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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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החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooooooom

"יום זה יהי משקל כל 
חטאותי"

"נהגו להתענות ערב ראש חדש וקורין אותו 
יום כפור קטן, והוא ידוע ונתפשט ברבים, 
המתלכל־ העם  להזהיר  בייחוד  הדבר  וטוב 
כים כל היום כדי לשטפם מטינופם ולהיות 
טהרת  על  להשגיח  עיניהם  בין  זיכרון  להם 
יעקב"  "בית  סידור  (מתוך  וגופם".  נפשם 

של רבי יעקב עמדין - היעב"ץ)

את  לומר  המנהג  פשט  ישראל  בתפוצות 
ראש  בערב  קטן  כיפור  יום  תפילת  סדר 
ערב  בכל  כמעט  אותו  האומרים  יש  חודש. 
פעמיים  רק  שאומרים  יש  חודש.  ראש 
בשנה, ויש האומרים רק פעם בשנה – בערב 

ראש חודש אלול.

לכו ונשובה אל ה' ונישא תפילתנו אליו, כי 
והסליחות,  הרחמים  ימי  אל  להיכנס  יזכנו 

ונדע לנצלם כראוי.

דבר המערכת 

ערבי מכה
עובד  נראה  בו  לאחרונה,  שפורסם  תיעוד 
עובד  מכה  אשר  שופרסל  בחברת  ערבי 
כשהוא  ממוגבלות,  הסובל  חרדי  יהודי 
ואף  המעשה  בשעת  נצמד  בניילון  עטוף 
אינו יכול להגן על עצמו, עורר סערה גדו־
עסקו  התקשורת  כלי  המדינה.  ברחבי  לה 

באירוע והרשתות מלאו בפרטים עליו.

התייחס  מתחוללת  עדיין  שהסערה  בזמן 
לער־ התקשורת  מכלי  באחד  בכיר  שדרן 
בים במהלך פאנל עם איש השמאל הקיצוני 
גדעון לוי, (אשר כינה בעבר את טייסי חיל 
האוויר "רוצחים", בגין מותם של פלסטינים 
במהלך מבצע צבאי שניהלה ישראל בעזה). 
אותו שדרן כינה את הערבים "פראים אשר 
רוצחים אלו את אלו". כמובן שדבריו הנכו־
נים גררו לסערה והביאו את השדרן להתנ־
צל, אם כי המשיך לעמוד על דעתו והבהיר 
כי התכוון לכך שהתרבות הערבית כושלת.

אומנם דברים מעין אלו אינם מצלמים טוב 
במצב הפוליטי העכשווי, אך דבריו של הש־
דרן הינם אמת לחלוטין. האירוע שהתרחש 
בשופרסל מוכיח זאת היטב. בין אם הערבי 
עשה את זה סתם כחלק מטבעו הרצחני או 
שעשה זאת כחלק מהטרור הלאומני שמכה 
באזרחי ישראל, עובדה זאת אינה משתנה: 
הערבים הם פראי האדם שרוצחים אלו את 
הערבים,  בכל  מדובר  לא  גם  רק.  ולא  אלו 
ניכ־ באחוזים  גבוהה  הרצחנית  התנהלותם 

רים יותר מכל אוכלוסייה אחרת בעולם.

פרשנות // אברהם ויסמן 

דו''ח החקירה: 
מכשירי הסלולר של ראשי כחול 
לבן נפרצו בידי האקרים רוסיים

אמש נחשף כי ממצאי החקירה אותה הזמין בני גנץ לגילוי ההדלפות במפלגה, 
חשפו נתונים חמורים בהרבה משפורסם

מ‡: ח. פרנ˜ל

סערה  האחרונים  בשבועות 
חברת  בעקבות  לבן  כחול  מפלגת 
מודיעין עסקי אותה שכר בני גנץ 
בראשו־ לישראל  חוסן  ומפלגת 
מוערכת  בעלות  עומד,  הוא  תה 
גורמים  שקלים.  מיליון  כחצי  של 
החקירה  ממצאי  כי  הפיצו  שונים 
גילו על הדלפות שנעשו ע''י אנשי 
'יש עתיד'. אך אתמול חשף עמית 
סגל כי ההדלפות עליהן דובר עד 
כ''דבר  החברה  ע''י  הוגדרו  כה 
וב־ לקמפיין'',  הזיק  שלא  שולי 
שולחנם  על  שהונח  הדו''ח  מוקד 
של בכירי המפלגה ישנם ממצאים 

חמורים בהרבה.
 - הבדיקה  מסקנות  במוקד 
עוצמ־ שמוגדרת  רוסית,  פריצה 

תית וחריגה, למחשבים וטלפונים 
של צמרת המפלגה. הפריצה כללה 
הממשלה  לראשות  המועמד  את 
בני גנץ, וזה קורה חודשים ספורים 

אחרי הפריצה האירנית.
השגרתית  הבדיקה  במהלך 
נשכ־ שבעבורה  הדלפות,  של 
קבוצת  לישראל  חוסן  ידי  על  רה 
אותר   ,CGI העסקי   המודיעין 
זה  חשד  סייבר.  לפריצת  חשד 
בנו־ יותר  עמוקה  לחקירה  הוביל 
שא שאת תוצאותיה חשף אתמול 
האקרים  כי  נקבע  בדו''ח  סגל. 
של  לטלפונים  פרצו  מרוסיה 
ומבדיקה  הקמפיין.  ראשי  כל 
ומח־ טלפונים  שכללה  מאומצת 
ומבוצעת  בוצעה  כי  עולה  שבים, 
מתקפת סייבר עוצמתית. שהוגדה 
מרו־ האקרים  כ-"מתקפת  בדו''ח 

מסוג  וחריגה,  עוצמתית  סיה, 
פי  על  מעולם".  בו  נתקלנו  שלא 
הסייבר  מתקפת  מקור  הבדיקה 
הוא מרוסיה והיא מבוצעת על כל 
המטה של כחול לבן. יו"ר המפלגה 
והמועמד שלה לראשות הממשלה 
בבני גנץ מוצא עצמו בחזית המת־

איתם  הטלפונים  שני  כאשר  קפה 
נפרצו.  יום,  ביום  מסתובב  הוא 
עדיין  הנראה  וככל  הותקפו  עוד 
מותקפים: ראש המטה - הוד בצר, 
הר-טוב  דור   - הקמפיין  מנהל 
בנו־ משה.  רונן   - הקמפיין  ויועץ 
של  המחשבים  רשת  נחדרה  סף, 
כחול לבן. הדוח שנמסר לפני ימים 
בכוחל  מפציר  למפלגה  אחדים 
לבן לפנות למשטרה. אולם באופן 
עד  נעשתה  לא  כזו  פניה  תמוה, 

לרגע פרסום זה.

שבוע לפני הבחירות: נתניהו 
ייצא לביקור בין יממה בהודו

נתניהו צפוי לחתום על הסכמים מתחומים שונים

מ‡: ח. פרנ˜ל

8 ימים בלבד לפני הבחירות 
לנ־ נתניהו  הממשלה  ראש  צפוי 
אחד.  יום  של  לביקור  בהודו  חות 
הפרטים  פורסמו  (רביעי)  אתמול 
על הביקור. בין היתר דווח כי על 
מטו־ נשק:  עסקאות  שתי  הפרק 
מערכת  מותקנת  שעליהם  סים 
התעשייה  של  פלקון  ההרתעה 
האווירית וטילי אוויר-אוויר מסוג 

פיתון.
נוסף על כך צפויים להיחתם 
המים,  בתחום  הסכמים  של  שורה 
שה־ ייתכן  והמחזור.  החקלאות, 
טילי  עסקת  בקידום  ידונו  שניים 
דולר.  מיליארד  חצי  בסך  הספייק 
לנ־ צפוייה  המקדימה  המשלחת 

חות בהודו כבר בשבוע הבא, כדי 
להכין את הביקור.

ברקע הביקור נמצאת ההח־
קשמיר,  את  לספח  הודו  של  לטה 
אם  תוהים  ההודית  ובתקשורת 
יתייחס  נתניהו  הממשלה  ראש 
לעניין וכיצד. היחסים בין ישראל 

ראש  נבחר  מאז  התהדקו  להודו 
ב-2014.  מודי  נרנדרה  הממשלה 
ראש  היה  מודי  שנתיים  לפני 
שביקר  הראשון  ההודי  הממשלה 
הייצוא  מכון  ומנתוני  בישראל 
עלה   2018 ינואר  מאז  כי  עולה 
הייצוא של ישראל להודו ב-24%.
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את המלכה במטבח שלך

כל מלכה צריכה את הממלכה שלה
אצל  לכם  מחכים  למקסום המטבח שלכם,  מקוריים  ורעיונות  אחסון  פתרונות  מגוון 
 3200- מ  למעלה  כבר  וייצרה  שעיצבה  מלכה,  נטלי  של  והיועצים  המעצבים  צוות 
מטבחים בישראל ברמה בלתי רגילה ועם החומרים ואיכות גמר מהטובים ביותר בארץ

  058.537.0344 /// קניון רמות קומה 3 ירושלים /////// לתיאום פגישת התאמה: 054.883.6638 /

מבצע מיוחד! 
קונים ארונות ושיש 

ומקבלים כיורים 
במחירי עלות 

+ ברזים יוקרתיים 
במתנה!

או 
לחצו 

כאן

בעקבות הרג שוטרי חמאס בליל יום רביעי:

 גל מעצרים נרחב נגד סלפים 
ברצועת עזה

שעות אחרי ששלושה שוטרי חמאס נהרגו בשני פיצוצים בעיר עזה, חמאס פתח בגל מעצרים נגד 
גורמים סלפים ופעילי דאע"ש ברצועה • התקריות בעזה מסתמנות כאירועים פנימיים

מ‡: מ. יו„

כי  אתמול  אמרו  פלסטינים  מקורות 
ברצועת  נרחב  מעצרים  בגל  פתח  חמאס 
במ־ דאעש  עם  המזוהים  גורמים  נגד  עזה 
המזוהות  ודמויות  סלפים  ועצר  סיני  חוז 
עם קבוצות איסלאמית רדיקליות, במטרה 
שלשום  הפיגועים  מבצעי  אחר  להתחקות 
ברצועה שבהם נהרגו שלושה שוטרים פל־
סטינים. בתוך כך, הבוקר דווח ברשת אל-
ג'זירה כי שני מחבלים מתאבדים ביצעו את 

הפיגועים.
משרד הפנים של חמאס, האחראי על 
מנגנוני הביטחון ברצועה, הודיע כי יש בי־
דיו קצה חוט בנוגע לזהות הגורמים האח־
באתר  דיווח  לפי  התקריות.  לשתי  ראים 
ברצועה  פלסטיניים  גורמים   ,BBC-ה
השתייכו  מתאבדים  המחבלים  כי  טוענים 
חמאס  לפעילות  בתגובה  ופעלו  לדעא"ש, 

בעזה נגד אנשי הארגון.

שלו־ נהרגו  כאמור,  לכן,  קודם  לילה 
מסתו־ פיצוצים  בשני  מעזה  שוטרים  שה 
ריים בנקודות משטרה בדרום הרצועה וב־
מערבה. כך הודיע משרד הפנים של חמאס. 
באירועים,  נפצעו  נוספים  אדם  בני  כמה 
תחילה  קשה.  באורח  אחד  לפחות  בהם 
ישרא־ חיסול  לפעולת  הפיצוץ  את  ייחסו 
לא  כי  לייחוס  שלא  אמרו  בצה"ל  אך  לית, 
את  לא מכירים  בשב"כ  וגם  תקיפה  הייתה 
הודיע  הפיצוצים,  שני  בעקבות  האירוע. 
הבי־ כוחות  כלל  כי  ברצועה  הפנים  משרד 

טחון והמשטרה העלו כוננות.
הפיצוץ הראשון אירע סמוך למחסום 
שני  נהרגו  ובו  הרצועה,  בדרום  משטרתי 
קשה.  באורח  נפצע  אחד  ואדם  שוטרים 
כעבור פחות משעה, אירע פיצוץ נוסף במ־

ערב הרצועה שבו נהרג שוטר אחד ונפצעו 
עוד כמה בני אדם.

הנייה,  איסמעיל  חמאס,  מנהיג 

הפיצוצים  לשני  הלילה  במהלך  התייחס 
התגב־ היא  בעזה,  חשש  כל  "אין  כי  ואמר 
רה על דברים חמורים וגדולים יותר. אנחנו 
המשטרה  אנשי  על  תנחומינו  את  מביעים 
שומ־ שהם  בזמן  בשטח  נפשם  את  שחרפו 
רים על ביטחון המולדת ושלום האזרחים".

שעומד  הגורם  יהיה  אשר  "יהיה 
שליטה  תחת  המצב  הפיצוצים,  מאחורי 
את  יאמרו  הממשלתיים  הביטחון  ומנגנוני 
"הדברים  והבטיח:  הנייה  הוסיף  דברם", 
שנ־ יתבהרו ויוצגו לציבור, אנחנו בטוחים 
הק־ הגורמים  לכל  ונגיע  המצב  על  שתלט 

שורים לפיצוצים".
דובר משרד הפנים בעזה, איאד אל-
ברצועה  הביטחון  מנגנוני  כי  אמר  בוזום, 
לפיצו־ האחראים  אחר  במרדף  מתמקדים 
שביצעו  אלה  של  החוטאות  "הידיים  צים. 
את הפשע הזה לא יחמקו מעונש", הדגיש 

אל-בוזום.

דיווח: 
צפון קוריאה בונה 

צוללת שתאפשר ירי 
של טיל גרעיני מהים

תמונות הלוויין מאששות את הדיווחים 

מ‡ ‡ברהם ויסמן

משדרגת  קוריאה  צפון  האם 
תמונות  הגרעיניות?  יכולותיה  את 
קו־ צפון  במספנה  כי  מגלות  לוויין 
צוללת  הנראה,  ככל  נבנית,  ריאנית 
מה  גרעיני.  טיל  לשגר  יכולה  אשר 
שיאפשר לצפון קוריאה לשגר נשק 
גם  אלא  מהיבשה,  רק  לא  גרעיני 
טיל  לשגר  שהיכולת  כמובן  מהים. 

מהים  גרעיני 
לאפשר  עשויה 
קוריאה  לצפון 
ביתר  לאיים 
שכ־ על  קלות 
רק.  ולא  נותיה 
שהיכולת  משום 
צוללת  לאתר 
הים  במעמקי 

מורכבת יותר מאיתור טיל המוכן על 
קן שיגור על היבשה. 

התמונות  מומחים  פי  על 
שניתן  ומנופים  שיט  כלי  מראות 
טי־ להוביל  בכדי  בהם  להשתמש 
הלוויין  תמונות  מהים.  לשיגור  לים 
בתקשורת  הדיווחים  את  מאששות 
צו־ על  קוריאה  בצפון  הממלכתית 

ללת חדשה שנבנתה לאחרונה.

mailto:borismitbachim@gmail.com
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גיליון באר הפרשה
להורדה

kfar.shira10@gmail.com | 052-9120307|kfarshira.co.il
Kfar shira |

better digital

10@

חברי פרלמנט באיראן נגד רוחאני: 
הפר את עמדותיו של המנהיג העליון

חברי הפרלמנט יצאו נגד רוחאני על כך שביקש פגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

מ‡ ‡ברהם ויסמן

את  תקפו  איראנים  פרלמנט  חברי 
הפר  כי  בטענה  רוחאני  חסן  המדינה  נשיא 
את עמדותיו של המנהיג העליון, עלי חמי־
פרלמנט  חברי  כשמונים  של  לטענתם  נאי. 
אשר  ההצהרה  את  יחדיו  פרסמו  אשר 
תוקפת את הנשיא רוחאני, על כך שביקש 

להיפגש עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
פרסמו  האיראנים  המחוקקים 
השאלות  את  שכלל  רוחאני  לנשיא  מסר 
המ־ עמדות  לנקיטת  הסיבה  מה  הבאות: 
מדוע  העליון?  המנהיג  לעמדות  תנגדות 
אתה מבקש להיפגש ולנהל משא ומתן עם 
מישהו שתיארת את עצמך כמשוגע, בעוד 
המנהיג העליון אמר שלא ננהל משא ומתן 

עמו הוא רעל קטלני?עם הממשל האמריקני הזה וכי משא ומתן 

ארה"ב מבהירה: 

הסנקציות על 
איראן לא יוסרו 
טרם הסכמה 

לתנאיה של ארה"ב
בולטון הגיב לדרישה של נשיא איראן חסן רוחאני

מ‡ ‡ברהם ויסמן

התק־ חלה  כי  נראה  היה  בעוד 
ארה"ב  כי  באפשרות  מסוימת  דמות 
בנוגע  מגעים  ביניהם  ינהלו  ואיראן 
של  מחדש  פתיחה  של  לאפשרות 
ארה"ב  בין  שנחתם  הגרעין  הסכם 
האמריק־ היועץ  אומר  למעצמות, 
כי  בולטון,  ג'ון  לאומי,  לביטחון  ני 
הסנק־ את  להסיר  תסכים  לא  ארצו 
לדרישות  תיענה  שאיראן  לפני  ציות 
הב־ אמר  הדברים  את  האמריקניות. 

של  דרישתו  ברקע  האמריקני  כיר 
נשיא איראן חסן רוחאני לדון בעניין 
הסנקציות  הסרת  לאחר  רק  ההסכם 

האמריקניות.
הט־ תקבל  שאיראן  סיבה  "אין 
בות כלכליות רק על הפסקת דברים 
מלכת־ לעשות  אמורה  לא  שהיא 
לכלי  בריאיון  בולטון  אמר  חילה", 
כי  הוסיף  הוא  באוקראינה.  תקשורת 
"הסנקציות ייפסקו כשאיראן תסכים 

לתנאים שלנו".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20-%20%D7%A8%D7%90%D7%94%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2''%D7%98%20A4.pdf
mailto:kfar.shira10@gmail.com
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דיווח: 
לבנון ביקשה מארה''ב לרסן את ישראל 

גורם בחיזבאללה אמר כי  הארגון אינו צפוי להגיב בקרוב

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ללבנון  ארה"ב  בין  מסרים  חילופי 
ליש־ שמיוחס  הרחפנים  אירוע  ברקע 
הערבי  העיתון  בביירות:  בדאחייה  ראל 
ראש  כי  מדווח  אל-אווסט"  "א-שרק 
ממשלת לבנון אל-חרירי מתואם עם מז־
וגורמים  פומפאו  האמריקני  המדינה  כיר 
בינלאומיים נוספים בניסיון לרסן את יש־
ראל לאחר תקרית הרחפנים בביירות. כך 

לפי העיתון. 
המקו־ גורם  כי  בעיתון,  נכתב  עוד 
שחיזבאללה  אמש  אמר  לנסראללה  רב 
לא צפוי להגיב בקרוב: "ניתן לישראלים 

להשאר בכוננות", צוטט.

