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נחשפו הקלטות בהן נתניהו זועם על שר התקשורת לשעבר, איוב קרא, על שנתן קרדיט לאיילת שקד • בהקלטות 
נשמע נתניהו לוחץ על קרא לקדם מהלכים פוליטיים במשרד התקשורת

מרד בליכוד
הקלטות של שר הפנים הרב דרעי מאמתות 
את טענות נתניהו על ניסיון לפוטש מתוך 
הליכוד • בהקלטות שנחשפו אתמול אמר 
דרעי כי ביום פיזור הכנסת, בכירים בליכוד 

הציעו לו להקים ממשלה בלי נתניהו 

ציר הרשע
באיראן מברכים את 
חיזבאללה על הירי 
לעבר ישראל: "נאמן 
למילתו" • בתוך כך, 

פרטים חדשים על מבצע 
ההטעייה הישראלי

 ישראלית – אמריקניתברית הגנה

בחודשים האחרונים מתקיימים מגעים בין בכירים בישראל לבכירים בארה''ב לקדם חתימה על 'ברית 
הגנה בין שתי המדינות • המשמעות: המדינות מתחייבות להגן אחת על השנייה במקרה שאחת מהן 

נקלעת לעימות צבאי • בסביבתם של טראמפ ונתניהו פועלים בימים האחרונים לקדם חתימה על מזכר 
הבנות ביטחוני ראשוני עוד לפני הבחירות בישראל • במקביל מנסה נתניהו לקדם הישג מדיני גם בצד 

הרוסי ופועל להבאת נשיא רוסיה לביקור בארץ עוד לפני הבחירות 

0733-74-7030 התקשרולהצטרפות 

ההצטרפות לתכנית היא לילדים עד גיל 3 ההלוואה 
תינתן בעת נישואי הילד.

הזכות לקבל הלוואה של 240,000 
הזכות לקבל פריסה ליותר מ-150 תשלומים

הזכות לקבל מענק בסך 38,400 
הזכות להיות שותפים בהקמת עשרות אלפי בתים בישראל
הזכות להיות חברים בגמ"ח הוותיק המבוסס והאמין בציבור החרדי
הזכות להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד

החובה היחידה להזדרז להצטרף לפני גיל 3

"אתה השתגעת?"

mailto:raphael@mhr1.co.il
http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:

