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זמן אלול
לישיבותיהם,  בחורים  רבבות  שבים  אלו  בימים 

לתחילת "זמן אלול". 

עבור רבים מהם זו תחילתה של הישיבה. מעבר 

חד מילדות לבחרות, בו הם הופכים מילדים שעד 

כעת השתובבו ושיחקו, לבחורים המשקיעים את 

ראשם ורובם בעמל התורה, בזריעה ארוכה שת־

קצור פירות מבורכים במשך השנים.

אלול  בחודש  הלימודים  שנת  מתחילה  סתם  לא 

שהוא בעצם החודש האחרון בשנה. שכן, דווקא 

בחודש זה, חודש של חשבון נפש לקראת הימים 

ואחד  אחד  כל  להכניס  כדי  כמוהו  אין  הנוראים, 

לדרך חדשה ולקבלות טובות חדשות שיסייעו לו 

במשך השנה כולה.

ולכל המתחילים כעת את הדרך הקדושה והארו־

כה, נשגר ברכת הצלחה מרובה. הצלחת כל אחד 

ואחד, היא הצלחת הכלל כולו.

חודש טוב וזמן פורה

דבר המערכת 

דריכות מלחמתית
האוויר,  חילות  חיזבאללה.  לתגובת  נערך  צה"ל 

חיזבאללה,  ארגון  לתגובת  נערכו  והים  היבשה 

שבאה בעקבות פיצוץ רכיב הדיוק לטילים אשר 

הושמד ברובע הדאחייה שבביירות, כך לפי פר־

סום בתקשורת הזרה. עד כה דווח כי הן צה"ל והן 

חיזבאללה השלימו את היערכותם לקראת מלח־

מה אם תפרוץ.

בארגון הטרור מעוניינים מאוד להגיב, ויחד עם 

לאחר  שקטה  גזרה  על  בשמירה  מעוניינים  זאת 

להתבטאויות  הרקע  זה  מצדם.  שתבוא  התגובה 

החיזבאללה  בכוונת  לפיהם  הארגון,  אנשי  מצד 

להגיב לישראל. בכך מכשירים בארגון השיעי את 

הקרקע לקראת מתקפה שתבוא, ומכינים הן את 

והעולם  לבנון  אזרחי  את  והן  הישראלי  הציבור 

לקראת תגובה שתבוא. כך, הם מקווים שהתקי־

פה לא תבוא על ישראל בהפתעה, שתיערך לק־

כוללת  מלחמה  ומניעת  האירוע  של  הכלה  ראת 

מול הארגון.

כזו  תהיה  הפעולה  כי  מבהירים  אף  בחיזבאללה 

שלא תביא למלחמה כוללת, כרמז לישראל, שפ־

עילות התגובה שלה היא זו שתקבע את העתיד.

פרשנות // אברהם ויסמן 

נתניהו: נחיל את הריבונות 
הישראלית על כל היישובים 
היהודיים שמעבר לקו הירוק
בטקס פתיחת שנת הלימודים באלקנה אמר נתניהו: "אנחנו 

נבנה עוד אלקנה ועוד אלקנה ועוד אלקנה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ל-2,354,000  קרוב 
הספר  לבתי  חזרו  תלמידים 
ולגני הילדים ופתחו את שנת 
למרות  תש"פ.  הלימודים 
מצד  השביתה  איומי  הסרת 
והסתדרות  המורים  ארגון 
תלמידים   33,831 המורים, 
לא פתחו את שנת הלימודים 
ב-48 בתי ספר וב-495 גנים 
של  מקומיות  שביתות  בשל 
הורים ורשויות מקומיות. כך 
עולה מנתוני משרד החינוך. 

בנימין  הממשלה  ראש 
ליישוב  אתמול  הגיע  נתניהו 
לקו  בעבר  הנמצא  אלקנה 
החינוך  שר  עם  יחד  הירוק 
הרב רפי פרץ לטקס פתיחת 
דב־ במהלך  הלימודים.  שנת 
ריו הצהיר נתניהו כי ישראל 
תחיל ריבונות יהודית על כל 
משמע   – בישראל  היישובים 
ביהודה  גם  ריבונות  החלת 
עוד  יהיו  "לא  ושומרון. 
קטיף",  בגוש  כמו  עקירות 
"בע־ והוסיף:  נתניהו  אמר 
את  נחיל  אנחנו  השם,  זרת 
כל  על  היהודית  הריבונות 
יש־ מארץ  כחלק  היישובים 
נת־ ישראל".  וממדינת  ראל 
לתלמידים  ואמר  הוסיף  ניהו 
שאתם  תזכרו  הכל  "מעל  כי 

באלקנה, שזה ארץ ישראל. זו 
הארץ שלנו, זו הארץ שלכם. 
זה בית חדש שהוא בית ישן. 
של  המקורי  הישן,  הבית  זה 
עם ישראל, ואנחנו נבנה עוד 
ובעוד  אלקנה  ועוד  אלקנה 
אלקנה. אנחנו לא נעקור פה 

אף אחד, אף אחד".
נתניהו גם התייחס לפן 
שנת  פתיחת  של  הלימודי 
לתלמידים:  ואמר  הלימודים 
טו־ כשאתם  מכם,  אחד  "כל 
יכולים  אתם   - במשהו  בים 
במשהו.  טובים  יותר  להיות 
לזה  שתשאפו  רוצה  אני 
עוד  להיות  יכולים  שאתם 
את  תעשו  אם  טובים.  יותר 
הדברים האלה, אתם תצליחו 

ותעזרו אחד לשני".

נתניהו  לדברי  בתגובה 
יש''ע,  מועצת  יו''ר  הגיב 
"אנחנו  ומסר:  דורני  חננאל 
לתו־ עיניים  בכיליון  מצפים 
היא  ריבונות  בשטח.  צאות 
חזון ההתיישבות, עליו חלמ־
נו במשך שנים ונשמח לראות 
את החלום מתגשם במהרה". 
(המחנה  זנדברג  תמר  ח"כ 
הדמוקרטי) הגיבה להבטחות 
הסיפוח של נתניהו ואמרה כי 
"במקום להבטיח חינוך לסו־
במקום  גזענות,  ונגד  בלנות 
לא  הבאה  שבשנה  להבטיח 
בהע־ אחת  מורה  ולו  תהיה 
סקה קבלנית, ראש הממשלה 
בוחר ביום הראשון של שנת 
סיפוח  להבטיח  הלימודים 

התנחלויות".

נשיא המדינה: "אל תאמינו 
להסתות ולהכפשות"

נראה כי דברי ריבלין באו בעקבות התקפותיו של רה''מ נגד 
התקשורת ◆ "אל תקשיבו לקולות הלהוטים להקצין את השיח"

מ‡: ח. פרנ˜ל
ראובן  המדינה  נשיא 
ריבלין התייחס אתמול (רא־
של  להתקפות  בבוקר  שון) 
ראש הממשלה נגד ערוץ 12 
ואמר  להחרימו,  והקריאה 
הבחירות  ערב  "דווקא  כי 
והשיח  סוערות  כשהרוחות 
בכם  מפציר  אני  מתלהט, 
ולה־ להסתות,  תאמינו  אל 
בטקס  בדבריו  כפשות". 
הלימודים  שנת  פתיחת 
מחניים,  תורה  אור  בישיבת 
שבה למד החייל דביר שורק 
הי''ד אמר ריבלין: "אל תק־
שלהוטים  לקולות  שיבו 

להקצין את השיח, מימין או 
משמאל".

האח־ בימים  כזכור, 
בחרי־ נתניהו  תקף  רונים 
ואת  ערוץ 12  את  רבה  פות 
בעקבות  החדשות  החברת 
מחקירו־ תמלילים  חשיפת 
של  המשפט  כתב  ע''י  תיו 
הערוץ גיא פלג. נתניהו טען 
כי  בערוץ 12 "משחירים את 
ראשי  ואת  יום".  כל  דמותי 
"הרביעייה  כינה  הערוץ 
הסודית שמושכת בחוטים". 
עושים  "הם  כי  אמר  נתניהו 
בחי־ ערב  שדה  משפט  לי 
של  להשחרה  ניסיון  רות, 
והתקשורת  הפרקליטות 

תוצאות  את  להטות  כדי 
הבחירות".

זה  זה?  את  עושה  "מי 
בובה",  הוא  פלג,  גיא  רק  לא 
"זה  לתקוף.  נתניהו  המשיך 
הסודית  הרביעייה  בפועל 
שמושכת בחוטים - אבי וייס 
ניר  אבי   ,12 חדשות  מנכ״ל 
דרורית  'קשת',  את  שמוביל 
ורטהיים ויצחק תשובה - אף 
לא  הם  אותם,  בחר  לא  אחד 
הם  כי  בהם  שיתחרו  נותנים 
מתנגדים לתקשורת חופשית. 
חו־ עיתונות  על  מדברים  הם 
מגוייסים  שהם  בזמן  פשית 
לד־ פיגוע  לעשות  לחלוטין 

מוקרטיה הישראלית". 
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הבלגן בכחול לבן חוגג: 

גנץ הורה להקפיא 
את הקמפיין אך 

לפיד המשיך 
לתקוף את נתניהו
בעקבות התקרית בצפון ביקש 
גנץ לשדר ממלכתיות והורה 

לעצור את קמפיין הבחירות עד 
להרגעת הרוחות ◆ אך לפיד 
המשיך לתקוף את נתניהו

מ‡: ח. פרנ˜ל
התיאום  חוסר 
ממשיך.  לבן  בכחול 
לכיוון  הירי  בעקבות 
בגבול  צה''ל  חיילי 
יו''ר  הורה  הצפון, 
לה־ גנץ  בני  המפלגה 
הקמפיין  את  קפיא 
לאור  אחדות  ולשדר 
"בפעילות  הנסיבות. 
נגד כל מי שינסה לפ־
גוע באזרחי ישראל או 
אופו־ אין  ריבונותה 
וקואליציה",  זיציה 
"לאור  גנץ.  כתב 
הנ־ הביטחוני  המצב 
בשלב  להקפיא  חיתי 
עד  הקמפיין  את  זה 
האירו־ התבהרות 

הביטחוניים".  עים 
מנסה  גנץ  בעוד  אך 
ממלכתיות,  לשדר 
יחד  שמתמודד  מי 
תפקיד  על  איתו 
יאיר  הממשלה,  ראש 
להמשיך  בחר  לפיד, 
ולתקוף  הקמפיין  את 
"ילדי  נתניהו.  את 
רק  במקלטים  הצפון 
ביבי  כי  אחת:  מסיבה 
מדיניות  את  הפר 
המצליחה  העמימות 
זה  הבחירות.  בגלל 
כשראש  שקורה  מה 
פו־ עושה  הממשלה 
חשבון  על  ליטיקה 
את  מחזק  הביטחון. 
ומפקדיו  צה"ל  חיילי 
המש־ על  שעומדים 

מר". כתב לפיד.
מסרו  בתגובה, 
המקורבים  גורמים 

הקמפיין  כי  ללפיד 
במהלך  הוקפא  אכן 
ול־ הצבאי,  העימות 
עמדתו  את  כתב  פיד 
שהוא  כפי  האישית 
רבים  בנושאים  עושה 
קשורים  אינם  ואשר 
הבחירות  לקמפיין 
מפלגת  של  הרשמי 

כחול לבן.
 מהליכוד נמסר 
לפיד  יאיר  בתגובה: 
לשותפיו  הצטרף 
מהרשי־ הטבעיים 
ותקף  המשותפת  מה 
הממשלה  ראש  את 
דקות  באותן  נתניהו 
מנהל  הוא  שבהן 
ובנחי־ באחריות 
ביטחוני  אירוע  שות 
ראש  בצפון.  מורכב 
נתניהו  הממשלה 
ושמר  מלחמה  מנע 
ישראל  אזרחי  על 
בזמן  צה"ל  וחיילי 
כשא־ שיקר  שלפיד 
הצפון  שתושבי  מר 
במקלטים. לפיד שגה 
לע־ כשבחר  קשות 
שות פוליטיקה קטנה 
על חשבון חיילי צה"ל 
נלחמים  שהם  בזמן 
באותה  בחיזבאללה. 
לפיד  שבה  דקה 
גנץ  שקריו,  את  צייץ 
מפסיק  שהוא  הודיע 
כרגיל  הקמפיין.  את 
חוסר תיאום בבלגנץ. 
לאדם  לתת  אסור 
אחריות  וחסר  מסוכן 
כמו יאיר לפיד להיות 

ראש ממשלה".

גפני על ליברמן: האיש לא יודע לקרוא מספרים
בתגובה לדבריו של ליברמן על 120 אחוזי הצבעה במאה שערים חשף גפני את נתוני האמת: 20  אחוזים בלבד

מ‡: ח. פרנ˜ל
ביתנו  ישראל  יו''ר  של  הפרועה  ההסתה  בעקבות 
החר־ לקלפיות  משקיפים  שיגייס  כך  על  ליברמן  אביגדור 
דיות כי ב"מאה שערים יש 120 אחוזי הצבעה". החליט חבר 

הכנסת הרב משה גפני לענות לכסיל כאיוולתו. 
שערים  במאה  כי  עולה  האמת  מנתוני  כי  חשף  גפני 
בפועל,  מצביעים   4,104 בחירה,  זכות  בעלי   11,439 יש 
ש"ס  הליכוד 801,  קולות,  קיבלה 1,588  התורה  כשיהדות 

588 וישראל ביתנו 10 קולות. לפי הנתונים המפלגות הח־
רק  הוא  ליברמן  בלבד. "איווט  אחוזים  כ-20  קיבלו  רדיות 
דיבורים, העובדות מעולם לא היו נר לרגליו, האיש לא יודע 
לקרוא מספרים בלי נקודות. כולו רק דיבורים". אמר גפני.

mailto:s@shaharit.com
https://shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
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שהוא  כפי  האישית 
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15.9
שבועיים לבחירות:

סקרים חדשים: כחול 
לבן מובילה על הליכוד 

לפי סקר של חדשות 13 כחול לבן מקבלת 32 מנדטים והליכוד עם 31 
◆ בסקר כאן 11 התוצאה הפוכה: הליכוד עם 32 וכחול לבן עם 31

מ‡: ח. פרנ˜ל
שפור־ מנדטים  מסקר 
בחדשות  (ראשון)  אמש  סם 
היו  הבחירות  אם  כי  עולה   13
כחול  מפלגת  היום  נערכות 
מספר  את  מקבלת  הייתה  לבן 
 32 ביותר,  הגבוה  המנדטים 
הליכוד  ומפלגת  מנדטים, 
הש־ המפלגה   .31 עם  אחריה 
ישראל  תהיה  בגודלה  לישית 
ביתנו עם 11 מנדטים, ואחריה 
המפלגות ימינה, שירדה בשני 
הקו־ הסקר  לעומת  מנדטים 
על  כעת  ועומדת  בערוץ,  דם 
המשותפת  והרשימה  עשרה, 
מנדטים.  עשרה  עם  היא  שגם 
הש־ גוש  הגושים,  מפת  לפי 
מאל-מרכז עם הערבים מוביל 
הימין  ולגוש  מנדטים   55 עם 
54 מנדטים. זאת, ללא מפלגת 
הדמו־ המחנה  ביתנו.  ישראל 
במנדט  היא  אף  ירדה  קרטי 
יהדות  גם  מספר  ובאותו  ל-7 
הע־ מפלגת  אחריהן  התורה. 
שישה  עם  וש"ס  בודה-גשר  
מנדטים. עוצמה יהודית עדיין 

מתחת לאחוז החסימה.
בסקר  זאת  לעומת 
התוצאות   11 בכאן  שפורסם 
הבדלים  אין  אמנם  שונות. 
אך  במספרים  משמעותיים 
לפי  התמונה.  את  משנים  הם 
המפלגה  היא  הליכוד  הסקר 
הגדולה ביותר עם 32 מנדטים 
ואחריה כחול לבן עם 31. המ־
היא  בגודלה  השלישית  פלגה 
 11 עם  המשותפת  הרשימה 
עם  ימינה  לאחמ''כ  מנדטים, 
יהדות   ,9  – ביתנו  ישראל   ,10
התורה, ש''ס והמחנה הדמוק־
 ,6 – העבודה-גשר  עם 7,  רטי 
וגם בסקר הזה עוצמה יהודית 
לא עוברת את אחוז החסימה. 
נכרת  לא  בסקרים  כי  יצוין 
פייגלין  פרישת  של  ההשפעה 

מהמירוץ על מפת המנדטים.
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השקט הצפוני מתערער:

חיזבאללה ירה טיל נ"ט לעבר עמדה צבאית; צה"ל 
הגיב בירי מאה פגזי ארטילריה

צה"ל הגיב בירי ארטילרי ומכלי טיס לעבר מטרות בדרום לבנון ◆ התושבים הונחו לחזור לשגרה לאחר שהונחו לפתוח מקלטים ◆ ראש הממשלה 
נתניהו: "ערוכים לכל תרחיש" ◆ בחיזבאללה טענו כי הצליחו לפגוע בחיילים, אך בצה"ל הכחישו ◆ ראש ממשלת לבנון פנה לצרפת וארה"ב על מנת 

שיתערבו במשבר

מ‡: מ. יו„
חיזבאללה ירה אתמול טילי 
צה"ל  עמדת  לעבר  מלבנון  נ"ט 
מושב  במרחב  צבאי  ואמבולנס 
לא  לבנון.  לגבול  הסמוך  אביבים 
היו נפגעים בתקרית מקרב כוחות 
צה"ל, זאת אף על פי שחיזבאללה 
בחיילים.  לפגוע  הצליח  כי  טען 
דובר צה"ל, תת-אלוף רונן מנליס, 
החוליה  את  תקף  צה"ל  כי  מסר 
בירי  תקף  ואף  הירי  את  שביצעה 
ובאמצעות  ארטילריה  פגזי  מאה 
"חיז־ לבנון.  בדרום  קרב  מסוקי 
לתקוף  זמן  לאורך  ניסה  באללה 
שלנו  הכוחות  של  ההיערכות  אך 
צה"ל.  דובר  הוסיף  טובה",  היתה 
הפי־ כוונות  את  מימש  לא  "הוא 

גוע".
בוצע  בלבנון,  דיווחים  לפי 
באזור  טיס  ומכלי  ארטילרי  ירי 
צבא  ג'בל.  ובינת  א-ראס  מרון 
לבנון טען כי ישראל ירתה פגזים 
שגרמו לשריפות בדרום המדינה. 
הצליחו  כי  טוענים  בחיזבאללה 
לדברי  צבאי.  רכב  בכלי  לפגוע 
על  בוצעה  התקיפה  חיזבאללה, 
חסן  שם  על  שנקראה  חולייה  ידי 
פעילי  שני  דאהר,  ויאסר  זביב 
חיל  בתקיפת  שנהרגו  הארגון 

בגבול  בסוריה. האירועים  האוויר 
הגבוהה  המתיחות  רקע  על  באים 
איים  שוב  שאתמול  אחרי  באזור, 
נסראללה  חסן  הארגון  מזכ"ל 
פעילי  לחיסול  צבאית  בתגובה 
הארגון בסוריה ולתקיפה שיוחסה 
לישראל ברובע הדאחיה בביירות.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ההתפתחויות  בעת  שהיה  ניהו, 
בפגישה עם נשיא הונדורס, קיים 
התייעצות ביטחונית טלפונית עם 
ובכירי  המל"ל  ראש  הרמטכ"ל, 
ערוכים  "אנו  הביטחון.  מערכת 
נת־ אמר  בהמשך",  תרחיש  לכל 
אפילו  נפגע.  אף  לנו  "אין  ניהו. 
לא פגוע ולא שרוט". לשכת ראש 
הקבי־ שרי  את  הנחתה  הממשלה 
נט, זמן קצר לאחר האירוע, שלא 
אך  ההסלמה,  בעניין  להתראיין 
הוסרה  מכן  לאחר  וחצי  כשעה 

ההנחיה.
ההנחיה,  קבלת  לפני  עוד 
בגל"צ  התראיין  גלנט  יואב  השר 
נפג־ אין  ידיעתו  שלמיטב  ואמר 
כי  עוד  אמר  גלנט  באירוע.  עים 
"אם נגיע למצב שבו יורים על ערי 
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נחזיר  אנחנו  ישראלים,  ובילדים 
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שתמע מכך".
בגבול,  האירועים  בעקבות 
אחר  אתמול  בשעות  פרסם  צה"ל 
לתו־ התגוננות  הנחיות  הצהריים 
במרחק  למתגוררים  וקרא  שבים 
מהגבול  קילומטרים  ארבעה  של 
מקלטים.  ולפתוח  בבתים  לשהות 
לאחר  שעות  כשלוש  זאת,  עם 
לתו־ ההנחיות  הוסרו   - האירוע 

שבים.
ריב־ ראובן  המדינה  נשיא 
לין אמר בפתח פגישתו עם ראש 
לחיז־ במסר  אתיופיה  ממשלת 
נפשנו  מבקשי  כל  "ידעו  באללה: 
על  להגן  ונכונים  מוכנים  שאנחנו 
יהיו  בו  מקום  בכל  ישראל  אזרחי 
מוכנים,  אנחנו  וסרק.  כחל  ללא 
ולא רוצים להראות לכם עד כמה. 
רק  לשרור  יכול  השקט  לב  שימו 

בשני צידי הגבול".
לבנון  ממשלת  ראש  מנגד, 
החוץ  לשר  התקשר  חרירי,  סעד 
של ארה"ב, מייק פומפאו, וליועץ 
צרפת,  נשיא  של  לאומי  לביטחון 
עמנואל בון, וקרא להם לעצור את 
ההסלמה מול ישראל ולהתערבות 
בינלאומית במשבר. כוח יוניפי"ל 
הפועל בדרום לבנון קרא לצדדים 

לנהוג באיפוק.

העי־ קו  ישובי  פורום  יו"ר 
האיזורית  המועצה  ראש  מות, 
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מחוזקים".
חז־ פיצוצים   4-3 "שמענו 
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יותר  מוקדם 
רשת  דיווחה  אתמול 
המקורבת  אל-מנאר 
צה"ל  כי  לחיזבאללה 
ארטילרי  בירי  פתח 
שבעא  חוות  לעבר 
לבנון.  לגבול  סמוך 
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האש.
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מחשש  ושריון  ארטיליריה  חות 
חיזבאללה.  של  אפשרית  לתגובה 
שחי־ לאפשרות  נערכים  בצבא 
צבאית  פעולה  יבצע  זבאללה 
ישראל  מדינת  בעורף  או  בגבול 

להגיב  צה"ל  את  שיחייב  באופן 
באופן רחב.

להכשיר  הוחלט  כך,  לשם 
את השטח בהסגת כוחות מקו הג־
בול כדי לאפשר ירי צליפה ונ"ט, 
ביישובים  האבטחה  את  לעבות 
סמוכי הגדר מחשש לחדירה, לע־
בות את מערכי ההגנה האוויריים 
מפני שיגורי רקטות, להעלות את 
מטוסי  של  והכוננות  הרגישות 
העלה  הים  חיל  גם  בצפון.  הקרב 
והדריכות  הכוננות  רמת  את 

מחשש לפעולה בזירה הימית.
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חיזבאללה: התגובה 
היא למתקפה 

ישראלית בסוריה
בארגון הבהירו כי החיזבאללה אינו מעוניין בהסלמה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הת־ כי  מאיים  חיזבאללה  ארגון 
שמיוחסת  הרחפנים  תקיפת  על  גובה 
לפי  הגיעה.  לא  עדיין  בביירות  לישראל 
לתקיפת  תגובתו  השיעי,  הטרור  ארגון 
האר־ של  בהודעה  תבוא.  בוא  הרחפנים 
גון נאמר לאחר תקיפת הנ"ט על הגבול 

הצעירים  להריגת  התגובה  "זו  כי  נאמר 
המל"טים  על  התגובה  דמשק.  בפרברי 
בדאחייה בביירות היא חשבון אחר". כך 

לפי הארגון. 
מהארגון  שהגיעה  נוספת  תגובה 
לאפשרות  נגעה  בגבול  העימות  לאחר 
הם  כי  הבהירו  הסלמה. בחיזבאללה  של 

אינם מעוניינים בהסלמה.

