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ממשיך להסית
ליברמן: במאה שערים יש 120 אחוזי הצבעה 

כשהממוצע הארצי הוא 55 אחוזים בלבד

בצל המתיחות
איראן ממשיכה להפר את ההסכם הגרעין 

והגדילה את מלאי האורניום המועשר שברשותה

המתיחות בצפון
בצל החשש מתגובת החיזבאללה: ישראל סגרה את המרחב 

האווירי בצפון ובצה''ל הוכרז על עוצר יציאות ביחידות הלוחמות

מי במים
מכת הטביעות נמשכת: פעוט כבן שנה וחצי טבע בגיגית 
בחצר ביתו בתל אביב • פרמדיקים של מד''א ביצעו בו 

פעולות החייאה ופינו אותו במצב קשה לביה''ח איכילוב 

03-80-600-09 | nekuda.org.il | A80699@gmail.com

טוב לי תורת פיך

כן ירבה: כ-160,000 תלמידי ישיבות ואברכי כולל יחזרו היום אל ספסל הלימודים לאחר חופשת בין הזמנים • בצל הרדיפות: כ-8000 תלמידים 
חדשים עולים אל היכלי הישיבות הגדולות • ביטולה זהו קיומה: בי''ז באלול ייצאו התלמידים לקיים מצוות ''ככל אשר יורוך'' וייצאו לפעול ולהפעיל 

להצלחת המפלגות החרדיות בבחירות הגורליות

לפרטים >>

יכולה להיות שלך!חבילת פרסים בשווי 450,000 ₪

mailto:a80699@gmail.com
http://bit.ly/2NJlx0g
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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

ממש  של  שינוי  יחול  לא  היום: 
עומסי  ישררו  עדיין  האוויר.  במזג 

חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

חלקית  מעונן  בבוקר  מחר: 
קלה  ירידה  תחול  נאה.  ויעשה 

בטמפרטורות.
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להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com
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החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooooooom

אני לדודי ודודי לי
לראש  הכנה  שמהווה  החודש  אלול,  חודש 
ימי  ולעשרת  כיפור  ליום  הדין,  השנה-יום 
תשובה, הינו חודש של קירבה מיוחדת בין 
ביטוי  לידי  גם  הבאה  לאלוקיו  ישראל  עם 

בראשי התיבות א-ני ל-דודי, ו-דודי ל-י.

לחודש  נוספים  סימנים  נתנו  הקדמונים 
אלול - בפסוק: ומל ה' אלוקיך א-ת ל-בבך 
חודש  שהוא  להורות  זרעך.  ל-בב  ו-את 

התשובה.

ל-רעהו  א-יש  בפסוק  רמזו  נוסף  ורמז 
הע־ תיקון  על  לרמז  ל-אביונים,  ו-מתנות 

ניינים שבין אדם לחברו בתקופה זו.

לאחר שנשתברו הלוחות, משה עלה בפעם 
השלישית להר סיני בראש חודש אלול, על 
מנת לקבל את הלוחות השניים וירד לאחר 
ארבעים יום ביום כיפור. מאז, ימים אלו הם 

ימי רחמים ורצון.

בספרי החסידות נאמר כי חודש זה הוא זמן 
בו "המלך בשדה". משל למלך המגיע לשדה 
אל העם המקבל את פניו ואז רשאים כולם 

לצאת להקביל את פניו.

דבר המערכת 

כן, אבל
לעצ־ סיגלו  הישראליים  הפוליטיקאים 
להם  המאפשרות  טכניקות  מכבר  זה  מם 
נוגע  שזה  ככל  עם"  וללכת  בלי  "להיות 

לשמירת התורה והמצוות.

להגיד  יכול  נתניהו  הממשלה  ראש 
בנאומיו ברוך השם, אך בד בבד לא לחיות 
ראש  בעולם.  הקב"ה  של  מציאותו  את 
הממשלה יכול לספר על חברותא שיש לו 
עם אישיות מוכרת בציונות הדתית, ויחד 
עם זאת לסעוד את לבו במסעדות טריפה 

בזמן ביקורו בחו"ל.

גנץ  בני  הממשלה  ראשות  על  המתמודד 
אינו שונה בהרבה. בראיון לערוץ 13 אמר 
שקרה  טוב  הכי  הדבר  זה  "השבת  כי  גנץ 
הפריע  לא  זה  אך  כלשונו,  ישראל",  לעם 
ציבורית  תחבורה  בעד  הוא  כי  לומר  לו 
כן,  אם  השבת  שצריך.  במקומות  בשבת 
ביכו־ כשיהיה  אבל  מאוד,  טוב  דבר  היא 
אין  בשמירתה.  לפגוע  מתכוון  הוא  לתו 

יותר 'להיות עם וללכת בלי' מזה.

לצדם  למשוך  מקווים  הם  אחד,  מצד  כך 
להש־ פתח  ולהותיר  המסורתיים  את 
תתפות החרדים בקואליציה שיקימו, וגם 
החי־ מהציבוריות  חלקים  לצדם  להותיר 
החרדים  לעמדות  מתנגדים  אשר  לונית 

בעניין.

פרשנות // אברהם ויסמן 

ממשיך להסית:

ליברמן: במאה שערים יש 
120 אחוזי הצבעה

הודיע כי יתחיל בקמפיין גיוס משקיפים לקלפיות חרדיות

מ‡: ח. פרנ˜ל

אביגדור  ביתנו,  ישראל  יו''ר 
ההסתה  במסע  המשיך  ליברמן, 
כי  השבוע  בסוף  ואמר  המופרע, 
גיוס  בקמפיין  היום  לצאת  בכוונתו 
במ־ קלפיות  על  לפיקוח  מתנדבים 
הטי־ את  דחה  ליברמן  החרדי.  גזר 
עונים על חדירה לפרטיות ואמר כי 
אז  מצלמה,  יש  ברחוב  מקום  "בכל 
לא נכון לדבר על פרטיות". לדבריו, 
יש "כל מיני דילים מוזרים" במגזר 
הערבי ובמגזר החרדי. "במאה שע־
רים אחוז ההצבעה הוא 120 אחוז, 
מסתכל  אתה  המתים.  תחיית  יש 
סביב  וזה  חילוניים,  ביישובים  פה, 
בסלון  לשבת  מספיק  לא  אחוז.   55

ולקטר". הסית ליברמן.
לי־ המשיך  דבריו  בהמשך 
בממשלת  רק  יתמוך  כי  ברמן 
עם  לשבת  מוכן  "לא  אחדות, 
עם  לא  וגם  והחרדים,  המשיחיים 

הד־ והמחנה  המשותפת  הרשימה 
מוקרטי". לדבריו, "יש רק אופציה 
אחת - ממשלה לאומית ליברלית 
ממשלה  בשום  נשב  לא  רחבה. 
בבחירות  היחידה  השאלה  אחרת. 
ביתנו,  ישראל  בין  היא  הקרובות 
לבין ישראל של סמוטריץ', ליצמן 
טענתו,  על  חזר  ליברמן  ודרעי״. 
פגישות  סבב  אחרי  "אם  שלפיה 

ממליצים   61 אין  נתניהו  אצל 
אותו  יחליפו  שלמחרת  ברור   -
פחות  תוך  עוברים  אנחנו  בליכוד. 
בחירות  מערכות  שלוש  משנה 
וחצי. אף אחד לא ילך לשום מע־
רכת בחירות נוספת, פשוט יחפשו 
מועמד אחר. לי הרבה פחות חשוב 
מי יהיה ראש ממשלה ויותר חשוב 

איזו ממשלה תקום".

לאור המתיחות בצפון: 

צה"ל תגבר כוחות; החלפת 
דובר צה"ל התעכבה

בימים האחרונים נצפו בכבישי הצפון סוללות תותחים על מובילים שעשו את 
דרכם אל הגבול • צה"ל הורה לסגור חלק מהמרחב האווירי באזור לטיסות 
אזרחיות • ההערכה: נסראללה נחוש להגיב על ההשפלה שחווה בדאחייה

מ‡: מ. יו„

הביטחוני  המצב  בעקבות 
בגבול הצפון, בשבוע החולף קיימו 
ומודיעין  ים  אוויר,  יבשה,  כוחות 
מוכנותם  שיפור  לשם  תרגילים 
פיקוד  במרחב  תרחישים  למגוון 
נמסר  כך   - הגליל  ועוצבת  הצפון 

אתמול מדובר צה"ל. 
עוד נמסר כי במסגרת הערכת 
התרגיל  דחיית  על  הוחלט  המצב 
השנייה  למחצית  שתוכנן  הצה״לי 
של השבוע. התרגיל אוחד עם התר־
גיל המטכ״לי שמתוכנן לשבוע השני 
לס־  8-12 בתאריכים  החודש,  של 
שהוזמנו  המילואים  אנשי  פטמבר. 
מועדי  על  הודעה  קיבלו  לתרגיל 
התרגיל  המעודכנים.  התייצבותם 
וכוננות  כשירות  על  לשמור  נועד 
כחלק  מראש  ותוכנן  צה"ל  כוחות 

מתוכנית האימונים לשנת 2019.
הרמטכ"ל  החליט  כך,  בתוך 
דובר  כי  כוכבי  אביב  רב-אלוף 
מנליס,  רונן  תת-אלוף  צה״ל, 
שמועד החלפתו תוכנן ליום שלי־
שי הקרוב, יישאר לפי שעה בתפ־
קידו. מועד החלפתו בתפקיד, על 
ידי תת-אלוף הדי זילברמן, יקבע 

בהמשך. 

בצפון,  המתיחות  בעקבות 
יציאות  עוצר  על  בחמישי  הוחלט 
הלוחמות.  מהיחידות  חלק  של 
ברעם,  אמיר  הצפון,  פיקוד  אלוף 
עם  המתיחות  בעקבות  נפגש 
הצפונית.  בגזרה  רשויות  ראשי 
מחוז  מפקד  השתתפו  בפגישה 
אלוף-מש־ העורף,  בפיקוד  צפון 
והגנה  עורף  וקציני  בר,  איציק  נה 
במהלך  הצפון.  בפיקוד  מרחבית 
המפגש הציג האלוף ברעם לראשי 
הרשויות את עיקרי הערכת המצב 
והיערכות הכוחות, למול השמירה 
״אני  האזרחי.  בעורף  השגרה  על 
הרשויות  לראשי  הערכה  מלא 

על  וגם  השיח  על  השותפות,  על 
שמצביעות  השקולות  התגובות 
על מנהיגות אזרחית חזקה", אמר 

ברעם. 
אזרחית  ושגרה  חיים  "קיום 
לא סותרים את העובדה שצריכים 
מחו־ ולהיות  לחירום  גם  להיערך 
במר־ וליחידות  למפקדים  ברים 
התיירות,  שאתרי  מדגיש  אני  חב. 
נמצאים  והאירועים  הפארקים 
אנו  מלאה.  בשגרה  ומתקיימים 
ואם  האפשרויות,  לכל  נערכים 
נידרש נגיב. לכן אני לא יכול שלא 
לתוך  הרשויות  ראשי  את  להכניס 

העניין".

https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
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הליכוד עתר לוועדת הבחירות 
נגד היועמ''ש

בליכוד טוענים כי ההדלפות מחקירות נתניהו מנוגדות לחוק ונועדו להחליף את השלטון

מ‡: ח. פרנ˜ל

שישי  ביום  הגישה  הליכוד  מפלגת 
נגד  המרכזית  הבחירות  לוועדת  עתירה 
המשפטי  היועץ  ונגד  החדשות  חברת 
"ההדל־ בשל  מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
פות הבלתי חוקיות שנועדו לפגוע בשלטון 
הימין ובהצלחת הליכוד בבחירות". בעתי־
רה נכתב: "אנו ניצבים לפני מציאות חסרת 
תקדים, בה זמן קצר לפני הבחירות מודל־
מגמ־ בצורה  חקירה  חומרי  ערב  ערב  פים 
תית וחלקית. השכל הישר וההיגיון מורים 
תימשכנה  האסורות  ההדלפות  אם  כי  לנו, 
שמראות  כפי  שאת,  ביתר  תגברנה  ואף 

ההדלפות של הימים האחרונים, הן עלולות 
להשפיע על דעת הציבור באופן הנוגד את 

הדין ואת תכלית חקיקת דיני הבחירות".

העתירה באה בעקבות חשיפת תמלילי 
חקירות רה''מ ומעורבים נוספים בתיקיו השו־

נים של נתניהו ע''י כתב החדשות גיא פלג.

נשיא לבנון מבהיר: 
''לבנון איננה עוד 
אדמה מופקרת''  

לדבריו, ביכולתה של ארצו לגרש צבאות זרים 
מאדמתה 

מ‡ ‡ברהם ויסמן

נשיא לבנון, מישל עאון, הבהיר 
כי ארצו איננה עוד מדינה מופקרת. 
הטרור  ארגון  עם  מזוהה  אשר  עאון 
עוד  איננה  "לבנון  אמר:  חיזבאללה 
לגרש  יש ביכולתנו  מופקרת,  אדמה 

על  ולשמור  מאדמתנו  זרים  צבאות 
במדינה".  ותרבותינו  עצמאותנו 
הישראלית  "התוקפנות  אמר,  עוד 
שבה  המשותפת  והעמדה  לבנון,  על 
הפו־ הקשת  מכל  לבנון  אנשי  נקטו 
ליטית, מוכיחות את זכותה הטבעית 

של לבנון להגן על עצמה".

בעקבות התקיפה 
הישראלית: חיזבאללה 

מאיים בתגובה 
מועצת הביטחון חידשה את המנדט של כוח יניפי"ל

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בת־ מאיים  חיזבאללה  ארגון 
שמיוחסת  הרחפנים  למתקפת  גובה 
לישראל ברובע הדאחייה שבביירות: 
חיז־ עם  המזוהה  לבנוני  עיתונאי 
חיזבאללה  פעולת  כי  פרסם  באללה 
הראשונה  רק  היא  בקרוב  שתבוא 
העיתונאי,  של  הדיווח  לפי  בסדרה. 

איברהים אל-אמין, התגובה של חי־
זבאללה אשר תבוא בימים הקרובים 
כאשר  בסדרה,  הראשונה  רק  היא 
בתגובתה  תלויות  הבאות  הפעולות 

של מדינת ישראל.
והמתי־ הללו  הדברים  ברקע 
חות הכבדה באזור, מועצת הביטחון 
של  המנדט  את  חידשה  האו"ם  של 

כוח יניפי"ל בשנה נוספת.

ארגון חיזבאללה: 
הרחפנים שפגעו 
ברובע הדאחייה 

הגיעו מהים
שרידי הרחפנים הועברו לידי צבא לבנון

מ‡ ‡ברהם ויסמן

הרחפנים שפגעו ברובע הדא־
שיט  מכלי  המריאו  שבביירות  חייה 
ישראל שנע בים, סמוך לחופי לבנון. 
השיעי  הטרור  בארגון  טוענים  כך 
"אל  ברשת  דיווח  לפי  חיזבאללה. 

מנאר", הרחפנים המריאו מכלי שיט 
ישראלי ומשם חדרו ללבנון.