h109910@gmail.com
~~~

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

משום נתינת גושפנקא כלשהי

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

במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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 תחזית להיום:

 שערים יציגים

נאה.  עד  חלקית  מעונן  היום:  
בטמפרטורות.  נוספת  ירידה  תחול 

צפויה הקלה בעומס החום.

ירידה  עם  חלקית  מעונן  מחר: 
בעיקר  בטמפרטורות  נוספת  קלה 

בהרים.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5380
4.2741
3.8815
2.3762

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

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

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooooooom

שיחת מוסר קצרה
בימי חודש אלול נכנסו מספר תלמידים אל 
דברי  ממנו  לשמוע  וביקשו  חיים',  ה'חפץ 

מוסר כהכנה לימים הנוראים.

חיים,  החפץ  בפני  בקשתם  את  הביעו  הם 
מוסר  בדברי  ליבם  את  שיעורר  רצונם  כי 

ותוכחה.

נענה החפץ חיים ואמר: "ממני אתם מבק־
שים לומר לכם מוסר? איך אני יכול להוכיח 
שמים  ירא  איני  בעצמי  אני  כאשר  אתכם, 

כראוי, ואיני לומד כפי שאני צריך"...

מוסר  שיחת  כי  אמרו  התלמידים,  כשיצאו 
מימיהם,  שמעו  לא  כך,  כל  וקולעת  קצרה 
שיחה  מכל  יותר  עליהם  השפיעו  והדברים 

ששמעו אי פעם....

דבר המערכת 

בתחבולות תעשה לך 
מלחמה

מלווה  אשר  כסיסמה  משמש  זה  פסוק 
פתגם  אין  המוסד.  הישראלי -  הביון  את 
התנהלותה  את  להגדיר  יותר  מתאים 
בתחבו־ מלאה   - ישראל  של  הביטחונית 
לות, עמוסה בתחכום שרק הראש היהודי 

יכול לנפק.

ישראל  בין  שהתרחש  הדמיוני  העימות 
במל־ אחד  חלק  הוא  חיזבאללה  לארגון 
חמה רבת פעלולים שמנהלת ישראל מול 
איראן ושלוחותיה. במקרה זה היה גם את 
העיקר  הערבי,  הכבוד  את  לרצות  הצורך 

שלא לספוג נפגעים מצדה של ישראל.

בשולי העימות, עדיין לא ברור מדוע היה 
היו  לא  שלפיה  זו,  עובדה  בפרסום  צורך 
חיזבא־ ארגון  כי  ייתכן  באירוע.  נפגעים 
ללה ירצה להוכיח את כוחו בשל כך וינסה 
למדי  ברור  אומנם  בישראל.  לפגוע  שוב 
ישנם  שכזה,  סוד  לשמור  יהיה  קשה  כי 
רמב"ם  החולים  בבית  ועובדים  רופאים 
חיילים  גם  כמו  זה.  לסוד  שותפים  שהיו 
אך  מעטים.  ראיה  עדי  גם  ואולי  בשטח, 
על  לשמור  תוכל  הרשמית  ישראל  עדיין, 
עמימות יחד עם כלי התקשורת המוכרים 

שעליהם היה מוטל צו איסור פרסום.

של  מצג  למנוע  נועד  הפרסום  כי  ייתכן 
חיזבאללה,  איומי  מפני  בישראל  חשש 
היו  לא  אכן  כי  לארגון  לכשיתברר  זאת 
נפגעים באירוע. מה שעשוי אולי להביאו 

לפגוע שוב בישראל.

פרשנות // אברהם ויסמן 

עם "תחבושות" ו"פציעות":

פרטי תרגיל ההונאה של 
צה"ל בפינוי החיילים 

במסוק בגבול לבנון
פינוי ה"פצועים" מהאירוע בצפון לבית החולים רמב"ם תוכנן מראש במסגרת 
לוחמה פסיכולוגית • החיילים נצבעו בצבעי דם ואף נחבשו • חיזבאללה צפה 

בפינוי וטען שיש ארבעה נפגעים 

מ‡: מ. יו„

לאחר שיגור טילי הנ"ט בידי 
הארטי־ והאש  חיזבאללה  מחבלי 
אזור  על  צה"ל  שהמטיר  לרית 
מארון א-ראס בדרום לבנון התב־
מהאירוע  ה"פצועים"  פינוי  כי  רר 
תר־ היה  רמב"ם  החולים  לבית 
פסיכולוגית  ולוחמה  הונאה  גיל 
נצבעו  החיילים  מראש.  שתוכנן 
בצבעי דם ואף נחבשו, הם הורדו 
דרמ־ במראה  באלונקה  מהמסוק 
ולמבצעים  למלחמות  השמור  טי 
רגיעה  שהושגה  לאחר  צבאיים. 
החיילים  שוחררו  הצפון,  בגזרת 

מבית החולים.
לאחר  הראשונית  בהודעה 
מתקפת הנ"ט של חיזבאללה טען 
ובמ־ פגיעות",  כמה  כי "יש  צה"ל 
הבה־ פרסם  לא  ארוכה  שעה  שך 
שאין  היה  שברור  אף  בעניין  רה 
של  התקשורת  רשתות  נפגעים. 
ה"הישג"  על  דיווחו  חיזבאללה 
נהרגו  ואף  שנפצעו  חיילים   -
בכך  בצה"ל  התגאו  מנגד  באירוע. 

שאיש לא נפגע.
מועד  מבעוד  נערך  צה"ל 
רכב  לעבר  חיזבאללה  של  לירי 
תוכנן  החיילים  פינוי  וגם  צבאי 
פתח  שחיזבאללה  מרגע  מראש. 
על  לשמור  בצה"ל  החליטו  באש, 
עמימות. התמונה נראתה דרמטית 
למדי: ירי של עשרות פגזי ארטי־
ושמירה  קרב,  ממסוק  ירי  לריה, 
על עמימות לגבי נפגעים. במהלך 
האירוע המריא מאזור הסמוך למ־
קום הפגיעה במוצב מסוק עם שני 
בחדר  לבדיקה  שהועברו  חיילים 
רמב"ם  החולים  בית  של  המיון 

בחיפה ושוחררו כעבור זמן קצר.

חיז־ הודעות  אחרי  אז,  רק 
פצו־ חיילים  ארבעה  של  באללה 
שאין  רשמית  צה"ל  הודיע   - עים 
תלוי  ההסלמה  המשך  וכי  נפגעים 
בחיזבא־ טענו  מנגד  בחיזבאללה. 
ללה כי האירוע הסתיים מבחינתם 
הישרא־ במגרש  נמצא  הכדור  וכי 

לי.
שפורס־ הראשונה  בהודעה 
דובר  מסר  לאחר 16:30  מעט  מה 
הראשוני  לדיווח  "בהמשך  צה"ל: 
כמה  אביבים,  בגזרת  אירוע  על 
טילי נ"ט נורו מלבנון לעבר בסיס 
במרחב.  צבאיים  רכב  וכלי  צה"ל 
השיב  צה"ל  פגיעות.  מספר  ישנן 
ולעבר  הירי  מקורות  לעבר  באש 
נו־ פרטים  לבנון.  בדרום  מטרות 
בהמשך.  ויימסרו  בבדיקה  ספים 
לא  דיווח  מכל  להימנע  נבקש 
רשמי ולא אחראי שלא נמסר על-

ידי דובר צה"ל".
נחת  השעה  באותה  ממש 
והעלה  הצפון  לגבול  סמוך  מסוק 
ברורות.  לא  בנסיבות  חיילים  שני 
רמב"ם,  החולים  לבית  הוטסו  הם 
חירום  צוותי  להם  המתינו  שם 
מוכר  מראה   - המסוקים  במנחת 
מפינוי נפגעים באורח קשה במה־
לך המלחמות והמבצעים הצבאיים 
באלונקה,  הורדו  השניים  בלבנון. 
דובר  הודיע  רב -  לא  זמן  וכעבור 
הורדו  "החיילים  החולים:  בית 
ושוחררו  במיון  נבדקו  מהמסוק, 

ללא טיפול רפואי".
חיז־ רשתות  דיווחו  מנגד, 
על  האירוע  שעות  לאורך  באללה 
"בשעה  שנפגעו.  חיילים  ארבעה 
חסן  של  שמם  על  חוליה   ,16:15
חי־ פעילי  (שני  דאהר  ויאסר  זינב 

ישראל  ידי  על  שחוסלו  זבאללה 
ליד  שעבר  השבוע  בסוף  בתקיפה 
צה"לי  רכב  כלי  השמידה  דמשק), 
ופצו־ הרוגים  יש  אביבים.  באזור 
חיז־ ידי  על  נמסר  באירוע",  עים 

באללה.
אל- רשת  פרסמה  כך  אחר 

חיזבאללה  עם  המזוהה  מיאדין 
מטרת  כי  מדווחים  "מקורות  כי 
פינוי  היא  הישראלית  התקיפה 
מהאירוע".  הישראלים  הפצועים 
רשת אל-מנאר, שמזוהה עם חיז־
באללה, דיווח במקביל: "יש ארב־

עה נפגעים בצד הישראלי".
עברו  הערב  בשעות 
למחוז  חיזבאללה  של  הדיווחים 
הגיחוך וההזיה. רשת "אל מיאדין" 
פעולה  על  דיווחה  הלבנונית 
"יש־ בחיזבאללה:  נמנעו  שממנה 
חיי  להקריב  מוכנה  הייתה  ראל 
חייל ועוד כלי רכב על מנת לתקן 
חיזבא־ אנשי  המערכת.  גדר  את 
עור  גוון  בעל  שהחייל  ראו  ללה 
(פלשמורה),  אתיופי  ממוצא  כהה 
הפעולה".  את  מלבצע  נמנעו  והם 
הטילים  יחידות  כי  אמרו  ברשת 
הפעולה  ביצוע  בזמן  מוכנות  היו 
בזהות  משהבחינו  בהן  חזרו  אך   -

החייל הישראלי.
נעים קאסם, סגנו של מזכ"ל 
חיזבאללה חסן נסראללה, אמר כי 
את  להוכיח  הצליח  "חיזבאללה 
כפה  חיזבאללה  הכוח.  משוואת 
חדשים  עימות  כללי  ישראל  על 
עין,  תחת  עין  להרתעתה.  שגרמו 
שן תחת שן והרג בהרג. חיזבאללה 
ועל  ההרתעה  על  לשמור  רוצה 
כללי העימות, ואנחנו בקו המנצח 

מעשית והצהרתית".

https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
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רח' שטראוס 17, ירושלים טל: 02-6222210

Compu
Professional Career Training

072-2643284
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חיזבאללה פרסם תיעוד של 
התקיפה לעבר ישראל

ארגון הטרור פרסם את סרטון פגיעת טיל הקורנט בכלי הרכב של צה"ל ליד אביבים • בתיעוד נראה 
חימוש הטיל והמסלול שלו עד לפגיעה, יחד עם טיל נוסף שנורה לעבר הרכב

מ‡: מ. יו„

אמש  פרסם  חיזבאללה  הטרור  ארגון 
באזור  אתמול  שאירעה  התקרית  תיעוד  את 
נראה  בתיעוד  הצפון.  בגבול  אביבים  היישוב 
ה"זאב"  רכב  לעבר  הירי  הקורנט,  טיל  חימוש 
שעבר במקום ומסלול הטיל עד הפגיעה ברכב. 
בסרטון גם ניתן לראות טיל נוסף שפוגע ברכב 

מכיוון אחר.

חי־ סיעת  מטעם  בלבנון  פרלמנט  חבר 
זמן  התראיין  סוכרייה,  אל-וואליד  זבאללה, 
קצר אחרי שידור התיעוד ואמר שעל פי הס־
רטון אין מנוס אלא להבין שהיו הרוגים ופצו־
עים בתקיפה. לדבריו, "אני סבור שלא משנה 
כמה ישראל טוענת שלא היו נפגעים - הדיוק 
.ההתנגדות  אחרת  מוכיח  הטילים  פגיעת  של 

בחרה בזמן ובמקום המתאימים".

נסראללה: "הפעולה 
באביבים הצליחה"
מזכ"ל חיזבאללה הציג את ירי טילי הנ"ט 

לאביבים כהישג ואמר שמדובר ב"נקמה בכמה 
חזיתות" שהשפילה את ישראל • "מאז האיום 

שלי - היא פינתה את כל הבסיסים", לגלג 
נסראללה וטען שתקיפת צה"ל הייתה "כישלון"

מ‡: מ. יו„

בתגובה ראשונה לאירועים 
מזכ"ל  לבנון,  בגבול  האחרונים 
נאם  נסראללה  חסן  חיזבאללה 
של  "התקיפה  כי  ואמר  אמש 
כישלון".  הייתה  ביירות  ישראל 
את ירי טילי הנ"ט לעבר אביבים 
הוא כינה כ"נקמה בכמה חזיתות, 
כולל צבאית ופסיכולוגית". לדב־
ריו, "המבצע עצמו למרות איומי 
ישראל הוא הישג. כל העולם ראה 
ומודאגת,  מפוחדת  ישראל  את 

זאת השפלה".
נסראללה  לכך,  בנוסף 
שיבח את צבא לבנון ואת אזרחי 
ונחישותם.  תמיכתם  על  לבנון 
ההתנגדות  ללוחמי  מצדיע  "אני 

במשך  מלאה  במוכנות  שהיו 
שמונה ימים כדי לנקום על התו־
מזכ"ל  אמר  ישראל",  של  קפנות 
הת־ לכלי  מודה  חיזבאללה. "אני 
קשורת בלבנון על הכיסוי שלהם 
יש־ של  השקרים'  את  ש'הפריך 
ראל. אנחנו מודים ללוחמי ההת־
המשוואות  את  שמשנים  נגדות 

באזור בזכות המאמצים שלהם".
שודר  נסראללה  של  נאומו 
שהארגון  אחרי  ספורות  שעות 
השיעי פרסם ברשת "אל-מנאר" 
תיעוד מרגעי תקיפת כוח הסיור 
של צה"ל בגבול. במהלך התיעוד 
של  הצבאי  הרכב  זיהוי  נראה 
צה"ל והמעקב אחריו. לאחר מכן, 
לעברו  הנ"ט  טילי  שיגור  נראה 
והפיצוץ שנראה במקום הפגיעה.

הרמטכ"ל למפקד 
יוניפי"ל: "לא נקבל את 
הפרויקט לדיוק טילים 

של חיזבאללה"
כוכבי פגש את מפקד כוח האו"ם בלבנון לראשונה 

מאז תחילת כהונתו • הדגיש בפניו כי לא ניתן 
להשלים עם המצב היום • הפגישה התרחשה על 

רקע חילופי האש בין צה"ל לחיזבאללה

מ‡: מ. יו„

האש  חילופי  רקע  על 
בצפון נפגש שלשום הרמטכ"ל, 
עם  כוכבי,  אביב  רב-אלוף 
סטפנו  הגנרל  יוניפי"ל  מפקד 
מאז  הראשונה  בפעם  קול,  דל 
כי  לו  ואמר  כהונתו  תחילת 
תרחי־ של  למגוון  מוכן  צה"ל 

שים. "לא נקבל פגיעה 
בחיילינו,  או  באזרחנו 
מיזם  את  נקבל  ולא 
חי־ של  הטילים  דיוק 
אדמת  על  זבאללה 
כוכבי.  אמר  לבנון", 
הרמטכ"ל הדגיש בפני 
כי  יוניפי"ל  מפקד 

המצב היום הוא מצב שלא ניתן 
להשלים איתו.

"מדינת  כוכבי:  אמר  עוד 
להביא  צריכות  ויוניפי״ל  לבנון 
להפסקתו של פרויקט דיוק הטי־
לים של איראן וחיזבאללה בלבנון, 
החלטה  את  הדוק  באופן  וליישם 

1701 של מועצת הביטחון".
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"השתגעת?", נחשפו 
הקלטות בהם נתניהו 

לוחץ על איוב קרא לקדם 
אינטרסים פוליטיים 
במשרד התקשורת

בהקלטות שנחשפו אמש בחדשות 13 נשמע נתניהו נוזף בקרא על שנתן 
קרדיט לאיילת שקד: "איוב, אתה השתגעת?"

מ‡: ח. פרנ˜ל

הכתב  חשף  (שני)  אמש 
הקל־  13 חדשות  של  הפוליטי 
פועל  נתניהו  נשמע  בהם  טות 
הנחשב   ,20 ערוץ  להפעלת 
היחיד  הימני  החדשות  לערוץ 
שנ־ עולה  מהשיחות  במדינה. 
תיק  על  לוותר  שנאלץ  תניהו, 
בהנחיית  החזיק,  בו  התקשורת 
לס־ לפעול  לקרא  הורה  בג''צ, 
והלוויין.  הכבלים  מועצת  גירת 
שנת  בסוף  שנערכה  בשיחה 
קרא  את  נתניהו  שאל   2017
לא  ששמו  בליכוד  נוסף  ובכיר 
את  לאפשר  ניתן  איך  פורסם, 
 .20 בערוץ  החשדות  שידור 
נתניהו  הציע  ראשון  בשלב 
אח''כ  ומייד  המועצה  את  לפזר 
קרא:  את  ושאל  דעתו  את  שנה 
אותה".  נבטל  בוא  לפזר?  "למה 
לאחר פתרון המשבר, בו לבסוף 
חד־ לשדר   20 לערוץ  אושר 
שות, פורסמה כתבה בעיתון דה 
מרקר, בה נחשף שיתוף פעולה 
בשיחה  בנושא.  לשקד  קרא  בין 
נת־ נשמע  אתמול,  שפורסמה 

לו:  ואומר  קרא  על  זועם  ניהו 
ושקד',  'איוב  השתגעת,  "אתה 
 ."?20 ערוץ  את  שהציל  מה  זה 
כקרא הסביר לנתניהו שהמטרה 
הייתה  שקד  של  שמה  בשרבוב 
את  להעביר  לו  תסייע  שהיא 
נתניהו:  אמר  יותר,  מהר  החוק 
עושה  מי  זה.  את  מעכבים  "הם 

את הדבר הזה?".
לדב־ הגיב  הממשלה  ראש 
לקלל  באו  ומסר: "ערוץ 13  רים 
הקל־ הציגו  הם  מברכים.  ויצאו 
אריה  כמו  נלחם  אני  שבהן  טות 
שע־  20 ערוץ  את  להציל  כדי 
אומרים:  הם  אותו.  לסגור  מדו 
לעסוק  לא  לי  אמר  כשהיועמ"ש 
שהייתי  בזמן  ויס  בזק  בנושאי 
הגדיר  גם  הוא  תקשורת,  שר 
שאר  בכל  לעסוק  יכול  שאני 
אבל  שעשיתי.  מה  וזה  הדברים 
תק־ שר  להיות  שסיימתי  אחרי 
לעסוק  להמשיך  יכולתי  שורת 
מנסים  לגמרי.  חוקי  באופן  בכך 
שניסי־ זה  על  אותי  להאשים 
של  הרש  כבשת  את  להציל  תי 
של  המעט  הימנית,  התקשורת 

המעט, ערוץ 20. אני גאה בזה".

להקל־ הגיב  קרא  איוב 
הטוויטר  בחשבון  וצייץ  טות 
נבזי  מעשה  היא  שלו: "הכתבה 
מכ־ לפגיעה  הגורם  וחמור 
מעצם  ובדרכי.  באמנותי  וונת 
שלי  הטלפון  קווי  על  ההאזנה 
ריח  נודף  הממשלה  ראש  ושל 
בראש  בי  לפגוע  ומגמתי  רע 
ובשלטון  בליכוד  הממשלה 
לא  זה  ואת  הלאומי  המחנה 
ארשה. אם לא יובהר מיד כיצד 
לתקשורת,  הציטוטים  הודלפו 
לפ־ ישראל  למשטרת  אפנה 
לגלות  פלילית  בחקירה  תוח 
חלק  שזו  מכיוון  המדליף.  את 
על  האסורה  בפרטיות  מפגיעה 
תפקידי  את  עשיתי  חוק.  פי 
ההגונה  הנכונה  הישרה  בצורה 

והמכובדת ביותר". 
יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב 
"כך  ומסר:  ההקלטות  לפרסום 
ומ־ רסן  כל  שאיבד  אדם  נשמע 
עצור, וחושב שהשרים ומוסדות 
השלטון הם כלים במגרש המש־
חקים הפרטי שלו. יש רק תרופה 
 - לשררה  התמכרות  נגד  אחת 

החלפת שלטון נתניהו".

בכחול לבן תוקפים את 
ההחלטה לפרסם את 

מבצע ההטעיה של צה''ל
יו''ר המפלגה טען: "העמימות בדרך כלל משרתת אותנו, יש דברים שלא 

צריך לדבר עליהם

מ‡: ח. פרנ˜ל

החיזבאללה  ירי  לאחר 
מבצע  ופרסום  צבאי  רכב  לכיוון 
פי־ שביים  צה''ל,  של  ההטעיה 
ראש  יושב  מהשטח,  פצועים  נוי 
בכינוס  אמר  גנץ,  בני  לבן,  כחול 
בתל  התעשיינים  התאחדות  של 
אביב כי המדיניות ולפיה יש למ־
נוע מחיזבאללה להצטייד בנשק 
איכותי, צריכה להימשך, אך מה 
העמימות.  מדיניות  זו  שנסדק 
