר  מרן  נרתם  כך,  בעקבות 
עסקני  של  לעזרתם  שליט"א  מויז'ניץ 
ובהכוונתו,  בנשיאותו  העומדת  הקופה 
לבארדי־ ייחודי  למסע  לצאת  ונעתר 
משתתפיו  כל  בוודאי  יפעלו  בו  טשוב, 
מבו־ ממנו  לשוב  ויזכו  לעצמם  ישועות 
מכך,  פחות  לא  אך  גדושה,  במידה  רכים 
המצפים  את  להושיע  נועד  הזה  המסע 
לעזרת ממלכת החסד האגדית 'להחזיקם 
ולהחיותם', לאפשר לה להוסיף ולהעצים 

עשייה, חסד לשם חסד. 
האדמו"ר  שמרן  אפוא  פלא  אין 
על  ונצורות  גדולות  התבטא  שליט"א 
בארדיטשוב  "אין  ואמר:  הקודש  מסע 
ישו־ גרויסע  פויע'לן  וודאי  א  מען  וועט 
הזו  הנפלאה  הצדקה  כשזכות  כי  עות!", 
של  המסוגל  התאריך  לזכות  מצטרפת 
של  סנגורם  בציון  שאלי',  'רחמים  מסע 

ישראל, הישועות מובטחות.  
הצה־ בשעות  שלישי  יום  אמש 
ריים יצא מרן האדמו"ר שליט"א ממעון 
ויניצה  העיר  אל  בחלדודנא  הנופש 
התפילות  מעמדי  לקראת  באוקראינה, 
בש־ אתמול,  בבארדיטשוב.  והסליחות 
פנים  קבלת  מעמד  התקיים  הערב  עות 
ז'יטומיר  בעיר  שליט"א  האדמו"ר  למרן 

הסמוכה, ברוב עם הדרת מלך. 
אתמול  גם  מתקיימים  בז'יטומיר 
יחידי  לעשרות  יוקרתיות  ועידות  והיום 
הסגולה שהרימו סכום נכבד לרווחת עניי 
קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם', בה־
ישראל  הרב  שע"י  'הולינס'  חברת  פקת 
צדיקים',  'אהלי  אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר 
שבניסיונה העשיר רב השנים, כבר הפי־
יוקרתיים  ומעמדים  רבים  אירועים  קה 
המכינה  מהוועדה  אוקראינה.  ברחבי 
משתתפי  את  מלווה  'הולינס'  כי  נמסר 
שירותי  ובמתן  בטיסות  המרומם  המסע 
פנים, הפקת הוועידות וניהול סדרי מסע 

הקודש. 
תתקיים  המסע  של  הכותרת  גולת 
הלילה,  בחצות  רביעי  יום  היום  אי"ה 
מצ־ שנודע  בארדיטשוב,  הקודש  בעיר 

דיקים על סגולתה הנשגבה שרק בהגיית 
להש־ היא  מסוגלת  כבר  העיר  של  שמה 
פיע רחמים וחסדים, הודות לסנגורם של 
ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבראדיט־
שוב זי"ע שקידש את העיר בקדושה של 

מעלה לשעה ולדורות עולמים. 
'רחמים  המרכזי  התפילה  מעמד 

הר־ חודש  בפתח  רחמים  לעורר  שאלי' 
אדמו"ר  מרן  בראשות  יתקיים  חמים, 
חסידים  עשרות  ובהשתתפות  שליט"א 
רבים  תפילת  שיתפללו  מעשה,  ואנשי 
'להחזיקם  הצדקה  קופת  תומכי  כל  על 
לישועת  ישראל  בית  כל  ועל  ולהחיותם' 

הכלל והפרט, ולשנה טובה ומתוקה.  

ג׳ואד ע׳פארי הוא מתכנן 
הפיגוע מטעם כוח קודס

גנרל ג׳ואד ע׳פארי, מבכירי הזרוע של משמרות המהפכה 
האיראניים, גייס את הפעילים ואף דאג להכשרתם ◆ כמו כן 

הוא פיקח על הוצאת ניסיון הפיגוע לפועל

מ מ. יו„
הוא  ע׳פארי  ג׳ואד  גנרל 
פיגוע  לניסיון  האחראי  המפקד 
תחת  נמצא  ע׳פארי  הרחפנים. 
קודס,  מפקד  של  הישיר  פיקודו 

קאסם סולימאני.
מלחמת  מבוגרי  ע׳פארי, 
מבכירי  הוא  איראן-עיראק, 
של  החשאי  הכוח   - קדס  כוח 
האיראניים  המהפכה  משמרות 

הג'יהאד  את  לייצא  הפועלים 
משמש  ע׳אפרי  העולם.  ברחבי 
האירא־ הכוחות  כמפקד  כיום 
מאמצי  את  ומוביל  בסוריה  ניים 
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מסתנן מקלקיליה גנב רכב 
בפ"ת ונתפס לאחר מרדף
משטרת ישראל עצרה שוהה בלתי חוקי מקלקיליה שנכנס ברגל 
לשטחי ישראל, גנב רכב ונעצר ע"י השוטרים בתום מרדף אחריו

מ יר‡ל לבי‡
שגרתית  פעילות  במהלך 
כוכבא  בר  ברח'  שוטרים  של 
בנהג  הבחינו  השוטרים  בפ"ת, 
בניגוד  נוסע  כשהוא  פרטי  רכב 
לכיוון התנועה  ואזרח רץ אחרי 
לרדוף  החלו  השוטרים  הרכב. 
כדי  תוך  הרכב,  אחרי  רגלית 
מכו־ במס'  פוגע  הרכב  שנהג 
עד  שילוט  ובעמוד  חונות  ניות 

שנעצר.
של  ראשונית  מבדיקה 
מדובר  כי  התברר  השוטרים 
אשר  קלקיליה,  תושב  בנהג 
לא  מהמקום,  להימלט  ניסה 
אחריו  דלק  שהשוטר  לפני 

ועצר אותו.
מתברר  האירוע  מחקירת 
חוקי  בלתי  שוהה  החשוד  כי 
קלקיליה,  תושב  בישראל, 
ברגל  כיומיים  לפני  נכנס  אשר 

שהגיע  עד  ישראל  לשטחי 
בשי־ עבד  שם  לג'לג'וליה, 
בשטחי  יומיים  לאחר  פוצים. 
באוטובוס  נסע  החשוד  ישראל 
מונע  ברכב  הבחין  שם  לפ"ת, 
את  עזב  הרכב  נהג  כי  וראה 
הרכב,  את  גנב  החשוד  הרכב. 

נכנס לתוכו ונסע מהמקום.
כי  גילו  המשטרה  חוקרי 

החשוד נהג ברכב הגנוב כשהוא 
הת־ בהמשך  רכב.  רישיון  ללא 
ברר כי החשוד גרם לנזק לכלי 
רכב רבים במהלך נהיגתו ברכב 

הגנוב.
החשוד, בן 46, הובא לח־
והוא  המשטרה  בתחנת  קירה 
מעצרו  בהארכת  לדיון  יובא 

בבימ"ש השלום בפ"ת.

מצרים הזהירה את חמאס:

אל תתערבו 
בעימות בין ישראל 
לחיזבאללה ואיראן

ערוץ אל-ערביה דיווח מפי מקורות מצרים, כי בקהיר הבהירו לחמאס 
שמצרים תסיר חסותה מכל יוזמת רגיעה עם ישראל - אם ירי הרקטות 

יימשך

מ מ. יו„
את חמאס  מצרים הזהירה 
מול  המצב  את  להסלים  שלא 
ישראל בהנחיית איראן וחיזבא־
ללה, כך דיווח אמש ערוץ 'אל-
מקו־ מפי  הפרו-סעודי  ערביה' 
רות מצרים. עוד דווח כי מצרים 
הרקטות  ירי  על  זעם  הביעה 
מעזה בימים האחרונים, גם בעת 
שמשלחת חמאס הייתה בקהיר, 
את  תסיר  כי  חמאס  על  ואיימה 
עם  רגיעה  יוזמת  מכל  חסותה 
יימ־ הרקטות  ירי  אם  ישראל 
שך. על פי הדיווח, נציגי חמאס 
אמרו למצרים כי יש מי שמנסה 

יש־ מול  הרגיעה  את  להכשיל 
כי  למצרים  אמרו  בארגון  ראל. 
באים  אינם  איראן  עם  הקשרים 
על חשבון היחסים עם קהיר ומ־

דינות ערב.
אל- סוהייל  חמאס,  בכיר 

הדיווחים.  את  הכחיש  הינדי, 
הפלס־ לאתר  אמר  אל-הינדי 
את  יש  "למצרים  כי  סווא  טיני 
יותר  גדול  והוא  שלה,  המשקל 
מאיומים או העברת מסרים מי־

שראל לחמאס".
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לאחר 15 שנים: 

פונתה השתלטות ערבית על 
קרקע יהודית בגוש עציון

שופטי בג"ץ כתבו: "מדובר במבנה שהוקם שלא כדין, ללא היתר בניה, על קרקע 
בבעלות פרטית"

מ יר‡ל לבי‡
שנמשכה  משפטית  סאגה  לאחר 
15 שנים, וכללה מספר רב של עתירות  
בשעה  מפנים  הביטחון  כוחות  לבג"ץ, 
ערבים  של  חוקית  בלתי  השתלטות  זו 
יהודית  בבעלות  קרקע  על  לחם  מבית 

פרטית בגוש עציון.
חברת  שרכשה  בקרקע  מדובר 
חלץ,  בנחל   1969 בשנת  כבר  הימנותא 
גוש  בין  המחבר  אסטרטגי  שטח  תא 

עציון לירושלים.
רבות  קרקעות  נרכשו  זה  באזור 
על ידי קק"ל, הן לפני קום המדינה והן 
בשנים  הימים.  ששת  מלחמת  לאחר 
פלסטינית  השתלטות  ישנה  האחרונות 
מאסיבית על אדמות נחל חלץ, במטרה 
גוש  שבין  הטבעי  הפרוזדור  את  לנתק 

עציון לירושלים.
על  השתלטה  קיסיה  משפחת 
בו  בנתה   ,2005 בשנת  המדובר  השטח 
בתי מגורים, חווה חקלאית, גן אירועים 
האזרחי  המנהל  הרס  בעבר  ומסעדה. 
הפולשים  אך  במקום,  מהמבנים  חלק 

הקימו אותם מחדש שוב ושוב.
בע־ לאחרונה  שניתן  הדין  בפסק 
תירה, שהגישו העבריינים כנגד הכוונה 
שופטי  כתבו  החוק,  את  שם  לאכוף 

של  "דינה  בג"ץ: 
להידחות,  העתירה 
ניקיון  חוסר  מחמת 
העות־ של  כפיים 
במבנה  עסקינן  רים. 
כדין,  שלא  שהוקם 
על  בניה,  היתר  ללא 
פר־ בבעלות  קרקע 
שהעותרים  תוך  טית, 
הצווים  את  הפרו 
זהו  בעניינם.  שניתנו 
כפיים  ניקיון  חוסר 

ניתן  לא  אלו  ובנסיבות  וניכר,  בולט 
להיעתר לעתירה".

שלמה  עציון,  גוש  מועצת  ראש 
מער־ את  מחזקים  כי "אנו  אומר,  נאמן 
כת המשפט והמנהל האזרחי שדחו את 
אך  האכיפה,  את  ומממשים  העתירות 
במקרה  שמדובר  מודעים  אנו  בבד  בד 
של "טיפה בים". אנו מצפים מכל אותן 
הפלי־ בכל  קשה  ביד  שיטפלו  מערכות 
שות וגזל הקרקעות שנעשים באין מפ־
ריע על ידי ערביי האזור בחסות הרש"פ 

ובמימון אירופאי משומן".
מקרקעות  כ-30%  רק  היום  עד 
והסד־ רישום  עברו  ושומרון  יהודה 
פוריה  קרקע  מהווה  הזו  המציאות  רה. 

חוקית  בלתי  בניה  זיופים,  לתעשיית 
והשתלטות על אדמות, ומשחקת לידיה 
של הרשות הפלסטינית, שמקדמת באין 
על  גם  משלה,  מקרקעין  רישום  מפריע 
קרקעות הנמצאות באזורים שבשליטה 
ישראלית, בהם אין לה שום סמכות חו־

קית לכך.
מה־ שנים   15 חלפו  הזו  "במקרה 
פלישה ועד פסק הדין הסופי", אומרים 
מובהקת  דוגמה  "זוהי  רגבים.  בתנועת 
את  להשלים  ישראל  של  הבוער  לצורך 
 – ושומרון  ביהודה  הקרקעות  רישום 
ההשתל־ בבלימת  והכרחי  ראשון  צעד 
טות המסיבית של פלסטינים על אדמות 

ביו"ש".

צו למפעל פלדות 
בעקבות זיהום אוויר חריג
המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מנהלי למפעל "יהודה 

פלדות" באזור התעשייה הצפוני באשדוד, שפעילותו 
גרמה לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר, והגביל את פעילות 

הייצור במקום

מ יר‡ל לבי‡
בשנה וחצי האחרונות 
הסבי־ להגנת  המשרד  ערך 
בא־ סביבתיים  דיגומים  בה 
פלדות",  "יהודה  מפעל  זור 
התעשייה  באזור  הממוקם 
בסיורים  באשדוד.  הצפוני 
של  חריגות  התגלו  שבוצעו 
מערך  אחוזים  מאות  עד 
בחומר  היממתי  הסביבה 
קדמיום, הידוע כמזהם בעל 
לבריאות.  מזיקות  השפעות 
תקופתי  דיגום  תוצאות 
סביבתי שערך המפעל בעת 
האחרונה הצביעו גם הן על 

חריגות דומות וחמורות.
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יפלטו מזהמי אוויר לסביבה 
כלל, עד 1 בספטמבר 2019. 
הודעת  התקבלה  אתמול 
לה־ סיים  הוא  כי  המפעל 
הטיפול  מערכות  את  תקין 
המשרד  הגג.  את  אטם  וכן 
המער־ יעילות  אחר  יעקוב 
כות שהותקנו, ואם פעולות 
פליטת  את  ימנעו  לא  אלה 
המשרד  ישקול  המזהמים, 
להוציא צו מנהלי להפסקת 

שימוש.
הס־ להגנת  המשרד 
פלי־ בחומרה  רואה  ביבה 
טות מזהמים המביאות לח־
ריגה מערך הסביבה, ויפעיל 
כדי  סמכויותיו  מלוא  את 

להסדיר מפגעים מסוג זה.

