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מצלמות או לא להיות

מערכה גורלית

למרות התנגדות היועמ''ש ופרקליט המדינה, אישרה אתמול הממשלה בישיבה 
מיוחדת בה נכח באופן חריג היועמ''ש, את חוק המצלמות לקראת הבאתו 

להצבעה במליאת הכנסת • היועמ''ש הבהיר: "החוק טוב, אך יש דרך להעביר 
אותו • נתניהו: "מנסים לגנוב את הבחירות, נעביר את החוק בכל מחיר

מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א 
ייצא למסע ברחבי הארץ לקראת הבחירות • 
שיאו של המסע: כינוס האחדות ההיסטורי 

ביום ראשון הקרוב

!

בכיר בחיזבאללה 
נמצא ירוי בדירתו 

חייגו עכשיו: 0723.167.764
מצטרפים עד יום רביעי הקרוב י"א באלול להגרלת הדופלקס של עלי שיח, 

ונכנסים להגרלה נוספת בחינם על טיסה לאירופה לשניים

מחרתיים ב 24:00 זה נגמר!
SAMVIX       ובנוסף, מגוון 

Just for You, Yes.

חברת סאמויקס

ושעונים שווים במיוחד.ביניהם גיימבויים, נגנים מוצרי 

עד מחרתיים 
זוכים פעמיים!

 50
זוכים

חיסול ישראלי? עלי חאטום, פעיל חיזבאללה המקורב לבכירים באירגון, נמצא ירוי בדירתו 
שברובע בורג' אל ברנג'ה בלב ביירות • בחיזבאללה לא ממהרים להפנות אצבע מאשימה לישראל 

אך לא שוללים כי מדובר בחיסול ישראלי • בישראל טוענים: "יריבות פנים ארגונית, לישראל אין 
קשר לירי • האירוע: ברקע מתיחות השיא בין ישראל ללבנון והחיזבאללה
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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

גליל
28-18 גולן

31-20

חיפה
28-23

טבריה
תל אביב36-25

30-24

ירושלים
באר שבע28-19

33-21

אילת
38-26

 תחזית להיום:

 שערים יציגים

היום: מעונן חלקית עד נאה. תחול 
בעיקר  בטמפרטורות,  קלה  עלייה 

בהרים ובפנים הארץ.

בהיר.  עד  חלקית  מעונן  מחר: 
עליה  תחול  הארץ  ובפנים  בהרים 

קלה נוספת בטמפרטורות.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5170
4.3231
3.8835
2.4027

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

om

החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooom

"חטאיהם" של צדיקים
אל הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זיע"א, הגיע ידידו 

הרה"ק רבי פייביש מדיבריטש.

תוך כדי שיחתם, פרץ רבי פייביש בבכי, ואמר "כבר 

איש זקן אנוכי, ועדיין לא זכיתי לעשות תשובה"...

רבי מנדל'ה פרץ גם הוא בבכי ואמר לרבי פייביש "גם 

אנוכי באותה צרה, וגם אני עדיין לא זכיתי לשוב בת־

שובה".

לשוב  יזכו  במהרה  כי  לזה  זה  הצדיקים  איחלו  לבסוף 

בתשובה שלימה...

ומסופר על הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א, כי בעת 

שרבו הרה"ק ה'חוזה' מלובלין, ניער את כיסיו לאחר 

נפתלי  רבי  התכופף  השנה,  בראש  'תשליך'  אמירת 

ואמר: "ה'עבירות'  ה'עוונות',  את  כאוסף  עצמו  ועשה 

של הרבי, הן מצוות עבורי"...

דבר המערכת 

מתיחות פנימית 
שניים  להם  התעמתו  זמן  הרבה  כל-כך  לא  לפני 

הומו־ באופן  כיום,  בעולם  הבולטים  מהמנהיגים 

בה־ החלו  בגרמניה  כאשר  זה  היה  משהו.  ריסטי 

ליך פלילי נגד אזרח אשר זלזל בכבודו של הנשיא 

הטורקי ארדואן. בעקבות כך נפתחה תחרות, בה 

לנשיא  הלועגים  שירים  לשלוח  אנשים  התבקשו 

הטורקי, אשר כה חרד לכבודו. בין השולחים היה 

אדם אחד בשם בוריס ג'ונסון. האיש, אשר משמש 

כיום כראש ממשלת בריטניה, היה כבר אז דמות 

מפורסמת למדי, ושירו נגד ארדואן זכה לכותרות 

רבות.

כיום שניהם מנהיגים חזקים של מדינות משפיעות 

בעולם, וככל הנראה מעדיפים להותיר את הפרק 

הזה מאחוריהם.