בדרך  העמימות  כי  הוסיף  הוא 
ישנם  וכי  אותנו,  משרתת  כלל 

דברים שעליהם לא צריך לדבר.
חבר  לבן,  בכחול   2 מספר 
כבר  שתקף  לפיד,  יאיר  הכנסת 
במהלך  נתניהו  מדיניות  את 
לכאן  בריאיון  אמר  האירועים, 

תרגיל  עשה  "צה"ל  כי  ב  רשת 
הטעיה יפה - וגם את זה חשפו. 
שלי  בחיים  ראיתי  לא  עוד  אני 
הטעייה  תרגיל  שיש  כזה,  דבר 
מאורגן, מסודר מראש, וממשלת 
ישראל חושפת בפני הציבור את 
להר־ בשביל  עצמה  של  התרגיל 
וויח עוד שתי נקודות בבחירות. 
פוליטיקה  עושה  הזאת  החבורה 
להתקפה  הביטחון".  חשבון  על 
מהרשי־ יעלון  בוגי  גם  הצטרף 
מה שתהה "למה לחשוף אותו?" 
פולי־ התרברבות  "זו  כי   וטען 

טית, פטפטת מיותרת".
מהעבודה  בר-לב  עמר 
פר־ על  ביקורת  הוא  גם  מתח 
הפעולה  כי  ואמר  ההטעיה  סום 
בהצל־ ההתרברבות  אך  ראויה 

יש־ של  בביטחון  פוגעת  חתה 
לחיזבאללה  שניתנת  משום  ראל 
עילה לפעול שוב. בכלל, בר-לב 
מודאג מההחלטה לתקוף בלבנון 
שלושה שבועות לפני הבחירות, 
את  לדרדר  לדבריו  שעלולה 
בריאיון  מלחמה.  לכדי  המצב 
לכאן רשת ב אמר כי ההודעה על 
פעולת ההונאה היא שימוש ציני 
שלנו  בביטחון  שפוגע  בצה"ל 
הבאה  בפעם  שלנו  ובאפשרות 

לעשות פעולה כזו או אחרת".
מנגד, חבר הכנסת דוד ביטן 
"אי  כי  ב  לרשת  אמר  מהליכוד 
אפשר שלא לחשוף את זה מכיוון 
שיידעו שלא היו פצועים והרוגים. 
התרגיל הוא כזה שחייבים לחשוף 

אותו, אין דרך אחרת".

היועמ''ש הודיע כי הוא 
מתנגד לחוק המצלמות 

של הליכוד
לטענתו יש בעיות קשות בתהליכי קידומו של החוק ובתוכנו

מ‡: ח. פרנ˜ל

לממשלה  המשפטי  היועץ 
המש־ והיועץ  מנדלבליט  אביחי 
מתנג־ ינון  איל  הכנסת  של  פטי 
דים לקידומו של חוק המצלמות 
כה  זמן  הליכוד,  שיזם  בקלפיות 
לטענתם,  הבחירות.  לפני  קצר 
בתהלי־ קשות  בעיות  ישנן 
ובתוכנו.  החוק  של  קידומו  כי 
עמדת היועצים עלולה להקשות 
החוק  את  להביא  הממשלה  על 
ולאישור  ראשון,  ביום  לאישורה 

הכנסת בשבוע הבא.
לאח־ כי  פורסם   11 בכאן 
כמה  של  שיחה  התקיימה  רונה 
גורמים בכנסת ומחוצה לה ביחס 
שבמהלכה  המצלמות,  לחוק 
התנגדות  וינון  מנדלבליט  הביעו 
המצלמות  חוק  לקידום  ברורה 

הבהירו  השניים  הליכוד.  של 
יותר  ואף  ראוי,  לא  שזה  בשיחה 
זמן  מצלמות  חוק  לקדם  מכך, 
לט־ הבחירות.  לפני  כך  כל  קצר 

קשות  בעיות  במהלך  יש  ענתם, 
הפרו־ של  התהליכי  במישור  גם 
צדורה וגם במישור המהותי של 

תוכן החוק.

https://milabifula.ravpage.co.il/shacharit
mailto:mikraot.g@gmail.com
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קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

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

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

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

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

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

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

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

חבר פרלמנט בלבנון: "האויב יודע היום 
שלבנון אינה ארץ הפקר"

לדבריו, המצב באזור הגבול יציב

מ‡ ‡ברהם ויסמן

אשר  פדאללה,  חסן  הלבנוני,  הפרלמנט  חבר 
אמר  חיזבאללה,  השיעי  הטרור  ארגון  עם  מזוהה 

ישראל  כי  א-ראס,  מארון  בעיירה  ביקורו  במהלך 
לתוקפה.  שניתן  הפקר  ארץ  אינה  שלבנון  יודעת 
חיזבאללה  מטעם  הפרלמנט  חבר  אמר  הדברים  את 

ברקע תקרית הירי בגבול. 

הפקר  ארץ  אינה  שלבנון  היום  יודע  "האויב 
כך  מתאימה",  תגובה  ללא  אותה  לתקוף  שאפשר 
לדבריו. עוד אמר, "כי המצב יציב בכפרים הסמוכים 

לגבול וכי התושבים מתנהגים כרגיל".

סמוטריץ במתקפה 
חריפה על יו''ר 
וועד העובדים 
ברכבת: פוגעת 
בפתיחת הקו 

המהיר לתל אביב
"אדרעי עושה שימוש לרעה 
בכוח שיש לה ופוגעת בשמם 

הטוב של העובדים"

מ‡: ח. פרנ˜ל

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' יצא את־
עוב־ ועד  יו"ר  נגד  חריפה  במתקפה  (שני)  מול 
שפרסם  בפוסט  אדרעי.  גילה  הגב'  הרכבת  די 
הרכבת  קו  בפתיחת  לעיכוב  סמוטריץ'  התייחס 
וכתב: "תכירו.  אביב,  לתל  ירושלים  בין  המהיר 
גילה אדרעי היא זו שבבריונות בלתי חוקית וח־
סרת אחריות פוגעת בכם ומנסה לפגוע בפתיחת 

קו הרכבת המהיר".
חודשים  ארבעה  לפני  כי  ציין  סמוטריץ' 
סכסוכי  ארבעים  כמעט  על  אדרעי  הכריזה 
והתעלמה  הדין  בבית  להתייצב  סירבה  עבודה, 
יותר  שפוגע  דבר  משפט: "אין  בית  של  מצווים 
חסרי  מאנשים  ובעובדים  המאורגנת  בעבודה 
אחריות שעושים שימוש לרעה בכוח שיש להם. 
יו"ר ועד עובדי הרכבת מוציאה שם רע לרכבת, 
בלילה  בכלל.  המאורגנת  ולעבודה  לעובדים 
שבין חמישי לשישי היתה אמורה להיות נסיעה 
ראשונה של קטר על הקו, כדי לבדוק אותו לק־
ראת ההרצה. זה לא קרה. למה? כי הגברת גילה 
אז  בעיניה,  חן  מוצא  לא  שזה  החליטה  אדרעי 
היא ניצלה את הכוח המוגזם שיש לה ביד כיו"ר 
ועד העובדים והורתה להם לא לבצע את נסיעת 
הניסוי". עם זאת הדגיש שר התחבורה כי ברכ־
בת יש עובדים חרוצים וטובים, אך כנראה שא־
דרעי רוצה לעשות שרירים לפני מרתון השיחות 

שצפוי להתקיים בין ההנהלה לעובדים.
בתגובה לדבריו מסרו מוועד העובדים של 
סמו־ דברי  את  לקרוא  ועצוב  "מביך  כי  הרכבת 
טריץ' מבלי שהוא יודע דבר וחצי דבר על יו"ר 
הוועד או על העובדים והעניינים שעליהם כתב. 
שר התחבורה מעולם לא החליף עם יו"ר הוועד 
או עם כל גורם אחר בוועד אף לא מילה אחת. 
הבלע  דברי  את  לפרסם  ממנו  מנע  לא  זה  אבל 

והשקר חסרי האחריות שפרסם היום".
הדין  בית  הורה  שעבר  בשבוע  כזכור, 
האזורי לעבודה בתל אביב לעובדי הרכבת להפ־
סיק את עיצומיהם ולחדש את עבודות החשמול 
ניתנה  ההחלטה  אביב.  לתל  ירושלים  בין  בקו 
שבה  עתירה,  הגישה  הרכבת  שהנהלת  לאחר 
ביקשה להוציא צו מניעה שיורה לעובדים לשוב 
חו־ "הלא  מהפעולות  לחדול  לאלתר,  לעבודה 
קיות", לדבריה, ולחדש את המשא ומתן עימה. 
עובדי  של  הפנימית  הקשר  ממערכת  מהקלטות 
בכאן  האחרון  שישי  ביום  שפורסמו  הרכבת, 
עו־ וועד  מטעם  הנחייה  שניתנה  עולה  ב,  רשת 
בדי הרכבת לעובדים לעצור את העבודות. זאת 
ני־ לא  כי  הבוקר  מאותו  הוועד  להודעת  בניגוד 
תנה הוראה שכזו, ושהעובדים לא הונחו לנקוט 
מודיע  הבקר  את  שומעים  בהקלטות  עיצומים. 
לנהג הקטר כי הנסיעה מבוטלת בהוראת הוועד. 
הבקר  בנושא,  הנהג  ידי  על  שוב  שנשאל  לאחר 
עד  מופסקת  בקו  הקטרים  עבודת  כי  הדגיש 
להודעה חדשה, כמו גם שאר העבודות, ושניתן 

"להתפזר וללכת הביתה". חצח

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
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בלומברג: האטה בכלכלה הטורקית
העיתון האמריקני מעריך כי הכלכלה הטורקית תרשום נסיגה של למעלה מאחוז במהלך השנה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בלומברג  האמריקני  התקשורת  כלי 
הקרובה  לשנה  הכלכלית  התחזית  את  פרסם 
הגדולה  במדינה  הכלכלה  שלפיה  בטורקיה, 

תרשום נסיגה של 1.5% במהלך השנה. 
השני  ברבעון  צמח  טורקיה  של  התמ"ג 
ברבעון   1.6% לעומת  ב-1.2%  השנה  של 
יצאה  הטורקית  שהכלכלה  לאחר  הראשון, 

ממיתון. 
שנ־ זרים  משקיעים  כי,  נכתב  בעיתון 
משכו  בטורקיה  הטמונים  מהסיכונים  רתעו 
במדינה  בית  ומשקי  כספם,  את  מהמדינה 
ברבעון  רשמה  הלירה  דולרים.  לאגור  החלו 
השני את הירידה החדה ביותר מבין מטבעות 
השווקים המתעוררים, מה שרוקן את היתרות 

המוגבלות של הבנק המרכזי.

דיווח: 

בקרוב ייחתם הסכם בין ארה"ב 
לארגון הטרור טאליבן

בכך מממש ממשל טראמפ את חזונו להוצאת כוחות אמריקנים מאזורי עימות בעולם

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ממשל טראמפ עושה היסטוריה: לאחר 
ארה"ב וארגון טאליבן צפויים  מו"מ ממושך, 
לחתום בקרוב על הסכם שלום ביניהם. ההס־
של  אישורו  את  לכן  קודם  לעבור  צפוי  כם 

לאפגניסטן,  ארה"ב  נציג  אפגניסטאן.  נשיא 
אפגניסטן  נשיא  את  פגש  חלילזאד,  זלמיי 
שלום  הסכם  טיוטת  לו  והראה  ג'אני  אשרף 

שגובשה עם הטליבאן. 
מהמדינה  חלקים  השארת  יכלול  ההסכם 

בידי ארגון הטרור. מנגד דורשים בארה"ב כי האר־
גון יילחם בארגון טרור אחר, ארגון הטרור דאע"ש. 
חזונו  את  טראמפ  ממשל  מממש  בכך 
עימות  מאזורי  אמריקנים  כוחות  להוצאת 

ברחבי העולם. 

איראן משבחת את פעולת 
חיזבאללה: נסראללה נאמן למילתו

לדבריו, מטרת המתקפה מאשרת את הסיסמא "לעולם לא נושפל"

מ‡ ‡ברהם ויסמן

באיראן שיבחו את פעולת ארגון הטרור 
המוע־ מזכ"ל  ישראל:  עם  בגבול  חיזבאללה 

צה לביטחון לאומי של איראן, עלי שמחאני, 
להגן  בוצעה "כדי  חיזבאללה  פעולת  כי  אמר 
וכדי  לבנון"  של  הביטחוניים  האינטרסים  על 
המלחמה  וחרחורי  "האיומים  עם  להתמודד 

שמחאני  כלל  רשימה  באותה  ישראל".  של 
יחד עם ישראל את ארה"ב ומדינות נוספות.

לדבריו, המתקפה מאשרת את הסיסמא 
"לעולם לא נושפל".

ברכ מזל טוב
לי„י„נו הנעלה והחוב

מפי ור סבו 
מרן בעל הבט הלוי זי"ע

הרה"‚ „ו„ יונה וו‡זנר ליט"‡
לר‚ל הכנס בנו ˆבי היר לעוה" למז"ט 
ברכינו ˆרופה יזכה לרוו הרבה נח „˜„וה 
ממנו ומכל יוˆ"ח בברכה והˆלחה וכל טוב ‡מן

בברכה ˆוו היוו˜

טוב מזל ברכ

̃̃̃̃̃˜ו˜ ו ה בברכה ˆוו

mailto:mikraot.g@gmail.com
http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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קמפיין ה'געוואלד' החל: נתניהו זימן 
ראשי רשויות מיו''ש לכינוס חרום

בימינה דיברו עם חלק מהמוזמנים בנסיון להקדים תרופה למכה

מ‡: ח. פרנ˜ל

בני־ הממשלה,  ראש  כינס  (שני)  אמש 
ושומרון  מיהודה  רשויות  ראשי  נתניהו,  מין 
במט־ בה  חרום  לכינוס  נוספים,  ומאזורים 
הליכוד  ניצחון  את  לוודא  בהם  להאיץ  רה 
לנוכחים  קרא  נתניהו  הקרובות.  בבחירות 

מצביעים  שתושביהם  ולוודא  להתגייס 
שעת  שזו  לנוכחים  הסביר  נתניהו  לליכוד. 
שעומדת  המאה  תוכנית  ובעקבות  חירום, 

בפתח, כישלון הליכוד יהווה סכנה.
גו־ דיברו  נזקים,  ולמזער  לנסות  כדי 
הר־ מראשי  חלק  עם  ימינה  במפלגת  רמים 

להם  להעביר  וניסו  הפגישה  לפני  שויות 
שמישהו  תקווה  מתוך  נתניהו,  נגד  מסרים 
מהם יענה לראש הממשלה. ב'ימינה' מחכים 
ישירות  אותם  יתקוף  נתניהו  האם  לראות 
 - כן  אם  המנדטים.  משתה  קמפיין  במסגרת 

ישקלו במפלגה להשיב לו באותו מטבע.

דיווח: 
טכנאי שעבד בכור האיראני אחראי 

להחדרת הווירוס 'סטוקנט' למחשבי הגרעין
טכנאי איראני אשר גויס על שירות הביון ההולנדי אחראי על החדרת הווירוס הקטלני

מ‡ ‡ברהם ויסמן

היה  בנתנז  בכור  שעבד  איראני  טכנאי 
'סטוקנט'  הקטלני  הווירוס  את  שהחדיר  זה 

ווירוס  האיראנית.  הגרעין  תכנית  למחשבי 
הגרעין  פעילות  את  שיבש  כזכור,  'סטוקנט', 

האיראנית וגרם לנזק רב. 
בכלי התקשורת יאהו פורסם כי טכנאי 

איראני שגויס על ידי הביון ההולנדי היה זה 
שהחדיר את הווירוס, בפעולה משותפת של 
למחשבי  הועבר  הווירוס  וישראל.  ארה"ב 

.USB תכנית הגרעין באמצעות חיבור

שר הפנים הרב דרעי: בכירים בליכוד 
הציעו לי להקים ממשלה בלי נתניהו

בהקלטות שנחשפו בחדשות 12 נשמע שר הפנים כשהוא מספר על כך שהוא הציל את נתניהו 
מחברי הליכוד

מ‡: ח. פרנ˜ל

של  הקלטות  בחדשות 12  נחשף  אמש 
מספר  הוא  בהן  דרעי,  אריה  הרב  הפנים  שר 
כי בכירים בליכוד ניסו לשכנע אותו להקים 
פיזור  את  למנוע  כדי  נתניהו,  בלי  ממשלה 
שבו  בערב  הדברים  את  אמר  דרעי  הכנסת. 
הכנסת עמדה בפני פיזור, ובכך אישר את מה 
כינס  דרעי  ערב  אותו  מהלך  טען.  שנתניהו 
רבנים שמקורבים לש"ס וניסה לשכנע אותם 
בלי־ תמיכתם  חשבון  על  במפלגתו  לתמוך 
כוד. על מנת לעשות זאת אמר דרעי כי הוא 
זה שהציל את נתניהו מחברי הליכוד עצמם. 
אך  בעבר,  כאלו  חשדות  העלה  עצמו  נתניהו 
עלינו  "היו  בפראנויה.  מדובר  כי  טענו  רבים 
לבחי־ ללכת  למה   - לבחירות  ללכת  לחצים 
רות? בוא ניתן לנשיא שיטיל את זה על מי־
אליי  "באו  בהקלטה.  השר  אמר  אחר",  שהו 
ואמרו  אחרות,  ובמפלגות  בליכוד,  בכירים 

אמר־ הסוף?'.  עד  גיבוי  לו  נותן  אתה  'למה 
תי, 'רבותיי, לא יעלה על הדעת, הציבור רצה 
נתניהו,  ואמרנו  לבחירות  הלכנו  נתניהו.  את 
אי אפשר למנות מישהו אחר בגלל שליברמן 
החליט להחליף את נתניהו' - ואנחנו עכשיו 
לך  שלך  את  עשית  'יאללה,  לנתניהו  נגיד 

הביתה'".

"אין  כי  בהקלטה  ואמר  המשיך  דרעי 
יותר  הרבה  מנדטים   12 עם  שש"ס  ספק  לי 
אחד  מנדט  מאשר  ולליכוד,  לנתניהו  חשובה 
או 2 מנדטים לליכוד פחות או יותר". בשיחה 
אחרת סיפר השר כי קיבל פניה דומה בימים 
ממשלה  להקים  המאמצים  לגביי  האחרונים, 

עם הליכוד ובלי נתניהו.

גרמניה: מפלגת 
הימין הקיצוני 
הפכה למפלגה 
השנייה בגודלה 

בשתי מדינות
המפלגה הגיעה למקום השני בשתי מדינות • אל 

המקום הראשון הגיעה מפלגתה של מרקל

מ‡ ‡ברהם ויסמן

של  במספרם  העלייה  עם 
בגרמניה,  המתגוררים  המהגרים 
"אלט־ הקיצוני  הימין  מפלגת 
הישג  רשמה  לגרמניה"  רנטיבה 
המקומיות,  בבחירות  משמעותי 
השנייה  למפלגה  הפכה  כאשר 
בגרמניה:  מדינות  בשתי  בגודלה 

בסקסוניה ובברנדנבורג.
קיב־ סקסוניה  במדינת 
 27 לגרמניה"  "אלטרנטיבה  לה 
המקום  אל  מהקולות.  אחוזים 
של  מפלגתה  הגיעה  הראשון 

אשר  מרקל  אנגלה  הקנצלרית 
מהקולות,  אחוזים   32 ב  זכתה 
ירידה של 7 אחוזים מהבחירות 
המפלגה  קיבלה  אז  הקודמות 

39 אחוזים.
ברנדנבורג  במדינת  גם 
לגרמניה"  "אלטרנטיבה  רשמה 
הישג כאשר הגיעה למקום השני 
פחות  אחוזים  אחוזים, 3  עם 23 
הנוצרי-דמו־ "האיחוד  ממפלגת 
את  שתפסה  מרקל  של  קרטי" 
אחוזים,   26 עם  הראשון  המקום 
מהבחירות  אחוזים   6 של  ירידה 

הקודמות.

mailto:mikraot.g@gmail.com
mailto:8415866@gmail.com
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השליח האמריקני למזה"ת: 
"ארה"ב עומדת לצד ישראל"

גרינבלט תקף את איראן

מ‡ ‡ברהם ויסמן

השליח  בצפון,  האירועים  ברקע 
האמריקני למזרח התיכון, ג'ייסון גרינבלט 
תמיכתה  על  והצהיר  להתפתחויות  הגיב 

של ארצו בישראל. לפי השליח האמריקני, 
''ארה''ב עומדת לצד ישראל ותומכת לח־

לוטין בזכותה להגן על עצמה''. 