במטרה לסייע במאמצים לכיבוי השרפות באמזונס: 

ממשלת ברזיל הודיעה על סירובה לקבל 
חבילת סיוע משבע המדינות המתועשות

לטענת ממשלת ברזיל, השרפות נמצאות תחת שליטה

מ ‡ברהם ויסמן
את  לקבל  סירבה  ברזיל  ממשלת 
המתוע־ המדינות  שבע  של  תמיכתן 
אשר  השרפות  ברקע  הג'י-7,  שות, 
המתו־ המדינות  באמזונס.  משתוללות 
עשת הציעו לברזיל במהלך התכנסותן 
בצרפת סיוע בכיבוי השרפות הגדולות 

האמזו־ ביערות  נזקים  מחוללות  אשר 
נס.

סירובה של ממשלת ברזיל נומק 
בכך שהשרפות נמצאות תחת שליטה. 
בו במקביל דווח כי נשיא ברזיל, בולו־
נסארו, מתכנן להגיע לאזור השריפות 
המאמ־ ואת  המצב  את  לבחון  במטרה 

צים לכיבוי השרפות. 
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TWILL

 למרות איומו של מזכ"ל חיזבאללה: 

כלי טיס בלתי מאוישים 
ממשיכים לטוס 
מעל שמי לבנון

גורם בלבנון אמר כי אינו פוסל את האפשרות שתקרית הרחפנים הייתה 
ניסיון חיסול של בכיר בחיזבאללה

מ ‡ברהם ויסמן
חסן  חיזבאללה  ארגון  מזכ"ל 
נסראללה הבהיר בנאום שנשא בעק־
בות תקרית הרחפנים, כי ארגונו יגיב 
ישראליים  טיס  כלי  של  לחדירתם 
המצב  בפועל  אולם  לבנון,  לשטח 

תקשורת  כלי  לפי  כך  כשהיה.  נותר 
בלבנון.

מאוישים  בלתי  טיס  כלי 
לטוס  ממשיכים  לישראל,  השייכים 
בל־ התקשורת  בכלי  המדינה.  בשמי 
בנון צוין כי מאז שעות הבוקר טסים 

כלי טיס ישראליים בשמיה של לבנון. 
בלבנון  גורם  אומר  כך  בתוך 
אווסט"  אל  "א-שרק  הערבי  לעיתון 
כי אינו פוסל את האפשרות שמטר־

בכיר  לחסל  הייתה  ישראל  של  תה 
בארגון חיזבאללה. 

ארה"ב מבהירה: 

לעיראק יש את הזכות להגן 
על עצמה מפני פעולות של 

גורמים חיצוניים
זו הפעם הראשונה שבה ארה"ב מתייחסת באופן רשמי לאירועים 

האחרונים בעיראק

מ ‡ברהם ויסמן
מו־ כולן  האצבעות  בעוד 
כאח־ ישראל  מדינת  כנגד  פנות 
האח־ להתקפות  הישירה  ראית 
רונות שאירעו בעיראק, מבהירה 
בזכותה  תומכת  היא  כי  ארה"ב 

של עיראק להגן על עצמה.
הוד־ פרסם  הפנטגון  דובר 
ארה"ב "מתנגדת  לפיה  אשר  עה 
חיצוניים"  גורמים  של  לפעולות 
את  יש  בעיראק  "לממשלה  וכי 
הזכות לשמור על ביטחונה ולהגן 

על ריבונותה".

ההגנה  משרד  הבהיר  עוד 
עומ־ אינה  ארה"ב  כי  האמריקני, 
דת מאחורי התקיפות האחרונות 

במדינה הערבית.
הראשונה  הפעם  זו 
שארה"ב מתייחסת באופן רשמי 

לתקיפות בעיראק.
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עמותת "אור ירוק":

כ-3,000 ילדים נפגעו 
בתאונות דרכים בשנת 

הלימודים תשע"ט
בירושלים נפגעו 239 ילדים ובני נוער בחודשי הלימודים בשנת -2018

2019, בחיפה 104 ילדים נפגעו, בתל אביב-יפו נפגעו 93 ילדים

מ יר‡ל לבי‡
יתחילו  ימים  מספר  בעוד 
כמיליון וחצי תלמידים את שנת 
הלימודים החדשה. הילדים נר־
חדשה  שנה  ההורים,  וגם  גשים 
חששות  גם  איתה  אך  בפתח 
הסכנות  בשל  עולים  חדשים 
ולילדים  הנוער  לבני  שאורבות 

בכבישים בתקופת הלימודים.
אור  עמותת  נתוני  פי  על 
נתוני  על  המבוססים  ירוק 
הלימו־ שנת  בחודשי  הלמ"ס, 
דים תשע"ט (ספטמבר-דצמבר 
נפגעו  ינואר-יוני 2019),   ,2018
ילדים   2,984 דרכים  בתאונות 
 38  .(5-19) בגילאי  נוער  ובני 
בחוד־ נהרגו  נוער  ובני  ילדים 
האחרונה  הלימודים  שנת  שי 
נפצעו  ו-279  דרכים  בתאונות 

באורח קשה.
שנפגעו  התלמידים  רוב 
נפגעו  תשע"ט  בשנת  בתאונות 
תל־  1,827 העירוני:  בתחום 
הערים  בתחומי  נפגעו  מידים 
ונערים  ילדים   14 והיישובים. 
בשנה  מותם  את  מצאו   (5-19)
זו בתאונת דרכים בחודשי שנת 
העירוני,  בתחום  הלימודים 

ו-192 נפגעו באורח קשה.
עמו־ מנכ"ל  קיטה,  ארז 
לימודים  "שנת  ירוק:  אור  תת 
רבים  ובמקומות  בפתח  חדשה 

וסביבתם  הספר  לבתי  הדרך 
אינם בטוחים עבור התלמידים. 
והבטיחות  התחבורה  במשרד 
ביחד  להוביל  חייבים  בדרכים 
עם הרשויות המקומיות התקנה 
של פסי האטה בקרבת כל מוסד 
מהירות  בריסון  שיסייעו  חינוך 
כך  ידי  ועל  הרכב  כלי  נסיעת 
לתאונות  הסיכון  יצטמצם 
ולהיפגעות ילדים. זהו גם הזמן 
בחינוך  ההשקעה  את  להגביר 
בדרכים  לבטיחות  ובהסברה 
ועד לבני הנוער בתי־ הגן  מגיל 
כונים. מדובר ביקרים לנו מכל, 
מאורגנת  מקיפה,  בהשקעה  רק 
וממוקדת נוכל להבטיח שכולם 

ישובו לביתם בשלום".
וח־ הספר  בית  אל  בדרך 
בהן  סכנות  קיימות  ממנו,  זרה 
ישנן  נוער.  ובני  ילדים  נתקלים 
לסייע  נוכל  בהן  דרכים  מספר 
וממנו  הספר  לבית  לצעוד  להם 

באופן בטוח יותר:
לבית  לבד  שהולך  ילד    •
אתו  לתרגל  חשוב  הספר: 
ביותר,  הבטוח  במסלול  הליכה 
כבישים  חציית  לצמצם  ולנסות 

ככל האפשר.
הב־ המסלול  בחירת    •
טוח:  כאשר בוחרים את המס־
לאורכו  כי  לב  לשים  חשוב  לול 

הליכה  שבילי  או  מדרכות  ישנן 
ולתעדף אותו גם אם זהו מסלול 

ארוך יותר.
•    מינימום חציות כביש: 
מספר  בו  במסלול  לבחור  יש 
הכבישים שעל התלמיד לחצות 
ככל  להימנע  וכן  מינימלי  הוא 
כבישים  של  מחציה  האפשר 

סואנים וכבישים ראשיים.
•   ילד עד גיל 9 לא חוצה 
לי־ כי  לזכור  חשוב  לבד:  כביש 
לדים אין את היכולת לקלוט את 
נכון  ולאמוד  בכביש  המתרחש 
את המרחק מכלי הרכב שנעים 
בכביש. לילדים קשה לקשר את 
הימצאותה  עם  המכונית  רעש 

בקרבתם.
נכונה:  חציה  ללמד      •
חשוב להדריך את הילד לחצות 
וכן  ירוק  ברמזור  כשהאור  רק 
חונים,  רכב  כלי  בין  לחצות  לא 
זה  במקרה  הראייה  שדה  שכן 
שמת־ לנהג,  וגם  לילד  גם  קטן 

קשה להבחין בילד.
בטוחה:  רכיבה  כללי    •
לבית  מגיע  והתלמיד  במידה 
לו  להזכיר  יש  באופניים  הספר 
הרכו־ קסדה  עם  ורק  אך  לרכב 
סה היטב בכדי להגן עליו מפני 
פגיעות ראש במקרה של נפילה 

או תאונת דרכים.

הותר לפרסום:

הוברחו סיגריות לרשות 
הפלסטינית בשווי 

עשרות מיליוני שקלים
שני חשודים נעצרו במסגרת פרשיית הברחת סיגריות וטבק דרך נמל 
אשדוד אל הרשות הפלסטינית תוך התחמקות מתשלום מס הנאמד 

ב- 25 מיליון ש"ח

מ יר‡ל לבי‡  
האחרון,  יולי  חודש  בסוף 
עצרה יחידת חקירות מכס ומע"מ 
ומנהלה  בעליה  את  והמרכז  ת"א 
בפועל של חברת סאנטק ציפויים 
ייבא  האיש  החשד,  פי  על  בע"מ. 
נמל  דרך  מכולות  שתי  לישראל 
אשדוד, והצהיר כי הן מכילות  סו־
גים שונים של חלקי חילוף לרכב. 
בפועל, אותן מכולות הכילו גם כ- 
 11 וכ-  סיגריות  פקטים   58,500
טון טבק, שהוסתרו מאחורי חלקי 
המסים  ערך  הרכב.  של  החילוף 
על  עומד  והטבק  הסיגריות  בגין 
המ־ בקשת  בנוסף  מלש"ח.  כ-25 
עצר מעלה כי החשוד נמנע במכוון 
הוא  אותן  המכולות  כי  מלהצהיר 
בשטחי  ללקוחות  מיועדות  ייבא 
הטעה  ובכך  הפלסטינית,  הרשות 
הכנסה  ואפשר  מכס  פקיד  במכוון 
של מכולות לשטחי הרש"פ, מבלי 
הביטחו־ הבדיקות  את  עברו  שהן 

ניות המתאימות.
השופטת אפרת פינק מבית 
לציון,  ראשון  השלום  משפט 
ועל  מעצרו,  הארכת  על  הורתה 
הפרשייה הוטל צו איסור פרסום. 
החשוד  שהגיש  ערר  בעקבות 
התקיים  המעצר,  החלטת  כנגד 
מרכז־ המחוזי  המשפט  בבית  דיון 
להסכמה  הצדדים  הגיעו  בו   לוד, 

המעצר  תקופת  תום  במועד  כי 
מגבי־ בתנאים  החשוד  ישוחרר 
מבית  בכור  נאוה  השופטת  לים. 
המשפט המחוזי מרכז לוד הורתה 
למשך  בית  מעצר  על   היתר  בין 
חמישה ימים, ערבות עצמית בסך 
ג'  צד  ערבויות  שתי   ,₪  100,000
בסך כולל של 100,000 ₪, הפקדת 
עיכוב  וצו   ₪  100,000 של  מזומן 

יציאה מהארץ ל-180 יום.
החקי־ פעולות  במסגרת 
בפרשייה,  והגלויות  הסמויות  רה 
הסיגריות  הברחת  מלבד  כי  עלה 
הגי־ בע"מ  סאנטק  חברת  והטבק, 
האחרונים  החודשים  במהלך  שה 
הצהרות כוזבות למכס גם במקרים 
שהנמענים  דיווחה  ולא  קודמים, 
שנהגה  המכולות  של  האמתיים 

לייבא הם יבואנים פלסטינאים.
הפלסטי־ מהיבואנים  אחד 
אף  נעצר  אלשעאר  סאחר  נאים, 
החשוד,  הפרשייה.  במסגרת  הוא  
היו  שאליו  והלקוח  שכם  תושב 
הוברחו  בהן  המכולות  מיועדות 
למדינת ישראל הטבק והסיגריות, 
פקודת  על  עבירות  בגין  נעצר 
הלבנת  לאיסור  החוק  על  המכס, 
הון ועל חוק המע"מ. על פי בקשת 
לנוהל  בניגוד  פעלו  הם  המעצר 
במטרה  המכס  של  ויצוא  יבוא 
ביטחוניות,  מבדיקות  להתחמק 
כאשר בעת ההצהרה נמנע במכוון 
מיועד  שהייבוא  כך  על  מלהצהיר 
אלו  מבדיקות  חמק  וכך  אליו 
ייבוא  על  להתבצע  אמורות  שהיו 

המיועד לתושבי רש"פ.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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עמותת "אור ירוק":

כ-3,000 ילדים נפגעו 
בתאונות דרכים בשנת 

הלימודים תשע"ט
בירושלים נפגעו 239 ילדים ובני נוער בחודשי הלימודים בשנת -2018

2019, בחיפה 104 ילדים נפגעו, בתל אביב-יפו נפגעו 93 ילדים

מ יר‡ל לבי‡
יתחילו  ימים  מספר  בעוד 
כמיליון וחצי תלמידים את שנת 
הלימודים החדשה. הילדים נר־
חדשה  שנה  ההורים,  וגם  גשים 
חששות  גם  איתה  אך  בפתח 
הסכנות  בשל  עולים  חדשים 
ולילדים  הנוער  לבני  שאורבות 

בכבישים בתקופת הלימודים.
אור  עמותת  נתוני  פי  על 
נתוני  על  המבוססים  ירוק 
הלימו־ שנת  בחודשי  הלמ"ס, 
דים תשע"ט (ספטמבר-דצמבר 
נפגעו  ינואר-יוני 2019),   ,2018
ילדים   2,984 דרכים  בתאונות 
 38  .(5-19) בגילאי  נוער  ובני 
בחוד־ נהרגו  נוער  ובני  ילדים 
האחרונה  הלימודים  שנת  שי 
נפצעו  ו-279  דרכים  בתאונות 

באורח קשה.
שנפגעו  התלמידים  רוב 
נפגעו  תשע"ט  בשנת  בתאונות 
תל־  1,827 העירוני:  בתחום 
הערים  בתחומי  נפגעו  מידים 
ונערים  ילדים   14 והיישובים. 
בשנה  מותם  את  מצאו   (5-19)
זו בתאונת דרכים בחודשי שנת 
העירוני,  בתחום  הלימודים 