מהי כוחה של השמחה? חלק ג
בפעם הקודמת הבנו ששמחה היא אושר פנימי עמוק שמגיע עם הגשמת 
הפוטנציאל שלך. עכשיו עלינו להבין מתוך מה מגיעה אלינו שמחה אמי־
תית? שמחה אמתית מגיעה אך ורק מתוך ההנאה שבצמיחה ובמימוש 
עצמי, כמו כאשר אנחנו עומדים מול אתגר קשה בחיים וצולחים אותו 
או חווים רגע של התבהרות או הבנה חדשה ומעמיקה יותר. לעומת זאת 
כאשר אתה זוכה בלוטו למשל השמחה היא לא יותר מאשליה ומדוע? 
כיון שאתה עצמך לא השתנית או התקדמת.! השמחה לא צומחת באופן 
מקרי סתם כך ממשהו טוב שקרה לך, השמחה נובעת אך ורק כתוצאה 
מהתגובה שלך לחיים, הרי החיים שלנו מלאים אתגרים וניסיונות מלאים 
התמודדות יום יומית והכל תלוי איך אנחנו מגיבים לחיים, מה ההחלטה 
שלך איך לנצל כל רגע ורגע לחוויה של בניה והתקדמות, רק משם תצמח 
השמחה, למשל לידת תינוק זה דבר חדש שנולד לעולם שם השמחה 
אמתית למרות שהמשמעות של תינוק חדש היא שמעכשיו עליך לה־
קדיש את עצמך עבורו 24 שעות ביממה יום אחר יום לילה אחר לילה 
וזה לא קל בכלל אבל אם נחשוב לעומק אפילו בשלוש לפנות בוקר נוכל 
להרגיש שזוהי שמחה אמתית כיון שהתינוק מבשר לנו המשכיות, והוא 

הגשמה ומימוש שלך עצמך.

לכן תמיד עלינו לחפש דברים בעלי משמעות רוחנית ולעסוק בהם ורק 
כך נוכל לזכות בשמחה של מימוש עצמי, אם אדם נלחם למען עיקרון 
ומטרה רוחנית אז הוא יוצר רושם ומשפיע על העולם אתה נהיה בעל 
ערך ומשמעות. אתה הופך לנצחי. לכן מה שנשאר לך זה להתחיל לעבוד.

עכשיו מגיעה השאלה שכולם שואלים איך לעבוד? איך אשנה את ההר־
גשה שלי? את ההרגלים ודפוסי החשיבה שלי? זה מזכיר לי בדיוק את 
אלה שמתקשרים ומבינים שחייבים לעזור לעצמם אבל עדין תקועים 
עם עצמם ומספרים לעצמם סיפורים ולא זזים בכלום, מה עושים במצב 
הלבבות"  נמשכים  המעשים  "שאחר  כותב:  הוא  החינוך  בספר  כזה? 
כלומר על ידי עשיית מעשים חיצוניים, בשינוי אופן ההתנהגות בכוונה 
תחילה, ניתן לעורר ולשנות מצב רגשי פנימי. לדוגמא: מחקרים מלמ־
דים שחיוך בזמן של עצב משפיע לטובה על מצב הרוח. כלומר ישנה 
הרגשי.  המצב  על  רצונית  בצורה  שרירים  הפעלת  של  ברורה  השפעה 
אם תעשה דברים שדורשים שמחה תהפוך באופן טבעי לשמח יותר, 
שמקדמות  חיוביות  מחשבות  תחשוב  לרקוד,  לשיר,  תתחיל  למשל: 
אותך, תעשה טובות לאחרים, תחשוב על החיים כמה טוב לחיות, מה 
החיים יכולים לתת לך אם רק תסתכל עליהם בצורה נכונה. וברגע שת־
רגיש בשמחה נתב אותה לדרך יעילה, אל לנו לשבת בנחת ולתת לש־
מחה לעטוף אותנו, אלא לנצל את הרגע יש לנו עכשיו את הכוח לצאת 
אחד  לכל  או  לעזור לעצמינו  זה  אם  עצמינו,  עם  נפלא  משהו  ולעשות 
אחר שזקוק לנו כרגע, עכשיו תבחן את עצמך עד כמה הנך שמח ביומיום 
שלך? עד כמה השמחה שורה בתוכך? עד כמה יש בך אמביציה ואנרגיה 
בחיים? מרכז האומץ לשנות מלווה אותך בתוכנית ליווי אישית להצל־
חה באחריות מלאה לתוצאות, ההצלחה ממשיכה עכשיו נפתח מחזור 
רביעי ב23.10.19 קורס פרונטלי לתכנות תת המודע טראנס וסוגסטיות   
TMP-Therapeutic Mind Programming  דמיון מודרך סוגס־
טיבי | NLP Basic Practitioner לדעת להניע תהליכי שינוי עמוקים 
בעצמך ובאנשים, להתחבר לכל אדם בשניות, להיות אדם משפיע וכ־
ריזמטי שממגנט אליו אנשים אתה חייב לרכוש את היכולת לתכנת את 
תת המודע! קורס ה- TMP המקיף ביותר של ד"ר שינוי לכל הפרטים 

המלאים 0506669924        קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה  

האומץ לשנות // מאת הרב גילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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מאמר מערכת 
ב"וושינגטון פוסט": 
"לישראל יש זכות 

מלאה להגן על עצמה"
לטענת העיתון, ראש הממשלה נתניהו מסלים את 

המאבק מול איראן גם משיקולי בחירות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הפופולרי  האמריקני  העיתון 
מאמר  פרסם  פוסט"  "וושינגטון 
זכות  יש  לישראל  לפיו,  מערכת 
הכו־ מפני  עצמה  על  להגן  מלאה 
על  מאיימים  אשר  האיראנים  חות 
עם  בסוריה.  בנוכחותם  ישראל 
זאת, בעיתון נכתב, בהתייחס לאיום 
מכיוונה  לישראל  שנשקף  האיראני 

התמונה  כבר  שם  עיראק,  של 
הישראלית  שהפעילות  מפני  שונה, 
איראן  עם  המזוהים  היעדים  כנגד 
אלפי  את  לסכן  עשויה  בעיראק 
במ־ השוהים  האמריקנים  החיילים 

דינה הערבית. 
בעיתון,  שהובאה  טענה  עוד 
הפ־ את  מסלים  נתניהו  כי  גורסת 
משיקולי  גם  האיראנים  נגד  עילות 

בחירות.

חשד: רוסיה התנקשה באזרח 
צ'צ'ניה במהלך שהותו בגרמניה

משטרת גרמניה עצרה חשוד ברצח

מ‡ ‡ברהם ויסמן 

זלימלחאן  בגרמניה:  מסתורי  חיסול 
במהלך  חוסל  צ'צ'ני,  אזרח  חנגושווילי, 
הגבר  ראיה,  עדי  לפי  בגרמניה.  שהותו 
בכוחות  כמפקד  בעבר  שימש  אשר  הצ'צ'ני 
צ'צ'ניה-רוסיה  מלחמת  במהלך  הצ'צ'נים 
ברלין  הגרמנית  בבירה  נורה  שנה,  לפני 20 
על ידי גבר שרכב על אופניים. הגבר הצ'צ'ני 
נורה פעמיים בראשו על ידי אדם חמוש עם 

אקדח שעליו הורכב משתיק קול.
הקרובים  לחבריו  אמר  חנגושווילי 
ולרשויות בגרמניה כי שמו הופיע ברשימת 

מבוקשים במוסקבה מאז 2002. 
בעקבות החיסול עצרה המשטרה הג־
רמנית גבר רוסי בן 49, שזוהה בשם ואדים 

ס', ומסרה כי הוא מואשם ברצח.

יאיר גולן: לא אתפלא אם נתניהו 
יגרור אותנו למלחמה מיותרת

גולן מתח ביקורת חריפה על פרסום התקיפה בלבנון

מ‡: ח. פרנ˜ל

במי־ אלוף  הדמוקרטי,  המחנה  חבר 
בח־ (רביעי)  אתמול  תקף  גולן,  יאיר  לואים 
כי  וטען  נתניהו  הממשלה  ראש  את  ריפות 
"לא אתפלא אם נתניהו גם יגרור את ישראל 
למלחמה מיותרת, זה לא יפתיע אותי". את 

הדברים אמר גולן בראיון לרשת ב'.
גולן מתח ביקורת על פרסום מבצעים 
לצערו  כי  ואמר  פוליטיים  לצרכים  צבאיים 
זה קרה יותר מפעם אחת גם בתקופת ראש 
הפרסום  עוד  כל  לדבריו  הנוכחי.  הממשלה 

לפ־ אסור  הביטחונית,  לפעולה  מסייע  לא 
רסמו: "הכלל הוא לדבר כמה שפחות". גולן 
רמת  את  מספקת  אינה  הממשלה  כי  הוסיף 
במדיניות  צורך  יש  וכי  הנדרשת  הביטחון 
ולא במבצע צבאי. לדבריו, אין מה להיבהל 
מדב־ שישראל  משום  חמאס,  עם  מדיאלוג 
ולכן  ישיר  או  עקיף  באופן  הארגון  עם  רת 
להסדרה  להגיע  רוצים  אם  ברירה,  אין 
חייבים לדבר עם האויב. "אנחנו הרבה יותר 
חזקים מחמאס, אבל צריך להשאיר את הפ־

תרון האלים כמוצא האחרון", הוסיף גולן.

TWILL

רהט: פצוע בינוני 
ממטחנת בשר

אדם נפצע בינוני כשידו נתפסה במטחנת בשר ברהט • 
פונה להמשך הטיפול בסורוקה בבאר שבע

מ‡: מ. יו„

פועל כבן 25 נפצע באורח בי־
נוני כתוצאה מתאונת עבודה ברהט.
חובש  געפר  אבו  גאבר 
"הפועל  סיפר:  הצלה"  ב"איחוד 

היד  כף  של  מלאה  מקטיעה  סובל 
לאחר שידו נתפסה במטחנת בשר. 
פונה  הוא  הראשוני  הסיוע  לאחר 
בחדר  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
סורוקה  החולים  בבית  הטראומה 

בבאר שבע".

סוכל פיגוע בבית המשפט הצבאי בסאלם
תושב ג'נין נעצר כשעל גופו התגלה מטען צינור • בתיעוד ניתן לראות את נטרול המטען

מ‡: מ. יו„

פיגוע  אתמול  סיכלו  מג"ב  לוחמי 
שב־ שומרון  הצבאי  המשפט  לבית  בכניסה 
סאלם. תושב ג'נין בשנות ה-20 לחייו נעצר 
בתיעוד  צינור.  מטען  התגלה  גופו  כשעל 
ניתן  האירוע  לאחר  שעות  כמה  שהתפרסם 

לראות את נטרול המטען.
הצבאי  המשפט  בית 
שלטוני  סמל  מהווה  שומרון 
שהפך בשנים האחרונות ליעד 
לפיגועים. באירוע האחרון לא 

היו נפגעים.
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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

מענק סיוע לבעלי עסקים בתחום 
המסעדנות ביישובי העוטף

ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הובילו בימים האחרונים החלטה לחבילת פיצויים

מ‡: יר‡ל לבי‡

ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר כחלון ושר 
הפנים דרעי החליטו על מענק סיוע על סך 3 מיליון 
בשדרות  המסעדנות  בתחום  עסקים  לבעלי  שקלים 

וביישובי עוטף עזה.
ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הובילו 
לבעלי  פיצויים  לחבילת  החלטה  האחרונים  בימים 
עזה,  ובעוטף  בשדרות  המסעדנות  בתחום  עסקים 

במטרה לפתח ולחזק את החוסן הכלכלי של האזור.
ש"ח,  מיליון  כ-3  של  כולל  בהיקף  החבילה, 
לבעלי  שקלים  אלפי  עשרות  של  פיצויים  תעניק 

העסקים בתחום המזון באזור זה.

לוי אבקסיס: 
אם החיבור 
עם העבודה 
לא יצליח, 

אפרוש 
מהפוליטיקה

טענה בתוקף: לא ניכנס 
לקואליציה של נתניהו גם תמורת 

תיק בכיר

מ‡: ח. פרנ˜ל

העבו־ ממפלגת  אבקסיס  לוי  אורלי 
החיבור  אם  כי  אתמול  הודיעה  דה-גשר 
עם העבודה לא ייצלח בבחירות הקרובות 
הישראלית.  מהפוליטיקה  תפרוש  היא   –
אני  כן,  יצלח,  ולא  היה  הזו  בפעם  "אם 
אמרה  מהפוליטיקה",  לפרוש  מתכוונת 

לוי-אבקסיס.
מתעוררת  יום  כל  הוסיפה: "אני  היא 
לפני  רגע,  ואומרת  לפיד  יאיר  של  לציוץ 
יומיים הוא צייץ משהו אחר לחלוטין. אנ־
שולל  ילך  הציבור  אם  אבל  עקביים.  חנו 
שאני  חושבת  אני  האלו,  הדברים  אחרי 
עשיתי  'ניסיתי,  ולומר  בבית  להיות  אוכל 
את הדבר, הלכתי עם האמת שלי, שילמתי 
מחירים'. אבל אני לא מאמינה שזה יהיה".
השמועות  את  בתוקף  דחתה  לוי 
בתמורה  לקואליצייה  תכנס  העבודה  כי 
המדינה  לנשיאות  לוי,  דוד  אביה,  למינוי 
ואמרה כי "אני מרגישה שאני עובדת כדי 
היוצר  מבית  הספינים  את  ולהדוף  להלום 
של נתניהו. בכל ריאיון ששאלו אותי ואת 
שום  לנו  שאין  משמעית  חד  ענינו  עמיר 
בגלל  גם  נתניהו,  לממשלת  להיכנס  כוונה 
הבעיות והנושאים של כתבי האישום, אבל 
החברתיים,  הנושאים  על  מזה,  פחות  לא 
שתחת המשמרת שלו הלכו והפערים הת־

רחבו והשירותים לאזרח הלכו וירדו".
חושב  מישהו  "אם  כי  הוסיפה  לוי 
או  כזו  בצורה  אבי  בעניין  אסחור  שאני 
עוול  עושה  הוא  מתבלבל.  הוא  אחרת, 
למען  הרבה  כך  כל  שעשה  אדם  בן  לאותו 
שלו,  הבת  שאני  בגלל  רק  לא  הציבור. 
אבא  אם  הפוליטית,  הקשת  בכל  אומרים 
היה  הוא   - לנשיאות  ללכת  רוצה  היה 
עושה זאת קודם. ברגע שהוא יבחר וירצה 
אני אעבוד בשביל זה, אבל לעולם לא אמ־
כור את האג'נדה שלי ובטח ובטח לא אמ־
כור את היושרה הפוליטית שלי לדיל כזה 
הדגישה  היא  ספין".  ספין.  ספין.  אחר.  או 
גם  נתניהו,  עם  תשב  לא  העבודה-גשר  כי 
תמורת הבטחת תיק כלכלי חשוב. "יש לו 
להוכיח  צריך  הוא  הגב,  על  חשדות  כתב 
מה  לשמוע  צריכים  אנחנו  חפותו.  את 
בכלל מנדלבליט אומר אחרי השימוע. חד 
וחלק אנחנו לא מתכוונים להיות לא רשת 

הביטחון שלו ולא עיר המקלט שלו".
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TWILL

בליכוד החליטו לחוקק חוק 
שיאפשר הכנסת מצלמות 
לקלפיות עוד לפני הבחירות

זאת בעקבות החלטת יו''ר וועדת הבחירות, השופט חנן מלצר, שהודיע כי הוא אוסר להכניס 
מצלמות לקלפיות במהלך יום הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל

בעקבות החלטת יו''ר ועדת הבחירות 
בלי־ לקלפיות,  מצלמות  הכנסת  על  לאסור 
ממשלתית  חוק  הצעת  להגיש  הוחלט  כוד 
שתאפשר הכנסת מצלמות. גורמים בליכוד 
החלה,  ההצעה  ניסוח  על  העבודה  כי  מסרו 

וייעשה מאמץ לחוקק אותו עד הבחירות.
ועדת  יו"ר  הודיע  שני  ביום  כזכור, 
הבחירות חנן מלצר כי הוא אוסר על הצבת 
מצלמות בקלפיות והורה להקים יחידת פי־
קוח על טוהר הבחירות. מלצר קבע כי בש־

הבחירות  טוהר  מפקח  רשאי  ההצבעה  עות 
לתעד את הקלפי רק במקרה של חשש סביר 
לפגיעה מהותית בטוהר הבחירות או בסדרן 
התקין - וזאת רק באמצעות מכשיר מיוחד 

שיוקצה לצורך כך, ובאישור המשטרה. 
התקשו־ שר  אמר  להחלטתו,  בתגובה 
שערו־ בהחלטה  מדובר  כי  אמסלם  דוד  רת 
למעלה  המפלגה  מתקציב  "לקחנו  רייתית: 
ממיליון וחצי שקלים כדי לשמור על הקל־
פיות שלנו, ציפינו שיאמרו לנו 'כל הכבוד'".
כי  פורסם  היום  במהלך  יותר  מוקדם 

התגלה  בבחירות  הזיופים  חקירת  במסגרת 
כי הפרוטוקול של אחת מהקלפיות שנפסלו 
- בכסרא סמיע - חושף שורה של ליקויים 
שבו  האופן  ואת  הבחירות,  בניהול  חמורים 
של  המרכזי  החשד  תוצאות.  לכאורה  זויפו 
הוסי־ הקלפי  ועדת  שחברי  הוא  המשטרה 
פו מעטפות בזמן שמזכיר הקלפי לא הבחין 
בכך. מזכיר הקלפי עצמו טען כי לא הוכשר 
כראוי לתפקידו, ולא הבין דברים רבים שע־
ליו לעשות, לרבות דרך מילוי הפרוטוקולים 

וספירת הקולות.

פייגלין: מסתמן שזהות תפרוש – 
אביא את ההצעה למתפקדי המפלגה

לדבריו הוצעה לו הצעה שאי אפשר לסרב לה, ונתניהו נרתם לקדם את הנושאים החשובים למפלגה

מ‡: ח. פרנ˜ל

הצ־ פרישתה  על  השמועות  רקע  על 
פוייה של זהות, הודיע אתמול יו''ר המפלגה, 
רה"מ,  עם  כעת  "נפגשתי  כי  פייגלין,  משה 
אנחנו מתקדמים להסכם שלפיו אני מוותר 
בממשלה  לתפקיד  בתמורה  הריצה  על 
והעיקר: נתניהו יקדם את הנושאים החשו־
זהות  למתפקדי  ההסכם  את  אביא  לנו.  בים 
ונחליט. נוצרה הזדמנות לא צפויה - להפוך 
את מה שנראה היה ככישלון להצלחה גדו־

לה".
"ראש  כי  בנושא  נמסר  מהליכוד 
אדירים  מאמצים  משקיע  נתניהו  הממשלה 
הת־ יש  בימין.  קולות  בזבוז  למנוע  במטרה 
קדמות משמעותית בין הליכוד לבין פייגלין 
וזהות, אולם עדיין לא הושג הסכם. כשיושג 
עם  ההסכם  של  עיקרו  אותו.  נפרסם   -
פייגלין נוגע למדיניות של כלכלה חופשית".
דבריו של פייגלין עומדים בניגוד למה 
הב־ בכנס  לפני,  יום  רק  זהות  יו"ר  שאמר 
התערוכה  בגני  מפלגתו  של  המרכזי  חירות 
פעילים.  כאלף  השתתפו  שבו  אביב  בתל 
תפרוש  לא  זהות  כי  פייגלין  הבהיר  בכנס 

מההתמודדות לבחירות.