לפי דיווח נוסף, שרידי הרחפנים 
הועברו לצבא לבנון על ידי חיזבאללה. 
מהיכן  להבין  ינסה  לבנון  צבא  כעת 

חדרו הרחפנים לשטח המדינה. 
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דו''ח: איראן ממשיכה להפר את 
הסכם הגרעין

איראן הגדילה את מלאי האורניום המועשר

מ‡ ‡ברהם ויסמן

דו"ח שפרסמה סוכנות הידיעות לא־
ממשיכה  איראן  כי  מראה  אטומית,  נרגיה 
להפר את הסכם הגרעין שנחתם בינה לבין 
המעצמות ב-2015. מהדו"ח עולה כי איראן 
ממשיכה להתקדם בתכניתה הגרעינית, וכי 
המועשר  האורניום  מלאי  את  הגדילה  היא 
משאושר  גדולות  טיהור  לרמות  זיקקה  וכן 

לה לפי ההסכם. 
נסיגתה  על  הודעה  איראן  כזכור, 
הסכם  במסגרת  עמה  שנחתמו  מעקרונות 
הגרעין, זאת בעקבות הפרישה האמריקנית 
מההסכם וחוסר שביעות הרצון של איראן 
לטענת  כאשר  אירופה,  של  מהתנהלותה 
כדי  די  עשו  לא  האירופאים  האיראנים, 

האמריק־ הסנקציות  מול  לאיראן  ניות.לסייע 

שר החוץ הלבנוני 
לעמיתו הגרמני: לא 
נסכים לקבל תקיפה 

ישראלית בשטחנו
השר הגרמני אמר כי ארצו מסכימה לפעול כדי 

להרגיע את הרוחות

מ‡ ‡ברהם ויסמן

עם  שוחח  הלבנוני  החוץ  שר 
התקיפה  ברקע  הגרמני  עמיתו 
שמיוחסת לישראל ברובע הדאחייה 
שבביירות. בשיחה שערך השר הל־
בנוני, ג'ובראן באסיל, עם שר החוץ 
הגרמני הייקו מאס, אמר באסיר כי 
תקדים  לקבל  מוכנה  איננה  ארצו 
בת־ שהתרחש  כפי  זה,  מעין  מסוכן 
קיפה הישראלית על רובע הדאחייה 

בביירות.
הישרא־ הרחפנים  "מתקפת 

מסוכן  תקדים  היא  בביירות  לית 
זו  לקבל.  יכולה  לא  שלבנון  מאוד 
על  המאיימת  חדש  מסוג  הפרה 
בכל  הלבנונים  של  ורכושם  חייהם 
לחזור  ישראל  על  לפיכך,  נתון.  זמן 
מאז  שקיימת  הרגיעה  למשוואת 
הבי־ מועצת  החלטת  תחת   2006
לא  לבנון   .1701 האו"ם  של  טחון 
משוואה  שינוי  תאפשר  ולא  תקבל 

זו", אמר באסיל.
ארצו  כי  הבהיר  מצדו  מאס 

מסכימה לפעול להרגעת הרוחות. 

פועל עבודה 
נהרג בגן אירועים 

בשרון
ההרוג, אזרח אריתראי, נפגע בראשו מחפץ כבד 

במהלך עבודתו ומותו נקבע במקום • לפני כן באותו 
היום נפצע בינוני פועל מחפץ שנפל מגובה באשדוד

מ‡: מ. יו„

פועל כבן 30, אזרח אריתראי, 
נהרג בסוף השבוע שעבר לאחר שנ־
שנפל עליו במהלך  כבד  מחפץ  פגע 
בשרון.  אירועים  באולם  עבודות 
הע־ למקום  שהגיע  מד"א  של  צוות 
פעולות  וביצע  רפואי  טיפול  לו  ניק 
מותו  את  לקבוע  נאלץ  אך  החייאה, 

במקום. 
סיפר  עידן  מד"א  פרמדיק 
"כשהגענו  סיפר:  למקום  שהגיע 
ראינו גבר כבן 30 שוכב בתוך האולם 
חבלת  עם  הכרה  מחוסר  כשהוא 
שהיו  ואחות  כשרופא  קשה  ראש 
במקום מבצעים בו פעולות החייאה 
הר־ הטיפול  את  המשכנו  בסיסיות. 

הנשמות  תרופות,  מתן  שכלל  פואי 
זמן  כעבור  לצערנו  אבל  ועיסויים 

ממשוך נאלצנו לקבוע את מותו". 
לפני כן, פועל בן 27 נפצע קל-
מגובה  שנפל  חפץ  מפגיעת  בינוני 
באש־ עמר  ג'ו  ברחוב  בנייה  באתר 
אסו־ החולים  לבית  פונה  הוא  דוד. 
תא בעיר כשהוא בהכרה מלאה עם 
חירום  רפואת  חובשת  בגב.  חבלה 
לאתר  "כשהגענו  סיפרה:  במד"א 
בהכרה  הפצוע  את  ראינו  הבניה 
בגבו  נחבל  שהוא  לנו  סיפרו  מלאה. 
פר־ עם  יחד  הקרקע.  על  והתיישב 
לאירוע  כן  גם  שהוזנק  מד"א  מדיק 
ביצענו בדיקות רפואיות ראשוניות, 
העלנו את הפצוע לאמבולנס ופינינו 

אותו במצב יציב לבית החולים".
om |m 0

mailto:kfar.shira10@gmail.com
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בנט: צריכה להיות סיבה קיצונית 
כדי שלא אתמוך בחסינות לנתניהו

לדבריו, האינטרס העליון שידריך אותו הוא שמירה על יציבות שלטונית בישראל

מ‡: ח. פרנ˜ל

'ימינה',  ומראשי  לשעבר  החינוך  שר 
אם  כי  שבוע  בסוף  בראיון  אמר  בנט,  נפתלי 
נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה והיועמ"ש 
יחליט על הגשת כתב אישום נגדו, הוא ככל 
הנראה יתמוך במתן חסינות לראש הממשלה. 
"הצורך הגדול ביותר של מדינת ישראל עכ־
ממשלה  יש  "אם  בנט.  טען  יציבות",  זה  שיו 
כדי  קיצוני  מאוד  משהו  שיהיה  צריך  יציבה 
טען  שבעבר  בנט,  לחסינות".  אתנגד  שאני 
הוא  נתניהו,  נגד  אישום  כתב  של  שבמקרה 
מדובר  שכעת  הסביר  מעשיו,  את  ישקול 
במצב חדש משום שמדובר בבחירות שניות. 
"אני לא מתכוון שמדינת ישראל תהיה איזה 
לב־ הולכת  שנה  חצי  שכל  בננות  רפובליקת 
אינטרס  "זה  לשעבר.  השר  הסביר  חירות", 
ישראל".  מדינת  של  בליבה  שנמצא  לאומי 
בנט טען שהסיבה ששאלת החסינות מונחת 
לאזן  הצורך  היא  הכנסת  חברת  של  לפתחם 
של  אינטרס  "יש  השונים.  האינטרסים  בין 
ניקיון טוהר מידות ויש אינטרס של לנהל את 
שמאוימת  בעולם  ביותר  המורכבת  המדינה 
אמר. "כשאתה  ולבנון",  סוריה  עירק  ידי  על 
מאזן, צריך לקחת את הכל בחשבון, אם מדו־

בר על עבירה פלילית חמורה, זה משהו אחד, 
אם מדובר על דברים אחרים זה סיפור אחר".
לחיבור  גם  בנט  התייחס  בהמשך 
"הימין  ימינה:  עם  החדש  הימין  של 
בכנ־ עצמאית  כמפלגה  תפעל  החדש 

עצמאית  כמפלגה  ובכלל  הקרובה  סת 
מו"מ  ננהל  טווח", אמר. "אנחנו  ארוכת 
הבית  עם  משותף  באופן  קואליציוני 
המ־ בתחום  אבל  חכם,  זה  כי   - היהודי 

דיני אנחנו שונים".

 10%
12.9*

*

12.9*

02-997-40-50
all@allgift4u.com

| WWW.ALLGIFT4U.COM052-767-7270

הרוגה בתאונה עם משאית בכביש 90
נהג המשאית שהתנגש חזיתית ברכב הפרטי נפצע קל • הנהגת נלכדה במושבה ומותה נקבע במקום

מ‡: מ. יו„

שישי  ביום  נהרגה   30 כבת  אישה 
רכב  בין  חזיתית  דרכים  בתאונת  האחרון 

פרטי למשאית בכביש 90 לכיוון צפון. נהג 
המשאית נפצע קל.

במ־ שהייתה  אדום  דוד  מגן  חובשת 
קום סיפרה כי האישה הייתה לכודה במושב 

בתאונת  "מדובר  מעוך:  היה  ורכבה  הנהג 
קשה מאוד. הנהגת הייתה מחוסרת  דרכים 
אלא  לנו  נותר  לא  חיים.  סימני  וללא  הכרה 

לקבוע את מותה".

מצרים הציעה 
לחמאס הפסקת 
אש ארוכת טווח 

עם ישראל
לפי העיתון אל אחבאר הוצע שקט עם ישראל תמורת 

שיפור המצב ברצועת עזה • המצרים הזהירו את 
ארגון הטרור שבישראל רציניים בנוגע לאיום בעימות 

צבאי • חמאס: לא יכולים להבטיח את השקט

מ‡: מ. יו„

אח'באר  אל  הלבנוני  העיתון 
כי  האחרון  השבוע  בסוף  דיווח 
הפסקת  לחמאס  הציעה  מצרים 
אש ארוכת טווח עם ישראל, תמו־
והכ־ ההומניטרי  המצב  שיפור  רת 
המצ־ הדיווח,  לפי  ברצועה.  לכלי 
רים הזהירו את ארגון הטרור שרוב 
בנוגע  רציניים  בישראל  הבכירים 
לאיום בעימות צבאי אם יימשך ירי 
הגי־ לא  חמאס  משלחת  הרקטות. 
בה להצעה אך הבטיחה כי תעביר 

אותה להנהגת הארגון.
בחמאס מצידם הבהירו שירי 
על  נעשה  לא  לאחרונה  הרקטות 
ידם, והוא התרחש בעקבות הלחץ 
שאינם  הדגישו  הם  הרצועה.  על 
יוכ־ לא  אך  במלחמה  מעוניינים 
הלחץ  אם  השקט  את  להבטיח  לו 

והמתקפות יימשכו.
"אל- בעיתון  דווח  אמש 
בכי־ משלחת  כי  אל-ג'דיד"  ערבי 
מסר  העבירה  בקהיר  חמאס  רי 
מצרים  באמצעות  לישראל  תקיף 
והזהירה כי כל תקיפה נגד תושבי 
"הסכם  קשה.  בתגובה  תיענה  עזה 
הרגיעה נכתב בדם ואנחנו מוכנים 
בכל  ישראל  עם  לעימות  להיכנס 

עת", כך נאמר למתווכים בקהיר. 
מילאו  כי  טוענים  בחמאס 
שהפחיתו  בכך  בהבנות  חלקם  את 
את האלימות בהפגנות הגדר בימי 
התבערה,  בלוני  שיגור  ואת  שישי 
הש־ צמצמה  מצדה  ישראל  ואילו 
לרצועה.  הדלק  אספקת  את  בוע 
כי  לעיתון  אמרו  מצריים  מקורות 
של  הקשרים  מן  מסתייגים  בקהיר 
חיזבאללה  ועם  איראן  עם  חמאס 

על רקע המתיחות בגבול הצפון.

אמש בחצות: 
מחיר הדלק ירד 

ב-19 אגורות
משרד האנרגיה הודיע כי מחיר ליטר בנזין יעמוד 
על 6.07 שקלים מ-1 בספטמבר • במהלך חודש 

אב נרשמה עלייה של כ-9.33% במחיר הבנזין באגן 
הים התיכון, מה שהשפיע לחיוב על מחיר הבנזין 

שנמכר בתחנות

מ‡: יר‡ל לבי‡

אגו־ ב-19  ירד  הבנזין  מחיר 
המחיר  בחצות.  מאמש  החל  רות 
על  יעמוד  בנזין  ליטר  של  המרבי 
וב־ עצמי,  בשירות  שקלים   6.07
שירות מלא מחירו יעמוד על 6.27 

שקלים.
מוקדם יותר השבוע העריכו 
נפילת  כי  האנרגיה  בענף  בכירים 
מחירי  וירידת  הדולר  של  ערכו 
משמעותית  להוזלה  יובילו  הנפט 

בסך כ-20 אגורות לליטר בנזין.
מעלה  המשרד  בנתוני  עיון 
ירידה  נרשמה  אוגוסט  שבמהלך 
באגן  הבנזין  במחיר  כ-9.33%  של 
לחיוב  שהשפיע  מה  התיכון,  הים 

בתחנות  שנמכר  הבנזין  מחיר  על 
כמעט  נותר  הדולר  שער  הדלק. 
ללא שינוי. כך או כך מהיום ראשון 
ימשיך  הדלק  של  המיסוי  שיעור 
להיות גבוה והוא יתקבע לרמה של 

65 אחוז ממחיר כל ליטר בנזין.
מאז  הבנזין  מחירי  שינויי 
 - ינואר  הלועזית:  השנה  תחילת 
פברואר  אגורות;   18 של  ירידה 
מרץ  אגורות;   8 של  התייקרות   -
אפ־ אגורות;   21 של  התייקרות   -
אגורות;   20 של  התייקרות   - ריל 
אגורות;  של 19  התייקרות   - מאי 
יולי  אגורות;   14 של  ירידה   - יוני 
- ירידה של 12 אגורות; אוגוסט - 

התייקרות של אגורה אחת.
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נסראללה מאיים: "התגובה נגד 
ישראל תגיע מלבנון"

מזכ"ל חיזבאללה נשא אמש דברים ברקע המתיחות הביטחונית בגבול הצפון, במהלכם הכריז כי יפיל 
מל"טים ישראליים שיחדרו לשטח האווירי של מדינתו • נסראללה הכחיש את חשיפת צה"ל בדבר 
פרויקט הטילים המדויקים של הארגון והכריז: "יש לנו בלבנון מה שאנחנו צריכים בשביל כל עימות"

מ‡: מ. יו„

בגבול  הביטחונית  המתיחות  ברקע 
נסראללה  חסן  חיזבאללה  מזכ"ל  הצפון, 
תגיע  ישראל  נגד  "התגובה  כי  אמש  איים 
נס־ הכריז  הערב  שנשא  בנאום  מלבנון". 
ראללה כי התגובה הראשונה תהיה להפיל 
מל"טים ישראליים. "ישראל צריכה לדעת 
שהמרחב האווירי שלנו לא פתוח למל"טים 
ואת  המקום  את  תבחר  ההתנגדות  שלה. 
הנק־ המל"טים.  את  להפיל  הנכונים  הזמן 
בלתי  היא  הישראלית  התוקפנות  על  מה 

נמנעת".
אחריות  למעשה  קיבל  "נתניהו 
ובעיראק  בלבנון  בסוריה,  התקיפות  על 
נסראללה  תקף  פוליטיים",  מניעים  מתוך 
כמו  נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  את 
לבכירי  הודה  השיעי  הארגון  מזכ"ל  כן, 
בביירות  הפיצוץ  גינוי  על  לבנון  ממשלת 
שיוחסה לישראל. לדבריו, "העמדה שהבי־
עו גורמים רשמיים ובכירים בלבנון חשובה 
מאוד, מאחר והאויב שואף להסית אנשים 
את  להשאיר  רוצים  אנחנו  ההתנגדות.  נגד 

האויב מבולבל כפי שהוא עכשיו".
תשתית  את  שלשום  חשף  צה"ל 
פרויקט הטילים המדויקים של חיזבאללה. 
לוואלה! NEWS נודע כי הפיצוץ שאירע 

בליל שבת ברובע הדאחיה בביירות, מעוז 
לעיכוב  וגרם  ברכיבים  פגע  חיזבאללה, 
נסראללה  זאת,  עם  בפרויקט.  משמעותי 
לדיוק  מפעלים  לנו  "אין  כי  הערב  טען 
מה שאנחנו צריכים  לנו בלבנון  יש  טילים, 

בשביל כל עימות".
בשבוע שעבר איים נסראללה לנקום 
את מותם של שני פעילי הארגון על אדמת 
הרחפנים  בפיגוע  מעורבים  שהיו  סוריה, 

של כוח קודס האיראני, ואת פיצוץ הרכיב 
אותה  בביירות,  מדויקים  טילים  לייצור 

ייחס לישראל.
ראש ממשלת לבנון, סעד אל-חרירי, 
כי  לברוב  סרגיי  הרוסי  החוץ  לשר  אמר 
לה־ להביא  עלולה  הישראלית  התקיפה 
צפויות.  בלתי  תוצאות  עם  מסוכנת  סלמה 
נשיא המדינה, מישל עאון, טען כי התקיפה 

שיוחסה לישראל היא "הכרזת מלחמה".