ישראל צפויה 
לשדרג מטוסי קרב 
של צבא אוקראינה

שווי העסקה מוערך בכחצי מיליארד דולרים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
ישראלית  חברה 
קרב  מטוסי  תשדרג 
צבא  של   29 מיג  מדגם 
"אל־ חברת  אוקראינה. 

צפויה  מערכות"  ביט 
המטוסים  את  לשדרג 
משנות  האוקראינים 

שע־ בעסקה  השמונים, 
מוע־ הכוללת  לותה 
מיליארד  בכחצי  רכת 
שדרוג  כאשר  דולרים, 
יעלה  מטוס  כל  של 
מיליון   40 ה-  בסביבות 
יש  זאת,  עם  דולרים. 
עדיין  המחיר  כי  לציין 
סופי  באופן  נקבע  לא 

וכי הצדדים עדיין דנים 
בנושא.

המטוסים  לשדרוג 
זאת  מדיני,  פן  גם  יש 
המור־ היחסים  לנוכח 
מנהלת  שישראל  כבים 
עם רוסיה ולביקורו של 
נתניהו  הממשלה  ראש 

באוקראינה.

הצבא הנחה את התושבים במרחק 
של עד 4 קילומטרים להישאר בבתים 
זאת בעקבות חילופי האש בגבול ישראל-לבנון, ◆ אליעזר ביטון, תושב אביבים, שהיה 

בקרבת הגבול: "אין שום מחסה"

מ‡: מ. יו„
דבר לא הכין את תושבי מושב 
אביבים להתמודדות עם רגעי הפחד 
של המנוסה מהירי. "הייתי שני מט־
מחסה",  שום  היה  לא  מהגדר,  רים 
סיפר אחד התושבים. ראש המועצה: 

"פועלים בהתאם להנחיות הצבא".
אביבים,  תושב  ביטון,  אליעזר 
ששהה סמוך מאוד לגבול, תיאר את 
ל"כאן  בראיון  המפחידים  הרגעים 
מהג־ מטרים  שני  "הייתי  ב":  רשת 
דר, שמעתי פיצוצים חזקים. ברחתי 
מקום  שום  מחסה,  שום  אין  הביתה. 
מוגן. עפתי הביתה לאשתי והילדים 
ממש  היה  זה  קל.  לא  זה  והנכדים, 

היו  ביישוב  כי  הסביר  ביטון  חזק". 
לתרחיש  האחרונים  בימים  מוכנים 
הזה,  לדבר  "התכוננו  הזה.  מהסוג 
והנה זה הגיע", אמר. "שגרת החיים 
למינימום  עד  הצטמצמה  שלנו 
ההסתובבות  וגם  חקלאות  בנושא 
ידענו  לממ"דים.  נצמדנו  ביישוב. 

שזה יבוא". 
פי ההנחיות בצבא, על תו־ על 
שבים במרחק של עד ארבעה קילו־
בבתים  לשהות  לבנון  מגבול  מטרים 
לרדת  נדרש  לא  מקלטים.  ולפתוח 
רק  אלא  למקלטים  או  מוגן  למרחב 

בעת שמיעת אזעקה.
ציינו  אזעקה,  שמיעת  בעת 

מוגן  במרחב  לשהות  יש  בהודעה, 
להנחיות  ולהמתין  דקות   10 למשך 
מכל  ולהימנע  לבטל  יש  נוספות. 
לרבות  הגבול  גדר  במרחב  פעילות 
עבודות חקלאיות. בשלב זה, לא ניתן 

לנוע בצירים.
או  אזעקה  ונשמעת  במידה 
שנ־ רכב  וכלי  אוטובוסים  התרעה, 
את  להוריד  נדרשים  ביישוב  מצאים 
שניתן  ככל  רגועה  בצורה  הנוסעים 
במרחב  היישוב  רבש"ץ  עם  בתיאום 
כלי  למקום.  הקרוב  ביותר  הממוגן 
רכב בצירים ראשיים נדרשים לעצור 
להוריד  הדרך,  בצידי  בטוחה  בצורה 

את הנוסעים ולשכב על הקרקע.

kfar.shira10@gmail.com | 052-9120307|kfarshira.co.il
Kfar shira |
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שמחה, לא שלמה:

הנערה שנפצעה בפיגוע 
שוחררה מבית החולים; מצב 
האח משתפר אך עדיין קשה
לפני כשבועיים נדרסה נעם נביס יחד עם אחיה נחום 
סמוך להתנחלות אלעזר ◆ אחיה עדיין מאושפז במצב 

קשה, אך מצבו משתפר 

מ‡: מ. יו„
שנפצעה  נביס  נעם 
בפיגוע  נחום  אחיה  עם 
לפני  עציון  בגוש  דריסה 
השתחררה  כשבועיים, 
החולים  מבית  אתמול 
לשיקום.  כרם  עין  הדסה 
מה  את  שחזרה  נביס 
הפי־ מיום  זוכרת  שהיא 
גוע, שבו צעדה עם אחיה 
נחום מחוץ ליישוב אלעזר 

בכדי להגיע לירושלים
לא  עוד  "אני 
הייתי  אבל  זוכרת  ממש 
לתח־ בדרך  נחום  עם 
שמחוץ  האוטובוס  נת 
לתחנה  ובדרך  ליישוב, 
מא־ בנו  פגע  מאחורה 
חור, אני לא ממש זוכרת, 
מחלום",  כמו  התעוררתי 

נחום  אחיה  נעם.  סיפרה 
לטי־ במחלקה  מאושפז 
פול נמרץ במצב קשה, אך 

מצבו משתפר.
ביקשה  נביס 
החירום  לצוותי  להודות 
שטיפלו בה ובאחיה, ובי־
לרפואתו:  להתפלל  קשה 
כולם,  מאוד,  לנו  "עזרו 
שם,  שהיו  השוטרים  כל 
היישובי  חירום  הצוות 
ומד"א, כולם מאוד מאוד 
בהדסה  וגם  לנו,  עזרו 
ממש  ממש  בי  טיפלו  פה 
מדהים וזה ממש נס שאני 
ברוך  בטוב,  עכשיו,  ככה 

השם".
נביס  ונחום  נעם 
לחופשה  בדרכם  היו 
עמדו  בצפון,  משפחתית 

לעמו־ מחוץ  הנראה  ככל 
לתחנת  סמוך  המיגון  די 
ההת־ שליד  האוטובוס 
לאחר  אלעזר.  נחלות 
המחבל  בשניים  הפגיעה 
לתעלה  רכבו  עם  התהפך 
לפתוח  שניסה  ולאחר   -
למוות  נורה   - הדלת  את 
על-ידי שוטר סמוי שנסע 
והבחין  מאחוריו  במקרה 

בדריסה.
באורח  נפצעה  נעם 
הרכב  מפגיעת  קל-בינוני 
החולים  לבית  ופונתה 
שה־ ונחום,  צדק,  שערי 
הפיגוע  לפני  יום  תמיין 
בצה"ל,  מובחר  לתפקיד 
מאוד  קשה  באורח  נפצע 
החולים  לבית  ופונה 

הדסה עין כרם.

חיזבאללה מסר לצבא לבנון 
את הרחפנים שהתרסקו 

הארגון העביר לצבא לבנון את שני המל"טים שהתרסקו בביירות ולדבריהם שוגרו 
מסירות ישראליות ◆ הם טוענים כי אחד מהם התפוצץ והשני התרסק בפרבר של 

הבירה וגרם לנזק 

מ‡: מ. יו„
חיזבאללה מסר לצבא לבנון את 
שני המל"טים שהתרסקו בביירות - 
שני  הלבנונית.  בתקשורת  דווח  כך 
הרחפנים,  שני  כי  טענו  הצדדים 
שהופלו ביום ראשון, היו ישראליים. 
לדבריהם, אחד מהם התפוצץ והשני 

התרסק במעוז של חיזבאללה בפרב־
רים הדרומיים של הבירה וגרמו לנזק 
כי  דווח  "אל-מנאר"  ברשת  באזור. 
כלי הטיס שוגרו מסירות ישראליות.
שני  כי  טענו  בחיזבאללה 
המל"טים נשאו חומר נפץ. בהצהרה 
נמסר  חיזבאללה  מטעם  שפורסמה 
הרא־ המל"ט  את  בדקו  מומחים  כי 

התקפה  עבר  האזור  ולדבריהם  שון, 
לכך,  בנוסף  המל"טים.  ידי  על  קשה 
הוסיפו בחיזבאללה כי על המל"טים 
 .C4 היו 5.5 קילוגרם של נפץ מסוג
הארגון  מטעם  המומחים  מבדיקת 
הצליח  לא  הראשון  המל"ט  כי  עולה 
אכן  שהשני  בעוד  לפיצוץ,  לגרום 

התפוצץ.

נשקים נאספו ע"י הצבא 
ביישובי עוטף ירושלים

צה"ל הנחה על איסוף כלי הנשק בשלושה עשר יישובים עוטפי ירושלים ◆ זאת בשל 
העברת האחריות הביטחונית ביישובים מהצבא למשמר הגבול

מ‡: מ. יו„
ירוש־ עוטף  ביישובי  לרבש"צים 
את  לאסוף  הוראה  אתמול  נמסרה  לים 
הנשקים הצבאיים ולמסור אותם לצבא, 
לכך  הסיבה  היום".  ל"ישראל  נודע  כך 
היישובים  נמצאים  תקופה  שזה  היא 
משמר  של  הביטחונית  האחריות  תחת 

הגבול - ולא של הצבא.
ישובים,  עשר  בשלושה  מדובר 
לפני  כבר  נשקים  נאספו  מהם  בשניים 

יותר מחודשיים - במעלה אדומים וקי־
הנ־ יאספו  כאמור  הישובים  בשאר  דר. 
שקים בימים הקרובים, כך לפי ההודעה 

שנמסרה להם מגורם בצה"ל.
אלון,  הם:  המדוברים  הישובים 
קידר  ענתות,  פרת,  נופי  אדומים,  כפר 
זאב,  גבעת  גילה,  הר  חורון,  בית  זמני, 

גבעון החדשה, גבעון הישנה והר אדר.
היא  זו  החלטה  כי  נאמר  בדיווח 
כי־ את  לפרק  הצבא  להחלטת  בהמשך 

בישובים  אלה.  בישובים  הכוננות  תות 
שבהם פורקה כיתת הכוננות הפכו חב־
הם  כעת,  אולם  במגב.  למתנדבים  ריה 
צבאיים,  נשקים  ללא  למעשה  נותרים 
שיישארו  בודדים  נשקים  מספר  למעט 
בישובים לשימוש הרבש"צים וסגניהם.

רבה  סערה  מעוררת  ההחלטה 
בישובים  והתושבים  הרבש"צים  בקרב 
אשר מרגישים כי הם מופקרים ביטחו־

נית על ידי צה"ל.

חודשה העברת 
הדלקים לרצועת עזה 

האספקה חודשה כסדרה לאחר שבשבוע שעבר קוצצה בחצי 
בעקבות ירי הרקטות ◆ מקורות פלסטיניים: קטר החליטה לצמצם 

בחצי את מימון הסולר לרצועת עזה, הסיבה אינה ברורה

מ‡: מ. יו„
את־ חידשה  ישראל 
העברת  את  במלואה  מול 
זאת  עזה.  לרצועת  הדלקים 
קו־ שעבר  שבשבוע  לאחר 
בגלל  בחצי  האספקה  צצה 
ישראל.  לעבר  הרקטות  ירי 
אתמול דווח אתר החדשות 
מפי  "סווא",  הפלסטיני 
המהלך,  על  באו"ם,  גורם 
הועב־ שישי  שביום  לאחר 
הסולר  מכמות  מחצית  רה 
לרצועה  שמוזרם  הקטרי 

בשגרה.
מקורות  כך,  בתוך 
שה־ מדווחים  פלסטיניים 
אל־ מוחמד  הקטרי  שליח 
שא־ לחמאס  הודיע  עמאדי 
רצו החליטה להפחית בחצי 
שהיא  הסולר  מימון  את 
לכך  הסיבה  לעזה.  מעבירה 
אינה ברורה. ממשרד מתאם 
פעולות הממשלה בשטחים 
הנושא  כי  בתגובה  נמסר 
הרלוונ־ הגורמים  עם  נבדק 

טיים ועם ממשל קטר.

הגיעו  שישי  ביום 
השבועיות  הסדר  להפרות 
כ-6,000  הרצועה  בגבול 
התפרעו  חלקם  פלסטינים, 
ורימונים  מטענים  והשליכו 
חייל  צה"ל.  כוחות  עבר  אל 
מרסיסי  קל  נפצע  צה"ל 
בה־ לעברו  שהושלך  רימון 
כך,  על  נוסף  הסדר.  פרות 
חמושים  פלסטינים  ארבעה 
כש־ נתפסו  וברימון  בסכין 
ניסו לחדור לישראל מדרום 

הרצועה.

ה ון
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השר 
סמוטריץ' 

לנתניהו: "פעל 
בנחישות, יש 
לך גיבוי מלא"

מ‡: מ. יו„
ההת־ בעקבות 
הדרמטיות  פתחויות 
בכי־ הצפון,  בגבול 
הפו־ במערכת  רים 
להגיב  החלו  ליטית 
הת־ שר  לאירועים. 
הקבי־ וחבר  חבורה 
בצלאל  הבטחוני,  נט 
כי:  פרסם  סמוטריץ, 
הות־ ישראל  "מדינת 
פוליטיקה  בלי  קפה. 
ישראל  בחירות.  ובלי 
ראש  מאחורי  עומדת 
בצו־ כחומה  הממשלה 

אדוני  אויבינו.  נגד  רה 
פעל  הממשלה,  ראש 
את  לך  יש  בנחישות. 
לזה.  המלא  הגיבוי 

בעזרת השם ננצח".
העבודה־ יו״ר 
פרץ,  עמיר  ח״כ  גשר, 
את  מחזק  "אני  מסר: 
את  הגבול,  קו  תושבי 
כו־ ואת  צה״ל  כוחות 
אני  הביטחון.  חות 
ועל  צה״ל  על  סומך 
מפקדיו כי יפעילו את 
הכוחות על פי הצרכים 

המבצעיים בלבד״.

ח"כ יוגב במעיין דני: "תקום פה 
שכונה של 380 יחידות דיור"

הדברים נאמרו באירוע לזכר רינה הי"ד במעיין עין-בובין הסמוך לדולב 
היכן שנרצחה ע"י מטען נפץ קטלני

מ‡: יר‡ל לבי‡
יוגב  מוטי  הכנסת  חבר 
לזכרה  באירוע  השתתף  (ימינה) 
שנרצחה  הי"ד  שנרב  רינה  של 
בפיגוע מטען סמוך ליישוב דולב. 
ואמר:  הי"ד  לרינה  ספד  יוגב 
'מי  אמרנו  שעבר,  השנה  "ראש 
החיים  וחפצי   - באש'  ומי  במים 
רינה  אבל  באש.  נתקלו  במים 
המחנה.  לפני  אש  עמוד  הייתה 
מהמעט ששמענו מאמה, מאחיה, 
מהמדריכים  מחברותיה,  מאביה, 
לחברו־ עידה,  בסניף  שאיתה 

תיה, לחניכיה, גם אם הגיע אחד. 
ומדרי־ שהולכים  נפש  מסירות 
של  חסד  של  נפש  מסירות  כים, 
לתורה,  נפש  מסירות  המשפחה, 
מסירות נפש לאהבת עם ישראל. 

מי במים ומי באש.
גם  שהוא  הכנסת,  חבר 
גם  התייחס  דולב  היישוב  תושב 

"ההפ־ המעיין.  באבטחת  לצורך 
טרה שלנו אומרת: 'הוי קול צמא 
ללכת  נמשיך  אנחנו  למים'.  לכו 
מישהו  יהיה  ואם  החיים.  למים 
ייסגר  המעיין   - במוות  שחפץ 
נדרוש.  וכך  דרשנו  כך  בפניהם! 
המעיין הזה יהיה מעיין מים חיים 

לחפצי חיים".
להבט־ גם  התייחס  יוגב 

הממשלה  ראש  של  הבנייה  חת 
תקום  "פה  ואמר:  דולב  ביישוב 
דיור,  יחידות   380 של  שכונה 
המועצה  ראש  בעזרת  ה',  בעזרת 
תיקרא  אחרים,  גורמים  ובעזרת 
ייפרץ  ה'  ובעזרת  רינה.  שכונת 
טלמונים-דו־ מגוש  כביש,  מפה 
שייקרא  בע"ה,   ,443 לכביש  לב, 

'שדרות דני'".

 עקב מחאת הנכים:

שיבושים קשים בתנועת 
הרכבות באזור המרכז

מסילת הרכבת בין תחנת בית יהושע לשפיים נחסמה לתנועה על ידי 
חברי ארגון "הנכים הופכים לפנתרים" ◆ בהמשך חסמו המפגינים גם 

את כביש החוף באזור יקום

מ‡: מ. יו„
"הנכים  ארגון  חברי 
לת־ חסמו  לפנתרים"  הופכים 
נועה אתמול למשך כשעה את 
יהושע  בית  בין  הרכבת  פסי 
משיבושים  כחלק  לשפיים, 
כל  לאורך  להימשך  הצפויים 
תנו־ הופסקה  כך  בשל  היום. 

בשני  במקטע  הרכבות  עת 
מדווחים  ונוסעים  הכיוונים, 
לאחר  קשים.  עיכובים  על 
הר־ תנועת  חודשה  כשעה 
ישראל  ברכבת  בכיר  כבות. 
חמורה  "פגיעה  זו  כי  אמר 
נוסעי  אוכלוסיית  בכל  ביותר 

הרכבת".
מפגיני  חסמו  בהמשך 
כביש  את  גם  הנכים  מאבק 

בעקבות  ליקום.  סמוך  החוף, 
לתנועה  הכביש  נחסם  זאת, 

לזמן  זה  באזור  דרום  לכיוון 
קצר.
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תיה, לחניכיה, גם אם הגיע אחד. 
ומדרי־ שהולכים  נפש  מסירות 
של  חסד  של  נפש  מסירות  כים, 
לתורה,  נפש  מסירות  המשפחה, 
מסירות נפש לאהבת עם ישראל. 

מי במים ומי באש.
גם  שהוא  הכנסת,  חבר 
גם  התייחס  דולב  היישוב  תושב 

"ההפ־ המעיין.  באבטחת  לצורך 
טרה שלנו אומרת: 'הוי קול צמא 
ללכת  נמשיך  אנחנו  למים'.  לכו 
מישהו  יהיה  ואם  החיים.  למים 
ייסגר  המעיין   - במוות  שחפץ 
נדרוש.  וכך  דרשנו  כך  בפניהם! 
המעיין הזה יהיה מעיין מים חיים 

לחפצי חיים".
להבט־ גם  התייחס  יוגב 

הממשלה  ראש  של  הבנייה  חת 
תקום  "פה  ואמר:  דולב  ביישוב 
דיור,  יחידות   380 של  שכונה 
המועצה  ראש  בעזרת  ה',  בעזרת 
תיקרא  אחרים,  גורמים  ובעזרת 
ייפרץ  ה'  ובעזרת  רינה.  שכונת 
טלמונים-דו־ מגוש  כביש,  מפה 
שייקרא  בע"ה,   ,443 לכביש  לב, 

'שדרות דני'".

 עקב מחאת הנכים:

שיבושים קשים בתנועת 
הרכבות באזור המרכז

מסילת הרכבת בין תחנת בית יהושע לשפיים נחסמה לתנועה על ידי 
חברי ארגון "הנכים הופכים לפנתרים" ◆ בהמשך חסמו המפגינים גם 

את כביש החוף באזור יקום

מ‡: מ. יו„
"הנכים  ארגון  חברי 
לת־ חסמו  לפנתרים"  הופכים 
נועה אתמול למשך כשעה את 
יהושע  בית  בין  הרכבת  פסי 
משיבושים  כחלק  לשפיים, 
כל  לאורך  להימשך  הצפויים 
תנו־ הופסקה  כך  בשל  היום. 

בשני  במקטע  הרכבות  עת 
מדווחים  ונוסעים  הכיוונים, 
לאחר  קשים.  עיכובים  על 
הר־ תנועת  חודשה  כשעה 
ישראל  ברכבת  בכיר  כבות. 
חמורה  "פגיעה  זו  כי  אמר 
נוסעי  אוכלוסיית  בכל  ביותר 

הרכבת".
מפגיני  חסמו  בהמשך 
כביש  את  גם  הנכים  מאבק 

בעקבות  ליקום.  סמוך  החוף, 
לתנועה  הכביש  נחסם  זאת, 

לזמן  זה  באזור  דרום  לכיוון 
קצר.

 10%
12.9*

*

12.9*
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ח"כ הרב יעקב טסלר 
ביקר במוסדות ויזניץ 
בעפולה לרגל פתיחת 

שנת הלימודים
בסיור משותף עם ראש העיר אבי אלקבץ: "אנו נערכים לקראת הקמת 
בנין הת"ת של המוסדות, עשינו ונעשה הכל למען המטרה החשובה 

של חינוך ילדינו"

'חרי' בכ :‡מ
טסלר  יעקב  הרב  ח"כ 
הגיע לביקור מיוחד ברשת מו־
יום  לרגל  בעפולה  ויזניץ  סדות 
פתיחת שנת הלימודים, יחד עם 
ראש העיר מר אבי אלקבץ וב־
קיבל  פניהם  את  העיריה.  כירי 
יעקב  הרב  המוסדות  מנכ"ל 

זורגר.
במבנה  החל  הביקור 
ששופץ  ילדות  גני  של  החדש 
בהשת־ העיריה.  ע"י  לאחרונה 
דלות הח"כ הוכשר המקום תוך 
זמן קצר והגנים אובזרו לרווחת 
התלמידות. הרב טסלר סייר עם 
ראש העיר בכל הכיתות והביעו 

התפעלות מההשקעה הרבה.
טסלר  הרב  המשיך  משם 
לגני הבנים ולכיתות הת"ת. עם 
משפחות  במספר  שחל  הגידול 
עפולה,  מתיישבי  האברכים 
ולקראת התיישבותם של כמאה 
במשך  כ"י  חדשות  משפחות 
כיתות  השנה  נוספו  שנה"ל, 
דבר  יבילים  במבנים  חדשות 
בתו־ נרחבת  היערכות  המחייב 

כניות לעתיד.
ר'  הגאון  הקהילה  רב 
את  קיבל  טובק  מנדל  מנחם 
לארוחת  ואירח  בחום  הח"כ 

בוקר את המשלחת הכבודה.
כ'שלוחא  שמשמש  "כמי 
בס"ד  טסלר  הרב  רואה  דרבנן' 
צעד  בכל  דשמיא  סייעתא 
לתוצאות  מגיע  והוא  ושעל, 
רואים  אנו  אותם  הברוכות 

היום".
'כנבחר  טסלר:  הרב  ח"כ 
המושג  אצלנו  קיים  לא  ציבור 
המגיעה,  בקשה  לכל  לסרב 
חי־ במוסדות  כשמדובר  בפרט 
עתידו  עומד  עינינו  לפני  נוך. 
לתו־ וחינוכו  הצעיר  הדור  של 
המטרה  למען  הכל  ונעשה  רה, 
הנעלה עד לתוצאות הברוכות'.