"החל  כי  פייגלין  אמר  בכנס  בנאום 
לכנס  בא  שאני  שמעתי  הצהריים  משעות 
אני  אבל  לאכזב,  לי  צר  פרישה.  על  ומודיע 
הדנ"א  להישאר.  כדי  כאן  זהות  פורש.  לא 
המצע  שלטון.  מפלגת  של  היא  זהות  של 
אני,  כולו.  העם  את  לשרת  בא  זהות  של 

הבו־ ביום  תהיה  שזהות  שלי  ההבטחה  את 
הלחצים  למרות  להפר,  מתכוון  לא  אני  חר, 
הזמן  כל  יש  עליי.  שמפועלים  האדירים 
לחצים ופיתויים, וגם פייק ניוז שאני פורש. 
אני מההבטחה שלי לא חוזר, אנחנו אנשים 

של מילה". 

יממה לפני הפיגוע בדולב: 

הרש"פ סיכלה 
פיגוע בהר גריזים

המטען הונח על ציר שעוברים בו כלי רכב של צה"ל 
• המטען נוטרל ואדם נעצר בחשד להנחתו • במנגנוני 

הביטחון הפלסטיני מתחזקת ההערכה שחמאס 
הצליח להכשיר מהנדס ביהודה ושומרון 

מ‡: מ. יו„

סיכלה  הפלסטינית  הרשות 
בשבוע שעבר פיגוע מטען באזור הר 
הפיגוע  לפני  וחצי  כיממה   – גריזים 
ליד דולב שבו נרצחה רנה שנרב. על 
אותר  פלסטיניים,  ביטחון  גורמי  פי 
בין רביעי לחמי־ בהר גריזים  מטען 
שי בשבוע שעבר. לטענתם המטען 
הונח על ציר שעוברים בו כלי רכב 
המטען  דבר  של  בסופו  צה"ל.  של 
עצרה  הפלסטינית  הרשות  נוטרל. 
נחקר  והוא  המטען  בהנחת  חשוד 
הפלסטיני  המודיעין  במנגנון  כעת 

של מאג'ד פרג'. 
אמר  פלסטיני  ביטחוני  גורם 
לכאן חדשות כי בעקבות המטענים 
שאותרו לאחרונה – גם זה שהרשות 

ששימש  המטען  גם  אבל  סיכלה 
נוסף  מטען  וגם  דולב,  ליד  בפיגוע 
שלשום  צה"ל  של  גשש  שאיתר 
במנ־ מתחזקת   – שכם  עוקף  בציר 
ההערכה  הפלסטיני  הביטחון  גנוני 

שחמאס הצליח להכשיר מהנדס.
כי  דווח  ימים  כמה  לפני 
מהנדסים  להחדיר  מנסה  חמאס 
ליהודה ושומרון. את זה הוא עושה 
יהודה  תושבי  הטסת  באמצעות 
לעבור  כדי  לארץ  לחוץ  ושומרון 
הבי־ הגורם  אומר  עוד  הכשרה. 
של  ניסיון  מזהה  הרשות  כי  טחוני 
חמאס להתבסס בפרברים שמסביב 
בשטח  שנמצאים  בכפרים  לערים, 
C. כלומר, בשטח שמחוץ לשליטת 

הרשות הפלסטינית.

שיפור במצבו של 
הילד שננשך על 

ידי כלב
מצבו של הילד שננשך באילת השתפר באופן 
משמעותי, הוא מחלים מהניתוח שעבר ונושם 

בכוחות עצמו

מ‡ פ. יוחנן

בן  הילד  של  במצבו  שיפור 
השבע שננשך ביום שני על ידי כלב 
המשך  לצורך  והועבר  אילת,  בעיר 
סורוקה  החולים  לבית  בו  הטיפול 

בבאר שבע.
נמסר  סורוקה  החולים  מבית 
באופן  השתפר  הילד  של  מצבו  כי 
מהניתוח  מחלים  הוא  משמעותי, 
בכו־ ונושם  הלילה  במהלך  שעבר 
מאושפז  עדיין  הילד  עצמו.  חות 

ביחידה לטיפול נמרץ ילדים.

בכיר  רופא  שוהם,  ירון  ד"ר 
במחלקה לכירורגיה פלסטית בסו־
לסורו־ הועבר  סיפר, "הילד  רוקה, 
עם  בפניו.  כלב  נשיכת  לאחר  קה 
טי־ עבר  הטראומה  לחדר  קבלתו 
פול ראשוני ומיד לאחר מכן הועבר 

להמשך טיפול בחדר ניתוח".
כארבע  במשך  נותח  "הוא 
שחזור  בוצע  שבמהלכן  שעות 
בסיום  הפנים.  מראה  של  ראשוני 
הניתוח הועבר במצב יציב ליחידה 

לטיפול נמרץ ילדים", הוסיף.
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TWILL

ליברמן טוען: בליכוד נערכים 
להחליף את נתניהו

לדבריו, גורמים בליכוד סיפרו לו כי לפחות שני שליש מהסיעה מקווים שנתניהו לא יצליח 
להרכיב ממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל

יו''ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, 
כי  המפלגה,  במטה  סגורה  בשיחה  סיפר 
נפגש השבוע עם שורת ח"כים, ראשי ערים 
"להערכ־ כי  וטען  מהליכוד,  מרכז  וחברי 
הליכוד  מסיעת  שלישים  שני  לפחות  תם, 
מנדטים.   61 יהיו  לא  שלנתניהו  מתפללים 
הלי־ מועמד  להחלפת  כושר  שעת  תיווצר 
כוד להרכבת הממשלה". כך נחשף אתמול 

בווינט.
גורמים שנכחו בישיבת מטה המפלגה 
שהתקיימה באור יהודה, סיפרו כי ליברמן 
ליכוד  אנשי  של  שורה  עם  ששוחח  טען 
מת־ כבר  בפועל  והשפעה.  עמדה  בעלי 
קיימות שיחות אינטנסיביות בין כמה וכמה 
אנשי מפתח בכוונה להכין את היום שאחרי 
האנשים  כמה  עד  להאמין  "קשה  נתניהו. 
הללו שעד לא מזמן חתמו על הצהרת נא־
מנות לנתניהו, צמאים להיפטר ממנו", אמר 

ליברמן.

היא,  שלהם  "ההערכה  כי  אמר  עוד 
מתפ־ הליכוד  מסיעת  שליש  שני  שלפחות 
ללים שלנתניהו לא יהיו 61 מנדטים. במצב 
כזה, הם נחושים לא לתת יד לפיזור הכנסת 
והליכה לבחירות נוספות ולכן הסיטואציה 
שתיווצר תהיה בגדר שעת כושר להחלפת 

לט־ הממשלה.  להרכבת  הליכוד  מועמד 
החלטה  לקבל  תוכל  הליכוד  סיעת  ענתם, 
לגבי המועמד להרכבת ממשלה לבד מבלי 
לגבי  האחרים.  הליכוד  למוסדות  להזדקק 
יו"ר קבוע, יצטרכו לערוך פריימריז לאחר 

הרכבת הממשלה הבאה".

סגן מנהיג חיזבאללה: 

"מעוניינים להפתיע את ישראל 
במידה המתאימה"

נעים קאסם אמר ל"רוסיה היום" כי האווירה הנוכחית היא אינה של מלחמה • אך הבהיר: נגיב על 
התקיפה כדי שישראל לא תייצר משוואות חדשות • דיווח ב"אל ערביה": חיזבאללה פינה מרכזים 

השייכים לארגון

מ‡: מ. יו„

קאסם,  נעים  חיזבאללה,  מנהיג  סגן 
אמר כי ארגונו מעוניין להפתיע את ישראל 
רוסיה  לערוץ  בריאיון  המתאימה.  במידה 
היום הוא הבהיר כי הוא "שולל שהאווירה 
מדובר  אלא  מלחמה.  של  היא  הנוכחית 

באווירה של תגובה על התוקפנות".
התוקפנות  על  שנגיב  בעבר  "אמרנו 
כדי  נגיב  אנחנו  לקרות.  שהולך  מה  וזה   -
חדשות",  משוואות  תייצר  לא  שישראל 
לשא־ בתשובה  נסראללה.  של  סגנו  הוסיף 
לה על אופן התגובה על התקיפה המיוחסת 
לישראל במעוז חיזבאללה בא-דחייה אמר: 
"אנחנו רוצים שהמכה תהיה מפתיעה במי־

טעם  אין  כן,  על  המתאימה.  דה 
שהולך  מה  של  הפרטים  על  לדבר 

לקרות".
אל-ערביה  ערוץ  כן,  כמו 
מרכזים  פינה  שחיזבאללה  דיווח 
המדינה  ברחבי  לארגון  השייכים 
לפי  שלשום.  התקיפה  לאחר  מיד 
התבק־ המרכזים  עובדי  הדיווח, 
את  ולמחוק  בבתיהם  להישאר  שו 
המידע שיש במחשבים. מקור מסר 
לאל-ערביה שבניגוד לטענות חיז־
"יחי־ היה  שהותקף  היעד  באללה, 

דת המבצעים הטכנולוגיים להכנת 
כטב"מים" ששייכת לארגון הטרור.

משפחת דביר שורק הי''ד דורשת: 

"להרוס את בתי 
המחבלים לאלתר"
הם פנו במכתב לאלוף הפיקוד בקשר לכך• במכתב 
כתב עו"ד מיכאל ליטווק, בשם המשפחה, כי ''ככל 
שההרס מבוצע סמוך לפיגוע, אפקט ההרתעה גובר"

מ‡: מ. יו„

משפחתו של דביר שורק הי"ד 
פנתה  עציון,  בגוש  בפיגוע  שנרצח 
לה־ בדרישה  המרכז  פיקוד  לאלוף 

רוס את בתי המחבלים לאלתר.
באמ־ לצה''ל  פנתה  המשפחה 
צעות עו"ד מיכאל ליטווק, יועמ"ש 
"מערכת  שכתב  בצלמו,  ארגון 
כי  משמעית  חד  קבעה  הביטחון 
הרס מיידי ומלא הינו גורם הרתעה 
מהמעלה הראשונה וכי יש חשיבות 
שההרס  ככל  הזמן,  למרכיב  רבה 
ההר־ אפקט  לפיגוע,  סמוך  מבוצע 

תעה גובר".
''אנ־ הוסיף:  ליטווק  עו"ד 
וראש  הביטחון  משר  דורשים  חנו 
הריסה  צווי  הוציאו   - הממשלה 
מלאים לבתי המחבלים. רק מעשים 
ולא דיבורים ימנעו את הרצח הבא".
לפני מספר ימים פעלו לוחמי 
שבחטיבה  כחיל  בית  בכפר  צה"ל 
בתיהם  למיפוי  "יהודה",  המרחבית 
של שני המחבלים שרצחו את דביר 
שורק הי"ד. מצה''ל נמסר כי המיפוי 
לה־ האפשרות  בחינת  לצורך  בוצע 

ריסת הבתים.

צמיד הכלה הושלך לזבל, 
העירייה התגייסה

כלה חרדית השליכה בטעות את צמיד הזהב שרכשה 
חמותה • אגף התברואה בעיריית בני ברק התגייס 

והאבדה אותרה

מ‡ פ. יוחנן

נע־ ברק  מבני  חרדית  כלה 
לאחר  החתונה  ביום  ליבה  אל  צבה 
שרכשה  הזהב  צמיד  את  שאיבדה 
את  השליכה  הכלה  חמותה.  עבורה 
לכן.  קודם  לילה  הפח  אל  הצמיד 
ברק  בני  בעירית  התברואה  אגף 

אודות  שהתעדכן 
הת־ היקרה  האבדה 
הכלה  לטובת  גייס 

והאבדה אותרה.
הדיווח,  לפי 
לאחר  קלה  שעה 
הדיווח  שהתקבל 
התברואה  באגף 
פעי־ נעצרה  בעיר, 
האש־ משאיות  לות 
סימנים  פי  ועל  פה 
הכלה  של  מוקדמים 
שקית  זיהוי  אודות 

ניתן  הזהב  צמיד  הושלך  בה  הזבל 
היה לאתרה.

עובדי מחלקת התברואה בעיר 
נברו באשפה העירונית עד שאותרה 
שקית הזבל הייעודית ממנה נשלפה 
לשמ־ הזהב  צמיד  נמצא  בו  השקיק 

חת הכלה ובני משפחתה.
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האב שנפצע בפיגוע בדולב שוחרר 
מבית החולים: "ניצלנו בנס"

הרב איתן שנרב, ששכל את בתו רנה הי"ד בפיגוע במעיין עין דני, שוחרר מבית החולים לאחר 
שהצליח להשתקם מהפציעה • מצבו של בנו, דביר, השתפר משמעותית

מ‡: מ. יו„

הי"ד  רנה  שבתו  שנרב,  איתן  הרב 
עין  במעיין  בפיגוע  שעבר  בשבוע  נרצחה 
החולים  מבית  אתמול  שוחרר  בבנימין,  דני 
הדסה עין כרם. בנו של שנרב, דביר, עדיין 
מאושפז לאחר שנפצע באורח קשה - והח־

למתו מתקדמת היטב.
יפה",  מאוד  מאוד  מתקדם  "דביר 
סיפר הרב שנרב על בנו. "ילד מתוק מדבש. 
לא קל לו, אבל הוא אמר לי היום 'אנחנו נת־
מרגיש  הוא  ברירה'.  אין  השם,  בעזרת  גבר 

הרבה יותר טוב".
מה  אותי  "שואלים  כי  הוסיף  שנרב 
נותן לך כוח? התשובה היא האחדות. אנחנו 
זה  כיף  איזה  ומאוחד,  שמח  נפלא  כזה  עם 

להיות ביחד. פשוט כיף. שמחה".

פרופסור  הכירורגית,  המחלקה  מנהל 
שמ־ מאוד  "אנחנו  כי  אמר  פיקרסקי,  אלון 
חים שאיתן משתחרר היום. איתן סבל מר־
סיס שנכנס מצד ימין ופגע לו בעצם הכנף. 

הוא השתקם יפה וימשיך להשתקם".
נה־ שרנה  ידעתי  הראשון  "מהרגע 
לעולם,  אותה  נעזוב  שלא  לא  אמרתי  רגה. 
שנרב  אמר  בשבילה",  אור  להפיץ  ונמשיך 
כי  החולים  מבית  בצאתו  הודה  הוא  האב. 
הוא "לקדוש ברוך הוא שהציל אותנו בניסי 
נס  היה  שזה  אומרים  הרופאים  גם  ניסים. 
שלא נקרעו כלי דם גדולים. הרופאים עשו 

פה עבודת קודש מכל הלב".
שנרב הודה גם לכוחות הביטחון שע־
דיין סורקים אחר המחבלים, והוסיף: "ותו־
בצורה  אותנו  שעטף  ישראל  עם  לכל  דה 

מדהימה כל כך".

הרוג ופצועה בהתרסקות מצנח 
רחיפה על צוק בשרון

רופא נאלץ לקבוע את מותו של מדריך מצנחי רחיפה בן 73 • נערה בת 15 שנפצעה בינוני הובהלה לבית חולים

מ‡: מ. יו„

נהרג   73 בן  רחיפה  מצנחי  מדריך 
ותיירת בת 15 נפצעה בינוני אתמול בצהריים 
בהתרסקות מצנח רחיפה על צוק ליד היישוב 
ארסוף שבשרון. צוות 669 סייע לצוותי מכבי 
בשטח.  מותו  את  קבע  רופא  ומד"א.  האש 

ממד"א נמסר כי הנערה נפצעה בינוני.
כי  סיפר  שבע  רפי  מד"א  פרמדיק 
"גבר בן 73 ונערה כבת 15 התרסקו על צלע 
צוק עם מצנח רחיפה. כשהגענו למקום בר־
לפ־ גישה  הייתה  לא  ארבע  על  ארבע  כבי 
צועים עצמם - אך הנערה שתקשרה אמרה 

להם שהפצוע שלידה לא מגיב.
לכלי  בחבלים  המצנח  את  "קשרנו 
לחוף.  יפלו  לא  שהפצועים  מנת  על  הרכב 
יחד עם לוחמי 669 וכוחות הכיבוי שהגיעו 
הצוק.  לראש  הפצועים  את  חילצנו  למקום 
למסוק  הועלתה  ראשונה  שחולצה  הנערה 
צה"ל שפינה אותה לבית החולים. הגבר היה 
מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה ולא־

חר בדיקות רפואיות רופא קבע את מותו".
משמ־ מפקד  סילם,  עמוס  רשף  רב 
"בהגיענו  סיפר:  נתניה,  והצלה  כבאות  רת 
רחיפה  מצנח  עם  ונערה  גבר  זיהינו  למקום 
שהתרסקו על הצוק בחוף ארסוף. מיד בני־
ולוחם  חבלים  באמצעות  חילוץ  מערכת  נו 

הנערה  הייתה  שבו  למקום  גלש  היחידה 
למנוע  בכדי  רתמה  באמצעות  אותה  וייצב 
את נפילתה. במקביל ניתק אותה מהמצנח. 
בשיתוף  האש  לוחם  הנערה  חילוץ  לאחר 
נקבע  שמותו  הגבר  את  חילצו   669 לוחמי 

במקום".

ביטחון עצמי? זה אפשרי!
ואת  שלו  העצמי  הביטחון  תחושת  את  באדם  מגבירים  אשר  מעשים  ישנם 
תחושת המסוגלות העצמית. אדם אשר מתמודד עם דבר מה מדי יום אינו 
יכול להרגיש לגביו חסר ביטחון. לדוגמה, מרצה גדול שמדי יום מגיע להרצות 
בפני קהל, לא יחשוש מהרצאה בפני קהל. גם אם יהיו לו פרפרים בבטן מפעם 
החומר  את  ולהעביר  הקהל  מול  להתמודד  ביכולתו  בטוח  יהיה  הוא  לפעם, 
בצורה טובה וראויה. ההוכחה לכך היא שהוא עשה זאת אתמול ושלשום, כך 

הוא בטוח בעצמו ומראה זאת היטב על הבמה.

ועליו  רבים  פרטים  כולל  הזה  האימון  אימון.  נדרש  כזו  לרמה  להגיע  כדי 
להיעשות באופן יום יומי. הביטחון הזה שהוא יקבל מהאירוע הספציפי הזה 
לא יישאר רק באירוע הספציפי הזה אלא ילווה אותו גם בדרך לאירועים נו־

ספים, דומים לאירוע הזה ואף כאלו שאינם דומים.

כאשר נבין את הרעיון הזה, נוכל לדעת כיצד להשיג ביטחון עצמי בנוגע לכל 
מיני אירועים ומעשים בחיי היום יום שלנו. בשיעורים הפרטיים שאנו נות־
נים, ב'מכון הצלחה', אנו מלמדים את האדם להתמודד עם האירועים הקשים 
והמאתגרים בחייו, באופן כזה שהוא יצא מהם מחוזק ומחושל ובעל ביטחון 
עצמי רב, ובאופן שישפיע לא רק על המקרים הספציפיים הללו אלא על כל 

התנהלותו היום יומית.

חשוב לציין כי לצורך היציאה מאזור הנוחות דרושה הדרכה, אשר מאפשרת 
לאדם להבין כיצד ומה הוא יכול לעשות היטב, ובאלו דרכים להתמודד עם 
הלחץ והחרדה שעלולה לבוא. גם תחושת הביטחון שלאחר מכן חשוב שתבנה 

בצורה נכונה וראויה.