ו-192 נפגעו באורח קשה.
עמו־ מנכ"ל  קיטה,  ארז 
לימודים  "שנת  ירוק:  אור  תת 
רבים  ובמקומות  בפתח  חדשה 

וסביבתם  הספר  לבתי  הדרך 
אינם בטוחים עבור התלמידים. 
והבטיחות  התחבורה  במשרד 
ביחד  להוביל  חייבים  בדרכים 
עם הרשויות המקומיות התקנה 
של פסי האטה בקרבת כל מוסד 
מהירות  בריסון  שיסייעו  חינוך 
כך  ידי  ועל  הרכב  כלי  נסיעת 
לתאונות  הסיכון  יצטמצם 
ולהיפגעות ילדים. זהו גם הזמן 
בחינוך  ההשקעה  את  להגביר 
בדרכים  לבטיחות  ובהסברה 
ועד לבני הנוער בתי־ הגן  מגיל 
כונים. מדובר ביקרים לנו מכל, 
מאורגנת  מקיפה,  בהשקעה  רק 
וממוקדת נוכל להבטיח שכולם 

ישובו לביתם בשלום".
וח־ הספר  בית  אל  בדרך 
בהן  סכנות  קיימות  ממנו,  זרה 
ישנן  נוער.  ובני  ילדים  נתקלים 
לסייע  נוכל  בהן  דרכים  מספר 
וממנו  הספר  לבית  לצעוד  להם 

באופן בטוח יותר:
לבית  לבד  שהולך  ילד    •
אתו  לתרגל  חשוב  הספר: 
ביותר,  הבטוח  במסלול  הליכה 
כבישים  חציית  לצמצם  ולנסות 

ככל האפשר.
הב־ המסלול  בחירת    •
טוח:  כאשר בוחרים את המס־
לאורכו  כי  לב  לשים  חשוב  לול 

הליכה  שבילי  או  מדרכות  ישנן 
ולתעדף אותו גם אם זהו מסלול 

ארוך יותר.
•    מינימום חציות כביש: 
מספר  בו  במסלול  לבחור  יש 
הכבישים שעל התלמיד לחצות 
ככל  להימנע  וכן  מינימלי  הוא 
כבישים  של  מחציה  האפשר 

סואנים וכבישים ראשיים.
•   ילד עד גיל 9 לא חוצה 
לי־ כי  לזכור  חשוב  לבד:  כביש 
לדים אין את היכולת לקלוט את 
נכון  ולאמוד  בכביש  המתרחש 
את המרחק מכלי הרכב שנעים 
בכביש. לילדים קשה לקשר את 
הימצאותה  עם  המכונית  רעש 

בקרבתם.
נכונה:  חציה  ללמד      •
חשוב להדריך את הילד לחצות 
וכן  ירוק  ברמזור  כשהאור  רק 
חונים,  רכב  כלי  בין  לחצות  לא 
זה  במקרה  הראייה  שדה  שכן 
שמת־ לנהג,  וגם  לילד  גם  קטן 

קשה להבחין בילד.
בטוחה:  רכיבה  כללי    •
לבית  מגיע  והתלמיד  במידה 
לו  להזכיר  יש  באופניים  הספר 
הרכו־ קסדה  עם  ורק  אך  לרכב 
סה היטב בכדי להגן עליו מפני 
פגיעות ראש במקרה של נפילה 

או תאונת דרכים.

הותר לפרסום:

הוברחו סיגריות לרשות 
הפלסטינית בשווי 

עשרות מיליוני שקלים
שני חשודים נעצרו במסגרת פרשיית הברחת סיגריות וטבק דרך נמל 
אשדוד אל הרשות הפלסטינית תוך התחמקות מתשלום מס הנאמד 

ב- 25 מיליון ש"ח

מ יר‡ל לבי‡  
האחרון,  יולי  חודש  בסוף 
עצרה יחידת חקירות מכס ומע"מ 
ומנהלה  בעליה  את  והמרכז  ת"א 
בפועל של חברת סאנטק ציפויים 
ייבא  האיש  החשד,  פי  על  בע"מ. 
נמל  דרך  מכולות  שתי  לישראל 
אשדוד, והצהיר כי הן מכילות  סו־
גים שונים של חלקי חילוף לרכב. 
בפועל, אותן מכולות הכילו גם כ- 
 11 וכ-  סיגריות  פקטים   58,500
טון טבק, שהוסתרו מאחורי חלקי 
המסים  ערך  הרכב.  של  החילוף 
על  עומד  והטבק  הסיגריות  בגין 
המ־ בקשת  בנוסף  מלש"ח.  כ-25 
עצר מעלה כי החשוד נמנע במכוון 
הוא  אותן  המכולות  כי  מלהצהיר 
בשטחי  ללקוחות  מיועדות  ייבא 
הטעה  ובכך  הפלסטינית,  הרשות 
הכנסה  ואפשר  מכס  פקיד  במכוון 
של מכולות לשטחי הרש"פ, מבלי 
הביטחו־ הבדיקות  את  עברו  שהן 

ניות המתאימות.
השופטת אפרת פינק מבית 
לציון,  ראשון  השלום  משפט 
ועל  מעצרו,  הארכת  על  הורתה 
הפרשייה הוטל צו איסור פרסום. 
החשוד  שהגיש  ערר  בעקבות 
התקיים  המעצר,  החלטת  כנגד 
מרכז־ המחוזי  המשפט  בבית  דיון 
להסכמה  הצדדים  הגיעו  בו   לוד, 

המעצר  תקופת  תום  במועד  כי 
מגבי־ בתנאים  החשוד  ישוחרר 
מבית  בכור  נאוה  השופטת  לים. 
המשפט המחוזי מרכז לוד הורתה 
למשך  בית  מעצר  על   היתר  בין 
חמישה ימים, ערבות עצמית בסך 
ג'  צד  ערבויות  שתי   ,₪  100,000
בסך כולל של 100,000 ₪, הפקדת 
עיכוב  וצו   ₪  100,000 של  מזומן 

יציאה מהארץ ל-180 יום.
החקי־ פעולות  במסגרת 
בפרשייה,  והגלויות  הסמויות  רה 
הסיגריות  הברחת  מלבד  כי  עלה 
הגי־ בע"מ  סאנטק  חברת  והטבק, 
האחרונים  החודשים  במהלך  שה 
הצהרות כוזבות למכס גם במקרים 
שהנמענים  דיווחה  ולא  קודמים, 
שנהגה  המכולות  של  האמתיים 

לייבא הם יבואנים פלסטינאים.
הפלסטי־ מהיבואנים  אחד 
אף  נעצר  אלשעאר  סאחר  נאים, 
החשוד,  הפרשייה.  במסגרת  הוא  
היו  שאליו  והלקוח  שכם  תושב 
הוברחו  בהן  המכולות  מיועדות 
למדינת ישראל הטבק והסיגריות, 
פקודת  על  עבירות  בגין  נעצר 
הלבנת  לאיסור  החוק  על  המכס, 
הון ועל חוק המע"מ. על פי בקשת 
לנוהל  בניגוד  פעלו  הם  המעצר 
במטרה  המכס  של  ויצוא  יבוא 
ביטחוניות,  מבדיקות  להתחמק 
כאשר בעת ההצהרה נמנע במכוון 
מיועד  שהייבוא  כך  על  מלהצהיר 
אלו  מבדיקות  חמק  וכך  אליו 
ייבוא  על  להתבצע  אמורות  שהיו 

המיועד לתושבי רש"פ.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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הוכש והביא 
עמו את המכיש 
הבעיה הקטנה שנותרה לאנשי המיון הייתה 
– מה עושים עם צפע חי? ◆ מסתבר שהצפע 

הוא בעל חיים מוגן, ויש כללים ברורים 
שנועדו לשמור על חייו

מ יר‡ל לבי‡
לק־ רגילים  רמב"ם  במיון 
שמגיעים  מהצפון  תושבים  לוט 
בחלק  נחשים.  הכשות  בעקבות 
יוז־ בעלי  המוכשים  מהמקרים 
מה – הורגים את הנחש ומביאים 
שיוכלו  מנת  על  איתם,  אותו 
ולהחליט  הנחש  סוג  את  לזהות 

על סוג הטיפול.
במקרה שארע לפני מספר 
 46 בן  גבר  הצפון,  תושב  ימים, 
ייחודית  ויוזמה  תעוזה  גילה 

את  לכד  הוא   -
הנחש, צפע ארסי 
הביא  למהדרין, 
בתוך  חי,  אותו 
לרמב"ם.  צנצנת 
השלב  את  אז 
והחשוב  הראשון 
המטו־ צלחו 
והרופאים  פל 
זיהו   – בהצלחה 
בצפע  שמדובר 
את  והתאימו 
האיש  הטיפול. 

החלים ושוחרר.
הבעיה  אך 
שנות־ הקטנה 
המיון  לאנשי  רה 
עו־ מה   – הייתה 
שים עם צפע חי? 
שהצפע  מסתבר 

הוא בעל חיים מוגן, ויש כללים 
ברורים שנועדו לשמור על חייו.
אמיר  שקיים  בהתייעצות 
שירותי  תפעול  מנהל  יוסף,  בן 
הסביבה  של רמב"ם עם עיריית 
והגנים  הטבע  רשות  ועם  חיפה 
הנחש  את  להשיב  שיש  העלה 
הזעיק  יוסף  בן  לטבע.  המזל  בר 
חדר  אל  מוסמך  נחשים  לוכד 
המיון וזה לקח את הצפע הרחק 
ושחרר  הכרמל  יערות  לעומק 

אותו שם. 

הקלות במס לילדי נכות קשה: לא 
יצטרכו לעבור ועדה רפואית

עד עתה, נדרשו הילדים להופיע בפני שתי ועדות, אחת של ביטוח לאומי לקביעת זכאות לגמלת 
ילד נכה והאחרת לצורכי מס הכנסה

מ יר‡ל לבי‡
רשות  רפואית:  ומוועדה  ממס  פטור 
מהלך  קידמו  לאומי  לביטוח  והמוסד  המסים 
ולהוריהם,  חמורה  נכות  עם  ילדים  לטובת 
לגמלת  הזכאות  קביעת  עם  בבד  בד  לפיו 
ילד נכה ע"י הביטוח לאומי, ייקבע לילד גם 
שיעור הנכות וכך יוכל ליהנות מהקלות במס 
ללא צורך להופיע שוב בפני וועדה רפואית. 
ההקלות הן לעניין פטור ממס להכנסותיו של 
הילד עם הנכות, פטור ממשיכת כספים מקו־

פת גמל וכן הקלה בתשלום מס רכישה. 
בפני  להופיע  הילדים  נדרשו  עתה,  עד 
שתי ועדות, אחת של ביטוח לאומי לקביעת 
מס  לצורכי  והאחרת  נכה  ילד  לגמלת  זכאות 
בקריטריונים  שיעמדו  הילדים  כעת,  הכנסה. 
בפני  יופיעו  לאומי,  הביטוח  ע"י  שנקבעו 
ועדה אחת בלבד שתקבע  את שיעור הגמלה 

ואת אחוז הנכות.
הלאומי  הביטוח  בין  לסיכום  בהתאם 

אוטו־ באופן  תקבל  הרשות  המסים,  לרשות 
מטי מהביטוח הלאומי מידע לגבי ילדים עם 
נכות בשיעור של 100%, או בשיעור של 90% 
לפחות מחמת לקות באיברים שונים (האחוז 
של  מיוחד  חישוב  של  תוצאה  הוא  האמור 
הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע 
אחוז נכות של 100% לפחות). המשמעות של 
מס  למשרדי  שכשפונים  היא  המידע  העברת 
הקלות  לקבלת  מקרקעין  מיסוי  או  הכנסה 
רפואית  ועדה  לעבור  יידרש  לא  הילד  המס, 
שיעור  על  אישור  לצרף  יידרש  לא  ואפילו 

הנכות.
בק־ עומדים  שאינם  נכות,  עם  ילדים 
אוטו־ יועבר  לא  לגביהם  והמידע  ריטריונים 

לוועדה  לגשת  זכאים  יהיו  לרשות,  מטית 
רפואית בהתאם לנהלים הקיימים כיום.

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, אמר כי 
הרשות נוקטת במהלכים יזומים במטרה לה־
המס.  מהקלות  הנהנים  של  מספרם  את  גדיל 

ממשלה  משרדי  עם  פעולה  שיתופי  לדבריו, 
מהם  מידע  וקבלת  אחרים  ציבוריים  וגופים 
מקלים משמעותית על האזרחים למצות את 
ביטוי,  לידי  בא  הדבר  שלהם.  המס  זכויות 
בין  האחרונים  הפעולה  בשיתופי  לדוגמה, 
רשות המסים לבין הביטוח הלאומי, שאפשרו 
במקרה  זכויות,  למצות  מוגבלות  עם  לילדים 
קבלת  הליך  פישוט  של  במקרה  גם  כמו  זה 

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת.
מאיר  לאומי  לביטוח  המוסד  מנכ"ל 
הבי־ אותה  המדיניות  במסגרת  שפיגלר, 
רשות  עם  יחד  קידמנו  מוביל  הלאומי  טוח 
ממס,  פטור  לקבלת  שיסייע  מהלך  המיסים 
עם  ילדים  של  למשפחות  אוטומטי,  באופן 
לבי־ ויש  מאפשר,  החוק  עוד  כל  קשה.  נכות 
טוח הלאומי נתונים שיכולים לעודד שיתופי 
בירוק־ שימנעו  ממשלה  משרדי  בין  פעולה 
זכויותיו,  את  לציבור  ויעניקו  מיותרת  רטיה 

נעשה זאת.

תושבי אחיסמך קיבלו 'טופס 4'
קבלת האישור התאפשרה לאחר דיון של ח"כ הרב אורי מקלב יחד עם שרת השיכון, צמרת 

משרדה ראש העיר לוד ובכירי העירייה והיזמים המקומיים

מ יר‡ל לבי‡
שרת  של  ביקורה  לאחר  בלבד  שבוע 
השיכון יפעת שאשא ביטון יחד עם ח"כ אורי 
השיכון,  משרד  וצמרת  המשרד  מנכ"ל  מקלב 
טופ־ את  בלוד  אחיסמך  שכונת  תושבי  קיבלו 
סי ארבע המאפשרים את אכלוס השכונה עוד 
לפני תחילת שנת הלימודים, בסיור שיזם ח"כ 
הרב אורי מקלב בשכונה אשר סיימו לבנותה זה 
עתה לפני כשבוע התחייבו צמרת משרד השי־
תהליך  את  לסיים  השיכון  שרת  ובראשה  כון 

טופס ארבע עד לסיום בין הזמנים.
צמרת  בין  עגול  שולחן  התקיים  במפגש 
העי־ וראש  לוד  עיריית  בכירי  השיכון  משרת 
רייה בעצמו וחבר הכנסת הרב אורי מקלב שם 
שהם  תוך  נפתרו  טרם  אשר  הבעיות  כל  עלו 

את  קיבלו  אשר  עד  דבר  אחר  דבר  פותרים 
הטופס.