גיבוש  החל  לאחרונה 
הת"ת  בנין  להקמת  הפעולות 
המבו־ בסיועו  המוסדות,  של 

אלקבץ.  מר  העיר  ראש  של  רך 
מאוד  שיבח  טסלר  הרב  ח"כ 
העיר  ראש  של  השתדלותו  את 
תוך  המלא  הפעולה  ושיתוף 
מתן אוזן קשבת בכל המתבקש.
בסיור  השתתפו  כמו"כ 
חביב  מר  העיר  ראש  מ"מ 
פרץ, מנכ"ל העירייה מר שלום 
וחברי  העיר  ראש  סגני  שלמה, 

המועצה, והנהלת המוסדות.

מתנדבי לב מלכה פתחו את 
השנה עם הילדים החולים 
המאושפזים בבתי החולים 

יו"ר ארגון 'לב מלכה' הרב אהרון אברמן: יש לנו את הזכות לתמוך בילדים 
שלא יכולים לפתוח את השנה ביחד עם החברים שלהם בבית הספר 

נפ־ תש"פ  הלימודים  שנת 
תחה בשמחה גדולה שבו הילדים 
למרבה  אולם  החינוך,  למוסדות 
הצער ישנם ילדים שבשל מחלת 
את  להעביר  נאלצו  הם  הסרטן, 
בבית  במחלקה  המשמח  היום 
שבה  שעות  באותם  החולים. 
פשטו  הלימודים,  שנת  נפתחה 
מחלקות  על  מלכה'  'לב  מתנדבי 
ברחבי  החולים  בבתי  הילדים 
הארץ עם פרסים וערכות למידה 
המתנד־ החדשה.  השנה  לקראת 
בים שימחו את הילדים וההורים 
מהמתנדבים  חלק  לצדם.  ששהו 
לילדים  סייעו  לכך  שהוכשרו 
הנלמדים  הלימודים  בהשלמת 
את  לצמצם  מנת  על  בכיתות, 
חבריהם  לבין  הילדים  בין  הפער 
לקראת  הספר.  לבתי  שהלכו 
ב'לב  ערכו  ההתנדבות  מבצע 
של  הצרכים  של  מיפוי  מלכה' 
משפחו־ שבני  החולים  הילדים 
עם  רציף  בקשר  נמצאים  תיהם 
המתנדבים על מנת להכין מראש 
את החומר הלימודי ואת הפרסים 

המתאימים לגילם של הילדים.
למתנד־ הודו  הילדים  הורי 
בי 'לב מלכה' על היוזמה הברוכה 
פעי־ של  לשורה  שמצטרפת 
ליל־ בסיוע  השנה  לאורך  לויות 
את  ניצלו  ההורים  החולים.  דים 
למתנדבים  להודות  ההזדמנות 
וליו"ר הארגון הרב אהרון אברמן 

על מחנה הקיץ המוצלח שארגנו 
ב'לב מלכה' בחופש לילדים חולי 

הסרטן ובני משפחותיהם. 
הרב  'לב מלכה'  ארגון  יו"ר 
אהרון אברמן: 'יש לנו את הזכות 
לילדים  לתת  שנה,  כמידי  השנה 
שנה  של  שמחה  הרגשת  החולים 
ללימודים  הראשון  היום  חדשה. 

היל־ עבור  מאוד  קשה  יום  הוא 
שלהם  שהחברים  שנזכרים  דים, 
נאלצים  והם  הספר  לבית  שבים 
לעבור טיפולים קשים. אני שמח 
מצ־ שלנו  והמתנדבים  שאנחנו 
היום  את  גם  להם  להאיר  ליחים 
הזה ולחבר אותם לשמחה של כל 

ילדי ישראל וההורים שלהם'.

צבא ארה"ב תקף 
בסוריה: עשרות 
ג'יהאדיסטים נהרגו

עשרות בכירים נהרגו במתקפה האמריקנית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נהרגו  טרוריסטים  עשרות 
בסוריה בעקבות תקיפה אווירית 
בוצ־ התקיפה  ארה"ב.  צבא  של 
אידליב  לעיר  סמוך  יעד  על  עה 
מרכז  המדינה.  מערב  שבצפון 
אדם  זכויות  אחר  הסורי  המעקב 
בא־ בכירים  לפחות 40  כי  דיווח 
במתקפת  נהרגו  ג'יהאד  רגוני 
של  חמ"ל  כלפי  שכוונה  הטילים 

הג'יהאדיסטים.
ההרוגים  כי  דווח,  עוד 
עם  המזוהים  לארגונים  שייכים 

ארגון הטרור "אל קאעידה".
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משרד החקלאות:

ההכנסות ממאכל 
הסושי נאמדות בכ- 
₪ 220,000,000

מנתוני המשרד עולה כי ישנן כ- 20 חברות המייצרות אצות 
הפזורות באזורים שונים בארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעו־ מסוימים  בחלקים 
מזמן  כבר  הפכו  האצות  לם, 
בי־ בתפריט.  ייחודי  למוצר 
אותן  להכיר  למדנו  שראל, 
המגולגלת,  בצורתן  בעיקר 
מגוונות,  ותוספות  אורז  עם 
הפופולארי  האסייתי  במאכל 

בישראל – סושי.
של  השתלבותו  מאז  אך 
הסושי בקולינריה הישראלית 
אצות  המון  עברו  היום  ועד 
בים וגם בבריכות גידול מלא־

כותיות.
בכנס שמארגן אגף הדיג 
יסקור  החקלאות,  במשרד 
המר־ ההיבטים  את  המשרד 
הרחבת  האצות:  בענף  כזיים 
פיתוחים  בענף,  הפעילות 
בתחום הביוטכנולוגיה, הצגת 
מתקד־ ופתרונות  טכנולוגיות 
פופולאריים  זנים  הצגת  מים, 

והתנסות במוצרים,
עוד  מה   – התחזית  וגם 
מנתוני  הענף?  לנו  צופה 
כי  עולה  החקלאות  משרד 
ישנן כ- 20 חברות המייצרות 
שו־ באזורים  הפזורות  אצות 
נים בארץ, כאשר חברות אלה 
עו־ מ-200  למעלה  מעסיקות 

מקומיים  גידול  בשטחי  בדים 
המשתרעים על כ- 230 דונם.

בתוך  הערכות,  פי  על 
ולה־ הענף  צפוי  שנים  מספר 
על  דונם.  מ-900  למעלה  גיע 
האח־ בשנים  הענף  ניתוח  פי 
רונות, הכנסות הענף נאמדות 

בכ- 220,000,000 ₪.

סין מרחיבה את השקעתה במזרח התיכון: "מיליארדי 
דולרים מושקעים בישראל"

ב-13 השנים האחרונות, בייג'ין השקיעה בישראל 12.19 מיליארד דולר ◆ לעומת 10.43 מיליארד דולר בכווית ו-7.27 מיליארד בקטאר

מ‡ פ. יוחנן
הסינית  והדרך  החגורה  תוכנית 
היא גורם משמעותי לחששות במדינות 
מדובר  בפרט.  וארה"ב  ככלל  המערב 
דופן  יוצאת  סינית  כלכלית  בהשקעה 
ב-152 מדינות וארגונים באמריקה, בא־
התי־ ובמזרח  באסיה  באירופה,  פריקה, 
ההשפעה  את  להעמיק  שמטרתה  כון, 
הסינית על מדינות העולם. ישנן טענות 
כי אם התוכנית, שהחלה ב-2013, תוש־
לם בהצלחה אז היא תשפיע ישירות על 
חייהם של כ-63% מאוכלוסיית העולם.

הסיני  הממשל  עושה  זאת  כל  את 
בטענה כי המטרה היא לשחזר את דרך 
מאזור  שקישרה  ההיסטורית  המשי 
הרו־ האימפריה  לשטחי  עד  והודו  סין 
הכיבוש  בימי  וכן  העתיקה,  בעת  מית 
המגזין  וה-14.  ה-13  במאה  המונגולי 
השנה  הציג  פוליסי"  "פוריין  הפוליטי 
הגו־ השקעתה  על  משמעותיים  נתונים 
ברת של סין בשותפותיה האסטרטגיות 
של ארה"ב במזרח התיכון, ובהן ישראל, 
דיפלומ־ נפיצה  בתקופה  מדובר  שהרי 
טית וכלכלית בין סין לבין ארה"ב, כש־

ברקע מתחוללת "מלחמת הסחר".
כי  עולה  המגזין  שהציג  מהנתונים 
למ־ מחוץ  סין  של  השנתית  ההשקעה 
דינה בשנה שעברה עמדה על לא פחות 
מדובר  אמנם  דולר.  מיליארד  מ-100 
פי־ אך  הדעות,  לכל  דופן  יוצא  בסכום 
לוחים אזורים ויבשתיים מצביעים שב־
בהשקעה  ירידה  חלה  המקומות  מרבית 
 - אחד  באזור  למעט  זאת  כל  הסינית. 

המזרח התיכון.
חל  האחרונות  השנים  בשלושת 
במ־ הסיניים  במיזמים  משמעותי  זינוק 

בנייה  במיזמי  ובמיוחד  האזור,  דינות 
ישירה,  כספית  השקעה  שמחליפים 
"החגורה  תוכנית  בתחילת  שהתבצעה 
והדרך". אחד מרכזי שבהם, כמובן, הוא 
הקלה  הרכבת  במיזם  הסינית  ההשקעה 

בגוש דן. 
במדינות  ההשקעה  כלל  מתוך 
 – האחרונות  השנים  בחמשת  האזור 
ל-3/4  קרוב  דולר,  מיליארד   123.1
האחרו־ השנים  בשלוש  בוצעו  מתוכן 
במזרח  בייג'ין  השקעת  ואשתקד,  נות. 
התיכון עמדה על 28.11 מיליארד דולר 

של  בעולם  בגודלה  השנייה  ההשקעה   –
סין – לאחר יבשת אירופה כולה. לצורך 
דרום  במדינות  סין  השקעת  ההשוואה, 
מי־  18.24 היתה   2018 בשנת  אמריקה 

ליארד דולר.
יעד  כי  מצביעים  עוד  הנתונים 
אסטרטגי של בייג'ין באזור היא מדינת 
ישראל. בין השנים 2018-2005 הושקעו 
דולר.  מיליארד   12.19 ישראל  במדינת 
מההשקעה  יותר  גבוה  סכום  על  מדובר 
בכווית (10.43 מיליארד דולר); ובקטאר 

(7.27 מיליארד דולר).

עריקאת: "קורא למדינות 
העולם להטיל סנקציות 

חמורות על ישראל"
גם ברשות הפלסטינית מגיבים להצהרות הסיפוח ◆ לאחר ההצהרה 

הפומבית של רה"מ על כוונתו להחיל ריבונות ישראלית באלקנה ובשטחים 
נוספים ביו"ש, מזכ"ל הועד הפועל של אש"ף תקף בחריפות: "תפיסת אדמה 

בכוח"

מ‡: מ. יו„
הפלס־ הרשות  ראש  יושב 
כי "ההת־ הודיע  מאזן,  אבו  טינית, 
לגיטימיות".  בלתי  כולן  נחלויות 
אמר  אבו-רודיינה,  נביל  דוברו, 
זו  ומכריעה  מסוכנת  "בתקופה  כי 
ליצור  מנסה  אמריקאי  ממשל  בה 
וחסרת  רופפת  פוליטית  גישה 
הבינ־ לחוק  המנוגדת  יעילות 
הבינלאומית  והלגיטימציה  לאומי, 
בגישה  ממשיכה  ישראל  ממשלת 
חוזרת  שהיא  ככל  פתרון  שאינה  זו 
על קריאותיה לסיפוח ההתנחלויות 
הכבו־ בשטחים  לגיטימיות  הבלתי 

שים".
גם  המשמש  רודיינה,  אבו 
הפל־ בממשלה  ההסברה  כשר 

"מדובר  כי  עוד  הוסיף  סטינית, 
חדשה  מציאות  ליצור  בניסיונות 
הפלסטינית  שברשות  הקרקע  על 
דוחה אותה על הסף מאחר והיא לא 

תוביל לביטחון, שלום או יציבות".
בניית  מדיניות  לדבריו, 
להביא  והניסיונות  ההתנחלויות 
עם  היחסים  של  חינם"  ל"נרמול 
המנוגד  מהלך  הם  ערב,  מדינות 
מג־ "אנו  הערבי.  השלום  ליוזמת 
נים ודוחים על הסף את הניסיונות 
המדי־ שתי  רעיון  לשחיקת  להביא 
נות, מאחר ואין אלטרנטיבה אחרת 
ידי  על  שמתקבל  שלום  או  שכן,   -
לאף  חסינות  תהיה  שלא  או  העם 
המ־ דעה  או  החלטה  לאף  או  אחד 
נוגדת להחלטות המועצה הלאומית 
הערבית  והלגיטימיות  הפלסטינית 

והבינלאומית".
הוועד  מזכ"ל  עריקאת  סאיב 
אתמול  דרש  אש"ף  של  הפועל 
רוסיה  האירופי,  האיחוד  מהאו"ם, 
לפעול  העולם  מדינות  ומכל  וסין 
חמורות  סנקציות  להטיל  מנת  על 
להגבלות  להביא  ואף  ישראל  על 

יישום  מאי  להרתיע  כדי  חמורות 
והחלטת  הבינלאומית  הלגיטימיות 
לדבריו,   .2334 הביטחון  מועצת 
בני־ הממשלה  ראש  של  הודעתו 
מין נתניהו לספח את ההתנחלויות 
תביא  לא  ושומרון  יהודה  בשטחי 
בשטחי  בפועל  המצב  של  לשינוי 
הרשות הפלסטינית. עוד הוא אמר: 
החוק,  את  יפר  אינו  הכוח  "שלטון 
האח־ הריבונות.  את  מסדיר  ואינו 
בידי  היא  כך  על  הבלעדית  ריות 
הבינלאומית  והלגיטימציה  האו"ם, 
חוקי,  בלתי  דבר  בסיפוח  שרואה 

ופשע מלחמה".
עריקאת הוסיף עוד כי הצה־
לסיפוח  נתניהו  של  הפומבית  רתו 
על  איום  מהווה  אינה  ההתנחלויות 
איום  אלא  בלבד,  הפלסטיני  העם 
כולה.  הבינלאומית  המערכת  על 
"מדובר באזהרה מפורשת לקהילה 
הבי־ החוק  בהפרת  הבינלאומית, 
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משרד החקלאות:

ההכנסות ממאכל 
הסושי נאמדות בכ- 
₪ 220,000,000

מנתוני המשרד עולה כי ישנן כ- 20 חברות המייצרות אצות 
הפזורות באזורים שונים בארץ

מ‡: יר‡ל לבי‡
בעו־ מסוימים  בחלקים 
מזמן  כבר  הפכו  האצות  לם, 
בי־ בתפריט.  ייחודי  למוצר 
אותן  להכיר  למדנו  שראל, 
המגולגלת,  בצורתן  בעיקר 
מגוונות,  ותוספות  אורז  עם 
הפופולארי  האסייתי  במאכל 

בישראל – סושי.
של  השתלבותו  מאז  אך 
הסושי בקולינריה הישראלית 
אצות  המון  עברו  היום  ועד 
בים וגם בבריכות גידול מלא־

כותיות.
בכנס שמארגן אגף הדיג 
יסקור  החקלאות,  במשרד 
המר־ ההיבטים  את  המשרד 
הרחבת  האצות:  בענף  כזיים 
פיתוחים  בענף,  הפעילות 
בתחום הביוטכנולוגיה, הצגת 
מתקד־ ופתרונות  טכנולוגיות 
פופולאריים  זנים  הצגת  מים, 

והתנסות במוצרים,
עוד  מה   – התחזית  וגם 
מנתוני  הענף?  לנו  צופה 
כי  עולה  החקלאות  משרד 
ישנן כ- 20 חברות המייצרות 
שו־ באזורים  הפזורות  אצות 
נים בארץ, כאשר חברות אלה 
עו־ מ-200  למעלה  מעסיקות 

מקומיים  גידול  בשטחי  בדים 
המשתרעים על כ- 230 דונם.

בתוך  הערכות,  פי  על 
ולה־ הענף  צפוי  שנים  מספר 
על  דונם.  מ-900  למעלה  גיע 
האח־ בשנים  הענף  ניתוח  פי 
רונות, הכנסות הענף נאמדות 

בכ- 220,000,000 ₪.

סין מרחיבה את השקעתה במזרח התיכון: "מיליארדי 
דולרים מושקעים בישראל"

ב-13 השנים האחרונות, בייג'ין השקיעה בישראל 12.19 מיליארד דולר ◆ לעומת 10.43 מיליארד דולר בכווית ו-7.27 מיליארד בקטאר

מ‡ פ. יוחנן
הסינית  והדרך  החגורה  תוכנית 
היא גורם משמעותי לחששות במדינות 
מדובר  בפרט.  וארה"ב  ככלל  המערב 
דופן  יוצאת  סינית  כלכלית  בהשקעה 
ב-152 מדינות וארגונים באמריקה, בא־
התי־ ובמזרח  באסיה  באירופה,  פריקה, 
ההשפעה  את  להעמיק  שמטרתה  כון, 
הסינית על מדינות העולם. ישנן טענות 
כי אם התוכנית, שהחלה ב-2013, תוש־

לם בהצלחה אז היא תשפיע ישירות על 
חייהם של כ-63% מאוכלוסיית העולם.

הסיני  הממשל  עושה  זאת  כל  את 
בטענה כי המטרה היא לשחזר את דרך 
מאזור  שקישרה  ההיסטורית  המשי 
הרו־ האימפריה  לשטחי  עד  והודו  סין 
הכיבוש  בימי  וכן  העתיקה,  בעת  מית 
המגזין  וה-14.  ה-13  במאה  המונגולי 
השנה  הציג  פוליסי"  "פוריין  הפוליטי 
הגו־ השקעתה  על  משמעותיים  נתונים 
ברת של סין בשותפותיה האסטרטגיות 
של ארה"ב במזרח התיכון, ובהן ישראל, 
דיפלומ־ נפיצה  בתקופה  מדובר  שהרי 
טית וכלכלית בין סין לבין ארה"ב, כש־

ברקע מתחוללת "מלחמת הסחר".
כי  עולה  המגזין  שהציג  מהנתונים 
למ־ מחוץ  סין  של  השנתית  ההשקעה 
דינה בשנה שעברה עמדה על לא פחות 
מדובר  אמנם  דולר.  מיליארד  מ-100 
פי־ אך  הדעות,  לכל  דופן  יוצא  בסכום 
לוחים אזורים ויבשתיים מצביעים שב־
בהשקעה  ירידה  חלה  המקומות  מרבית 
 - אחד  באזור  למעט  זאת  כל  הסינית. 

המזרח התיכון.
חל  האחרונות  השנים  בשלושת 
במ־ הסיניים  במיזמים  משמעותי  זינוק 

בנייה  במיזמי  ובמיוחד  האזור,  דינות 
ישירה,  כספית  השקעה  שמחליפים 
"החגורה  תוכנית  בתחילת  שהתבצעה 
והדרך". אחד מרכזי שבהם, כמובן, הוא 
הקלה  הרכבת  במיזם  הסינית  ההשקעה 

בגוש דן. 
במדינות  ההשקעה  כלל  מתוך 
 – האחרונות  השנים  בחמשת  האזור 
ל-3/4  קרוב  דולר,  מיליארד   123.1
האחרו־ השנים  בשלוש  בוצעו  מתוכן 
במזרח  בייג'ין  השקעת  ואשתקד,  נות. 
התיכון עמדה על 28.11 מיליארד דולר 

של  בעולם  בגודלה  השנייה  ההשקעה   –
סין – לאחר יבשת אירופה כולה. לצורך 
דרום  במדינות  סין  השקעת  ההשוואה, 
מי־  18.24 היתה   2018 בשנת  אמריקה 

ליארד דולר.
יעד  כי  מצביעים  עוד  הנתונים 
אסטרטגי של בייג'ין באזור היא מדינת 
ישראל. בין השנים 2018-2005 הושקעו 
דולר.  מיליארד   12.19 ישראל  במדינת 
מההשקעה  יותר  גבוה  סכום  על  מדובר 
בכווית (10.43 מיליארד דולר); ובקטאר 

(7.27 מיליארד דולר).