אנו מאחלים לכם חיים עם הרבה ביטחון עצמי, הגשמה והישגים.

אם אתה מעוניין באימון אישי, בטכניקות ובשיטות שיהפכו אותך לאדם עם 
ביטחון עצמי ויגבירו את תחושת הביטחון בחייך, אתה מוזמן לפנות אלינו 

frid.david5@gmail.com :לאימון וליווי אישי בכתובת המייל הבאה

ונציג מטעמנו ישוב אליך בהקדם.

לפונים מובטחת דיסקרטיות מלאה ושמירה קפדנית על פרטיותם.

הרבה הצלחה!

CBT טור

פנה עכיו לכוב המייל הב‡ה וה‡ר ‡ מספר הטלפון לך
iontan345345@gmail.com

‡נו נמח ליˆור עמך ˜ר ולה˜„ם יח„ עמך
 לעבר עי„ טוב יור. בהˆלחה!

פלורידה: תושב איים על הסנטור 
ברני סנדרס ונידון למאסר

עונש מאסר לתושב פלורידה שאיים על הסנטור ברני סנדרס 

מ‡: יר‡ל לבי‡

הודעות  שהשאיר  פלורידה  תושב 
איום בתיבה קולית של הסנטור ברני סנדרס 

במשרדו שבוורמונט, נידון למאסר.

למ־ שנשלחו  ההודעות  שלושת 
האשמה  כללו  האחרון  בספטמבר  שרד 
הסנטור  את  לרצוח  ואיום  אנטישמית 
"בסגנון  לנשיאות  הדמוקרטי  המועמד 
המשפט  בית  מסמכי  פי  על   ,"ISIS

האמרי־ המשפטים  ממשרד  והצהרה 
קני.

נידון  מפלורידה,  פראטרש  רוברט 
ביום שישי ל 15- חודשי מאסר בכלא פד־

רלי.

נמל חיפה:
מחלקת הים תהפוך 
לחברה ממשלתית 

שתשרת את שני הנמלים
עובדי מחלקת-ים יועברו להעסקה בחברה של חברת 
נמלי ישראל, שתקבל בלעדיות על פעילות הניתוב 

והגרירה במפרץ

מ‡: יר‡ל לבי‡

חיפה  בנמל  נחתם  הסכם 
פעי־ של  המעבר  תנאי  להסדרת 
חיפה,  נמל  של  הים  מחלקת  לות 
חברה-בת  לידי  עובדיה,   110 על 
בבעלות  שתהיה  חדשה  ממשלתית 
ישראל.  נמלי  חברת  של  מלאה 
הים  בנמלי  מהרפורמה  כחלק  זאת, 
תחרותית.  נמלית  מערכת  ויצירת 
זו  במתכונת  ים  שירותי  הפעלת 
נמלי  לכל  אוניות  הכנסת  תאפשר 
במרחב,  הפועלים  והתאגידים  הים 

באופן שוויוני.
עבודתו  כלל  ההסכם,  פי  על 
במ־ האוניות  של  והגרירה  הניתוב 
המפרץ  בנמל  לרבות   - חיפה  פרץ 

על  בלעדי  באופן  יבוצעו   - החדש 
לכל  ועובדיה,  החדשה  החברה  ידי 
הפחות עד שנת 2054. ההסכם מב־
טיח כי חברה זו תישאר ממשלתית 

ופעילותה לא תופרט.
העובדים  כי  סיכמו  הצדדים 
כל  תחת  מועסקים  להיות  ימשיכו 
הנוכחיים  והשכר  ההעסקה  תנאי 
שלהם. בנוסף סוכם כי כל התמורות 
על  לעובדים  להינתן  אמורות  שהיו 
פי הסכם 2005 בנמלים, יינתנו מיד 
כן,  כמו  לחברה-הבת.  המעבר  עם 
יינ־ ב'  דור  לעובדי  ההסכם,  פי  על 
שנים   10 של  תעסוקתי  ביטחון  תן 
והחברה  במפרץ  התחרות  מפתיחת 
החדשה תקים בנק ימי מחלה שיש־

מש עובדים שיאבדו כשירות.
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מאז תחילת השנה:

התגלו יתושים נגועים בשמונה 
רשויות מקומיות ברחבי הארץ

בתוך חודש: שישה מקרים חדשים של יתושים הנגועים בנגיף קדחת מערב הנילוס - בערבה, 
בעמק המעיינות, בעמק יזרעאל ובנחל שורק • המשרד להגנת הסביבה קורא לרשויות 

המקומיות להגביר מאמצים למיגור מפגעי היתושים בשטחן

מ‡: יר‡ל לבי‡

המש־ שקיים  שגרתיות  בבדיקות 
משרד  עם  בשיתוף  הסביבה  להגנת  רד 
שישה  האחרון  בחודש  אותרו  הבריאות, 
קדחת  בנגיף  נגועים  יתושים  של  מקרים 
מערב הנילוס: בערבה, בעמק המעיינות, 

בעמק יזרעאל ובנחל שורק.
המעבדה  תוצאות  קבלת  עם  מייד 
מרכז  דרום,  מחוזות  הבריאות,  ממשרד 
עדכנו  הסביבה  להגנת  במשרד  וצפון 
בממצאים את הרשויות המקומיות, ודר־
שו מהן להרחיב את היקף הפיקוח וההד־

ברה של היתושים בשטחן.
התגלו  שבהם  הנוספים  המקומות 
במו־ נגועים:  יתושים  של  מקרים  השנה 
המועצה  באזור  משגב,  האזורית  עצה 
האזורית  ובמועצה  שומרון,  האזורית 
ערבה תיכונה. משום כך, על כל הרשויות 
בכל רחבי הארץ להגביר פעולות להפח־

תת מפגעי היתושים.
למשא־ בכיר  סמנכ"ל  זס"ק,  אלון 
מציין  הסביבה,  להגנת  במשרד  טבע  בי 
יתושים  למפגעי  המיטביים  "התנאים  כי 
וטמפר־ עומדים  מים  ממקורות  נובעים 
טורות גבוהות. תנאים אלה קיימים בארץ 
להבחין  אף  צפויים  ואנו  הקיץ  בחודשי 
באירועי  שלהם  יותר  גבוהה  בשכיחות 
קיצון של הזרמת ביוב וקולחים או משק־
עים בעונת הקיץ - כפי שקורה לעיתים, 

בין השאר בגלל שינויי האקלים".
מדגישים,  הסביבה  להגנת  במשרד 
כי על הרשויות המקומיות מוטלת האח־
בנוסף,  היתושים.  במפגעי  לטיפול  ריות 
פשוטים  באמצעים  ניתן  כי  לדעת  כדאי 
היתושים  כמות  להפחתת  לפעול  יחסית 
כגון ייבוש מקורות מים בחצרות, בגגות 
מע־ להתגונן  מומלץ  בנוסף,  ובמקלטים. 
רשתות  התקנת  על-ידי  יתושים  קיצות 

דוחי  תכשירים  ומריחת  הבית  בחלונות 
יתושים במידת הצורך.

הנילוס  מערב  בקדחת  תחלואה 
בעו־ בעיקר  המצוי  נגיף  על-ידי  נגרמת 
עקיצת  באמצעות  לאדם  ומועבר  פות, 
יתושים. במקרים שבהם מתפתחת מחלה 
ראש  ובכאבי  בחום  ומתבטאת  קלה  היא 
המ־ מהחולים,  קטן  חלק  אצל  ושרירים. 
חלה עלולה להסתבך ולגרום לדלקת מוח 
ואף למוות. מכיוון שלא קיים חיסון לבני 
הדרך  היא  יתושים  מפגעי  מניעת  אדם, 
המ־ העברת  מעגל  את  לשבור  העיקרית 

חלה לאדם.
בין-משרדי  מערך  מופעל  בישראל 
לאיתור נגיף קדחת מערב הנילוס על-ידי 
היתושים  איסוף  ביתושים.  הנגיף  ניטור 
להגנת  המשרד  על-ידי  מתבצע  בשדה 
הנגיף  ובדיקות  היתושים  זיהוי  הסביבה; 

מתבצעים במעבדות משרד הבריאות.

כ- 2,354,000 
תלמידים ו- 201,000 
מורים פותחים את 

שנת הלימודים
דגש מיוחד יושם על חיזוק הקשר עם התפוצות, וחיבור 

התלמידים בארץ עם תלמידים יהודים מכל העולם

מ‡: יר‡ל לבי‡

מאות  ושלוש  מיליון  משני  יותר 
אלף תלמידי בתי הספר והגנים צפויים 
הקרובה,  הלימודים  שנת  את  לפתוח 
תש"פ, מתוכם, כ- 168,000 תלמידי כי־
תות א' שיעשו את צעדיהם הראשונים 
 132,000 כ-  לצדם,  החינוך.  במערכת 
תלמידי י"ב יחתמו השנה את 12 שנות 
לימודיהם במערכת, וכן 201,000 עובדי 
החינוך,  שר  להצהרת  בהתאם  הוראה. 
הרב רפי פרץ, שנת הלימודים תתקיים 
זאת  ולאור  ההדדית",  "ערבות  בסימן 
בין  וקשר  בחיבור  הספר  בתי  יעסקו 
וחיזוק  בחברה  שונות  וקבוצות  מגזרים 
השייכות  ותחושת  ההדדית  הערבות 
והחוסן בכלל חלקי החברה הישראלית.

חיזוק  על  יושם  מיוחד  דגש 

התלמי־ וחיבור  התפוצות,  עם  הקשר 
מכל  יהודים  תלמידים  עם  בארץ  דים 
כלל  שותפים  יהיו  לתוכנית  העולם. 
וגופי  הספר  בתי  בארץ-  החינוך  גופי 
נוער,  תנועות   : כגון  האזרחית  החברה 
מועצת תלמידים, מכינות קדם צבאיות, 
מתנ"סים ורשויות מקומיות. עם תחילת 
שנה יקבלו כל בתי הספר ערכת הדרכה 
הערבות  בנושא  תעסוק  אשר  ופעילות 
שילוב  כולל  שונות  מזוויות  ההדדית 
המקצועות  בכל  הלימוד  בתכני  הנושא 

ותחומי הדעת.
המשרד  יקדם  השנה  במהלך 
שורה של תכניות: שעוסקות בחדשנות 
פדגוגית, קידום הישגים לימודיים, חי־

נוך לערכים והרחבת השירותים לעובדי 
ההוראה .
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בגלל בי די אס:

אירוע של תנועת הימין 'רגבים' 
בלונדון – בוטל

הרצאה של תנועת רגבים שתוכננה להתקיים בלונדון, בוטלה עקב סדרת איומים מצד גורמים 
BDS אנטי ישראלים ופעילי

מ‡: יר‡ל לבי‡

שתוכנן  חשיפה  ערב  האחרון,  ברגע 
להיערך בלונדון ביום ראשון הקרוב, עקב 
מצד  איומים  של  משמעותית  הצטברות 
ישראלים,  אנטי  וגורמים   BDS פעילי 

כלפי מארחי האירוע.
היו  רגבים  אנשי  האירוע,  במהלך 
המ־ של  החוקי  המצב  את  לסקור  אמורים 
ישראל  ובמדינת  ושומרון  ביהודה  תרחש 
קרקע  במשאבי  שימוש  מבחינת  בכלל, 
המ־ על  זרקור  ולהפנות  לאומיים,  וטבע 
עורבות המאסיבית של האיחוד האירופאי 

וממשלת אנגליה בעניין.
פעי־ של  מגוון  קהל  נרשם  לאירוע 
עיתונאים  דין,  עורכי  ציוניים,  ארגונים  לי 

האח־ בימים  קהל.  דעת  ומובילי  מקומיים 
רונים קיבלו מארחי האירוע סדרת איומים 
 BDS,פעילי קיצוני,  שמאל  ארגוני  מצד 
הפועלים  ערבים  וארגונים  אנרכיסטים, 

בלונדון.
תחת הסיסמה ״נראה לרגבים ותומ־
כיהם שהם אינם רצויים בבריטניה,״ ארגו־
הסוליד־ ״קמפיין  כגון  קיצוניים  שמאל  ני 
ריות עם פלסטין״, ״לעצור את ההריסות״, 
(רמא־ הבינלאומית  הסולידריות  תנועת 
לישראל,  החדשה  הקרן   ,UK יח״ד ללה), 
יום   - בריטי  זעם״  ב״יום  איימו  ואחרים, 

שלם של הפגנות נגד האירוע המתוכנן.
והחשש  מצב  הערכת  בעקבות 
לאלימות  לגלוש  עלולים  שהאיומים 
במ־ האירוע  את  לדחות  הוחלט  ממשית, 

ביטחון  לסידורי  דאגה  תוך  שבועות,  ספר 
תואמים.

רגבים  תנועת  מנכ"ל  דויטש,  מאיר 
לה־ רבות  שנים  מתארחים  "אנחנו  אומר, 
לכל  ברצון  נענים  וכמובן  ושיחות,  רצאות 
פעי־ ואת  עמדותינו  את  להציג  הזמנה 
לשמוע.  שמעוניין  מי  כל  בפני  רגבים  לות 
חדש  שיא  מהווים  האחרונים  האיומים 
קי־ שמאל  פעילי  בין  פעולה  שיתוף  של 
פל־ ארגונים  לבין  ומחו״ל,  מישראל  צוני 
את  להשתיק  שפועלים  אלימים  סטינים 
הצגת דעות אחרים שנוגדים את הנראטיב 
שבו־ ההרצאה  במקום  לשמחתנו,  שלהם. 
אישיות  לפגישות  הזמנות  קיבלנו  טלה, 
וביטול  האיומים  על  שזעמו  תורמים  עם 

האירוע".

מערכת חלונות 7 מגיע לסוף דרכה
חוקרי חברת קספרסקי מתריעים כי המשתמשים בחלונות 7 מעמידים את עצמכם בסכנה חמורה 

של מתקפת סייבר, כשתסתיים בקרוב תקופת התמיכה במערכת ההפעלה

מ‡ פ. יוחנן

הקטנות  מהחברות  למחצית  קרוב 
לה־ ממשיכים  יותר  גדולים  ארגונים  ואף 
שתמש גם היום במערכת ההפעלה חלונות 
תס־ בה  שהתמיכה   , מיקרוסופט  של   7
תיים בתוך ארבעה חודשים, מה שמעמיד 
סייבר  לחדירת  משמעותית  סכנה  אותם 
קספרס־ חברת  של  ממחקר  עולה  כך   ,
משתמשים  יש  כי  עוד  מגלה  המחקר  קי. 
על  מוותרים  שלא  עסקיים  וגם  פרטיים 
כמו  כלל,  נתמכות  שאינן  הפעלה  מערכות 
Windows XP. כ-41% מהצרכנים הפ־
ו-48%  הזעירים  מהעסקים   40% רטיים, 

מהעסקים הקטנים והבינוניים.
הוא   7 בחלונות  הרחב  "השימוש 
חוד־ משישה  פחות  שיש  מכיוון  מדאיג 
שים עד שגרסה זו לא תיתמך יותר", אמר 
נעם פרוימוביץ', מנכ"ל קספרסקי ישראל. 
 - משתנות  זה  מגמה  שמאחורי  ”הסיבות 
ייתכן שהתוכנה הארגונית הקיימת באותם 
של  גרסאות  על  לרוץ  יכולה  אינה  עסקים 
ייתכן  יותר,  חדישות  הפעלה  מערכות 
או  כלכליות  הן  החידוש  לאי  שהסיבות 
סתם הרגל. עם זאת מערכת הפעלה ישנה 
המידע  לאבטחת  סיכון  היא  עודכנה  שלא 
ברשת". הוא הדגיש כי עלות אירוע סייבר 

גבוהה  להיות  עלולה  זה  מסיכון  כתוצאה 
מערכת  של  השדרוג  מעלות  משמעותית 

ההפעלה. 
מחזור  סיום  עם  המקרים,  ברוב 
מיקרוסופט  הפעלה  מערכת  של  החיים 
עד־ כולל  נוספים,  עדכונים  מספקת  אינה 
והגנה  המידע  לאבטחת  הקשורים  כונים 
מפני מתקפות סייבר. חוקרי אבטחה ומו־
מחי סייבר עלולים למצוא במערכות אלה 
בעבר.  ידועות  היו  שלא  אבטחה  חולשות 
לאחר מכן, ניתן להשתמש בחולשות הללו 
יישארו  ומשתמשים  סייבר  בהתקפות 
או  תיקון  יקבלו  לא  שהם  מכיוון  חשופים 

את  ויחסום  הבעיה  את  שיפתור  עדכון 
החולשה.

פו־ בחירה  עדיין  היא   7 חלונות 
ולמרות  ועסקים,  צרכנים  בקרב  פולרית 
בינואר 2020.  תסתיים  הרחבה  שהתמיכה 
והעסקים  מהצרכנים  משליש (38%)  יותר 
הזעירים, ו-47% מהעסקים הקטנים - ואף 
ארגונים גדולים עדיין מתנהלים במערכת 
הקטנים,  העסקים  מגזרי  עבור  זו.  הפעלה 
משתמ־ שיעור  והארגוניים,  הבינוניים 
של  ביותר  החדשה  והגרסה   7 חלונות  שי 
מתחנות   47% על  ועומד  זהה   10 חלונות 

העבודה.

25 שנה אחרי שה'ישועות משה' היה סנדק בז'יטומיר:

מרן האדמו"ר 
מויז'ניץ שליט"א 
שימש כסנדק 

בביהכנ"ס החדש 
בז'יטומיר

הנימול הוא תלמיד בבית הספר "אור אבנר – חב"ד" 
מהעיר ויניצא • במסגרת מסע הקודש "רחמים שאלי" 
של נגידי ויז'ניץ בכפר החינוך "אור אבנר" * ברית קודש

מ‡: יר‡ל לבי‡

בין  עבר  התרגשות  של  רטט 
צלו־ בצל  לעמוד  שזכו  המשתתפים 
מרן  שימש  עת  ישראל,  של  תהון 
כסנדק  שליט"א  מויז'ניץ  האדמו"ר 
בברית לנער יהודי צעיר, שזכה לפני 
מספר חודשים לשוב לצור מחצבתו, 
ונכנס ללמוד בבית הספר "אור אבנר 
– חב"ד" בעיר ויניצא שבמערב אוק־
שליט"א,  האדמו"ר  של  לצדו  ראינה. 
מערב  של  הראשי  רבה  המארח  עמד 
אוקראינה השליח הרה"ג רבי שלמה 
השליח  ויניצא  העיר  ורב  וילהלם, 

הרב שאול הלוי הורביץ.
שבבניין  באולם  נערכה  הברית 
חב"ד  והמפואר  הגדול  הכנסת  בית 
השנה  שנחנך  ז'יטומיר,  העיר  במרכז 
ומני  וילהלם,  הגר"ש  העיר  רב  ע"י 
בעיר  היהודית  הפעילות  גדלה  אז, 
הקדו־ לשליחות  כהמשך  ערוך,  לאין 

שה בעיר זה למעלה משלושים שנה, 
ובמהלכן זכתה העיר לארח לפני חצי 
יובל שנים את אביו של כבוד האורח 
בעל  זצוק"ל  מויז'ניץ  אדמו"ר  כ"ק   –
ושימש  אז  שכובד  משה",  ה"ישועות 
הספר  בבית  צעיר  נער  של  כסנדק 

"אור אבנר – חב"ד" בעיר ז'יטומיר.
ופמ־ שליט"א  הנכבד  האורח 
אלו  בימים  שוהים  הכבודה,  לייתו 
הסמוך  אבנר"  "אור  החינוך  בכפר 
הש־ של  המסור  בניהולו  לז'יטומיר, 
ליח הרב אברהם ברוך דייטש, במס־
גרת מסע "רחמים שאלי" לנגידי בית 

ויז'ניץ המעטירה.
בכפר החינוך מתארחים במשך 
העו־ יהודים,  ואלפי  מאות  השנה  כל 
הקו־ עבודת  מול  אל  נפעמים  מדים 
דש של בית היתומים ושאר מוסדות 
במסגרת  לו,  ובסמוך  בכפר  החינוך 

רשת החינוך "אור אבנר".