באופן אבסורדי משהו, שני המנהיגים מתמודדים 

עם בעיות פנימיות מהותיות. הנשיא הטורקי אר־

דואן הפך ממנהיג כל יכול של ארצו, למנהיג שע־

תידו הפוליטי לוט בערפל, זאת לאור הפסדה של 

בערים  היתר,  בין  המקומיות,  בבחירות  מפלגתו 

במדינה  זמרים  ואיסטנבול.  אנקרה  המשפיעות 

אף החלו לפרסם שירים כנגד הנשיא הטורקי, ואך 

בכירת  לשגר  ארדואן  של  אנשיו  נאלצו  לאחרונה 

אופוזיציה שזלזלה בכבודו אל הכלא.

אפש־ בלתי  כמעט  מצב  עם  מתמודד  ג'ונסון  גם 

בפרלמ־ לה  שהיה  הרוב  את  איבדה  מפלגתו  רי. 

נט. אחיו פרש מהמפלגה בגין מהלכי אחיו. וכעת 

הודיעה על פרישה גם אחת מחברות הקבינט שלו.

פרשנות // אברהם ויסמן 

לקראת הבחירות: מרן 
שר התורה יוצא למסע 

ברחבי הארץ
ביום רביעי הקרוב יגיע מרן שר התורה לעיר אופקים בדרום הארץ, 

כאשר המונים צפויים להשתתף בכינוס ההיסטורי ◆ למחרת, יום 
חמישי, יגיע לעיר רכסים שבצפון הארץ, כאשר מכל ערי הצפון צפויים 

להגיע וליטול חלק במעמד

מ‡: יר‡ל לבי‡
רשימת  את  לחזק  בכדי 
הבחירות  לקראת  התורה  יהדות 
הבא,  שלישי  ביום  שיתקיימו 
רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  יוצא 
חיזוק  למסע  שליט"א  קנייבסקי 
את  לעורר  בכדי  הארץ,  ברחבי 
לפעול  העם  את  ולגייס  הציבור 

ולהפעיל למען המפלגה.
יגיע  הקרוב  רביעי  ביום 
אופקים  לעיר  התורה  שר  מרן 
המונים  כאשר  הארץ,  בדרום 
ההיס־ בכינוס  להשתתף  צפויים 
יגיע  חמישי,  יום  למחרת,  טורי. 
הארץ,  שבצפון  רכסים  לעיר 
צפויים  הצפון  ערי  מכל  כאשר 

להגיע וליטול חלק במעמד.

הקרובה,  שבת  במוצאי 
פרשת 'כי תצא', צפוי מרן להש־
תתף באופן חריג בכינוס היסטו־
רי שיתריים לראשונה בעיר 'תל 
אביב' תחת הכותרת 'ועשית ככל 
אשר יורוך', זאת לאחר שיהדות 
מטה  הפעם  שם  הקימה  התורה 

בחירות פעיל.
ביום שני, יום קודם הבחי־
רות, יעלה מרן שר התורה לאחר 
החיים  לבית  שחרית  תפילת 
של  לציונם  ברק,  בבני  פונוביז' 
שך  הגרא"מ  מרן  הישיבה  ראשי 
זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  ומרן 
ובתחנונים  בתפילה  להעתיר 
להצלחת היהדות החרדית כולה 
ובהצלחתה,  נציגים,  ובהוספת 

התורה'  'יהדות  רשימת  של 
בפרט.

'לאורו',  מסע  של  במרכזו 
הבא,  ראשון  ביום  יתקיים 
הכינוס  הבחירות,  לפני  יומיים 
של  ברחובה  והמאחד  ההיסטורי 
בהשתתפותם  ירושלים  העיר 
התורה  גדולי  מועצת  חברי  של 
התורה.  ודגל  אגודת ישראל  של 
ישתתפו  ההיסטורי  "במעמד 
של  התורה  גדולי  מועצות  חברי 
וכן  התורה  ודגל  ישראל  אגודת 
רב־ אדמורי“ם,  ישיבות,  ראשי 
נים, דיינים, ראשי קהילות, אישי 
ציבור ורבבות עמך בית ישראל", 
לקראת  התורה  ביהדות  מסרו 

הכינוס.

הסוכנות האיראנית לאנרגיה אטומית מזהירה: 

הצנטריפוגות יהפכו 
למבצעיות תוך חודשיים

דובר הסוכנות האיראנית הבהיר כי 20 צנטריפוגות כבר הוכנסו 
לפעילות מבצעית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
האיראנית  הסוכנות  דובר 
קמ־ בהרוז  אטומית,  לאנרגיה 
תכניס  ארצו  כי  הזהיר  לבאנדי, 
את כל הצנטריפוגות שברשותה 
הק־ בחודשיים  כבר  לפעילות 
האו"ם  "פקחי  לדבריו,  רובים. 