ישראל תחדש במלואה את 
הזרמת הסולר לעזה

השבוע צמצמה ישראל בחצי את כמות הסולר הקטרי שהזרימה לתחנת הכוח, בשל ירי הרקטות 
לשדרות • לדיווח שפורסם באתר החדשות סווא, אין אישור רשמי מישראל

מ‡: מ. יו„

סווא  הפלסטיני  החדשות  אתר 
רא־ יום  היום,  תחדש  ישראל  כי  דווח 
הסולר הקטרי  הזרמת  את  שון, במלואה 
לתחנת הכוח ברצועת עזה. לדיווח, הנ־
רשמי  אישור  אין  באו"ם,  מקור  על  שען 

מישראל.
ישראל  צמצמה  שעבר  בשבוע 
בחצי את כמות הסולר שהזרימה לתחנת 
אתר  לשדרות.  הרקטות  ירי  בשל  הכוח, 
אתמול  דיווח  אחר  פלסטיני  חדשות 
חמאס  לפני  התחייבה  שמצרים  בבוקר 

מהש־ החל  כסדרו  לעזה  יזרום  שהסולר 
בהפג־ האלימות  שתופחת  בתנאי  בוע, 

נות הגדר בימי שישי.
המ־ בפני  השבוע  הבהירו  בחמאס 
האחרונים  בימים  הרקטות  ירי  כי  צרים 
בעק־ התרחש  והוא  ידם,  על  נעשה  לא 
הארגון  אנשי  הרצועה.  על  הלחץ  בות 
הדגישו שאינם מעוניינים במלחמה, אך 
הלחץ  אם  השקט  את  להבטיח  יוכלו  לא 

והמתקפות יימשכו.
אלה  בימים  עוסק  חמאס  במקביל, 
ברצועה.  הסלפים  הפעילים  בריסון 
כי  חדשות  לכאן  אמר  פלסטיני  מקור 

מנגנוני הביטחון של חמאס איתרו היום 
מטען חבלה באחד מרחובות העיר עזה, 
וניטרלו אותו. זאת לאחר שני הפיצוצים 
השבוע בעיר, שהביאו למותם של שלו־

שה שוטרים פלסטינים.
הפיצוצים  מאז  כי  מדווחים  בעזה 
סלפים,  פעילים  עשרות  חמאס  עצר 
האיסלאמי,  מהג'יהאד  פרשו  מהם  כמה 
על  הג'יהאד.  שורות  מתוך  פעלו  וכמה 
מהאחראים  שניים  מהמקורות,  אחד  פי 
הצ־ בזרוע  קורס  סיימו  בעיר  לפיצוצים 
באית של הג'יהאד האסלאמי ימים ספו־

רים קודם לכן.

10 פצועים בתאונת 
דרכים קשה 

בזרזיר שבצפון
שלושה בני אדם נפצעו קשה, בהם פעוטה כבת 3 • 

פעוטה נוספת בת כשנה נפצעה בינוני יחד עם צעיר בן 
18 • חמישה בני אדם נוספים נפצעו קל
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עשרה בני אדם נפצעו בתאונת 
שלו־ שבצפון.  לזרזיר  סמוך  דרכים 
שה בני אדם נפצעו קשה, בהם פעו־
שנה  כבת  נוספת  פעוטה  בת 3.  טה 
בן 18.  צעיר  עם  יחד  בינוני  נפצעה 
חמישה בני אדם נוספים נפצעו קל. 

כוחות מד"א הגיעו למקום והעניקו 
טיפול רפואי לפצועים. 

הפעוטה בת ה-3 וגבר נוסף בן 
30 פונו במסוק לבית החולים רמב"ם 
בחיפה. הצעיר בן ה-18 פונה גם כן 
נמרץ.  טיפול  בניידת  החולים  לבית 
שבעת הפצועים הנוספים פונו לבית 

חולים העמק בעפולה. 

האם החיידק 
האלים 

מאוסטרליה 
בדרך לישראל?

תקופת התפרצות השפעת מתקרבת לישראל, אך 
באוסטרליה הרחוקה היא כבר פרצה והפכה למגפה 

של ממש

מ‡: יר‡ל לבי‡

התק־ בכלי  דיווחים  פי  על 
האלים  החיידק  המקומיים  שורת 
מאוסטרליה זו המגפה השנייה בגו־
דלה שידעה היבשת, עם מאות אלפי 

נדבקים ומאות נפטרים.
השפעת  של  התפרצותה 
אמנם  היא  זו  בתקופה  באוסטרליה 
שגרתית, שכן מגפת השפעת מקדי־
מה שם את המערב במספר חודשים 
שא־ לכך  הסיבה  גם  זו  שנה.  מידי 
מידי  עוקב  העולמי  הבריאות  רגון 
בכדי  המקומית  השפעת  אחרי  שנה 
לכלל  חיסונים  עם  כראוי  להיערך 
הבריאות  "ארגון  המערב.  מדינות 
העולמי לרוב עוקב אחרי התחלואה 
הרכב  את  ומתאים  באוסטרליה 
שה־ כך  שם.  שתקפו  לזנים  החיסון 
בזנים  אפקטיבי  להיות  צפוי  חיסון 

הנכונים", כך מסבירה ד"ר ביביאנה 
חזן, ראש היחידה למחלות זיהומיות 

בבית החולים העמק.
נרחב,  חיסונים  מבצע  לקראת 
החו־ קופות  אלה  בימים  מצטיידות 
לים בישראל עם מאות אלפי חיסו־
נים, יותר משנה שעברה. כך למשל, 
חיסונים,  אלף   450 'מכבי'  הזמינה 
המקבי־ בתקופה  אלף   420 לעומת 
לה אשתקד. 'מאוחדת' הזמינה 250 
אשתקד.  אלף   226 לעומת  אלף, 
'לאומית' הזמינה 115 אלף חיסונים, 
לעומת 105 אלף בתקופה המקבילה 
הגדולה  הקופה  'כללית',  אשתקד. 
בישראל, הזמינה לא פחות ממיליון 
ו-100 אלף חיסונים, לעומת מיליון 
אצל  ישירות  ניתן  החיסון  אשתקד. 
אחיות המרפאות, ללא מרשם, ללא 

הפניה וללא תור.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מטענים ורימונים במהומות 'צעדת השיבה': 

לוחם נפצע קל ונזק נגרם לרכב 
צבאי בהתפרעויות בגבול עזה

זאת למרות שלפי מקורות פלסטינים חמאס התחייב שההפגנות יהיו מרוסנות • כ-6,000 התפרעו 
סמוך לגדר הגבול ברצועה, והשליכו לעברה מטענים ורימונים • לוחם נפצע קל מחזיז או מרסיס 

רימון, ונזק נגרם לרכב צבאי
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האחרון  שיש  ביום  נפצע  צה"ל  חייל 
השי־ "צעדות  הפגנות  במהלך  קל  באורח 
מפיצוץ  נפגע  הוא  עזה.  רצועת  בגבול  בה" 
הש־ שאותם  רימון,  של  רסיס  או  חזיז  של 
פונה  הלוחם  הפלסטינים.  המתפרעים  ליכו 
ופרטי  חולים,  בבית  רפואי  טיפול  לקבלת 

האירוע נבדקים.

במספר  התקהלו  פלסטינים  כ-6,000 
עזה.  רצועת  בגבול  הגדר  לאורך  מוקדים 
לפי צה"ל, מפרי הסדר השליכו רימונים ומ־
טענים לעבר גדר המערכת. אחד מהם גרם 
ציינו  בצה"ל  צבאי.  לרכב  נזק  הנראה  ככל 
לגדר.  להתקרב  ניסיונות  מספר  גם  זיהו  כי 

הלוחמים הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות.
הצהריים,  אחר  בשעות  יותר,  מוקדם 

את  שחצו  לאחר  חשודים  ארבעה  נתפסו 
הגדר בדרום הרצועה. על החשודים נתפסו 
כוחות  לחקירת  הועברו  והם  וסכין,  רימון 

הביטחון.
הת־ ההפגנות  במהלך  ההתפרעויות 
רחשו על-אף שבשיחות בין חמאס לבכירי 
המודיעין, התחייבו ראשי חמאס כי ההפג־

נות על הגדר יהיו מרוסנות.

כריות עם תמונות קרבנות 
ממחנות המוות נמכרים ברשת

זעם על מכירה מקוונת של כריות עם תמונות של קורבנות מחנות המוות גוועים מרעב, במחיר של 
20 ליש"ט לפריט

מ‡: יר‡ל לבי‡

חנויות  שתי  גינה  אושוויץ  מוזיאון 
במלאי  מחזיקות  שהן  זה  בגין  אינטרנטיות 
קורבנות  של  תמונות  מוצגות  שבהן  כריות 

מחנות הריכוז.
בים  החזיקה   Fine Art America
רשימת המוצרים מגן לאייפון בשם "גברים 
גוועים מרעב" במחיר של 20 ליש"ט, בעוד 
כרית  למכירה  פרסם   Pixels store-ש
להשמדה  המיועדים  "קורבנות  בשם  סלון 
בקרוב מגיעים בקרון בקר", במחיר של 20 

ליש"ט לפריט.

מאר־ רק  לא  האתרים 
המקוונות  החנויות  את  חים 
גם  אלא  המוכרים,  עבור 
מטפלים בהדפסתם, מסגורם 

וחלוקתם של המוצרים.
והכרית  האייפון  מגן 
אינם זמינים עוד באתרים, אך 
כמה משמעותית של פריטים 
תמונותיהם  מופיעות  שבהם 
הוורמכט  הנאצי,  הצורר  של 
מו־ עודם  ההיטלראי  והנוער 

צגים באתר.

ארה"ב תקפה בסוריה: מעל 40 
מחבלים נהרגו

הפנטגון אישר כי כוחות הצבא האמריקני תקפו את ארגון אל-קאעידה בצפון מערב סוריה, כאשר 
מספר טילים שוגרו לעבר בסיסי הארגון

מ‡ פ. יוחנן

את  תקפו  האמריקני  הצבא  כוחות 
ארגון אל-קאעידה במחוז אידליב שבצפון־
מערב סוריה – כך אישר הפנטגון האמריקני.
אדם,  לזכויות  הסורי  הארגון  פי  על 
אל- עם  המזוהים  לוחמים   40 לפחות 
המקורבים  ג'יהאד  ארגוני  עם  או  קאעידה 
ארה"ב.  של  בתקיפה  נהרגו  הטרור  לארגון 
לדברי ראשי הארגון, "תקיפת טילים כוונה 
חו־ מנהיגי  ידי  על  שנערכה  התכנסות  נגד 
ראס אל-דין, אנסאר אל-תאוויד וארגונים 
נאמר  עוד  האימונים".  מחנה  בתוך  נוספים 
שוגרו  הטילים  האם  ברור  לא  עדיין  כי 

ממטוסי קרב או מהקרקע.
ספורות  שעות  אירעה  התקיפה 
אחרי כניסתה לתוקף של הפסקת האש בין 

אך  אסד,  משטר  לבין  באידליב  המורדים 
האמריקנית  הקואליציה  כי  היא  ההערכה 
בכלי  דווח  יותר  מוקדם  מאחוריה.  עומדת 
התקשורת בסוריה כי ההפצצות האוויריות 
הפסקת  מהסכם  כחלק  הופסקו  באידליב 

מו־ שבה  החודש  השנייה  הפעם  זו  האש. 
למעוז  הנחשב  במחוז,  אש  הפסקת  כרזת 
הסורי,  המשטר  נגד  המורדים  של  האחרון 
התחדשו  התקיפות  הקודמת  כשבפעם 

אחרי שלושה ימים.

תינוק בן שנה וחצי 
טבע בגיגית בבית 

בתל אביב
הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר • הפרמדקים 

פגשו את בני משפחתו, בתחנת אוטובוס, בצומת 
לה גווארדיה
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שישי  ביום  ביצעו  פרמדקים 
בתינוק  החייאה  פעולות  שעבר 
בבית  בגיגית  שטבע  וחצי  שנה  בן 
בתל אביב. הוא פונה לבית החולים 
פגשו  הפרמדקים  בעיר.  איכילוב 
אוטו־ בתחנת  משפחתו,  בני  את 
בוס, בצומת לה גווארדיה. הצוותים 
ההחייאה  פעולות  מהלך  כי  דיווחו 
של  גדולות  כמויות  מהפעוט  יצאו 
מים. כוחות משטרה הגיעו למקום, 
המשי־ ומשם  האם  את  פגשו  הם 
נסיבות  לבירור  לביתה  ביחד  כו 

האירוע.

סיפר:  אילוז  יוסי  החובש 
באפלי־ הקריאה  את  "קיבלתי 
במהירות  והגעתי  מד"א  קציית 
לה- למחלף  סמוך  למקום, 
ראיתי  המדרכה  על  גווארדיה 
מחוסר  בתינוק  מחזיקה  אישה 
שהוא  לי  סיפרה  היא  הכרה. 
מיד  התקשרו  והם  בגיגית  טבע 
הניידת  צוות  עם  יחד  למד"א. 
שהגיע  מד"א  של  נמרץ  טיפול 
מציל  רפואי  טיפול  לילד  הענקנו 
החולים  לבית  אותו  ופינינו  חיים 
החייאה  פעולות  ביצוע  תוך  דנה 

כשמצבו קריטי".

ניסוי בדגם החללית 
שאמורה להביא בני 

אדם למאדים
דגם מוקטן של ספינת החלל, שאמורה לשאת בעתיד 

בני אדם לירח ולמאדים, הגיעה לגובה של כ-150 
מטר. לאחר מכן נחתה בשלום

מ‡ פ. יוחנן

ערכה   SpaceX חברת 
ספינת  של  בדגם  ניסוי  בטקסס 
בע־ להביא  שאמורה  החלל, 
החללית  למאדים.  אדם  בני  תיד 
מטרים  כ-150  של  לגובה  הגיעה 
לאחר השיגור וכעבור כדקה היא 
שממנו  מהמקום  רחוק  לא  נחתה 

היא שוגרה.
אילון   ,SpaceX מייסד 
"יום  המפתחים:  את  בירך  מאסק, 
של  בחולות  תנחת   starship אחד 

מאדים".
כרגע מדובר רק בדגם מוקטן 
מתכוון  שאותה  החלל,  ספינת  של 
החללית  של  הגובה  לבנות.  מאסק 
במפ־ נבנתה  והיא  מטרים   18 הוא 
על של החברה סמוך לחופי טקסס. 
ספינת  בדגם  השני  בניסוי  מדובר 
בדגם  האחרון  הנראה  וככל  החלל 

זה.

עתה תעבור SpaceX לפתח 
ספינת  של  גדולים  יותר  דגמים 
כמה  תוך  להגיע  כשהמטרה  החלל 
 ,starship של  טיפוס  לאב  שנים 
שאמורה לשאת בני אדם למשימות 

בירח ובמאדים.
כי  פורסם   2019 בתחילת 
קצרות,  טיסות  של  סדרה  לאחר 
להביא  שיצליח  מקווה  מאסק 
מאדים  על  שתנחת  מטען  משימת 
שלו  המטרה  היזם,  לדברי  ב-2022. 
אנושית  התיישבות  להקים  היא 
והטיסות  האדום,  הלכת  בכוכב 
של  הניצנים  יהיו  אליו  הראשונות 
שאתה  "ברגע  התיישבות.  אותה 
מגיע לשם, ההזדמנות היא עצומה", 
"אנחנו  ינואר.  בחודש  מאסק  אמר 
והטוב  המרב  את  לעשות  הולכים 
נוודא  ואז  לשם  להגיע  כדי  ביותר 
יוכלו  יזמים  שבה  סביבה  שישנה 

לפרוח".
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מומחה סייבר בשב"כ:

תקיפת הסייבר על 
האיראנים 'הישג עצום 

לארה"ב
מומחה בינלאומי למלחמות סייבר רואה בתקיפת הסייבר האמריקאית 

לנטרול היכולת האיראנית לפגע במיכליות, הישג עצום

מ‡: יר‡ל לבי‡

מנשרי,  הראל  ד"ר 
של  הסייבר  מערך  ממקימי 
השב"כ התייחס בראיון לערוץ 
שבע, לדיווח בניו יורק טיימס 
האמריקאים  בידי  עלה  ולפיו 
האירא־ המערכות  את  לתקוף 
במיכ־ לפגוע  המבקשות  ניות 
לטעמו  הפרסי.  במפרץ  ליות 

מדובר בהישג עצום.
לא  כי  מדגיש  מנשרי 
לאיראנים  להתייחס  נכון 
ועדיין  שקורסת  כאימפריה 
יכולות  בעלת  במדינה  מדובר 
רבות ומגוונות. "אמרו עליהם 
כשפרצה  מזמן.  כבר  זה  את 
אמרו  עיראק  איראן  מלחמת 

הם  כי  מאוד  מהר  יפלו  שהם 
צבא  של  רצינית  שדרה  ללא 
ראשי  את  ערפו  עצמם  הם  כי 
להם  יש  שלהם.  הצבא  בכירי 
למרות  ויכולות  כוח  הרבה 
אותה  שמציבות  הסנקציות 
במצב קשה. איראן עדיין מס־
משאבים  לתת  כדי  חזקה  פיק 
המידית  בסביבה  לארגונים 
בריאותנו  את  לסכן  כדי  שלנו 

ברמה היומיומית".
עם זאת "פעולת תקיפת 
פיקוד הסייבר האמריקאי את 
המהפ־ משמרות  של  המידע 
המידע  כלל  של  ומחיקה  כה 
שהיה  מערכות  באותן  שהיה 
במפרץ  אניות  לתנועת  נוגע 

האניות  מי  על  מידע  הפרסי, 
למי שייכות ולאן ינועו ובאילו 
החלי־ שהאמריקאים  צירים. 
שהאיראנים  אחרי  לבצע,  טו 
בצורה  נתונים  מחיקת  פעלו, 
לפעול  להם  מאפשרת  שלא 
שהלך  המידע  את  לשחזר  או 

לאיבוד".
"יש שינוי מגמה עם אג־
רסיביות של מערכות התקיפה 
של פיקוד הסייבר האמריקאי 
הכו־ את  המלוות  והמערכות 
אמירות  עם  הלוחמים,  חות 
אגר־ יותר  הרבה  שהפעילות 
הפעי־ של  הבאה  כולל  סיבית 

יותר  קרוב  הקרב,  לזירת  לות 
לשטח האויב".