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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הושלם שיפוץ בית 
העלמין היהודי באל-

ג׳דידה שבמרוקו
במסגרת השיפוץ כוסה שטחו של בית-העלמין באספלט, 

חומת בית-העלמין וכמה מהמצבות נצבעו מחדש, והוחלף 
שער הכניסה

מ‡ פ. יוחנן

הקהילה  ופרנסי  ממשל  פקידי 
החו־ בתחילת  חגגו  במרוקו  היהודית 
של  השיפוץ  מלאכת  השלמת  את  דש 
אל- החוף  בעיר  היהודי  העלמין  בית 

ג'דידה.
כמאתיים איש התקבצו בתחילת 
ששופץ  היהודי  העלמין  בבית  החודש 
קילומטרים  כ-130  בעיר,  מכבר  לא 
העי־ רבאט.  לבירה  מדרום-מערב 
המשתתפים  כי  דיווח  ''ליברסיון''  תון 
כדי  ההזדמנות  את  ניצלו  היהודים 
המאה  בן  המקובל  של  לקברו  לעלות 
אסו־ חיים  יחיא  הרב  התשע-עשרה, 

לין, שקבור באל-ג'דידה.
כל  כוסה  השיפוץ  במסגרת 
כדי  באספלט  בית-העלמין  של  שטחו 
בין  שוטים  עשבים  של  צמיחה  למנוע 
בה  שאין  עיר  באל-ג'דידה,  המצבות 
חומת  פעילה.  יהודית  קהילה  כיום 
נשטפו  מהמצבות  וכמה  בית-העלמין 
שער  הוחלף  כן  וכמו  מחדש,  ונצבעו 

הכניסה.
מוחמד  הכריז   2010 בשנת 
מיזם  השקת  על  מרוקו,  מלך  השישי, 
לשיפוצם של 167 בתי-עלמין יהודיים 
במ־ התגוררו  בעבר  המדינה.  ברחבי 
רוקו כרבע מיליון יהודים, וכיום מונה 

הקהילה כ-3000 איש בלבד.

הונדורס תפתח נציגות בירושלים
הגב' נתניהו סיפרה כיצד נטלה חלק במהלך פתיחת נציגות הונדורס בירושלים

מ‡ פ.  יוחנן

בראיון  סיפרה  הממשלה,  ראש  רעיית 
כי "ביום ראשון יתקיים אירוע מרגש ומאוד 
נציגות  בירושלים  תפתח  הונדורס  חשוב. 
הונ־ נשיא  בנוכחות  ראשונה  דיפלומטית 
הכל  איך  לך  לספר  רוצה  אני  ורעייתו.  דורס 

התחיל".
מדיני  רשמי  לביקור  "הוזמנתי 
דיפלומטים  משלחת  עם  יחד  בגואטמלה 
גואטמלה  נשיא  רעיית  ע"י  החוץ  ממשרד 
ביקור  שם  קיימתי  מורלאס.  דה  פטריסיה 
מדיני, השתתפנו בטקסים רשמיים וחשובים, 
תרמנו תרופה מצילת חיים לילדי גואטמלה 
מהתפר־ שנהרס  חדש  וכפר  שכונה  והקמנו 
לשכונה "ירושלים  וקראנו  געש  הר  של  צות 
יש־ מדינת  ע"י  נתרמה  השכונה  החדשה". 

ראל", ציינה נתניהו.
לארוחת  הוזמנתי  הביקור,  "במסגרת 
צהריים בילטרלית ע"י נשיא גואטמלה ג'ימי 

החמה  הארוחה  בזמן  ורעייתו.  מורלאס  דה 
יע־ שהוא  מהנשיא  ביקשתי  והידידותית, 
זור לנו להעביר את השגרירות של הונדורס 
התקשר  הוא  מייד  רגע  באותו  לירושלים. 
ואמר  ארננדס)  (חואן  הונדורס  נשיא  לחברו 
לו שהוא יושב איתי בארוחת צהריים ושאני 
לירוש־ השגרירות  את  יעביר  שהוא  הצעתי 

לים", הוסיפה.
שיגיע  המדינות  בין  השיח  החל  "וכך 
לשיאו ביום ראשון הקרוב עם פתיחת הנצי־

מאוד",  מרגש  בירושלים.  הדיפלומטית  גות 
חתמה נתניהו את הסיפור.

לאחר דבריה של נתניהו פרסם משרד 
החוץ הודעה רשמית ובה אישר את הפרסום. 
ור־ הונדורס  נשיא  יגיעו  הקרוב  "במוצ"ש 
משרד  חנוכת  לרגל  בישראל  לביקור  עייתו 
סחר בעל מעמד דיפלומטי של הונדורס בי־
שג־ של  רושלים, זאת לקראת מעבר עתידי 

ממשרד  נמסר  לירושלים",  הונדורס  רירות 
החוץ.

האדמו"ר 
מסטרארפקוב 

ישבות בעיר אלעד
התפילות והשולחנות בהיכל הכינוסים ויז'ניץ רח' רבי יונתן 

בן עוזיאל בעיר • לרגל שמחת נישואי נכדתו

מ‡: יר‡ל לבי‡

ראש  שבת  ראה  פרשת  השבת 
חודש אלול ישבות לראשונה האדמו"ר 
אלעד,  בעיר  שליט"א  מסטראפקוב 
לקראת שמחת נישואי נכדתו הכלה בת 
הלברשטאם  צבי  דוד  רבי  הרה"צ  בנו 
סטראפקוב  המדרש  בית  רב  שליט"א 
רבי  הגדול  הגאון  חתן  שערים,  במאה 
בעל  זצוק"ל  בראנדסדארפער  מאיר 
אהרן  הרב  החתן  עב"ג  בושם,  קנה 
יעקב  רבי  הגאון  בן  שליט"א  לייזער 
שאול לייזער שליט"א רב קהילת צאנז 
מנדל  מנחם  רבי  הגה"צ  וחתן  באלעד, 
דרכי  ביהמ"ד  רב  שליט"א  טוביאס 

שמואל בב"ב,
השולחנות  ועריכת  התפילות 

שלישית  ובסעודה  קודש  שבת  בליל 
יונתן  ברח'  ויז'ניץ  הכינוסים  בהיכל 
הקודש  דברות  בעת  בעיר,  עוזיאל  בן 
האדמו"ר  יעורר  שלישית  בסעודה 
שליט"א בדברי חיזוק והתעוררות לק־
הנוראים  והימים  הרחמים  חודש  ראת 

הבעל"ט,
להש־ צפויים  השבת  במהלך 
ובראשות  העיר  מתושבי  מאות  תתף 

אדמורי"ם ורבני העיר שליט"א.
ביום  תתקיים  החתונה  שמחת 
בירושלים  שופטים  פרשת  שלישי 

עיה"ק.
תתקיים  שופטים  פרשת  בשב"ק 
שבת שבע ברכות בביהמ"ד סטרופקוב 

בשכונת מאה שערים בירושלים.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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הלוואות חוץ בנקאיות
עד 100,000 ש"ח
לימי בין הזמנים והחגים
באישור מיידי ללא ערבים

077-350-0405
ak9391@gmail.com

למשרד בב"ב דרוש/ה פקיד/ה לאיתור 
כספים. 9:00-16:00. 11,000 ש"ח 

לחברת ביטוח גדולה בב"ב דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות. 9:30-16:00. 

ממוצע 14,000 ש"ח  

קריירה 072-22-222-62 

ישראל

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

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

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

'טנקי המצוות' כבשו את רוסיה ואוקראינה
בעקבות הצלחת מיזם ״טנקי המצוות״ בתקופת הקיץ ברוסיה, שקנה לו שם ותהילה בהצלחתו המיוחדת מאז החל לפני כעשור, ביוזמת רבה הראשי של רוסיה 

הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א, הפך הרעיון למסורת ולחיקוי במדינות נוספות בעולם כולו

מ‡: יר‡ל לבי‡

הנחיצות בהבאת היהדות לאותם יהודים הנמצאים בפינות 
נידחות ברוסיה, לא נתנה לרב הראשי מנוח, והוא הגה את יציאתם 
הקדושות  הישיבות  בתלמידי  המאוישים  גדולים,  קראוונים  של 
במסעות  הזמנים׳  בין  ׳תקופת  את  שנה  בכל  ועושים  במוסקבה, 
היהודי  הניצוץ  את  לעורר  זוכים  הם  ובמהלכם  אלו,  התעוררות 
בקרב נשמות יהודיות, בערים ובעיירות שאין בהן רב ושליח קבוע 

במשך כל השנה.
וכך שעטו הטנקים ברחבי רוסיה, ובמקביל בערי אוקראינה, 
למה־ קל  כיבוד  קדושה,  תשמישי  יהדות,  בספרי  עמוסים  כשהם 
דרין, וכל מה שיכול לשמח ולגרום לאנשים להקדיש כמה שעות 
מזוזות  לקבוע  תפילין,  להניח  וחסידות,  תורה  שיעורי  לשמיעת 

בביתם או להכשיר את מטבח הבית.
עם סיום ׳בין הזמנים׳ וסיכום הפרויקט שנחל השנה הצלחה 
מיוחדת ב"ה, מסכמים מנכ״ל צא״ח במוסקבה הרב שניאור הלפ־
רין, והתמימים מענדי ומנחם וולף מאודסה, בסיפוק רב את היע־
רשימת  מיוחדת.  בהצלחה  והוכתרו  השנה  שהוצבו  הגדולים  דים 
היהודים החדשים שהתלמידים פגשו בדרכים, הועברה למשרדי 
״איגוד הקהילות היהודיות״ במטרה להמשיך ולהחזיק עמם קשר 

יהודי חם.
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לקראת היא"צ ה110 החל בער"ח 
אלול [תרס"ט- תשע"ט]

מחר העליה לציון הגאון רבי שמואל סלנט זיע"א

מ‡: יר‡ל לבי‡

שבט  בב'  נולד  סלנט  שמואל  רבי 
זצ"ל,  הירש  צבי  רבי  הגאון  לאביו  תקע"ו 
וכאשר  אביו  אצל  למד  רבנו  תחילה 
גדולי  אצל  ללמוד  עבר  מאביו  התייתם 
אותו דור והוסמך לרבנות על ידי המשכנות 
יעקב מקרלין ועל ידי רבי אבלי פאסוולער 
ראב"ד וילנא, שבירך אותו באריכות ימים, 
ואכן רבנו נלב"ע בגיל 94 בכ"ט אב תרס"ט, 
ברכה  ביקש  שלא  שחבל  אמר  רבנו  אמנם 

לחיים טובים, כיון שעבר סבל רב בחייו.
סלנטר,  זונדל  רבי  של  לחתנו  היה 
מזיווג זה נולד בנו יחידו רבי בנימין בינייש 
בביהמ"ד  שיעורים  ומסר  כת"ח  שנודע 
נחמת ציון ובד בבד עסק בגאולת קרקעות 
במסי"נ מהערבים עבור כלל ישראל, ובדמי 

בי"ט  בייניש  רבי  הסתלק  ימיו 
תשרי שאז חל בשבת, לא רצו 
לומר את זה לרבנו בשבת, אבל 
רבנו בחכמתו קלט את העניין, 
בבכי,  פרץ  הבדלה  אחר  ומיד 
מהסתלקות  מאוד  שבור  והיה 
תק־ בו  תלו  שהכל  יחידו,  בנו 
נפטר  שהוא  אמר  רבנו  וות, 
שנש־ כיון  הגר"א  של  ביא"צ 
מתו הייתה בבואה של הגר"א, 
במה  הגר"א  את  השלים  והוא 
למ־ לזכות  מאוד  שהתאוה 
גם  הארץ.  וגאולת  ישוב  צות 
היה  זונדל  רבי  רבנו  של  חמיו 
ירושלים  סביבות  לסובב  נוהג 
החדשים  הבניינים  את  לראות 
לקיים מה שכתוב "וראה בטוב 

ירושלים".
שרבנו  הדבר  לפלא 
הת־ כ"ב  בגיל  ארצה  שעלה 
ירושלים  של  לרבה  מיד  מנה 
עולם,  גאוני  בה  שהיו  למרות 
כמו למשל רבי מאיר אויערבך 
שבכל  בינה  האמרי  מקאליש 
יום שישי היה נוהג ללכת למ־

בחורבה,  רבנו  לחצר  כך לעלות  ואחר  קוה 
לדבר עימו משך שעתיים בלימוד, עד זמן 
תורת  הספר  הודפס  כן  כמו  שבת,  כניסת 
תשו־ השיב  רבנו  שבו  סלנט,  שמואל  רבנו 
והבן  הרי"ם,  כהחידושי  עולם  לגאוני  בות 
איש חי שכתב לרבנו שבע שורות שבחים 
מוואלוזי'ן  הנצי"ב  ריבית,  בענייני  ושאל 

הנפש חיה, ועוד.
פרו־ קהל  מנהיג  שהיה  למרות  רבנו 
החסידים,  גדולי  עם  חזק  בקשר  היה  שים 
בצעירותו כתפו כאבה לו, ובא להשר שלום 
את ידו על כתף רבנו ומאז  מבעלזא ששם 
עבר כל הכאב, כמו כן התאכסן בבית ידידו 
שרבנו  החסידים  וכשראו  הרי"ם  החידושי 
מביט במראה לראות אם התפילין במקום, 
שהפטיר  הרי"ם  להחידושי  זה  על  הלשינו 
לו מותר, פעם באמצע דיבורו בלימוד עם 
הרי"ם  החידושי  התנצל  הרי"ם,  החידושי 
שהוא צריך להפסיק כדי להתפלל שחרית, 
אמר לו רבנו הרי כבר מאוחר, ענה החידו־
אמר  מאוחר,  עד  בלילה  שלמד  הרי"ם  שי 
רבנו תישנו מוקדם ואז תקומו מוקדם, ענה 
החידושי הרי"ם מי אמר שאקום מחר, כל 

זמן שיכולתי ללמוד למדתי.
ירוש־ מאנשי  אחד  עלה לרבנו  פעם 

קניית  על  חרם  להכריז  מרבנו  וביקש  לים 
רבנו  לו  אמר  המחירים,  שירדו  עד  הדגים 
והרי  קרלין,  חסיד  שאתה  עליך  אני  לפלא 
דברים  בשבת  דגים  על  כותב  אהרון  הבית 
זה.  על  לוותר  מוכן  אתה  היאך  מופלאים, 
אמר  עיניים  כאב  לו  שהיה  שהתלונן  למי 
הוה  וכך  עיניים,  מאור  בספר  שילמד  רבנו 

והלה הבריא.
בי־ הסתובבו  רבנו  של  פקחותו  על 
על  השאר  בין  מבהילים,  סיפורים  רושלים 
שמצא  כיון  להתגרש,  שרצה  הטרי  החתן 
באוכל בפח חיטים, ביקש ממנו רבנו שיביא 
לו את השטרייימל שלו וניערו, ולפתע נפלו 
ממנו חיטים, והתברר שנשאר עליו חיטים 
כיון שאז היה מנהג לזרוק על החתן חיטים, 

נפל  לאוכל,  והתכופף  בפסח  אכל  וכשהוא 
לו מהשטריימל חיטים.

רבנו מסר נפשו על השכנת שלום בין 
נחוש  שהיה  זוג  הגיע  פעם  לאשתו,  איש 
ליבם,  על  לדבר  מה  היה  ולא  להתגרש, 
שם  מה  הגט,  לסידור  ניגש  בוא  רבנו  אמר 
האשה? ונענה ראטשקה, רבנו ענה מעולם 
לכות־ איך  יודע  ואיני  זה,  שם  שמעתי  לא 
בו, כיון שזה לא מוזכר בפוסקים, ענו הזוג 
שבמשך  אלא  רייצה,  באמת  הוא  שהשם 
לה  לקרוא  והחלו  השתקע,  זה  שם  הזמן 
לביתכם  שובו  כן  אם  רבנו  ענה  ראטשקה, 
ובמשך שלושים יום יקרא לה הבעל רייצה 

כמובא בשו"ע, ומאז לא שבו אל רבנו.
לו  שהיה  בירושלים  גדול  קמצן  היה 
הבקשות והלה  כל  הועילו  לא  אך  רב,  הון 
סירב לתרום לבני ירושלים העניים, כשנפ־
טר השאיר צוואה לקבור את כל הונו עימו, 
שאלו את רבנו כדת מה לעשות, ענה רבנו 
ואת  הסכום,  כל  על  בקברו  צ'ק  לו  הניחו 
חיים  עץ  ולמוסדות  לעניים  חלקו  הכסף 
בני  מתחילים  שבהם  רבנו  הקים  שאותם 
ירושלים ללמוד מגיל א' ב' עד זקנה ושיבה.