עדיין יורשו לקבל גישה לאתרים 
תי־ איראן  במדינה.  הגרעינים 
שאר מחויבת להסכם הגרעין אם 
הצדדים בהסכם יעשו זאת גם". 

המעצמות  "אם  אמר:  עוד 
גם   - להסכם  מחויבות  יישארו 
מת־ השעון  אך  נתחייב.  אנחנו 

קתק".
למצב  התייחס  קמלבאנדי 
צנטריפו־  20 כי  ואמר  העכשווי 
האיראניים  הגרעין  במתקני  גות 
מבצעית,  לפעילות  נכנסו  כבר 
הצנט־ שאר 164  חודשיים  ותוך 

ריפוגות יפעלו באופן מלא.
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בריטניה:

כמחאה על מדיניות 
ג'ונסון: בכירה במפלגה 

השמרנית פרשה מהקבינט 
רוד מתנגדת לזריקתם של חברי פרלמנט אשר התנגדו למדיניותו של 

ג'ונסון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בריטניה,  ממשלת  ראש 
להס־ ממשיך  ג'ונסון,  בוריס 
הרוב  את  שאיבד  לאחר  תבך: 
של  עריקתו  עם  בפרלמנט 
אל  ממפלגתו  פרלמנט  חבר 

הלייבור, סופג ראש הממשלה 
עזי־ עם  נוספת  מכה  הבריטי 
רוד,  אמבר  השרה  של  בתה 
לענייני  כשרה  המשמשת 
הקבינט  את  ופנסיות,  עבודה 
בעקבות  מחאה  כאות  שלו, 

מדיניותו.

רוד, המתנגדת לסילוקם 
של 21 חברים מהמפלגה הש־
לשעבר,  בכירים  בהם  מרנית, 
בע־ מהמפלגה  סולקו  אשר 
הצעותיו  נגד  הצבעתם  קבות 
בעקבות  הודיעה  ג'ונסון,  של 

כך על עזיבתה את הקבינט.

דיווח בלבנון:

חיסול? בכיר חיזבאללה 
נמצא מת בדירתו

תקשורת הלבנונית דווח כי גופתו של עלי חאטום, פעיל בארגון "גדודי 
לבנון להתנגדות לכובש הישראלי" הכפוף לחיזבאללה, נמצאה אמש 

(ראשון) מת בדירתו ברובע בורג' אל-ברנג'ה שבביירות כשעליה סימני 
ירי. אולם טרם ברור האם מדובר בחיסול מסתורי או התאבדות.

חאטום,  עלי  השייח' 
ששימש אחראי הביטחון של אר־
גון הטרור הלבנוני, בו חברים מו־
סלמים, נוצרים ודרוזים. הנסיבות 
כוחות  נבדקות.  למותו  שהובילו 
הביטחון פתחו בחקירה וממתינים 
המשפטית.  הרפואה  של  לקביעה 
בסוכנות הידיעות הלבנונית דווח 
כוחות  מיהרו  הגופה  גילוי  עם  כי 
בחקירה,  ופתחו  למקום  הביטחון 

כשהכיוונים הנבדקים הם – חיסול 
לפי דיווחים  אולם  התאבדות.  או 
מתחזקת  הערבית,  בתקשורת 
ההערכה כי הבכיר שם קץ לחייו.

על  מגיעים  אלו  דיווחים 
לאר־ ישראל  בין  המתיחות  רקע 
גון הטרור חיזבאללה, כשרק לפני 
שבוע נורו מספר טילי נ"ט מלבנון 
לעבר בסיס צה"ל ורכבים צבאיים 
הסמוך  אביבים  מושב  במרחב 

בתקרית  נפגעים  היו  לא  לגבול. 
צה"ל  דובר  צה"ל.  כוחות  מקרב 
בתקרית  כי  אז  מסר  מנליס  רונן 
צבאיים.  וג'יפ  עמדה  הותקפה 
חיילים  להרוג  רצה  "חיזבאללה 
ולא הצליח", אמר. בתגובה צה"ל 
את  שביצעה  החולייה  את  תקף 
כן  כמו  טיס.  כלי  באמצעות  הירי 
צה"ל תקף בדרום לבנון בירי אר־

טילרי ובמסוקי קרב.

03-9-16-18-19

m9161819@gmail.com 03.7395330

m9161819@gmail.com
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רוד מתנגדת לזריקתם של חברי פרלמנט אשר התנגדו למדיניותו של 

ג'ונסון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
בריטניה,  ממשלת  ראש 
להס־ ממשיך  ג'ונסון,  בוריס 
הרוב  את  שאיבד  לאחר  תבך: 
של  עריקתו  עם  בפרלמנט 
אל  ממפלגתו  פרלמנט  חבר 

הלייבור, סופג ראש הממשלה 
עזי־ עם  נוספת  מכה  הבריטי 
רוד,  אמבר  השרה  של  בתה 
לענייני  כשרה  המשמשת 
הקבינט  את  ופנסיות,  עבודה 
בעקבות  מחאה  כאות  שלו, 

מדיניותו.