10

בקשה לייצוגית נגד קופ"ח 
'כללית': גובה מחיר מלא 

על התרופה שבסל
בתגובה, נמסר מ'כללית' כי "מדובר בתרופה שהתווספה לסל הבריאות להתוויות 

מסוימות בלבד, כך שחלק ממטופלי התרופה זכאים לקבלה במסגרת סל 
הבריאות, וחלק אינם זכאים

מ‡: יר‡ל לבי‡

בקשה לתביעה ייצוגית נגד 
שהגיש  'כללית',  החולים  קופת 
הדין  לבית  סכרת  חולה  מבוטח 
האזורי לעבודה בתל אביב, מעלה 
כי בקופה גבו עבור תרופה לחולי 
דואו,  ג'ארדיאנס   ,2 מסוג  סכרת 
הימצאותה  למרות  שקל,   120
המקסי־ והמחיר  התרופות  בסל 
לגבות  בקופה  רשאים  שהיו  מלי 
פי  על  כאשר  שקלים.  היה 36.15 
חברי  ניזוקו  התובעים,  הערכת 
הקבוצה מהמהלך ב-33.6 מיליוני 

שקלים.
התרופה,  הבקשה,  פי  על 
הגלוקוז  הפרשת  את  שמגבירה 

את  לאזן  מסייעת  ובכך  בשתן, 
בדם,  הסוכר  של  המוגברת  הרמה 
הת־ לסל   2019 בינואר  הוכנסה 
מספר  "ובמשך  בפועל  אך  רופות, 
חודשים ועד ליום כתיבת בקשה זו, 
התרו־ את  הנתבעת  ומוכרת  מכרה 
פה בעלות של 120 שקלים לפחות, 
כך שהיא הרוויחה ומרוויחה, שלא 
אריזה  לכל  שקלים   83.85 כדין 

שהיא מוכרת.
פו־ בתרופה  מדובר  כי  יצוין 
שיש  כך  שכיחה,  למחלה  פולרית 
אלפי  מוכרת  שהנתבעת  להניח 
אריזות מדי חודש, הגבייה העודפת 
מיליוני  לכדי  מגיעה  הנתבעת  של 

שקלים רבים".
בתגובה, נמסר מ'כללית' כי 

"מדובר בתרופה שהתווספה לסל 
מסוימות  להתוויות  הבריאות 
הת־ ממטופלי  שחלק  כך  בלבד, 
סל  במסגרת  לקבלה  זכאים  רופה 
הבריאות, וחלק אינם זכאים. הכ־
ללית כבר עדכנה את מנגנוני הג־
בייה בהתאם לנדרש. אנו פועלים 
כספים  של  יזומה  להשבה  כעת 
שהיו  המטופלים  מכלל  שנגבו 
במסג־ התרופה  את  לקבל  זכאים 
רת סל הבריאות, וזאת ללא צורך 
כל  היה  לא  לכן,  משפטי.  בהליך 
התבי־ את  להגיש  מקום  או  צורך 
זרים  משיקולים  הוגשה  היא  עה, 
ולא לתועלתם של חברי הכללית. 
תשובתנו המפורטת תינתן כמובן 

בבית הדין".
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תוצאות האנטישמיות:

דאגה בקהילה היהודית במאלמו 
מהיעלמות הקהילה

אם לא ינקטו צעדים משמעותיים, הקהילה היהודית תעלם בעתיד הקרוב מאוד. כבר כיום, מאלמו 
היא אזור מסוכן ליהודים רבים

מ‡: יר‡ל לבי‡

היהודית  הקהילה  שנה,  כחצי  לפני 
מכתב  שלחה  ב-1871  שנוסדה  במאלמו 
”תכנית  הכותרת  תחת  העיר,  למועצת 
הקהילה“.  של  ההישרדות  להמשך  פעולה 

וכך נכתב בו:
משמעותיים,  צעדים  ינקטו  לא  אם 
הקרוב  בעתיד  תעלם  היהודית  הקהילה 
מסוכן  אזור  היא  מאלמו  כיום,  כבר  מאוד. 
בח־ מוזכרת  העיר  כאשר  רבים.  ליהודים 
לאנ־ קשור  כלל  בדרך  זה  בעולם  דשות 
אנטישמיות  על  ברשת  וחיפוש  טישמיות, 
המא־ תוצאות.  אלף   215 מעלה  במאלמו 
אינם  בתופעה  להיאבק  הנוכחיים  מצים 

היהודית  הקהילה   2021 בשנת  מספיקים. 
תציין 150 שנים להיווסדה, אבל כעת אנ־
עוזבים  חברים  כיצד  ורואים  נעלמים  חנו 
בכך  חשוב  חלק  יש  לעירייה  מאלמו.  את 
בה  העיר  את  עוזבים  והוריהם  שצעירים 

גדלו“.
מעל  החברים  מספר  המכתב,  פי  על 
ירד  היהודית  בקהילה  הפעילים   18 גיל 
מ-842 בשנת 1999, ל-387 בלבד ב-2019. 
יעמוד  הוא  שעד 2029  מעריכים  בקהילה 

על כ-150 איש בלבד.
עסקים  אנשי  שני  כחודשיים,  לפני 
 40 של  סכום  לקהילה  יתרמו  כי  הודיעו 
מיליון קרונות (כ-4.5 מיליון דולר) בעשר 
המאבק  את  לעודד  כדי  הקרובות,  השנים 

הסוציאל־ המפלגה  מצד  באנטישמיות 
סערה  יצרה  רק  זו  הודעה  אך  דמוקרטית. 
מהתור־ אחד  כאשר  יותר  גדולה  ציבורית 
מים, דן אולפסון, טען כי המאמץ מצד המ־
פלגה לפעול נגד אנטישמיות שולי ביותר. 
לעיתון  שנתן  בתגובה 
מאמין  לא  אני  אמר:   Kvällsposten
הם  כי  כך  פועלים  שהסוציאל-דמוקרטים 
בסדר  מציבים  הם  כי  אלא  אנטישמים, 
מצ־ מקבוצות  קולות  שלהם  העדיפויות 
היהודים  נגד  פאסיביות  אחרות.  ביעים 
מצבי־ בקרב  בונוס  נקודת  להיות  הופכת 
עים אחרים“. אותן קבוצות אחרות אליהן 
רמז אולפסון הן קהילות המהגרים הרבות 

ממוצא מוסלמי.

דלת הכלוב נפתחה – הנמר זינק 
ותקף את הפעוט בתאילנד

תוך פחות מחצי דקה הושב הנמר לכלובו – אך בזמן הזה הספיק לזנק על הפעוט ולפצוע 
אותו בלחיו

מ‡: יר‡ל לבי‡

מת־ תיעוד  פרסם  הבריטי  ה"סאן" 
על  השנתיים  בן  הישראלי  הילד  קיפת 
ידי נמר בתאילנד. בסרטון ניתן לראות כי 
דלת הכלוב בו שהתה חיית הפרא נפתחה, 
פחות  תוך  החוצה.  לזנק  לנמר  ואפשרה 
בזמן  אך   – לכלובו  הנמר  הושב  דקה  מחצי 
הזה הספיק לזנק על הפעוט ולפצוע אותו 

בלחיו. 
אביו של הילד סיפר כי לקח זמן עד 
מי־ "חיפשנו  רפואי.  לטיפול  זכה  שבנו 
שהו שייקח אותנו לבית החולים, התחלנו 
והסיע  רכב  עם  הגיע  שמישהו  עד  לצרוח 
אותנו", סיפר והתלונן על מצבה של חיית 

מסומם  להיות  אמור  היה  "הנמר  הטרף: 
אליו  להתקרב  אמורים  אנשים  ומנומנם. 

בתאילנד  שמבקר  מי  כל  ישן.  כשהוא  רק 
מצטלם עם נמר. זה לגמרי נורמלי".

אחרי 20 שנה: מברשת 
השיניים נשלפה מהבטן 

של האסיר
כאבי בטן עזים הביאו אותו לאחרונה לבית חולים 

בשנגחאי, שם עבר בדיקת סי טי

מ‡: יר‡ל לבי‡

ה-50  בשנות  לשעבר  אסיר 
כי  מכבר  זה  שכח  לי,  ששמו  לחייו, 
להתאבד  ניסה  עשורים  שני  לפני 
בתא המאסר באמצעות מברשת שי־

ניים שבלע, מה שכמובן לא הצליח.
אותו  הביאו  עזים  בטן  כאבי 
בשנגחאי,  חולים  לבית  לאחרונה 
שתוצאותיה   CT בדיקת  עבר  שם 

שמ־ לאחר   - הרופאים  את  הדהימו 
צאו את המברשת בכיס ההמרה שלו.

הרופאים השתמשו באנדוסקופ 
כדי לדוג את מברשת השיניים והשי־
בה  שיעשה  כדי  לבעליה  אותה  בו 
שימוש ראוי הפעם. לדברי הרופאים, 
אזור  על  בנס  הגיעה  לא  המברשת 
שי־ מה  עשורים,  שני  במהלך  הכבד 
שהיה  חמור  לזיהום  להביא  היה  כול 

עולה לו בחייו.

16% מהברלינאים טוענים: 
"השפעת היהודים גדולה מדי"

מחקר שנערך בברלין מעלה שרמת האנטישמיות פוחתת, אך בקרב האנטישמיים מתחזקת 
השנאה ובקרב המהגרים יש עלייה בעוינות לישראל

מ‡ פ. יוחנן

שע־ מוניטור"  "ברלין  המעקב  דו"ח 
רכו מדענים מאוניברסיטת לייפציג מעלה 
כי רמת האנטישמיות בעיר הגרמנית ברלין 
כולה.  בגרמניה  ביותר  הנמוכות  אחת  היא 
בסופו  שזוהו  מהנשאלים   16% זאת,  עם 
מס־ הם  כי  אמרו  כאנטישמיים  דבר  של 
כימים עם המשפט: "השפעת היהודים על 

המדינה גדולה מדי".

קיימת  ומוסלמים  מהגרים  בקרב 
דרך  בעיקר  מיוצגת  היא  אך  אנטישמיות 
הבעת שנאה לישראל. 55% מתושבי ברלין 
שאינם מחזיקים בדרכון גרמני טוענים כי 
"ישראל פועלת נגד הפלסטינים כפי שנה־
גו בנאצים בעת מלחמת העולם השנייה".

שאינם  כולה,  ברלין  מתושבי   35%
כן  גם  המחקר  פי  על  מסכימים  מהגרים, 

למשפט הזה.

הסנאטור דירק ברנט ממפלגת הירו־
קים בגרמניה, העוסק רבות באנטישמיות, 
צורך  שיש  מלמדות  שהתוצאות  אומר 
באנטישמיות  המאבק  את  בנחישות  לחזק 
"אנטישמיות  לדבריו,  ישראליות.  ובאנטי 
היא אופן אחד, אבל יש בקרב הברלינאים 
והיש  רבים  ציבורים  לגבי  קדומות  דעות 
מה־ זאת  לעקור  כדי  שורש  בטיפול  צורך 

חברה".

ארה״ב הטילה 
סנקציות על 

מעבירי כספים 
מאיראן לעזה

הממשל האמריקני הטיל את העיצומים על גורמים 
שהעבירו כסף בין כוח קודס באיראן לגדודי עז א-דין 

אל-קאסם של חמאס בעזה

מ‡ פ. יוחנן

סנ־ הטיל  האמריקני  הממשל 
פיננסיים  אישים  ארבעה  על  קציות 
דולרים  מיליוני  בהעברת  שסייעו 
ביו כוח קודס של משמרות המהפכה 
של  הצבאית  הזרוע  לבין  איראן,  של 
חמאס ברצועת עזה, גדודי עז א-דין 

אל-קאסם.
האמרי־ האוצר  משרד  בנוסף, 
טרור  כישות  לבנוני  בנק  הגדיר  קני 
בשל העובדה שהוא מעניק שירותים 
פיננסיים לחיזבאללה ונותן שירותים 
האיראנית  השהיד  לקרן  פיננסיים 
של  למשפחות  כספים  שמעבירה 

מחבלים מתאבדים.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
האמריקנית:  ההחלטה  על  הגיב 

טראמפ  הנשיא  את  מברך  "אני 
ההח־ על  האמריקני  הממשל  ואת 
על  סנקציות  להטיל  החשובה  לטה 
מימון  כזרוע  שמשמש  לבנוני  בנק 
איראנית לארגון הטרור חיזבאללה. 
להפעיל  שנועד  חשוב  מהלך  ״זהו 
שפוע־ וגרורותיה  איראן  על  לחץ 
קורא  אני  ישראל.  מדינת  נגד  לות 
נגד  לפעול  נוספות  למדינות  גם 
התי־ במזרח  האיראנית  התוקפנות 

כון", הוסיף.
לפעול  תמשיך  הברית  "ארצות 
עם הבנק המרכזי הלבנוני כדי למנוע 
מחיזבאללה גישה למערכת הבנקאות 
העולמית. הצעד הזה הוא בגדר אזה־
לארגון  שירותים  שייתן  מי  לכל  רה 
מהממשל  נמסר  כך  הזה",  הטרור 

בוושינגטון.
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לחץ ערבי על לבנון 
לחסום את תגובת 

חיזבאללה 
כזכור נסראללה מאיים כבר בפעם השנייה כי תבוא תגובה 

מוחצת נגד ישראל מלבנון על הפעולה ישראלית בלבנון

מ‡: יר‡ל לבי‡          

 ANNA על פי סוכנות הידיעות
לבנון מספר מדינות ערב שלחו שגרי־
ולמנוע  לנסות  כדי  חרירי  לסעד  רים 
הפעולה  על  חיזבאללה  של  תגובה 

הישראלית בדרום ביירות.
הלחץ  דבר,  יודע  מקורות  פי  על 
ממשלה  וראש  לבנון  על  הדיפלומטי 

אלחרירי להפגין איפוק ולא לנהל מל־
חמה התגבר, ומספר שגרירים בישיבת 
להגביר  בו  דחקו  לבנון  ממשלת  ראש 

את הלחץ על חיזבאללה.
השגרירים היו מכווית, עומאן, ערב 
הסעודית, מרוקו, אלג'יריה, סודן, עירק, 
תוניסיה, מצרים, איחוד האמירויות, פל־

סטין וצוות השגרירות הירדנית.

ילדים עם נכות קשה לא יצטרכו 
לעבור ועדה רפואית לקבלת 

הטבות מס
עם קביעת הזכאות לגמלת ילד נכה על ידי הביטוח לאומי, ייקבע לילד גם שיעור הנכות וכך 

יוכל ליהנות מהקלות במס.

מ‡ פ. יוחנן

לביטוח  והמוסד  המסים  רשות 
עם  ילדים  לטובת  מהלך  קידמו  לאומי 
קביעת  עם  לפיו  ולהוריהם,  חמורה  נכות 
הביטוח  ידי  על  נכה  ילד  לגמלת  הזכאות 
לאומי, ייקבע לילד גם שיעור הנכות וכך 
צורך  ללא  במס  מהקלות  ליהנות  יוכל 

להופיע שוב בפני וועדה רפואית.
ממס  פטור  לעניין  הן  ההקלות 
פטור  הנכות,  עם  הילד  של  להכנסותיו 
הקלה  וכן  גמל  מקופת  כספים  ממשיכת 

בתשלום מס רכישה.