עריקאת: "קורא למדינות 
העולם להטיל סנקציות 

חמורות על ישראל"
גם ברשות הפלסטינית מגיבים להצהרות הסיפוח ◆ לאחר ההצהרה 

הפומבית של רה"מ על כוונתו להחיל ריבונות ישראלית באלקנה ובשטחים 
נוספים ביו"ש, מזכ"ל הועד הפועל של אש"ף תקף בחריפות: "תפיסת אדמה 

בכוח"

מ‡: מ. יו„
הפלס־ הרשות  ראש  יושב 
כי "ההת־ הודיע  מאזן,  אבו  טינית, 

לגיטימיות".  בלתי  כולן  נחלויות 
אמר  אבו-רודיינה,  נביל  דוברו, 
זו  ומכריעה  מסוכנת  "בתקופה  כי 
ליצור  מנסה  אמריקאי  ממשל  בה 
וחסרת  רופפת  פוליטית  גישה 
הבינ־ לחוק  המנוגדת  יעילות 
הבינלאומית  והלגיטימציה  לאומי, 
בגישה  ממשיכה  ישראל  ממשלת 
חוזרת  שהיא  ככל  פתרון  שאינה  זו 
על קריאותיה לסיפוח ההתנחלויות 
הכבו־ בשטחים  לגיטימיות  הבלתי 

שים".
גם  המשמש  רודיינה,  אבו 
הפל־ בממשלה  ההסברה  כשר 
"מדובר  כי  עוד  הוסיף  סטינית, 
חדשה  מציאות  ליצור  בניסיונות 
הפלסטינית  שברשות  הקרקע  על 
דוחה אותה על הסף מאחר והיא לא 

תוביל לביטחון, שלום או יציבות".
בניית  מדיניות  לדבריו, 
להביא  והניסיונות  ההתנחלויות 
עם  היחסים  של  חינם"  ל"נרמול 
המנוגד  מהלך  הם  ערב,  מדינות 
מג־ "אנו  הערבי.  השלום  ליוזמת 
נים ודוחים על הסף את הניסיונות 
המדי־ שתי  רעיון  לשחיקת  להביא 
נות, מאחר ואין אלטרנטיבה אחרת 
ידי  על  שמתקבל  שלום  או  שכן,   -
לאף  חסינות  תהיה  שלא  או  העם 
המ־ דעה  או  החלטה  לאף  או  אחד 
נוגדת להחלטות המועצה הלאומית 
הערבית  והלגיטימיות  הפלסטינית 

והבינלאומית".
הוועד  מזכ"ל  עריקאת  סאיב 
אתמול  דרש  אש"ף  של  הפועל 
רוסיה  האירופי,  האיחוד  מהאו"ם, 
לפעול  העולם  מדינות  ומכל  וסין 
חמורות  סנקציות  להטיל  מנת  על 
להגבלות  להביא  ואף  ישראל  על 

יישום  מאי  להרתיע  כדי  חמורות 
והחלטת  הבינלאומית  הלגיטימיות 
לדבריו,   .2334 הביטחון  מועצת 
בני־ הממשלה  ראש  של  הודעתו 
מין נתניהו לספח את ההתנחלויות 
תביא  לא  ושומרון  יהודה  בשטחי 
בשטחי  בפועל  המצב  של  לשינוי 
הרשות הפלסטינית. עוד הוא אמר: 
החוק,  את  יפר  אינו  הכוח  "שלטון 
האח־ הריבונות.  את  מסדיר  ואינו 
בידי  היא  כך  על  הבלעדית  ריות 
הבינלאומית  והלגיטימציה  האו"ם, 
חוקי,  בלתי  דבר  בסיפוח  שרואה 

ופשע מלחמה".
עריקאת הוסיף עוד כי הצה־
לסיפוח  נתניהו  של  הפומבית  רתו 
על  איום  מהווה  אינה  ההתנחלויות 
איום  אלא  בלבד,  הפלסטיני  העם 
כולה.  הבינלאומית  המערכת  על 
"מדובר באזהרה מפורשת לקהילה 
הבי־ החוק  בהפרת  הבינלאומית, 

mailto:mikraot.g@gmail.com
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נציבות שירות המדינה מסרבת למסור פרטים על 
המכרז לתפקיד המשנה לפרקליט המדינה

בנציבות דחו את בקשת ארגון ’לביא‘ לחשוף את המועמדים הנוספים לתפקיד המשנה לפרקליט המדינה ואת זהות מנסחי המכרז, בטענה כי מדובר 
ב“מידע פנימי“

מ‡: יר‡ל לבי‡
מסרבת  המדינה  שירות  נציבות 
לתפקיד  המכרז  לגבי  פרטים  למסור 
אכי־ לענייני  המדינה  לפרקליט  המשנה 
ב“מידע  מדובר  כי  בטענה  כלכלית,  פה 
כתשו־ התקבל  הנציבות  סירוב  פנימי“. 
ארגון  שהגיש  מידע  חופש  לבקשת  בה 
’לביא‘ לפני כחודשיים, לאחר שנודע על 
אנונימי  מכתב  בעקבות  המכרז  הקפאת 
המ־ שירות  לנציב  פרקליטים  ששלחו 

דינה.
הוועדה  כי  נטען  מכתב  באותו 
את  לבחור  כדי  שהתכנסה  בנציבות 
לקידום  ”מחטף  היא  לתפקיד  המועמד 
הכותבים  לדברי  אשר  בן-ארי“,  ליאת 
פרקליט  על  המועדפת  ”המועמדת  היא 
המדינה שי ניצן“ בשל ”הקו התקיף שנ־
נטען  עוד  הממשלה“.  ראש  בתיקי  קטה 
כי ניצן ניסה לקדם את בן-ארי לתפקיד 
ניסיון  תוך  משנה,  יותר  מאויש  שאינו 
הזמן  בתקופת  בשטח  עובדות  לקבוע 

והבחי־ המשפטים  שרי  חילופי  שבין 
של  הקרוב  הסיום  ובטרם  לכנסת,  רות 

כהונתו כפרקליט המדינה.
בהמשך פורסם כי בנציבות שירות 
המש־ ממשרד  הבהרות  דרשו  המדינה 
המכרז,  נגד  שעלו  הטענות  לגבי  פטים 
וכי תשובת מנכ“ל המשרד היוצאת אמי 
פלמור לפיה ”לא נפל פגם בהחלטה“ לא 
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זכייתה  עבור  נתפר  הוא  כי  הייתה  כרז 
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הם  כי  טענו  בנציבות  במכרז,  הנוספים 
אינם נוהגים למסור את השמות ”מפאת 
למ־ גם  סירבו  בנציבות  הפרט“.  צנעת 
המכרז  מסמכי  מנסחי  שמות  את  סור 

הקרי־ מוגדרים  לפיהם  הנהלים  את  או 
טריונים למכרז, וזאת בטענה כי מדובר 
ב“מידע הנוגע לניהול פנימי בתוך אגפי 
שאלות  הפנו  ’לביא‘  בארגון  הנציבות“. 
ובמשרד  המשפטים,  למשרד  גם  דומות 
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בעניין  ’מידה‘  לפניית  בתשובה 
כי ”המ־ המדינה  שירות  בנציבות  אמרו 
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מקבלים שכירות מיידית ! 
השקעה מעולה

חברת MHR1, חברה גדולה ואמינה, מומחית בהשקעה בנכסי נדלן 
מניבים במינימום סיכון. 

מנהלי החברה הם משקיעים 
שמרניים שאינם אוהבים סיכונים, 
גם  ההשקעות  בכל  המנחה  והקו 

הוא קבוע ושמרני:
גרמ־ במערב  רק  משקיעים 
ניה, הכלכלה הכי חזקה והכי יצי־

בה באירופה.
בנכסים  רק  משקיעים 
בחוזים  מושכרים  שכבר  קיימים 
לטווח ארוך, במאה אחוזי תפוסה.

בנכסים  רק  משקיעים 
לשוכרים  המושכרים  מסחריים 
חברות  כמו  ואמינים  איכותיים 

ממשלתיות,
דירוג  עם  וחברות  בנקים, 

האשראי הגבוה ביותר.
החברה פועלת יחד עם חב־
באיתור  המתמחות  מקומיות  רות 

נכסים איכותיים,
חדשים,  כמעט  או  חדשים 
במצב תחזוקה מעולה, ועם חברת 
ניהול שמופקדת על הניהול השו־

טף. 
הארוכים  השכירות  חוזי 
והיציבים מבטיחים תשואה מהיום 
הראשון, והשוק הצומח מספק את 
האפשרות לממש את הנכס בתוך 

שנים ספורות בתשואה מרשימה.
שמ־ יפה  בתשואה  מדובר 
מש־ הראשון.  מהחודש  תקבלת 
דמי  את  מקבלים  שלנו  קיעים 
 7 כבר  בחודשו,  חודש  השכירות 
שנים – כמו שעון שוויצרי. בנוסף 
הנכס,  של  הערך  עליית  את  יש   -
לשאוף  היא  החברה  כשמדיניות 
למימוש הנכס בתוך מספר שנים. 
החוד־ התשואה  שלצד  אומר  זה 

שית המשקיע פוגש את כל הכסף 
בתוס־ שנים,  מספר  בתוך  בחזרה 

פת תשואה נאה
החברה מתנהלת עם רגליים 
על הקרקע, לא ממנפים בלי חש־

בון ולא רצים להשקעה הבאה,
מסו־ בצורה  עובדים  אלא 
ורק  אחד,  נכס  עם  פעם  דרת, כל 
כאשר מסיימים לרכוש אותו עבור
אל  עוברים  המשקיעים, 

הנכס הבא.
איש  הוא  כהן  רפאל  הרב 
החר־ לציבור  הישיר  הקשר 
בנוח  מרגישים  אנשים  שלנו.  די 
הערב  בשעות  (גם  להתקשר 
המאוחרות). נפגשים, מדברים עם 
מקבלים  שלנו,  ותיקים  משקיעים 
מרו־ השם  וברוך  המידע,  כל  את 

צים מהאמינות ומהמקצועיות.
ליצירת קשר: 03-7175948

"שופטים קיימים כדי 
להחיל את החוק, 

האזרחים ונציגיהם כדי 
לקבוע מהו"

השופט הבריטי ג‘ונתן סמפשן תקף בסדרת הרצאות את עליית 
האקטיביזם על חשבון ההכרעה הפוליטית: ”המשפט תופס כוח רב 

מדי, הכלל החוקתי היחיד צריך להיות ריבונות הפרלמנט“

מ‡: יר‡ל לבי‡          
רשת  עורכת  שנה  מדי 
סדרת  הבריטית   BBC-ה
הרצאות יוקרתית מפי מומחה 
חשובות,  בסוגיות אקטואליות 
והדובר לשנת 2019 היה שופט 
הלורד  העליון  המשפט  בית 
 ,(Sumption) ן  ָסְמּפשֵׁ ג‘ונתן 
כהונתו  את  סיים  עתה  שזה 

בהגיעו לגיל הפרישה.
כותרת הסדרה בת חמש 
וש־ ”המשפט  היא  ההרצאות 
ובמהלכן  הפוליטיקה“,   קיעת 
מציע סמפשן עמדה ביקורתית 
המוענק  המוגדל  הכוח  כלפי 
למשפט, ובמיוחד לבתי משפט 
הדמוקר־ בחברה  ולשופטים, 
לד־ רק  ניתן  המודרנית.  טית 
מיין כיצד דברים מסוג זה מפי 
מתקבלים  היו  ישראלי  שופט 

כאן.
דברו,  בראשית  כבר 
את  תוקף  סמפשן  השופט 
”של־ במונח  המופרז  השימוש 
המ־ את  ומסביר  החוק“,  טון 
מונח  של  המצומצמת  שמעות 
פירושו  החוק  שלטון  לפיה  זה 
פועלים  והרשויות  שהציבור 
על פי חוק: הרשות פועלת רק 
סמ־ לה  שהעניק  חוק  מתוקף 
כות, והציבור יכול לנהל אורח 
חיים מתורבת רק כאשר החוק 

מגן עליו מאלימות שרירותית. 
היא  שלטון  משמעות  לדידו, 
ש“לרשויות ציבוריות אין הס־
מכות לכפות עלינו דבר, מלבד 

סמכות המוענקת בחוק“.
כי  אמנם  טוען  סמפשן 
משפטיות  זכויות  להעניק  יש 
מאלימות  הגנה  כמו  בסיסיות 
בחי־ שרירותית  ומהתערבות 
רות ובקניין וכן לתת לשופטים 
אך  אותן,  לממש  כדי  עצמאות 
כמו  לפחות  ”חשובה  מוסיף: 
הברורה  ההבנה  היא  אלו  כל 
מה אינו שלטון החוק. אין מש־
מעות שלטון החוק שכל בעיה 
מוסרית  דילמה  וכל  אנושית 

דורשת פתרון משפטי“.
השופט מרחיב על מגמת 
על  המשפט  של  השתלטותו 
בחברה  רבים  חיים  תחומי 
התופ־ אחת  כאשר  המודרנית, 
עות הבולטות בעיניו היא צמ־
הלגיטי־ הפעילות  מרחב  צום 

מית בו האזרח יכול לנהוג לפי 
האישי,  ושיפוטו  דעתו  שיקול 
לכ־ ככלי  במשפט  והשימוש 
אידאולוגית  אחידות  פיית 
ביסודו  לדבריו,  ומוסרית. 
עלי־ להגן  כדי  קיים  ”המשפט 
לגייס  כדי  ולא  פגיעה  מפני  נו 
אותנו לאחידות מוסרית“. הוא 
ממשיך וטוען כי  כללי משפט 

וסמכויות הפעלת שיקול דעת 
לשו־ מעניק  המשפט  אותם 
מתחם  את  מצמצמים  פט, 
העצמאיות  ההחלטות  קבלת 
משום  פרטיים,  אנשים  ידי  על 
[השופטים]  אותנו  ש“מפחיד 
שיפוטם  לאור  ינהגו  שאנשים 
יגיעו  שמא  האישי,  המוסרי 
מסכימים  שאיננו  למסקנות 

עמן“.
העצמת  של  שני  מאפיין 
סמפשן  מציין  אותו  המשפט 
והבטחת  סיכונים  צמצום  הוא 
לאזר־ יותר  רב  אישי  ביטחון 
חירו־ חשבון  על  המדינה  חי 
האזרח  של  דעתו  ושיקול  תו 
הבודד. לדבריו, ”המשפט יכול 
האישי,  הביטחון  את  להגביר 
אך הגנה זו טומנת בחובה מחיר 
כבד… הרחבנו את טווח זכויות 
הפרט, כאשר בו בזמן צמצמנו 
יכולת  היקף  את  חמור  באופן 
ביט־ אולי  הפרטית…  הבחירה 
האבסולוטית  המלוכה  את  לנו 
ה-20  המאה  אך  ה-17,  במאה 
אבסולוטית  דמוקרטיה  יצרה 
את  מסכם  הוא  במקומה“. 
הסוגייה בדיון בשאלת המתות 
שישנם  ”היכן  ואומר:  החסד 
קהילה  בתוך  דעות  חילוקי 
פו־ תהליך  נדרש  דמוקרטית, 

ליטי כדי ליישב אותם“.
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מונח  של  המצומצמת  שמעות 
פירושו  החוק  שלטון  לפיה  זה 
פועלים  והרשויות  שהציבור 
על פי חוק: הרשות פועלת רק 
סמ־ לה  שהעניק  חוק  מתוקף 
כות, והציבור יכול לנהל אורח 
חיים מתורבת רק כאשר החוק 

מגן עליו מאלימות שרירותית. 
היא  שלטון  משמעות  לדידו, 
ש“לרשויות ציבוריות אין הס־
מכות לכפות עלינו דבר, מלבד 

סמכות המוענקת בחוק“.
כי  אמנם  טוען  סמפשן 
משפטיות  זכויות  להעניק  יש 
מאלימות  הגנה  כמו  בסיסיות 
בחי־ שרירותית  ומהתערבות 
רות ובקניין וכן לתת לשופטים 
אך  אותן,  לממש  כדי  עצמאות 
כמו  לפחות  ”חשובה  מוסיף: 
הברורה  ההבנה  היא  אלו  כל 
מה אינו שלטון החוק. אין מש־
מעות שלטון החוק שכל בעיה 
מוסרית  דילמה  וכל  אנושית 

דורשת פתרון משפטי“.
השופט מרחיב על מגמת 
על  המשפט  של  השתלטותו 
בחברה  רבים  חיים  תחומי 
התופ־ אחת  כאשר  המודרנית, 
עות הבולטות בעיניו היא צמ־
הלגיטי־ הפעילות  מרחב  צום 

מית בו האזרח יכול לנהוג לפי 
האישי,  ושיפוטו  דעתו  שיקול 
לכ־ ככלי  במשפט  והשימוש 
אידאולוגית  אחידות  פיית 
ביסודו  לדבריו,  ומוסרית. 
עלי־ להגן  כדי  קיים  ”המשפט 
לגייס  כדי  ולא  פגיעה  מפני  נו 
אותנו לאחידות מוסרית“. הוא 
ממשיך וטוען כי  כללי משפט 

וסמכויות הפעלת שיקול דעת 
לשו־ מעניק  המשפט  אותם 
מתחם  את  מצמצמים  פט, 
העצמאיות  ההחלטות  קבלת 
משום  פרטיים,  אנשים  ידי  על 
[השופטים]  אותנו  ש“מפחיד 
שיפוטם  לאור  ינהגו  שאנשים 
יגיעו  שמא  האישי,  המוסרי 
מסכימים  שאיננו  למסקנות 

עמן“.
העצמת  של  שני  מאפיין 
סמפשן  מציין  אותו  המשפט 
והבטחת  סיכונים  צמצום  הוא 
לאזר־ יותר  רב  אישי  ביטחון 
חירו־ חשבון  על  המדינה  חי 
האזרח  של  דעתו  ושיקול  תו 
הבודד. לדבריו, ”המשפט יכול 
האישי,  הביטחון  את  להגביר 
אך הגנה זו טומנת בחובה מחיר 
כבד… הרחבנו את טווח זכויות 
הפרט, כאשר בו בזמן צמצמנו 
יכולת  היקף  את  חמור  באופן 
ביט־ אולי  הפרטית…  הבחירה 
האבסולוטית  המלוכה  את  לנו 
ה-20  המאה  אך  ה-17,  במאה 
אבסולוטית  דמוקרטיה  יצרה 
את  מסכם  הוא  במקומה“. 
הסוגייה בדיון בשאלת המתות 
שישנם  ”היכן  ואומר:  החסד 
קהילה  בתוך  דעות  חילוקי 
פו־ תהליך  נדרש  דמוקרטית, 

ליטי כדי ליישב אותם“.

mailto:mikraot.g@gmail.com
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המקום המזוהם ביותר הוא 
מושב הבטיחות לילד ברכב

נוהגים ברכב פרטי? ◆ דווקא הפעוט, הרגיש ביותר במשפחה לזיהומים 
ומחלות, יושב במקום המזוהם ביותר ברכבכם

מ‡: יר‡ל לבי‡
חברת  שביצעה  מחקר 
 Leasing הרכב  השכרת 
הימצאותם  את  בדק   Options
רכב  בכלי  שונות  בקטריות  של 
קלוסטרידיוס,  אי-קולי,  כמו   -
 ,a סטרפטקוקוס  פסאודומנס, 
פיישיאל  בסיליוס,  סלמונלה, 
סטרפטקוקי ואנטרקוקי - ומצא 
כי המקום המזוהם ביותר ברכב 
הוא במושב הבטיחות לתינוקות 

הנמצא ברכב.
ביקשה  המחקר,  במסגרת 
שהשתתפו  מלקוחותיה  החברה 
כלל  הרכב  את  לנקות  שלא  בו 
לאחר  לפחות.  שבועיים  במשך 
מכן דגמה החברה חלקים שונים 
מעבדה  בדיקת  הרכב.  מפנים 
כי  גילתה  שנאספו  לדגימות 
ההגה, בלם היד, ידית ההילוכים 
ומכשירי הרדיו שברכבים הראו 
כמות שגדולה פי 10 עד 20 מה־
השיא  אבל  המינימלית.  כמות 
בכיסא  מאחור,  התחבא  דווקא 
פי  של  כמות  שהראה  הילדים 
המינימלית,  מהכמות   3,000
כאשר המרזית שבין הבקטריות 
'פיישיאל  היא  ברכב  הנפוצות 
לציבור  המוכרת  סטרפטקוקי' 
לגרום  ועשויה  צואה  כחלקיקי 

וקרום  ריאות  אוזניים,  לדלקות 
המוח.

כי  המחקר,  מצא  עוד 
לנקות  נוהגים  מההורים   44%
אחת  לילד  הבטיחות  מושב  את 
מתוך  אחד  בלבד,  שנה  לחצי 
את  מנקים  הורים  עשרה  כל 
לשנה ואחד מתוך  אחת  המושב 
הודו  הורים  עשר  חמישה  כל 
הכיסא  את  ניקו  לא  מעולם  כי 

הורים  המחקר,  פי  על  הבטוח. 
יותר  הרבה  משקיעים  צעירים 
ושליש  התינוק  מושב  בטיפוח 
מההורים בין הגילאים 18 ל-24 
מנקים את הכיסא פעם בשבוע. 
הב־ תוצאות  על  "כששמעתי 
הייתי  שלי,  המכונית  של  דיקה 
אחד  התבטא  ומזועזע",  בהלם 
גילוי  עם  במחקר  המשתתפים 

התוצאות.

האם בדיקת דם 
תחזה את העתיד?

מטרת הבדיקה איננה חיזוי סיכויי התמותה של הנבדק אלא סיוע 
לנבדקים לטפל בעיות מסוג זה ולמנוע את המוות

מ‡: יר‡ל לבי‡
חוקרים ממכון מקס פלאנק 
הגרמני לביולוגיה פיתחו בדיקת 
האם  לחזות  שיכולה  חדשה  דם 
הקרובות,  השנים  בעשר  תמותו 
סימ־ על  הסתמכות  באמצעות 
הקשורים  בדם  ביולוגיים  נים 
המשפיעים  שונים  לגורמים 
מצאו  אותם  למות,  סיכויינו  על 
מקיף  מחקר  במסגרת  החוקרים 
ל-44,168  דם  בדיקות  שכלל 
משתתפים בגילאים 18 עד 109, 
משתתפים   5,512 מתו  שמתוכם 

במהלך המחקר.
ג'וריס  בראשות  החוקרים, 
דילן, מצאו 14 סימנים ביולוגיים 
למות,  הגבוה  לסיכון  הקשורים 
שומן,  החיסון,  מערכת  כמו 
בסיס  ועל  סוכר  ורמות  דלקות 
לנו  שיאפשר  החיסון  פותח  זה 
לדעת בקרוב אם נותר לנו די-זמן 

לחיות. 
לח־ שניתן  מראים  "אנחנו 
זות בדיוק של 5 עד 10 שנים את 
מודל  באמצעות  למוות  הסיכוי 
ביולוגיים  סימנים  על  שמסתמך 
המחשב  המודל  על  עדיף  וזה   -

סיכונים אחרים".
החוקרים  ציינו  זאת,  עם 
חיזוי  איננה  הבדיקה  מטרת  כי 

סיכויי התמותה של הנבדק אלא 
סיוע לנבדקים לטפל בעיות מסוג 
החוקרים  המוות.  את  ולמנוע  זה 

הוסיפו והדגישו כי עד לאישורה 
לבצע  יידרשו  הם  הבדיקה  של 

מחקרים נוספים בתחום.
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היועץ המשפטי: הפסק על 
ההופעות הנפרדות – זמני
פניית ארגון בצלמו בעניין האירועים בהפרדה נענתה על ידי היועץ 
המשפטי לממשלה ובה הוא משיב כי ההנחיות בעניין שנמסרו הינן 

ביניים וצפוי להתקיים דיון עקרוני 

מ‡: יר‡ל לבי‡
סערה  התעוררה  באחרונה 
לגברים  נשים  בין  הפרדה  בעניין 
המתקיימים  ציבוריים  באירועים 
הארץ.  ברחבי  החרדי  לציבור 
ברקע זה, פנה ארגון בצלמו ליועץ 
מנדל־ אביחי  לממשלה  המשפטי 
עמדתו  את  יביע  כי  וביקש  בליט 
הברורה בעניין. אכן, ימים אחדים 
לאחר הפנייה שיגר היועמ"ש לר־
מתי  מפורט  ובהן  הנחיות  שויות 
אלה  מעין  אירועים  לקיים  ניתן 

ומתי לא ניתן.
בלשכתו של היועמ"ש שגרו 
"שאלת  נכתב  ובו  לבצלמו  מכתב 
ציבו־ תרבות  אירועי  של  קיומם 
ברשויות  מגדרית  בהפרדה  ריים 
ותיבחן  בפניו  תידון  המקומיות 
כי  מבהירים  בלשכה  לעומקה." 
רק  הנחיות  וניתנו  נידון  הדבר 
נידון  "הנושא  ביניים.  לתקופת 
בש־ היועמ"ש  בראשות  בישיבה 
מענה  לתת  מנת  על  שעבר  בוע 
תוך  שהתקיימו  לאירועים  דחוף 
אמות  נקבעו  בסופו  אך  קצר  זמן 

לתקופת  רק  נועדו  אשר  מידה 
מקיף  דיון  של  קיומו  עד  ביניים, 
קיומו  טרם  בסוגיה.  ועקרוני 
והכרעת  כאמור  עקרוני  דיון  של 
היועמ"ש בסוגיה, תינתן אפשרות 
להביע  המבקשים  הגורמים  לכלל 

עמדתם בעניין, לעשות כן."
"נו־ נמסר:  בצלמו  מארגון 
את  ונבהיר  היועמ"ש  לפני  פיע 

חלק  הינה  שהפרדה  עמדתינו 
ישראל  לאזרחי  האדם  מזכויות 
באורח  מדובר  בכך.  החפצים 
שלימה,  אוכלוסייה  של  חיים 
אלא  החרדית/דתית  רק  לא  אגב, 
הציבור  שכנגד  אלא  הערבית.  גם 
הערבי אף אחד אינו עותר והמע־
רכת המשפטית אינה אוכפת שום 

כפייה בעניין."

טיהר(ו) את העיר טבריה:

4 עסקים בטבריה החלו 
לשמור שבת

בזכותם ולזכותם של מקדשי שביעי שהקפידו לרכוש מוצרים רק 
בחניות שומרות שבת ולבקר רק באתרים שומרי שבת

מ‡: יר‡ל לבי‡
שביעי"  "מקדשי  בארגון 
הודיעו כי עוד 4 עסקים בטבריה 

החלו לשמור שבת.
יש לציין כי מדובר בהתק־

דמות משמעותית במערכה למען 
קדושת השבת בארה"ק.