שחשקה  בירושלים  נכבד  יהודי  היה 
נפשו ליסוע לאמריקה, ורצה שהועד הכללי 
לרבנו,  ניגש  הנסיעה,  בהוצאות  לו  יעזור 
ענה לו רבנו שכשבאים אליו בשאלה קשה 
הוא אומר לשוב למחרת, כיון שאז הוא מכ־
וון ב'תקננו בעצה טובה מלפניך', אבל אתה 
אדם חכם, תכוון לבד בתקננו בעצה טובה, 
למחרת בא אותו יהודי ואמר כיוונתי ויצא 
יש  וכי  רבנו  לו  ענה  לי,  לסייע  שצריך  לי 
בועד כסף ללא הגבלה, אם בא יהודי שצ־
ריך עזרה, אני מכוון בתקננו בעצה, ואז אני 
אומר רבש"ע אם עזרת לי בזה, תעזור לי גם 
והושיענו למען שמך, שיהיה לי כסף לאותו 
יהודי, אבל אתה יכול הרי לכוון לבד בתק־

ננו בעצה, תכוון גם בהושיענו למען שמך.
היו מבני ירושלים שנזהרו מפקחותו 
תורה,  דין  לו  שהיה  אחד  והיה  רבנו,  של 
שלא  לעצמו  שינן  לרבנו  ובדרך 
יפ־ שלא  כדי  מסויים  פרט  לגלות 
שוחח  לרבנו  כשהגיע  בד"ת,  סיד 
עמו על דא ועל הא, ולא נגעו כלל 
לשוחח,  עוד  המשיכו  כך  בד"ת, 
איש  אותו  שמח  השיחה  ובסיום 
זה,  פרט  מרבנו  להסתיר  שהצליח 
ושם  לדלת,  אותו  ליוה  שרבנו  עד 
שאלו שאלה עקיפה, האיש שהיה 
זחוח לא נזהר ורבנו הצליח להוציא 

ממנו את מה שהסתיר.
בשנה אחת בראש השנה לא 
שאלו  תקיעות,  תוקע  לבעל  יצאו 
את רבנו מה לעשות, רבנו ניגש אל 
הבימה, הרים את העטרת של הט־
תקע  לו  ואמר  תוקע,  מהבעל  לית 
ויצאו תקיעות צלולות ורמות, הת־
פעלו הכל איזה מופת. נענה רבנו, 
אין כאן מופת, הבעל תוקע היה אף 
מותש,  והיה  קורא,  והבעל  הש"ץ 
לפה  מפה  מלא  היה  הכנסת  ובית 
הייתה  הטלית  ובנוסף  אויר,  ללא 
לא  לכן  אויר  ללא  פניו  את  מכסה 
הצליח לתקוע, אבל כשהרמתי את 
הטלית הוא שאף אויר וכך הצליח 

לתקוע.
חיים  עץ  ישיבת  ראש  מלצר  הגרא"ז 
הרוה"ק  את  הסתיר  בפקחותו  שרבנו  אמר 
נוהג  היה  פראנק  והגרצ"פ  עליו.  ששרתה 
היה  קדישא  הסבא  של  שהשערה  לומר 

בגדר רוח הקודש.
שבלי  "זכורני  ידלר  הגרב"צ  כתב 
קידו־ מסכת  כל  את  למדתי  רבה  הושענא 
שין, וכן הייתי בקי בילדותי בע"פ במסכת 
חולין עד העור והרוטב, ובטוח אני שכל זה 
בא לידי רק מתוך ברכתו של הגר"ש סלנט 

זצ"ל שבירכני בהזדמנות אחת".
קרוב  שכשהיה  הגרב"צ  סיפר  עוד 
באב,  בתשעה  להתענות  רצה  י"ב,  לגיל 
מחמת  לו,  הרשה  לא  הגרי"ז  אביו  אולם 
והגרב"צ  בעיניו,  רואה  היה  לא  שלפעמים 
התעקש לצום, באו האב ובנו לד"ת לרבנו, 
רוצה  אתה  מה  מפני  הנער  את  רבנו  שאל 
ביום  לאכול  אוכל  איך  וכי  לו  ענה  לצום, 
שריפת בית אלוקינו? ענה רבנו אם משום 
תהיה  זה  ובזכות  להתענות,  יכול  אתה  כך 
רפואה לעיניך, ותקופה ארוכה מאז לא ידע 

הגרב"צ יותר כאב בעינו. זכותו יגן עלינו.

 האדמו"ר מסאטמר 
הורה לבטל טיולים 

בפארקי המים
הרבי הסביר, כי אלפי הורים יושבים בבית בדאגה גדולה 
וללא מנוחה, בזמן שילדיהם נוסעים למקומות שיש בהם 
מים. לאחר שורת האסונות שאירעו בשבועות האחרונים

מ‡: יר‡ל לבי‡

סאטמאר  חסידי  של  הקהילה 
קשים  וטרגדיות  אסונות  חוותה 
כמו"כ  המים,  ובריכות  בחופים 
האסונות היו גם מחוץ לקהילה, בשל 
כך הורה האדמו"ר מסאטמר למנהלי 
החסי־ של  ולבנות  לבנים  הקעמפים 

דות לבטל את הפעילויות במים.
כי  והסביר,  להם  אמר  הרבי 
בדאגה  בבית  יושבים  הורים  אלפי 
שילדיהם  בזמן  מנוחה,  וללא  גדולה 
מים.  בהם  שיש  למקומות  נוסעים 
בש־ שאירעו  האסונות  שורת  לאחר 
בועות האחרונים, לכן יש לבטל את 
להתקיים  מתוכננים  שהיו  הטיולים 

בפארקי המים השונים.

עוד הוסיף האדמו"ר, כי השנה 
קשה  במים'  'מי  שגזירת  רואים  אנו 
בה  שיש  פעילות  כל  ולכן  במיוחד 

מים אסורה בהחלט.
בי־ התקיימה  יומיים  לפני 
זלמן  דוד  הרב  של  הלוויתו  שראל 
הכהן טראוב ז"ל, אב לשבעה ילדים 
גרינ־ באגם  למוות  שטבע  ממונסי, 
כשניסה  משפחתי  שיט  במהלך  ווד, 
להציל את אחד מילדיו שנפל למים, 

וטבע בעצמו למוות.
כמו כן, האברך הרב יהושע בן פז, 
נכנס עם גיסיו סמוך לחוף הדולפינריום 
בתל אביב, ובעת שנכנסו למים - אבדו 
ארוכות  שעות  בתום  עקבותיו.  לפתע 

של חיפושים, גופתו נמצאה.

מחלבות רמת הגולן 
ומחלבת השומרון ימוזגו

המהלך יספק למחלבה הצפונית מגוון מוצרים רווחיים 
יותר ויכולת להתחרות במחלבות הגדולות • במסגרתו 

תועתק המחלבה הוותיקה מבנימינה לקצרין

מ‡ פ. יוחנן

המיזוג בין מחלבות רמת הגולן 
דיר־ לדרך.  יוצא  השומרון,  ומחלבת 
אישר  הגולן  רמת  מחלבות  קטוריון 
מבנימינה,  המחלבה  עם  המיזוג  את 
לקראת  להתבצע  אמור  המהלך  וכי 

סוף ספטמבר.
ול־ לצרכנים  בבשורה  מדובר 
לראשו־ יאפשר  המהלך  כי  תחרות, 
כה  שעד  הגולן,  רמת  למחלבות  נה 
וטרי  עמיד  בחלב  בעיקר  התרכזה 
את  מאוד  להגדיל  חלב,  ובמשקאות 
במחלבות  ולהתחרות  מוצריה  מגוון 

הגדולות.
ריכוזי  שוק  הוא  החלב  שוק 
שטראוס  תנובה,  בידי  נשלט  אשר 

וטרה, ומאז שטרה רכשה את מחלבת 
מיזו־ בענף  היו  לא  ב-2007,  צוריאל 
בתמיכת  שהממשלה  אף  זאת,  גים. 
רשות התחרות מעודדת מיזוגים בין 
מחלבות במטרה לקדם תחרות בענף, 
למחלבות  מיוחד  מענק  הקצתה  ואף 

שיתמזגו - שעד כה לא נוצל.
הח־ של  בדרך  ייעשה  המיזוג 
מחלבת  ובמסגרתו,  מניות  לפת 
דורון  שבבעלות  הוותיקה,  שומרון 
רמת  מחלבות  לתוך  תועתק  אקהויז, 
מהתוכנית  כחלק  בעתיד,  הגולן. 
מקצרין,  המחלבה  של  האסטרטגית 
יושבח  המחלבה  של  ששוויה  אחרי 
שותף  אליה  יוכנס  המיזוג,  בעקבות 
אפש־ תיבדק  גם  ולחלופין  חיצוני - 

רות הנפקה.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

תיעוד חדש ומזעזע: 

העובד הערבי מכה, קושר ומקלל את חסר הישע החרדי
תיעוד חדש חושף: ההתעללות בעובד ב"שופרסל" לא הייתה חד פעמית • בסרטון חדש נראה העובד החרדי המוגבל יהודה בלוי בן ה-29, עובד בסניף בעל 

צרכים מיוחדים, מצולם שמעוות את פניו כאשר העובדים לועגים לו, מכים אותו על הצוואר ומחייבים אותו לשתף פעולה

מ‡: יר‡ל לבי‡

התע־ המראה  חדש  סרטון 
בעובד  "שופרסל"  עובדי  של  ללות 
עוד  חושף  המיוחדים  הצרכים  בעל 
בסניף  שעבר  ההתעללויות  ממסכת 

שופרסל שבגוש עציון.
הערבים  העובדים  בתיעוד 
ומכריחים  אותו  מכים  לו,  לועגים 
שי־ עד  פעולה  איתם  לשתף  אותו 
עונה  לא  וכשהוא  לצלם.  סיימו 
האכזר  הערבי  הגסות,  לשאלותיהם 
מכה שוב את חסר הישע ללא רחם, 
שהוא  תוך  ושוב  שוב  אותו  מקלל 
נצמד,  ניילון  עם  למקומו  כפות 
וחבר נוסף נשמע ברקע לועג לעובד 

החרדי.
שמייצג  רבאח,  מחמוד  עו"ד 
בית  "בינתיים  אמר:  החשודים,  את 
אבל  סביר  חשד  שיש  קבע  המשפט 
בהם  ישוחרר  שהוא  תנאים  קבע  גם 
בעוד  החקירה  שתסתיים  לאחר 
על  מצביע  הדבר  לדעתנו  יומיים. 

עוצמת החשד הנמוכה".
מרשת שופרסל נמסר בתגובה: 
ההת־ את  נפש  בשאט  דוחים   "אנו 
הערב  עוד  נפנה  הנצפית.  נהגות 
ונעשה  בנושא,  בתלונה  למשטרה 
כל שביכולתנו כדי שדברים שכאלו 
לא יישנו". עוד נמסר משופרסל, כי 
"בשופרסל מאמינים בדו קיום אמי־
תי וכן ודוחים כל גילוי של אלימות 
מצויים  אנו  ובכלל.  עובדים  בין 
באירוע  שנפגע  העובד  עם  בקשר 

ומלווים אותו ככל שיידרש".

כי  נמסר,  ישראל  ממשטרת 
במשט־ שהוגשה  תלונה  "בעקבות 
לה־ חשד  על  ימים  מספר  לפני  רה 
שופר  בסניף  ישע  בחסר  תעללות 
המשטרה  פתחה  עציון  בגוש  סל 
למע־ עתה  עד  שהובילה  בחקירה 
למעשה  בחשד  חשודים  ארבעה  צר 
המ־ בית  ידי  על  מעצרם  ולהארכת 

שפט".
בחו־ רואה  ישראל  "משטרת 
ותפעל  אלימות  גילוי  כל  רבה  מרה 
בכדי  המקרה  את  ביסודיות  לחקור 
להגיע לחקר האמת ומיצוי הדין עם 

החשודים".

עו"ד בן גביר: "נגיש תביעת מיליונים 
נגד "שופרסל", מה היה קורה אם חרדי 

היה מתעלל במוגבל ערבי?
אית־ עוה"ד  יהודית  עוצמה  יו"ר 
מר בן גביר, שלקח על עצמו את הטי־
החרדי  בנער  ההתעללות  בפרשת  פול 
בחרי־ מגיב   - ב'שופרסל'  הישע  חסר 

פות לתיעוד המזעזע.
עו"ד איתמר בן גביר, המייצג את 
אסור  אמר:  התעללות,  שעבר  העובד 
מוטי־ יש  הזה.  בסיפור  להתבלבל  לנו 
של  קשות  אמירות  יש  לאומניים,  בים 
העם  נגד  ישראל,  עם  נגד  החשודים 
היהודי, צחקוקים על בני העם היהודי, 
הרבה  הרבה  אותנו  שמחזירים  מראות 
מתכוונים  לא  אנחנו  אחורה.  שנים 
המשפט  מבית  דורשים  אנחנו  לשתוק. 
הולכים  אנחנו  ובמקביל  סובלנות  אפס 
להגיש תביעת מיליונים נגד רשת "שו־
פרסל" שישלמו על הפגיעה, על הנזק, 

על ההתעללות ועל ההשפלה".

הנוסף,  העובד  של  המעצר  אחרי 
גם הוא משטחי הרשות אמר עורך הדין 
לשאול  שצריך  "השאלה  כי,  גביר  בן 
במקרה  מדובר  היה  אם  קורה  היה  מה 
הפוך? מה היה קורה אם היו מתעללים 
הרי  ערבי.  מוגבל  באיזשהו  ושלום  חס 

כל מדינת ישראל הייתה נסערת".
את  לחקור  ממשיכים  במשטרה 
חומרים  לקבלת  וממתינים  ההתעללות 
החשדות  את  לבסס  שיכולים  נוספים 
נגד המעורבים ואולי להביא למעצרים 

נוספים.

הורי הבחור: "בכינו כשראינו את 
ההתעללות שעבר"

הוריו של העובד, צעיר בעל צר־
כים מיוחדים, הביעו זעזוע גדול מהמ־
אך  לא האמינו לבנם,  הם  קרה. תחילה 
הבינו  הקשות  לתמונות  כשנחשפו  רק 
ביום  לזה  "נחשפנו  המחדל.  גודל  את 
חמישי בלילה", סיפרה אמו. "חבר של 
שמ־ שראה  ואמר  אלינו  התקשר  בעלי 

תעללים בו".
התיעוד:  על  בכאב  אמר  אביו 
"בכיתי כמו שלא בכיתי מעולם. רואים 
בסרטון איך הוא מתחנן: 'תפתח לי, חם 

לי'".
בו  שהתעללו  הבחור  של  אמו 
לאחר  ברמה'  ל'קול  אמרה  ב'שופרסל', 
שראתה היא ובעלה את התיעודים הק־
בבנם:  מתעלל  הערבי  העובד  בו  שים 
לא  הסרטונים.  מול  בכינו  ואני  ''בעלי 
להתעלל  יכולים  אדם  בני  איך  מבינה 
יתקשרו  ש'שופרסל'  רוצה  אני  ככה. 

אלינו והם עדיין לא עשו זאת".
התחיל  הכל  איך  סיפרה  האם 
שעבר  "בחמישי  ל'מעריב':  בראיון 
שסי־ בעלי  של  מחבר  טלפון  קיבלנו 
את  רואים  בו  לתיעוד  נחשף  שהוא  פר 
בננו כשהוא כפות בידיו וסופג השפלה 
משני בני מיעוטים במקום עבודתו. הוא 
פנינו  והזדעזענו.  הסרטון  את  לנו  שלח 
שכב  הוא  עציון.  בגוש  המתגורר  לבננו 

הפנה  הוא  אבל  לו  קראנו  המיטה,  על 
אלינו את הגב".

לדבר  ניסינו  סובל  שהוא  "הבנו 
מתוכו  קצר  משפט  אמר  הוא  ליבו.  אל 
ממנו  הבנו  סרטונים.  עוד  שיש  למדנו 
חוד־ מספר  של  ארוכה  תקופה  שכבר 
התע־ חווה  שהוא  שנים  לא  אם  שים 

אנחנו  עבודתו.  במקום  והשפלה  ללות 
חינכנו את הילד שנמצא ברמה שכלית 
רגשית  בעיה  לו  יש  אבל  מאוד  גבוהה 
בח־ ויתאקלם  עצמאי  שיהיה  ונפשית, 
שאפשר  נורמטיבי  הכי  שיהיה  ברה. 
התגו־ גם  הוא  ולכן  באחרים  תלוי  ולא 
רר לבד ועבד ולא הסתובב ברחובות".  
למחשבה  אותנו  הוביל  הזה  "המקרה 
הוא  בה  כחודש  מלפני  שיחה  בעקבות 

זרק רמז כאשר אמר לנו ש'מציקים לו 
בין  פנימי  עניין  שזה  חשבנו  בעבודה', 
עובדים", אמרה, ובנוסף ניסתה לעודד 
את בנה: "אמרנו לו 'תהיה חזק ותשקיע 
את מרצך בעבודה ובעזרת השם תצליח 
הכי  בחלומות  חשבנו  לא  יעבור'.  והכל 
התעללות  מסכת  עובר  שהוא  רחוקים 
מז־ הסרטונים  כזאת.  נוראית  והשפלה 
וויעים ואנחנו מבינים שיש עוד סרטו־
את  שכרנו  אליהם.  נחשפנו  שטרם  נים 
אותו,  שייצג  גביר  בן  איתמר  דין  עורך 
את  לנהל  למשטרה  מאפשרים  ואנחנו 
החקירה כדי למצות את הדין עם האח־

ראים.
שה־ לעובדים  התייחסה  לבסוף, 
כו־ "אני  הסופר:  והנהלת  בבנה  תעללו 
עסת על אותם צעירים ערבים שניצלו 
כך  כל  בצורה  בו  והתעללו  מצבו  את 
שו־ הנהלת  על  כועסת  ואני  משפילה, 
אני  בכלום.  אותנו  עדכנה  שלא  פרסל 
מצפה שלנוכח המגבלה שלו ירימו לנו 
טלפון ויעדכנו אותנו, זה לא קרה וחבל. 
הפעלנו לחץ על הילד שיחזור לעבודה 
יוכל  כך  שרק  מאמינים  שאנחנו  כיוון 
לחזור לתלם. זה קשה אבל חובה. הוא 
לקוות  רוצים  ואנחנו  לעבודה  חזר  אכן 

שהסיפור יהיה מאחוריו בנזק מינורי".
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גרמניה: מגבירים 
מאבק במהגרים
המשטרה במדינת נורדריין-וסטפאליה במערב 
גרמניה הודיעה כי תחשוף את הלאום של כל 
פושע מורשע, כדי להילחם בתופעת הפשיעה 

בקרב המהגרים.

מ‡ פ. יוחנן

נורדריין-וסט־ משטרת 
גרמניה,  במערב  מדינה  פאליה, 
של  הלאום  את  תחשוף  הודיעה 
בעבירה  שהורשע  פושע  כל 
פלילית. "אנו נמסור את הלאום 
ההר־ כאשר  מורשע  עבריין  של 
ספק,  לכל  מעל  נמצאת  שעה 
אנו  לעיתונות.  מיוחד  במידע 
המ־ המשטרה  עם  כעת  עובדים 
הדברים  בה  הדרך  על  קומית 
החדשה  המדיניות  ועל  ייעשו 
הפנים  משרד  הודיע  בנושא", 

בעיר דיסלדורף.
המדיניות לחשיפת הלאום 
של עבריינים מורשעים משתנה 
במ־ בגרמניה.  למדינה  ממדינה 
של  הלאום  נחשף  רבות  דינות 
קשור  והוא  במידה  רק  העבריין 
על  פשעים  כמו  שביצע,  לפשע 

רקע לאומני או דתי.
מדינת  של  הפנים  שר 
הרברט  נורדריין-וסטפאליה, 

שצעד  מדובר  כי  אמר  ראול, 
השקיפות  את  להגביר  שנועד 
הפ־ מבצעי  של  הלאום  סביב 
את  נודיע  "אנו  במדינה.  שעים 
שאנו  החשודים  כל  של  הלאום 
מזהים בוודאות, באופן טבעי גם 
משו־ אני  גרמנים.  חשודים  שם 
כנע ששקיפות כזו היא האמצעי 
הונאה  נסיונות  נגד  ביותר  הטוב 

והסתרה" אמר ראול.
הפושעים  לאום  חשיפת 
בגרמניה.  מחלוקת  מעוררת 
מדובר  כי  טוענים  רבים  בעוד 
מקומיים  אזרחים  שיסית  בצעד 
התומכים  טוענים  זרים,  לשנאת 
הכ־ בצעד  מדובר  כי  בחשיפה 
רמת  את  להפחית  מנת  על  רחי 
המ־ את  ומאשימים  הפשיעה 
כי  בגרמניה  והתקשורת  שטרה 
לאום  את  בכוונה  מסתירות  הן 
את  להקטין  מנת  על  הפושעים 
ההגירה  מדיניות  על  הביקורת 

של הקנצלרית אנגלה מרקל.