עוד נטען בהצהרה שפרסם גרינבלט: 
יש  לאיראן  לישראל.  מלבנון  נורו  "טילים 

בישראל,  שפוגעות  ובעזה  בלבנון  חוליות 
ובסיכוי  שלום  להשיג  בסיכוי  ופוגעות 
להשיג עתיד טוב יותר עבור הפלסטינים. 
ארה"ב עומדת לצד ישראל ותומכת לחלו־

טין בזכותה להגן על עצמה".

מגעים בין נתניהו לטראמפ 
לחתימה על מזכר הבנות ביטחניות 

עוד לפני הבחירות בארץ
המזכר – חלק מתוכנית לחתימה על ברית הגנה בין שתי המדינות לפיו המדינות מתחייבות לסייע 

אחת לשנייה במקרה של התקפה

מ‡: ח. פרנ˜ל

מגעים  מתנהלים  האחרונים  בימים 
לנשיא  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  בין 
הבנות  מזכר  על  טראמפ  דונלד  ארה''ב 
אתמול  דווח  כך  המדינות,  בין  בטחוניות 
(שני) בעיתון "הארץ". המזכר אמור להוות 
מעין מחווה מדינית דרמטית מצד הממשל 
לבחי־ עד  שנותרו  בשבועיים  האמריקני, 
בשבועות  כי  דווח  בעיתון  בישראל.  רות 
אינטנסי־ מגעים  מתקיימים  האחרונים 
ביים בין כמה מיועציו הבכירים של נתניהו 
לבין גורמים בממשל טראמפ לגבי פרסום 
הצהרה מטעם הנשיא האמריקני. במסגרת 
יש־ על  להגן  יתחייב  טראמפ  ההצהרה, 
ראל מפני איום קיומי עתידי על המדינה. 
האמריקנית  הנשיאותית  ההצהרה  רעיון 
נולד מתוך יוזמה רחבה יותר לגבש "ברית 
המ־ אחת  ארה"ב.  לבין  ישראל  בין  הגנה" 
המ־ ששתי  היא  הגנה  ברית  של  שמעויות 
דינות יתחייבו לסייע זו לזו, אם אחת מהן 
שוב  צצה  היוזמה  צבאי.  לעימות  נקלעת 
בין  שנדונה  לאחר  האחרונים,  בחודשים 

לתמי־ זוכה  והיא  המדינות  בשתי  בכירים 
הדמו־ במפלגה  סנטורים  מספר  של  כתם 
היש־ הביטחון  במערכת  במקביל  קרטית. 
ראלית ישנו חשש גדול שהסכם זה יכבול 
בעתיד את ידיה של ישראל. בשל הקשיים 
שנותר,  הקצר  בזמן  הגנה  הסכם  בגיבוש 
נת־ של  יועציו  שבדקו  האפשרויות  אחת 
לקראת  כוונות  הצהרת  לפרסם  היא  ניהו 

גיבוש הסכם הגנה – מבלי להתחייב לדבר.
פועלים  נתניהו  בסביבת  במקביל, 
מצד  אך  נוספת  מדינית  מחווה  לקידום 
פוטין  הנשיא  של  נוסף  ביקור  כמו  רוסיה 
משולש  מפגש  או  הבחירות,  לפני  בארץ 
מיש־ לאומי  לביטחון  היועצים  של  נוסף 
המפגש  כמו  ורוסיה,  הברית  ארצות  ראל, 

שנעשה בארץ לפני מספר חודשים.

השר כץ: "נמשיך למנוע את 
פרויקט הדיוק של חיזבאללה"

שר החוץ לכאן רשת ב: תרגיל ההטעיה של פינוי הפצועים - טקטיקה צבאית. "ראש הממשלה 
הוביל את האירוע", אמר. "הוא עקב וניווט והיה שותף לדבר הזה"

מ‡: מ. יו„

את־ התייחס  כץ,  ישראל  החוץ,  שר 
וחיזבאללה  ישראל  בין  הירי  לחילופי  מול 
ולתרגיל  אביבים,  באזור  לכן  קודם  יום 
ההטעיה של צה"ל בעניין הפצועים וטען כי 
טקטיקות  זה  שותף,  היה  הממשלה  "ראש 
צבאיות". כץ הוסיף בריאיון ל"כאן רשת ב" 
כי "אנחנו לא מוכנים לפרויקט הדיוק שי־
סכן כל בית במדינת ישראל. זכותנו לפגוע 

ונמשיך למנוע את פרויקט הדיוק".

"ראש הממשלה הוביל יחד עם צמרת 
צה"ל את האירוע, עקב וניווט והיה שותף 
לדבר הזה", הבהיר כץ. "יש את התמרונים 
ודב־ פסיכולוגית  לוחמה  עושה,  שצה"ל 
בהתאם  פעל  הממשלה  ראש  אחרים.  רים 

לדיונים שהיו והחלטות הקבינט בנושא".
לתקיפות  ברמז  התייחס  כץ 
הדאחיה  ברובע  לישראל  שמיוחסות 
בביירות, שעל פי הדיווחים כוונו נגד רכיב 
בפרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה: "נס־

איראנית.  בובה  שהוא  שוב  הוכיח  ראללה 
בראייתו, הדבר הכי כואב שקרה לו, שהוא 
לקחה  לא  שישראל  פעולה  על  מכה  ספג 
בלב־ דאחיה  ברובע  פעולה  אחריות,  עליה 
נון, שפגעה לפי פרסומים באמצעים מאוד 
משמעותיים בפרויקט הדיוק של הטילים".

הדיוק  לפרויקט  מוכנים  לא  "אנחנו 
הבהיר  ישראל",  במדינת  בית  כל  שיסכן 
את  למנוע  ונמשיך  לפגוע  "זכותנו  כץ. 

פרויקט הדיוק".

מהי כוחה של השמחה? חלק ד
הגש־ עם  שמגיע  עמוק  פנימי  אושר  היא  ששמחה  למדנו 
זה  השמחה  את  להגדיל  הדרכים  אחת  שבך.  הפוטנציאל  מת 
מצפה  אדם  כאשר  בעתיד,  לנו  שמצפות  ההנאות  על  לחשוב 
למשהו נפלא יש יותר סיכוי שכשתפגוש אותו תחשוב שהוא 
נפלא, ואז ההנאה שתפיק ממנו תהיה הרבה יותר חזקה מעו־
ררת ומרגשת, תארו לך כיתה בבית הספר יושבים שם התל־
מידים עייפים כבר בסוף היום חצי רדומים להם, המורה מסיים 
את השיעור ומודיע להם על טיול שנתי בשבוע הבא פתאום 
כולם קופצים מהכיסאות מרוב שמחה מי עייף בכלל? ונחשוב 
רגע ממה הם שמחים? מה השתנה במצב שלהם? עצם הידיעה 

שעוד שבוע הם ייהנו מהטיול. 

השמחה הזו תלווה אותם במשך שבוע שלם הם ירוצו בשמחה 
לקנות ממתקים לטיול וכל מה שצריך, וגם ילכו לישון מאוחר 
ויקומו כמו אריות לפנות בוקר לטיול, והכל בשמחה, הרגשת 
השמחה מתחילה מהרגע שבו אנחנו מבטאים את הציפיה לה־
נאה בעתיד. טמונה כאן משמעות עמוקה וחשוב שנאמץ אותה 
לליבנו אם אתה מצפה תמיד להנאה אתה תמיד תהיה במצב 

של שמחה. 

היום?  מצפה  אתה  למה  חדש-  יום  הגיע  טוב  בוקר  לדוגמא: 
את מי תפגוש היום? מה יקרה לך היום? מה תצליח לעשות 
היום? אתה אומר לעצמך זה הולך להיות היום הכי נפלא והכי 
טוב שהיה לי בשנה האחרונה, כלומר שימו לב אנחנו משתמ־

שים בציפיות האלה למילוי מצברים של אנרגיה של השמחה 
שלך. אתה אמור ללכת לעבודה? או לכל מקום אחר? לא לה־
תמקד בשלילה, אני עייף.. אין לי עצבים לבוס הזה או לעובד 
הזה,,, אלא להיפך להתמקד בצדדים החיוביים שיש בכל דבר 
אני אספיק הרבה יותר היום... אני הולך להצליח... אני הולך 
לעשות דברים כמו שאני רוצה,,, להשתמש בזה לכל דבר ודבר 
שאנחנו הולכים לעשות היום. ולחשוב תמיד מה אני מתכוון 

לקבל מזה? 

הולכים  שאנחנו  דבר  כל  על  לחיים  מאוד  חשובה  שאלה  זו 
לעשות לשאול את עצמינו בשביל מה אני עושה את זה? מה 
ההנאות  את  לעצמו  ימנה  אחד  כל  ואז  מזה?  לקבל  הולך  אני 
והרווח שהוא הולך להפיק מזה, וירגיש את ההנאה והשמחה 
שזורמת לו בגוף. עכשיו תבחן את עצמך עד כמה הנך שמח 
ביומיום שלך? עד כמה השמחה שורה בתוכך? עד כמה יש בך 
אותך  מלווה  לשנות  האומץ  מרכז  בחיים?  ואנרגיה  אמביציה 
לתוצאות,  מלאה  באחריות  להצלחה  אישית  ליווי  בתוכנית 
ב23.10.19  רביעי  מחזור  נפתח  עכשיו  ממשיכה  ההצלחה 
טראנס וסוגסטיות    המודע  תת  קורס פרונטלי מעשי לתכנות 
מו־ דמיון    TMP-Therapeutic Mind Programming
להניע  לדעת   NLP Basic Practitioner | סוגסטיבי  דרך 
אדם  לכל  להתחבר  ובאנשים,  בעצמך  עמוקים  שינוי  תהליכי 
בשניות, להיות אדם משפיע וכריזמטי שממגנט אליו אנשים 
קורס  המודע!  תת  את  את היכולת לתכנת  חייב לרכוש  אתה 
ה- TMP המקיף ביותר של ד"ר שינוי לכל הפרטים המלאים 

0506669924        קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה  

האומץ לשנות // מאת הרב גילי עטרי

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

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"
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שר החוץ של 
בחריין מתח ביקורת 

מרומזת על לבנון
שר החוץ הבחרייני, ח'אלד בן אחמד, הביע ביקורת 

מרומזת על לבנון בעקבות חילופי האש בינה לישראל •  
מלבדו ביקרו עוד נציגי מדינות רבות את חיזבאללה

מ‡: מ. יו„

שאירעו  האש,  חילופי  אחרי 
ביום ראשון בין חיזבאללה לצה"ל ליד 
מושב אביבים בגבול לבנון, הגיעו הגי־
נויים, הבקשות להרגיע את המצב וגם 
צפוי.  בלתי  ממקום  בישראל  תמיכה 
אחמד,  בן  ח'אלד  הבחרייני,  החוץ  שר 
לבנון:  על  מרומזת  ביקורת  הביע 
"מדינה שתוקפת מדינה אחרת עוברת 
על החוק הבינלאומי, ומדינה שעומדת 
מהצד ומשקיפה על מערכות שקורות 
על הגבול שלה, בעוד עמה בסכנה – זה 
באחריות  הזו  המדינה  של  גדול  זלזול 

המוטלת עליה".
למזרח  הברית  ארצות  שליח 
בח־ הבהיר  גרינבלט,  ג'ייסון  התיכון, 
הברית  ארצות  כי  שלו  טוויטר  שבון 
להגן  זכותה  ועל  ישראל  לצד  "עומדת 

האשים  הוא  עצמה".  על 
איראן  של  "היחידות  כי 
מערערים  ובעזה  בלבנון 

את הסיכוי לשלום".
מפקד כוח שמירת 
כוח  של  באזור  השלום 
סטפנו  בגבול,  יוניפי"ל 
התקי־ כי  אמר  קול,  דה 
פה של חיזבאללה מהווה 
הח־ של  חמורה  "הפרה 
הביטחון  מועצת  לטת 
ולח־  1701 האו"ם  של 
את  לערער  נועדה  לוטין 
דה  באזור".  היציבות 
לנהוג  לצדדים  קרא  קול 

באיפוק מרבי.

קריאות  השמיעו  בצרפת  גם 
בדא־ "עוקבים  הם  כי  וכתבו  דומות 
גה" אחי הירי משני הצדדים של ה"קו 
מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא  הכחול". 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש  עם  שוחח 
רוחאני  חסן  איראן  נשיא  ועם  ניהו 
כדי  אחריות  לקחת  למנהיגים  וקרא 

לחזור לרגיעה.  
הביעו  כמובן  באיראן  מנגד, 
התקי־ בעקבות  בחיזבאללה  תמיכה 

פה. ראש המועצה לביטחון לאומי של 
איראן, עלי שמחאני, אמר כי הוא רואה 
האיראני  המל"ט  לתקיפה  "בהתנגדות 
והענשת  איראן  של  האווירי  בשטחה 
פר־ ידי חיזבאללה  על  המשטר הציוני 
ההתנגדות  חזית  של  לפתרונה  שנות 
שמערע־ האיומים  עם  להתמודד  כדי 

רים את האזור".

התקפלות נוספת למחבלים הכלואים בישראל?:

השב"ס אישר לראשי חמאס 
שבכלא להתכנס יחד

בכלא רמון התקיימה ישיבה של אסירים הכלואים בבתי כלא שונים בישראל • זאת על רקע 
איומיהם לשבות רעב אם לא ייענו דרישות שהציבו לשב"ס 

מ‡: מ. יו„

באופן  הסכים  הסוהר  בתי  שירות 
מנהיגי  של  משותפת  ישיבה  לכנס  חריג 
אסירי חמאס הכלואים בבתי כלא שונים 

באתר  אמש  דווח  כך  בישראל, 
'הארץ'.

ביש־ הכלואים  המחבלים 
ראל מאיימים בימים האחרונים 
החזירו  חלקם  ואף  רעב  לשבות 
דרישות  והציבו  ארוחות  היום 
הת־ לאפשרויות  בנוגע  לשב"ס 
קשורת שלהם עם מי שנמצאים 

מחוץ לכלא.
פלסטיני  גורם  לדברי 

באישור  רמון  בכלא  התקיימה  הישיבה 
שב"ס ולצורך קיומה הובאו כמה מראשי 
כלא  מבתי  בישראלים  הכלואים  חמאס 

אחרים באופן מיוחד.
על פי הפרסום בין המשתתפים היו 

מתכנן הפיגוע במלון פארק בנתניה, והמ־
מומנט  בקפה  הפיגועים  את  שתכנן  חבל 

ובהר הצופים בירושלים.
המחבלים דורשים, לאחר שהותקנו 
האחרונה  בעת  ציבוריים  טלפונים  להם 
באישורו של ראש הממשלה, לאפשר 
באותם  ממושכים  שיחות  זמני  להם 
להחלטה  ובניגוד  ציבוריים  טלפונים 
לשיבוש  מתקנים  להסיר  וכן  קודמת 
קליטה סלולרית בטענה שהם מזיקים 

לבריאותם.
משירות בתי הסוהר נמסר, "אין 
מבצ־ לנושאים  להתייחס  בכוונתנו 

עיים בבתי הכלא".

הפצוע השני 
מהפיגוע בדולב 
שוחרר מביה"ח

דביר שנרב בן ה-19 נפצע קשה מאוד בפיגוע במעיין דני, 
בו נרצחה אחותו רנה הי"ד • הוא אושפז בהדסה עין כרם 

יחד עם אביו, ששוחרר בשבוע שעבר

מ‡: מ. יו„

במשפחת  בעצב  מהולה  שמחה 
דביר  האח/הבן  ששוחרר  עת  שנרב 
שיחי' שנפצע קשה בפיגוע במעיין על 
פונה  דביר  כשבועיים.  לפני  דולב  יד 
כרם  עין  בהדסה  הטראומה  ליחידת 
באורח  פצוע  כשהוא  אביו,  עם  יחד 
מיד  נותח  הוא  ומורדם.  מונשם  קשה, 
עם הגיעו בניתוח בטני לתיקון הפגיעה 

מן הרסיסים שספג. לאחר שיוצב מצבו 
עם  יחד  טופל  נמרץ,  לטיפול  ביחידה 
בהד־ הכירורגית  במחלקה  איתן,  אביו 

סה במשך השבוע האחרון.
עם שחרורו מבית החולים, הודה 
דביר במילים נרגשות לצוות הרופאים 
הטיפול  לגורמי  בהדסה,  והאחיות 
מי  ולכל  ולמחלצים  למד״א  בשטח, 
יגיע  הוא  בהמשך  לרפואתו.  שהתפלל 

למעקב וטיפול רפואי בבית החולים.

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

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

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

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

ראשי הרשויות בצפון:
"דורשים מיגון מיידי בצפון"

פורום יישובי קו העימות קיים ישיבת חירום בעקבות התקרית בצפון • ראש 
המועצה האזורית גליל עליון: "קיים פער בלתי נתפס בין פרסומי הממשלה 

לסדרי העדיפויות שלה"

מ‡: מ. יו„

ראשי הרשויות דורשים מה־
את  מיידי  באופן  להעביר  ממשלה 
התקציבים עבור מיגון הצפון. מדו־
בר בתוכנית שעלותה כחמישה מי־
ליארד שקלים, ושלמרות שהוצגה 
למ־ וחצי  כשנה  לפני  כבר  רשמית 
עשה הוקפאה ולא מתוכננת כרגע 
קו  יישובי  פורום  לפועל.  לצאת 
העימות בצפון קיים ישיבת חירום 
במושב אביבים לנוכח פערי המיגון 
תכנית  הוצאת  ואי  היישובים  בין 
המיגון המלאה אל הפועל, והרוחות 

בישיבה היו סוערות.
מועצה  ראש  סופר,  עמית 
אזורית מרום הגליל אמר בישיבה: 
שיש  לחשיבות  תזכורת  "קיבלנו 
להגדלת רמת המוכנות. צה"ל חזק 
ויודע לבצע את העבודה, אבל צריך 
לזכור שאתמול היה בזירה הצבאית, 
אנחנו  האזרחית  בזירה  היה  זה  לו 
יודעים מה היה קורה. תכנית המיגון 
חיים,  מצילת  תכנית  היא  שגובשה 
באופן  אותה  ליישם  הזמן  והגיע 

מיידי".
מוא"ז  ראש  דוידוביץ'  משה 

"אנחנו  הפורום:  ויו"ר  אשר  מטה 
קיבלנו  כאן  כי  באביבים  נפגשים 
אתמול תזכורת מה יכול להיות פה. 
ברגע.  להתהפך  ויכול  נפיץ  הגבול 
היד  אוזלת  לנוכח  החלטות  נקבל 
של ממשלת ישראל במיגון יישובי 
הצפון. האזרחים חיים ללא אמצעי 
מיגון הולמים במגורים ובמבני וחי־
שי־ כלים  יש  חיזבאללה  בידי  נוך. 
בנפש.  ואובדן  להרס  לגרום  כולים 
תושבינו  על  להגן  מצווים  אנחנו 

וקוראים לממשלה להתעשת".
מוא"ז  ראש  מובחר,  בן  בני 
אל  ישירות  דיבר  החרמון,  מבואות 
ראש הממשלה: "האירוע היה פרומו 
אחד  אף  ללטף  צריך  לא  ותזכורת. 
בדין  לנו  שמגיע  מה  לבקש  אלא 
צריך  ממשלה.  החלטת  עבר  וכבר 
ככתבה  ממשלה  החלטת  ליישם 
אחריות  יש  לממשלה  אם  וכלשונה. 
להח־ ולא  התכנית  את  לקיים  עליה 
זיר אותו לאוצר. ישבנו במעלות עם 
נתניהו והוא אמר שהצפון קרוב ללבו. 
ראש  אדוני  ללבך  קרוב  הצפון  אם 
הביצועית   לשדרה  קרא  הממשלה, 

להוציא את ההחלטה לפועל".

מועצה  ראש  זלץ,  גיורא 
אזורית גליל עליון, העביר ביקורת 
הממשלה:  התנהלות  על  ישירה 
פרסומי  בין  נתפס  בלתי  פער  "יש 
הממשלה לסדרי העדיפויות שלה. 
טילים  עשרות  יש  הפרסומים  לפי 
מדויקים וארוכי טווח. לפי פרסומי 
אלף  ממאה  למעלה  יש  הממשלה 
קרובה  רצועה  על  שינחתו  טילים 
תחשבו  קילומטר.   30 עד   20 של 
שהטילים  האלה  הימים  יראו  איך 
ברצועה  בנויים.  בשטחים  ייפלו 
מהתושבים  אחוז  כחמישים  הזאת 
ציבור  מבנה  אף  ממ"דים.  ללא  הם 
חומ־ עם  כולל  תעשייה,  ומפעל 
רים מסוכנים, לא ממוגן. כשיפרוץ 
תו־ אלפי  מאות  יש  גדול,  אירוע 