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

שיעור הגמלה ואת אחוז הנכות.
הביטוח  בין  לסיכום  בהתאם 
תקבל  הרשות  המסים,  לרשות  הלאומי 
מידע  הלאומי  מהביטוח  אוטומטי  באופן 
לגבי ילדים עם נכות בשיעור של 100%, 
או בשיעור של 90% לפחות מחמת לקות 
הוא  האמור  (האחוז  שונים  באיברים 

הליקוי  של  מיוחד  חישוב  של  תוצאה 
נקבע  היה  שבלעדיו  השונים  באיברים 
אחוז נכות של 100% לפחות). המשמעות 
של העברת המידע היא שכשפונים למש־
רדי מס הכנסה או מיסוי מקרקעין לקבלת 
הקלות המס, הילד לא יידרש לעבור ועדה 
אישור  לצרף  יידרש  לא  ואפילו  רפואית 

על שיעור הנכות.
עומדים  שאינם  נכות,  עם  ילדים 
יועבר  לא  לגביהם  והמידע  בקריטריונים 
לגשת  זכאים  יהיו  לרשות,  אוטומטית 
לוועדה רפואית בהתאם לנהלים הקיימים 

כיום. ירידה במספר 
החקלאים בארץ

בשנים האחרונות ירד מספר החקלאים ב-30% 
• התאחדות החקלאים: לגבש מדיניות להצלת 

החקלאות בישראל

מ‡ פ. יוחנן

רוב החקלאים בארץ כיום בני 55 
לע־ מעדיפים  שילדיהם  בזמן  ומעלה, 
ופיזיים  יותר  רווחיים  במקצועות  סוק 
ירד  ל-2018   2013 השנים  בין  פחות. 
בכ-30%  בישראל  החקלאים  מספר 
חק־ כ-7,800  ל-12,100.  מ-17,100 
בני  הם  החקלאים,  מכלל   64% לאים, 
 65 בני  מהחקלאים  רבע  ומעלה,   55
ומעלה, לעומת 15% בלבד ב-2013. כך 

דווח ב"ויינט".
שאם  חשש  הביעו  בענף  גורמים 
אט־ להיות  לא  ימשיך  החקלאות  ענף 
הרווחיות  בגלל  ההמשך  לדור  רקטיבי 
החקלאים  מספר  ענפיו,  ברוב  הנמוכה 
התוצרת  ועמו  לרדת  ימשיך  בישראל 
מחי־ לעליות  שיוביל  דבר  המקומית, 

רים ולתלות גוברת ביבוא
כי  אתמול  אמרו  בענף  גורמים 
בשנים  בניסיונותיו  האוצר,  משרד 
והיר־ הפירות  את  להוזיל  האחרונות 
הופנתה  שאליהם  בחקלאים  פגע  קות, 
ליוקר  שקשור  במה  מאשימה  אצבע 
ולפערי  השיווק  לרשתות  ולא  המחיה, 
השוק  פתיחת  גם  גובות.  שהן  התיווך 
ליבוא זול יותר בעונות בהן עלה מחיר 
הח־ בהכנסות  פגעה  והפירות  הירקות 
קלאים. בנוסף, התחממות כדור הארץ 

האחרו־ בשנים  האוויר  במזג  וההקצנה 
נות גרמו נזק ליבולים.

הח־ מספר  מהתכווצות  כתוצאה 
קלאים ירד גם מספר המועסקים (שכי־
רים) בענף החקלאות ב-12% מ-2013 
ל-2018, מ-43.1 אלף ל-37.9 אלף, לא 
כולל עובדים זרים. זאת לעומת עלייה 
בשנים  המועסקים  במספר   13% של 
 OECD-ה במדינות  בארה"ב.  הללו 
המועס־ במספר   3.2% של  ירידה  יש 
האיחוד  ובמדינות  הללו,  בשנים  קים 

האירופי ירידה של 6.3% בלבד.
חק־ התאחדות  מזכ"ל  לדברי 
וילן,  (אבו)  אבשלום  ישראל,  לאי 
אדום  דגל  והם  מדאיגים  "הנתונים 
מאירים  הם  הבאה.  הממשלה  בפני 
מדיניות  בגיבוש  המיידי  הצורך  את 
לאומית להצלת החקלאות הישראלית 
שתכלול תכנית נקודתית לעידוד שי־
לוב הדור הצעיר בענף. יש פוטנציאל 
אנחנו  הישראלית,  לחקלאות  אדיר 
ובטכ־ בפיתוחים  הגאווה  את  רואים 
שראש  בינלאומי  פורום  בכל  נולוגיה 
אבל  מופיעים.  והשרים  הממשלה 
השקעה,  צריך  מספיק.  לא  זה  גאווה 
החק־ את  להציב  רצון  ובעיקר  תכנית 
לאות בראש סדר העדיפויות הלאומי. 
רק כך נוכל למשוך לחקלאות צעירים 

שיראו בה עתיד". 

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit


15יום ראשון א' אלול תשע"ט 01/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

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

077-350-0405
ak9391@gmail.com

"מי זה פון"
מאגר לזיהוי מספרים לא מוכרים. 
מאושר ע"י וועדת הרבנים לענייני 

תקשורת.

חייגו כעת; 0799-300-400

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 

טראמפ התריע: 
"הוריקן דוריאן עלול 

להפוך למפלצת"
הנשיא ביטל את ביקורו בפולין והודיע כי יישאר בארה"ב לוודא כי 
המשאבים הפדרליים יופנו כראוי לסערה כאשר תפגע בפלורידה. 

מצב חירום הוכרז במדינה

מ‡ פ. יוחנן

הכ־ פלורידה  מושל 
במדינה,  חירום  מצב  על  ריז 
של  התחזקותו  בעקבות  זאת 
הוריקן דוריאן, הצפוי לפגוע 
יום  לקראת  המדינה  במרכז 
הסופה  בעקבות  הקרוב.  שני 
דונלד  ארה"ב,  נשיא  ביטל 
המתוכ־ ביקורו  את  טראמפ, 
זה  "כעת  כי  ואמר  בפולין  נן 
לה־ עלולה  הסופה  כי  נראה 

פוך למפלצת". 
בסרטון שהעלה הנשיא 
הוא  שלו  הטוויטר  לחשבון 

נשלחים  ומים  מזון  כי  הודיע 
מההכנות  כחלק  לפלורידה 
שזה  "נראה  הסופה.  לקראת 
די בטוח שהסופה תכה במר־
כז המדינה, וזה לא טוב. הרו־
בקצב  וגוברות  הולכות  חות 
הולכות  הן  כי  ונראה  אדיר, 
בלתי  באופן  גבוהות  להיות 

יאומן", אמר טראמפ. 
כי  הנשיא  הודיע  עוד 
סגנו, מייק פנס, ייסע לפולין 
יוכל  שהוא  מנת  על  במקומו 
הברית  בארצות  להישאר 
הפד־ שהמשאבים  ולוודא 

לסערה  כראוי  יופנו  רליים 
במדינה.   תפגע  היא  כאשר 
מושל פלורידה, רון דסנטיס, 
וכתב  הסערה  מפני  התריע 
כי "יש להתייחס לסערה הזו 
נע  דוריאן  הוריקן  ברצינות. 
לאט וצובר כוח. זה הזמן לה־
תכונן ולקיים תוכנית". תוש־
בת פלורידה, אנג'לה ג'ונסון, 
לרויטרס כי "אנחנו מודאגים. 
התעוררנו  טוב.  נראה  לא  זה 
הרבה יותר מפחדים מאתמול 
משת־ לא  והחדשות  בלילה, 

פרות". 

ארה"ב: התובע ידרוש עונש מוות ליורה 
בטבח בבית הכנסת בפיטסבורג

אחרי שהודיע בעבר שיפעל על מנת לקדם את העונש החמור ליורה רוברט באוורס, 
התובע בתיק הטבח בבית הכנסת בפיטסבורג הודיע כי ידרוש עונש מוות. בטבח 

נרצחו 11 מתפללים בידי באוורס שנפצע מירי כוחות הביטחון

מ‡: יר‡ל לבי‡

בארה"ב בודקות את  הרשויות 
על  מוות  עונש  להחיל  האפשרות 
ב-11  למוות  שירה  באוורס,  רוברט 
החיים  עץ  הכנסת  בבית  מתפללים 
מסמכים  פי  על  כך  בפנסילבניה, 

מבית המשפט שפורסמו הלילה.
שבי־ הרוצח  באוורס, 
הקטלני  הירי  אירוע  את  צע 
ביותר בהיסטוריה של ארה"ב 
יואשם  יהודים,  נגד  שכוון 
 15  - שונים  סעיפים  ב-44 
שדווח  ממה  יותר  אישומים 
תחילה בתיק. מכתב האישום 
שהוגש באוקטובר בשנה שע־
יואשם  באוורס  כי  עולה  ברה 
בביצוע פשעי שנאה על רקע 
חוקית  בלתי  באחזקה  דתי, 

של כלי נשק וכן בגרימת חבלה לשו־
טרים.

כבר אז התובע המחוזי במדינת 
פנסילבניה, סקוט בראדלי, דרש לג־
בראדלי  באוורס.  על  מוות  עונש  זור 
האמ־ המשפטים  לשר  בנושא  פנה 
ריקני ג'ף סשנס בבקשה שיאשר את 

התקיפה,  "במהלך  ההליך.  פתיחת 
באוורס דיבר על רצח עם ועל רצונו 
במעצר",  כעת  הוא  יהודים,  לרצוח 
עיתונאים  במסיבת  התובע  הדגיש 

שבה נחשפו שמות הנרצחים.
ונמשיך  נמשכת  "החקירה 
על  ישלם  שהנאשם  כדי  במאמצים 
בראדלי.  הוסיף  פשעיו", 
חלק  היא  היהודית  "הקהילה 
את  חשים  וכולנו  מאתנו, 
מש־ על  מתקפה  זו  הכאב. 
שזה  במיוחד  חמור  פחתנו. 
קרה תוך כדי טקס דתי. בכל 
מת־ כולנו  פנסילבניה,  רחבי 
ואחיותינו  אחינו  עם  פללים 
את  מכבדים  אנו  היהודיים. 
הגיוון  את  ונוצרים  שכנינו 

שלנו".
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טיל התפוצץ באיראן בניסיון 
שיגור לחלל

תמונת לוויין מתעדת פיצוץ של טיל איראני במהלך שיגור במרכז החלל בצפון המדינה • לפי 
הדיווחים מדובר בניסיון כושל נוסף לשגר לוויין לחלל
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 ,NPR רשת שפרסמה  לוויין  תמונת 
הרדיו הציבורי בארה"ב, מתעדת פיצוץ של 
היה  השיגור  השיגור.  במהלך  איראני  טיל 
במרכז החלל אימאם חומייני במחוז סמנאן 

צפון איראן.
נוסף  בניסיון  מדובר  דיווחים  לפי   
שני  אחרי  לחלל,  לוויין  לשגר  איראן  של 
שבהם  ופברואר  בינואר  כושלים  ניסיונות 
לא הצליחו הטילים להיכנס למסלולם. סו־
כנות הידיעות AP ציינה שבימים הקרובים 
הל־ את  לחלל  לשגר  אמורה  הייתה  איראן 

וויין נאהיד-1.
שהטיל  לרויטרס  אמר  איראני  גורם 
להיות  היה  אמור  השיגור  בכן  שהתפוצץ 
טכניות  בעיות  כמה  לו  "היו  לחלל.  משוגר 
שלנו  הצעירים  המדענים  התפוצץ.  והוא 
פועלים לתקן את הבעיה", אמר לרויטרס. 
בטיל  שמדובר  אישר  אמריקני  גורם  גם 

שנשא לוויין והתפוצץ.

על  דיווח  בארה"ב  הציבורי  הרדיו 
איראן  בצפון  החלל  במרכז  ערה  תנועה 
לא  שהתפוצץ  הטיל  סוג  השיגור.  לקראת 
במכון  בכיר  חוקר  שמרלר,  דייוויד  ידוע. 
מידלברי ליחסים בינלאומיים, ציין שנראה 
"אפשר  השיגור.  כן  על  התפוצץ  שהטיל 
מה  של  הבוערים  השרידים  את  לראות 

.AP-שהיה שם", אמר ל
נער־ איראן  של  הלוויינים  שיגורי 
זה  שמהלך  האמריקני  החשש  רקע  על  כו 
הבליסטיים  הטילים  פיתוח  להמשך  יסייע 
של איראן. בחודש פברואר דיווח הניו יורק 
הטילים  בתוכנית  מחבלת  שארה"ב  טיימס 
חומ־ ומחדירה  איראן,  של  והלוויינים 
החלל  תוכנית  של  למפעלים  פגומים  רים 
האיראנית. התוכנית הזו קיימת כבר עשור, 
תאוצה  צברה  אך  בוש,  הנשיא ג'ורג'  מימי 
בתקופת דונלד טראמפ והחרפת המתיחות 
אמריקנים  גורמים  לטהרן.  וושינגטון  בין 
סיפרו ששיבוש תוכנית הטילים והלוויינים 

היא חלק מהניסיונות של ארה"ב להחליש 
הכלכלה  את  ולבודד  איראן  של  הצבא  את 

שלה.

ח''כ מקלב: ''לא יתכן שיומיים לפני 
פתיחת הלימודים אין מענה לילדים''
ח''כ מקלב ''לא יתכן שיומים לפני פתיחת שנת הלימודים ואין לכם מענה לילדים'' • הרב פרטיג 
רב בשכונה: "רק בבית שמש לא נותנים בית כנסת כדי שלא יהיה לילדים אפשרות להתפלל ולא 

נותנים גן כדי שלא יהיה לילדים גן"
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בעצרת מחאה ותפילת יום כיפור קטן 
שמש השתתפו הגאון רבי  בבר אילן בבית 
יצחק אזרחי, הגאון רבי נתן קופשיץ, הגאון 
אלעזר  רבי  הגאון  דינקל,  טוביה  משה  רבי 
מייזלס,  דן  מנחם  רבי  הגאון  מאירוביץ, 
שלמה  רבי  הגאון  רייכמן,  דוד  רבי  הגאון 
אורי  ח''כ  הציבור  ואישי  פרלשטיין.  זלמן 
גרי־ שמואל  העיר  מועצת  וחברי  מקלב, 
ומאות  ברילנט.  ושלמה  זמורה  חיים  נברג, 

מתושבי העיר.
אילן'  'בר  שכונת  רב  פרטיג  הגר''ש 
בב"ש אמר באירוע "הורגלנו בארץ ישראל 
אבל  וגזירות  רדיפות  לסבול  נותנים  שלא 
לא  תרבות,  של  עטיפה  איזה  היה  תמיד 
צריכים  כי  אמרו  תורה  ילמדו  שלא  אמרו 
צני־ שאסור  אמרו  לא  המדינה,  לבטחון 
עות, אמרו שאסור לעשות אפליה.. עיריית 
בהיסטוריה  הראשון  המקום  שמש  בית 
וללא  גינונים  שום  ללא  מסכות  שהורידה 
שטח  ניתן  לא  ותירוצים.  הצדקות  שום 
לא  כנסת  בית  יהיה  שלא  כי  כנסת  לבית 
יהיה לכם גני ילדים כדי שלא יהיו ילדים. 
ח''כ גפני היה כאן, הוא שלוחא דרבנן למ־
עלה מ30 שנה והוא אמר כזה דבר לא היה 
כנסת  בית  יהיה  לא  ואמרו  שעמדו  מעולם 
שלא יתפללו ולא יהיה גנים שלא יהיה יל־
דים. יש כאן מקום שלא נותנים בית כנסת 

להתפלל  אפשרות  לילדים  יהיה  שלא  כדי 
ולא נותנים גן כדי שלא יהיה לילדים גן וזה 

רק כאן בבית שמש".
הכרתי  "אני  אמר:  מקלב  אורי  ח''כ 
שנים,  הרבה  לפני  הישנה  שמש  בית  את 
באתי היום וזה לא יאומן השינוי שעשיתם 
פה, הכנסתם אידישקייט ומסורת, הגעתם 
בשליחות למקום הזה, אנשים קיבלו אתכם 
מול  חזק  לעמוד  צריכים  ואתם  באהבה 

אף  נישלו  ולא  דירות  קנו  אנשים  ההסתה. 
אחד קניתם את הדירות בכסף מלא, מגיע 
את  אתם תקבלו  בסוף  בדין.  הכל  את  לכם 
מה שמגיע לכם. גנים זאת זכות מוקנת לכל 
ילד וזה לא ענין פוליטי. לא יתכן שיומיים 
לכם  ואין  הלימודים  שנת  פתיחת  לפני 
שת־ נראה  בקרוב  בעז''ה  לילדים,  מענה 
ונצליח".  נעשה  השם  ובעזרת  פתרון  קבלו 

מעיריית בית שמש לא נמסרה תגובה.