למקום  הגיע  כי  שציינה  השיכון  שרת 
לאור הזמנתו של ח"כ הרב אורי מקלב הצהרה 
מוקדם  בטיפול  כי  במקום  הנוכחים  לשמחת 
שנעשה בעיית החשמל שנוצרה במקום תיפתר 
בימים הקרובים וכי יינתן טופס ארבע לפרויקט 
לתו־ יעזור  זה  שדבר  כך  הזמנים  בין  לסוף  עד 
מגו־ מקום  עיקר  את  לעבור  החדשים  שבים 
ריהם עוד לפני תחילת שנת הלימודים הקרבה 
הבעל"ט, בשורה זו מהווה משב רוח רענן לאחר 

הבטחות רבות בנושא ציינו הגורמים במקום.
נושאים  מספר  נידונו  המפגש  במהלך 
רביבו  יאיר  מר  העיר  ראש  למשל  כך  נוספים 
בפיתוח  בהשקעת המדינה  הצורך  את  הדגיש 

מעריך  הוא  אשר  דבר  בעיר  החינוך  מוסדות 
שקלים  מליון  ארבעים  עד  בכשלושים  אותו 
של  השלבים  כלל  להשלמת  הנצרכים  נוספים 

הפרויקט.
לח"כ  להודות  ביקשו  המקום  תושבי 
כל  על  השיכון  ולשרת  העירייה  לראש  מקלב 
הנעשה במשך כל השנים האחרונות ובמיוחד 
הפרוייקט,  להשלמת  עד  האחרונה  בתקופה 
שהתחלת  ספק  אין  כי  אמר  מקלב  הרב  ח"כ 
האיכלוס המתבקש זה זמן רב מביא עימו משב 
רוח רענן הרב מקלב הודה לשרת השיכון על 
גם  הדיור  מצוקת  פתרון  למען  התגייסותה 
בציבור החרדי ושיבח את ראש העיר לוד מר 
למען  נלאית  הבלתי  פעילתו  על  רביבו  יאיר 

התושבים.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

 ,יהו„י יילה ב‡
 ה בן סימי, ˜רן במ

ז'‡נט, רבי מולם 
„ו„ הלוי בן הענ„ל, 
רבי ברוך בן ˆביה

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com
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להשפיל את עצמו

ִמיד  תָּ ַעְצמוֹ  ְוָיִשׂים  לוֹ,  ֲאשֶׁר  ָכל  בְּ ִלּבוֹ  ֶאה  ִיְתגָּ א  לֹּ שֶׁ ן  ְלֻכלָּ ִראׁשוָֹנה 

ה  ִמדָּ יל ַעְצמוֹ בְּ ן. ּוְלַהְרגִּ ַדל ׁשוֵֹאל ּוִמְתַחנֵּ ָעִני ְוַיֲעִמיד ַעְצמוֹ ִלְפֵני קוֹנוֹ כְּ כְּ

ל ֲאשֶׁר לוֹ ְמאּוָמה ְוהּוא  ֵבק ִעּמוֹ ִמכָּ ֵאין דָּ ְהֶיה ָעשִׁיר ַיְחשֹׁב שֶּׁ יִּ זוֹ ֲאִפּלּו שֶׁ

ֶחם ֲאשֶׁר אֵֹכל,  א ַהלֶּ ָבר ֶאלָּ ל דָּ ֵאין לוֹ כָּ ֶנֱעָזב ָצִריְך ְלַרֲחֵמי ַהּבוֵֹרא ָתִמיד, שֶּׁ

ה ִנְפָלָאה, ּוְלֵה־ ּזוֹ ְסֻגלָּ ִפּלוָֹתיו שֶׁ ֵעת תְּ ם בְּ ְוַיְכִניַע ְלָבבוֹ ְוֵיָעִני ַעְצמוֹ, ּוַמה גַּ

ְכָחה ַהִחצוִֹנית  ַהשִּׁ " שֶׁ ַכְחתָּ ָבִרים ח, יד): "ְוָרם ְלָבֶבָך ְושָׁ ה ֶנֱאַמר (דְּ ֶפְך ִמזֶּ

י ָיִחיד  ים כה, טז): "כִּ ִהלִּ ָאַמר (תְּ ה שֶׁ ה זוֹ ַהְרבֵּ ִמדָּ ְמצּוָיה שָׁם. ְוָדִוד ִהְתַנֵהג בְּ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ְלֵהָעֵזר ְלַעְצמוֹ, ַמה  י ֵביתוֹ כָּ ל ַאְנשֵׁ ֲהֵרי כָּ ְוָעִני ָאִני", שֶׁ

ט ִלְפֵני ַהּבוֵֹרא אוֹ  ְהיוֹתוֹ ִנשְׁפָּ ִעילּוהּו בִּ ּתוֹ ּוָבָניו ַמה יֹּ ם ֵאָליו ֲאִפּלּו ִאשְׁ ֻכלָּ

יָניו  דִּ ֵעת  בְּ לוֹ  ֵהם  ָמה  ִקְברוֹ.  ַעד  א  ֶאלָּ ְיַלּוּוהּו  לּום  כְּ ָמתוֹ,  ִנשְׁ ִסּלּוק  ֵעת  בְּ

את. ה ַהזֹּ דָּ סוֹד ַהמִּ ן ַעְצמוֹ בְּ יל ִויַתקֵּ פִּ ֶבר ְוֵאיָלְך, ְלִפיָכְך ַישְׁ ַתח ַהקֶּ ִמפֶּ

לצאת לגלות

ְמאֹד,  ֲחׁשּוָבה  ְוִהיא  קצ"ח:)  ְקֵהל,  (ַויַּ ַהר  ַהזֹּ ֵסֶפר  בְּ ְרׁשּו  פֵּ ה  ִניָּ שְׁ עוֹד 

ִכיָנה ַהּגוֹ־ ָבה ֶאל ַהשְּׁ ַמִים, ּוָבֶזה ֵיָעֶשׂה ֶמְרכָּ קוֹם ְלָמקוֹם ְלשֵׁם שָׁ ִיְגֶלה ִממָּ

בוֹד  י, ַמה ַיֲעֶשׂה כְּ י ִעמִּ ִמישַׁ ֵלי ַתשְׁ ה ַעְצמוֹ ֲהֵרי ֲאִני ָגִליִתי ַוֲהֵרי כְּ ָלה. ִויַדמֶּ

לּות. ְוָלֶזה ְיַמֵעט  ת ַהגָּ ִסבַּ ָחְסרּו בְּ ּה, שֶׁ ִכיָנה ְוֵכֶליָה ֵאיָנם ִעמָּ ְלָתה שְׁ גָּ בוֹהַּ שֶׁ גָּ

ֵלי גוָֹלה ֲעִשׂי ָלְך" ְוַיְכִניַע  ִדְכִתיב (ִיְרִמָיה מו, יט): "כְּ כְּ ָכל ְיָכְלּתוֹ  ֵכָליו בְּ בְּ

ין  רּושִׁ גֵּ ְלַעְצמוֹ  ֲעֶשׂה  ַויַּ ִעּמוֹ,  ִכיָנה  שְׁ ְוָאז  ּתוָֹרה,  בַּ ר  ְוִיְתַקשֵּׁ ּגוָֹלה  בַּ ְלָבבוֹ 

ְמעוֹן ַוֲחֵבָריו  י שִׁ ְרשִׁים ַרבִּ ָהיּו ִמְתגָּ ֶדֶרְך שֶׁ ִמיד כְּ תָּ ית ְמֻנָחתוֹ  ֵרׁש ִמבֵּ ְוִיְתגָּ

ִלי סּוס ָוֶרֶכב,  קוֹם ְלָמקוֹם בְּ ת ַרְגָליו ִממָּ ם ִאם ְיַכתֵּ ּתוָֹרה. ּוַמה גַּ ְועוְֹסִקים בַּ

ים קמו, ה): "ִשְׂברוֹ ַעל ה' ֱאלָֹהיו", ּוֵפְרׁשּו בוֹ (שָׁם ַעּמּוד  ִהלִּ ָעָליו ֶנֱאַמר (תְּ

 . בוֹהַּ ר ּגּופוֹ ִלְכבוֹד גָּ בֵּ ֶבר שֶׁהּוא ְמשַׁ א') ְלׁשוֹן שֶׁ

כ"ז לחודש
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ִמיד  תָּ ַעְצמוֹ  ְוָיִשׂים  לוֹ,  ֲאשֶׁר  ָכל  בְּ ִלּבוֹ  ֶאה  ִיְתגָּ א  לֹּ שֶׁ ן  ְלֻכלָּ ִראׁשוָֹנה 

ה  ִמדָּ יל ַעְצמוֹ בְּ ן. ּוְלַהְרגִּ ַדל ׁשוֵֹאל ּוִמְתַחנֵּ ָעִני ְוַיֲעִמיד ַעְצמוֹ ִלְפֵני קוֹנוֹ כְּ כְּ

ל ֲאשֶׁר לוֹ ְמאּוָמה ְוהּוא  ֵבק ִעּמוֹ ִמכָּ ֵאין דָּ ְהֶיה ָעשִׁיר ַיְחשֹׁב שֶּׁ יִּ זוֹ ֲאִפּלּו שֶׁ

ֶחם ֲאשֶׁר אֵֹכל,  א ַהלֶּ ָבר ֶאלָּ ל דָּ ֵאין לוֹ כָּ ֶנֱעָזב ָצִריְך ְלַרֲחֵמי ַהּבוֵֹרא ָתִמיד, שֶּׁ

ה ִנְפָלָאה, ּוְלֵה־ ּזוֹ ְסֻגלָּ ִפּלוָֹתיו שֶׁ ֵעת תְּ ם בְּ ְוַיְכִניַע ְלָבבוֹ ְוֵיָעִני ַעְצמוֹ, ּוַמה גַּ

ְכָחה ַהִחצוִֹנית  ַהשִּׁ " שֶׁ ַכְחתָּ ָבִרים ח, יד): "ְוָרם ְלָבֶבָך ְושָׁ ה ֶנֱאַמר (דְּ ֶפְך ִמזֶּ

י ָיִחיד  ים כה, טז): "כִּ ִהלִּ ָאַמר (תְּ ה שֶׁ ה זוֹ ַהְרבֵּ ִמדָּ ְמצּוָיה שָׁם. ְוָדִוד ִהְתַנֵהג בְּ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ְלֵהָעֵזר ְלַעְצמוֹ, ַמה  י ֵביתוֹ כָּ ל ַאְנשֵׁ ֲהֵרי כָּ ְוָעִני ָאִני", שֶׁ

ט ִלְפֵני ַהּבוֵֹרא אוֹ  ְהיוֹתוֹ ִנשְׁפָּ ִעילּוהּו בִּ ּתוֹ ּוָבָניו ַמה יֹּ ם ֵאָליו ֲאִפּלּו ִאשְׁ ֻכלָּ

יָניו  דִּ ֵעת  בְּ לוֹ  ֵהם  ָמה  ִקְברוֹ.  ַעד  א  ֶאלָּ ְיַלּוּוהּו  לּום  כְּ ָמתוֹ,  ִנשְׁ ִסּלּוק  ֵעת  בְּ

את. ה ַהזֹּ דָּ סוֹד ַהמִּ ן ַעְצמוֹ בְּ יל ִויַתקֵּ פִּ ֶבר ְוֵאיָלְך, ְלִפיָכְך ַישְׁ ַתח ַהקֶּ ִמפֶּ

לצאת לגלות

ְמאֹד,  ֲחׁשּוָבה  ְוִהיא  קצ"ח:)  ְקֵהל,  (ַויַּ ַהר  ַהזֹּ ֵסֶפר  בְּ ְרׁשּו  פֵּ ה  ִניָּ שְׁ עוֹד 

ִכיָנה ַהּגוֹ־ ָבה ֶאל ַהשְּׁ ַמִים, ּוָבֶזה ֵיָעֶשׂה ֶמְרכָּ קוֹם ְלָמקוֹם ְלשֵׁם שָׁ ִיְגֶלה ִממָּ

בוֹד  י, ַמה ַיֲעֶשׂה כְּ י ִעמִּ ִמישַׁ ֵלי ַתשְׁ ה ַעְצמוֹ ֲהֵרי ֲאִני ָגִליִתי ַוֲהֵרי כְּ ָלה. ִויַדמֶּ

לּות. ְוָלֶזה ְיַמֵעט  ת ַהגָּ ִסבַּ ָחְסרּו בְּ ּה, שֶׁ ִכיָנה ְוֵכֶליָה ֵאיָנם ִעמָּ ְלָתה שְׁ גָּ בוֹהַּ שֶׁ גָּ

ֵלי גוָֹלה ֲעִשׂי ָלְך" ְוַיְכִניַע  ִדְכִתיב (ִיְרִמָיה מו, יט): "כְּ כְּ ָכל ְיָכְלּתוֹ  ֵכָליו בְּ בְּ

ין  רּושִׁ גֵּ ְלַעְצמוֹ  ֲעֶשׂה  ַויַּ ִעּמוֹ,  ִכיָנה  שְׁ ְוָאז  ּתוָֹרה,  בַּ ר  ְוִיְתַקשֵּׁ ּגוָֹלה  בַּ ְלָבבוֹ 

ְמעוֹן ַוֲחֵבָריו  י שִׁ ְרשִׁים ַרבִּ ָהיּו ִמְתגָּ ֶדֶרְך שֶׁ ִמיד כְּ תָּ ית ְמֻנָחתוֹ  ֵרׁש ִמבֵּ ְוִיְתגָּ

ִלי סּוס ָוֶרֶכב,  קוֹם ְלָמקוֹם בְּ ת ַרְגָליו ִממָּ ם ִאם ְיַכתֵּ ּתוָֹרה. ּוַמה גַּ ְועוְֹסִקים בַּ