פעי־ את  מסכמים  בארגון 
הזמנים  בין  בימי  הארגון  לות 
מוקד  הוקם  כאשר  רב  בסיפוק 
מידע אודות אתרים שומרי שבת 
הכנסת.  בבתי  קהילות  בעמדות 
אתרים  אודות  לבירור  מוקד  וכן 

שומרי שבת.
הושקעה  רבה  פעילות 
בעיר טבריה. וזאת בעקבות פרי־
בעיר,  השבת  קדושת  חומת  צת 
עשרות  הזמנים  בין  בימי  כאשר 
פעילים עמדו במקומות מרכזיים 
אתרים  אודות  מידע  ונתנו  בעיר 

ועסקים שומרי שבת בעיר.
או  חנות  שבכל  לציין  יש 
שבת  ששומר  טבריה  בעיר  אתר 
יש תעודת "מכבדי השבת". הפ־

"גם  מדבקות  גם  חילקו  עילים 
אנחנו מכבדים את השבת".

רון  הזמנים  בין  במהלך 
קובי ניסה לשבש בכל דרך את 
פעילות הארגון ואף תלש תעו־
מאחד  השבת"  של "מכבדי  דה 

האתרים שומרי השבת.
תמי־ מפגן  נערך  בתגובה 
השבת  שומרי  בעסקים  כה 
והודפס שלט גדול יותר לעסק 
לזה  גם  השלט.  ממנו  שנתלש 

רון קובי ניסה להפריע אך הוא 
גורש ע"י המשטרה.

עש־ לכל  הודיעו  בארגון 
רות הפעילים שסייעו למערכה 
למען קדושת השבת ואמרו "כי 
טבריה  בעיר  עסקים   4 סגירת 
כל  של  בזכותם  היא  בשבת. 
שהקפידו  שביעי  מקדשי  עם 
לרכוש מוצרים רק בחניות שו־
מרות שבת. ולבקר רק באתרים 

שומרי שבת."
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ת'הא ש'נת פ'ריחה:

פריחה אדירה בחינוך 
היהודי ברוסיה

צוותות החינוך הוכפלו ומסגרות חינוכיות חדשות נפתחו ◆ מאות 
תלמידים בתלמוד תורה במוסקבה זוכים לחינוך טהור ברחבי רוסיה

מ‡: יר‡ל לבי‡
רבה  והשקעה  עמל  לאחר 
נפתחה  חודשים,  מספר  במשך 
ברוסיה שנת הלימודים החדשה 
ולברכה,  לטובה  עלינו  הבאה 
כאשר במוסדות שהם על טהרת 
כבר  החלו  הלימודים  הקודש, 
ושאר  אלול  ר"ח  ראשון  ביום 
המו־ היהודים  החינוך  מוסדות 
רוסיה,  ממשלת  על-ידי  כרים 
שני,  ביום  מתחילים  הלימודים 
כפי שנהוג בכל מוסדות החינוך 

הכללים ברוסיה.
היהודי  החינוך  מוסדות 
בצורה  השנה  גדלה  ברוסיה 
מס־ כוללת  והיא  משמעותית, 
הגיל,  שכבות  לכל  שונות  גרות 
ישיבות  ועד  יום  ממעונות  החל 
ווירטואלי,  ספר  בית  גדולות, 
בתי  יהודיות,  אוניברסיטאות 
רב  מספר  ועוד  ראשון  יום  ספר 
גדול  במגוון  חינוך  מוסדות  של 
על- לימוד,  תוכניות  של  ורחב 
ילד  לכל  אפשרות  לתת  מנת 

וילדה יהודים למ־
צוא לעצמם מקום 
יהודי  חינוך  לקבל 

כשר וטהור.
המ־ כמיטב 

שנה,  בכל  סורת 
רוסיה  של  רבה 
בערל  רבי  הגאון 
שליט"א  לאזאר 
בטק־ השתתף 

במוסדות  ראשון"  "צילצול  סי 
בשכונת  המפוארים  החינוך 
מוס־ במרכז  רושצ'ה"  "מארינה 
השופר  בתקיעת  שנפתחו  קבה, 
כמקובל  פעמון  צילצולי  במקום 
ברוסיה.  הכללים  הספר  בבתי 
הרב  נשא  האירועים  במהלך 
לת־ וחיזוק  ברכה  דברי  הראשי 
החי־ ולצוותות  הרבים  למידים 
ריבוי  לאור  השנה  שהוכפלו  נוך 
מצד  רבה  והשקעה  התלמידים 

הנהלת המוסדות.
הקהילות  באיגוד 
בסיפוק  מציינים  היהודיות 

הג־ על  להקב"ה,  הודיה  מתוך 
בכל  התלמידים  מכסת  דלת 
בתלמוד  במיוחד  המוסדות, 
במוסקבה,  מנחם״  ״חדר  תורה 
בו לומדים כ-300 תלמידים כ״י, 
ישי־ ב-5  תלמידים  מאות  ועוד 
עירוני  וגן  במוסקבה  חב״ד  בות 
חדש ורחב ידים שיפתח בחודש 

הקרוב.
בעד  מדברות  התוצאות 
היהודי  החינוך  ותחיית  עצמן 
מדינות  בכל  ואף  רוסיה  בכל 
חבר העמים יודעת השנה תנופה 

מיוחדת ומורגשת.

בהלת ההוריקן דוריאן: 

פינוי המוני בבהאמס; מצב 
חירום בדרום-מזרח ארה"ב

ההוריקן שהגיע לדרגה 5 היכתה באיי הבהאמס ◆ הסופה צפויה להכות 
בהמשך בפלורידה, בג'ורג'יה, בדרום ובצפון קרולינה

מ‡ פ. יוחנן
החוף  מתמודד  קיץ  מדי 
סופות  עם  בארה"ב  האטלנטי 
דרום-מזרח  ובמיוחד  ההוריקן, 
גורמות  רבות  סופות  המדינה. 
מגי־ לא  רובן  אך  מסויים,  להרס 
הגבוהות  ההוריקן  לדרגות  עות 
"ספיר-סי־ המדידה  סולם  לפי 
שבה  הקודמת  הפעם  מפסון". 
אוגוסט  בחודש  שנוצר  הוריקן 
הגיע לדרגה 5 (עוצמת רוחות של 
252 קמ"ש ומעלה) היתה לפני 12 
שהגיעה  "דין"  סופת  עם  שנים 

לכ-280 קמ"ש.
כעת, נעה באוקיינוס האט־
"דוריאן",  ההוריקן  סופת  לנטי 
טרופית  סופה  בתור  שהחלה 
ב-24 באוגוסט וצברה אנרגיה עד 
קמ"ש,  ה-252  רף  את  שחצתה 
לפי המדידות האחרונות. הסופה 
החזקה  היא   5 לדרגה  שהגיעה 
אוגוסט  בחודש  שנוצרה  ביותר 
הראשונים,  בימיה  "דין".  מאז 
בר־ לחופי  סמוך  דוריאן  חלפה 
חזקות  לרוחות  שם  וגרמה  בדוס 
וגשמים עזים. מנגד, היעדר המגע 
בקרקע אפשר לה לצבור אנרגיה 

באוקיינוס.
הסופה  המשיכה  בהמשך, 
צפון  לכיוון  אופיינית  בתנועה 
מערב אל מדינת אי אחרת, סנט. 
הצרפתית  למושבה  וכן  לוסיה, 
מרטיניק. במקור, ההערכה היתה 
הרפו־ בקרבת  תעבור  שדוריאן 

ופוארטו  הדומיניקנית  בליקה 
בקרקע.  מהמגע  ותיחלש  ריקו, 
במגמה  המשיכה  הסופה  אולם, 
מזרחית  חלפה  יותר,  צפונית 
אדם  נהרג  שם  ריקו,  לפוארטו 
באופן  הזניחים  מנזקיה  כתוצאה 
ישי־ זאת  במקום  ופגעה  יחסית, 
שמורכבים  הבתולה,  באיי  רות 

ממושבות אמריקניות ובריטיות.
רק ברביעי האחרון הוגדרה 
דוריאן בתור הוריקן, דהיינו סופה 
מ-119  יותר  של  רוחות  בעוצמת 
קמ"ש. מרגע זה הסופה זינקה עד 
בקרבת  ואף  בדרגה 4,  להגדרתה 
בבהאמס  מרכזי  חשש   .5 דרגה 
שעוצמת הרוחות החריגה תוביל 
בכל  אנושות  שיפגעו  סחף  לגלי 
מתחנן  "אני  הארכיפלג.  רחבי 
הצפוניים  האיים  תושבי  בפני 
אמר  מבתיהם!",  להתפנות  שלנו 
הוברט  בהאמס,  ממשלת  ראש 
זה  אז  תחכו  לדבריו, "אם  מיניס. 

יהיה מאוחר מדי".
היותר  בן  מהארכיפלג 
הקצר  המרחק  האיים,  מ-700 
לדרום  לג'ורג'יה,  לפלורידה, 
לא  קרוליינה  ולצפון  קרוליינה 
מותיר ספק לגבי הנזקים הצפויים 
בי־ ארה"ב  דרום-מזרח  במדינות 
מים הקרובים. בעקבות כך, מושל 
הכריז  קופר,  רוי  קרולינה,  צפון 

על מצב חירום. 
להיות  צריכים  "אנחנו 
מזג  לעדכוני  וקשובים  ערוכים 
ואילו  המושל.  הסביר  האוויר", 
אתמול  החלו  כבר  בפלורידה, 
דו־ עם  המסחרית  בהתמודדות 
ששוקלות  הספינות  כל  ריאן. 
יותר מ-500 טונות קיבלו הוראה 
קנברל.  קייפ  נמל  את  לעזוב 
את  להפחית  היא  שלנו  "המטרה 
מספר הספינות בנמל למינימום", 

נמסר ממשמר החופים המקומי.

ארכה נוספת לתושבי הדרום 
לצורך הגשת תביעת פיצויים

רשות המסים הודיעה: התאריך האחרון – סוף החודש הנוכחי ◆ ההתייחסות היא 
לתביעות פיצויים בגין היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני בשנה שעברה

מ‡ פ. יוחנן
הנראה  וככל   - נוספת  ארכה 
גם האחרונה - לתושבי הדרום, לצו־
במסלול  לפיצויים  תביעה  הגשת  רך 
בשל  מעבודה  היעדרות  בגין  שכר 

המצב הביטחוני בשנה שעברה.
סכום הפיצוי הוא 370 שקלים 
מרשות  היעדרות.  יום  כל  בעבור 
אחרונה  ארכה  זו  כי  הובהר  המסים 

שתינתן בגין שנת  המס  .2018 
המסים  רשות  הודעת  פי  על 
תביעות  להגיש  ניתן  שהתפרסמה, 
ימי  בגין  שכר  במסלול  לפיצויים 
לתאריך  עד   2018 בשנת   היעדרות 

כ"ו באלול תשע"ט,  .26.9.2019 
פרק הזמן הנוסף ניתן בעקבות 

פרסום ההסכם הקיבוצי, המחייב את 
לעובדים  שכר  לשלם  המעסיקים 
בשל  מעבודתם  להיעדר  שנאלצו 
היא  ההיעדרות  הביטחוני.  המצב 
העורף  פיקוד  הנחיות  לפי  כאמור, 

לסגירת מוסדות חינוך ועסקים.
ומה לגבי פיצוי תושבי הדרום  
   2019 בשנת   הביטחוני  המצב  בגין 
בהסכמה  הכספים,  ועדת  ב-13.5 
יעקב,  ערן  המסים  רשות  מנהל  של  
האריכה גם את מתווה הפיצויים במ־
סלול  זה. נקבע פיצוי יומי בסך  370 
שקלים עד עשרה ימי היעדרות, וס־
כום כולל  מרבי של  3,700 שקלים. 
הממשלה  ראש  שבוע,  לפני  כן,  כמו 
בנימין נתניהו ושר האוצר משה כח־

המסע־ ענף  את  לפצות  החליטו  לון 
דנות בשדרות ב-3  מיליון שקלים.

את  טעונה  אשר  בהחלטה, 
של  הכספים  ועדת  של  אישורה 
סוגיית  סוגיות:  מספר  עלו  הכנסת, 
לפצות  ניתן  בכלל  האם   - השוויון 
בנפרד  בשדרות  המסעדנות  ענף  את 
הדרום  אזור  בכל   המסעדנות  מענף 
תוש־ פיצוי   מעזה.  ק"מ  בטווח  40 
בי הדרום בטווח של  40 ק"מ מעזה 
על  שנקבעו  בקריטריונים  מוסדר 
בוועדת  ואושרו  המסים,  רשות  ידי 
בסך  סיוע  הזרמת  ב-.13.5  הכספים  
המסע־ לענף  שקלים  מיליון   3 של 
פיצוי  מסלול  תיצור  בשדרות  דנות 

חדש נפרד.

איראן הציגה מל"ט 
תקיפה חדש: "בעל 
יכולת דיוק גבוהה"

שר ההגנה האיראני הבהיר כי נכונו הפתעות נוספות שאיראן מכינה 
לאויביה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
חדש  מל"ט  חשפה  איראן 
האיראנים,  לפי  מתוצרתה. 
יכולת  בעל  הוא  החדש  המל"ט 
לת־ ובאפשרותו  גבוהה  דיוק 
הרחוקות  כאלו  גם  מטרות,  קוף 
ההגנה  שר  לפי  כך  מאיראן. 

האיראני. בנוסף לכך, לפי סוכנות 
מתכ־ איראן  האיראנית,  ידיעות 
של  נוספת  גרסה  את  לייצר  ננת 
המל"ט שישמש למטרות מעקב.
במ־ להכות  יכול  "המל"ט 

המדינה  מגבולות  הרחק  טרות 
ויכול לשמש גם למטרות הגנה", 

אמר שר ההגנה של איראן.
האווירית  ההגנה   "הרכבת 
ההתקדמות  מסילת  על  נמצאת 
היא  המהפכה  של  השני  ובשלב 
שתר־ רבות  הפתעות  תציע 
את  ויפחיד  החברים  את  גיע 

האויבים", הוסיף.

mailto:baranes18@gmail.com
mailto:s@shaharit.com
mailto:s@shaharit.com
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

ת'הא ש'נת פ'ריחה:

פריחה אדירה בחינוך 
היהודי ברוסיה

צוותות החינוך הוכפלו ומסגרות חינוכיות חדשות נפתחו ◆ מאות 
תלמידים בתלמוד תורה במוסקבה זוכים לחינוך טהור ברחבי רוסיה

מ‡: יר‡ל לבי‡
רבה  והשקעה  עמל  לאחר 
נפתחה  חודשים,  מספר  במשך 
ברוסיה שנת הלימודים החדשה 
ולברכה,  לטובה  עלינו  הבאה 
כאשר במוסדות שהם על טהרת 
כבר  החלו  הלימודים  הקודש, 
ושאר  אלול  ר"ח  ראשון  ביום 
המו־ היהודים  החינוך  מוסדות 
רוסיה,  ממשלת  על-ידי  כרים 
שני,  ביום  מתחילים  הלימודים 
כפי שנהוג בכל מוסדות החינוך 

הכללים ברוסיה.
היהודי  החינוך  מוסדות 
בצורה  השנה  גדלה  ברוסיה 
מס־ כוללת  והיא  משמעותית, 
הגיל,  שכבות  לכל  שונות  גרות 
ישיבות  ועד  יום  ממעונות  החל 
ווירטואלי,  ספר  בית  גדולות, 
בתי  יהודיות,  אוניברסיטאות 
רב  מספר  ועוד  ראשון  יום  ספר 
גדול  במגוון  חינוך  מוסדות  של 
על- לימוד,  תוכניות  של  ורחב 
ילד  לכל  אפשרות  לתת  מנת 

וילדה יהודים למ־
צוא לעצמם מקום 
יהודי  חינוך  לקבל 

כשר וטהור.
המ־ כמיטב 

שנה,  בכל  סורת 
רוסיה  של  רבה 
בערל  רבי  הגאון 
שליט"א  לאזאר 
בטק־ השתתף 

במוסדות  ראשון"  "צילצול  סי 
בשכונת  המפוארים  החינוך 
מוס־ במרכז  רושצ'ה"  "מארינה 
השופר  בתקיעת  שנפתחו  קבה, 
כמקובל  פעמון  צילצולי  במקום 
ברוסיה.  הכללים  הספר  בבתי 
הרב  נשא  האירועים  במהלך 
לת־ וחיזוק  ברכה  דברי  הראשי 
החי־ ולצוותות  הרבים  למידים 
ריבוי  לאור  השנה  שהוכפלו  נוך 
מצד  רבה  והשקעה  התלמידים 

הנהלת המוסדות.
הקהילות  באיגוד 
בסיפוק  מציינים  היהודיות 

הג־ על  להקב"ה,  הודיה  מתוך 
בכל  התלמידים  מכסת  דלת 
בתלמוד  במיוחד  המוסדות, 
במוסקבה,  מנחם״  ״חדר  תורה 
בו לומדים כ-300 תלמידים כ״י, 
ישי־ ב-5  תלמידים  מאות  ועוד 
עירוני  וגן  במוסקבה  חב״ד  בות 
חדש ורחב ידים שיפתח בחודש 

הקרוב.
בעד  מדברות  התוצאות 
היהודי  החינוך  ותחיית  עצמן 
מדינות  בכל  ואף  רוסיה  בכל 
חבר העמים יודעת השנה תנופה 

מיוחדת ומורגשת.

בהלת ההוריקן דוריאן: 

פינוי המוני בבהאמס; מצב 
חירום בדרום-מזרח ארה"ב

ההוריקן שהגיע לדרגה 5 היכתה באיי הבהאמס ◆ הסופה צפויה להכות 
בהמשך בפלורידה, בג'ורג'יה, בדרום ובצפון קרולינה

מ‡ פ. יוחנן
החוף  מתמודד  קיץ  מדי 
סופות  עם  בארה"ב  האטלנטי 
דרום-מזרח  ובמיוחד  ההוריקן, 
גורמות  רבות  סופות  המדינה. 
מגי־ לא  רובן  אך  מסויים,  להרס 
הגבוהות  ההוריקן  לדרגות  עות 
"ספיר-סי־ המדידה  סולם  לפי 
שבה  הקודמת  הפעם  מפסון". 
אוגוסט  בחודש  שנוצר  הוריקן 
הגיע לדרגה 5 (עוצמת רוחות של 
252 קמ"ש ומעלה) היתה לפני 12 
שהגיעה  "דין"  סופת  עם  שנים 

לכ-280 קמ"ש.
כעת, נעה באוקיינוס האט־
"דוריאן",  ההוריקן  סופת  לנטי 
טרופית  סופה  בתור  שהחלה 
ב-24 באוגוסט וצברה אנרגיה עד 
קמ"ש,  ה-252  רף  את  שחצתה 
לפי המדידות האחרונות. הסופה 
החזקה  היא   5 לדרגה  שהגיעה 
אוגוסט  בחודש  שנוצרה  ביותר 
הראשונים,  בימיה  "דין".  מאז 
בר־ לחופי  סמוך  דוריאן  חלפה 
חזקות  לרוחות  שם  וגרמה  בדוס 
וגשמים עזים. מנגד, היעדר המגע 
בקרקע אפשר לה לצבור אנרגיה 

באוקיינוס.
הסופה  המשיכה  בהמשך, 
צפון  לכיוון  אופיינית  בתנועה 
מערב אל מדינת אי אחרת, סנט. 
הצרפתית  למושבה  וכן  לוסיה, 
מרטיניק. במקור, ההערכה היתה 
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ופוארטו  הדומיניקנית  בליקה 
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שמורכבים  הבתולה,  באיי  רות 
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רק ברביעי האחרון הוגדרה 
דוריאן בתור הוריקן, דהיינו סופה 
מ-119  יותר  של  רוחות  בעוצמת 
קמ"ש. מרגע זה הסופה זינקה עד 
בקרבת  ואף  בדרגה 4,  להגדרתה 
בבהאמס  מרכזי  חשש   .5 דרגה 
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בכל  אנושות  שיפגעו  סחף  לגלי 
מתחנן  "אני  הארכיפלג.  רחבי 
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זה  אז  תחכו  לדבריו, "אם  מיניס. 
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היותר  בן  מהארכיפלג 
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ואילו  המושל.  הסביר  האוויר", 
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יותר מ-500 טונות קיבלו הוראה 
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ארכה נוספת לתושבי הדרום 
לצורך הגשת תביעת פיצויים

רשות המסים הודיעה: התאריך האחרון – סוף החודש הנוכחי ◆ ההתייחסות היא 
לתביעות פיצויים בגין היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני בשנה שעברה

מ‡ פ. יוחנן
הנראה  וככל   - נוספת  ארכה 
גם האחרונה - לתושבי הדרום, לצו־
במסלול  לפיצויים  תביעה  הגשת  רך 
בשל  מעבודה  היעדרות  בגין  שכר 

המצב הביטחוני בשנה שעברה.
סכום הפיצוי הוא 370 שקלים 
מרשות  היעדרות.  יום  כל  בעבור 
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שתינתן בגין שנת  המס  .2018 
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כ"ו באלול תשע"ט,  .26.9.2019 
פרק הזמן הנוסף ניתן בעקבות 

פרסום ההסכם הקיבוצי, המחייב את 
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המסע־ ענף  את  לפצות  החליטו  לון 
דנות בשדרות ב-3  מיליון שקלים.

את  טעונה  אשר  בהחלטה, 
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חדש נפרד.

איראן הציגה מל"ט 
תקיפה חדש: "בעל 
יכולת דיוק גבוהה"

שר ההגנה האיראני הבהיר כי נכונו הפתעות נוספות שאיראן מכינה 
לאויביה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
חדש  מל"ט  חשפה  איראן 
האיראנים,  לפי  מתוצרתה. 
יכולת  בעל  הוא  החדש  המל"ט 
לת־ ובאפשרותו  גבוהה  דיוק 
הרחוקות  כאלו  גם  מטרות,  קוף 
ההגנה  שר  לפי  כך  מאיראן. 

האיראני. בנוסף לכך, לפי סוכנות 
מתכ־ איראן  האיראנית,  ידיעות 
של  נוספת  גרסה  את  לייצר  ננת 
המל"ט שישמש למטרות מעקב.
במ־ להכות  יכול  "המל"ט 
המדינה  מגבולות  הרחק  טרות 
ויכול לשמש גם למטרות הגנה", 

אמר שר ההגנה של איראן.
האווירית  ההגנה   "הרכבת 
ההתקדמות  מסילת  על  נמצאת 
היא  המהפכה  של  השני  ובשלב 
שתר־ רבות  הפתעות  תציע 
את  ויפחיד  החברים  את  גיע 

האויבים", הוסיף.
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תחקיר בארה"ב: 

ג'ו ביידן לא דייק בפרטי 
סיפור גבורה שסיפר

ג'ו ביידן לא דייק בנוגע לתקופה, למקום ולמעשה הגבורה שסיפר כמו 
לגבי עוד פרטים בסיפור

מ‡ ‡ברהם ויסמן
המו־ הדמוקרטי  המועמד 
ביידן,  ג'ו  ארה"ב,  לנשיאות  ביל 
שנתפס  לאחר  להסתבך:  ממשיך 
כלפי  במחלוקת  שנויה  באמירה 
בעיתון  התפרסם  השחורים, 
פוסט",  "וושינגטון  הפופולרי 
תיאור דברים של המועמד, אשר 

היו מלאים באי דיוקים. 
נגע  ביידן  שסיפר  הסיפור 
בעת  בעבר  ביקר  שאותו  לחייל 
באפגניסטאן.  הצבאי  שירותו 
לדברי סגן הנשיא לשעבר, החייל 
הציע  שהוא  מדליה  לקבל  סירב 

הוא  שאותו  שהאדם  משום  לו, 
כי  אמר  ביידן  מת.  להציל  ניסה 
סיכת  את  לתקוע  ניסה  כאשר 
אותו  של  במדיו  הכסף"  "כוכב 
חייל בטקס הכבוד, האחרון השיב 
לו: "אל תשים את זה עליי, אדו־
ני! בבקשה, אדוני! אל תעשה את 

זה! הוא מת". 