רכבת ההרים 
הארוכה, הגבוהה 
והמהירה בעולם 

תיחנך בערב 
הסעודית

רכבת ההרים של פארק חדש בערב הסעודית תגיע 
למהירות מסחררת של 250 קמ"ש •הרכבת צפויה 

לשבור את שיא המהירות, האורך והגובה
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רכבת ההרים הארוכה, הגבוהה 
והמהירה ביותר בעולם תיחנך בפא־
הסעודית  בערב  פלאגס  סיקס  רק 
רכבת  ההבטחות,  פי  על  ב-2023. 
למהירות  תגיע  הפלקון"  "טיסת 
כשהשיא  קמ"ש,   250 של  מסחררת 
"פור־ ההרים  לרכבת  שייך  הנוכחי 
המסו־ דאבי,  שבאבו  רוסה"  מולה 

תוך  קמ"ש  ל-240  מ-0  להאיץ  גלת 
5 שניות.

כי  מבטיחים  הפארק  בהנהלת 

הרכבת תהיה רק אחת מהאטרקציות 
היא  שם.  שיפתחו  השיאים  שוברות 
לופים  של  מבוטל  לא  מספר  כוללת 
ההרים  ראש  אל  שמגיעה  ומסילה 
של  שטחו  הפארק.  את  המקיפים 
הפארק 320 דונם והוא יכלול שישה 
"עיר  ביניהם  מאופיינים,  אזורים 
הד־ ו"גני  המזל"  "עמק  הריגושים", 
בפארק  יוצבו  להיום  נכון  מדומים". 
28 מתקנים, כשרכבת ההרים ההיס־
ב"עיר  הכותרת  גולת  תהיה  טרית 
מה־ הנפילה  מתקן  לצד  הריגושים" 
מגדל הגבוה בעולם - מגדל סירוקו.

בזק מציגה הפסד 
עתק של 1.5 

מיליארד שקל 
ברבעון השני

בזק עדכנה כי היא צופה שתסיים את 2019 עם הפסד 
עתק של 1.1 מיליארד שקל, לעומת 900 מיליון שקל 

בתחזית המקורית
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של  עתק  הפסד  מציגה  בזק 
השני  ברבעון  שקל  מיליארד   1.5
בעקבות המחיקות בחברות הבנות, 
לעומת  ב"וואלה".  דיווח  פי  על  עך 
ברבעון  שקל  מיליון   195 של  רווח 
הסתכ־ החברה  הכנסות  המקביל. 

שקל  מיליארד  ב-2.2  ברבעון  מו 
ברבעון  שקל  מיליארד   2.3 לעומת 

המקביל.
בזק  שמבצעת  המחיקות 
החב־ את  מאלצים  בנות  בחברות 
שלה  הרווח  תחזיות  את  לעדכן  רה 
 1.1 של  בהפסד  שיסתכמו  לשנה 
מיליון   900 לעומת  שקל,  מיליארד 
התחזית  המקורית.  בתחזית  שקל 
נכס  של  מחיקה  כוללת  החברה  של 
המס שנבע לחברה בעקבות עסקת 

מיליארד   1.166 בסך   yes-בזק
של  בהיקף  בפלאפון  מחיקה  שקל, 
הון  רווח  ורישום  שקל,  מיליון   951
מיליון   403 בסך  סקיה  מתחם  בגין 
שקל. כמו כן, הפרישה החברה 380 
עובדים  פרישות  בגין  שקל  מיליון 

בחברות בנות.
נכס  את  למחוק  ההחלטה 
מגיעה   yes-בזק עסקת  בגין  המס 
הר־ שהעבירה  הבהרה  בעקבות 
שלא  שקבעה  ערך,  לניירות  שות 
בנכס  להכרה  התנאים  מתקיימים 
זאת  להביא  החברה  על  ולכן  המס 
לידי ביטוי בדוחות שלה. בזק סברה 
המחי־ את  לבצע  חייבת  לא  שהיא 
קה היות ועדיין נותר סיכוי כלשהו 
בקבוצה,  המבנית  ההפרדה  לביטול 
המס  רשויות  של  התנאי  היה  שזה 

להכרה בנכס המס.
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פרק א - [האדם ראוי שיתדמה לקונו]

ה  סוֹד ַהּצּוָרה ָהֶעְליוָֹנה ֶצֶלם ּוְדמּות, שִֶׁאּלּו ְיֻדמֶּ ה ְלקוֹנוֹ ְוָאז ִיְהֶיה בְּ מֶּ ְתדַּ ָהָאָדם ָראּוי שֶׁיִּ
עּוִרים.  ְפֻעּלוֹת ֲהֵרי הּוא ַמְכִזיב ַהּצּוָרה ְויֹאְמרּו ָעָליו צּוָרה ָנָאה ּוַמֲעִשׂים כְּ גּופוֹ ְולֹא בִּ בְּ
צּוָרה ָהֶעְליוָֹנה  ֻעּלוָֹתיו, ּוַמה יוִֹעיל לוֹ ֱהיוֹתוֹ כְּ מּות ָהֶעְליוֹן ֵהן פְּ ֶלם ְוַהדְּ שֲֶׁהֵרי ִעיָקר ַהצֶּ
ֻעּלוֹת  ה ֶאל פְּ מֶּ ְתדַּ ה ְלקוֹנוֹ. ְלִפיָכְך ָראּוי שֶׁיִּ ֻעּלוֹת לֹא ִיְתַדמֶּ ְבִנית ֵאָבָריו ּוַבפְּ מּות תַּ דְּ
סּוִקים (מיכה ז, יח) ִמי ֵאל  סוֹד ַהפְּ ֶתר שֵֶׁהן י"ג ִמּדוֹת שֶׁל ַרֲחִמים ֶעְליוֹנוֹת. ּוְרמּוזוֹת בְּ ַהכֶּ

ְמָצֶאנָּה בוֹ י"ג ִמּדוֹת ֵאּלּו. ן ָראּוי שֶׁתִּ ן ֱאֶמת. ִאם כֵּ תֵּ מוָֹך. ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו. תִּ כָּ

ְהֶייָנה בוֹ: ֻעּלוֹת י"ג שֶָׁראּוי שֶׁתִּ ְוַעְכשָׁו ְנָפֵרׁש אוָֹתן ַהפְּ

 

הא' - מי אל כמוך

א ְיִכיֵלהּו ַרְעיוֹן. ֲהֵרי  רּוְך הּוא ֶמֶלְך ֶנֱעַלב, סוֵֹבל ֶעְלּבוֹן ַמה שֶׁלֹּ דוֹׁש בָּ מוֶֹרה ַעל ֱהיוֹת ַהקָּ
ַח  א ִיְהֶיה ָהָאָדם ִנּזוֹן ּוִמְתַקיֵּם ִמכֹּ ִלי ָסֵפק, ְועוֹד ֵאין ֶרַגע שֶׁלֹּ ָחתוֹ בְּ ר ֵמַהשְׁגָּ ָבר ִנְסתָּ ֵאין דָּ
אוֹתוֹ  א ִיְהֶיה הּוא בְּ עוָֹלם לֹא ָחָטא ָאָדם ֶנְגּדוֹ שֶׁלֹּ ְמָצא שֶׁמֵּ ֶעְליוֹן ַהשּׁוֵֹפַע ָעָליו, ַוֲהֵרי תִּ
ַח ַההּוא לֹא  ׁש ׁשוֵֹפַע שֶַׁפע ִקּיּומוֹ ּוְתנּוַעת ֵאָבָריו, ִעם ֱהיוֹת שֶָׁהָאָדם חֵֹטא ַבכֹּ ָהֶרַגע ַממָּ
נּועוֹת  ַח תְּ יַע ּבוֹ כֹּ ֶזה ִלְהיוֹת ַמשְׁפִּ רּוְך הּוא ֶעְלּבוֹן כָּ דוֹׁש בָּ א סוֵֹבל ַהקָּ ָלל ֶאלָּ ּנּו כְּ ְמָנעוֹ ִממֶּ
רּוְך הּוא סוֵֹבל.  דוֹׁש בָּ ֵחְטא ְוָעוֹן ּוַמְכִעיס ְוַהקָּ אוֹתוֹ ֶרַגע בְּ ַח בְּ ֵאָבָריו, ְוהּוא מוִֹציא אוֹתוֹ כֹּ
ׁש  ֵמיְמָרא ְלַיבֵּ ֶרַגע כְּ ּנּו ַהּטוֹב ַההּוא ח"ו שֲֶׁהֵרי ְבכֹחוֹ בְּ ְולֹא תֹאַמר שֵֶׁאינוֹ ָיכוֹל ִלְמנוַֹע ִממֶּ
ע ַההּוא  ַח ַהנִּשְׁפָּ ָידוֹ ְלַהְחִזיר ַהכֹּ ַח בְּ ל זֹאת שֶַׁהכֹּ ֵעין שֶָׁעָשׂה ְלָיָרְבָעם, ְוִעם כָּ ָיָדיו ְוַרְגָליו כְּ
ֵני ֶזה ָמַנע טּובוֹ  י, לֹא ִמפְּ ָך לֹא ְבשֶׁלִּ שֶׁלְּ ֱחָטא בְּ י תֶּ ה חֵֹטא ֶנְגדִּ יָון שֶַׁאתָּ ְוָהָיה לוֹ לוַֹמר כֵּ
ַח ְוֵהִטיב ְלָאָדם טּובוֹ. ֲהֵרי ֶזה ֶעְלּבוֹן ְוַסְבָלנּות  יַע ַהכֹּ א ָסַבל ֶעְלּבוֹן, ְוִהשְׁפִּ ִמן ָהָאָדם ֶאלָּ
רּוְך הּוא ֶמֶלְך ָעלּוב ְוַהְינּו  דוֹׁש בָּ ר ְוַעל ֶזה קוְֹרִאים ַמְלֲאֵכי ַהשֵָּׁרת ְלַהקָּ א ְיֻספָּ ַמה שֶׁלֹּ
ָך,  ַח ִלְנקֹם ְוֶלֱאסֹף ֶאת שֶׁלְּ ַעל כֹּ ִטיב, ֵאל בַּ ַעל ֶחֶסד ַהמֵּ ה ֵאל בַּ מוָֹך, ַאתָּ אוְֹמרוֹ ִמי ֵאל כָּ
ִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַנֵהג  ה שֶׁצָּ ְתׁשּוָבה. ֲהֵרי זוֹ ִמדָּ ה סוֵֹבל ְוֶנֱעָלב ַעד ָיׁשּוב בִּ ל זֹאת ַאתָּ ְוִעם כָּ
ל זֹאת לֹא ֶיֱאסֹף טוָֹבתוֹ ִמן  ְבָלנּות ְוֵכן ֱהיוֹתוֹ ֶנֱעַלב ֲאִפּלּו ְלַמְדֵרָגה זוֹ ְוִעם כָּ ּה ְרצוִֹני ַהסַּ בָּ

ל:  ַקבֵּ ַהמְּ

כ"ח לחודש

הערב יומא דהילולא של 
כ"ק מרן אדמו"ר ה'דמשק 

אליעזר' מויזניץ זצוק"ל
מחר העלייה לציון קדשו שבהר הזיתים

מ‡: יר‡ל לבי‡

להסת־ שנה   73 במלאות 
מחר  יעלו  תש"ו,  בשנת  לקותו 
יום שני ב' באלול המוני חסידים 
של  קדשו  לציון  מעשה  ואנשי 
אליע־ רבי  הגה"ק  אדמו"ר  מרן 
'דמשק  בעל  זי"ע,  מוויזניצא  זר 

אליעזר', במרומי הר הזיתים.
אליעזר',  ה'דמשק  מרן 
בעל  קדישא  הסבא  מרן  כ"ק  בן 
זי"ע,  מויזניץ  ישראל'  'אהבת 
וגלי־ ויזניצא  העיר  כאב"ד  כיהן 
לותיה, ולאחר מלחה"ע הראשו־
נה הקים שם מחדש את הישיבה 
ודמשק  ישראל  'בית  הגדולה 
הישיבות  אם  שהיתה  אליעזר', 
בבוקובינא והיוותה אבן שואבת 
התורה  לדרכי  הנוער  למשיכת 
'אגו־ בראש  עמד  והחסידות. 
את  ושלח  ברומניה  ישראל'  דת 
את  ולבסס  להרחיב  תלמידיו 
ערים  בעשרות  התנועה  פעולות 

ועיירות.
של  ואוהבם  כאביהם  נודע 
בתפילו־ נושעו  ורבים  ישראל, 
המלח־ בשנות  ובברכותיו.  תיו 
המוני  והציל  עמו  לנס  עמד  מה 
הצוררים  ע"י  שגורשו  יהודים 
בוקובינא,  מחוז  מיישובי  ימ"ש 
במסירות  אוקראינה.  לערבות 
וש־ אדירים  סכומים  גייס  נפש 
לחם להחיות אלפי יהודים. בע־
הקים  תש"ד,  בניסן  לאר"י  לותו 

בת"א,  ויזניץ  ישיבת  את  כאן 
שהיתה הגרעין הראשון של מו־
סדות ויזניץ בארץ, והיה מראשי 
מועצת גדולי התורה של 'אגודת 

ישראל' באר"י.
ציון  את  יפקדו  המונים 
דהילולא,  יומא  במהלך  קדשו 
ישועה  בדבר  ולהיפקד  להיזכר 
להר  מאורגנת  הסעה  ורחמים. 
הב־ גורמי  עם  בתיאום  הזיתים 
בשעה  שני  יום  מחר  תצא  טחון, 
רח'  שלם'  מ'ככר  אחה"צ   3:30
דמשק אליעזר קרית ויזניץ ב"ב, 
מי־  .053-3167026 ההרשמה: 
רושלים תצא הסעה מחר בשעה 
5 אחה"צ מביהמ"ד דחסידי ויז־
ניץ ברח' נחמיה. תלמידי ישיבה 
לצעירים 'דמשק אליעזר' ויזניץ 
מחר  הק'  לציון  יעלו  בירושלים 

לפנה"צ.
אח־ הותיר  לא  זי"ע  מרן 
ריו זרע של קיימא, וביוזמת בני 
אי"ה  יתקיימו  תלמידיו  וצאצאי 
סעודות  כינוסים,  ומחר  הערב 
המדר־ בבתי  וסיומים  הילולא 
ובמוסדות  ויזניץ  דחסידי  שות 
בהשתתפות  והחינוך,  התורה 
החסי־ וזקני  רבנים  אדמו"רים 
את  נס  על  יעלו  ובמהלכם  דים, 
דמותו הק' והנערצת ואת משנתו 

ומורשתו הנשגבה לדורות.
בקרית  הגדול  בביהמ"ד 
ההילו־ סעודת  תתקיים  ויזניץ 

קהל  העולמי  'המרכז  ע"י  לא 
בשעה  הערב  ויזניץ'  חסידי 
המגיד-מי־ בהשתתפות   9:30
שכטר  אריה  ר'  הגאון  שרים 
מוזס  אליעזר  מנחם  ר'  והרה"ח 
תתקיים  בירושלים  שליט"א. 
וסיום  ההילולא  סעודת  הערב 
ברח'  ויזניץ  בביהמ"ד  משניות 
ר'  הרה"ח  בהשתתפות  נחמיה 
באשדוד  שליט"א.  גרוס  בנימין 
תתקיים סעודת ההילולא הערב 
'צמח  בביהמ"ד   9:30 בשעה 
בבית- ח'.  ברובע  ויזניץ  צדיק' 

שמש בביהמ"ד 'דמשק אליעזר' 
ויזניץ תתקיים סעודת ר"ח היום 
ב-6:30 אחה"צ ובהמשך סעודת 
האורח  בהשתתפות  ההילולא 
מארה"ב כ"ק מרן אדמו"ר מקא־
במודיעין-עילית  שליט"א.  סוב 
תתקיים הערב סעודת ההילולא 
'אמרי  בביהמ"ד  משניות  וסיום 
חיים' ויזניץ בהשתתפות הרה"ג 
שליט"א.  טפר  אייזיק  יצחק  ר' 
סעודת  הערב  תתקיים  בחיפה 
'ישועות  בביהמ"ד  ההילולא 
משה' ויזניץ בהשתתפות הרה"ח 
ר' יחיאל מיכל לב טוב שליט"א. 
משה'  'ישועות  ויזניץ  בישיבת 
כי־ יתקיים  במודיעין-עילית 
מחר  ההילולא  לרגל  מיוחד  נוס 
בהש־ שחרית  תפילת  לאחר 
ר'  הגאון  הישיבה  ראש  תתפות 

יוסף אהרן ויזניצר שליט"א.
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עובדת ב'פיניציה' זומנה לשימוע 
לאחר שמתחה ביקורת על ליברמן

תגובת ההסתדרות: "ההסתדרות והעומד בראשה ארנון בר דוד רואים בחומרה את דבר השעייתה 
וזימונה לשימוע של העובדת

מ‡: יר‡ל לבי‡

שבירוחם  "פיניציה"  במפעל  עובדת 
הושעתה מעבודתה אמש והוזמנה לשימוע, 
ישראל  יו"ר  על  ביקורת  שמתחה  לאחר 
ביתנו אביגדור ליברמן בזמן שהגיע לסיור 

במקום. כך נחשף בחדשות 13.
העוב־ במקום,  שהיו  עובדים  פי  על 
דת הטיחה בליברמן ביקורת על שהגיע רק 

לט־ ומנסה  הבחירות  לפני  שבועות  עכשיו 
העובדים,  גב  על  פוליטי  הון  לצבור  ענתה 
עכשיו  עד  היה  הוא  איפה  שאלה  כן  וכמו 

כשהם היו צריכים.
והמשיך  לדברים  הגיב  לא  ליברמן 
בסיור, אך העובדים במקום סיפרו כי לאחר 
לה  הובהר  שם  לשיחה  זומנה  היא  מקרה 
מדיניות  את  תאומת  אינה  שההתנהגות 
כבר  שמועסקת  עובדת,  אותה  החברה. 