ילדים,  אלפי  עשרות  בהם  שבים, 
ללא מיגון. מדובר בשטח גדול ועם 
ישכבו  אנשים  אפס.  התרעה  טווח 
עם  הראש  את  ויכסו  הרצפה  על 
חובה  התמונה.  תהיה  זו  הידיים. 
סוף  עד  החינוך  מבני  כל  את  למגן 
2020.יש תקציב ותכניות, אבל בין 
דבר  שום  לשלומיאליות  טיפשות 

לא קורה.

 :DB חברת הרכבות הגרמנית

בעיות בטיחות בקו 
ירושלים-נתב"ג

כמעט שנה לאחר השקת קו הרכבת ירושלים-נתב"ג, בדיקה מקצועית מטעם 
החברה הגרמנית DB חושפת בעיות בטיחות בו

מ‡ פ. יוחנן

הגרמנית  הבקרה  חברת 
רכבת  ידי  על  שנשכרה   ,DB
האחרו־ בימים  שלחה  ישראל, 
הרכ־ לראשי  מדאיג  מכתב  נים 
בעיות  על  מצביעה  היא  בו  בת, 
הרכבת  בקו  בטיחותיות לכאורה 
ירושלים-נתב"ג,  החצי-חשמלי 
דווח  כך  מיידי,  טיפול  הדורשות 
ב"כלכליסט". הביקורת הפתיעה 
את בכירי התחבורה משום שהקו 
פועל כבר כמעט שנה ובשלב כזה 
לא אמורות לצוץ בעיות בטיחות.
היום  שמחבר  בקו  מדובר 
לירו־ גוריון  בן  התעופה  נמל  בין 
שלים, עם כוונה לחברו חשמלית 

הקרובה.  בשנה  אביב  לתל  גם 
הפרויקט אמור לחבר 60 ק"מ בין 
דרום תל אביב לירושלים במסי־
נסיעה.  שעת  בחצי  חשמלית  לה 
עוד  בממשלה  הוצג  הפרויקט 
מי־ כ־3  של  תקציב  עם  ב־2011 

ליארד שקל, אולם עד היום הקו 
לא נפתח במלואו והתקציב כבר 

הגיע ל־7 מיליארד שקל.
חתום  עליו  במכתב,  עיון 
מעלה   ,DB חברת מראשי  אחד 
הרכבת  ראשית,  ליקויים.  מספר 
בקשה  להגיש  יכולה  אינה  עדיין 
שבין  במקטע  הפעלה  לרישיון 
שבדרום  ההגנה  לתחנת  נתב"ג 
והלא  החדש  (המקטע  אביב  תל 

ממערכות  שחלק  משום  גמור), 
בטוחות  אינן  עדיין  שם  החשמל 

להפעלה.
שבין  במקטע  בנוסף, 
ישנם  עדיין  לירושלים  נתב"ג 
כשלי בטיחות שכבר היו אמורים 
להיפתר. חלק ממערכות החשמל 
שם עדיין אינן בטוחות להפעלה 
בקרב ריכוזי אוכלוסייה גבוהים. 
שקודם  לרכבת  ממליצה   DB
הבטיחותיות  בבעיות  יטפלו 
ורק  בבדיקה,  לכאורה  שעלו 
רישיון  לקבלת  בקשה  יגישו  אז 
"הצהרת  הקו.  של  רציף  הפעלה 
הב־ את  תפתור  לא  בסדר'  'הכל 

עיות", כותבת DB לרכבת.

הקלות בתהליך רישום 
הסכמי השיתוף בטאבו

הנוהל החדש יאפשר, בתנאים מסוימים, הגשת תצהיר עורך דין בלבד לצורך 
הרישום, במקום הגשת אישורי מסים

מ‡: יר‡ל לבי‡

רשות המסים והרשות לרישום 
המ־ במשרד  מקרקעין  זכויות  והסדר 
חדש,  נוהל  לאחרונה  גיבשו  שפטים 
שי־ הסכמי  רישום  תהליכי  על  שיקל 
תוף בפנקסי רישום המקרקעין (טאבו).

בין  הסכם  הוא  שיתוף  הסכם 
בנושא  מקרקעין,  של  משותפים  בעלים 
החדש  הנוהל  וחובותיהם.  זכויותיהם 

יאפשר, בתנאים מסוימים, הגשת תצהיר 
במקום  הרישום,  לצורך  בלבד  דין  עורך 
הגשת אישורי מסים בהסכמים מסוג זה. 

המהלך יתחיל החודש אלול עט.
כאשר עולה הצורך לרשום בפ־
נקס רישום המקרקעין, הסכם שיתוף 
במהלך התקדמות פרויקט במקרקעין, 
לרשות  פנייה  היתר  בין  דורש  הדבר 
המסים לשם קבלת אישורים. על מנת 

הוראות  גובשו  התהליך,  את  לייעל 
והסדר  לרישום  לרשות  משותפות 
זכויות מקרקעין ולרשות המסים, שנו־
עדו להסדיר את נושא המצאת אישורי 
המס בעת רישום הסכם שיתוף. בתוך 
אין  בהם  מקרים  בין  הנוהל  מבחין  כך 
צורך בהגשת אישורי מסים וניתן לה־
סתפק בתצהיר עורך דין, לבין מקרים 

שבהם נדרש להגיש אישורי מסים.
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נתניהו: "האיש בבונקר בביירות 
יודע בדיוק למה הוא שם"

ראש הממשלה התייחס לתקרית בגבול הצפון שבה נורו טילים נגד טנקים לעבר כוחות צה"ל • 
"פעלנו בנחישות ושמרנו על ביטחון אזרחינו ושלום חיילנו"

מ‡: מ. יו„

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס 
אתמול לעימות מול ארגון חיזבאללה שה־
תרחש אתמול בגבול הצפוני ואמר ישראל 

תמשיך לפעול נגד המאיימים עליה.
החי־ למזכ"ל  התייחס  הממשלה  ראש 
את־ "פעלנו  ואמר:  נסראללה,  חסן  זבאללה, 
ביטחון  על  שמרנו  ובאחריות.  בנחישות  מול 
אזרחינו וגם על שלום חיילינו. האיש בבונקר 

בביירות יודע בדיוק למה הוא בבונקר".
"אנחנו נמשיך לעשות כל מה שצריך 
כדי לשמור על ביטחון ישראל - בים, ביב־
נגד  לפעול  נמשיך  גם  ואנחנו  ובאוויר,  שה 
האיום של הטילים המדויקים", הוסיף ראש 

הממשלה.

נחם: אלפי ילדים ופעוטות 
חשופים לזיהום אוויר מדי יום

קריית החינוך של מושב נחם שבה פועלים שני בתי ספר, גני ילדים ומעון תינוקות, פועלת סמוך 
לאזור תעשייה שבו שלוש מחצבות • מחצבה רביעית עתידה להיבנות במקום • התלמידים 

מתלוננים על ריחות חריפים ותחושת בחילה ומחנק

מ‡: מ. יו„

שמש,  לבית  שמצפון  נחם  במושב 
יום  מדי  שוהים  שבה  חינוך  קריית  הוקמה 
שני  ישנם  במתחם  ילדים.  ל-3,000  קרוב 
וגני  נעמ"ת  של  תינוקות  מעון  ספר,  בתי 
ילדים. במרחק של פחות מקילומטר וחצי 
פחות  לא  שבו  תעשייה  אזור  פועל  משם 
משלוש מחצבות, שתושבי המושב נלחמים 

כבר שנים כדי לפנותן.
לגלות  התושבים  הופתעו  לאחרונה, 
כי מחצבה רביעית מתוכננת להיבנות בא־
זור התעשייה. חוקר מומחה ששכרו הגיש 
חוות דעת לפיה מדובר בסיכון ממשי לב־
ריאות הילדים והקשישים. לצד התושבים 
התייצבה עמותת "שומרי הסף" שבעזרתה 
לש־ כדי  המשפט  לבית  לעתור  מנסים  הם 

נות את המצב.

מושב נחם הוא מושב שרוב יוצאיו 
גנטי  סיכון  בעלי  קוצ'יני,  ממוצא  הם 
וריאה  לב  במחלות  לחלות  יותר  גבוה 
אוויר.  וזיהום  מאבק  כתוצאה  שנגרמות 
עש־ של  שינוע  מומחה,  דעת  חוות  לפי 
יום  מדי  שם  שעוברות  משאיות  רות 
את  מסכן   - המחצבה  את  להפעיל  כדי 
הלימו־ חלקית  הושבתו  אתמול  חייהם. 
הטיפול  היעדר  על  במחאה  במושב  דים 

של הרשויות.
ההורים  ועד  יו"ר  פינק,  מרים  ד"ר 
במת־ שנמצא  "קרוב"  הספר  בית  של 
תלמידים  וקולט  למחצבות  הסמוך  חם 
אתמול  סיפרה  סמוכים,  יישובים  מ-13 
מציאות  על  ב",  רשת  ל"כאן  בריאיון 
על  מדווחים  התלמידים  שבה  יומיומית 
ומ־ בחילה  תחושות  ועל  חריפים  ריחות 

מתמו־ התלמידים  הורי  לדבריה,  חנק. 
"יש  הרשויות.  של  מענה  אפס  עם  דדים 
הורים שהוציאו את הילדים שלהם מבית 

הספר", סיפרה.
מחצ־ את  שמפעילים  נשר,  ממפעלי 
לקריית  הסמוך  שבאתר  טוב  הר  מלט  בות 
נמצא  "האתר  כי  בתגובה  נמסר  החינוך 
הקבועים  הסטנדרטים  בכל  ועומד  מתאים 
התו־ בבריאות  פגיעה  בדבר  טענות  בחוק. 
שבים הן לא רק חסרות בסיס עובדתי, אלא 

יש בהן הטעייה מכוונת של הציבור".
נמסר  אשר  מטה  האזורית  מהמועצה 
הפורו־ בכל  התנגדה  כי "המועצה  בתגובה 
מים שהתקיימו לכרייה של מחצבה נוספת. 
הקיימות  המחצבות  את  להעמיק  הצעתם 
הש־ תזכיר  דורשת  המועצה  התקבלה.  לא 

פעה בריאותית בטרם תתקבל החלטה".

מה טובו אהליך יעקב - קובץ ג
וההלכה  התורה  שוחרי 
התבשרו בימים אלו על 
הנכבד  הקובץ  הוצאת 
"מה טובו אהליך יעקב" 
מפרי  תורני  מאסף   -
וחכמי  גדולי  של  עטם 
פס־ ולומדיה,  התורה 
חדשות  ותשובות  קים 
על  העומדים  בענינים 
חלקי  ובארבעה  הפרק 
וענינים  ערוך  השלחן 
הגאון  בעריכת  שונים 
רבי  המפורסם  הגדול 
רבינוביץ  הכהן  גמליאל 

שליט"א - מחבר סדרת הספרים הנודעה "גם אני אודך" ועוד 
ספרים רבים ומו"צ בעי"ת רחובות ת"ו.

קובץ זה השלישי במספר לחודש אלול תשע"ט, כולל גנוזות 
הדורות  ומאורי  גדולי  של  מכבשונם  רבים  בענינים  חדשות 
שחלקם עד עתה לא שזפתם עין ולא ראו את אור הדפוס. בין 
כשכעטרה  התורה  אדירי  ממרנן  מאמרים  מופיעים  הגנוזות 
מבריסק  השרף  מרן  ופסקי  הנהגות  מופיעים  הקובץ  לראש 
הגה"ק מהרי"ל דיסקין זצוקללה"ה וזיע"א בעניני ראש השנה 
ויום הכפורים מתוך הספר "אהל יהושע" העומד לראות אור 

בקרוב אי"ה.  

כן מופיעים עוד במדור "גנוזות" לקט פסקים והנהגות מאת 
לפ־ שנה  שבעים  לרגל  זלה"ה  דושניצר  אליהו  רבי  הגה"צ 
הגרי"ש  פיינשטיין,  הגר"מ  ממרנן  ופסקים  תשובות  טירתו. 
אלישיב, הגר"ל רבינוביץ בעל "מעדני השלחן", הגר"מ קליין 

בעל "משנה הלכות" ועוד. 

על  יו"ל  יעקב"  אהליך  טובו  השם "מה  את  הנושא  זה  ירחון 
שמו ולזכרו של היקר והנכבד, אוהב תורה ולומדיה הד"ר רבי 
טלי סקוצילס זלה"ה מקוינס שבארה"ב שנלב"ע בחודש סיון 
השתא, המנוח הנכבד זלה"ה זכה להשאיר אחריו זרע ברך ה' 
בנין רבנן, וביניהם הגאון המובהק מוהר"ר יעקב אהרן סקו־
ומו"צ  יעקב"  "אהל  הספרים  סדרת  מחבר   - שליט"א  צילס 
בבית ההוראה "יד הרמ"ה" בעיה"ק ירושלים ת"ו. בסוף הקו־
באשכבתיה  שנאמר  להמנוח  זכרון  מאמר  מופיע  הנכבד  בץ 

ע"י יבדל"א הרה"ג ר' בן ציון הכהן קוק שליט"א. 

ירחון זה שכאמור י"ל בחודש אלול השתא והנו השלישי בס־
דרה, ובעז"ה בחודש תשרי הקרוב יופיע קובץ נוסף שיודש 
בחלקו הגדול לעניני חגי תשרי. מעל במה זו קוראים במע־
מיצירתם  לפרסם  המעונינים  חכמים  לתלמידי  הירחון  רכת 
המדור  למערכת  לשלוח  נוספים,  ובענינים  הנ"ל  בענינים 
מפרי תנובתם בימים הקרובים על מנת לפרסמם ברבים, לח־

לקם ביעקב ולהפיצם בישראל.

ברכותינו להרב העורך והמסדר ולמשפחת המנוח שיזמו את 
בהופעת  בחדשו  חודש  מדי  ימשיכו  כי  הזה  המבורך  הרעיון 
הירחון הזה ולהגדיל תורה ולהאדירה, ישוטטו רבים ותרבה 
הדעת אכי"ר ונזכה לביאת גואל ובניית בית קדשנו ותפאר־

תנו ויקיצו וירננו שוכני עפר. 
לפרטים בעניני הקובץ טל 052-7128536
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

הד' - לשארית נחלתו

ֶדֶרְך ֶזה לוַֹמר ַמה ֶאֱעֶשׂה ְלִיְשָׂרֵאל ְוֵהם  רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ִיְשָׂרֵאל בְּ דוֹׁש בָּ ִהנֵּה ַהקָּ

י, ֲאחוִֹתי,  תִּ רּוְך הּוא ְוקוֵֹרא ָלּה בִּ דוֹׁש בָּ ת זּוג ְלַהקָּ ֶהם שֵֶׁהם בַּ ָשׂר ֵיׁש ִלי ִעמָּ ְקרוָֹבי שְֵׁאר בָּ

ֶהם ּוָבָניו ֵהם. ְוַהְינּו  ׁש ֻקְרָבה ֵיׁש לוֹ ִעמָּ ְדֵפְרׁשּו ז"ל ּוְכִתיב ִיְשָׂרֵאל ַעם ְקרוֹבוֹ ַממָּ י. כְּ ִאמִּ

ָשׂר ְוסוֹף סוֹף ֵהם ַנֲחָלתוֹ. ּוַמה אַֹמר, ִאם ַאֲעִנישֵׁם ֲהֵרי  ִלשְֵׁאִרית ַנֲחָלתוֹ ָלׁשוֹן שְֵׁאר בָּ

ֲעָרם  'ַאֶלף' לוַֹמר שֶׁצַּ ִתיב בְּ ָצר. כְּ ָכל ָצָרָתם לוֹ  ִדְכִתיב (ְישְַׁעָיה סג, ט) בְּ ֵאב ָעַלי כְּ ַהכְּ

'ָואו' לוֹ ָצר.  ֶהן ִעיָקר ַהַהְנָהָגה ְוָקֵריַנן בְּ ְרצּוִפין שֶׁבָּ ן ְלדּו פַּ יַע ְלֶפֶלא ָהֶעְליוֹן ְוָכל שֶׁכֵּ ַמגִּ

ֵני  ֲעַמל ִיְשָׂרֵאל ְלִפי שֵֶׁאינוֹ סוֵֹבל ַצֲעָרם ּוְקלוָֹנם ִמפְּ ְקַצר ַנְפשִׁי בַּ ּוְכִתיב (שְֹׁפִטים, ז) ַותִּ

שֵֶׁהם שְֵׁאִרית ַנֲחָלתוֹ.

לּולוֹת  ֵני שֶַׁהנְּשָׁמוֹת כְּ ָשׂר ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ִמפְּ ל ִיְשָׂרֵאל ֵהם שְֵׁאר בָּ ְך ָהָאָדם ִעם ֲחֵברוֹ כָּ כָּ

ְצוֹת ְוכ"ז  ים ָהעוִֹשׂים ֶאת ַהמִּ ֶזה ֵחֶלק ֶזה ּוָבֶזה ֵחֶלק ֶזה, ּוְלָכְך ֵאינוֹ ּדוֶֹמה ְמֻרבִּ ַיַחד ֵיׁש בָּ

ֵבית  ְמֶנה ֵמֲעָשָׂרה ִראׁשוִֹנים בְּ ְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ַעל ַהנִּ ָללּוָתם, ּוְלָכְך פֵּ ֵני כְּ ִמפְּ

ֵני  ַמשְָׁמעוֹ, ִמפְּ ׁש כְּ ם, ֵמָאה ַממָּ לָּ ֶנֶגד כֻּ ל ָשָׂכר כְּ ִאים ַאֲחָריו ְמַקבֵּ ֶנֶסת ֲאִפּלּו ֵמָאה בָּ ַהכְּ

ָעִמים ֲעָשָׂרה ֵמָאה ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם  ֵאּלּו ֲהֵרי ֵהם ֲעָשָׂרה פְּ לּוִלים ֵאּלּו בְּ שֶָׁהֲעָשָׂרה ֵהם כְּ

ַעם ֶזה ִיְשָׂרֵאל  ְשַׂכר ֵמָאה, ְוֵכן ִמטַּ ן ֲאִפּלּו ָיבוֹאּו ֵמָאה הּוא ֵיׁש לוֹ  ָאה ִאם כֵּ לּול ִממֵּ כָּ

ָכל ֶאָחד ֵחֶלק ֶאָחד ֵמֲחֵברוֹ ּוְכשֶׁחוֵֹטא ָהֶאָחד ּפוֵֹגם  ׁש ֵיׁש בְּ מָּ ֵני שֶׁמַּ ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה ִמפְּ

ד ַהֵחֶלק ַההּוא ֲחֵברוֹ ָעֵרב ָעָליו. ִאם  ֶאת ַעְצמוֹ ּופוֵֹגם ֵחֶלק ֲאשֶׁר ַלֲחֵברוֹ ּבוֹ, ִנְמָצא ִמצַּ

טוָֹבתוֹ שֶׁל ֲחֵברוֹ ְוֵעינוֹ טוָֹבה ַעל  ן ֵהם שְֵׁאר ֶזה ִעם ֶזה ּוְלָכְך ָראּוי ְלָאָדם ִלְהיוֹתוֹ ָחֵפץ בְּ כֵּ

ינּו  ַעם ֶזה ִנְצַטוִּ ׁש, ּוִמטַּ שֶּׁלוֹ שֲֶׁהֵרי הּוא הּוא ַממָּ טוַֹבת ֲחֵברוֹ ּוְכבוֹדוֹ ִיְהֶיה ָחִביב ָעָליו כְּ

ָלל  ְגנּותוֹ כְּ ר בִּ ַכשְׁרּות ֲחֵברוֹ ְולֹא ְיַדבֵּ ְרֶצה בְּ מוָֹך ְוָראּוי שֶׁיִּ ְקָרא, יט) ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ (ַויִּ

ְרָבה,  ַעם ַהקֻּ ַצַעֵרנּו ִמטַּ ְגנּוֵתנּו ְולֹא בְּ רּוְך הּוא רוֶֹצה בִּ דוֹׁש בָּ ֶדֶרְך שֵֶׁאין ַהקָּ ְולֹא ִיְרֶצה בוֹ כְּ

ׁש  ִאּלּו הּוא ַממָּ ּנּו כְּ ִקְלקּולוֹ ְוֵיַרע לוֹ ִממֶּ ַצֲערוֹ ְולֹא בְּ ְגנּות ֲחֵברוֹ ְולֹא בְּ ַאף הּוא לֹא ִיְרֶצה בִּ

אוֹתוֹ טוָֹבה:  אוֹתוֹ ַצַער אוֹ בְּ ָהָיה שָׁרּוי בְּ

כ"ח לחודש

גורם מדיני: "נסראללה 
פנה לכל העולם והתחנן 

להפסיק את האש"
 גורם ביטחוני בכיר מסר כי זמן קצר לאחר התקיפה בצפון והתגובה הצבאית 
קיבלה ישראל פניות דרך 3 מדינות שביקשו להעביר מטעם ר"מ לבנון, סעד 
חרירי ומזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה את המסר הבא:״מבחינת חיזבאללה 

האירוע הסתיים״

מ‡: יר‡ל לבי‡

 גורם ביטחוני בכיר מסר כי 
בצפון  התקיפה  לאחר  קצר  זמן 
יש־ קיבלה  הצבאית  והתגובה 
שבי־ מדינות  דרך 3  פניות  ראל 
לבנון,  ר"מ  מטעם  להעביר  קשו 
חיזבאללה  ומזכ"ל  חרירי  סעד 
הבא:  המסר  את  נסראללה  חסן 
האירוע  חיזבאללה  ״מבחינת 
לדבריו,  "נסראללה,  הסתיים״.  
לאמריקנים  פנה  חרירי,  דרך 
הבנו  אלינו.  ודרכם  ולצרפתים 
בכבוד.  מזה  לצאת  רוצה  שהוא 
מאויימת  שלבנון  הבין  חרירי 
בפועל,  להגיע".  יכול  זה  ולאן 
ישראל משיגה את היעדים שלה.

מדיני  במאמץ  "אנחנו 
פרויקט  את  למנוע  כדי  ומבצעי 
חיזבאללה",  של  הטילים  דיוק 
עושים  "אנחנו  הגורם,  מסר 
וטי־ לסיכול  פעולות  הרבה 
רקטות  לייצר  בניסיונות  פול 
וגו־ המוסד  צה"ל,   – מדויקות 
הקבינט  שרי  מדיניים.  רמים 
כל  ומעודכנים  מלאים  שותפים 
בנושא  דיונים  כמה  היו  הזמן, 

בקבינט".
עוד הוסיף הגורם: "בימים 
לפעול  צריכים  היינו  האחרונים 
במקביל בכמה זירות ולכן תכננו 
מירבי,  בדיוק  זאת  לעשות  איך 
אפש־ לתגובות  היערכות  כולל 

ריות של האויבים. אם לא היינו 
יכולנו   – שפעלנו  כמו  פועלים 

למצוא את עצמנו במלחמה".
חיז־ של  החגיגות  על 
אמר  האירוע  בעקבות  באללה 
שלהם,  רהב  כאן  הגורם: "ראינו 
יעדיה  את  משיגה  ישראל  אבל 
נע־ אנחנו  התכנון.  לפי  עבד  וזה 
רכים לכל תרחיש. אם נסראללה 
מבין  לא  הוא  שוב,  לפעול  ירצה 
ממשיכים  אנחנו  לו.  מחכה  מה 