ערבב  ביידן  התחקיר,  לפי 
פרטים משלושה סיפורים שונים. 
ביידן  דקות,  שלוש  של  "במרווח 
המקום,  התקופה,  לגבי  טעה 
המדליה,  סוג  הגבורה,  מעשה 
חייל  אותו  של  הצבאית  היחידה 
תפקידו  לגבי  גם  כמו  ודרגתו, 

בטקס", נכתב בדיווח.

בריטניה:

רבבות הפגינו נגד ראש הממשלה 
בוריס ג'ונסון: ''עצרו את ההפיכה''

ראש ממשלת בריטניה השעה את הפרלמנט בלונדון, במטרה לאפשר 
את היפרדותה של בריטניה מהאיחוד

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הפ־ אדם  בני  רבבות 
ראש  של  החלטתו  כנגד  גינו 
לפזר  ג'ונסון  בוריס  הממשלה 
המ־ בלונדון.  הפרלמנט  את 
רחוב  סביב  התאספו  פגינים 
משכנו  נמצא  שבו   ,10 דאונינג 
של ג'ונסון ומחו על החלטתו של 
הפר־ את  לפזר  הממשלה  ראש 
"עצרו  צעקו  המפגינים  למנט. 
הדמו־ על  ו"הגנו  ההפיכה"  את 

קרטיה".
הניפו  מהמפגינים  חלק 
האירופי,  האיחוד  דגלי  בידיהם 

ולפחות שניים מתוכם נעצרו על 
ידי המשטרה.

ממשלת  ראש  כזכור, 
עזיבתה  לקראת  נערך  בריטניה 

האירופי  האיחוד  את  ארצו  של 
הפרלמנט  את  השעה  כך  ולשם 
בצו מיוחד שניפק עד לשבועיים 
טרם מועד ההיפרדות הרשמית. 

דיווח: 

טהרן מעריכה שטראמפ ייבחר שוב ולכן מוכנה 
למגעים עם ארה"ב

גורמים בכירים ל"ניו יורק טיימס": באיראן הבינו שלא יוכלו לעמוד בעוד שש שנים של סנקציות ◆   "באיראן רוצים לפתות את טראמפ בשנת 
בחירות" 

מ‡ פ. יוחנן
האיתותים  רקע  על 
טראמפ  דונלד  מצד  החיוביים 
האפש־ לגבי   רוחאני  וחסן 

יורק  ה"ניו  חשף  לדיאלוג,  רות 
התקבלה  בטהרן  כי  טיימס" 
מג־ לקיים  יש  שלפיה  החלטה 
להקל  כדי  הלבן  הבית  עם  עים 
"בחוגי  הכלכלי.  הלחץ   את 
הבי־ בטהרן  ההחלטות  קבלת 

עם   מו"מ  מלנהל  מנוס  שאין  נו 
העיתון,  דווח  טראמפ",  הנשיא 
הזאת  הקביעה  את  שמייחס 
ל"כמה אנשים המעורים במהפך 
מסרו  הגורמים  בטהרן".  שחל 
באיראן  "המנהיגות  כי  לעיתון 
טראמפ  כי  למסקנה  הגיעה 
עשוי להיבחר מחדש ואיראן לא 
תוכל לעמוד בהמשך הסנקציות 
שנים  שש  למשך  האמריקניות  

נוספות".
מבו־ באסטרטגיה  השינוי 
יהיה  שאפשר  ההנחה  על  סס 
במהלך  טראמפ  את  לפתות 
"האינ־ את  ולנצל  בחירות  שנת 
שסוגר   כאיש  שלו  סטינקטים 
שהוא  משום  וגם  עסקאות", 
בת־ הישגים  להציג  משתוקק 
גם  בעיתון  החוץ.  מדיניות  חום 
דווח כי בתחילת אוגוסט נערכה 

פגישה של סגן הנשיא האיראני 
פי  על  מקצועיים.  גורמים  עם 
הוחלט  בפגישה,  שנכח  מקור 
לדבר  בחיוב  תשקול  איראן  כי 
גם על תוכנית הטילים שלה ועל 
לה־ (כלומר,  באזור  מעורבותה 
אך  הקיים),  ההסכם   את  רחיב 
בתמורה תדרוש שטראמפ ייתן 
ארוך  כלכלי  לסיוע  ערבויות 

טווח.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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גורמים בכירים ל"ניו יורק טיימס": באיראן הבינו שלא יוכלו לעמוד בעוד שש שנים של סנקציות ◆   "באיראן רוצים לפתות את טראמפ בשנת 
בחירות" 

מ‡ פ. יוחנן
האיתותים  רקע  על 
טראמפ  דונלד  מצד  החיוביים 
האפש־ לגבי   רוחאני  וחסן 
יורק  ה"ניו  חשף  לדיאלוג,  רות 
התקבלה  בטהרן  כי  טיימס" 
מג־ לקיים  יש  שלפיה  החלטה 
להקל  כדי  הלבן  הבית  עם  עים 
"בחוגי  הכלכלי.  הלחץ   את 
הבי־ בטהרן  ההחלטות  קבלת 

עם   מו"מ  מלנהל  מנוס  שאין  נו 
העיתון,  דווח  טראמפ",  הנשיא 
הזאת  הקביעה  את  שמייחס 
ל"כמה אנשים המעורים במהפך 
מסרו  הגורמים  בטהרן".  שחל 
באיראן  "המנהיגות  כי  לעיתון 
טראמפ  כי  למסקנה  הגיעה 
עשוי להיבחר מחדש ואיראן לא 
תוכל לעמוד בהמשך הסנקציות 
שנים  שש  למשך  האמריקניות  

נוספות".
מבו־ באסטרטגיה  השינוי 
יהיה  שאפשר  ההנחה  על  סס 
במהלך  טראמפ  את  לפתות 
"האינ־ את  ולנצל  בחירות  שנת 
שסוגר   כאיש  שלו  סטינקטים 
שהוא  משום  וגם  עסקאות", 
בת־ הישגים  להציג  משתוקק 
גם  בעיתון  החוץ.  מדיניות  חום 
דווח כי בתחילת אוגוסט נערכה 

פגישה של סגן הנשיא האיראני 
פי  על  מקצועיים.  גורמים  עם 
הוחלט  בפגישה,  שנכח  מקור 
לדבר  בחיוב  תשקול  איראן  כי 
גם על תוכנית הטילים שלה ועל 
לה־ (כלומר,  באזור  מעורבותה 
אך  הקיים),  ההסכם   את  רחיב 
בתמורה תדרוש שטראמפ ייתן 
ארוך  כלכלי  לסיוע  ערבויות 

טווח.

mailto:mikraot.g@gmail.com
http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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הערב: 'לאומית' בערב בריאות ייחודי לנשות ירושלים
בתפריט: הרצאה מקצועית, אינפורמציה רפואית ותכנית אמנותית מגוונת ◆ כל הפרטים

בריאות'  שירותי  'לאומית 
מהפכת  את  להוביל  ממשיכה 
המו־ והגברת  המונעת  הרפואה 
כאשר  בריא,  חיים  לאורח  דעות 
בהובלתה  הבריאות  ערבי  סדרת 
את  לכבוש  ממשיכה  וביוזמתה 

הריכוזים החרדיים. 
בצל הגידול המבורך במספר 
שירותי  'לאומית  של  הלקוחות 
בכל  והתנופה  בירושלים  בריאות' 
המערך הרפואי של לאומית בעיר, 
ובה־ ביוזמת  הערב  אי"ה  יתקיים 
בריאות'  שירותי  'לאומית  פקת 
לנשות   וחוויתי  ייחודי  אירוע 
אינפורמציה  שישלב  ירושלים, 
רפואית והרצאה בנושאי בריאות, 

לצד בילוי מהנה. 
היום,  כאמור  יתקיים  הערב 
בשעה   (2.9.19) באלול  ב'  שני 
רחוב  מלכה  בית  באולם   19:30

מלכי ישראל 38.
המ־ ישמעו  הערב  בתחילת 
ומע־ מרתקת  הרצאה  שתתפות 

מועלם  א.  הדיאטנית  מפי  שירה 
שם  בריאות'.  שירותי  מ'לאומית 
בכל  בריא  חיים  "אורח  ההרצאה: 

גיל".
המשתתפות  יצפו  בהמשך 
ענק  הפקת  לי",  תעזור  ב"אבא, 
בז'אנר חדש עם ט. (צייטלין) ברון.
המ־ בפני  יוצג  לבין  בין 
סל  הבריאות,  בערב  שתתפות 
של  והאטרקטיבי  הייחודי  הלידה 
כמו  בריאות'.  שירותי  'לאומית 
המשלים  הביטוח  מחירי  יוצגו  כן 
ביותר  הזולים  שהם  'לאומית'  של 
בנוסף  החולים.  קופות  כל  מבין 
האפשרות  למשתתפות  תינתן 
לשוחח ישירות עם נציגות מטעם 

'לאומית'.
הערב יסתיים ב"ברוכה הש־
ווה", תכנית מרתקת עם פ. פקשר.
03- בטלפון  לערב  הרשמה 
לנ־ הכניסה  לב:  שימי   .9411051
ההשתתפות  בלבד.  נשואות  שים 
הקופות  כל  לחברות  אפשרית 

והיא מותנת בהגעה בזמן לאירוע. 
לא תותר כניסת עגלות. 

ערב  בעוד  מדובר  כאמור, 
שיוזמת  הבריאות  ערבי  בסדרת 
ומפיקה 'לאומית שירותי בריאות' 
המודעות  את  להגביר  במטרה 

לאורח חיים בריא במגזר החרדי.
נערכים  הבריאות  ערבי 
בנושאי  הרצאות  של  במתכונת 
תוכנית  לצד  ורפואה,  בריאות 
ערבי  נערכו  כה  עד  אומנותית. 
הח־ הריכוזים  בכל  רבים  בריאות 
להש־ כשהביקוש  בארץ,  רדים 

תתפות בהם שובר שיאים.
בירוש־ הערב  שציינו,  כפי 
לים נערך בצל נתוני הצמיחה המ־
בכל  בעיר  'לאומית'  של  דהימים 
המ־ כמות  על  בדגש  ההיבטים, 

של  והשדרוג  ללאומית  צטרפים 
מערך השירותים הרפואיים בעיר.
המר־ כי  נציין  הזה  בהקשר 
שירותי  'לאומית  של  הרפואי  כז 
כי־ מרכז  רמות,  בשכונת  בריאות' 

למשכנו  אלו  בימים  עובר  סופים, 
החדש ברחוב כיסופים 15. 

מק־ חדיש,  במרכז  מדובר 
עם  החרדי,  לציבור  ומותאם  צועי 
לקניון  בצמוד  אטרקטיבי  מיקום 
לנגיש  אותו  שהופך  מה  רמות, 

במיוחד מבחינת תח"צ ופרטית.
שטח המרכז הרפואי החדש 
500 מ"ר, והוא יכלול את כל מגוון 
הקודם,  השירותים שניתנו במרכז 
עם הרחבה משמעותית שלהם כמו 

גם הכנסה של שירותים נוספים. 
הלקוחות  יוכלו  היתר  בין 
להנות במרכז החדש מרפואה רא־
שונית. רופאים מומחים בתחומים 
קרדיולוגיה,  עור,  דוגמת  רבים 

ריאות. ועוד.
החדש:  הרפואי  במרכז  עוד 
מענה  הנותן  פיזיוטרפיה,  מכון 
אלטרנטי־ רפואה  וגברים.  לנשים 
סיני  דיקור  רפלקסולוגיה.  בית- 

ועוד. 
החדש  במרכז  נגמר.  לא  וזה 

מתקדמת.  נשים  רפואת  גם:  יהיו 
שירותי  לילדים.  פסיכותרפיה 

אחות ומעבדה ועוד. 
ייהנו  החדש  הרפואי  במרכז 
של  מרקחת  מבית  גם  הלקוחות 
ומסד־ בריאות'  שירותי  'לאומית 

נאות שונות לקידום בריאות. 
הקומפלס  של  פתיחתו 
החדש היא חלק ממגמת הצמיחה 
שירותי  'לאומית  של  וההתרחבות 
החרדים,  הריכוזים  בכל  בריאות' 
לזינוק  במקביל  שמתרחש  מהלך 
האדיר במספר הלקוחות החרדים 

בכל האזורים הללו.
הנהירה ההמונית  ל'לאומית' 
השירותים  סל  של  תוצאה  היא 
האטרקטיבים,  המחירים  המקיף, 
לציבור  וההתאמה  האישי  היחס 

החרדי.  
האדירה  הצמיחה  כי  יצוין 
והזינוק הבולט של 'לאומית – שי־
לא  ירושלים  באזור  בריאות'  רותי 
של  מעיניה  גם  כמובן,  נעלמה, 

בש־ שעוקבת  'לאומית'  הנהלת 
ביעות רצון אחרי כמות הלקוחות 
ל'לאומית'  שמצטרפים  הרבים 
המ־ המענה  את  לקבל  רצון  מתוך 
והשירות  האישי  היחס  קצועי, 
המתאים של לאומית ללקוחותיה. 
ירוש־ באזור  לאומית  מנהל 
לא־ זכה  ויגרצין,  עודד  מר  לים, 
בתחרות  הראשון  במקום  חרונה 
השנתית שעורכת הנהלת לאומית 

בין מנהלי המחוזות.
הישגים  מודדת  התחרות 
דו־ בפרמטרים  ביעדים  ועמידה 
שירות,  צמיחה,  תקציבים,  גמת 
הזכייה  וכיו"ב.  הרפואה  איכות 
הצמי־ את  משקפת  המדוברת 
שד־ ואת  הלקוחות  בכמות  חה 
הרפואי  והמענה  השירות  רוג 
ירושלים.  באזור  הסניפים  בכל 
ירושלים  מחוז  כי  להדגיש  יש 
החולפת  בשנה  צמח  בלאומית 
וכבר  חדשים  לקוחות  באלפי 

נושק ל200,000 לקוחות.

80 שנה למלה"ע ה-2: 

נשיא גרמניה מבקש סליחה מהפולנים
בפולין מציינים את יום השנה לתחילת המלחמה בשורה של טקסים ◆ נשיא גרמניה: "מרכין את 

ראשי בפני הקורבנות הפולנים של הרודנות הגרמנית ומבקש סליחה"

מ‡ פ. יוחנן
נשיא גרמניה, פרנק וולטר שטיינמאייר, 
התנצל בפני הקורבנות הפולנים של מלחמת 
שבדרום  ויילון  בעיר  בטקס  השנייה.  העולם 
פולין לציון 80 שנה לתחילת המלחמה, אמר 
בפני  ראשי  את  מרכין  "אני  כי  שטיינמאייר 
את  מרכין  אני  בוויילון,  המתקפה  קורבנות 
ראשי בפני הקורבנות הפולנים של הרודנות 

הגרמנית ואני מבקש סליחה".
כחמישית  במלחמה  איבדה  פולין   
מאוכלוסייתה, כולל הרוב המכריע של יותר 
הייתה  ויילון  היהודים.  אזרחיה  מיליון  מ-3 
גר־ של  הקטלניות  להפצצות  הראשון  היעד 
נשיא  בהשתתפות  הטקס,  הנאצית.  מניה 

פולין אנדז'יי דודה, החל בשעה 4:40 בבוקר 
החלו  שבה  המדויקת  השעה  מקומי),  (שעון 
פי  על  המלחמה,  של  הראשונות  ההפצצות 
הניצולים, והרגו אזרחים. הטקס החל בדקת 

דומייה לזכרם של כ-2,000 קורבנות.
ידה  הושטת  על  לפולין  מודים  "אנחנו 
שטיינמאייר,  אמר  מחילה",  של  במחווה 
גרמניה  "כנשיא  ובפולנית.  בגרמנית  שדיבר 
תמיד  נשכח.  שלא  לכם  להבטיח  רוצה  אני 
לו־ ואנחנו  לזכור  רוצים  אנחנו  זה.  את  נזכור 
שלנו  שההיסטוריה  הזו  האחריות  את  קחים 

הטילה עלינו".
ראש  בהשתתפות  מקביל,  אירוע 

הנ־ ראש  וסגן  מורבייצקי  מטאוש  הממשלה 
ציבות האירופית פרנס טימרמנס, נערך בעיר 
מהקרבות  אחד  התקיים  בה  גדנסק,  החוף 
הראשונים של המלחמה. מורבייצקי דיבר על 
הכלכליים  הרוחניים,  החומריים,  ההפסדים 
והפיננסיים האדירים שספגה פולין במלחמה.
ההפסדים  על  לדבר  צריכים  "אנחנו 
צריכים  אנחנו  לזכור,  צריכים  אנחנו  האלה. 
אמר  פיצויים",  ולדרוש  האמת  את  לדרוש 
מורבייצקי. חברים במפלגתו, מפלגת "החוק 
והצדק" דרשו שוב ושוב לקבל פיצויים מגר־
מניה. ברלין אומרת שכל התביעות הכספיות 

הקשורות למלחמת העולם השנייה הוסדרו.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

ר‡ובן יוסף בן 
 חנה, טיל‡ ב
פי‚‡ רוז‡, נויה 
ב ‡ירי, ‡וה 

ב ‡ירי, נן בן 
מרים

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' - 
lehitpalel@gmail.com
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הב' - נושא עון

ִדְתַנן  ִחית כְּ ֵרא ַמשְׁ א ִיבָּ לֹּ ֲהֵרי לֹא ַיֲעֶשׂה ָהָאָדם ָעוֹן שֶׁ ֶדם שֶׁ דוֹל ֵמַהקֹּ ַוֲהֵרי ֶזה גָּ

דוֹׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  עוֵֹמד  גוֹר  ַקטֵּ אוֹתוֹ  ַוֲהֵרי  ֶאָחד  ָקֵטגוֹר  לוֹ  קֶֹנה  ַאַחת  ֲעֵבָרה  ָהעוֵֹבר 

־ ְפעוֹ שֶׁל ַהקָּ שִׁ א בְּ עוָֹלם ֶאלָּ ֶמת בָּ ה ִמְתַקיֶּ ִריָּ לוִֹני ֲעשַָׂאִני, ְוֵאין בְּ רּוְך הּוא ְואוֵֹמר פְּ בָּ

אַמר  יֹּ ין נוֵֹתן שֶּׁ ם, ַהדִּ ה ִמְתַקיֵּ ה עוֵֹמד ְלָפָניו ּוַבמֶּ ִחית ַהזֶּ שְׁ רּוְך הּוא ַוֲהֵרי ַהמַּ דוֹׁש בָּ

ְוָהָיה  ּנּו  ִממֶּ ְרֵנס  ְוִיְתפַּ שֲֶׁעשָׂאוֹ  ִמי  ֵאֶצל  ֵיֵלְך  ִחיִתים  ַמשְׁ ָזן  ֵאיִני  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ל  טֵּ ְתבַּ יִּ ִפי ָעְנׁשוֹ ַעד שֶׁ ָמתוֹ אוֹ כוְֹרתוֹ אוֹ ֶנֱעַנׁש ָעָליו כְּ ד ְונוֵֹטל ִנשְׁ ִחית יוֵֹרד ִמיַּ שְׁ ַהמַּ

ּוְכמוֹ  ָהַעִין  ְוסוֵֹבל  נוֹשֵׂא  א  ֶאלָּ ֵכן  עוֶֹשׂה  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְוֵאין  ַההּוא,  ִחית  שְׁ ַהמַּ

ָבִרים,  לֹשָׁה דְּ ְהֶיה ֶאָחד ִמשְּׁ יִּ ה ַעד שֶׁ ִחית ַהזֶּ שְׁ ָזן ּוְמַפְרֵנס ַהמַּ ּלוֹ  שֶׁהּוא ָזן ָהעוָֹלם כֻּ

ִי־ ֵלהּו ׁשוֵֹפט ֶצֶדק בְּ ָפיו, אוֹ ְיַבטְּ ִסגֻּ ֵלהּו בְּ הּו ִויַבטְּ ְתׁשּוָבה ִויַכלֵּ ׁשּוב ַהחוֵֹטא בִּ יָּ אוֹ שֶׁ

שׂוֹא  דוֹל ֲעוִֹני ִמנְּ ָאַמר ַקִין גָּ ם ְושָׁם ִיְפַרע חוֹבוֹ. ְוַהְינּו שֶׁ יִהנֹּ גֵּ ּסּוִרים ּוִמיָתה, אוֹ ֵיֵלְך בַּ

ה  ֵאין ַאתָּ ה סוֵֹבל ֵיָרֶצה ָזן ּוְמַפְרֵנס, ַוֲעוִֹני ָכֵבד שֶׁ ַאתָּ ּלוֹ  ל ָהעוָֹלם כֻּ ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל כָּ

דוָֹלה  ת ַסְבָלנּות גְּ ן ֲהֵרי ֶזה ִמדַּ ן, ִאם כֵּ ָאׁשּוב ַוֲאַתקֵּ רּוׁש ְלַפְרְנסוֹ ַעד שֶׁ ָיכוֹל ְלסוְֹבלוֹ פֵּ

ׁשּוב. יָּ ָרא ַהחוֵֹטא ַעד שֶׁ בָּ ה ָרָעה שֶׁ ִריָּ זּון ּוְמַפְרֵנס בְּ יָּ שֶׁ

ַעד  ֵהִריַע  שֶׁ ְוָרעוָֹתיו  ֲחֵברוֹ  עֹל  ל  ִלְסבֹּ ַסְבָלן  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ה  מָּ כַּ ָהָאָדם  ִיְלמֹד 

ַעד  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ן  ְיַתקֵּ ַעד  ל  ִיְסבֹּ ְוהּוא  ֶנְגּדוֹ  ָחָטא  שֶׁ ֶמת,  ַקיֶּ ָרָעתוֹ  ֲעַדִין  שֶׁ ֶזה  כָּ שִׁעּור 

ל ֵמֵאָליו ְוַכּיוֵֹצא: טֵּ ְתבַּ יִּ שֶׁ

הג'- ועובר על פשע

דוֹׁש  ׁש שֶׁל ַהקָּ א ַעל ָידוֹ ַממָּ ִליַח ֶאלָּ ִחיָלה ַעל ְיֵדי שָׁ ֲהֵרי ֵאין ַהמְּ דוָֹלה שֶׁ ה גְּ זוֹ ִמדָּ

ִליָחה שֶׁהּוא  ִליָחה ְוגוֹ' ּוַמה ִהיא ַהסְּ ָך ַהסְּ י ִעמְּ ִדְכִתיב (תהלים קל, ד) כִּ רּוְך הּוא כְּ בָּ

ִתיב  נוֹת ִצּיוֹן ְוגוֹ׳ ְוֵכן כְּ ִדְכִתיב (ישעיה ד, ד) ִאם ָרַחץ ֲאדָֹני ֵאת צַֹאת בְּ רוֵֹחץ ֶהָעוֹן כְּ

שַׁע ׁשוֵֹלַח  י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִֹרים ְוגוֹ' ְוָהִיינּו ְועוֵֹבר ַעל פֶּ (יחזקאל לו, כה) ְוָזַרְקתִּ

שַׁע. ֵמיֵמי ְרִחיָצה ְועוֵֹבד ְורוֵֹחץ ַהפֶּ

־ פְּ ן ַמה שֶׁ א יֹאַמר ְוִכי ֲאִני ְמַתקֵּ לֹּ ְדמּות ֶזה ָצִריְך ִלְהיוֹת ָהָאָדם שֶׁ ׁש כִּ ה ַממָּ ְוִהנֵּ