לאשר  או  להתייחס  סירבה  במפעל,  עשור 
אישרו  במפעל  גורמים  אבל  הפרטים,  את 

שאכן כך היה.
"ההסתדרות  ההסתדרות:  תגובת 
רואים  דוד  בר  ארנון  בראשה  והעומד 
וזימונה  השעייתה  דבר  את  בחומרה 
בראשות  המרחב  העובדת.  של  לשימוע 
בכל  העובדת  את  ילווה  לנקרי  ארמונד 

התהליכים".

אבל בקהילה התימנית:

המחנך הגאון רבי ניסים חריר ז"ל
בן ס"ה שנים היה בפטירתו • קווים לדמותו הגדולה

מ‡: יר‡ל לבי‡

בכלל  ברק  בני  בעיר  כבד  אבל 
של  הסתלקותו  עם  בפרט,  תימן  וביהדות 
ישראל  ילדי  את  שחינך  הדגול,  המחנך 
הגאון  בשנים,  עשרות  מזה  וליראה  לתורה 
שנים  ס"ה  בן  והוא  זצ"ל,  חריר  ניסים  רבי 

בפטירתו.
לאביו  נולד  זצ"ל  ניסים  רבי  המנוח 
הרה"ג רבי אברהם חריר זצ"ל, מגדולי המ־
חנכים בתימן שמסר נפשו כל חייו להרבצת 
בימי  ובפרט  מעוון,  רבים  ולהשיב  התורה 
לפני  הקודש  לארץ  הגדולים  העלייה  גלי 

למעלה מיובל שנים.
בבחרותו למד בישיבת 'חזון יחזקאל' 
ומתמיד  לעילוי  היה  שם  הארץ,  בדרום 
שמעון'  'משכן  בישיבת  מכן  ולאחר  גדול, 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  של  בראשותו 
שמעון ברזילי זצ"ל. זמן קצר לאחר נישואיו 
כאשר שקד על תלמודו בכולל פוניבז' בבני 
ברק, התקבל לכהן כמחנך בבתי אבות פו־
ניבז', תפקיד אותו מילא במסירות אין קץ 

האח־ ליומו  עד  שנה  ושתיים  כארבעים 
תלמידים,  מאות  להעמיד  וזכה  כמעט,  רון 
תורה  ובני  אברכים  משפחות  של  לגיונות 

ותלמידי חכמים.
האחרו־ בשנתיים  זצ"ל  המנוח  הרב 
קשים  ביסורים  ונתייסר  למשכב  נפל  נות 
שאיפת  על  ויתר  לא  זאת  עם  אך  ומרים, 
חייו ועבודת החינוך הטהור שהייתה נשמת 

את  למסור  הגיע  כוחותיו  ובשארית  אפו, 
מצבו  הידרדר  האחרונים  בימים  שיעוריו. 
עד שביום שלישי השבוע השיב את נשמתו 

הטהורה ליוצרה.
שלי־ יום  בצהרי  התקיימה  הלווייתו 

שי האחרון לפרשת ראה ה'תשע"ט, ויצאה 
פוניבז',  אבות  בתי  המדרש  בית  מהיכל 
ברחוב הירש 10 בבני ברק, ומשם אל בית 
תמ־ הספידוהו  העין.  ראש  בעיר  העלמין 
קורח  פינחס  רבי  הגדול  הגאון  רורים: 
שליט"א,  נדב  אריה  רבי  הגאון  שליט"א, 
הגאון  שליט"א,  יוספי  יהודה  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  שליט"א,  זכריהו  נתנאל  רבי 
אליעזר  רבי  הגאון  שליט"א,  נגר  שלום 
כהנמן שליט"א, הגאון רבי יחיאל אלנדאף 
שליט"א,  חריר  אמנון  הרה"ג  שליט"א, 
הרה"ג בועז בדיחי שליט"א, הרה"ג עזריאל 
צדוק שליט"א, הרה"ג מאיר חריר שליט"א. 
מאיר,  הרב  אריאל,  הרב  המנוח:  של  ובניו 
באדיבות  המאמר  ינון.  והרב  יצחק  הרב 
ור־ חכמי  לכתבי  המאורות"  מערכת "מכון 

בני תימן.

אדרת שמואל
סלנט  שמואל  רבי  הגאון  מרן  לפטירת  ה-110  היא"צ  יום  לקראת 
זצוק"ל (כ"ט אב תרס"ט-תשע"ט) ניתן להשיג שוב את היצירה התו־
רנית הגדולה בכמותה ואיכותה (כ-800 עמ') הספר "אדרת שמואל" 
הכולל לקט הנהגות ופסקים ממרא דארעא דישראל מרן הגאון רבי 
שמואל סלנט זצוק"ל לספר זה נלוה אף החיבור "ימי שמואל" - פרקי 

חיים מהגאון זצ"ל (כ-300 עמ' מהספר). 

על  הספדנים  שהמליצו  מה  את  העורך  מציין  הספר  בהקדמת 
על  (פ"ח)  שמחות  במסכת  חז"ל  דברי  את  פטירתו  לאחר  הגרש"ס 
לו,  כל חמודות שבעולם והלך  נטל  הקטן שלאחר פטירתו  שמואל 
כן הוא הגרש"ס שכמעט ולא כתב את פסקיו והוראותיו וכמעט כל 
שמועותיו נשארו בגדר תורה שבעל פה וכאן בספר זה נאספו לרא־

שונה מעל לארבע מאות פסקים והנהגות בשמו.

ההנהגות והפסקים שבספר נאספו במשך כמה שנים בעמל רב על 
ירושלים  גדולי  של  מכת"י  וכן  ונדירים  רבים  מספרים  העורך  ידי 
הרואים אור לראשונה. נוספו אף שמועות בע"פ מזקני וחשובי הת"ח 
של  ופסקיו  שמנהגיו  במתכונת  נערך  הספר  שליט"א.  שבירושלים 
הגרש"ס מופיעים בראש העמוד ולהם נלוה החיבור "מלואי אדרת" 
שבו מצרף העורך לכל נושא את המקורות ההלכתיים הדנים בו וב־
וארץ  ירושלים  ורבני  וגאוני  הגרש"ס  תלמידי  של  מתורתם  מיוחד 

ישראל.  

השלחן  חלקי  ארבעת  כל  את  ממש  מקיף  ופסקים  ההנהגות  חלק 
ערוך ובפרט בענינים הנוגעים למעשה באו"ח ויו"ד, נוספו עליו אף 

עניני ירושלים וא"י, תו"מ, שביעית ועוד.    

חלק הפרקי חיים שבספר, זוהי יצירה נדירה שמזה לראשונה מופי־
עים תולדותיו של הגרש"ס באופן מדוייק ובהרחבה כל כך, העורך 
מציין בהקדמת חלק התולדות מה שכתבו באחד מכתבי העת לפני 
כשבעים שנה אודות הגרש"ס: "ראוי הוא הגאון הזה שייכתבו תו־
לדותיו בספר מיוחד ועלבון הוא לירושלם וסופריה שנתאחר יצירת 

הספר הזה עד היום...". 

ומרתק,  חדש  היסטורי  בחומר  גדושים  פרקים  ישנם 22  זה  בחלק 
ויל־ בערים  ליטא  בישיבות  בנערותו  הגרש"ס  של  לימודיו  תקופת 
נא, קיידאן, סלאנט וואלאז'ין, כהונתו כרבה של ירושלים כשבעים 
שנה, הקמת מפעלי תורה וחסד בירושלים, פרקי הדרכה לאברכים, 
תלמידי ישיבה ומלמדים בעניני חינוך ותלמוד תורה, פרקים על גד־
לותו בתורה, קדושתו, מלחמותיו במהרסי הדת, תנועות ההשכלה 
והציונות, קשריו עם גאוני הזמן, [קובע ברכה לעצמו הפרק על קש־
ריו עם מרן השרף מבריסק זצוק"ל וכן תיעוד נדיר ביותר: לראשונה 
מופיע בשלימות הספדו של הגרש"ס אחר מיטתו של המהריל"ד], 
והנה־ עובדות  הכולל  שמושה"  "גדולה  הפרק  מובא  הספר  בסיום 
גות שנשמעו מפיו על גדולי ישראל ביניהם אדונינו הגר"א, הגר"ח 

מואלאז'ין, מרנן הגר"י סלנטר, החות דעת, החת"ס ועוד.

הספר מעוטר בהסכמות גדולי ומאורי ישראל ביניהם מרנן הגר"ש 
אויערבאך והגר"ש דבליצקי זצ"ל, יבדל"א הגרי"ט וייס, הגר"מ שט־

רנבוך, והגר"ד כהן.

את הספר ניתן להשיג: adratkodesh@gmail.com טל. -052
7682413 או 077-2070305

אוצר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :ובו‚ל

הרבנית נעמי ברייטקופף ע"ה
הרבנית החשובה מרת נעמי ברייטקופף ע"ה משכונת הר נוף בירושלים • הלכה לעולמה במוצ"ש 

לאחר מחלה קשה בגיל 60

מ‡: יר‡ל לבי‡

הגיעה  בירושלים  נוף  הר  משכונת 
הבשורה הקשה עם צאת השבת קודש על 
נעמי  הרבנית  של  בפתאומיות  פטירתה 

ברייטקופף ע"ה. כשהיא בת 60 בלבד.
יהודה  הרב  אשת  היא  המנוחה 
חסדי  ביהכנ"ס  רב  שיבלט"א  ברייטקופף 
רבי  להוריה,  שנה   60 לפני  נולדה  נפתלי, 
ע"ה,  יפה  והרבנית  זצ"ל  זכאי  בר  שלמה 
חסד  כאשת  הרחב  בציבור  מוכרת  והיתה 

בכל מהותה.
גידול,  במוחה  גילו  שנה  כחצי  לפני 

החולים,  בבית  לסירוגין  התאשפזה  ומאז 
ועברה טיפולים קשים.

שירה  של  אירוע  נערך  שבת  בערב 
שהתה  היא  זו  ובשבת  אותה,  לשמח  כדי 
השבת,  צאת  עם  נוף.  בהר  משפחתה  עם 
את  קבע  נמרץ  טיפול  וצוות  התמוטטה, 

מותה.
חברי בית הכנסת "חסדי נפתלי" מב־

כים מרה את לכתה של אשת הרב שליט"א 
אשר הייתה חלק בלתי נפרד מהקהילה.

מעשי  על  סיפר  הכנסת  בית  חבר 
גם  פסקו  שלא  הרבנית  של  הרבים  החסד 
במסירות  שדאגה  ואיך  המחלה,  בתקופת 

נפש למען אנשים מסכנים ונצרכים ולמען 
נושאים רבים לטובת אנשי ונשות השכונה.

כי  על  מספרים  והמכרים  השכנים 
חייה  כל  וצדקנית,  גדולה  אישה  הייתה 
עמדה לימין בעלה הגדול הגר"י ברייטקופף 
למען יוכל לשקוד על תלמודו באין מפריע. 
ויראת  לתורה  ילדיה  את  וחינכה  גידלה 

שמים צרופה.
יש־ דור  אחריה  והותירה  זכתה 
ונכדים  חתנים  ובנות  בנים  מבורך  רים 
הממשיכים את דרכה בין בניה דוד, שמעון 
חננאל  ויעקב  'משפחה',  עיתון  עורך  סגן 

עיתונאי כיכר השבת.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

'שוב יום עצוב על שמיה המתקדרים של אירופה'. החל מהיום:

נאסרה השחיטה הכשרה במחוז 
הוולוני שבבלגיה; תגובות זועמות 

בעולם היהודי
בצעד תקדימי העביר ביהמ"ש לחוקה בבלגיה את עתירת הקהילה היהודית לביטול החוק לביהמ"ש 

לזכויות אדם של האיחוד האירופי בלוכסנבורג •  נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגר"פ גולדשמידט: 
'ההתקפה נגד חופש הדת דווקא בבירת אירופה חייבת להדאיג את המנהיגות האירופית' • רבה 
של בלגיה ונציג 'ועידת רבני אירופה' במוסדות האיחוד האירופי הרב אברהם גיגי: 'אנו מביעים 

אופטימיות זהירה שכן השופטים בלוכסנבורג נייטרליים ופסיקותיהם בעבר היו נגד פגיעה בחופש 
הדת ובזכויות האדם'

מ‡: יר‡ל לבי‡

החל מהיום, הראשון בספטמבר, נכנס 
החוק  שבבלגיה  הוולוני  במחוז  לתוקפו 
המחייב הימום 'רברסיבל' - 'אלקטרונרקוז' 
אוסר  ולמעשה  השחיטה  לפני  בהמות  של 
את השחיטה הכשרה במחוז השני בבלגיה. 
לתוקפו  נכנס  האזרחית  השנה  בתחילת 
כזכור,  בבלגיה.  הפלמי  במחוז  זהה  חוק 
הוולו־ במחוז  הפרלמנט  קיבל  כשנה  לפני 

הכשרה  השחיטה  נגד  החלטה  בבלגיה  ני 
לאחר  כחודשיים  היום.  לתוקפה  שנכנסה 
בהתנגדות  הפלמי  הפרלמנט  קיבל  מכן 
חבר פרלמנט אחד בלבד. החלטה שנכנסה, 
האזרחית  השנה  מתחילת  לתוקפה  כאמור, 
המטבחיים  בתי  להתארגנות  עד  ולאחריה; 
להימום בשיטת ה'רברסיבל' - 'אלקטרונר־
קוז' התירו השלטונות הימום בהמות דקות 

לפני השחיטה וגסות לאחריה.
ב'ועידת רבני אירופה' המנהלת מער־

כה קשה נגד החקיקה האנטי דתית באירופה 
הביעו דאגה רבה הגם שלדעתם אין מדובר 
באנטישמיות ונועדה לבלום את המוסלמים 
פנחס  רבי  הגאון  הועידה  נשיא  ביבשת. 
חופש  נגד  ''ההתקפה  כי  אמר  גולדשמידט 
הדת דווקא בבירת אירופה חייבת להדאיג 
גולד־ הגר"פ  האירופית'.  המנהיגות  את 
'ועידת  כינוס  בעת  דבריו  על  חזר  שמידט 
'בירת  ולפיהם;  באנטוורפו  אירופה'  רבני 
למיעוטים  סבלנותה  ובאי  בחוקיה  אירופה 
מוכיחה שאכן האסלאם הקיצוני והרדיקלי 
ניצח אותם. הצלחנו אמנם לבלום ניסיונות 
ויוזמות  באירופה  רבות  במדינות  חקיקה 
ובמוסדות  האירופי  בפרלמנט  חקיקה 
מגייסים  ואנו  במלחמה  אנו  אולם  האיחוד 
למער־ יום  מידי  הבינלאומית  הקהילה  את 
כה. זהו עוד יום עצוב על שמיה המתקדרים 
אירופה'  רבני  'ועידת  כזכור,  אירופה'.  של 
קיימה את ועידתה באנטוורפן בהשתתפות 
מחאת  את  להביע  כדי  אירופה  רבני  מאות 
היהודית  הקהילה  את  ולחזק  אירופה  רבני 