ים קמו, ה): "ִשְׂברוֹ ַעל ה' ֱאלָֹהיו", ּוֵפְרׁשּו בוֹ (שָׁם ַעּמּוד  ִהלִּ ָעָליו ֶנֱאַמר (תְּ

 . בוֹהַּ ר ּגּופוֹ ִלְכבוֹד גָּ בֵּ ֶבר שֶׁהּוא ְמשַׁ א') ְלׁשוֹן שֶׁ

כ"ז לחודש

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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בכירים מישראל 
ומאוקראינה ביקרו 
בקלויז העתיק באומן

המשלחת קיימה סיור משותף וביקור רשמי במספר אתרים לקידום 
והתפתחות באומן לטובת התושבים המקומיים ולמען רבבות הבאים 
לציונו של הרה״ק רבי נחמן מברסלב זיע׳׳א ◆ תקוה כי המאמצים 

המרובים ישאו פרי והקלויז העתיק באומן שהוקם ע״י הרה״ק מוהרנ״ת 
מברסלב זי״ע ישוב בעתיד הקרוב לידי חסידי ברסלב

מ יר‡ל לבי‡
משלחת רמת דרג מישראל 
ומאוקראינה הגיעה לסיור מיוחד 
באומן.  העתיק  הקלויז  במתחם 
מהצד  עמד  המשלחת  בראש 
הישראלי השר זאב אלקין, ומהצד 
יועצו  ירמק,  אנדריי  האוקראיני, 
ולד־ אוקראינה  נשיא  של  האישי 

מיר זלנסקי.
הגאון  השתתף  אף  בסיור 
ראש  שליט״א  הרוש  שלום  הרב 
מוסדות 'חוט של חסד' הרב יעקב 
ג׳אן רב הקהילה היהודית באומן, 
של  הארצית  המזכירות  יו״ר  וכן 

חסידי ברסלב הרב נחמן בנשעיה, 
בכל  מרובים  מאמצים  שמשקיע 
השנים האחרונות, לשיתוף פעולה 
של גורמים ישראלים ואוקראינים 
למען אומן, וב״ה עתה המאמצים 
פרי. המשלחת קיימה סיור  נשאו 
במספר  רשמי  וביקור  משותף 
משותף  פרויקט  לקידום  אתרים 
של שדרוג התשתיות באומן לטו־
בת התושבים המקומיים, ולטובת 
הרה״ק  של  לציונו  הבאים  רבבות 

רבי נחמן מברסלב זיע״א.
הגיעה  הביקור  במהלך 
במתחם  מיוחד  לסיור  המשלחת 
כשהשו־ באומן.  העתיק  הקלויז 

את  לפתוח  התבקש  המקומי  מר 
ואמר  להתחמק  ניסה  ה׳קלויז׳, 
יוע־ אולם  מפתחות,  בידו  אין  כי 
ואמר  הרפה,  לא  הנשיא  של  צו 
שהמפתחות  עד  במקום  ימתין  כי 

יגיעו.
של  שעה  כחצי  לאחר  ואכן 
העתיק  הקלויז  במקום,  המתנה 
המשלחת  וחברי  לרווחה,  נפתח 
בהתרגשות  והביטו  פנימה  נכנסו 
בבית הכנסת הספוג בתפילותיהם 
קדם,  בימי  ברסלב  חסידי  של 
לה־ המאמצים  כל  כה  עד  ואשר 

שיב את המקום לידיים ליהודיות 
לא עלו יפה.

אלעד: 1000 בחורים השתתפו 
במבצע הלכות שבת

לאחר שלמדו ושיננו מספר סימנים בהלכות שבת שלמדו בשלב ראשון 
של מבצע השינון, כ-1000 בחורי ישיבות נבחנו על תלמודם בסוף זמן 
קיץ האחרון ◆ ראש העיר הרב ישראל פרוש: "המבצע נועד ללכד מצד 

אחד את כלל תלמידי הישיבות, לצד שינון הלכות נחוצות בכל בית"

מ יר‡ל לבי‡
ישיבות  תלמידי  כאלף 
בשלב  השתתפו  בעיר  הלומדים 
של מבצע שינון הלכות  הראשון 
ראש  ביוזמת  לדרך  שיצא  שבת 
במסגרתו  פרוש,  ישראל  העיר 
ואף  הנושא  את  הבחורים  למדו 
האח־ קיץ  זמן  בסוף  עליו  נבחנו 

רון.
המב־ של  הראשון  בשלב 
צע, פורסמו סדרי הלימוד והשי־
סימנים  שני  לימוד  הכוללים  נון 
וסוחט,  בורר  להלכות  הנוגעים 
עם  בשו"ע  וש"כ  שי"ט  סימנים 
משנה ברורה, ולקראת תום 'זמן 
קיץ' חולקו מבחנים אמריקאים, 

העומדים כעת לבדיקת רבנים.
שם  העיר,  ראש  בלשכת 
הופתעו  המבחנים,  את  ריכזו 

המשובים  של  הרבה  מהכמות 
הישיבות,  מתלמידי  שהגיעו 
כאשר מידי יום נוספו עוד מאות 
טפסי מבחן שמולאו על ידי הב־

חורים החרוצים.
עתה, עם תום השלב הרא־
שון במבצע השינון, תתקיים הג־
ובה־ ערך,  יקרי  פרסים  על  רלה 
למקומות  נסיעה  תתקיים  משך 
הקדושים על ידי העירייה, לכלל 

התלמידים שהשתתפו במבצע.
ידי  על  מלווה  התהליך 
צוותים רוחניים מישיבות העיר, 
שמתווים  הלכות  ופוסקי  רבנים 
הס־ הרבנים  הלימוד.  סדרי  את 
הדורות  פוסקי  גדולי  כי  בירו 
כתבו פעם אחר פעם על החשי־
בות שבלימוד הלכות שבת, ועל 
הצורך המתמיד לשוב ולשנן את 
אותן הלכות, שהן "כהררים הת־

לויים בשערה".
ישראל  הרב  העיר,  ראש 
כעיר  "אלעד,  אמר:  פרוש, 
את  דגלה  על  חרתה  הישיבות, 
חשיבות ורוממות התורה. מדו־
לכל  שנוגע  חשוב  בנושא  בר 
שומרי  מהתושבים,  ואחד  אחד 
נועד  המבצע  והמצוות.  התורה 
ללכד מצד אחד את כלל תלמי־
הלכות  שינון  לצד  הישיבות,  די 
הלכות  שהן  בית,  בכל  נחוצות 
בס־ רבות  נכתב  עליהן  שבת, 
אנחנו  והפוסקים.  ההלכה  פרי 
התלמידים  את  מאוד  מעריכים 
בשי־ חלק  שלקחו  הרבים 
הישיבות  תלמידי  ובמבחן.  נון 
העיר  של  הגאווה  הם  באלעד 
ואנחנו נעשה הכל כדי להרחיב 
בעיר  המדרש  בתי  ספסלי  את 

אלעד".

דיווח באיראן: 

שניים הורשעו בריגול לטובת 
ישראל ונשלחו לכלא

בחודש יולי הורשעו 17 בני אדם בריגול לטובת סוכנות הביון 
האמריקנית, וחלקם נידונו לעונש מוות

מ פ. יוחנן
אזרחית  באיראן:  דיווח 
הורשעו  נוסף  וגבר  בריטית 
ונשלחו  ישראל  לטובת  בריגול 
ל-10 ול-12 שנות מאסר בכלא. 
בחודש יולי הורשעו 17 אזרחים 
סוכנות  לטובת  בריגול  נוספים 
וח־  ,(CIA) האמריקנית  הביון 
טרם  מוות.  לעונש  נידונו  לקם 

ברור אם יש קשר בין המקרים.
של  יועצו  איים  כך,  בתוך 
לע־ האיראני  הפרלמנט  יו"ר 
עבד  אמיר  בינלאומיים,  ניינים 
חי־ למזכ"ל  שמקורב  א־להיאן, 
יש־ על  נסראללה,  חסן  זבאללה 
האחרו־ התקיפות  בעקבות  ראל 
נות: "האגרסיביות התל אביבית 

ענקית  טעות  הייתה  בביירות 
לצפות  ישראל  על  נתניהו.  של 
ספק  אין  מטלטלת.  לתגובה 
על  ענק  מחיר  ישלמו  שהציונים 
סו־ בלבנון,  שלהם  האגרסיביות 
עומדת  המשוואה  ועיראק.  ריה 

להשתנות".
במקביל, גם הנהגת עיראק 
האוויריות  התקיפות  את  גינתה 
השי־ המיליציות  של  יעדים  על 

הת־ בהן  ורואה  במדינה  עיות 
עיראק.  של  ריבונותה  על  קפה 
ברהם  הנשיא  שפרסמו  בהודעה 
עאדל  הממשלה  וראש  סאלח 
השניים  קראו  אל־מהדי,  עבד 
שורו־ את  לאחד  העיראקי  לעם 
השיעי  הדת  איש  כך,  בתוך  תיו. 
הבולט בעיראק מוקתדא א־סדר 
לחקור  בבגדאד  לממשלה  קורא 

בהקדם את הנושא.

האלימות נגד עובד שופרסל: 

שני העובדים המכים נעצרו
מ יר‡ל לבי‡

שצול־ הרשת  עובדי  שני 
מו בשבוע שעבר בעת שקשרו 
מוגבלויות,  בעל  חרדי  נער 
במש־ לחקירה  ונלקחו  נעצרו 
לאחר  התרחש  המעצר  טרה. 
עם  יחד  הנער  הגיע  שאתמול 
בן  איתמר  ועו"ד,  משפחתו 
בביתר  המשטרה  לתחנת  גביר, 

תלונה  הגישו  הם  ויחד  עלית 
שניים  כן,  כמו  התוקפים.  נגד 
הם  גם  נחקרו  הסניף  ממנהלי 

בתחנת המשטרה.
הש־ של  למעצר  בתגובה 
ניים אומר עו"ד בן גביר כי "אי 
רק  בלעצור  להסתפק  אפשר 
את המעגל הראשון, אלא צריך 
לטפל גם במעגל השני". לדבריו 

על  שידע  מי  "כל  גביר  בן  של 
להיעצר  צריך  ושתק,  המקרה 

גם הוא".
עולה  ראשונית  מבדיקה 
הראשונה  בפעם  מדובר  לא  כי 
עו־ ידי  על  הצעיר  מותקף  בה 
כן,  כמו  הרשות.  תושבי  בדים 
עולה שזאת לא הפעם הראשו־

נה שהתעללות בו צולמה.

ה
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שני צעירים אבדו בשיט 
קיאק בצפון ואותרו 
כעבור שעות ארוכות

שני בני ישיבה אבדו בשיט לכיוון הכינרת מאז שעות הערב שלשום ◆ 
לאחר חיפושים נרחבים באזור אותרו במצב טוב על ידי יחידת חילוץ גולן

מ מ. יו„
חילוץ  וכוחות  המשטרה 
חיפושים  אתמול  ערכו  נוספים 
בני  בחורים  שני  אחר  נרחבים 
18, שנעדרו מאז שלשום בצפון. 
בשעה  האחרונה  בפעם  נראו  הם 
ליד  בקיאק  שטים  כשהם   18:00
הכינ־ לכיוון  יעקב  בנות  גשר 
הם  נרחבים  חיפושים  בתום  רת. 
יחידת  ידי  על  טוב  במצב  אותרו 

חילוץ גולן.

הדים רבים להתרמת הדם 
המרכזית של 'לאומית 

שירותי בריאות' בקרית גת
זה כבר הפך למסורת של שנים שיתוף הפעולה בין המרכז הרפואי של 
'לאומית שירותי בריאות' ברמות דוד ובנק הדם של מד"א לגיוס מנות 

דם דחופות מקרב הקהילה החרדית בקרית גת

בש־ האחרון  ראשון  ביום 
התרמת  מעמד  נערך  הערב  עות 
החרדי  הציבור  של  המרכזי  הדם 
בקרית גת בשיתוף בנק הדם של 
בעק־ השלישית  הפעם  זו  מד"א 

ביות.
המו־ הערב  משעות  החל 
הק־ מאברכי  רבים  נהרו  קדמות 
המגוונות  הקהילות  מכלל  ריה 
לעבר  שבעיר  הכוללים  ומשלל 
של  המפואר  הרפואי  המרכז 
החרדית  הקריה  במרכז  לאומית 
רמות דוד, על מנת לקיים בגופם 
מישראל  אחת  נפש  המציל  'כל 

כאילו קיים עולם מלא'.
שנע־ הדם  בנק  הנהלת 
לביצוע  גדולים  בכוחות  רכה 
לאור  המסורת  כמיטב  ההתרמה 
ישראל,  עם  של  הרבה  ההיענות 
של  גדול  מלאי  עם  הצטיידה 
לנו־ והתפעלה  וכו'  מיטות  ציוד 
של  המבורכת  ההשתתפות  כח 
רצונו  שהביע  האברכים  ציבור 
שמים  שם  וקידש  חיים  להציל 

בהליכותיו.
התקבלה  רבה  בהתרגשות 
פניית אחד מחשובי האדמורי"ם 
מרוצה  לקוח  גם  שהוא  בעירנו 
רצונו  את  שהביע  לאומית  של 
לתרום דם ובירך את המארגנים 
שלמה  בבריאות  ההנהלה  ואת 
למען  מבורכת  פעילות  והמשך 

הקהילה.
קרוב  הפעילות  תום  עם 

האב־ ציבור  הודה  הליל  לחצות 
ליוזם  רבה  בהתרגשות  רכים 
הקהילה  קשרי  מנהל  ההתרמה 
ולה־ זיידל  אהרן  הרב  בלאומית 

נהלת לאומית על שבעטיים גל־
גלו זכות ע"י זכאי, ואפשרו להם 
בנוחות  מישראל  נפשות  להציל 

ובכיבוד איכותי.
'לאומית  של  זו  יוזמה 
דוד  ברמות  בריאות'  שירותי 
הפעילויות  לכלל  מתווספת 
בני  בקרב  הנעשות  המגוונות 
קורסי  בארגון  אם  הקהילה, 
ואם  המשפחה,  לכל  החייאה 

במהלך  ייעודיים  קורסים  במתן 
השנה כולה, ואף בפעילויות מג־
וונות לילדי כתה א' וערבי נשים 
מגוון  בקרב  החגים  של  בפתחן 

במקום  המתגוררות  הקהילות 
ועוד פעילויות רבות ועשירות.