בעתיד  גם  ונמשך  בהווה  לפעול 
תרגיל  על  הדיוק".  נגד פרויקט 
"בת־ אמר:  צה"ל  של  ההטעיה 
לא  מלחמה,  לך  תעשה  חבולות 

אתייחס למה בדיוק היה".

כמעט אסון: 

נחש צפע גדול אותר 
מתחת למיטת תינוק 

לוכד נחשים הגיע לדירת קרקע בנתניה כדי לטפל בנחש שאותר מתחת לעריסת 
תינוקת, ונדהם לראות כי מדובר בצפע ארסי שאורכו הגיע למטר וחצי

מ‡: יר‡ל לבי‡          

לוכד הנחשים אבי ברוכים 
בה  בנתניה,  קרקע  לדירת  הגיע 
ושלושת  הורים  זוג  מתגוררים 
לטפל  כדי  הקטנים,  ילדיהם 

בנחש שהתגלה במקום.
כי  סיפרה  המשפחה  אם 
מתחת  קטן"  ירוק  "נחש  ראתה 
הנמצאת  התינוקת,  של  לעריסה 
שלאחר  אלא  ההורים.  בחדר 
שנכנס לחדר השינה, ברוכים לא 
תדהמתו  את  להסתיר  היה  יכול 
צפע  בנחש  מדובר  כי  כשהבחין 
ארסי, שאורכו הגיע למטר וחצי: 
"זה צפע ענק", אמר לאב שהיה 
עם  אותו  לתפוס  "באתי  לצדו, 
היד. איזה גודל. זה חתיכת צפע, 

ממש מטורף".
גם  המכונה  המצוי,  הצפע 
"צפע ארץ-ישראלי", הוא הנחש 
בישראל,  והנפוץ  הבולט  הארסי 
ההכשה.  מקרי  לרוב  ואחראי 
 ,12 לחדשות  שהעניק  בראיון 
לאחר שסיים את הטיפול בנחש 
פגע,  וללא  בהצלחה  אותו  ולכד 
הדיווח  לאור  כי  ברוכים  סיפר 
הראשוני על נחש ירוק קטן, לא 
חשב שמדובר בנחש ארסי. "הג־

הציוד  את  והזזתי  לעריסה  עתי 
מול  ראיתי  הרצפה.  על  שמונח 
קרוב  של  באורך  צפע  העיניים 

למטר וחצי, גדול ושמן".
ברוכים ציין, כי האישה לא 
הבינה בהתחלה שמדובר בנחש, 
בשל  בארנק,  מדובר  כי  וסברה 
הצפע:  של  הייחודי  עורו  צבע 
את  להרים  התכופפה  "היא 
הושי־ שהיא  לפני  ורגע  הארנק, 
ארוך  שזה  ראתה  היד  את  טה 

ולא יכול להיות ארנק. היא ממש 
הבית  את  ועזבה  קפצה  נבהלה, 

עם הדלת פתוחה".
כי  הוסיף  הנחשים  לוכד 
היה  עלול  הצפע  עם  המפגש 
עבור  במיוחד  באסון,  להסתיים 
אליו:  קרובה  שהייתה  האם 
דור־ או  בצפע  שנוגעים  "ברגע 
הוא  מבחינתו  בטעות,  עליו  כים 
של  ממצב  קרב',  ל'מצב  נכנס 

הימלטות למצב של תקיפה".
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האו"ם דורש מהרש"פ: הסירו 
תכנים מסיתים מספרי הלימוד

מדובר בדו"ח תקדימי משמעותי ביותר שמביא את האו"ם ליישור קו עם האיחוד האירופי וארה"ב, 
בהכרה בדאגה סביב תכני הלימוד הפלסטיניים החדשים המכילים שנאה והסתה לאלימות

מ‡: יר‡ל לבי‡

דו"ח חמור וחסר תקדים נגד הרשות 
לה  הקורא  לאחרונה  פורסם  הפלסטינית 
את  שלה  הלימוד  מספרי  להוציא  מיידית 
הסתה  המכילים  והטקסטים  התמונות  כל 

לשנאה, אלימות ואנטישמיות.
את הדו"ח פרסמה ועדת האו"ם למי־
גור אפליה גזעית (CERD) בעקבות מושב 
הוועדה שהתקיים בתחילת החודש בז'נבה 
מרכוס   ,IMPACT-se מנכ"ל  הציג  ובו 
אנטיש־ לאלימות,  להסתה  דוגמאות  שף, 

הפלס־ הלימודים  בתוכנית  ושנאה  מיות 
טינית. בנאום בפני חברי הוועדה דרש שף 
שכל הדוגמאות המסיתות יוסרו מהספרים.
מנכ"ל מכון IMPACT-se שף אמר 
כי "מדובר בדו"ח תקדימי משמעותי ביותר 
האיחוד  עם  קו  ליישור  האו"ם  את  שמביא 
בהכ־ וגרמניה  בריטניה,  ארה"ב,  האירופי, 
רה בדאגה סביב התכנים של ספרי הלימוד 
שנאה  המכילים  החדשים  הפלסטיניים 
והסתה לאלימות. זה מחריד שבשנת 2019, 
להציג  צריך  היה   ,IMPACT-se מכון 
לאנטי־ דוגמאות  באו"ם  דיפלומטים  בפני 

שמיות ולשנאה הנלמדות שחור על גבי לבן 
ומדי יום בבתי הספר של הרשות הפלסטי־

נית ובבתי הספר של אונר"א".
הלי־ "תוכנית  כי  לסיום  סיכם  שף 
לא  הושקה  הזו  והקיצונית  החדשה  מודים 
שהתק־ אסטרטגית  החלטה  זו  במקרה. 
תוכנית  הפלסטינית.  הרשות  ידי  על  בלה 
על  מתקבלת  בלתי  היא  זה  מסוג  לימודים 
הדעת ואינה עומדת כהוא זה בסטנדרטים 
לקבלת  אונסק"ו  של  בינלאומיים  חינוכיים 
לשנותה  וצריך  וסובלנות,  לשלום  האחר, 

מהיסוד".

עם פתיחת שנת הלימודים: 

להב מחדד הוצא מריאה של 
ילדה בת 4

חפצים קטנים עלולים להיות מסוכנים לילדים ויש להרחיקם מהישג ידיהם

מ‡: יר‡ל לבי‡

שבע  בבאר  סורוקה  החולים  לבית 
על  תלונה  עקב  ארבע,  בת  ילדה  פונתה 
בליעת גוף זר וקושי בבליעה. הוריה סיפרו 
מחדד  להב  שבלעה  לאחר  אליהם  שפנתה 
למיון  לפנותה  החליטו  והם  שיחקה  שעמו 

במרכז סבן לרפואת ילדים בסורוקה.
בהדמיה שבוצעה לילדה, הודגם להב 
ולאחר  הימנית  הריאה  בסימפון  המחדד 
לני־ בדחיפות  הילדה  הוכנסה  התייעצות 
הרופאים  שלפו  בה  כללית  בהרדמה  תוח 
הימנית  הריאה  מסימפון  המחדד  להב  את 
דרך קנה הנשימה בפעולת באמצעות ברו־

נכוסקופיה גמישה.
סקירה  בוצעה  הפעולה,  בתום 
בריאה ששללה קרעים או דימום שעלולים 
הילדה  לריאה.  שחודר  זר  מגוף  להיגרם 

אושפזה בחטיבת הילדים ולמחרת הניתוח 
חל שיפור במצבה והיא תשתחרר בקרוב.

פרופ' אביב גולדברט , מנהל מחלקת 
בילדים  ריאות  ברפואת  ומומחה  ב'  ילדים 
להס־ שעלול  באירוע  מדובר   " בסורוקה: 
יכו־ ועירנות  חיים  מסכני  בסיבוכים  תיים 
אנו  מוות.  ואף  קשים  סיבוכים  למנוע  לה 
ממליצים להרחיק מטבעות וחפצים קטנים 
מהישג ידיהם של ילדים! כאשר עולה חשד 
לב־ בדחיפות  לפנות  יש  זר,  גוף  שאיפת  ל 

דיקת רופא ".
במחלקה  רופא  ברנשטטר,  תום  ד"ר 
הסימנים  אחד  בסורוקה: "  וגרון  אוזן  לאף 
בבליעה  קושי  הוא  ילדים  אצל  זר  לגוף 
שמלווה בריור או בשיעול טורדני. בצילום 
אכן  הילדה  כי  לראות  היה  ניתן  שבוצע, 
בלעה להב שחדר לריאה. בכל ימות השנה 

מומלץ  בפרט  הלימודים  שנת  ובפתיחת 
לשים לב שכן ילדים מכניסים חפצים לפה, 
סכנת  כדי  עד  מסוכן  להיות  שעשוי  דבר 

חיים".

10 טון מגבונים גרמו לסתימה 
קשה בכל גוש דן

מגבונים אינם חומר מתכלה ולכן לא מעט פעמים תושבי ישראל התבקשו לא לזרוק מגבונים 
לאסלות אלא רק לפחי האשפה

מ‡: יר‡ל לבי‡

נזרק  לחים  מגבונים  של  עצום  גוש 
גוש  ברחבי  האשפה  לפח  במקום  לאסלות 
דן וכתוצאה מכך גרם לסתימה קשה בתח־

נת השאיבה איילון.
עוב־ למקום  הוזעקו  זאת,  בעקבות 
איגו־ של  המכונות  מחלקת  של  רבים  דים 
בין  אחראית  אשר  איגודן  חברת  מטעם  דן 

היתר בפתרון בעיות אלה.
לאחר שעות עבודה רבות, הם הצלי־

בשל  נוצרה  אשר  הסתימה  את  לשחרר  חו 
שנזרקו  מגבונים  טון   10 של  היערמותם 
ביוב  בצומת  ענק  לסתימת  וגרמו  לאסלות 

מרכזי בגוש דן.
יש לציין כי מגבונים אינם חומר מת־
ישראל  תושבי  פעמים  מעט  לא  ולכן  כלה 
התבקשו לא לזרוק מגבונים לאסלות אלא 

רק לפחי האשפה.
בכדי  לתושבים  קוראים  העובדים 
שלא לגרום שוב לסתימה כללית שיקפידו 

להשליך מגבונים לחים רק לאשפה. "חשוב 
מקומו  לח-  מגבון  שוב:  לכם  להזכיר  לנו 

בפח!".

חקירת הפיגוע נגד חמאס ברצועה: 
פעילים בג'יאהד עמדו 

מאחורי הפיגוע
במסגרת חקירת הפיגוע, עצר משרד הפנים ברצועה 
חוליה המורכבת מ-13 פעילים וברשותם חגורות נפץ 

ומטעני חבלה

מ‡: יר‡ל לבי‡

לעיתון  מסר  פלסטיני  מקור 
פר־ הערבית  בשפה  "אינדיפנדנט" 
טים חדשים בנוגע לסדרת הפיצוצים 
שאירעו בעמדות משטרה של חמאס 
החוליה  לדבריו,  שעבר.  בשבוע 
הש־ אשר  הפיצוצים,  את  שביצעה 
הג'יהאד  של  הצבאית  לזרוע  תייכה 
שלושה  לבצע  התכוונו  האסלאמי, 
פיצוצים ברצועה, כאשר שניים הצ־

ליחו והשלישי נכשל.
ליד  התרחש  הראשון,  הפיצוץ 
עזה  לעיר  דרומית  א-דחדוח  צומת 
באמצעות אופנוע שעליו רכב מחבל 
אשר פוצץ את כלי הרכב ליד עמדת 
שו־ שני  של  למותם  והביא  משטרה 
עוברי  מספר  של  ולפציעתם  טרים 
אורח. לאחר כ-45 דקות אירע הפי־
צוץ השני באזור א-שיח עג'לין, מע־
רבית לעיר עזה, ובוצע על ידי מחבל 
מתאבד אשר בירך לשלום ונישק את 

השוטרים בעמדת המשטרה ליד חוף 
פוצץ  ואז  אכבר"  "אללה  צעק  הים, 
בפי־ נהרגו  שוטרים  שני  עצמו.  את 
צוץ וכמה עוברי אורח נפצעו. המח־
בל השלישי חזר בו מהפיגוע, הסגיר 
ולמעשה  המשטרה  לידי  עצמו  את 
תרם לחשיפת המחבלים משני הפי־

צוצים הקודמים.
הפיגוע,  חקירת  במסגרת 
חוליה  ברצועה  הפנים  משרד  עצר 
וברשותם  פעילים  מ-13  המורכבת 
החוליה  חבלה.  ומטעני  נפץ  חגורות 
של פיגועים,  סידרה  לבצע  התכוונה 
שמעביר  אוטובוס  נגד  פיגוע  בהם 

שוטרים.
ליחידת  השתייכו  המחבלים 
הז־  - "אל-קודס"  בפלוגות  הטילים 
רוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי. 
אל- מצעב  הג'יהאד  דובר  זאת,  עם 
ברים הכחיש את האשמות אלו וטען 
בין  הקשרים  את  לפרק  מטרתן  כי 

הפלגים הפלסטינים.

18 שנה אחרי: נקבע 
תאריך משפט למתכנן 
פיגועי ה-11 בספטמבר
משפטו של חאלד שיח מוחמד ושל ארבעה נוספים 

המואשמים בפשעי מלחמה, יתקיים בינואר 2021 • אם 
יורשעו הם צפויים לקבל עונש מוות

מ‡ פ. יוחנן

לחאלד  נקבע  משפט  תאריך 
הרא־ למתכנן  שנחשב  מוחמד,  שיח 
בספ־ ה-11  פיגועי  של  לכאורה  שי 
טמבר בארה"ב. מוחמד, לשעבר חבר 
האסלאמיסטי  הטרור  בארגון  בכיר 
אל-קאעידה, יישפט יחד עם ארבעה 
צבאי  משפט  בבית  נוספים  נאשמים 
בינואר  ב-11  שבקובה  בגואנטנמו 

.2021
בפשעי  נאשמים  החמישה 
מלחמה, בהם טרור ורצח של כמעט 
הראשו־ יהיו  הם  אדם.  בני   3,000
אחרי  שנים  כמעט 20  להישפט,  נים 
יימצאו  ואם  ההרסנית,  המתקפה 
עונש  לקבל  צפויים  הם   - אשמים 
העתידי  למשפט  השימועים  מוות. 

מתוכננים לחודש הבא.
בשנת  בפקיסטן  נלכד  מוחמד 
2003 והועבר למתקן גואנטנמו בקו־
בה ובהמשך הואשם. אבל הניסיונות 
הנוס־ הארבעה  ואת  לדין  להעמידו 
בעבר  אמר  הפנטגון  התעכבו.  פים 
"מא'  אחראי  שהוא  הודה  שמוחמד 

עד ת'" למתקפות.

עורכי הדין של הקבוצה מנסים 
שהם  בווידויים  השימוש  את  לאסור 
טוע־ הם  בשנת 2006.   FBI-ל נתנו 
בבית  שמישים  לא  שהווידויים  נים 
משפט בגלל החקירות הקשות שבו־

צעו בנאשמים בזמן המעצר שלהם.
מוחמד טען שהוא עונה פעמים 
ומסמכים  בקובה  מעצרו  בזמן  רבות 
עונה  שהוא  מאשרים   CIA-ה של 
פעמים.  טביעה 183  המדמה  בצורה 
הארבעה האחרים, נחקרו גם על ידי 

.CIA-ה
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ועידת ה-G7: הרבה דיבורים, 
מעט מאוד מעשים

מכון גייטסטון מכון למחקר וצוות חשיבה אמריקאי, מפרסם את תובנותיו עד כמה רלוונטית פסגת 
ה-G7 בימינו

מ‡: יר‡ל לבי‡

המדינות  ארגון  ועידת  לכינוס  הרעיון 
צרפת  נשיא  של  מוחו  פרי  היה  המתועשות 
הכינוס  את  שאירח  ד'אסטן,  ז'יסקר  ואלרי 
השתתפו  בו   ,1975 בשנת  שלה  הראשון 
גרמניה  מערב  יפן,  איטליה,  בריטניה,  נציגי 
להתמ־ הייתה  המקורית  המחשבה  וארה"ב. 
קד בנושאים כלכליים גלובליים שעלו לאחר 
הגדולים  הנפט  ממשברי  שנוצר  המיתון 
שתיים  או  שנה  תוך  אך  העשור,  בראשית 
הפסגה החלה לכלול גם את קנדה ואת נציגי 
גם  דיוניה  את  והרחיבה  האירופית  הקהילה 
שנת  עד  משמעותיות.  פוליטיות  לסוגיות 
גוואדלופ,  באי  הפסגה  נערכה  בה   ,1978
ה-G7 הפכה למעין פרלמנט בינלאומי שמ־

תווה את הדרך לעולם כולו.
באחד מהפיתולים האירוניים הנפוצים 
חברי  ששאיפות  ככל  בהיסטוריה,  כך  כל 
וצמחו,  הלכו  בעולם  לשלוט   G7-ה קבוצת 
כך פחת הלך ופחת כוחה האמיתי להשפיע 
על מגמות גלובליות. כך למשל, חברי האר־
שברה"מ  בזמן  מנגד  אונים  חסרי  עמדו  גון 
בעצ־ התפרקה  ובהמשך  לאפגניסטן  פלשה 
כש־ או  התמוטטה  ורשה  ברית  כאשר  מה, 
השלטון  את  תפסו  הקיצוניים  הדת  כוהני 
באיראן, בזמן שסין הפכה למעצמה עולמית 
ועליית  התיכון  במזרח  המלחמות  ובמהלך 
חשוב  אולי  הבינלאומי.  האסלאמי  הטרור 
מהכל, הפרלמנט הבינלאומי לא שיחק כלל 
הד־ הטכנולוגית  המידע  במהפכת  תפקיד 
ימי  מאז  העולם  על  שעברה  ביותר  רמטית 

המהפכה התעשייתית.
לאחר נפילת ברה"מ צורפה גם רוסיה 
לארגון שהפך ל-G8, ושוב ל-G7 עם סילוק 
ועידות  הזמן,  עם  שנים.  חמש  לפני  רוסיה 
והזדמ־ ידידותי  למפגש  יותר  הפכו  הפסגה 
נות לצילום עבור מנהיגי המדינות החברות, 
וש־ רלוונטית  השפעה  בעל  לפורום  ופחות 
שנערכה  בפסגה  החדש.  העולם  על  ליטה 
המשתתפים  קיבלו  בצרפת,  בליון  ב-1996 
החלטות לגבי כמעט כל נושא תחת השמש, 
אך ידעו כי אין להם כל כוונה או יכולת לפ־

עול לפיהן באמת.
 G7-ה פסגת  רלוונטית  כמה  עד  אז 
בימינו? התשובה הקצרה היא: לא במיוחד. 
בפסגה  כאשר  יותר  ברורה  הפכה  זו  עובדה 
בקנדה בשנה שעברה אנגלה מרקל ועמנואל 
לגבי  טראמפ  דונלד  את  לחנך  ניסו  מקרון 
עובדות החיים הפוליטיות כפי שהם רואים 
אותן, רק כדי לספוג בתגובה סדרת התקפות 

אופייניות לנשיא האמריקני.
המפגש כולו הסתיים כפארסה כאשר 
טרודו  ג'סטין  הניסיון  חסר  הקנדי  הנשיא 
ההח־ את  והקריא  תעלול  עוד  לשלוף  ניסה 

שובב  בסגנון  הוועידה  של  הסופיות  לטות 
ומוחצן. כאשר טראמפ שמע על כך הוא כבר 
היה על סיפון מטוסו וצייץ בתגובה כי הוא 

דוחה לחלוטין את כל ההחלטות.
השבוע  בסוף  שנפתחה  הוועידה 
נושאים  בארבעה  להתמקד  אמורה  האחרון 
עיקריים. הראשון הוא המשך החיפוש אחר 
החדש  הדיגיטלי  בעולם  וסדר  חוק  של  סוג 
שמתעלה מעל גבולות מדינות הלאום ומפ־
האירו־ האיחוד  כמו  קבוצתיים  מוסדות  רק 
פי. כפי שנראה כרגע, סביר מאוד להניח כי 
שום דבר שייאמר או יוחלט בביאריץ ייצור 
לבי־ יעניק  או  הנושא  על  כלשהיא  השפעה 

רוקרטים בבירות העולם את ההשפעה עליה 
הם חולמים.

הוא  בוועידה  ידונו  בו  השני  הנושא 
כל  בטרור.  המלחמה  של  התמידי  הנושא 
בפסגות  שהתקבלו  ההחלטות  עשרות 
ה-G7 בנושא בעבר לא יושמו מעולם, ואר־
גוני טרור משגשגים כיום אף יותר מן הימים 
התפאר  שיראק  ז'אק  הצרפתי  הנשיא  בהם 
פני  מעל  אותם  ימחה  כי  ב-1996  בפסגה 

האדמה בתוך שנה או שתיים.
היא  ידובר  בה  השלישית  הסוגייה 
האירו־ איראן.  של  המתגברת  התוקפנות 
הבריטי  הממשלה  ראש  מלבד  אולי  פאים, 
מס  לשלם  להמשיך  שואפים  ג'ונסון,  הטרי 
שפתיים לעסקת הגרעין הגוועת אותה ירשו 
ממשבר  להימנע  בתקווה  אובמה,  מברק 
האירופי  האיחוד  התיכון.  במזרח  כולל 

הב־ ומסאגת  כלכלי  ממיתון  פגוע  במיוחד, 
יותר  רב  לחץ  להפעיל  עדיין  מהסס  רקזיט, 
את  חסר  זאת  עם  יחד  אך  האייתוללות,  על 
למ־ אמיתי  הצלה  גלגל  להציע  כדי  האומץ 
שטר הטובע בטהרן. ממשל טראמפ לעומת 
עצמו,  טראמפ  הנשיא  נכון  יותר  או  זאת, 
מכ־ הסנקציות  כיצד  ולהביט  לחכות  צריך 
ריעות אט אט את הרפובליקה האסלאמית.

משתתפי  מתכננים  בו  הרביעי  הנושא 
הוועידה לעסוק הוא מלחמת הסחר בין סין 
יכו־ אותו  דבר  כמעט  אין  כאן  גם  לארה"ב. 