במיוחד בבלגיה.
כי  גולדשמידט  הגר"פ  הוסיף  עוד 
מקום  אירופה  של  שמליבה  שוב  'מצער 
מדינות  לכל  לדוגמא  להיות  צריך  שהיה 
בחופש  למלחמה  הקריאה  יוצאת  היבשת 
הדת של המיעוטים. בירת האיחוד האירופי 
מטילה שוב כתם שחור מעל שמיה המתק־
דרים של אירופה. יהודים מסרו את נפשם 
בהיסטוריה  ביותר  האפלות  בתקופות  גם 
יל־ את  למול  וכדי  כשר  אוכל  לאכול  כדי 
לאחר  שנה  וחמש  שבעים  רק  חלפו  דיהם, 
אסר  אכזרית  בצביעות  השלישי  שהרייך 
הכשרה  השחיטה  את  'ההומניות'  בשם 

טבח באכזריות מיליוני יהודים והחריב את 
היהודית  הקהילה  עם  יחד  ניאבק  אירופה. 
בכל  הללו  האומללות  בהחלטות  בבלגיה 

הכלים העומדים לרשותנו'.
רבני  'ועידת  ונציג  בלגיה  של  רבה 
הרב  האירופי  האיחוד  במוסדות  אירופה' 
אברהם גיגי אמר כי 'בעוד שאנחנו נועדים 
ומקבלים  באירופה  השפויה  ההנהגה  עם 
למ־ נחושות  והצהרות  מעשי  סיוע  מהם 
עדיין  יש  יהודית  האנטי  בחקיקה  לחמה 
החקיקה  כאן.  חיינו  את  להצר  שמנסה  מי 
היהודיים  לחיים  סכנה  הינה  דתית  האנטי 
אמנם  'ציפינו  כי  אמר  גיגי  הרב  באירופה'. 
לקבלת העתירה לביטול החוק ע"י ביהמ"ש 
הקונסיסטואר  נשיא  שכן  מבלגיה  לחוקה 
קורפנלד  פנחס  הרב  מרקביץ,  פיליפ  מר 
עתר־ ואנוכי  בבלגיה,  הדת׳  ׳מחזיקי  יו״ר 

המחוזות  בשני  לחוקה  לביהמ״ש  בזמנו  נו 
השחי־ 'הגבלת  ולפיה;  שהתקבלה  בטענה 

טה הכשרה מצמצמת בצורה מוגזמת ובלתי 
סבירה את חופש הדת, פוגעת משמעותית 
ומנוגדת לחוקי יסוד זכויות האדם וזכויות 

הדת בבלגיה'.
לחו־ ביהמ"ש  העביר  תקדימי  'בצעד 
היהודית  הקהילה  עתירת  את  בבלגיה  קה 
האיחוד  של  אדם  לזכויות  לביהמ"ש 
אופ־ מביעים  ואנו  בלוכסנבורג  האירופי 
בלוכסנבו־ השופטים  שכן  זהירה  טימיות 
נגד  היו  בעבר  ופסיקותיהם  נייטרליים  רג 
פגיעה בחופש הדת ובזכויות האדם. נמשיך 
עד  הללו  ההחלטות  נגד  בנחישות  להילחם 

לביטולן'.

'הקהילה היהודית מתנגדת בתקיפות 
אמרתי  הכשרה.  השחיטה  של  הגבלה  לכל 
הפר־ בפני  בהופעה  גם  שאמרתי  כפי  להם 
למנט הוולוני בין שאר הטיעונים המדעיים 
כש־ ברברי  צייד  צביעות;  זו  כי  והחוקיים, 
משסים כלבים בחיות ובהמות שנורו לשם 
ברבריות  היש  החוק.  עפ"י  מותר  שעשוע 

גדולה מזו!?'.
מש־ המורכבת  פדרציה  היא  בלגיה 

ובריסל.  ולוניה  פלנדריה,  מחוזות:  לושה 
 . נפש  מיליון   6 כ-  המונה  פלנדריה  מחוז 
וב־ נפש  מיליון   3.5 כ-  מונה  ולוניה  מחוז 

ריסל כמליון נפש.
במחוזות  החשוב  בריסל,  במחוז  'גם 
התא־ כבר  רואים  אנו  לאומית,  מבחינה 
מאוד  מודאגים  ואנו  זהה  לחקיקה  רגנות 
כולה.  אירופה  כלפי  שייוצר  מהאפקט 
חודשים  כשלושה  לפני  התקיימו  בבריסל 
יש־ שתוצאותיה  מקווים  ואנו  הבחירות 
תו־ גם  הזו.  החקיקה  על  גם  בוודאי  ליכו 

צאות הפסיקה של ביהמ"ש לזכויות האדם 
עלינו  כך.  על  ישליכו  בוודאי  בלוכסנבורג 
לזכור כי בריסל היא עיר הבירה דה פקטו 
הגדול  והמטרופולין  האירופי,  האיחוד  של 
איזורים,  מ-19  המורכב  בבלגיה.  ביותר 
מספר  נמצאים  במחוז  בריסל.  הבירה  בהן 
האיחוד  של  חשובים  פוליטיים  מוסדות 
המועצה  האירופית,  הנציבות  האירופי: 
האירופית, מועצת האיחוד האירופי ואחד 
כן  כמו  האירופי.  הפרלמנט  של  ממושביו 
 – נאט"ו   של  הראשי  המטה  במחוז  נמצא 

אמר הרב גיגי.

תש"פ בביתר 
עילית: 31,825 

תלמידים במערכות 
החינוך בעיר

עם פתיחת שנה"ל תש"פ נחשפים נתוני מערכת 
החינוך בביתר עילית: 31,825 תלמידים במערכות 

החינוך בעיר, מתוכם - 7,775  ילדי גן, 2,604  
תלמידים בכיתות א', 16,827 ילדים במערכות 

החינוך היסודי, 3,908 תלמידי ישיבות קדושות,  
3,315תלמידות סמינרים • קרוב ל-100 כיתות וגנים 

חדשים תחנוך העירייה גם השנה

מ‡: יר‡ל לבי‡

תש"פ  שנה"ל  פתיחת  ערב 
בביתר  החינוך  מערכת  רושמת 
 – תקדים  חסרת  עלייה  עילית 
החי־ במערכת  תלמידים   31,825
ילדי    7,775  – מתוכם  בעיר,  נוך 
א',  בכיתות  תלמידים    2,604 גן, 
החינוך  במערכות  ילדים    16,827
ישיבות  תלמידי   3,908 היסודי, 
קדושות,3,315 תלמידות סמינרים, 
הלומדים ב-32  ישיבות קטנות, 13 
ישיבות גדולות, 16  סמינרים,  31 
תלמודי תורה, 20 בתי ספר ו-302 

גני ילדים.
העו־ הינה  לציון  ראוי  הישג 
החי־ מוסדות  של  רובם  כי  בדה, 
מרווחים  קבע  במבני  שוכנים  נוך 
מקצתם  ורק  העירייה,  שסיפקה 
דאגה  להם  שגם  יבילים,  במבנים 

העירייה.
ולמוסדות  לכיתות  בנוסף 
הקיימים – נבנים בימים אלו כמאה 
חדשים,  ילדים  וגני  לימוד  כיתות 
לאכלוס  מוכנים  כבר  כמחציתם 
נמצאת  היתרה  שנה"ל.  בתחילת 
במהלך  ותושלם  שונים,  בשלבים 

השנה.
ברא־ העירוני  ההיגוי  צוות 
יחד  רובינשטיין,  מאיר  רה"ע  שות 
עם סגרה"ע ומחזיק תיק חינוך דוד 
האחרונים  בחודשים  נפגש  זלץ, 
בתדירות בלשכת ראש העיר, יחד 
יהודה  ה"ה  החינוך  אגף  מנהל  עם 
קורנבליט, ורמ"ט רה"ע ה"ה יהודה 
מקרוב  לעקוב  מנת  על  דייטש, 
אחר קצב הבינוי וההכנות, ולוודא 
כראוי.  תיפתח  הלימודים  ששנת 
"ההיערכות שלנו לשנה"ל הבאה – 

מתחילה מיד עם סיום פתיחת שנת 
הלימודים הקודמת", אומר רה"ע.

חשיבות ודגש מיוחדים נית־
נים למערכת החינוך המיוחד בעיר, 
ביותר.  ומושקעת  מתקדמת  שהיא 
של  אישי  בליווי  נעשית  הפעילות 
ראש העיר, יחד עם מנהל היחידה 
קליין,  מאיר  ה"ה  מיוחד  לחינוך 
פורום  עם  נדיר  פעולה  ובשיתוף 
'בינינו',  מיוחדים  לילדים  ההורים 
לילדים  רבים  להישגים  שהביא 

המיוחדים ובני משפחותיהם.
השנה נפתח בעיר מוסד נוסף 
בסיוע  מיוחד,  לחינוך  ומתקדם 
וביוזמת העירייה, שמשקיעה רבות 
במתן מענה מקצועי לכל ילד בעיר, 
בתחומי  מקצועי  וטיפול  אבחון 
בטלטול  הצורך  מניעת  תוך  העיר, 
החו־ מיוחדים  צרכים  בעלי  ילדים 
מוס־ בבינוי  קדימה  במתן  וכן  צה, 
דות חינוך עבור התלמידים תושבי 

העיר.
יש  להצלחה  רה"ע,  לדברי 
מגי־ גדולה  ותודה  רבים,  שותפים 
עה לכל אלו שסייעו במאמץ הגדול 
להביא לעיר את היקף הבנייה המ־
רשים הזה. במיוחד לסגן שר החי־
נוך הרב מאיר פרוש, לאגף הבינוי 
בן  תמיר  בראשות  החינוך  במשרד 
ולחברה  הפיס,  למפעל  וכן  משה, 
ברא־ עילית  ביתר  של  הכלכלית 

שות המנכ"ל ה"ה דוד מינצברג.
החי־ תיק  ומחזיק  סגרה"ע 
רב  "מאמץ  כי  אומר,  זלץ  דוד  נוך 
שיבוץ  מלאכת  סביב  גם  הושקע 
התלמידים, תוך דאגה שאף תלמיד 
מוסד  ללא  יישארו  לא  ותלמידה 
לימודי. גם בעניין הזה רשמה ביתר 

הישגים נאים".
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אוקראינה: 
חוללה האנדרטה 

לזכר אלפי 
היהודים שעונו 

באכזריות
לא רחוק מהעיר Vradievka (אזור ניקולאייב) 

חוללה אנדרטה לזכר 7,000 היהודים שעונו 
באכזריות.

מ‡: יר‡ל לבי‡

במקום  הקבורים  היהודים 
נורו שם בסתיו ה'תש"א, אז הובילה 
 Kryve Ozero מהעיירה  שיירה 
ליישוב  כאילו   ,Domanivka ל- 
לתעלה  רק  הגיעו  אנשים  חדש. 
עצי  מאחורי  שנחפרה  טנקים  נגד 
היו  ההרוגים  בין  נורו.  שם  ליבנה, 

בעיקר זקנים, נשים וילדים.
חוד־ כמה  לפני  רק  כזכור, 
שים בפעם הרביעית מאז הקמתה, 

המנציחה  האנדרטה  בשבת  חוללה 
את בית העלמין היהודי בסלוניקי, 
שהוחרב על ידי הנאצים במלחמת 

העולם השנייה.
יוון  ברחובות  "האווירה 
באופן כללי היא לא כזו", אמר הרב 
סלוניקי,  קהילת  רב  ישראל,  אהרן 
בראיון לאולפן ynet. "היוונים הם 
מתורבתים,  נחמדים  מאוד  אנשים 
קיצו־ של  קבוצה  בתוכם  יש  אבל 
נים האוחזים בדעות אחרות ואנחנו 

צריכים להתמודד גם איתם".

הערב: 'לאומית' בערב בריאות 
ייחודי לנשות ביתר

בתפריט: הרצאה מקצועית, אינפורמציה רפואית ותכנית אמנותית מגוונת • כל הפרטים

חרי בכ :‡מ

ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
והג־ המונעת  הרפואה  מהפכת  את  להוביל 
כאשר  בריא,  חיים  לאורח  המודעות  ברת 
וביוזמתה  בהובלתה  הבריאות  ערבי  סדרת 

ממשיכה לכבוש את הריכוזים החרדיים. 
הלקו־ במספר  המבורך  הגידול  בצל 
בביתר  בריאות'  שירותי  'לאומית  של  חות 
לאומית  של  הרפואי  המערך  בכל  והתנופה 
ובהפקת  ביוזמת  הערב  אי"ה  יתקיים  בעיר, 
וח־ ייחודי  ערב  בריאות'  שירותי  'לאומית 
אינפורמציה  שישלב  ביתר,  לנשות   וויתי 
רפואית והרצאה בנושאי בריאות, לצד בילוי 
יום  הערב,  כאמור,  יתקיים  האירוע  מהנה. 
ראשון א' באלול בשעה 19:30 באודיטוריום 

שברחוב ברסלב 4 ביתר עילית.
המשתתפות  ישמעו  הערב  בתחילת 
הרצאה מרתקת ומעשירה מפי הדיאטנית י. 
קריב מ'לאומית שירותי בריאות'. שם ההר־

צאה: "אורח חיים בריא בכל גיל".
ב"אבא,  המשתתפות  יצפו  בהמשך 
ט.  עם  חדש  בז'אנר  ענק  הפקת  לי",  תעזור 

(צייטלין) ברון.
בין לבין יוצג בפני המשתתפות בערב 

והאטרקטיבי  הייחודי  הלידה  סל  הבריאות, 
של 'לאומית שירותי בריאות'. כמו כן יוצגו 
מחירי הביטוח המשלים של 'לאומית' שהם 
הזולים ביותר מבין כל קופות החולים. בנו־
לשוחח  האפשרות  למשתתפות  תינתן  סף 

ישירות עם נציגות מטעם 'לאומית'.
תכ־ השווה",  ב"ברוכה  יסתיים  הערב 

נית מרתקת עם פ. פשיאי
 .03-9411051 בטלפון  לערב  הרשמה 
בלבד.  נשואות  לנשים  הכניסה  לב:  שימי 
הקופות  כל  לחברות  אפשרית  ההשתתפות 
והיא מותנת בהגעה בזמן לאירוע. לא תותר 

כניסת עגלות. 
כרטי־ שנותרו  מעדכנים  *ב'לאומית 

סים אחרונים בהחלט*. 
בסדרת  ערב  בעוד  מדובר  כאמור, 
'לאומית  ומפיקה  שיוזמת  הבריאות  ערבי 
שירותי בריאות' במטרה להגביר את המוד־

עות לאורח חיים בריא במגזר החרדי.
של  במתכונת  נערכים  הבריאות  ערבי 
תו־ לצד  ורפואה,  בריאות  בנושאי  הרצאות 
כנית אומנותית. עד כה נערכו ערבי בריאות 
רבים בכל הריכוזים החרדים בארץ, כשהבי־

קוש להשתתפות בהם שובר שיאים.

בצל  נערך  בביתר  הערב  שציינו,  כפי 
'לאומית'  של  המדהימים  הצמיחה  נתוני 
בעיר בכל ההיבטים, בדגש על כמות המצט־
רפים ללאומית והשדרוג של מערך השירו־

תים הרפואיים בעיר.
נחנ־ שבועות  מספר  לפני  לדוגמא  כך 
כה במרכז הרפואי הדרת זיוה שברחוב פנים 
שתשרת  נוספת  שיניים  מרפאת  מאירים 
בכל  בריאות'  שירותי  'לאומית  לקוחות  את 

הגילאים. 
במ־ רביעית  שיניים  במרפאת  מדובר 
בעיר,  בריאות'  שירותי  'לאומית  של  ספר 
עדות נוספת לפריסה האדירה של 'לאומית' 
ולתנופה המתמדת בסל השירותים הניתנים 

ללקוחות המתגוררים בעיר. 
במרפאה  גם  האחרות,  במרפאות  כמו 
ומ־ אישי  משירות  הלקוחות  ייהנו  החדשה 
ומהמחירים  מקסימלית  מזמינות  קצועי, 

הזולים ביותר.
הרחבה  על  הוחלט  לאחרונה  בנוסף, 
רפואת  בתחום  השירותים  של  משמעותית 
שטרן,  ח.  ד"ר  הצטרפה  היתר  בין  הילדים. 
למצבת  ילדים,  לאנדוקרינולוגית  מומחית 

המומחים בעיר ביתר.
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hillel@lehmaaseh.com
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מכפבמערטןכיופיברמןביךימרבירפיעמ
̃י úרר ̂יúום: ו
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