במגזר  השיווק  מנהל 
אפרים  הרב  בלאומית  החרדי 
זו  פעילות  כי  מציין  רוזנשטיין 
של  ארצית  לפעילות  מתווספת 
של  רחב  במגוון  דם  התרמות 
המגזר  ברחבי  רפואיים  מרכזים 
מרובה  בהצלחה  בארץ  החרדי 

ב"ה.

ברק אובמה רכש אחוזה 
יוקרתית באי נופש

באחוזה היוקרתית ישנם 7 חדרי שינה

מ ‡ברהם ויסמן
ברק  לשעבר  ארה"ב  נשיא 
אובמה רכש אחוזה יוקרתית בסך 

כולל של 15 מיליון דולרים.
לש־ סגנו  ביידן,  ג'ו  בעוד 
אחת  בחירות  מעצרת  רץ  עבר 

ועוד  עוד  לגייס  במטרה  לשנייה 
ברק  לשעבר,  ה'בוס'  תומכים, 
מפוארת  אחוזה  רכש  אובמה, 
באי  דולרים  מיליון   15 של  בסך 
הנופש היוקרתי מרת'הס ויניארד 

שמול חופי מסצ'וסטס. 

ורעייתו  לשעבר  הנשיא 
מגרש  לרכישת  חוזה  על  חתמו 
בשטח של כ-120 דונם, הממוקם 
ממש על שפת הים. בתוך השטח 
כ-650  ששטחו  בית  בנוי  כבר 

מ"ר, ובתוכו שבעה חדרי שינה.

מנכ"ל אסותא אשדוד 
מסיים את תפקידו ומודה 
על ארבעת שנות הניהול 

פרופ' חיים ביטרמן, מנכ"ל 
אסותא  של  הרפואי  והמנהל 
תפ־ את  לסיים  ביקש  אשדוד, 
פעילות  שנות  ארבע  בתום  קידו 
לאחר  החולים,  בבית  מוצלחות 
אחר  בכיר  תפקיד  לו  שהוצע 
דירקטוריון   הבריאות.  במערכת 
בקש־ את  קיבל  אשדוד  אסותא 
ועשייתו  תרומתו  את  והוקיר  תו 
של פרופ' ביטרמן בבית החולים. 

ההז־ על  הודה  ביטרמן  פרופ' 
בית  לפיתוח  לו  שניתנה  דמנות 
החולים אסותא אשדוד והצעדתו 
ושירותיים  רפואיים  להישגים 

מצויינים.
ויו"ר  מכבי  מנכ"ל  סער,  רן 
אסותא אשדוד אמר: "חיים הוא 
איש מדהים, רופא מצוין ומשמש 
אסו־ החולים  בית  לחיקוי.  מודל 
תא אשדוד נהנה משירותיו באר־

סייע  והוא  האחרונות  השנים  בע 
החו־ בית  ופיתוח  למיצוב  רבות 
לים כמוביל בישראל. בימים אלו 
אשדוד  אסותא  דירקטוריון  יחל 
בטוחים  אנו  מחליף.  באיתור 
להמשיך  יוכל  ביטרמן  שפרופ' 
קבוצת  במסגרת  גם  שלו  בעשיה 
בי־ לפרופ'  מאחלים  ואנו  מכבי 
טרמן הצלחה רבה בהמשך דרכו 

במערכת הבריאות ".

073-2345802
2 1 30
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שני צעירים אבדו בשיט 
קיאק בצפון ואותרו 
כעבור שעות ארוכות

שני בני ישיבה אבדו בשיט לכיוון הכינרת מאז שעות הערב שלשום ◆ 
לאחר חיפושים נרחבים באזור אותרו במצב טוב על ידי יחידת חילוץ גולן

מ מ. יו„
חילוץ  וכוחות  המשטרה 
חיפושים  אתמול  ערכו  נוספים 
בני  בחורים  שני  אחר  נרחבים 
18, שנעדרו מאז שלשום בצפון. 
בשעה  האחרונה  בפעם  נראו  הם 
ליד  בקיאק  שטים  כשהם   18:00
הכינ־ לכיוון  יעקב  בנות  גשר 
הם  נרחבים  חיפושים  בתום  רת. 
יחידת  ידי  על  טוב  במצב  אותרו 

חילוץ גולן.

הדים רבים להתרמת הדם 
המרכזית של 'לאומית 

שירותי בריאות' בקרית גת
זה כבר הפך למסורת של שנים שיתוף הפעולה בין המרכז הרפואי של 
'לאומית שירותי בריאות' ברמות דוד ובנק הדם של מד"א לגיוס מנות 

דם דחופות מקרב הקהילה החרדית בקרית גת

בש־ האחרון  ראשון  ביום 
התרמת  מעמד  נערך  הערב  עות 
החרדי  הציבור  של  המרכזי  הדם 
בקרית גת בשיתוף בנק הדם של 
בעק־ השלישית  הפעם  זו  מד"א 

ביות.
המו־ הערב  משעות  החל 
הק־ מאברכי  רבים  נהרו  קדמות 
המגוונות  הקהילות  מכלל  ריה 
לעבר  שבעיר  הכוללים  ומשלל 
של  המפואר  הרפואי  המרכז 
החרדית  הקריה  במרכז  לאומית 
רמות דוד, על מנת לקיים בגופם 
מישראל  אחת  נפש  המציל  'כל 

כאילו קיים עולם מלא'.
שנע־ הדם  בנק  הנהלת 
לביצוע  גדולים  בכוחות  רכה 
לאור  המסורת  כמיטב  ההתרמה 
ישראל,  עם  של  הרבה  ההיענות 
של  גדול  מלאי  עם  הצטיידה 
לנו־ והתפעלה  וכו'  מיטות  ציוד 
של  המבורכת  ההשתתפות  כח 
רצונו  שהביע  האברכים  ציבור 
שמים  שם  וקידש  חיים  להציל 

בהליכותיו.
התקבלה  רבה  בהתרגשות 
פניית אחד מחשובי האדמורי"ם 
מרוצה  לקוח  גם  שהוא  בעירנו 
רצונו  את  שהביע  לאומית  של 
לתרום דם ובירך את המארגנים 
שלמה  בבריאות  ההנהלה  ואת 
למען  מבורכת  פעילות  והמשך 

הקהילה.
קרוב  הפעילות  תום  עם 

האב־ ציבור  הודה  הליל  לחצות 
ליוזם  רבה  בהתרגשות  רכים 
הקהילה  קשרי  מנהל  ההתרמה 
ולה־ זיידל  אהרן  הרב  בלאומית 

נהלת לאומית על שבעטיים גל־
גלו זכות ע"י זכאי, ואפשרו להם 
בנוחות  מישראל  נפשות  להציל 

ובכיבוד איכותי.
'לאומית  של  זו  יוזמה 
דוד  ברמות  בריאות'  שירותי 
הפעילויות  לכלל  מתווספת 
בני  בקרב  הנעשות  המגוונות 
קורסי  בארגון  אם  הקהילה, 
ואם  המשפחה,  לכל  החייאה 

במהלך  ייעודיים  קורסים  במתן 
השנה כולה, ואף בפעילויות מג־
וונות לילדי כתה א' וערבי נשים 
מגוון  בקרב  החגים  של  בפתחן 

במקום  המתגוררות  הקהילות 
ועוד פעילויות רבות ועשירות.

במגזר  השיווק  מנהל 
אפרים  הרב  בלאומית  החרדי 
זו  פעילות  כי  מציין  רוזנשטיין 
של  ארצית  לפעילות  מתווספת 
של  רחב  במגוון  דם  התרמות 
המגזר  ברחבי  רפואיים  מרכזים 
מרובה  בהצלחה  בארץ  החרדי 

ב"ה.

ברק אובמה רכש אחוזה 
יוקרתית באי נופש

באחוזה היוקרתית ישנם 7 חדרי שינה

מ ‡ברהם ויסמן
ברק  לשעבר  ארה"ב  נשיא 
אובמה רכש אחוזה יוקרתית בסך 

כולל של 15 מיליון דולרים.
לש־ סגנו  ביידן,  ג'ו  בעוד 
אחת  בחירות  מעצרת  רץ  עבר 

ועוד  עוד  לגייס  במטרה  לשנייה 
ברק  לשעבר,  ה'בוס'  תומכים, 
מפוארת  אחוזה  רכש  אובמה, 
באי  דולרים  מיליון   15 של  בסך 
הנופש היוקרתי מרת'הס ויניארד 

שמול חופי מסצ'וסטס. 

ורעייתו  לשעבר  הנשיא 
מגרש  לרכישת  חוזה  על  חתמו 
בשטח של כ-120 דונם, הממוקם 
ממש על שפת הים. בתוך השטח 
כ-650  ששטחו  בית  בנוי  כבר 

מ"ר, ובתוכו שבעה חדרי שינה.

מנכ"ל אסותא אשדוד 
מסיים את תפקידו ומודה 
על ארבעת שנות הניהול 

פרופ' חיים ביטרמן, מנכ"ל 
אסותא  של  הרפואי  והמנהל 
תפ־ את  לסיים  ביקש  אשדוד, 
פעילות  שנות  ארבע  בתום  קידו 
לאחר  החולים,  בבית  מוצלחות 
אחר  בכיר  תפקיד  לו  שהוצע 
דירקטוריון   הבריאות.  במערכת 
בקש־ את  קיבל  אשדוד  אסותא 
ועשייתו  תרומתו  את  והוקיר  תו 
של פרופ' ביטרמן בבית החולים. 

ההז־ על  הודה  ביטרמן  פרופ' 
בית  לפיתוח  לו  שניתנה  דמנות 
החולים אסותא אשדוד והצעדתו 
ושירותיים  רפואיים  להישגים 

מצויינים.
ויו"ר  מכבי  מנכ"ל  סער,  רן 
אסותא אשדוד אמר: "חיים הוא 
איש מדהים, רופא מצוין ומשמש 
אסו־ החולים  בית  לחיקוי.  מודל 
תא אשדוד נהנה משירותיו באר־

סייע  והוא  האחרונות  השנים  בע 
החו־ בית  ופיתוח  למיצוב  רבות 
לים כמוביל בישראל. בימים אלו 
אשדוד  אסותא  דירקטוריון  יחל 
בטוחים  אנו  מחליף.  באיתור 
להמשיך  יוכל  ביטרמן  שפרופ' 
קבוצת  במסגרת  גם  שלו  בעשיה 
בי־ לפרופ'  מאחלים  ואנו  מכבי 
טרמן הצלחה רבה בהמשך דרכו 

במערכת הבריאות ".
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הרחיבי מקום אהלך

התרגשות לקראת פתיחת שנת הלימודים 
במוסדות 'כאייל תערוג' בנשיאות הגאון 

רבי אייל עמרמי שליט"א 
גידול במספר המשפחות ששולחות את ילדיהם למוסדות 'כאייל תערוג' 

תע־ 'כאייל  מוסדות  בהנהלת 
האחרונות  ההכנות  נשלמות  רוג' 
הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת 
מתר־ המוסדות  בהנהלת  תש"פ. 
הגידול  בשל  מיוחד  באופן  גשים 
במספר המשפחות שבוחרות לשלוח 
ויראת  לתורה  לחינוך  ילדיהם  את 
תורה  בתלמוד  הן  במוסדות  שמים 
לבנים והן בבית ספר לבנות. בשנים 
משפחות  עוד  מצטרפות  האחרונות 
הגאון  בנשיאות  הגדולה  לקהילה 
ומבק־ שליט"א,  עמרמי  אייל  רבי 
למוסדות  ילדיהם  את  להעביר  שים 
המ־ כמוסדות  למרחוק  יצא  ששמם 
המוסדות  ארץ.  ודרך  לתורה  חנכים 
החינוך  מעיין  רשת  תחת  שפועלים 
גדו־ לשבחים  זכו  יוסף  בני  התורני 
לים מצד מערך הפיקוח של הרשת.

ירו־ עיריית  אישרה  לאחרונה 
שלים  תקציב בסכום של 20 מיליון 
חדש  תורה  תלמוד  לבניית  שקלים, 
לפ־ אודות  הושג  התקציב  ומפואר. 
העיר  לראש  המשנה  של  עילותם 
חינוך  תיק  ומחזיק  כהן  חיים  הרב 
חרדי הרב אברהם בצלאל ובתמיכת 
ראש העיר הרב משה ליאון.  בשנים 
במ־ תורה  התלמוד  פעל  האחרונות 
בנה זמני וארעי שלא הספיק להכיל 
הרב שביקשו  מספר התלמידים  את 
יצא  ששמו  תורה  לתלמוד  להתקבל 
התורה  מתלמודי  כאחד  לתפארה 
התורה  בני  ציבור  בקרב  המובילים 

הספרדים בירושלים. 
הלימו־ שנת  סיום  לקראת 
תורה  התלמוד  תלמידי  נכנסו  דים 
הגר"י  לציון  הראשון  של  מעונו   אל 
יוסף בירושלים. מרן הראשל"צ בחן 
ידי־ מהיקף  ונהנה  התלמידים  את 
המלמדים  את  שיבח  הוא  עותיהם. 
ההשקעה  על  מעידים  שפירותיהם 
ות־ תלמיד  לכל  שלהם  והמסירות 
בפני  העלה  החינוכי  הצוות  למיד. 
על  שעלו  שאלות  לציון  הראשון 
שולחנם במשך השנה הנוגעות ליחס 
להאהיב  והדרך  לתלמידים  הראוי 

עליהם את הלימוד. 
ציינו   תורה  התלמוד  מנהלי 
בפני הראשון לציון את ההתפתחות 
של מוסדות 'כאייל תערוג' בשכונת 

'הר חומה' בירושלים- המונים כיום 
בו  לבנות  ספר  ובית  תורה  תלמוד 
וילדות.  ילדים  כ-450  מתחנכים 
ובית  אברכים  כולל  קטנה,  ישיבה 
ובית  כנסת  בית  לצד  זאת,  הוראה. 
מדרש הפעילים מידי יום ביומו ופו־

קדים אותו מעל 350 איש ביום. 
מרן  העניק  הביקורים,  בתום 
הצטיינות  תעודות  לציון  הראשון 
יוסף  יצחק  רבי  מרן  לתלמידים. 
המו־ הנהלת  את  בירך  שליט"א 
המוסדות  לנשיא  ואיחל  סדות 
שירחיב  עמרמי  אייל  רבי  הגאון 
ובבני  בתלמידים  ועוד  עוד  גבולו 
לאביהם  המתקרבים  משפחות 
ומצוות  תורה  ושומרים  שבשמים 

בתכלית.