ַעְצמוֹ  רּוְך הּוא בְּ דוֹׁש בָּ ֲהֵרי ָהָאָדם חֵֹטא ְוַהקָּ ְך שֶׁ ִחית, לֹא יֹאַמר כָּ לוִֹני ָחָטא אוֹ ִהשְׁ

ת ְורוֵֹחץ צַֹאת ֲעוֹנוֹ. ן ֶאת ְמֻעוָּ ִליַח ְמַתקֵּ א ַעל ְיֵדי שָׁ לֹּ שֶׁ

ָגָדיו:  ַעְצמוֹ רוֵֹחץ ִלְכלּוְך בְּ ֶלְך בְּ ֲהֵרי ַהמֶּ ׁש ָהָאָדם ָלׁשּוב ַלֲחטֹא שֶׁ יֵּ אן ִיְתבַּ ּוִמכָּ

ב - לחודש
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הב' - נושא עון

ִדְתַנן  ִחית כְּ ֵרא ַמשְׁ א ִיבָּ לֹּ ֲהֵרי לֹא ַיֲעֶשׂה ָהָאָדם ָעוֹן שֶׁ ֶדם שֶׁ דוֹל ֵמַהקֹּ ַוֲהֵרי ֶזה גָּ

דוֹׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  עוֵֹמד  גוֹר  ַקטֵּ אוֹתוֹ  ַוֲהֵרי  ֶאָחד  ָקֵטגוֹר  לוֹ  קֶֹנה  ַאַחת  ֲעֵבָרה  ָהעוֵֹבר 

־ ְפעוֹ שֶׁל ַהקָּ שִׁ א בְּ עוָֹלם ֶאלָּ ֶמת בָּ ה ִמְתַקיֶּ ִריָּ לוִֹני ֲעשַָׂאִני, ְוֵאין בְּ רּוְך הּוא ְואוֵֹמר פְּ בָּ

אַמר  יֹּ ין נוֵֹתן שֶּׁ ם, ַהדִּ ה ִמְתַקיֵּ ה עוֵֹמד ְלָפָניו ּוַבמֶּ ִחית ַהזֶּ שְׁ רּוְך הּוא ַוֲהֵרי ַהמַּ דוֹׁש בָּ

ְוָהָיה  ּנּו  ִממֶּ ְרֵנס  ְוִיְתפַּ שֲֶׁעשָׂאוֹ  ִמי  ֵאֶצל  ֵיֵלְך  ִחיִתים  ַמשְׁ ָזן  ֵאיִני  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ל  טֵּ ְתבַּ יִּ ִפי ָעְנׁשוֹ ַעד שֶׁ ָמתוֹ אוֹ כוְֹרתוֹ אוֹ ֶנֱעַנׁש ָעָליו כְּ ד ְונוֵֹטל ִנשְׁ ִחית יוֵֹרד ִמיַּ שְׁ ַהמַּ

ּוְכמוֹ  ָהַעִין  ְוסוֵֹבל  נוֹשֵׂא  א  ֶאלָּ ֵכן  עוֶֹשׂה  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְוֵאין  ַההּוא,  ִחית  שְׁ ַהמַּ

ָבִרים,  לֹשָׁה דְּ ְהֶיה ֶאָחד ִמשְּׁ יִּ ה ַעד שֶׁ ִחית ַהזֶּ שְׁ ָזן ּוְמַפְרֵנס ַהמַּ ּלוֹ  שֶׁהּוא ָזן ָהעוָֹלם כֻּ

ִי־ ֵלהּו ׁשוֵֹפט ֶצֶדק בְּ ָפיו, אוֹ ְיַבטְּ ִסגֻּ ֵלהּו בְּ הּו ִויַבטְּ ְתׁשּוָבה ִויַכלֵּ ׁשּוב ַהחוֵֹטא בִּ יָּ אוֹ שֶׁ

שׂוֹא  דוֹל ֲעוִֹני ִמנְּ ָאַמר ַקִין גָּ ם ְושָׁם ִיְפַרע חוֹבוֹ. ְוַהְינּו שֶׁ יִהנֹּ גֵּ ּסּוִרים ּוִמיָתה, אוֹ ֵיֵלְך בַּ

ה  ֵאין ַאתָּ ה סוֵֹבל ֵיָרֶצה ָזן ּוְמַפְרֵנס, ַוֲעוִֹני ָכֵבד שֶׁ ַאתָּ ּלוֹ  ל ָהעוָֹלם כֻּ ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל כָּ

דוָֹלה  ת ַסְבָלנּות גְּ ן ֲהֵרי ֶזה ִמדַּ ן, ִאם כֵּ ָאׁשּוב ַוֲאַתקֵּ רּוׁש ְלַפְרְנסוֹ ַעד שֶׁ ָיכוֹל ְלסוְֹבלוֹ פֵּ

ׁשּוב. יָּ ָרא ַהחוֵֹטא ַעד שֶׁ בָּ ה ָרָעה שֶׁ ִריָּ זּון ּוְמַפְרֵנס בְּ יָּ שֶׁ

ַעד  ֵהִריַע  שֶׁ ְוָרעוָֹתיו  ֲחֵברוֹ  עֹל  ל  ִלְסבֹּ ַסְבָלן  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ה  מָּ כַּ ָהָאָדם  ִיְלמֹד 

ַעד  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ן  ְיַתקֵּ ַעד  ל  ִיְסבֹּ ְוהּוא  ֶנְגּדוֹ  ָחָטא  שֶׁ ֶמת,  ַקיֶּ ָרָעתוֹ  ֲעַדִין  שֶׁ ֶזה  כָּ שִׁעּור 

ל ֵמֵאָליו ְוַכּיוֵֹצא: טֵּ ְתבַּ יִּ שֶׁ

הג'- ועובר על פשע

דוֹׁש  ׁש שֶׁל ַהקָּ א ַעל ָידוֹ ַממָּ ִליַח ֶאלָּ ִחיָלה ַעל ְיֵדי שָׁ ֲהֵרי ֵאין ַהמְּ דוָֹלה שֶׁ ה גְּ זוֹ ִמדָּ

ִליָחה שֶׁהּוא  ִליָחה ְוגוֹ' ּוַמה ִהיא ַהסְּ ָך ַהסְּ י ִעמְּ ִדְכִתיב (תהלים קל, ד) כִּ רּוְך הּוא כְּ בָּ

ִתיב  נוֹת ִצּיוֹן ְוגוֹ׳ ְוֵכן כְּ ִדְכִתיב (ישעיה ד, ד) ִאם ָרַחץ ֲאדָֹני ֵאת צַֹאת בְּ רוֵֹחץ ֶהָעוֹן כְּ

שַׁע ׁשוֵֹלַח  י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִֹרים ְוגוֹ' ְוָהִיינּו ְועוֵֹבר ַעל פֶּ (יחזקאל לו, כה) ְוָזַרְקתִּ

שַׁע. ֵמיֵמי ְרִחיָצה ְועוֵֹבד ְורוֵֹחץ ַהפֶּ

־ פְּ ן ַמה שֶׁ א יֹאַמר ְוִכי ֲאִני ְמַתקֵּ לֹּ ְדמּות ֶזה ָצִריְך ִלְהיוֹת ָהָאָדם שֶׁ ׁש כִּ ה ַממָּ ְוִהנֵּ

ַעְצמוֹ  רּוְך הּוא בְּ דוֹׁש בָּ ֲהֵרי ָהָאָדם חֵֹטא ְוַהקָּ ְך שֶׁ ִחית, לֹא יֹאַמר כָּ לוִֹני ָחָטא אוֹ ִהשְׁ

ת ְורוֵֹחץ צַֹאת ֲעוֹנוֹ. ן ֶאת ְמֻעוָּ ִליַח ְמַתקֵּ א ַעל ְיֵדי שָׁ לֹּ שֶׁ

ָגָדיו:  ַעְצמוֹ רוֵֹחץ ִלְכלּוְך בְּ ֶלְך בְּ ֲהֵרי ַהמֶּ ׁש ָהָאָדם ָלׁשּוב ַלֲחטֹא שֶׁ יֵּ אן ִיְתבַּ ּוִמכָּ

ב - לחודש
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בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א:

מעמד רב הוד בפתיחת הישיבה 
הגדולה באלעד 

התרגשות בחצר הקודש ביאלא ◆ לראשונה נפתח ישיבה גבוהה עבור בחורי החסידות ◆ 
אתמול (א) נחנכה הישיבה באלעד במעמד רב הוד, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

ובהשתתפות נכבדי עם

מ‡ י˜וי‡ל יהו„ה ‚נזל
אלה  בימים  מציפה  רבה  התרגשות 
את לבבות חסידי ביאלא בכל אתר ואתר, 
כ"ק  של  הטהורה  משאלתו  התגשמות  עם 
ישיבה  להקים   - שליט"א  אדמו"ר  מרן 
גבוהה עבור בחורי החסידות, ישיבה אשר 
התורה  כרמי  במשעול  דרכה  את  תתווה 
של  הטהורות  באורחותיהם  והחסידות, 
אתמול,  ביאלא.  לבית  הקדושים  רבותינו 
בערבו של יום ראשון בשבת, נחנכה הישי־
בה החדשה במשכנה בעיר אלעד יצ"ו במ־

עמד רב הוד ורב התרגשות.
הקודש  חצר  של  לצעירים  הישיבה 
ביאלא שנפתחה לפני שנים אחדות, מיהר 
ישיבה  של  שם  טוב,  שם  לעצמה  לקנות 
שכל תלמידיה צועדים בדרך רבותינו הק־
דושים הצרופה ומשימים ימים ולילות בע־
מלה של תורה וכיום היא מוכרת בין הישי־
בות החסידיות הנבחרות בעולם הישיבות. 
הצורך  משנוצר  הקיץ,  חודשי  תחילת  עם 
התלמי־ ימשיכו  בה  גבוהה  ישיבה  לפתוח 
דים לפרוח וללבלב. זימן כ"ק מרן אדמו"ר 
הקודש  במלאכת  העוסקים  את  שליט"א 
והטיל על כתפם את מלאכת הקמת הישי־
במלאכתם  תיכף  החלו  הללו  הגבוהה.  בה 
נאמנה, לאתר מבנה ראוי  שיאכלס את בית 
מקדש המעט, בתי גוואי של לומדי התורה 

ועמליה בטהרה.
דבר  קם  אלול,  ראש-חודש  אתמול, 
הג־ הישיבה  כאשר  ביאלא,  הקודש  בחצר 
בוהה פתחה שעריה במבנה מרווח ומותאם 
והחסידות  התורה  עיר  של  בטבורה  היטב, 
התאפשרה  הישיבה  של  פתיחתה  אלעד. 
רק הודות לפעילותם הרבה של העוסקים 
מעשית  הכרעה  כאשר  הקודש,  במלאכת 
ראש  של  התמסרותו  הניבה  ומשמעותית 
השלמת  למען  פרוש,  ישראל  הרב  העיר, 
בתפארתה  כלולה  שתהיה  הישיבה  בניין 
להגות  החשובים  לתלמידים  ותאפשר 

בתורתם באין מפריע.
הישיבה,  בניין  הכנת  השלמת  עם 
של  בראשותו  הבית',  'חנוכת  מעמד  נערך 
הופיעו  אשר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
בנהירו עילאה, להגיע לאלעד ולקבוע מזו־
זות בבית הוועד לחכמים במעמד רב ההוד.
הופיע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
בהדרת קדשו לפאר את המעמד. הוא קבע 
מעמד  וערך  הישיבה,  בהיכל  המזוזה  את 
דברות  את  נשא  הישיבה  לפתיחת  לחיים 
קדשו, כאשר בהתרגשות גדולה תיאר את 

והנ־ החשוב  היום 
שגב, יום בו נבנתה 
הישיבה על תילה. 
אדמו"ר  מרן  כ"ק 
התבטא  שליט"א 
שבניין בית מקדש 
הוא  הרי  זה,  מעט 
המק־ בית  כבניין 
דש, עד כדי רבתה 
מי  של  הזכייה 
לעזר  היתה  שידו 
מקדש  בית  בבניין 
הקדשים  בית  זה, 

של הוגי התורה. 
כ"ק  מסר  הקודש  דברות  בחתימת 
ליבו  רחשי  את  שליט"א  אדמו"ר  מרן 
העיר  ראש  כלפי  הטוב,  בהכרת  הטהור, 
הרב ישראל פרוש שלא חסך טרחה למען 
המוסדות  מנהל  וכלפי  הבניין,  זה  השלם 
שיום  שליט"א  וינר  יצחק  שמואל  הרב 
מלאכת  הושלמה  עדי  שבת  לא  ולילה 
מרן  כ"ק  האציל  הדברים  בתום  הקודש. 
הנאדרות  מברכותיו  שליט"א  אדמו"ר 
הצוות  הישיבה,  תלמידי  ראש  על  בקודש 
מקומות  בכל  ישראל  וכל  והגשמי  הרוחני 

מושבותיהם.
הרב  העיר,  ראש  היה  הנואמים  בין 
בה־ התמלא  הוא  אף  אשר  פרוש,  ישראל 
של  הקמתה  יום  את  וציין  רבה  תרגשות 
הישיבה המעטירה כ'יום היסטורי' בדברי 
ימיה של אלעד. הוא הביע ברוב רגש את 
פעמי לבבה של אלעד, עם היווסד הישי־
שתביא  היווסדות   - בתוכה  הקדושה  בה 
גאולה  של  אורה  תורה,  של  אורה  עוד 

וישועה לעיר כולה.
עולם  'בורא  בריקוד  נחתם  המעמד 
התלמי־ כאשר  הבניין',  זה  השלם  בקניין, 
הקר־ מעל  טפחיים  התרוממו  הרבים  דים 

קע, התרוממות שיש בה ממש.

אברהם בעודנו חי
הן נודע בשערים תוקף ועוצם גדולתו וקדושתו של האי קדוש וצ־
דיק מאורן של ישראל ומושיען בעת צרה כ"ק אדמו"ר הרה"צ רבי 
אברהם חיים ראטה זיע"א בעל "חוקי חיים" ובנו יחידו וחביבו של 
חבו־ ומייסד  אמונים"  "שומר  בעל  זיע"א  ראטה  אהרן  רבי  הגה"ק 
רת ר' אהרל'ה, שנשלח לנו למחיה בדורנו היתום וצורתו היתה כחד 
מן קמאי, וכל הרוצה לראות מהו יהודי עבד ה' היה סר אל שלחנו 

הטהור וזוכה לראות עין בעין מעבודת הקודש וטהרת השלחן של 
אותו צדיק וקדוש. אשרי עין ראתה כל אלה.

גואל  ביאת  עד  המחנה  לפני  יצעד  צדיק  אותו  כי  זכינו  לא  ואמנם 
צדק, הלא למשמע אוזן דאבה נפשינו כי בעוה"ר נסתלק לגנזי מרו־
מים אותו צדיק וקדוש והורם הנזר והוסרה העטרה לפני כשבע שנים 
בה' לירח אלול תשע"ב, אולם זכה הגה"צ זיע"א להעמיד תלמידים 
הגונים שבמשך ימי חלדו רשמו את דברי התורה ששמעו ממנו למ־
זכרת למען יעמדו ימים רבים, ואחד מהם הוא ידידנו הגאון המופלג 
כש"ת מוהר"ר גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א שידיו רב לו בכתיבת 
ספרים רבים וביניהם בדרת הספרים "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף 
מילדותו  כבר  להסתופף  שזכה  יצ"ו  רחובות  בעי"ת  ומו"צ  החדש" 
התורה  חידושי  את  והעלה  זיע"א  הגה"צ  של  דמהימנותא  בצילא 

ששמע ממנו על הכתב.

וכעת לרגל יומא דהילולא קדישא דיליה יצא לאור החיבור הנכבד 
אשר מחזה ש-די יחזה ושמו יקבנו "אברהם בעודנו חי" המרמז על 
שמו של הצדיק וכן על תורתו שהיא תורת חיים ושכל הלומד מתו־

רתו, ע"י זה שפתותיו דובבות. 

החיבור הנפלא מלוקט ממה שמע מפיו במשך שבתות השנה, שבכל 
כמעיין  נעשה  היה  הזמן  ובאותו  פעמים  כארבעה  דורש  היה  שבת 
וענפי  חלקי  בכל  שזורות  ומערכות  תורה  חידושי  ושופע  המתגבר 
שיהיה  יען  אולם  אלו,  מדרשות  שלפנינו  הליקוט  ומלאכת  התורה. 
הספר שוה לכל נפש, נכתבו הדברים בלשון צח וברור וקל וחרא למ־
ריה וטיבותא לשקיה להגאון המחבר שליט"א שממשיך להנאותינו 
בספרים טובים ומועילים, ויה"ר שזכות הרה"צ זלה"ה תגן בעד העו־

סקים בהפצת תורתו והלומדים בספריו באלף המגן אכי"ר. 

gmail.com@7128536 ניתן להשיג בטל 052-7128536 או במייל

אוצר הספרים // הרב נחום סילמן

סיני מעודה פותח את 
'זמן אלול' עם סינגל 
חדש - "יצחק אלחנן"

25יום שני ב' אלול תשע"ט 02/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

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 

פקיד/ה לעבודה מהבית לביצוע אישורי הגעה לאירועים וחתונות, 
(3 תקנים), 2-3 שעות ביום, לא נדרש ניסיון, 35 ש"ח לשעה. *לחנות 
בירושלים דרוש/ה פקיד/ת רכש. 8:00-15:30. * למשרד אדריכלים 
בי-ם דרוש/ה מנהל/ת משרד. 8:00-13:00. קריירה -072-22-222

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 

'יקבי כרמל' משיקים:

  MOJO: סדרת יינות חדשה ומסקרנת
יקבי כרמל, היקב המוביל בישראל, מחדש עם סדרת יינות חדשה וייחודית תחת 
השם MOJO (MOMENTS OF JOY – רגעים של שמחה). הסדרה פונה אל 

הצרכנים בגילאי 25-40, המעדיפים טעמים קלילים, נגישים וצעירים. 

לידי  מביאה   MOJO סדרת 
ביטוי את העושר שנוצר ממפגש לא 
צפוי של זני ענבים וסגנונות. הבקבוק 
מגיע בעיצוב עדכני, עם סגר הברגה 
המפתיעים  הטעמים  לשימוש.  נח 
של 35  מומלץ  (מחיר  הנגיש  והמחיר 
הסדרה  את  הופכים  בלבד),  שקלים 
שמחה  לרגעי  ומתאימה  לאידיאלית 
סיום  נעים,  ביתי  אירוח  משותפים - 
עבודה  תחילת  או  מרגש,  מסכת 

חדשה.
בלנדים  שני  כוללת  הסדרה 
עם טוויסט ואמירה אישית של צוות 
פרץ:  יפתח  היינן  בהובלת  הייננים 
של  עקצוץ  עם  לבן  בלנד   MOJO
לבן  בלנד  בציר 2018:  גוורצטרמינר, 
חצי מתוק מענבי סוביניון בלאן, מו־
סקט, קולומברד וגוורצטרמינר, רענן 

ומבושם.
עם  סובניון  קברנה   MOJO
חצי  אדום  יין   :2018 בציר  טוויסט, 
אליו  סוביניון,  קברנה  מענבי  מתוק 
שנ־ לבנים  קולומברד  ענבי  נוספו 
יין  שיצר  שילוב  תססו.  ולא  סחטו 

משמח, מסקרן ועסיסי.
ביקבי  ראשי  יינן  פרץ,  יפתח 
להע־ רצינו  מוג'ו,  "בסדרת  כרמל: 
ניק מענה איכותי ונגיש לכל סוג של 

הארו־ אחד.  בבקבוק  אירוע 
משת־ הלבן  המוג'ו  של  מה 
קלילים  אירועים  עם  לבת 
ועם מנות מגוונות וקינוחים. 
יש־ האדום  המוג'ו  לעומתו, 
ביתי,  באירוח  מצוין  תלב 
מנות איטלקיות או על האש.
רן אסא, מנהל השיווק 
צרכני  "דור  כרמל':  ב'יקבי 
25- בגילאי  העתידים,  היין 

משמעותיים  צרכנים  הם   40
ומעודכנים והם אלו שיקבעו 
העולם  כלכלת  תיראה  איך 
על  מדובר  הבאות.  בשנים 
להתנסות  ששמח  סקרן  דור 
לא  יין  חדשים,  במוצרים 
רק באירועים מיוחדים אלא 
יומיומיים.  במפגשים  גם 
איכו־ סדרה  בנינו  עבורם, 

סדרות  מכל  ושונה  תית 
היין  שפיתחנו עד כה, מדובר ביינות 
חווייתיים החל בטעם, הכולל טוויסט 

מעניין וייחודי, ועד העיצוב הבולט.
את  משלימה   MOJO "סדרת 
טווח  לכלל  כרמל  יקבי  של  המענה 
מצעי־ בחיים -  שלב  ולכל  המחירים 
פרימיום  מצרכני  משפחות,  ועד  רים 

ועד בקבוקים הנגישים לכל כיס".

מש־  MOJO היינות  סדרת 
ווקת במחיר מומלץ של 35 ₪, וניתן 
וחנויות  השיווק  ברשתות  להשיגה 

היין ברחבי הארץ. 
יקבי  יינות  וכל  זו,  סדרה 
בהשגחת  למהדרין,  כשרים  כרמל 
רובין  הגר"א  בראשות  מהדרין  בד"ץ 

שליט"א.

מחאות סוערות בהונג קונג: 

מפגינים הציתו אש 
סמוך למטה המשטרה
ההפגנות בהונג קונג מתקיימות זה השבוע ה-13, במחאה על 

גל המעצרים של פעילים למען הדמוקרטיה

מ‡ פ. יוחנן
אדם  בני  רבבות 
קונג  בהונג  להפגין  ממשיכים 
במחאה  האחרונים,  בימים 
פעילים  של  המעצרים  גל  על 
ידי  על  הדמוקרטיה  למען 
השלטון המרכזי בסין, על אף 
אסרה  המקומית  שהמשטרה 
להפגין. על פי הדיווחים, מפ־
גינים הציתו אש סמוך למטה 
עוד  המשטרה.  של  המרכזי 
דווח כי שוטרים מנסים לפזר 
גז  באמצעות  המפגינים  את 

מדמיע ותותחי מים.
קונג  בהונג  ההפגנות 
ה-13.  השבוע  זה  מתקיימות 
הונג  של  הביטחון  לשכת 
קונג אמרה לסוכנות הידיעות 
באח־ פועלת  היא  כי  רויטרס 

הסדר  את  להשיב  כדי  ריות, 
סירבה  אך  כנו,  על  הציבורי 
לזהות  מנסה  היא  אם  לגלות 

את המפגינים.
החודש  יותר  מוקדם 
הידיעות  סוכנות  דיווחה 
נוכחות  על   AFP הצרפתית 
בעיר  צבא  אנשי  של  גדולה 
שנג'ן, הסמוכה לגבול עם הונג 
פרסם  לכן  קודם  עוד  קונג. 
אזה־ האמריקני  החוץ  משרד 
רת מסע לכל הנוסעים לאזור.
בהונג  הממשל  כזכור, 

המא־ חוק  לאשר  תכנן  קונג 
נאשמים  של  הסגרה  פשר 
ראו  רבים  בסין.  למשפט 
במהלך צעד נוסף בהשתלטות 
קשה  ופגיעה  בייג'ינג,  של 
של  האוטונומיות  בזכויות 
שבועיים  לאחר  התושבים. 
ובהן  קשים,  עימותים  של 
הפגנת ענק בהשתתפות כמי־
ליון אזרחים, הודיעה בחודש 
שעבר מנהיגת הונג קונג קרי 
ההסג־ חוק  הקפאת  על  לאם 

רה לסין.