בעקבות מכתב מרנן הגר"ח והגר"ג:

היערכות אדירה לקראת מאות מעמדי 
תפילת יו"כ קטן בבתי הכנסיות

שר התורה ורה"י כותבים בין היתר כי "עת צרה היא ליעקב, כאשר מבחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, 
והרשעים כים נגרש, ומבקשים לעקור הדת ולהצר רגליהם של שומרי המצוות בארץ הקודש"

מ‡: יר‡ל לבי‡

היהדות  על  הגורלית  המערכה  לקראת 
מ-3  פחות  בעוד  שיתקיימו  בבחירות  בישראל 
ישראל  בו  הבטחוני  המצב  ובעקבות  שבועות, 
עיראק  איראן  בהם  חזיתות  ב-5  מוקפת  נמצאת 
אדירה  היערכות  ועוד,  וחיזבללה  סוריה  לבנון 
לקראת מאות מעמדי תפילת יום כיפור קטן בבתי 
הכנסיות ובתי המדרשות ברחבי הארץ נוכח מכ־
תבם של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי 
אדלשטיין  גרשון  רבי  הגאון  רה"י  ומרן  שליט"א 

שליט"א - תפילת יום כיפור המונית תיערך היום 
בעיר מודיעין עילית בראשות גדולי ישראל.

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש 
הישיבה הגר"ג אדלשטיין קוראים להיקהל היום 
חמישי לתפילת יום כיפור קטן "עת צרה היא לי־
עקב, כאשר מבחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, 
והרשעים כים נגרש, ומבקשים לעקור הדת ולה־
צר רגליהם של שומרי המצוות בארץ הקודש, ואף 
ובחורי  השם  יראי  ציבור  כנגד  ומסיתים  רודפים 
הישיבות הקדושות, ומעמידים הישוב כולו בסכ־

נה, זממם אל תפק". נכתב בקריאתם מרנן.
עוד במכתבם של מרן שר התורה הגר"ח 
קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין 
לפת־ העומדת  הגורלית  המערכה  "ולרגל 
ישראל  בית  אחינו  כל  אל  אנו  קוראים  חינו, 
בכל מקום שהם, להקהל ולעמוד על נפשינו, 
ולהתאסף כל קהילה וכל ציבור לתפילת רבים 
בבית מדרשם, להשתדל ולהרבות תחינה לפני 
מלך ק-ל רם ונישא, אולי יחוס עם עני ואביון 

אולי ירחם. והן ק-ל, כביר לא ימאס".

ההשתתפות בכוח העבודה ירדה 
לשפל של 7.5 שנים

נתונים מעורבים בשוק העבודה ביולי: לצד הירידה בהשתתפות בכוח העבודה, חלה גם ירידה באבטלה - 
ל-3.7% • בקרב בני 64-25, ההשתתפות בשוק העבודה מצויה ברמתה הנמוכה ביותר זה כשנתיים

מ‡ פ. יוחנן

התעסוקה  בנתוני  המעורבת  המגמה 
שיעור  החיובי,  בצד  ביולי:  נמשכה  במשק 
ממאי  הנמוכה  לרמתו  וחזר  ירד,   האבטלה 
ההשתתפות  שיעור  גם  ירד  מנגד,  האחרון. 
 - עונתיות)  (בניכוי  ל-63.1%  העבודה,  בכוח 
רמתו הנמוכה ביותר מאז ינואר 2012. בשנים 

האחרונות נע שיעור זה סביב 64%.
לס־ המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי 
טטיסטיקה שדווחו בדה מרקר, שיעור הבלתי 

מועסקים ביולי 2019 היה 3.7%, לעומת 4.1% 
החודשי  האבטלה  לנתון  קרוב  זה  נתון  ביוני. 
המ־ שיטת  שינוי  מאז  שנמדד  ביותר  הנמוך 
שנמדדה  של 3.6%,  אבטלה  ב-2012 -  דידה 

בינואר 2017.
לא  המנוגדות,  ההתפתחויות  בעקבות 
חל שינוי ביולי בשיעור התעסוקה, המשקלל 
את שיעור הבלתי מועסקים ואת ההשתתפות 

בכוח העבודה - ורמתו נותרה 60.8%.
 ,(64-24 (בני  העיקריים  העבודה  בגילי 

ל-3.3%  ביוני  מ-3.4%  ירד  האבטלה  שיעור 
ביולי. גם נתון זה קרוב לשפל שנמדד בינואר 
הע־ בגילי  האבטלה  שיעור  היה  שבו   - 2018

בודה העיקריים 3.1%.
שיעור   ,64-25 בני  בקרב  גם  זאת,  עם 
מ-80.3%  נסוג,  העבודה  בכוח  ההשתתפות 
זה  בנתון  דומה  רמה  ביולי.  ל-79.6%  ביוני 
(79.5%) נמדדה לאחרונה רק באוגוסט 2017. 
ירד   64-25 בני  בקרב  התעסוקה  שיעור 

מ-77.5% ביוני ל-77% ביולי.

:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

וקראת לשבת 
עונג - מבחר 
עלוני השבת 

להורדה! 

   לח כ‡ן ל‰ור„ ‰מנ‰ ‰יומי מ‚'מבו מייל !!!

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%98%20%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=73556C572F43365367572F464B3342347436653838673D3D&rm=77574A4C2B514D5A48484D316C2F563749562F58726C7039534A56424C2F4679
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מחלבות רמת הגולן ומחלבת 
השומרון ימוזגו

המהלך יספק למחלבה הצפונית מגוון מוצרים רווחיים יותר ויכולת להתחרות במחלבות הגדולות • 
במסגרתו תועתק המחלבה הוותיקה מבנימינה לקצרין

מ‡ פ. יוחנן

ומח־ הגולן  רמת  מחלבות  בין  המיזוג 
לבת השומרון, יוצא לדרך. דירקטוריון מח־
המ־ עם  את המיזוג  אישר  רמת הגולן  לבות 
חלבה מבנימינה, וכי המהלך אמור להתבצע 

לקראת סוף ספטמבר.
ולתחרות,  לצרכנים  בבשורה  מדובר 
כי המהלך יאפשר לראשונה למחלבות רמת 
הגולן, שעד כה התרכזה בעיקר בחלב עמיד 

את  מאוד  להגדיל  חלב,  ובמשקאות  וטרי 
הגדו־ במחלבות  ולהתחרות  מוצריה  מגוון 

לות.
שוק החלב הוא שוק ריכוזי אשר נשלט 
שטרה  ומאז  וטרה,  שטראוס  תנובה,  בידי 
רכשה את מחלבת צוריאל ב-2007, לא היו 
בענף מיזוגים. זאת, אף שהממשלה בתמיכת 
מחל־ בין  מיזוגים  מעודדת  התחרות  רשות 
בות במטרה לקדם תחרות בענף, ואף הקצ־

תה מענק מיוחד למחלבות שיתמזגו - שעד 
כה לא נוצל.

החלפת  של  בדרך  ייעשה  המיזוג 
מניות ובמסגרתו, מחלבת שומרון הוותיקה, 
מח־ לתוך  תועתק  אקהויז,  דורון  שבבעלות 
מהתוכנית  כחלק  בעתיד,  הגולן.  רמת  לבות 
אחרי  מקצרין,  המחלבה  של  האסטרטגית 
המי־ בעקבות  יושבח  המחלבה  של  ששוויה 
זוג, יוכנס אליה שותף חיצוני - ולחלופין גם 

החגים מגיעים? כך תחסכו מאות 
שקלים בתוך דקות

ההרגל שעולה לכם מאות שקלים בחודש, ואתם יכולים לחסוך אותו בתוך דקות • על הדרך גם 
תרוויחו שמירה על הבריאות והבטיחות, חסכון בזמן ומאמץ, והנאה בכל רגע! • עוד קשקוש? 

תבדקו!

חרי בכ :‡מ

תעצמו את העיניים רגע, ותחשבו על 
המילה 'קיץ'.

מה ראיתם?
קר־ קרים,  מים  בריכה,  ים,  ש...  נכון 
הפרי־ מבין  אחד  לפחות  היו   – אבטיח  טיב, 

טים שראיתם?!
מה המכנה המשותף של כל הפריטים 

האלו? שמתם לב?
מים! נכון!

מילים  הם  ומים  קיץ  לא!  במקרה? 
כמעט נרדפות. בקיץ חם, מזיעים, וההתרע־
ננות כמעט תמיד קשורה למים. גם האבטיח 
מרענן וקייצי כל כך בגלל אחוז המים הגבוה 
שיש בו. מים והתרעננות הם לא כמעט מי־

לים נרדפות – הם כמעט אותה מילה.
אממה, ים, בריכה, קרטיב ואבטיח הם 
היום  כל  לאורך  אותנו  שמלווה  משהו  לא 
(ומי שכן אוכל קרטיב כל היום – סביר להניח 
ספק  אין  אבל  אבטיח...),  כמו  נראה  שהוא 
להתרעננות  הטבעי  האמצעי  הם  שהמים 

המושלמת.
שליש  שני  בערך  מרכיבים   – המים 
ממשקל גופינו. אם, למשל, אתם שוקלים 60 
ק"ג (לא נאחל לכם עד 120...) – אתם בעצם 
אוגרים בגופכם 40 ליטר מים. והמים האלה 
לא נופלים מהשמים. 80% מהמים שבגופינו 
מגיעים מהשתייה (עוד 20% מגיעים מהמזון 
רק  הברירה  את  יש  ולנו   – אוכלים)  שאנחנו 
המשווע  לגופינו  נפרגן  מים  כמה  להחליט 

לכך ובאיזה צורה נעשה את זה.
כמות  את  שלנו  לגוף  נפרגן  לא  אם 
 3) כוסות  בערך 13  לה -  זקוק  שהוא  המים 
הגוף   – ליטר)   .2.2) כוסות  ולאישה 9  ליטר) 
אנחנו  הקרוב  בטווח  כך.  על  אותנו  יעניש 
כאבי  עייפות,  מתשישות,  לסבול  יכולים 
ראש, עצירות, ובמקרים קיצוניים אף להגיע 
בקיצור,  חלילה.  שמש,  ומכת  להתייבשות 
כל מה שאנחנו לא צריכים ביומיום שיקרה 
הכ־ את  מסכנים  אנחנו  הארוך,  בטווח  לנו. 
ליות שלנו, ח"ו, וזה הדבר האחרון שמישהו 

מאתנו מייחל לעצמו.

לשתות,  חייבים  שאנחנו  הבנו  אם  אז 
לע־ כדאי  הכי  איך  רגע  נדבר  בואו  והרבה, 

שות את זה.
אחרת,  מים.  ורק  מים,   – כל  קודם 
וכל  עששת,  אלרגיות,  סכרת,  יתר,  השמנת 
המתו־ שבשתייה  האחרות  החולות  הרעות 
מומלץ  לא  בבקבוק,  או  בכוס  לנו  יצוצו  קה 
במיוחד, תסכימו. וחוצמזה, יש כאן גם עניין 
כספי, כי אם אתם שותים מתוק אתם מבזב־

זים כסף, הרבה כסף.
משרד  נתוני  לפי  פשוט:  חישוב  הנה 
750- בממוצע  שותה  בוגר  אדם  הבריאות 
900 ליטר בשנה בממוצע, מה שיכול לצאת 
לפי עלות שתיה קלה ממוצעת, בערך -300

700 ש"ח בחודש למשפחה, 
מים  ליטר   1,000 מחיר  זאת  לעומת 
(מ"ק) בצריכה ביתית עולים נכון להיום הוא 
עד  שאם  שאומר  מה  מע"מ.  ₪ כולל   7.079
היום הוצאתם על שתייה כמה מאות ₪ בחו־
דש, מהיום תוכלו להסתפק בפחות מ-7 ₪ 

לשנה בלבד, לא לחודש אלא לשנה! 
עו־ אנחנו  איך  לכם  נסביר  עכשיו 
זולה  נוחה,  בצורה  הזאת  המהפכה  את  שים 

וכייפית.
ממלאים מים בבקבוקים במקרר, ושוב 

הביתה  מגיעים  ממלאים?  ושוב  ממלאים 
המים  את  גמר  שמישהו  ומגלים  מזיעים 
נשאר  הוא  שפשוט  או  שבמקרר  בבקבוק 
על השיש לפני שעתיים? המים במקרר לא 
בדיוק  קר  או  ריק  הקומקום  קרים?  'באמת' 
ההורים  וכשאחד  למטרנה  בוכה  כשהקטן 

שלו משווע לקפה רותח?
לייצר  להם  שנמאס  מאלה  אתם  אם 
כל היום מים קרים וחמים, או שפשוט אתם 
או הילדים שותים פחות בגלל זה (וחבל...), 
המו־ הפתרון  את  מצאנו  בשבילכם  בדיוק 

שלם. 
נועם 1 במקום ה-1 - פתרון 1 לצריכת 

המים המשפחתית.
גם שותים הרבה, גם לא משלמים על 
וח־ קרים  מים  תמיד  יש  גם  שתיה,  בקבוקי 
מים מוכנים לשימושכם, ועכשיו גם שומרים 
מתנה  ומקבלים  והבטיחות  הבריאות  על 

מיוחדת.

כנסו לפרטים 
על נעם 1, 

תזמינו, תתרעננו 
ושיהיה לבריאות!

שר החינוך: "ערכי 
החינוך החרדי – 

נר לרגלינו"
את הדברים אמר פרץ בפני באי 'עולים לירושלים 4' 
• גם יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב גפני, סגני השרים 

הרב ליצמן והרב פרוש, וח"כ הרב מקלב והרב 
טסלר, הגיעו אתמול למתחם ושיבחו את ראש העיר 
משה ליאון עיריית ירושלים על הפרוייקט המרשים 

וההפקה המתוקתקת

חרי בכ :‡מ

חרדיות  משפחות  אלפי 
של  הרביעי  ביומו  אמש  השתתפו 
בין  אירוע   ,'4 לירושלים  'עולים 
בי־ החרדי  לציבור  הגדול  הזמנים 
רושלים שמתקיים זו השנה הרבי־

עית ברציפות. 
נהנו  באירוע  המשתתפים 
ואטרקציות  חוויות  משפע 
ההשקעה  גיל.  לכל  שמותאמות 
לידי  באה  העירייה  של  האדירה 
משמ־ שיפור  עם  בשטח  ביטוי 
ההופעות  במתקנים,  וניכר  עותי 
המ־ נהנו  היתר  בין  והסיורים. 
לכל  אתגרי  מפארק  שתתפים 
מתנפחים  מתחם  המשפחה, 
תערוכת  לילדים,  ג'ימבורי  ענק, 
מימד,  תלת  מיצג  מיניאטורות, 
פרסים,  נושאי  חשיבה  משחקי 
צילום  מתחם  דרבוקות,  סדנת 

ומתחם תחרויות.. 
בנוסף התקיים במקום מופע 
לירו־ מעלין  (הכל  סוחף  חושי  רב 
שלים 4), לצד ארבעה (!) מתחמים 
פינת  כולל  ירושלמי"  "ג'ונגל  של 
אקס־ חווית   , חיים  בעלי  ליטוף 

המעופפת",  "המרפסת  של  טרים 
מתחם אקשן מסעיר ואפילו מתחם 

של ים ירושלמי. 
ייצאו  מהמתחם  כן  כמו 
לא־ עלות  ללא  מודרכים  סיורים 
בירושלים.  ההיסטוריים  תרים 
העיר  דוד,  בעיר  היתר  בין  מדובר 
וקשת  צדקיהו  מערת  העתיקה, 

דוידסון. 
היום,  גם  מתקיים  האירוע 
אליו  כשהכניסה  חמישי,  יום 
תתאפשר רק למי שרכש כרטיסים 

מראש במכירה המוקדמת. 
אמש ביקרו במתחם כאורחיו 
שר  ליאון,  משה  העיר  ראש  של 
הכס־ ועדת  יו"ר  פרץ,  רפי  החינוך 
שר  סגן  גפני,  משה  הרב  ח"כ  פים 
ליצמן,  יעקב  הרב  ח"כ  הבריאות 
מאיר  הרב  ח"כ  החינוך  שר  סגן 

פרוש וח"כ הרב אורי מקלב. 
עמדו  הם  הסיור  במהלך 
של  המתוקתק  הניהול  על  מקרוב 
שיבח  גפני  הרב  המורכב.  האירוע 
ירוש־ עיריית  את  חמות  במילים 
לים והעומד בראשה על אופן קיום 
האירוע. "ממה שאני רואה ושומע 
סטנדר־ קבע   4 לירושלים  עולים 
טים חדשים של בילוי והנאה עבור 

לא  שכמותו  באופן  החרדי,  המגזר 
אחר",  מקום  בשום  למצוא  ניתן 
לי  "אין  והוסיף:  גפני  הרב  אמר 
המתוקת־ והניהול  שההפקה  ספק 
קים הם תוצאה של השקעה ואיכ־
העיר  ראש  של  אינסופית  פתיות 

משה ליאון באירוע".
התק־ פרץ,  רפי  החינוך,  שר 
בל בחום ע"י הנוכחים שהודו לו על 
החי־ משרד  של  הגדולה  התמיכה 
במ־ נאום  נשא  פרץ  באירוע.  נוך 
הדגלים  "אחד  אמר:  במהלכו  קום 
הוא  לתפקיד  כניסתי  עם  שהנפתי 
בניית גשר יציב בין המגזר החרדי 
להמשיך  בכוונתי  החינוך.  למשרד 
עם  המשותף  השיח  את  ולהוביל 
ולהתאים  החרדי,  החינוך  מנהיגי 
הייחו־ לצרכים  המענים  את  להם 
דיים שלהם. בכוונתי לסייע ולקדם 

אותם". 
לנגד  רואה  "אני  לדבריו, 
העשייה  תפארת  את  גם  עיני 
מוסדות  שמובילים  הערכית 
של  ערכים  החרדיים.  החינוך 
ומסירות.  נתינה  חמלה,  חסד, 
לרגלינו.   נר  להיות  צריכים  אלה 
לאור חשיבותם, הכרזתי כי הנו־
מערכת  את  שילווה  השנתי  שא 
הע־ הוא  הקרובה  בשנה  החינוך 
רבות ההדדית. חוסנה של חברה 
דרך  ובראשונה  בראש  נמדד 

הערך הזה ".
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
מאוד  מכובד  אירוע  "זה  ליצמן: 
מה  את  החרדי  לציבור  שנותן 
אני  מאוד.  בדרכו  לו  זכאי  שהוא 
שמח שהוא מתקיים ומברך את כל 

מי שנטלו חלק בקיומו".
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
פרוש: "האירוע הזה הוא דבר מבו־
החר־ לציבור  אמיתית  ובשורה  רך 
ראש  לסגן  להודות  רוצה  אני  די. 
דייטש  יוסי  הרב  ירושלים  העיר 
שהוא זה שיזם את הפרוייקט מל־
השנים  כל  אותו  וליווה  כתחילה 
לראש  גם  תודה  זו.  בשנה  כולל 
התגייסותו  על  ליאון  משה  העיר 

ומסירותו למען הפרוייקט".
"כבר  מקלב:  אורי  הרב  ח"כ 
שעשרות  ברציפות  שנים  ארבע 
נהנות  חרדיות  משפחות  אלפי 
בע־ אמיתית  הזמנים  בין  מחווית 
לות אפסית תודות להתגייסות של 
כבוד  תעודת  זו  ירושלים.  עיריית 