לבריאות: 'לאומית' 
בערבי בריאות 
בריכוזים החרדים

'לאומית שירותי בריאות' למען הקהילה: בירושלים, ביתר 
ומודיעין עילית יתקיימו בשבוע הקרוב ערבי בריאות יחודיים 
◆ בתפריט: הרצאה מקצועית, אינפורמציה רפואית ותכנית 

אמנותית מגוונת ◆ הבטיחי את מקומך

שירותי  'לאומית 
להוביל  ממשיכה  בריאות' 
המונ־ הרפואה  מהפכת  את 
עת והגברת המודעות לאורח 
סדרת  כאשר  בריא,  חיים 
בהובלתה  הבריאות  ערבי 
לכבוש  ממשיכה  וביוזמתה 

את הריכוזים החרדיים. 
המבו־ הגידול  בצל 
של  הלקוחות  במספר  רך 
בריאות'  שירותי  'לאומית 
זאת  החרדים,  הריכוזים  בכל 
האדירה  התנופה  המשך  לצד 
במערך הרפואי של 'לאומית', 
יתקיימו בשבוע הקרוב ערבי 
בירושלים,  יחודיים  בריאות 
ביתר עילית ומודיעין עילית. 
יש־ הערב  בתחילת 
הרצאה  המשתתפות  מעו 
מפי  ומעשירה  מרתקת 
הדיאטנית י. קריב (בירושלים 
מועלם)   א.  הדיאטנית  מפי 
בריאות'.  שירותי  מ'לאומית 
חיים  "אורח  ההרצאה:  שם 

בריא בכל גיל".
המש־ יצפו  בהמשך 
לי",  תעזור  ב"אבא,  תתפות 
עם  חדש  בז'אנר  ענק  הפקת 

ט. (צייטלין) ברון.
המ־ בפני  יוצג  לבין  בין 

הבריאות,  בערב  שתתפות 
והאט־ הייחודי  הלידה  סל 
שי־ 'לאומית  של  רקטיבי 
יוצגו  כן  כמו  בריאות'.  רותי 
של  המשלים  הביטוח  מחירי 
'לאומית' שהם הזולים ביותר 
מבין כל קופות החולים. בנו־
האפ־ למשתתפות  תינתן  סף 
עם  ישירות  לשוחח  שרות 

נציגות מטעם 'לאומית'.
הערב יסתיים ב"ברוכה 
עם  מרתקת  תכנית  השווה", 

פ. פקשר.
ומיקומי  מועדי  להלן 

האירועים: 
יום   - עילית  בביתר 
 (1.9.19) באלול  א'  ראשון 
באודיטוריום   19:30 בשעה 
עי־ ביתר   4 ברסלב  שברחוב 

לית.
בירושלים - יום שני ב' 
באלול (2.9.19) בשעה 19:30 
באולם בית מלכה רחוב מלכי 

ישראל 38.
יום   - עילית  במודיעין 
 (4.9.19) באלול  ד'  רביעי 
פיס  באשכול   19:30 בשעה 
מודיעין   49 נזר  אבני  רחוב 

עילית.
בטלפון  לערב  הרשמה 

הכ־ לב:  שימי   .03-9411051
בלבד.  נשואות  לנשים  ניסה 
לחב־ אפשרית  ההשתתפות 
מותנת  והיא  הקופות  כל  רות 
לא  לאירוע.  בזמן  בהגעה 

תותר כניסת עגלות. 
בעוד  מדובר  כאמור, 
הבריאות  ערבי  בסדרת  ערב 
'לאומית  ומפיקה  שיוזמת 
במטרה  בריאות'  שירותי 
להגביר את המודעות לאורח 

חיים בריא במגזר החרדי.
נערכים  הבריאות  ערבי 
בנו־ הרצאות  של  במתכונת 
לצד  ורפואה,  בריאות  שאי 
כה  עד  אומנותית.  תוכנית 
רבים  בריאות  ערבי  נערכו 
בכל הריכוזים החרדים בארץ, 
כשהביקוש להשתתפות בהם 

שובר שיאים.

הזדמנות ללימודי דיינות:

שערי הלכה ומשפט פותח מסלול דיינות חדש
עם סיום המסלול הקודם בהצלחתם חסרת התקדים של כל 14 התלמידים שעברו בהצלחה את מבחני הדיינות ברה"ר, מכון שערי הלכה ומשפט 

פותח מסלול דיינות חדש לתלמידים מצוינים בשילוב שימוש בבית הדין שע"י המכון | נמשכת ההרשמה למסלול טוענים רבניים

מ ˆבי ˜ופמן
מסלול חדש ללימודי דיינות נפתח 
בתחילת אלול במכון שערי הלכה ומשפט 
תלמי־ בהכשרת  המתמחה  בירושלים, 
מרובה.  בהצלחה  הדיינות  למבחני  דים 
את הלימודים ילוו צוות דיינים הידועים 
והכנ־ תלמידים  בהעמדת  במומחיותם 
בהצלחה  הראשית  הרבנות  למבחני  תם 

מרובה.
מסלול הדיינות החדש נפתח לאחר 
שנ־ בהצלחה  הקודם  המסלול  של  סיומו 
חשבת חריגה בכל קנה מידה. חבורת עי־
לית של 14 אברכים, ביניהם ראש ישיבה 
ורב שכונה מוכר, סיימו את מסלול לימו־
ונגשו  ומשפט  הלכה  בשערי  הדיינות  די 
הראשית.  ברבנות  הדיינות  למבחני  יחד 
למרבה ההפתעה, כולם צלחו את המבחן 
הקשה ב-98%, דבר שנחשב חריג ביותר 

בעולם הדיינות.
ללימוד  התגבשה  העילויים  חבורת 
משותף במכון שערי הלכה ומשפט בירו־
שלים, וזאת גם בגלל שיטת ההוראה, אך 
שימוש  לעשות  האפשרות  בגלל  בעיקר 
עת,  בכל  מעשית  בפרקטיקה  ולהתנסות 
בבית הדין לדיני ממונות שעל יד המכון. 
במכון  החליטו  המוצלח  הסיום  לאחר 
במתכונת  נוספת  לימוד  יחידת  לפתוח 

המוכחת הזו.
שליט"א,  גיאת  אייל  רבי  הגאון 
"חבורת  כי  אמר  הדיינות,  מסלול  מרבני 
העילויים שסיימה בהצלחה גדולה למדה 
היטב את כל החומר, עשתה שימוש בבית 
ומשפט,  הלכה  שערי  מכון  יד  שעל  הדין 
והרי אין חכם כבעל הניסיון. כך הם נגשו 
בחומר.  וברורים  מוכנים  כשהם  למבחן 
גבוהים,  הצלחה  אחוזי  עם  הפתיעו  הם 

וישת־ רחוק  יגיעו  עוד  שהם  מאמין  ואני 
לבו בתפקידים משמעותיים בבתי הדין".

מתקיים  הדיינות  לימודי  מסלול 
הלכה  שערי  במכון  שנים  כשבע  מזה 
גם  התלמידים  קונים  במסגרתם  ומשפט, 
ידע מעשי באמצעות השימוש בבית הדין 
שעל יד המכון. בימים אלה, כאמור, מת־
למסלול  החדשה  העילית  קבוצת  גבשת 

הדיינות שנפתח בימים אלה.
במסלולי  המכון  ממשיך  במקביל 
לימודי הרבנות שמתקדמים לקראת סיום 
בנו־ הרה"ר.  לבחינות  וההכנה  המסלול 
טוענים  לימודי  מסלול  המכון  מקיים  סף 
רבניים, תחום המעניק ללומדיו אפשרות 
הישארות  לצד  מאוד  מכובדת  לפרנסה 
לת־ ההרשמה  וההלכתי.  התורני  בעולם 
למידים חדשים מתקיימת אף היא בימים 

אלה.

לפרטים 
והרשמה 
לחצו כאן 
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

באמזון נמכרו חולצות עם 
תיעוד מהשואה

האתר הבריטי של החברה עורר סערה לאחר שנמצא כי נמכרו בה 
חולצות עם תמונה של יהודי הנרצח בשואה

מ פ. יוחנן
את  שתתחיל  לפני  רגע 
אמזון  חברת  בארץ,  פעילותה 
זאת   – בישראל  סערה  עוררה 
הברי־ האתר  כי  שנמצא  לאחר 
עם  חולצות  מכר  החברה  של  טי 
שנ־ יהודי  של  מפורסמת  תמונה 

רצח בשואה.
בחדשות  הדיווח  פי  על 
של  הדפס  כללו  החולצות   ,12
צילום מוכר בשם "היהודי האח־
רון בויניציה שבאוקראינה", שבו 

בידי  למוות  שנורה  יהודי  מוצג 
מלא.  הריגה  בור  מעל  ס.ס  חייל 
דגמים  במגוון  הוצע  ההדפס 
 9 בין  שעלו  חולצות,  של  שונים 
בעקבות  אחת.  כל  ליש"ט  ל-20 
המו־ לאמזון,   12 חדשות  פניית 

צרים הוסרו מהאתר.
הראשו־ הפעם  לא  זו 
עוררה  אופנה  חברת  שבה  נה 
בבגדיהם  דמיון  רקע  על  סערה 
הז־ המקרה  מהשואה.  לסמלים 
 ,2015 בשנת  נרשם  ביותר  כור 
חולצות  מכרה  זארה  כשחברת 

צהוב.  טלאי  נתפר  עליהם  פסים 
ובאפ־ באתר  שגלשו  ישראלים 
ליקציה של זארה טענו כי החול־
לילדים  בקולקציה  שהוצעו  צות 
נראו כמו מדי האסירים היהודים 
השואה,  בתקופת  ריכוז  במחנות 
ודרשו להסיר את החולצות מה־

חנויות.
החברה  הסערה  בעקבות 
מהמדפים,  החולצה  את  הסירה 
שלא  החולצות  כל  את  השמידה 
נמכרו, ומיהרה להתנצל על הת־

קרית.

מבוי סתום במו"מ בין 
האוצר להסתדרות המורים

הצדדים לא הגיעו להסכמות שימנעו את השביתה המתוכננת ב-1 
בספטמבר ◆ באוצר טוענים: "בימים האחרונים הוגשו הצעות רבות 

להסתדרות המורים"

מ פ. יוחנן
משרד  בין  ומתן  המשא 
בני־ המורים  להסתדרות  האוצר 
המתו־ השביתה  את  למנוע  סיון 
הלימודים  שנת  בפתיחת  כננת 
טענו  באוצר  סתום.  למבוי  נקלע 
הגישו  האחרונים  בימים  כי 
ההסת־ לראשי  רבות  הצעות 
התקבלו.  לא  אלו  אולם  דרות, 
"מתוך דאגה לתלמידים ולציבור 
להגשת  המדינה  נערכת  ההורים, 
צווי מניעה על מנת להבטיח את 
פתיחת שנת הלימודים כסדרה", 

הודיעו.
המו־ הסתדרות  מזכ"לית 
בתגו־ תקפה  דוד,  בן  יפה  רים, 
ניתן  "לא  האוצר.  משרד  את  בה 
לאף גורם להתייחס ככה לעובדי 
הוראה, שהם חוד החנית של עו־
כל  "עם  הבהירה.  המדינה",  בדי 
הכבוד ויש לנו הרבה כבוד לפקי־
לפ־ מחויבים  הם  גם  האוצר,  די 
עול לפי הסכמים וחוקי המדינה. 

החוק.  מעל  נמצא  לא  פקיד  אף 
על  להילחם  מפחדים  לא  אנחנו 
ונעשה  הוראה  עובדי  זכויות 
זאת בכל דרך שנוכל. איפה ראש 
דואג  לא  הוא  למה  הממשלה, 

ששנת הלימודים תיפתח?".
כי  הוסיפו  בהסתדרות 
את  מקדם  אינו  האוצר  "משרד 
המשא ומתן בתום לב, אלא מורח 
עם  יושבים  הם  בעוד  הזמן.  את 

בפ־ המורים  הסתדרות  נציגי 
עסוקים  אחרים  פקידים  גישה, 
בהכנת הבקשות לצווי מניעה נגד 
ראשון  ביום  המתוכננת  השביתה 
הקרוב בפתיחת שנת הלימודים". 
להפגין  צפויים  ההוראה  עובדי 
בר־  18:30 בשעה  חמישי  ביום 
במחאה  אביב  תל  מוזיאון  חבת 
על "עושק ימי המחלה וגזל הפ־

נסיה".

הפיצוץ הגרעיני ברוסיה 
שחרר ענן רעיל

שירות מזג האוויר הרשמי אמר כי איזוטופים שחררו גזים 
רדיואקטיביים אחרי הניסוי שהשתבש, שבו נהרגו חמישה מדעני גרעין

מ פ. יוחנן
שירות מזג האוויר של רו־
חומרים  מצא  הוא  כי  אמר  סיה 
שנלק־ בדגימות  רדיואקטיביים 
חו אחרי התקלה בניסוי הגרעיני 

שאירע מוקדם יותר החודש.
ב-8  הקטלני  הפיצוץ 
למשך  לעליה  הוביל  באוגוסט 
בעיר  הקרינה  ברמות  קצר  זמן 
הנ־ לפי  סברדובינסק.  הסמוכה 
התקלה  פוטין,  ולדימיר  שיא 
"מערכת  של  ניסוי  בזמן  קרתה 
זאת,  בעקבות  חדשות".  נשק 
נוצר ענן של גזים רדיואקטיביים 
ששוחררו  האיזוטופים  מריקבון 

כסט־ שזוהו  הפיצוץ,  בעת 
בריום-139,  רונטיום-91, 
ולנת'ום-140,  בריום-140 
שעות,   9.3 הוא  חייהם  שאורח 
83 דקות, 12.8 ימים ו-40 שעות, 

בהתאמה.
הגרעין  סוכנות  לפי 
חמי־ רוסיה,  של  הממשלתית 
נהרגו  שלה  הצוות  מאנשי  שה 
נוספים  שלושה  ועוד  בפיצוץ 
של  פיצוץ  במהלך  זאת  נפצעו. 
ים,  בלב  פלטפורמה  על  ניסוי 
"גורמי  מעורבים  היו  שבהם 

אנרגיה איזוטופים". 
בארצות  גרעין  מומחי 
הפיצוץ  כי  חושדים  הברית 

טיל  של  ניסוי  במהלך  התרחש 
שיוט גרעיני חדש, שאותו חשף 

פוטין אשתקד.
על  המפקח  נורבגי  ארגון 
איסור בניסויים גרעיניים אמר 
כי אחרי הפיצוץ הראשון, שבו 
פי־ התרחש  המדענים,  נהרגו 
מכן,  לאחר  שעתיים  שני  צוץ 
לעלייה  הוביל  הנראה  שככל 
הארגון  לפי  הקרינה.  ברמת 
היה  הפיצוץ  השכנה,  במדינה 
המונ־ ברקטה  הנראה  ככל 
אולם  רדיואקטיבי,  בדלק  עת 
שבו  ארכנגלסק,  מחוז  מושל 
התרחש הפיצוץ הכחיש כי היה 

פיצוץ שני.