על  להשפיע  כדי  לעשות   G7-ה חברי  לים 
על  שלא  ובטח  והאירועים,  העניינים  מהלך 
התוצאה. המציאות הכלכלית היא שקובעת 
את קווי המתאר למאבק המכסים של טרא־
מפ נגד סין, אשר בסופו של דבר מסבסד את 
נמו־ מוצרים  מחירי  דרך  האמריקני  הצרכן 

כים ורכישת אגרות חוב.
הזדמנות  גם  יספק  הנוכחי  המפגש 
טובה לבוריס ג'ונסון להתוודע לנשיא טרא־
מפ, בזמן שהוא פועל מול מקרון ומרקל כדי 
לקדם את יציאת בריטניה מהאיחוד האירו־
פי, ומנסה לפלס את דרכו מסבך קורי העכ־
ביש שהברקזיט הפך להיות בשנים האחרו־
נות. אך אחרי ככלות הכל, יתכן כי ההחלטה 
הקרובים  בימים  שתתקבל  ביותר  החשובה 
בביאריץ תהיה קביעת המועד והמקום לפ־
דרישתו  תענה  אם  וגם  הבאה,  בשנה  סגה 
של טראמפ לצרף את סין לארגון, לא נראה 

שיהיה בכך להשיב לו את הרלוונטיות.

נאורו הכירה 
בירושלים 

כבירת ישראל
מדינת האי הזעירה באוקיינוס השקט היא המדינה 
הרביעית המכירה  בבירת ישראל • לנאורו מושב 

באו"ם ומתגוררים בה 10,000 בני אדם

מ‡ פ. יוחנן

תכיר  כי  הודיעה  נאורו 
יש־ מדינת  כבירת  בירושלים 
די־ פעילות  לאחר  זאת  ראל. 
משרד  של  מאומצת  פלומטית 
קונסול  ושל  הישראלי  החוץ 
דוד  בישראל,  נאורו  של  הכבוד 

בן בסט.
משרד  הדיווחים,  פי  על 
לשגרי־ מקום  לנאורו  יקצה  החוץ 
נאורו  של  ההכרה  בירושלים.  רות 
בבירה הישראלית פורסמה על ידי 
בא־ הזעירה  המדינה  של  נציגותה 
ידי  על  המאוחדות,   האומות  רגון 

שגרירתה, מרלן אינמווין מוזס.
באחרונה  ביקרה  מוזס 
בארץ ונפגשה עם שר החוץ, יש־
בתגו־ ירושלים.  בבירה  כץ,  ראל 
בה להכרזה מסר השר ישראל כץ 
"אני מברך על החלטתה החשובה 
של נאורו להכיר בירושלים  כבי־

רת ישראל".
שמבשיל  נוסף  מהלך  "זהו 
ההכרה  לאחר  פירות.  ונושא 
טרא־ הנשיא  של   ההיסטורית 
נוספות  מדינות  בירושלים,  מפ 
הזה.  החשוב  הצעד  את  עושות 

המדי־ מעמדה  את  לחזק  נמשיך 
לפעול  נמשיך  ירושלים!  של  ני 
להכרה  נוספות  מדינות  להביא 
בירושלים",  נציגויות   ולפתיחת 

הוסיף השר כץ.
שבה  אי  מדינת  היא  נאורו 
מ-10,000  יותר  קצת  מתגוררים  
בני אדם. למרות גודלה הזעיר, גם 
השקט,  האוקיינוס  למדינות  ביחס 
באו"ם.  במושב  מחזיקה  נאורו 
נאורו לא משתמשת במטבע משלה 
וכלכלתה  אוסטרלי,  בדולר  אלא 
מתקני  על  רבה  במידה  נסמכת 
בש־ אוסטרליה  שמחזיקה  גירוש 

טחה.
גרמה  אינטנסיבית  כרייה 
הקטן,  באי  קשה  קרקע  לשחיקת 
מצליחה  חקלאות  מאוד  ומעט 
מכך,  כתוצאה  במקום.  להתקיים 
להסתמך  נאלצת  המרוחקת  נאורו 
על  ורק  אך  המזון  בתחום  כמעט 

יבוא.
שינוי  לאחרונה  ראתה  נאורו 
המ־ כשנשיא  משמעותי  פוליטי 
בבחירות  הודח  ווקה,  בארון  דינה, 
ליונל  האופוזיציה  איש  ידי  על 
אינגימאה, אחרי כמעט עשר שנים 

בשלטון.

mailto:mikraot.g@gmail.com
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טראמפ על שיגור לוויין כושל של 
האיראנים: "לא מעורבות שלנו"

נשיא ארה"ב פרסם צילום לוויין המציג את הנזקים באתר השיגור האיראני • התמונה לא פורסמה 
במקור אחר וייתכן שמדובר בתצלום מסווג

מ‡ פ. יוחנן

טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
כאתר  שנראה  מה  של  לוויין  תצלום  פרסם 
שבו נכשל ניסיון השיגור של הלוויין האירא־

ני, וטען כי למדינתו אין קשר לכשלון.
בתאונה  מעורבת  הייתה  לא  "ארה"ב 
האחרונות  ההכנות  בזמן  הקטסטרופלית 
לשיגור הלוויין Safir SLV באתר סנמן 1 
באיראן", כתב. "אני מאחל לאיראן בהצלחה 

בבירור של מה שהתרחש באתר 1".
בתמונה שצירף לציוץ, ניתן לראות את 
במה־ לכאורה  שנפגעו  השיגור  וכן  הרכבים 
לך ניסיון השיגור הכושל. מקור התמונה לא 
ידוע, שכן זו הפעם הראשונה שבו היא פור־
סמה, ורבים תוהים אם מדובר בחשיפה של 

מידע מסווג מצד נשיא ארה"ב
של  והטכנולוגיה  התקשורת  שר 
איראן, מוחמד ג'וואד אזרי ג'אהרומי, הכיש 

לא  אך  נהרס,  הלוויין  לפיהם  הדיווחים  את 
"מסת־ לכאורה.  הכושל  לשיגור  התייחס 
השלישי  הניסיון  לפיהם  דיווחים  שהיו  בר 
בטוויטר.  כתב  נכשלו",  לחלל  לוויין  לשגר 
כעת  ונמצא  טוב,  במצב  נאהיד 1  "למעשה, 
במעבדה. כתבים מוזמנים לבקר במעבדה". 
לאחר מכן הוזמנו כתבים למעבדה, שם הוצג 

לכאורה הלוויין כשהוא שלם וללא פגע.
בניסיון  ונכשלה  ניסתה  כבר  טהראן 

לשגר לוויין לחלל בינואר ובפברואר.
שקיימו  עיתונאים  מסיבת  במהלך   
הצ־ ועמיתו  טראמפ  הנשיא  שעבר  בשבוע 
"יש  הראשון:  הצהיר  מקרון,  עמנואל  רפתי 
סיכוי טוב שאיפגש בעתיד עם נשיא איראן, 
חסן רוחאני". זאת, יממה בלבד לאחר שסי־

רב להיפגש עם שר החוץ האיראני, מוחמד 
בוועידת  פתע  לביקור  שהגיע  זריף,  ג'וואד 
צעד  בכל  אותי  עדכן  "מקרון   ."7 ה-"ג'י 

אתמול. לא חשבתי שזה יהיה נכון להיפגש 
בה־ אותי  עדכן  מקרון  אבל  זריף,  עם  אמש 

כול".
"לאיראן יש פוטנציאל גדול. אנחנו לא 
מחפשים שינוי משטר, זה קרה שם בעבר", 
אומה  להיות  יכולה  "איראן  טראמפ.  אמר 
גרעי־ נשקים  לה  שיהיו  אסור  אבל  גדולה 
קצר  זמן  תוך  להסכם  להגיע  אפשר  ניים. 

– אם הנסיבות יהיו מתאימות אסכים לזה".
הגרעין  להסכם  שנכנסו  "המדינות 
יותר ויותר מהן מסכימות איתי", טען טרא־
מפ על אף שמדינות רבות, בראשן האיחוד 
ההסכם.  עזיבת  על  אותו  ביקרו  האירופי, 
"אני חושב שיום אחד יגידו תודה, כי עשינו 
רוחאני,  את  מכיר  לא  אני  הנכון.  הדבר  את 
שהוא  חושב  אני  מצוין.  ונותן  נושא  הוא 
רוצה  שאיראן  חשוב  ואני  להיפגש,  ירצה 

לסדר את המצב הזה".

מהפכת מוניות השירות: איפה 
יעברו הקווים החדשים

אילת, תל–אביב–טבריה, אריאל–תל–אביב; אלה רק חלק מהקווים החדשים של מוניות השירות עם 
תשלום ברב–קו שיחלו לפעול ב–2021

מ‡ פ. יוחנן

לאילת  רמון  משדה  שירות  מוניות 
ועד מחסום טאבה, שיקצרו את זמן הנסיעה 
הבשורות  אחת  הן  החדש,  הדרומי  מהשדה 
האר־ השירות  מוניות  קווי  במפת  הטמונות 
ציים שסוכמה לאחרונה במשרד התחבורה.
המשרד הכריז כבר לפני שנה על רפו־
רמת מוניות השירות, שאמורה להגדיל את 
מספרן מ־800 ל־2,500 ב־110 קווים וכוללת 
הש־ באמצע  הנסיעות  על  לשלם  אפשרות 

בוע באמצעות הרב־קו.
כך, למשל, יתחילו לפעול קווים מתל־
לת"א  מאריאל  עפולה,  דרך  לטבריה,  אביב 

וממודיעין לת"א, בנוסף לקווים קיימים כמו 
שירות  קווי  שני  וירושלים־ת"א.  חיפה־ת"א 

יחברו את ירושלים ומודיעין.
 גם האפשרות להגיע לנתב"ג תתוגבר, 
וירושלים  מת"א  חדשים  שירות  קווי  עם 
הזמנה),  לפני  שירות  קו  כיום  פועל  (שבה 

ומרחובות, נס־ציונה וראשל"צ.
 קווים אחרים ישרתו מוקדי תעסוקה: 
אריה  ולקריית  להוד־השרון  מכפר־סבא  קו 
רוטשילד  ולאזור  להרצליה  מרעננה  בפ"ת, 
בת"א, ובירושלים מגילה דרך גבעת רם להר 

חוצבים.
חד־ קווים  יקבלו  ושומרון  יהודה  גם   
לי־ עציון  ומגוש  לת"א  מאריאל  כמו  שים, 

מסלולים  באותם  אוטובוס  קווי  רושלים. 
ממוגני  אוטובוסים  באמצעות  מופעלים 
כזאת  דרישה  תהיה  אם  ברור  לא  עוד  ירי. 
גם ממוניות שירות מקבילות. מנגד, מועצת 
חריש, למרות קשיי התנועה אליה והמחסור 
מפת  על  מופיעה  לא  עדיין  אוטובוס,  בקווי 

קווי השירות של משרד התחבורה.
רק  לפעול  יתחילו  מהקווים  רבים   
ההפ־ ב־2021, משום שטרם פורסמו מכרזי 
עלה שלהם. אף ששר התחבורה הקודם יש־
ראל כץ הכריז על הרפורמה עוד ביוני 2018, 
במתכונת  לפעול  בינתיים  החל  אחד  קו  רק 
החדשה עם תשלום ברב־קו, וגם הוא חידוש 

של קו קיים — קו 4 בת"א.

יינות מסדרת 'סלקטד' 
של 'יקבי כרמל' 

זכו לציונים גבוהים 
בתחרויות יין בינלאומית

 SELECTED מסדרת יינות 
האהובה של 'יקבי כרמל' זכו בציונים 
מו־ יין  בתחרויות  במיוחד  גבוהים 
 DECANTER מגזין  של  בילות 
 Wine Enthusiast ומגזין הנחשב, 
היוקרתי. האחרון אף זיכה את יינות 
 BEST BUY בציון  גם  הסדרה 
לק־ ביותר  הטובים  היינות  ברשימת 
ביותר  המלאה  התמורה  ובעלי  נייה, 
הינם  הזוכים  סלקטד  יינות  למחירם. 
סלקטד קברנה סוביניון 2017 וסלק־

טד סובניון בלאן 2018. 
הינו   DECANTER מגזין 
והמ־ החשובים  היין  ממגזיני  אחד 
לשנה,  אחת  בעולם.  ביותר  שפיעים 
עורך המגזין את תחרות היין הבינ"ל 
היין  מתחרויות  אחת   :DWWA
ובה  ביותר  והנחשקות  היוקרתיות 
בעולם,  היקבים  מיטב  משתתפים 
מהמדליות,  באחת  לזכות  בתקווה 
ומקצו־ איכות  של  חותמת  שמהוות 

עיות בין לאומית ביין.
זוכה  סוביניון,  קברנה  סלקטד  
 DWWA ה  בתחרות  לשבח  ציון 
רבים  מתחרים  עקף   ,2019 לשנת 
יוצא  יין  והוא  העולם  מרחבי  וטובים 
למ־ והתמורה  איכותו  מבחינת  דופן 

חיר שהוא מעניק.
זוכה  בלאן,  סוביניון  סלקטד 
 DWWA ה  בתחרות  ארד  מדליית 
הישראלי  היין  הוא   ,2019 לשנת 
לכ־ שזכה  שלו  המחיר  ברמת  היחיד 
בוד שמעטים זוכים לו ועקף מתחרים 
רבים וטובים מרחבי העולם.  זהו יין 
מיטבית  בצורה  שמבטא  מרענן  לבן 
את אזורי הגידול הישראליים ועל כך 

זכה להכרה בין-לאומית.

 ,Wine Enthusiast מגזין 
היין  מגזיני  משלושת  לאחד  נחשב 
המפורסמים ביותר בארה"ב. במדרי־
השנים,  לאורך  המגזין  של  הקניה  כי 
יינות  מ-153,000  למעלה  מקוטלגים 
לאורך  שנלגמו  העולם  רחבי  מכל 
השנים ע"י צוות פאנל טועמי המגזין.

רן אסא מנהל השיווק של יקבי 
מצט־ המכובדות  הזכיות   " כרמל: 
כרמל  יקבי  של  זכיות  לשורת  רפות 
של  זכיות  סך  עם  האחרונה,  מהשנה 
37 מדליות וציונים עד כה. תחרויות 
ו   DECANTER מגזיני  של  היין 
תחרויות  הינן   Wine Enthusiast
גאים  ואנו  בעולם,  המובילות  היין 
ומתרגשים מהזכיות המעולות, המח־
זקות אותנו להמשיך ולייצר יין איכו־
תי שמביא גאווה ליינות הישראלים".
סדרת  היא  סלקטד  סדרת 
בישראל,  ביותר  הנמכרת  היינות 
וזנים:  יינות  של  עשיר  מגוון  וכוללת 
ומוסקטו.  סמוקים  לבנים,  אדומים, 
סוביניון,  קברנה  האדומים:  היינות 
אדום  מרלו,  מרלו,  סוביניון  קברנה 
חצי יבש. יינות לבנים ורוזה: אמרלד 
בלאן,  סוביניון  קולומברד,  ריזלינג 

רוזה ומוסקטו (מבעבע).
ניתן להשיג ברשתות ובחנויות 

המובחרות.
מהד־ בד"ץ  בהשגחת  כשרות: 

רין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

איום על ישראל? איראן 
הציגה כטב"מ חדש

לאחר הפרסומים על סיכול פיגוע של כוח קודס 
באמצעות רחפנים, מערכת הביטחון האיראנית הציגה 

את הכטב"מ קיאן
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פי־ של  הסיכול  רקע  על 
איראן  ישראל,  נגד  רחפנים  גוע 
חשפה את מה שהיא מגדירה הדור 
החדש של כלי טיס בלתי מאוישים 
ברמת  המצטיין  "קיאן"  המל"ט   –
במטרות.  פגיעה  של  גבוהה  דיוק 
המל"ט נחשף בטקס מיוחד שנערך 
האווירית  ההגנה  מפקד  בנוכחות 

באיראן, גנרל עלירזה סבאהיפרד.
שהכלי  בטקס  אמר  הגנרל 
בשני  מיוצר  החדש  מאויש  הבלתי 
דגמים, ומיועד למשימות של סיור, 
"קיאן"  מודיעין.  ואיסוף  תצפית 

וטכ־ מומחים  ידי  על  כולו  פותח 
נאים איראניים במשך כשנה. מפקד 
כי  ואמר  הוסיף  האווירית  ההגנה 
לפגוע  מסוגל  החדש  "הכטמ"מ 
ארצנו".  לגבולות  שמעבר  במטרות 
הוא הרחיב את הדיבור על הישגים 

נוספים של איראן בהגנה אווירית.
האירא־ הידיעות  סוכנות 
ההגנה  מערכת  כי  מסרה  "מר"  נית 
BAVAR 373 היא כולה הישג של 
וכי  מקומית-איראנית  טכנולוגיה 
שעוצמתה  ומדגישה  חוזרת  טהרן 
המדינה  על  להגן  נועדה  הצבאית 
על  מאיימת  ואיננה  איומים  מפני 

אחרים.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

משבר הברקזיט: 

הושהתה עבודת הפרלמנט הבריטי
המלכה אישרה את בקשתו של רה"מ ג'ונסון שיזם את המהלך במטרה למנוע  מהאופוזיציה לסכל 

פרישה מהאיחוד ללא הסכם 
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הפוליטי  במשבר  דרמטית  התפתחות 
מפתיע  במהלך  הברקזיט.  סביב   בבריטניה 
ביקש  רה"מ השמרני בוריס ג’ונסון מהמלכה 
אליזבת' השנייה להשעות את עבודת הפר־
ספורים  ימים  כחודש,  למשך  בלונדון  למנט 
הנבחרים  בית  של  הקיץ  פגרת  תום  לאחר 

בשבוע הבא.
והשהיית  בקשתו  את  אישרה  המלכה 
לתוקפה  להיכנס  אמורה  הפרלמנט  עבודת 
חברי  אם  זאת,  בספטמבר.  ל-12  ה-9  בין 
הפרלמנט מהאופוזיציה לא יצליחו לפני כן, 
בעזרת מורדים מהמפלגה השמרנית, לחסום 
את תוכניותיו של  ג'ונסון באמצעות הליכים 
משפטיים, פרלמנטריים או הפלת הממשלה 
הפרל־ עבודת  בהשעיית  מדובר  השמרנית. 

מנט הארוכה ביותר בתולדות בריטניה.
לצמ־ היא  ג'ונסון  של  המהלך  מטרת 
צם את יכולתם של חברי הפרלמנט  למנוע 
האיחוד  עם  הסכם   ללא  הברקזיט  יישום 
בכך,  הקרוב.  באוקטובר   ב-31  האירופי 
מקווה ג'ונסון להגביר את הלחץ על האיחוד 
האירופי, כדי לחייבו  להסכים לשינוי תנאי 
הסכם הברקזיט שגובשו ע"י רה"מ הקודמת, 

תרזה מיי.

כראש  ג'ונסון  של  מינויו  מאז 
התארג־ על  הידיעות  התרבו  ממשלה 
מהאופוזיציה  פרלמנט  חברי  של  נויות 
תום  עם  מיד  להעלות  השלטון  וממפלגת 
הצעות  הבא  שלישי  ביום  הקיץ  פגרת 
חוק,  שימנעו ברקזיט ללא הסכם. מאחר 

השמרנית   הסיעה  מחברי  עשרות  שכמה 
הצעות  הסכם,  ללא  לברקזיט  מתנגדים 
עלולות  הממשלה  ראש  לחישוק  חוק 
לגרום  ובכך  קולות  ברוב  להתקבל  היו 
להארכת המבוי הסתום סביב תנאי עזיבת 
ג'רמי  הלייבור,   מנהיג  האירופי.  האיחוד 
בראש  לעמוד  נכונותו  על  הצהיר  קורבין, 
מורדים  אם  לאומית  חירום  ממשלת 
את  להפיל  לאופוזיציה  יסייעו  שמרנים 

הממשלה.
השעיית עבודת הפרלמנט עוררה  בי־
קורת קשה ביותר כלפי ג'והנסון, שהואשם 
בדמוקרטיה  קשה  בפגיעה  האופוזיציה  ע"י 

ובגרימת משבר  תחוקתי. 
נר־ לתמיכה  זוכה  ג'ונסון  זאת,  עם 
החלטת  השמרנים.  בשורות  למדי  חבת 
ההשעיה היא חוקית. אם היא תצא לפועל,  
יתכנס הפרלמנט מחדש ב-14 באוקטובר, 
מנהיגי  פסגת  כינוס  לפני  ימים  שלושה 
עתיד   על  מכריע  לדיון  האירופי  האיחוד 
המלכה  הפרלמנט,  חזרת  עם  הברקזיט 
אליזבת תישא נאום בו היא תפרט את קווי 
הפרלמ־ וצירי  ג'ונסון  ממשלת  של  המצע 
בידי  שיותיר  הנאום,  על  בדיון  יפתחו  נט 
הצירים ימים ספורים בלבד  לנסות למנוע 

עת הברקזיט. 

איראן: חלה התקדמות בדיונים עם 
צרפת בנוגע להסכם הגרעין

דובר הממשלה הצהיר שהמגעים בין המדינות ממשיכים. עם זאת, אמר כי "נתרחק משמעותית 
מההסכם אם אירופה לא תוכל להציע תנאים חדשים" • 
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"חלה  כי  אמר  צרפת  ממשלת  דובר 