והוכחה שאפשר גם אחרת".
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ליראה את השם
ְרָאה  ד ְוַהּנוָֹרא. ְוִהנֵּה ַהיִּ ְכבָּ ּה, ְוִהיא ְלִיְרָאה ֶאת ה' ַהנִּ ה ֲחׁשּוָבה ְמאֹד, שַַׁער ָהֲעבוָֹדה ֻכלָּ ְלכּות ִמדָּ ת ַהמַּ דַּ עוֹד ִממִּ
יִהנֹּם, ֲהֵרי זוֹ ִיְרַאת  יָתה אוֹ ִמגֵּ ּסּוִרים אוֹ ִמן ַהמִּ ּה ַהִחצוִֹנים שֲֶׁהֵרי ִאם הּוא ָיֵרא ִמן ַהיִּ ֵנס בָּ ֵגם ּוְלִהכָּ ֶנת ְמאֹד ִלפָּ ְמֻסכֶּ

ָבִרים: שְׁלֹשָׁה דְּ ְחשֹׁב בִּ ִרית ְלִיְרָאה ֶאת ה'. ְוהּוא שֶׁיַּ ְרָאה ָהִעקָּ ֻעּלוֹת ֵאּלּו ִמן ַהִחצוִֹנים, ָאְמָנם ַהיִּ ל פְּ ַהִחצוִֹנים, שֶׁכָּ

ל ִנְמָצא ל ַעל כָּ תוֹ שֶׁל יוֵֹצר ַהכֹּ ֻדלָּ ָהֶאָחד - ִלְהיוֹת גְּ

ים, ְוָלֶמה לֹא ִייָרא ִמן  ֶלת, ְוֵאּלּו ֵהם שְׁלּוִחים ְקַטנִּ ב, ִמן ָהַאנָּס, ִמן ָהֵאׁש, ִמן ה ַמפֹּ ַוֲהֵרי ָהָאָדם ָיֵרא ִמן ָהֲאִרי, ִמן ַהדֹּ
ב  ֶזה ַוֲהֵרי ִאּלּו ָהָיה דֹּ ְבֶזה ְלָאדוֹן ַרב כָּ תוֹ, ְויֹאַמר ֵהיַאְך ֶיֱחָטא ָהָאָדם ַהנִּ ֻדלָּ ָניו ִמגְּ ֲחדוֹ ַעל פָּ דוֹל ְוִיְהֶיה פַּ ֶלְך ַהגָּ ַהמֶּ

תוֹ. ֲחדוֹ ּוְגֻדלָּ ֵני ֶזה לֹא ִייָרא ִמפַּ רּוְך הּוא סוֵֹבל ֶעְלּבוֹן, ִמפְּ דוֹׁש בָּ יֹאְכֵלהּו, ְוִאּלּו ַהקָּ

יט ּבוֹ ִמיד שֶׁהּוא צוֶֹפה ּוַמבִּ ָחתוֹ תָּ ה ַהשְׁגָּ ֲאשֶׁר ְיַדמֶּ ִני - כַּ ַהשֵּׁ

ָרָכיו, ִייָרא ְוִיְפַחד  ל דְּ ִמיד ִלְפֵני ַהּבוֵֹרא ְוֵעינוֹ ְפקּוָחה ַעל כָּ ְהיוֹתוֹ ְלָפָניו, ְוָהָאָדם תָּ ַוֲהֵרי ָהֶעֶבד ָיֵרא ֵמַרּבוֹ ָתִמיד בִּ
ל ִמְצוָֹתיו. ֵהיַאְך ִיְרֶאנּו ְמַבטֵּ

ל ַהנְּשָׁמוֹת ִלישִׁי - ֱהיוֹתוֹ שֶֹׁרׁש כָּ ַהשְּׁ

ֲעָשׂיו ָהָרִעים. ֶלְך ְמֻלְכָלְך ִממַּ ה לֹא ִייָרא ֵהיַאְך ִיְהֶיה ֵהיַכל ַהמֶּ ְסִפירוָֹתיו, ְוַהחוֵֹטא ּפוֵֹגם ֵהיָכלוֹ, ְוָלמָּ ן ֻמשְָׁרׁשוֹת בִּ ְוֻכלָּ

ַגם ַמֲעָשׂיו ֵהם ּדוִֹחים שְִׁכיָנה ִמְלַמְעָלה ָהְרִביִעי - ִיְרֶאה שֶׁפְּ

ְרָאה שִֶׁהיא ַכּיוֵֹצא ָבֶזה ִהיא ִיְרָאה  ה, ְוַהיִּ ְלכָּ ֶלְך ִמן ַהמַּ דוָֹלה ַהזֹּאת ְלַהְפִריד ֵחשֶׁק ַהמֶּ ְוִייָרא ֵהיַאְך ִיְגרֹם ָהָרָעה ַהגְּ
ּה. ֵבק בָּ ה ַהזֹּאת ְוהּוא דָּ דָּ ּקּון ַהמִּ ַהְמַישֶֶּׁרת ָהָאָדם ֶאל תִּ

לעשות שהשכינה תדבק בו על ידי ההתנהגות עם אשתו
ּנּו, ְוִהנֵּה ָהָאָדם  ֵרד ִממֶּ ֵבָקה ִעּמוֹ ְולֹא ִתפָּ ְהֶיה שְִׁכיָנה דְּ ח ָהָאָדם ְלַעְצמוֹ ַלֲעשׂוֹת שֶׁתִּ ה ָצִריְך ִלקַּ עוֹד ְזִהירּות ַהְרבֵּ
י  ין שְׁתֵּ ֵקָבה, ְוָהָאָדם עוֵֹמד בֵּ ד ַהנְּ ר שְִׁכיָנה ָלָאָדם ִמצַּ י ִעקַּ ָלל כִּ ֵאין ִעּמוֹ שְִׁכיָנה כְּ שִׁיָטא שֶּׁ א ָנָשׂא ִאשָּׁה פְּ עוֹד שֶׁלֹּ בְּ
ם  ֻכלָּ ִכיָנה ָהעוֶֹמֶדת ָעָליו ְלָבְרכוֹ בְּ סּות ְועוָֹנה, ְוַהשְּׁ ּנּו שְֵׁאר כְּ שְִׁמית שִֶׁהיא נוֶֹטֶלת ִממֶּ ְחּתוָֹנה גַּ ֵקבוֹת, ְנֵקָבה תַּ ַהנְּ
ל  יַע לוֹ כָּ ָאה ְלַהשְׁפִּ א ִעילָּ ֵקבוֹת, ִאימָּ י ַהנְּ ין שְׁתֵּ ְפֶאֶרת שֶׁהּוא עוֵֹמד בֵּ ִעְנַין ַהתִּ ִריתוֹ כְּ ן ְלֵאשֶׁת בְּ ן ְוַיְחזֹר ְוִיתֵּ תֵּ שֶׁיִּ
ה  ּנוָֹדע.ְולֹא ָתבֹא ֵאָליו שְִׁכיָנה ִאם לֹא ְיֻדמֶּ ין ַרֲחִמים כַּ סּות ְועוָֹנה, ֶחֶסד דִּ ּנּו שְֵׁאר כְּ ל ִממֶּ ָאה ְלַקבֵּ תָּ א תַּ ֶרְך, ְוִאימָּ ַהצֹּ

ֶאל ְמִציאּות ָהֶעְליוֹן.

ְוִהנֵּה ִלְפָעִמים ָהָאָדם ּפוֵֹרׁש ֵמִאשְּׁתוֹ ְלַאַחת ִמשְּׁלֹשָׁה ִסּבוֹת:

ה. •  ָהא' - ִלְהיוָֹתּה ִנדָּ

ל ְיֵמי ַהחֹל. ּה כָּ נָּ ּתוָֹרה ּובוֵֹדל ִממֶּ •  ַהב' - שֶׁהּוא עוֵֹסק בַּ

ֶרְך ְוׁשוֵֹמר ַעְצמוֹ ִמן ַהֵחְטא. דֶּ •  ַהג' - שֶׁהּוא הוֵֹלְך בַּ

א ְלעוָֹלם ָאָדם שֵָׁלם  א ִיְהֶיה ֶנֱעָזב ְוִנְפָרד, ֶאלָּ ֵדי שֶׁלֹּ ַחת אוֹתוֹ, כְּ ֵבָקה ּוְקׁשּוָרה ִעּמוֹ ְוֵאיָנּה ַמנַּ ִכיָנה דְּ ים ֵאּלּו ַהשְּׁ ּוִבְזַמנִּ
ֶרְך, ְוִיְהֶיה ָזִריז  ְהיוֹתוֹ יוֵֹצא ַלדֶּ ּנּו בִּ ֵרד שְִׁכיָנה ִממֶּ א ִתפָּ ֵהר שֶׁלֹּ ֶגת לוֹ, ָצִריְך ָאָדם ִלזָּ וֶּ ָזָכר ּוְנֵקָבה, ַוֲהֵרי שְִׁכיָנה ִמְזדַּ
ְהיוֹתוֹ  ֶרְך, עוֶֹמֶדת לוֹ ָתִמיד בִּ ה זוֹ שְִׁכיָנה שִֶׁהיא שְִׁמיַרת ַהדֶּ ִסבָּ ּתוָֹרה, שֶׁבְּ ֶרְך ְוֶלֱאחֹז בַּ ת ַהדֶּ ִפלַּ ל תְּ לֵּ ר ְלִהְתפַּ ְוִנְשׂכַּ
ֵליל  ְך בְּ ָראּוי. ַאַחר כָּ ה כָּ דָּ שֶׁשּׁוֵֹמר ַהנִּ ה שְִׁכיָנה עוֶֹמֶדת לוֹ כְּ ְהיוֹת ִאשְּׁתוֹ ִנדָּ ּתוָֹרה. ְוֵכן בִּ ָזִהיר ִמן ַהֵחְטא ְועוֵֹסק בַּ
ַחת ְלַמְעָלה  ִמיד ִנְפתַּ ִעיַלת ִמְצָוה הּוא. ּושְִׁכיָנה תָּ ל ֶאָחד ֵמֶהן ְזַמן בְּ ֶרְך, כָּ בֹאוֹ ִמן ַהדֶּ ת אוֹ בְּ ֵליל שַׁבָּ ָטֳהָרָתּה אוֹ בְּ
ף  ֵראשִׁית (דַּ ָפָרשַׁת בְּ ַהר בְּ זֹּ ֵרׁש בַּ ן פֵּ ם ִאשְּׁתוֹ ָראּוי ִלְפקֹד אָֹתּה ּוָבֶזה שְִׁכיָנה ָתִמיד ִעּמוֹ, כֵּ ל ְנשָׁמוֹת ְקדוֹׁשוֹת, גַּ ְלַקבֵּ
י ְזרוֹעוֹת. ָאְמָנם  ין שְׁתֵּ שִֶׁהיא בֵּ ַהְינּו כְּ ְמקוָֹמּה, דְּ ִכיָנה בִּ ְזַמן שֶַׁהשְּׁ ְוָקא בִּ ְהֶיה דַּ ִקיָדה ְלִאשְּׁתוֹ ָצִריְך שֶׁתִּ מ"ט.). ַהפְּ

ּקּון ס"ט). ֵראשִׁית (תִּ ָרשַׁת בְּ ּקּוִנים פָּ תִּ ְרׁשּו בַּ י ְזרוֹעוֹת, ָאסּור. ְוֵכן פֵּ ין שְׁתֵּ ִכיָנה בֵּ ֵאין ַהשְּׁ ּבּור שֶּׁ ְזַמן ָצַרת ַהצִּ בִּ

כ"ח לחודש

דירקטוריון בנק לאומי, בראשות ד"ר סאמר חאג' יחיא, 

החליט למנות את
 חנן פרידמן לתפקיד 

מנכ"ל לאומי
הדירקטוריון החליט היום לאמץ את המלצת ועדת האיתור, שפעלה במהלך 
החודש האחרון, ולאשר את מינויו של חנן פרידמן לתפקיד מנכ"ל לאומי, 

במקומה של רקפת רוסק עמינח

חרי בכ :‡מ

לאומי,  בנק  דירקטוריון 
חאג'  סאמר  ד"ר  בראשות 
יחיא, החליט היום על מינויו 
של עו"ד חנן פרידמן למנכ"ל 
בהתאם  וזאת  לאומי,  קבוצת 
האיתור  ועדת  להמלצות 
הבנק.  יו"ר  עמד  שבראשה 
את  בתפקיד  יחליף  פרידמן 
שכיהנה  עמינח,  רוסק  רקפת 
מאי  מאז  לאומי  כמנכ"לית 

.2012
 ,48 פרידמן,  חנן  עו"ד 
הצ־ ילדים,  ל-4  ואב  נשוי 
למעלה  לפני  ללאומי  טרף 
כיהן  תחילה  שנים,  מחמש 
של  הראשי  המשפטי  כיועץ 
הבנק  ושל  הבנק  דירקטוריון 
ראש  לתפקיד  מונה  ובהמשך 
חדש־ אסטרטגיה,  חטיבת 
בנקאית  טרנספורמציה  נות, 
הוביל  זו  במסגרת  ורגולציה. 
מהלכים  מספר  בהצלחה 
ובכללם:  בבנק,  מהותיים 
הכנסת  שטרום,  חוק  יישום 
לבנק  אסטרטגיים  שותפים 
לאומי  מכירת  ארה"ב,  לאומי 
קארד ומכירת לאומי רומניה.  
חנן פרידמן היה שותף מרכזי 
האסטר־ המהלכים  למרבית 
בש־ בלאומי  שבוצעו  טגיים 
נים האחרונות, לרבות מהלכי 
שירו־ והטמעת  ההתייעלות 
מתקדמים.  דיגיטליים  תים 
כאחראי על האסטרטגיה ופ־
עילות שלוחות לאומי בחו"ל,  
עס־ מהלכים  פרידמן  הוביל 
קיים מוצלחים במגוון תחומי 
פרידמן  הבנק.  של  הפעילות 
(בה־ ראשון  תואר  בעל  הינו 
במשפטים  ושני  צטיינות) 

מאוניברסיטת בר אילן.
 2019 יוני  חודש  בסוף 
רוסק  רקפת  גב'  הודיעה 
כהונתה  סיום  על  עמינח 
כהונה  לאחר  לאומי,  בבנק 
שנים.  כ-7  במשך  כמנכ"לית 
דירק־ מינה  יולי  בחודש 
איתור  ועדת  לאומי  טוריון 
הדירקטוריון,  יו"ר  בראשות 
ד"ר סאמר חאג' יחיא, כאשר 
היו  בה  הנוספים  החברים 
גו־ תמר  גב'  הדירקטורים 
גב'  מראני,  אוהד  מר  טליב, 
יורם  ומר  דומיניסיני  אסתר 
קיימה  האיתור  ועדת  גבאי. 
וב־ ויסודי,  אינטנסיבי  הליך 

בפני  להמליץ  החליטה  סיומו 
של  מינויו  על  הדירקטוריון 
מנכ"ל  לתפקיד  פרידמן  חנן 

לאומי הבא.
יחיא,  חאג'  סאמר  ד"ר 
"עם  הבנק:  דירקטוריון  יו"ר 
הוט־ היו"ר,  לתפקיד  כניסתי 
אחת  שהינה  משימה  עלי  לה 
החשובות ביותר לעתיד הבנק 
מינוי   - הקרובות  בשנים 
שפ־ האיתור  ועדת  מנכ"ל. 
קיימה  האחרון  בחודש  עלה 
לאפיין  מנת  על  רבים  דיונים 
את היכולות, התכונות והידע 
לנו־ הבא,  מהמנכ"ל  שנדרש 
כח האתגרים שעומדים בפני 
בכלל,  הבנקאית  המערכת 
בחנה  הוועדה  בפרט.  והבנק 
מועמדים מתוך ומחוץ לבנק, 
והגיעה  ומחו"ל,  מישראל 
הוא  פרידמן  שחנן  למסקנה 
ביותר  המתאים  המועמד 
להוביל את הבנק בתקופה זו. 
מכי־ הבנק  דירקטוריון  חברי 
רים היטב את פרידמן בהיותו 
בחמש  הבנק  הנהלת  חבר 
במהל־ האחרונות,  השנים 
מרכזיים  נושאים  הוביל  כן 
עם  צמודה  בעבודה  שבוצעו 
והם  וועדותיו,  הדירקטוריון 

עבודתו  לדרך  הערכה  מלאי 
ולתרומתו להצלחת לאומי".

לחברי  מודה  "אני 
העבו־ על  האיתור  ועדת 
לחב־ ומודה  המאומצת  דה 
אישור  על  הדירקטוריון  רי 
חנן  האיתור.  ועדת  המלצת 
מוכחות  יכולות  בעל  הינו 
ולהובלת  אסטרטגי  לתכנון 
סמוך  אני  מורכבים.  מהלכים 
להיכרותו  הודות  כי  ובטוח 
עולם  עם  חנן  של  המעמיקה 
תעשיית  ואתגרי  הבנקאות 
עם  היכרותו  לצד  הפיננסים, 
יחי־ לאומי,  ומנהלי  עובדי 

מכלול  השונות,  הבנק  דות 
הל־ וצורכי  הבנק  פעילויות 
להוביל  ימשיך  הוא   - קוחות 
גדולות  להצלחות  לאומי  את 

גם בעתיד".
עמינח,  רוסק  "הגב' 
לאומי  את  ללוות  תמשיך 
הזדמנות  וזו   ,2019 סוף  עד 
על  לב  מקרב  לה  להודות 
תרומתה ופועלה למען לאומי 
בקבו־ כהונתה  שנות  בכל 
המצויינות  ולתוצאות  צה, 

שלאומי השיג בהובלתה.“
לאישור  כפוף  המינוי 

בנק ישראל.
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נופש בעמנואל

מוקד הותיק והחינמי
לדירות בעמנואל

074-796-2594
(מענה אנושי)

mailto:hamibayam@gmail.com
mailto:baranes18@gmail.com
http://bit.ly/2HIGRQr-telechofesh
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הכנת משחק רביעיות 
משפחתי

בחסות קליכיף
מכינים כרטיסי רביעיות על המשפחה 
והסביבה שלכם לפי קטגוריות, סבים 

וסבתות, דודים ודודות, בני דודים, רכבים 
שיש במשפחה, ערים בהם ישנם נציגים של 
המשפחה וכדו' כיד הדמיון הטובה עליכם. 

על הדרך תלמדו להכיר מקרוב את כל 
המשפחה שלכם. ניתן גם להדביק על 

הכרטיסיות חלקי תמונות בכדי לשדרג והא 
לכם חפיסת רביעיות אישית ומושלמת

https://api.whatsapp.com/send?phone=+972_527656562&�������
mailto:a0527171314@gmail.com
mailto:p0527146734@gmail.com
mailto:tooty06@gmail.com
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http://bit.ly/2JF0Hyc
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

חנזכרוןירניומוןרבמעמרבייפי
ברורכבמרןרוררחנייבסי

̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

חנזכרוןירניומוןרבמעמרבייפי
ברורכבמרןרוררחנייבסי

̃י úרר ̂יúום: ו
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רובח

כנוירועיםמרוממיםמסעורחמיםיחסייויזניבזיטומירובבריטוב
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רובח

מחניוינכמרןרייבריטיין
̃י úרר ̂יúום: ו