אילת: אירוע שפל קיצוני 
התרחש בשמורת האלמוגים

התוצאה היא שהאלמוגים שנמצאים בחלקה העליון של השונית נחשפים לאוויר 
ולכן עלולים להתייבש ולמות, או להיפגע

מ‡: יר‡ל לבי‡
מפלס  שבו  קיצוני  שפל  אירוע 
שנ־ השונית  לגובה  מתחת  יורד  הים 
האלמוגים.  שמורת  לאורך  מצאת 
שנמצאים  שהאלמוגים  היא  התוצאה 
נחשפים  השונית  של  העליון  בחלקה 
לאוויר ולכן עלולים להתייבש ולמות, 

או להיפגע.
שקט,  הים  זה  ספציפי  במקרה 
האלמו־ את  מרטיבים  לא  שגלים  כך 
גים שנחשפו לאוויר והאלמוגים ממש 

סובלים מיובש ומקרינה חזקה.
תלויים  קיצוניים  שפל  אירועי 
לכדור  ביחס  והשמש  הירח  במיקום 
במזג  גם  מסוימת  במידה  אך  הארץ, 
אירועים  כלל,  בדרך  (רוחות).  האוויר 
בשנה,  פעמיים  מתרחשים  כאלה 
סביב היום הממוצע של השנה (מרץ, 

או ספטמבר).
למעשה  קובע  זה  טבעי  תהליך 
סל־ ויוצר  החוגרת  השונית  גובה  את 

קציה כנגד אלמוגים שגדלים מהר.
מרחב  ימי  אקולוג  זבולוני  אסף 

לפני  עד  והגנים:  הטבע  רשות  איילת 
והגנים  הטבע  ברשות  שנים,  מספר 
מלאכו־ באופן  בתופעה  מטפלים  היו 
מפליגה  שהיתה  סירה  באמצעות  תי, 
החוגרת  השונית  לאורך  יחסית  מהר 
היו יוצרים גלים שהרטיבו מידי פעם 
את השונית שנחשפה, אך לפני מספר 
שנים הבינו שתהליך סלקציה זה הוא 
ומגוון  השונית  לעיצוב  חיוני  תהליך 
בגי־ בחרנו  ולכן  בה  הגדלים  המינים 
התערבות  אי   – ה"נטורליסטית"  שה 

חשוב  חלק  לו  שיש  טבעי  בתהליך 
בעיצוב השונית.

אילת  מרחב  מנהל  הברי  אסף 
מאזורי  בשונה  והגנים:  הטבע  רשות 
האל־ בעולם,  רבים  אלמוגים  שוניות 

כבעלי  מתגלים  אילת,  במפרץ  מוגים 
לטמפרטורות  יחסית  גבוהה  עמידות 
גבוהות. בזמן ששוניות רבות נפגעות 
מהלבנה, שונית אילת עומדת איתנה. 
אך מזכירה לנו שעלינו להמשיך ולש־

מור עליה ועל סביבתה.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%9F.mp4
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=37797278574163684F766A464B3342347436653838673D3D
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פקיד/ה לעבודה מהבית לביצוע אישורי הגעה לאירועים וחתונות, 
(3 תקנים), 2-3 שעות ביום, לא נדרש ניסיון, 35 ש"ח לשעה. *לחנות 
בירושלים דרוש/ה פקיד/ת רכש. 8:00-15:30. * למשרד אדריכלים 
בי-ם דרוש/ה מנהל/ת משרד. 8:00-13:00. קריירה -072-22-222

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 

'יקבי כרמל' משיקים:

  MOJO: סדרת יינות חדשה ומסקרנת
יקבי כרמל, היקב המוביל בישראל, מחדש עם סדרת יינות חדשה וייחודית תחת 
השם MOJO (MOMENTS OF JOY – רגעים של שמחה). הסדרה פונה אל 

הצרכנים בגילאי 25-40, המעדיפים טעמים קלילים, נגישים וצעירים. 

לידי  מביאה   MOJO סדרת 
ביטוי את העושר שנוצר ממפגש לא 
צפוי של זני ענבים וסגנונות. הבקבוק 
מגיע בעיצוב עדכני, עם סגר הברגה 
המפתיעים  הטעמים  לשימוש.  נח 
של 35  מומלץ  (מחיר  הנגיש  והמחיר 
הסדרה  את  הופכים  בלבד),  שקלים 
שמחה  לרגעי  ומתאימה  לאידיאלית 
סיום  נעים,  ביתי  אירוח  משותפים - 
עבודה  תחילת  או  מרגש,  מסכת 

חדשה.
בלנדים  שני  כוללת  הסדרה 
עם טוויסט ואמירה אישית של צוות 
פרץ:  יפתח  היינן  בהובלת  הייננים 
של  עקצוץ  עם  לבן  בלנד   MOJO
לבן  בלנד  בציר 2018:  גוורצטרמינר, 
חצי מתוק מענבי סוביניון בלאן, מו־
סקט, קולומברד וגוורצטרמינר, רענן 

ומבושם.
עם  סובניון  קברנה   MOJO
חצי  אדום  יין   :2018 בציר  טוויסט, 
אליו  סוביניון,  קברנה  מענבי  מתוק 
שנ־ לבנים  קולומברד  ענבי  נוספו 
יין  שיצר  שילוב  תססו.  ולא  סחטו 

משמח, מסקרן ועסיסי.
ביקבי  ראשי  יינן  פרץ,  יפתח 
להע־ רצינו  מוג'ו,  "בסדרת  כרמל: 
ניק מענה איכותי ונגיש לכל סוג של 

הארו־ אחד.  בבקבוק  אירוע 
משת־ הלבן  המוג'ו  של  מה 
קלילים  אירועים  עם  לבת 
ועם מנות מגוונות וקינוחים. 
יש־ האדום  המוג'ו  לעומתו, 
ביתי,  באירוח  מצוין  תלב 
מנות איטלקיות או על האש.
רן אסא, מנהל השיווק 
צרכני  "דור  כרמל':  ב'יקבי 
25- בגילאי  העתידים,  היין 

משמעותיים  צרכנים  הם   40
ומעודכנים והם אלו שיקבעו 
העולם  כלכלת  תיראה  איך 
על  מדובר  הבאות.  בשנים 
להתנסות  ששמח  סקרן  דור 
לא  יין  חדשים,  במוצרים 
רק באירועים מיוחדים אלא 
יומיומיים.  במפגשים  גם 
איכו־ סדרה  בנינו  עבורם, 

סדרות  מכל  ושונה  תית 
היין  שפיתחנו עד כה, מדובר ביינות 
חווייתיים החל בטעם, הכולל טוויסט 

מעניין וייחודי, ועד העיצוב הבולט.
את  משלימה   MOJO "סדרת 
טווח  לכלל  כרמל  יקבי  של  המענה 
מצעי־ בחיים -  שלב  ולכל  המחירים 
פרימיום  מצרכני  משפחות,  ועד  רים 

ועד בקבוקים הנגישים לכל כיס".

מש־  MOJO היינות  סדרת 
ווקת במחיר מומלץ של 35 ₪, וניתן 
וחנויות  השיווק  ברשתות  להשיגה 

היין ברחבי הארץ. 
יקבי  יינות  וכל  זו,  סדרה 
בהשגחת  למהדרין,  כשרים  כרמל 
רובין  הגר"א  בראשות  מהדרין  בד"ץ 

שליט"א.

מחאות סוערות בהונג קונג: 

מפגינים הציתו אש 
סמוך למטה המשטרה
ההפגנות בהונג קונג מתקיימות זה השבוע ה-13, במחאה על 

גל המעצרים של פעילים למען הדמוקרטיה

מ‡ פ. יוחנן
אדם  בני  רבבות 
קונג  בהונג  להפגין  ממשיכים 
במחאה  האחרונים,  בימים 
פעילים  של  המעצרים  גל  על 
ידי  על  הדמוקרטיה  למען 
השלטון המרכזי בסין, על אף 
אסרה  המקומית  שהמשטרה 
להפגין. על פי הדיווחים, מפ־
גינים הציתו אש סמוך למטה 
עוד  המשטרה.  של  המרכזי 
דווח כי שוטרים מנסים לפזר 
גז  באמצעות  המפגינים  את 

מדמיע ותותחי מים.
קונג  בהונג  ההפגנות 
ה-13.  השבוע  זה  מתקיימות 
הונג  של  הביטחון  לשכת 
קונג אמרה לסוכנות הידיעות 
באח־ פועלת  היא  כי  רויטרס 

הסדר  את  להשיב  כדי  ריות, 
סירבה  אך  כנו,  על  הציבורי 
לזהות  מנסה  היא  אם  לגלות 

את המפגינים.
החודש  יותר  מוקדם 
הידיעות  סוכנות  דיווחה 
נוכחות  על   AFP הצרפתית 
בעיר  צבא  אנשי  של  גדולה 
שנג'ן, הסמוכה לגבול עם הונג 
פרסם  לכן  קודם  עוד  קונג. 
אזה־ האמריקני  החוץ  משרד 
רת מסע לכל הנוסעים לאזור.
בהונג  הממשל  כזכור, 

המא־ חוק  לאשר  תכנן  קונג 
נאשמים  של  הסגרה  פשר 
ראו  רבים  בסין.  למשפט 
במהלך צעד נוסף בהשתלטות 
קשה  ופגיעה  בייג'ינג,  של 
של  האוטונומיות  בזכויות 
שבועיים  לאחר  התושבים. 
ובהן  קשים,  עימותים  של 
הפגנת ענק בהשתתפות כמי־
ליון אזרחים, הודיעה בחודש 
שעבר מנהיגת הונג קונג קרי 
ההסג־ חוק  הקפאת  על  לאם 

רה לסין.

אילת: אירוע שפל קיצוני 
התרחש בשמורת האלמוגים

התוצאה היא שהאלמוגים שנמצאים בחלקה העליון של השונית נחשפים לאוויר 
ולכן עלולים להתייבש ולמות, או להיפגע

מ‡: יר‡ל לבי‡
מפלס  שבו  קיצוני  שפל  אירוע 
שנ־ השונית  לגובה  מתחת  יורד  הים 
האלמוגים.  שמורת  לאורך  מצאת 
שנמצאים  שהאלמוגים  היא  התוצאה 
נחשפים  השונית  של  העליון  בחלקה 
לאוויר ולכן עלולים להתייבש ולמות, 

או להיפגע.
שקט,  הים  זה  ספציפי  במקרה 
האלמו־ את  מרטיבים  לא  שגלים  כך 
גים שנחשפו לאוויר והאלמוגים ממש 

סובלים מיובש ומקרינה חזקה.
תלויים  קיצוניים  שפל  אירועי 
לכדור  ביחס  והשמש  הירח  במיקום 
במזג  גם  מסוימת  במידה  אך  הארץ, 
אירועים  כלל,  בדרך  (רוחות).  האוויר 
בשנה,  פעמיים  מתרחשים  כאלה 
סביב היום הממוצע של השנה (מרץ, 

או ספטמבר).
למעשה  קובע  זה  טבעי  תהליך 
סל־ ויוצר  החוגרת  השונית  גובה  את 

קציה כנגד אלמוגים שגדלים מהר.
מרחב  ימי  אקולוג  זבולוני  אסף 

לפני  עד  והגנים:  הטבע  רשות  איילת 
והגנים  הטבע  ברשות  שנים,  מספר 
מלאכו־ באופן  בתופעה  מטפלים  היו 
מפליגה  שהיתה  סירה  באמצעות  תי, 
החוגרת  השונית  לאורך  יחסית  מהר 
היו יוצרים גלים שהרטיבו מידי פעם 
את השונית שנחשפה, אך לפני מספר 
שנים הבינו שתהליך סלקציה זה הוא 
ומגוון  השונית  לעיצוב  חיוני  תהליך 
בגי־ בחרנו  ולכן  בה  הגדלים  המינים 
התערבות  אי   – ה"נטורליסטית"  שה 

חשוב  חלק  לו  שיש  טבעי  בתהליך 
בעיצוב השונית.

אילת  מרחב  מנהל  הברי  אסף 
מאזורי  בשונה  והגנים:  הטבע  רשות 
האל־ בעולם,  רבים  אלמוגים  שוניות 
כבעלי  מתגלים  אילת,  במפרץ  מוגים 
לטמפרטורות  יחסית  גבוהה  עמידות 
גבוהות. בזמן ששוניות רבות נפגעות 
מהלבנה, שונית אילת עומדת איתנה. 
אך מזכירה לנו שעלינו להמשיך ולש־

מור עליה ועל סביבתה.
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בולסונארו: היקף 
השריפות - מצומצם 
ביחס לשנה שעברה

נשיא ברזיל טען כי חלה ירידה בהיקף השריפות מתחילת השנה ◆ 
סוכנות מחקר החלל בברזיל מצביעה דווקא על עלייה של 77% לעומת 

השנה שעברה

מ‡ פ. יוחנן
בול־ ז'איר  ברזיל  נשיא 
לוויינים  נתוני  כי  אמר  סונארו 
בא־ השריפות  שהיקף  מלמדים 
רצו הצטמצם בשמונת החודשים 
לעומת  השנה  של  הראשונים 
בשנה  התקופה  באותה  היקפן 
הציג  לא  הוא  זאת,  עם  שעברה. 
נתונים  לטענתו.  הוכחות  שום 
של סוכנות מחקר החלל בברזיל 
במ־ השריפות  היקף  כי  מורים 
ועד   2019 מתחילת  עלה  דינה 
אותה  לעומת  ב-77%  שלשום 

התקופה אשתקד.
כי  בולסונארו  אמר  עוד 
מרקל  אנגלה  גרמניה  קנצלרית 
ארצו  של  ריבונתה  את  אישרה 
ביערות האמזונס. לדבריו, שיחה 
השריפות  על  מרקל  עם  שקיים 
בעולם  הגדולים  הגשם  ביערות 

הייתה מועילה.
העימות  החריף  השבוע 

מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא  בין 
בוועי־ הזו.  בסוגיה  לבולסונארו 
דת ה-G-7 בצרפת, הטיל מקרון 
לשרי־ האחריות  את  עמיתו  על 
ולכשלים  הענקיות  היער  פות 
זקוקה  ברזיל  כי  ואמר  בכיבויין, 
לנשיא שיוכל למלא את תפקידו 
כראוי. נשיא צרפת אף איים לא־
חרונה לחסום את חתימת הסכם 
ומ־ האירופי  האיחוד  בין  הסחר 
בע־ הדרומית,  אמריקה  דינות 

מצדו  לשקרים  שטען  מה  קבות 
של בולסונארו על בירוא היערות 

באמזונס.
ראש  שוחח  שעבר  בשבוע 
בו־ עם  נתניהו  בנימין  הממשלה 
לסונארו, והציע לשלוח חומרים 
מעכבי בעירה כדי לסייע במאבק 
בשריפות הענק. מלשכת נתניהו 
נמסר כי בולסונארו נענה להצעה 
גורם  הממשלה.  לראש  והודה 
הד־ בולסונארו  של  בסביבתו 

רואה  שהוא  ציין  שנתניהו  גיש 
דבר  באמזונס,  ריבון  בברזיל 
הנחשב מאוד בקרב הברזילאים.

האחרונים  בשבועיים 
בכ- ענק  שריפות  משתוללות 
50,000 מוקדים ביער הגשם הג־
האשים  בולסונארו  בעולם.  דול 
בסוף השבוע את הארגונים הלא 
בהצתת  במדינתו  ממשלתיים 
כי  מכן  לאחר  וטען  השריפות, 
בשל  בנושא,  חשדות  העלה  רק 
של  בתקציביהם  שעשה  הקיצוץ 

אותם ארגונים. 
את  מהווה  האמזונס  יער 
האקולוגיות  מהמערכות  אחת 
מייצר  הוא  בעולם:  הגדולות 
מה־ וכחמישית  מהחמצן   20%
נמצאים  בעולם  המתוקים  מים 
את  מסכנת  השריפה  בשטחו. 
חיים  בעלי  זני  אלפי  של  קיומם 
של  מינים  אלפי  וכן  ייחודיים, 

צמחים.

סלע הושלך לעבר נהג חרדי בניו יורק
באותה שכונה בברוקלין, סבלה הקהילה היהודית משלוש תקיפות בשבוע אחד ◆ 

באחד המקרים הותקף חרדי כשחזר עם אופניו ממקום עבודתו וכיפתו נגנבה

מ‡ פ. יוחנן
חודש אלים בניו יורק לאחר 
שורת תקיפות אנטישמיות: חרדי 
בברוקלין  הייטס  קראון  משכונת 
את  לקח  השודד  באיומים.  נשדד 
כל חפציו ובכלל זה את הפלאפון 
ואת הארנק שלו, בנוסף לכיפה על 

ראשו.
אזור השוד כבר איננו חריג. 
הוא התרחש באזור מזרח ניו יורק 
הע־ למקום  בסמוך  שבברוקלין, 
מסר  הקורבן  החרדי.  של  בודה 
שהשודד  לפני  אופניו  את  אפילו 
נעלם. זמן מה לאחר מכן המשטרה 

הוזעקה לזירה והחקירה החלה. 
במקרה תקיפה נוסף שאירע 

בחמי־ הייטס  קראון  בשכונת 
מסלע  בפניו  נפגע  חרדי  גבר  שי, 
השעה  בסביבות  לעברו.  שהושלך 
אפרו-אמ־ נערים  קבוצת   ,17:00
והש־ למשאית  התקרבה  ריקנים 
בצד  החלון  את  ששבר  סלע  ליכה 

הנהג שנפגע בעינו. 
במשלוחים  שעובד  האיש 
ברמ־ שעצרה  שלו  במשאית  ישב 
זור בשדרת ברוקלין. על פי המש־
טרה, החלון בצד הנהג היה פתוח 
בחלקו כאשר הושלכה לעברו אבן 
מחתכים  סבל  היהודי  בו.  ופגעה 
נזקק  לא  המזל  למרבה  אך  בפניו, 
החשודים  החולים.  בבית  לאשפוז 

נמלטו מהמקום.
הותקף  האחרון,  בשלישי 

גופין (64) באכזריות  אברהם  הרב 
בפארק  כשצעד  הבוקר,  בשעות 
הרב  הייטס.  קראון  שבשכונת 
התוקף  אך  להתגונן,  ניסה  גופין 
באמצעות  אותו  היכה  האלים 
קשה  הייתה  התוצאה  גדולה.  אבן 
מפציעות  סבל  גופין  במיוחד: 
משי־ וכמה  באפו  בפניו,  קשות 
הגיעו  המשטרה  לידי  נשברו.  ניו 
ממצלמות  התקיפה  של  צילומים 
הפעם  גם  אך  במקום,  אבטחה 

התוקף נמלט. 
בין  אירעו  התקיפות  שלוש 
רק  והם  השבוע,  לחמישי  שלישי 
האנ־ האירועים  משורת  חלק 
הקהילה  סובלת  מהם  טישמיים 

היהודית החודש.

אתה תהיה אדם עם ביטחון עצמי! 
סיפורו של תומאס אדיסון

כן, זה אפשרי! ביכולתו של כל אדם, גם כזה שהיה עד כה ללא ביטחון עצמי; גם אחד שעבר רבות 
בחייו, אירועים או מעשים שגרמו לו לאבד כל שארית של ביטחון עצמי; גם אדם שמעוניין לשפר 

את תדמיתו בעיני סביבתו, מבחינת תקשורת או ביטחון. כל אדם יכול להשיג ביטחון עצמי.

מה שצריך בשביל כך זהו כוח רצון וליווי אישי.

כאשר תומאס אדיסון חזר פעם לביתו, הוא הגיש לאמו מכתב שנשלח מבית הספר בו למד. מה 
כתוב כאן, תהה אדיסון הקטן. אפילו קרוא וכתוב לא ידע. 

במכתב היה כתוב כי אדיסון לא יוכל להמשיך ללמוד בבית הספר. רמתו לא הייתה מספיקה כדי 
להשתלב בלימודים לצד שאר חבריו לספסל הלימודים. אבל אמו לא הקריאה לו את נוסח המכתב. 
אפילו לא ניסתה לנסח זאת בצורה אחרת, טובה יותר. היא פשוט פנתה לבנה ואמרה לו שאינו 
בבית  יישאר  ולכן  מדי.  גאון  שהוא  משום  הלימודים,  לספסל  חבריו  עם  יחד  ללמוד  עוד  מתאים 

וילמד משם.

אמו של אדיסון האמינה בו, ויותר חשוב מכך: נתנה לו להאמין בעצמו.

זאת למרות שהיו כל כך הרבה סיבות לחשוב עליו כעל אדם בעייתי, שעתידו לקושש נדבות בר־
חובות המרכזיים של ניו יורק. תומאס היה חירש חלקית. וכאמור, בצעירותו לא למד בבית ספר. 

במקום זאת הוא מכר חטיפים, ממתקים וירקות ברכבות.

אך אדיסון ידע כי הוא שווה. הוא היה מלא באמונה עצמית, בו ובחלומותיו.

במבט לאחור, ייתכן מאוד כי היו לו חברים רבים בבית הספר ממנו נזרק, שהיו מוכשרים יותר ממנו; 
חכמים ממנו; פופולריים ממנו. אבל אדיסון עם האמונה העצמית שלו הצליח לרשום את שמו בדפי 

ההיסטוריה.

תחילה הוציא אדיסון עיתון. לאחר מכן שמו התפרסם בעולם לאחר שהמציא את הפונוגרף - מכ־
שיר ההקלטה הראשון שיוצר אי פעם. אך שמו מוכר עד היום בזכות הנורה החשמלית, שהוא היה 

למשווק הבולט שלה בעולם החדש.

אדיסון רשם בחייו למעלה מ-1,000 המצאות ופטנטים. מאוחר יותר קיבל היזם והממציא הגדול 
את מדליית הזהב של הקונגרס האמריקני ושמו מוכר עד היום ברחבי העולם.

די הרבה בשביל ילד חירש חלקית שאולץ לעזוב את לימודיו בשל רמתו.

אך מסתבר כי האמונה העצמית של האדם יכולה להוביל אותו למקומות שלא חלם ולא תיאר.

כי הביטחון והאמונה העצמית הם החשובים מכל. או כפי שאדיסון עצמו ניסח זאת היטב, כאשר 
ניסה ולא הצליח 10,000 פעמים טרם המצאת הנורה החשמלית במעבדותיו: "לא נכשלתי", הוא 

אמר לאלו שלעגו לו כאשר לא הצליח, "רק מצאתי 10,000 דרכים שלא עובדות".

זכרו אם כן, הכישלונות יכולים להיות הדרך שלכם להצלחה!

בהצלחה!

CBT טור

‡ם ‡ה מעוניין ב‡ימון ‡יי ינחיל לך ‡ הטכני˜ו החובו ל‡„ם עם ביטחון עˆמי, ויהפכו ‡וך ל‡„ם 
frid.david5@gmail.com:המייל הב‡ה ובי בכלינו ל‡ימון וליווי ‡י‡ ה מוזמן לפנו‡ ,עם ביטחון עˆמי

ונˆי‚ מטעמנו יוב ‡ליך בה˜„ם.
לפונים מובטח „יס˜רטיו מל‡ה ומירה ˜פ„ני על פרטיום.

על הפנייה להיעו יח„ עם מספר טלפון לחזרה.
ער הפונים הר‡ונים לפרסום זה יזכו בהנחה ממעוי במנה.
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עייוןרמסטמרזיע
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