מרן הגר"ש כהן העתיר בתפילה 
בקברי הצדיקים בטבריה

מרן התפלל בציונם של התנאים רבי עקיבא ורבי מאיר בעל הנס, 
ובציון הרמב״ם והרמח״ל

מ יר‡ל לבי‡
נשיא מועצת חכמי התורה 
שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
והע־ בטבריה  השבוע  שהה  כהן 

התנאים  בקברי  בתפילה  תיר 
בטבריה.

של  בציונם  התפלל  מרן 
מאיר  ורבי  עקיבא  רבי  התנאים 
הרמב״ם  ובציון  הנס,  בעל 

והרמח״ל.
המוני  התפילות  בסיום 
ני־ העיר  את  הגודשים  האנשים 
להת־ וניגשו  ההזדמנות  את  צלו 

ברך מפיו עם ילדיהם.

mailto:kfar.shira10@gmail.com
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באמזון נמכרו חולצות עם 
תיעוד מהשואה

האתר הבריטי של החברה עורר סערה לאחר שנמצא כי נמכרו בה 
חולצות עם תמונה של יהודי הנרצח בשואה

מ פ. יוחנן
את  שתתחיל  לפני  רגע 
אמזון  חברת  בארץ,  פעילותה 
זאת   – בישראל  סערה  עוררה 
הברי־ האתר  כי  שנמצא  לאחר 
עם  חולצות  מכר  החברה  של  טי 
שנ־ יהודי  של  מפורסמת  תמונה 

רצח בשואה.
בחדשות  הדיווח  פי  על 
של  הדפס  כללו  החולצות   ,12
צילום מוכר בשם "היהודי האח־
רון בויניציה שבאוקראינה", שבו 

בידי  למוות  שנורה  יהודי  מוצג 
מלא.  הריגה  בור  מעל  ס.ס  חייל 
דגמים  במגוון  הוצע  ההדפס 
 9 בין  שעלו  חולצות,  של  שונים 
בעקבות  אחת.  כל  ליש"ט  ל-20 
המו־ לאמזון,   12 חדשות  פניית 

צרים הוסרו מהאתר.
הראשו־ הפעם  לא  זו 
עוררה  אופנה  חברת  שבה  נה 
בבגדיהם  דמיון  רקע  על  סערה 
הז־ המקרה  מהשואה.  לסמלים 
 ,2015 בשנת  נרשם  ביותר  כור 
חולצות  מכרה  זארה  כשחברת 

צהוב.  טלאי  נתפר  עליהם  פסים 
ובאפ־ באתר  שגלשו  ישראלים 
ליקציה של זארה טענו כי החול־
לילדים  בקולקציה  שהוצעו  צות 
נראו כמו מדי האסירים היהודים 
השואה,  בתקופת  ריכוז  במחנות 
ודרשו להסיר את החולצות מה־

חנויות.
החברה  הסערה  בעקבות 
מהמדפים,  החולצה  את  הסירה 
שלא  החולצות  כל  את  השמידה 
נמכרו, ומיהרה להתנצל על הת־

קרית.

מבוי סתום במו"מ בין 
האוצר להסתדרות המורים

הצדדים לא הגיעו להסכמות שימנעו את השביתה המתוכננת ב-1 
בספטמבר ◆ באוצר טוענים: "בימים האחרונים הוגשו הצעות רבות 

להסתדרות המורים"

מ פ. יוחנן
משרד  בין  ומתן  המשא 
בני־ המורים  להסתדרות  האוצר 
המתו־ השביתה  את  למנוע  סיון 
הלימודים  שנת  בפתיחת  כננת 
טענו  באוצר  סתום.  למבוי  נקלע 
הגישו  האחרונים  בימים  כי 
ההסת־ לראשי  רבות  הצעות 
התקבלו.  לא  אלו  אולם  דרות, 
"מתוך דאגה לתלמידים ולציבור 
להגשת  המדינה  נערכת  ההורים, 
צווי מניעה על מנת להבטיח את 
פתיחת שנת הלימודים כסדרה", 

הודיעו.
המו־ הסתדרות  מזכ"לית 
בתגו־ תקפה  דוד,  בן  יפה  רים, 
ניתן  "לא  האוצר.  משרד  את  בה 
לאף גורם להתייחס ככה לעובדי 
הוראה, שהם חוד החנית של עו־
כל  "עם  הבהירה.  המדינה",  בדי 
הכבוד ויש לנו הרבה כבוד לפקי־
לפ־ מחויבים  הם  גם  האוצר,  די 
עול לפי הסכמים וחוקי המדינה. 

החוק.  מעל  נמצא  לא  פקיד  אף 
על  להילחם  מפחדים  לא  אנחנו 
ונעשה  הוראה  עובדי  זכויות 
זאת בכל דרך שנוכל. איפה ראש 
דואג  לא  הוא  למה  הממשלה, 

ששנת הלימודים תיפתח?".
כי  הוסיפו  בהסתדרות 
את  מקדם  אינו  האוצר  "משרד 
המשא ומתן בתום לב, אלא מורח 
עם  יושבים  הם  בעוד  הזמן.  את 

בפ־ המורים  הסתדרות  נציגי 
עסוקים  אחרים  פקידים  גישה, 
בהכנת הבקשות לצווי מניעה נגד 
ראשון  ביום  המתוכננת  השביתה 
הקרוב בפתיחת שנת הלימודים". 
להפגין  צפויים  ההוראה  עובדי 
בר־  18:30 בשעה  חמישי  ביום 
במחאה  אביב  תל  מוזיאון  חבת 
על "עושק ימי המחלה וגזל הפ־

נסיה".

הפיצוץ הגרעיני ברוסיה 
שחרר ענן רעיל

שירות מזג האוויר הרשמי אמר כי איזוטופים שחררו גזים 
רדיואקטיביים אחרי הניסוי שהשתבש, שבו נהרגו חמישה מדעני גרעין

מ פ. יוחנן
שירות מזג האוויר של רו־
חומרים  מצא  הוא  כי  אמר  סיה 
שנלק־ בדגימות  רדיואקטיביים 
חו אחרי התקלה בניסוי הגרעיני 

שאירע מוקדם יותר החודש.
ב-8  הקטלני  הפיצוץ 
למשך  לעליה  הוביל  באוגוסט 
בעיר  הקרינה  ברמות  קצר  זמן 
הנ־ לפי  סברדובינסק.  הסמוכה 
התקלה  פוטין,  ולדימיר  שיא 
"מערכת  של  ניסוי  בזמן  קרתה 
זאת,  בעקבות  חדשות".  נשק 
נוצר ענן של גזים רדיואקטיביים 
ששוחררו  האיזוטופים  מריקבון 

כסט־ שזוהו  הפיצוץ,  בעת 
בריום-139,  רונטיום-91, 
ולנת'ום-140,  בריום-140 
שעות,   9.3 הוא  חייהם  שאורח 
83 דקות, 12.8 ימים ו-40 שעות, 

בהתאמה.
הגרעין  סוכנות  לפי 
חמי־ רוסיה,  של  הממשלתית 
נהרגו  שלה  הצוות  מאנשי  שה 
נוספים  שלושה  ועוד  בפיצוץ 
של  פיצוץ  במהלך  זאת  נפצעו. 
ים,  בלב  פלטפורמה  על  ניסוי 
"גורמי  מעורבים  היו  שבהם 

אנרגיה איזוטופים". 
בארצות  גרעין  מומחי 
הפיצוץ  כי  חושדים  הברית 

טיל  של  ניסוי  במהלך  התרחש 
שיוט גרעיני חדש, שאותו חשף 

פוטין אשתקד.
על  המפקח  נורבגי  ארגון 
איסור בניסויים גרעיניים אמר 
כי אחרי הפיצוץ הראשון, שבו 
פי־ התרחש  המדענים,  נהרגו 
מכן,  לאחר  שעתיים  שני  צוץ 
לעלייה  הוביל  הנראה  שככל 
הארגון  לפי  הקרינה.  ברמת 
היה  הפיצוץ  השכנה,  במדינה 
המונ־ ברקטה  הנראה  ככל 
אולם  רדיואקטיבי,  בדלק  עת 
שבו  ארכנגלסק,  מחוז  מושל 
התרחש הפיצוץ הכחיש כי היה 

פיצוץ שני.

מרן הגר"ש כהן העתיר בתפילה 
בקברי הצדיקים בטבריה

מרן התפלל בציונם של התנאים רבי עקיבא ורבי מאיר בעל הנס, 
ובציון הרמב״ם והרמח״ל

מ יר‡ל לבי‡
נשיא מועצת חכמי התורה 
שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
והע־ בטבריה  השבוע  שהה  כהן 

התנאים  בקברי  בתפילה  תיר 
בטבריה.

של  בציונם  התפלל  מרן 
מאיר  ורבי  עקיבא  רבי  התנאים 
הרמב״ם  ובציון  הנס,  בעל 

והרמח״ל.
המוני  התפילות  בסיום 
ני־ העיר  את  הגודשים  האנשים 
להת־ וניגשו  ההזדמנות  את  צלו 

ברך מפיו עם ילדיהם.
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חצה את האוקיינוס השקט באמצעות 
סירת משוטים - ושבר שיא עולמי

אנתוניו דה לה רוזה, יצא למסע שנמשך 76 ימים מסן פרנסיסקו 
להוואי ◆ הוא הסביר שמטרתו לקדם מודעות לזיהום הימי 

מ פ. יוחנן
רוזה,  לה  דה  אנטוניו 
שיא  שבר   ,42 בן  ספרדי  אתלט 
הראשון  לאדם  כשהפך  עולם, 
השקט  האוקיינוס  את  שחצה 
דה  משוטים.  סירת  באמצעות 
כ-4,600  לבדו  שט  רוזה  לה 
להונלולו,  פרנסיסקו  מסן  ק"מ 
הנקראת  בסירה  הוואי,  בירת 
"מגן האוקיינוס". המסע של דה 
חמש  ימים,   76 נמשך  רוזה  לה 
מסעו  את  דקות.  ו-22  שעות 
של  "מסע  בתור  הספרדי  תיאר 
ומטרתו  עצמי"  וסיפוק  בדידות 
לזיהום  מודעות  לעורר  הייתה 

בני  ידי  על  הנגרם  האוקיינוס 
האדם.

על סירתו של דה לה רוזה, 
שהחל את מסעו בסן פרנסיסקו 
בארבעה ביוני, נכתב "הצילו את 
האוקיינוס" ו"בלי פלסטיק, בלי 
רשתות, מחזור". על פי תיאורו, 
האתלט  נתקל  המסע  במהלך 
אחרות,  ים  ובחיות  בלווייתנים 
בסר־ כ"מדהימים"  תיאר  אותם 
את  ותיעד  לרשת  שהועלה  טון 

מסעו.
הסירה  של  הקדמי  חלקה 
שימש כמקום מגורים, שבו ישן 
דה לה רוזה. בעוד החלק האחו־
נשמרה  שבו  כמחסן  שימש  רי 

הספרדי  הכרחי.  וציוד  אספקה 
במהלך  פעמים  שלוש  כי  סיפר 
ספחת  לנקות  צריך  היה  מסעו 

שהצטברה על כלי השיט שלו.
יומו  רוזה,  לה  דה  לפי 
הקשה  היה  מסעו  של  האחרון 
האחרו־ השעות   24" ביותר. 
וחוסר  בדאגה  מלאות  היו  נות 
ניווט  בעודו  סיפר.  כך  ודאות", 
ואואהו,  מולוקאי  האיים  בין 
רוח  שלו  השיט  כלי  את  תקפה 
חזקה שסחפה אותו באופן מסו־
סיפר  הספרדי  סלעי.  לחוף  כן 
לילה  באותו  שעות  מעט  ישן  כי 
בניסיון להשאיר את סירתו במ־

סלול.

107 שנים לאחר שטבעה: 

שרידי הטיטניק 
מתחילים להיעלם

לראשונה זה כ-15 שנה, צוות מיוחד צלל לשרידי אניית הענק וגילה כי 
חלקים נרחבים מההריסות החלו להתכלות

מ פ. יוחנן
טבעה  שנים   107 לפני 
"טיטניק"  הענק  אוניית 
אירוע   - האטלנטי  באוקיינוס 
שהפך לאחד מהאסונות הכבדים 
ביותר שנרשמו בהיסטוריה. לא־
חרונה, צוות צוללנים מיוחד צלל 
זה  לראשונה  האנייה,  לשרידי 
נר־ חלקים  כי  וגילה  שנה,  כ-15 

חבים ממנה מתחילים להיעלם.
חמש  הצוות  צלל  כה  עד 
האוקיינוס,  למעמקי  פעמים 
זמן  כמה  בתוך  יעריך  ובהמשך 

מוח־ באופן  השרידים  ייעלמו 
של  משמעותי  הכי  "החלק  לט. 
אגף  של  הימני  בצד  נמצא  הנזק 
ההיסטוריון  סיפר  הקברניטים", 
 .BBC פארקס סטיבנסון לרשת
הקברניט  מתא  האמבט  "שרידי 
המוכרות  התמונות  לאחת  הפכו 
ביותר של שרידי הטיטניק – והם 
נעלמו. כל החלק הזה קורס, ומ־

דובר בתהליך שעוד יימשך".
מי־ המומחים,  לדברי 
על  הנמצאים  קרואורגניזמים 
המת־ את  מכרסמים  השרידים 

המ־ חלודה  נטיפי  ויוצרים  כת, 
זאת,  עם  מהספינה.  שתלשלים 
עדיין  הספינה  חלונות  זגוגיות 

נשמרו.
ולצלול  להמשיך  "חשוב 
ולתעד  הספינה  שאריות  אל 
אותן", הסביר רוברט בלית' מה־
מוזיאון הימי הלאומי בבריטניה. 
העדות  הן  עצמן  "ההריסות 
כל  מהאסון.  שנותרה  היחידה 
חשוב  אז  מתו,  כבר  השורדים 
להשתמש בשרידים כל עוד ניתן 

עוד לשאוב מהם מידע".

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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