התקדמות בדיונים עם צרפת בנוגע להסכם 
הממשלה  דובר  הבהיר  זאת,  עם  הגרעין". 
מהסכם  משמעותית  תתרחק  "טהראן  כי 
הגרעין אם אירופה לא תוכל להציע תנאים 

חדשים".
אמר  איראן  ממשלת  דובר  לכך,  נוסף 
חזקים  "בצעדים  לנקוט  מוכנה  מדינתו  כי 
התחייבותה  את  להפחית  במטרה  יותר" 
בהסכם הגרעין: "איראן מוכנה להפחית את 
התחייבויותיה אם אירופה לא תגלה מספיק 
כדי  יותר  חזק  ויהיה  תוכנן  הצעד  נחישות. 
לבין  איראן  של  זכויותיה  בין  איזון  ליצור 

ההסכם".
בתוך כך, מפקד בחיל הים של בריטניה 
אמר היום כי משמרות המהפכה האיראניים 
כ-115  המלכותי  הצי  ספינות  עם  התעמתו 
פעמים מאז תחילת חודש יולי, כאשר כמעט 

כל יום התרחש אירוע מסוג זה.
הבין- הסוכנות  הודיע  שישי  ביום 
לאומית לאנרגיה אטומית כי לאחר ביקורת 
להעשיר  ממשיכה  איראן  כי  עלה  שערכה, 
אורניום ברמה נמוכה ברמה החורגת מהמו־
תר בהסכם הגרעין שנחתם ב-2015. כזכור, 
בחודש יולי הודיעה סוכנות האטום האירא־

קילוגרמים   202.8 סף  את  חצתה  כי  נית 
קילוגרמים   205 בידיה  היו  כאשר  המותר, 
עמדה  מכן  לאחר  ימים  עשרה  החומר.  של 
הודיעה  וכעת  קילוגרמים,   213 על  הכמות 
הסוכנות כי יש במתקני טהראן 240 קילוג־

רמים של אורניום מועשר ברמה נמוכה.
ראש  שוחח  יום,  באותו  יותר  מוקדם 
נשיא  עם  בטלפון  נתניהו  בנימין  הממשלה 

למקרון  אמר  נתניהו  מקרון.  עמנואל  צרפת 
כי "זה בדיוק הזמן הלא נכון לדון עם איראן, 
בעת שהיא מגבירה את התוקפנות באזור", 
והצהיר כי מי שנותן חסות לתוקפנות ולה־
ראש  הוסיף  עוד  חסין.  יהיה  לא  תחמשות 
מפני  עצמה  על  תגן  "ישראל  כי  הממשלה 
בנשק  התחמשות  ותמנע  נגדה,  ההתקפות 

קטלני מאויביה שמבקשים להשמידה".

הצלחה מדהימה 
לחופשת 

'קיץ בעננים 
2 עם קוקה-

קולה בבנסקו 
שבבולגריה! 

חמשת המשפחות הזוכות נהנו מחופשה חוויתית 
ומלאה באטרקציות, פינוקים ומתנות באוירה 

תורנית ומרוממת

חרי בכ :‡מ

המאושרות  המשפחות  חמש 
שזכו בפעילות קיץ בעננים 2 חזרו 
נשכחת  ובלתי  חלומית  מחופשה 
חוויות  עמוסי  שבבולגריה  בבנסקו 

והפתעות.
לע־ שבחרו  המשפחות 
הפעילות,  במסגרת  טוב  שות 
תוכניות  של  ימים  מחמישה  נהנו 
בנופים  השעון  סביב  ואטרקציות 
הק־ הנופש  עיירת  של  המרהיבים 
תו־ ובהווי  בבולגריה  בנסקו  סומה 

רני למהדרין.
החופשה החלה בקבלת פנים 
מארז  עם  התעופה  בשדה  חמה 
קו־ מצוות  לדרך  צידה  של  מפנק 
קה-קולה, לאחר הטיסה נסעו הזו־
למהדרין  וכשר  בוטיק  למלון  כים 

בעיירת הנופש בנסקו.
של  העשירה  בתוכנייה 
החופשה הושקע תכנון רב וחשי־
בה על כל פרט והיא כללה נסיעה 
גלישה  קסומים,  בנופים  ברכבל 
במעיינות  רחצה  מים,  במגלשות 
חב־ פארק  בהפרדה,  חמים  מים 
לים ייחודי ומאתגר, טיול ג'יפים 
בבית  ותפילה  סיור  אקסטרימי, 
בסופיה,  והעתיק  הגדול  הכנסת 
את־ משחקים  סוסים,  על  רכיבה 
הדובים  בפארק  ביקור  גריים, 

ועוד.
התקיימו  הנופש  ימי  בכל 
תורה  שיעורי  במניין,  תפילות 
עשירות  וארוחות  בשירה  מלווים 
משגיח  בפיקוח  למהדרין  גלאט 

כשרות ששהה במקום.
הפת־ משפע  נהנו  הנופשים 
הנו־ ימי  כל  במהלך  ופינוקים  עות 
הק־ לפרטים  עד  חשיבה  עם  פש 

החופש  את  להם  ליצור  כדי  טנים 
המושלם על כל המשתמע.

חזרו  המאושרים  הזוכים 
ציינו  הם  חוויות.  מלאי  לארץ 
הנעימה  האווירה  את  לשבח 
והמלוכדת, הארגון המופתי והמ־
על  קוקה-קולה  צוות  של  חשבה 
מהנופשים  אחד  כל  של  הנאתו 
האדירה  וההשקעה  אישי  באופן 
ומותאם  מהודר  נופש  בהפקת 
הג־ בסטנדרטים  החרדי  לציבור 

בוהים ביותר.
קהל  מנהלת  בוימל,  יעל 
חרדי, קוקה-קולה ישראל מסכמת 
התרגש־ השנה  "גם  החוויה:  את 
המשפחות  חמשת  את  לראות  נו 
ולהשפיע  לתרום  שבחרו  הזוכות 
על הסביבה במעשי חסד מיוחדים, 
מתר־ בחופשה,  רגע  מכל  נהנות 
המעניקות  חוויות  וצוברות  עננות 
להן כוחות מחודשים לקראת הזמן 

והשנה החדשה. 
דגלה  על  חרטה  קוקה-קולה 
אנשים  בין  החיבור  את  להעצים 
הדדית.  ועזרה  נתינה  באמצעות 
הפעילות זכתה להצלחה רבה וקב־
לנו הדים נרגשים מכל רחבי הארץ. 
אלפי  נעשו  הפעילות  בעקבות 
מיזמים  הוקמו  חסד,  של  מעשים 
מבחי־ וזוהי  הציבור  למען  נפלאים 
נתנו הזכייה הגדולה ביותר- להיות 
בחירות  הרבה  לכל-כך  שותפים 
להרבות  בכדי  טוב  ועשיית  טובות 

טוב וחסד בעולם. 
לאלפי  מודה  קוקה-קולה 
ומאחלת  בפעילות  המשתתפים 
להם להמשיך ולהפיץ טוב וליהנות 
קוקה-קו־ של  נוספות  מפעילויות 

לה -הטעם האמיתי".
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המנגינה שלא נגמרת

הצלחה חסרת תקדים 
לנופש בין הזמנים מושלם 

במלון 'כינורות' טבריה
מאות נופשים מרוצים החליפו כוחות ויצאו עם טעם של עוד מנופש מופלא 

ב'כינורות' * הנופשים נהנו מחוויה מוזיקלית, חוויה משפחתית וחוויה 
קולינרית וכבר מבטיחים את מקומם גם בפעם הבאה

חרי בכ :‡מ

מתחילות  משפחות  מאות 
בכו־ אלול  זמן  את  הללו  בימים 
רעננים  בכוחות  מחודשים,  חות 
שסיימו  אחרי  רגועה  ובנפש 
נופש מיוחד ובלתי נשכח במלון 

'כינורות' בטבריה.
בחרו  משפחות  מאות 
על  להתפשר  שלא  שנה  כמידי 
לחופ־ הן  גם  והצטרפו  מאומה 
שה בה נהנו גם מרוגע ונופש, גם 
המשפחה  לכל  פעילויות  משפע 
גבוהה,  קולינרית  מחוויה  וגם 
מנות  שפע  עם  מושלם  ממטבח 
מאיר  השף  ידי  מעשה  גורמה 
הכשרות  תחת  והכל  איפרגן 
הח־ העדה  בד"ץ  של  המהודרת 

רדית ירושלים.
הנופש  המסורת,  כמיטב 
נערך במתכונת עשירה, ללא רגע 
פנוי... סדנאות ותכניות עשירות 
בין  המשפחה.  לכל  ומגוונות 
עם  חיימוביץ  ניר  הופיעו  היתר 
אבא  ר'  מרהיב,  טלפתיה  מופע 

במופעי  הלוי  עופר  ור'  טורצקי 
וכן  "קליקרים  מופ  אפ,  סטנד 
טבריה,  בחמי  חוויתיות  תכניות 

רפטינג וטיולי ג'יפים.
נהנו  'כינורות'  מלון  אורחי 
השנה גם מחווייה מוזיקלית בלתי 
בהיכל  מרכזי  אירוע  עם  פוסקת 
מקו־ כ-700  המכיל  שטרית'  'יד 
הזמר  ענק  עם  ענק  בהופעת  מות 
החסידי מוטי שטיינמץ, רובי בנט 
ידידים  מקהלת  עם  ותזמורתו 
בניצוחו של יעקב רוטבלט והזמר 
עוד  נערך  בנוסף  רוזנברג.  משה 

מופע בהיכל 'יד לבנים' המכיל
 כ- 350 מקומות עם  ענק 
גריינמן  שמואל  הקומזיצים 
לאופר  אלי  הקלידים  כשעל 

והסקסופון חיים קירשנבוים 
אז  הספיק,  לא  זה  כל  ואם 
חוויה  לעוד  דאגו  המלון  הנהלת 
עם  המלון  לאורחי  מוזיקלית 
הקלידן יענקי רובין בהשתתפות 
והסקסופון  גרינבוים  קובי  הזמר 
הקסומה  המנגינה   . בנדר  ארלה 

ממשיכה  והיא  נפסקה  לא  הזאת 
ללוות אותם בכל השנה.

בטבריה,  כינורות  מלון 
הינו המקום האידיאלי והמועדף 
עבור קהל יראי ה' המקפידים על 
למ־ המבקשים  כבחמורה,  קלה 
ראוי.  במקום  ומרגוע  נופש  צוא 
ליהנות  לאורחיו  מציע  המלון 
חלומית,  משפחתית  מחופשה 
 112 כוכבים,  חמישה  של  ברמה 
אול־ פרמיום,  סוויטות  חדרים, 

שחיה,  בריכת  אירועים,  מות 
מתחם ספא, חדר כושר ועוד. 

כמידי קיץ, מאות משפחות 
על פחות מחופשה  לא התפשרו 
רוגע,  בין  המשלבת  מושלמת, 
קולינרית  חווייה  מחיר,  איכות, 
גם  המשפחה.  לכל  קיץ  וחווית 
עם תום בין הזמנים, ממשיך המ־
ולה־ אורחיו  לרשות  לעמוד  לון 
לגוף  ורוגע  מושלם  נופש  עניק 

ולנשמה בכל ימות השנה.
חייגו  שלכם,  הבא  לרוגע 

עכשיו: 04-950-9000

מהפכת הקירוב בשליחות מרן זיע"א 
ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי בפתיחת שנת הלימודים ב'כאייל תערוג': 
לא יאומן איך השליחות של מרן הרב עובדיה יוסף זיע"א יצרה את 

המהפכה הגדולה שאנחנו רואים היום בדרום ירושלים 
הגאון רבי אייל עמרמי שליט"א נשיא המוסדות: ח"כ מלכיאלי הוא ציר נאמן לשולחו בפעילות למען מוסדות הקירוב 

חרי בכ :‡מ

מש"ס,  מלכיאלי  מיכאל  הרב  ח"כ 
בחר לפתוח את שנת הלימודים במוסדות 
'כאייל תערוג' בשכונת הר חומה בירוש־
עמרמי  אייל  רבי  הגאון  שבנשיאות  לים 
תלמי־ אלפי  לומדים  במוסדות  שליט"א. 
דים של המשפחות שהתקרבו לתורה ומ־
והולכת  הגדלה  קהילתו  על  ונמנים  צוות 
של הגאון רבי אייל עמרמי שאליהם מצ־
טרפות משפחות רבות נוספות ששולחות 
הטוב  השם  בשל  למוסדות  ילדיהם  את 

שרכשו לעצמם לאורך השנים. 
במעמד הפתיחה התייחס חבר הכ־
בשנים  שחולל  למהפכה  מלכיאלי  נסת 
האחרונות הרב עמרמי בשכונת הר חומה 
בר־ נוספים  ובמקומות  בפרט  בירושלים 
הקהילה  את  רואים  'שאנחנו  הארץ:  חבי 
הגדולה של 'כאייל תערוג' שהיא צומחת 

אנחנו  ב"ה,  גדלים  והמוסדות  ופורחת 
הגדולה  המהפכה  את  להבין  מצליחים 
התחיל  הכול  כאן.  מחולל  עמרמי  שהרב 
עובדיה  רבינו  הגאון  מרן  של  בשליחות 
אייל  רבי  הגאון  את  ששלח  זיע"א  יוסף 
הקי־ של  המהפכה  את  להתחיל  עמרמי, 
לערים  גם  וגדלה  גדלה  היא  והיום  רוב 
מוסדות  השנה  נפתחו  שבהם  אחרות. 
'כאייל תערוג'. אנו תפילה שהקב"ה ייתן 
ולהגדיל  להמשיך  המוסדות  לנשיא  כוח 

תורה ולהאדירה".
אייל  רבי  הגאון  המוסדות  נשיא 
מל־ הרב  הכנסת  'חבר  שליט"א:  עמרמי 
מועצת  לשולחיו  נאמן  ציר  הוא  כיאלי 
התו־ חכמי  מועצת  ונשיא  התורה  חכמי 
כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  רה 
שליט"א, שמוסר את נפשו למען מוסדות 
חב־ ויתר  הכנסת מלכיאלי  חבר  הקירוב. 

עו־ דרעי  הרב  השר  והיו"ר  למפלגה  ריו 
שים כל שביכולתם למען יוכלו המוסדות 
לפרוח ולשגשג ולזכות למבנים של קבע 
לה־ תורה  התלמוד  תלמידי  יוכלו  שבהם 
תחנך לתורה ויראת שמים מתוך הרחבת 

הדעת".
המו־ להנהלת  הודו  רבים  הורים 
ההשקעה  על  המוסדות  ולנשיא  סדות 
המוסדות,  ושגשוג  בפיתוח  הגדולה 
התל־ במספר  והגידול  התרחבות  לאור 
מידים בתלמוד תורה ובבית ספר לבנות. 
שהתקבל  מאישור  סיפוק  הביעו  ההורים 
לאחרונה בעיריית ירושלים לתקצב ב-20 
מיליון שקלים את בניית מבנה הקבע של 
בפעילות  שהושג  תקציב  תורה,  התלמוד 
אב־ הרב  העיר  ראש  סגני  של  משותפת 
ובתמיכת  כהן  חיים  והרב  בצלאל  רהם 

ראש העיר משה ליאון.

אאוואו חייגו ל: 053-3194968
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ביוזמת קרן דניאלי ובשיתוף מכבי

בוחרים את רופא המשפחה 
שמגיעה לו תודה

בשנת 2018 מכבי הובילה בבחירת הרופאים. מטעם מכבי נבחרו ד"ר גיל פלדמן, ד"ר מודי אגם, ד"ר 
פנינה בסרגליק שקיבלו אות הצטיינות מטעם קרן דניאלי

חרי בכ :‡מ

מכירים רופא משפחה יוצא דופן? כזה 
ואדיבות  רגישות  אכפתיות,  לשלב  שיודע 
דניאלי  קרן  מתפשרת?  בלתי  מקצועיות  עם 
בשיתוף מכבי בפעילות מזמינים אתכם לומר 
את  ולבחור  שלכם  המשפחה  לרופא  תודה 

הרופא המסור של המדינה לשנת 2019
המליצו על רופא המשפחה שלכם בט־
המוצבות  בקלפיות  או   03-3065555 למסר 
המסור  הרופא  את  ובחרו  החולים  בקופת 

לשנת 2019. 
פרס דניאלי מוענק זו השנה השלישית, 
בשיתוף עם משרד הבריאות, כדי להנציח את 
היתה  דניאלי  ע"ה.  זוננפלד  דניאלי  של  זכרה 
האונקולוגית  במחלקה  מצטיינת  שירות  בת 
במרץ  ונהרגה  לילדים,  שניידר  החולים  בבית 
שחזרה  בעת  דרכים  בתאונת   20 בגיל   ,2015
ללמוד  תכננה  דניאלי  במחלקה.  ממשמרת 
רפואה, וכדי להנציח את זכרה ופועלה, החלי־
טה המשפחה להקים את קרן דניאלי לרפואה 
עם לב. השנה הוחלט להתמקד בתחום רפואת 

הרופא/ את  נס  על  להעלות  בכדי  המשפחה, 
אדיבות,  על  בדגש  ביותר  המסורים  רופאה 

רגישות ומקצוענות ללא פשרות.
הענקת הפרס נועדה להעצים את המו־
טיבציה בקרב כלל הרופאים והאחיות לשלב 
המודעות  את  ולהגביר  נשמה  עם  מקצועיות 
והאנושיות  האהבה  של  וחשיבותה  העצומה 
מקצו־ רפואי  מטיפול  נפרד  בלתי  כחלק 

להעריך  הזדמנות  מהווה  הפרס  פרויקט  עי. 
ולהוקיר את האנושיות והשותפות האמיתית 
של הצוות הרפואי, עם המטופלים ובני מש־
מק־ ועדה  עומדת  הפרויקט  בראש  פחתם. 
ציבור  אישי  הם  המכובדים  שחבריה  צועית 

שעולם העשיה והרפואה קרובים לליבם.
משפחות  בני  עם  בשותפות  ביד,  יד 
חמות  המלצות  שנה  מדי  נאספות  החולים, 
בצוות  נוספים  וחברים  אחיות  רופאים,  על 
דופן  יוצאת  במסירות  המצטיינים  הרפואי, 

באחד מתחומי הרפואה. 
לאחר איסוף ההמלצות השנתי, יושבת 
הוועדה המקצועית לדון בהמלצות, ועל פיהן 
המועמ־ ביותר.  הראויים  במועמדים  בוחרת 
מרגש  הוקרה  בטקס  מקבלים  הנבחרים  דים 
תעודת הוקרה על פועלם ומענק כספי נכבד. 
את  מעלה  לב'  עם  רפואה   – דניאלי  'פרס 
המודעות הציבורית לחשיבותה העצומה של 

האהבה והאנושיות בשירותי הרפואה.
כ"ט  המלצות:  לשליחת  אחרון  מועד 

אלול תשע"ט

מכבי שפע זכות:  

כרטיס האשראי 
עם היתר עסקה 
המהודר ביותר 
וללא חשש ריבית

מוע־ זכות,  שפע  מכבי 
החרדי,  למגזר  הצרכנות  דון 
בבית  עסקה  היתר  על  חתמה 
הגר"נ  הגאב"ד  מרן  של  דינו 
מרנן  בפני  שליט"א  קרליץ 
הגאון  הגאונים  הדיינים  ורבנן 
שלי"טא,  רוזנברג  שריאל  רבי 
סילמן  יהודא  רבי  הגאון 
שליט"א, הגאון רבי יעקב פר־
רבי  והגאון  שליט"א  בשטיין 

פנחס וינד שליט"א.
שנחתם  העסקה  היתר 
על  הוכן  ומורחב,  מפורט  הינו 
ידי בית הדין תוך חשיבה מש־
המשפ־ היועצים  עם  תופת 
טיים של קבוצת מכבי ומהווה 
לבעיות  נכון  הלכתי  פתרון 
והצ־ ריבית  לדיני  הנוגעות 
יתנהל  האמור  שכל  כך  מדה, 

ההלכתיות  ההנחיות  פי  על 
החשובות  ביותר,  המחמירות 
בכרטיס  כשמדובר  במיוחד 

אשראי.
לאור האמור לעיל, כעת, 
מכבי  של  האשראי  כרטיס 
שפע זכות הוא לא רק המשת־
לם ביותר עבור המגזר החרדי, 
אלא גם נכון ומותאם במיוחד 
ללא  ההלכה  תקני  כל  לפי 
חשש איסורי ריבית והצמדה.

יונגש  העיסקא  היתר 
הצוות  ידי  על  אישי  באופן 
שיבקש  חבר  לכל  הניהולי 
החברים  לכל  ויאפשר  זאת 
ובצורה  בבטחון  להתנהל 
נכונה על פי דיני ההלכה מול 
קבוצת מכבי, על כל תאגידיה 

וסניפיה. 
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hillel@lehmaaseh.com
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רובח

מורמנזבפיערביובפיחרייבמעררביבמירון
יוםמוטיין
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רובח

וברחופריעבנזממור
יוםמוטיין

מסנמזוטרמובןפירפמח
יוםמוטיין
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רובח

מעמסיחומרכזיעםמרןרוןיוןרייוסףבביכנסמוסיוףבירוים
יוםיעבכן
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רובח

עסווזרובמריםמונכומברמח
וביפרויוםי