רוד, המתנגדת לסילוקם 
של 21 חברים מהמפלגה הש־
לשעבר,  בכירים  בהם  מרנית, 
בע־ מהמפלגה  סולקו  אשר 
הצעותיו  נגד  הצבעתם  קבות 
בעקבות  הודיעה  ג'ונסון,  של 

כך על עזיבתה את הקבינט.

דיווח בלבנון:

חיסול? בכיר חיזבאללה 
נמצא מת בדירתו

תקשורת הלבנונית דווח כי גופתו של עלי חאטום, פעיל בארגון "גדודי 
לבנון להתנגדות לכובש הישראלי" הכפוף לחיזבאללה, נמצאה אמש 

(ראשון) מת בדירתו ברובע בורג' אל-ברנג'ה שבביירות כשעליה סימני 
ירי. אולם טרם ברור האם מדובר בחיסול מסתורי או התאבדות.

חאטום,  עלי  השייח' 
ששימש אחראי הביטחון של אר־
גון הטרור הלבנוני, בו חברים מו־
סלמים, נוצרים ודרוזים. הנסיבות 
כוחות  נבדקות.  למותו  שהובילו 
הביטחון פתחו בחקירה וממתינים 
המשפטית.  הרפואה  של  לקביעה 
בסוכנות הידיעות הלבנונית דווח 
כוחות  מיהרו  הגופה  גילוי  עם  כי 
בחקירה,  ופתחו  למקום  הביטחון 

כשהכיוונים הנבדקים הם – חיסול 
דיווחים  לפי  אולם  התאבדות.  או 
מתחזקת  הערבית,  בתקשורת 
ההערכה כי הבכיר שם קץ לחייו.

על  מגיעים  אלו  דיווחים 
לאר־ ישראל  בין  המתיחות  רקע 
גון הטרור חיזבאללה, כשרק לפני 
שבוע נורו מספר טילי נ"ט מלבנון 
לעבר בסיס צה"ל ורכבים צבאיים 
הסמוך  אביבים  מושב  במרחב 

בתקרית  נפגעים  היו  לא  לגבול. 
צה"ל  דובר  צה"ל.  כוחות  מקרב 
בתקרית  כי  אז  מסר  מנליס  רונן 
צבאיים.  וג'יפ  עמדה  הותקפה 
חיילים  להרוג  רצה  "חיזבאללה 
ולא הצליח", אמר. בתגובה צה"ל 
את  שביצעה  החולייה  את  תקף 
כן  כמו  טיס.  כלי  באמצעות  הירי 
צה"ל תקף בדרום לבנון בירי אר־

טילרי ובמסוקי קרב.
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 בעקבות פיגוע התאבדות שגבה את חייו של חייל

נשיא ארה"ב ביטל את השיחות עם טאליבן 
מ‡ ‡ברהם ויסמן

התא־ פיגוע  בעקבות 
ארגון  שביצע  קטלני  בדות 
אפג־ בבירת  טאליבן,  הטרור 
הנשיא  הורה  קאבול,  ניסטאן 

טראמפ,  דונלד  האמריקני, 
שנערכו  השיחות  ביטול  על 
הטרור,  לארגון  ארה"ב  בין 
יציאת  את  לאפשר  במטרה 
מהמ־ האמריקניים  הכוחות 

דינה.
אמר  שפרסם  בהודעה 
ביטלתי  האמריקני:  הנשיא 
המתו־ השלום  שיחות  את 
לאחר  טאליבן,  עם  כננות 

פי־ ביצע  כי  הודה  שהארגון 
הטרור  בפיגוע  בקאבול.  גוע 
שביצע הארגון הרצחני נהרג 
בני   11 לצד  אמריקני  חייל 

אדם נוספים. 

מנכ''לית ועדת 
הבחירות: אישור 
חוק המצלמות 

יגרום לשיבוש הליך 
ההצבעה התקין

לדבריה, גם אם אין בעיה עם 
עצם החוק, הליך אישורו המזורז 

– שבוע וחצי לפני הבחירות, 
יגרום לאנדרלמוסיה בשטח

מ‡: ח. פרנ˜ל
ועדת  מנכ"לית 
המרכזית,  הבחירות 
אורלי  הדין  עורכת 
אמש  התייחסה  עדס, 
המצ־ לחוק  (ראשון) 
אתמול  שאושר  למות 
כי  וטענה  בממשלה 
עלול  הבחירות  הליך 
יעבור  אם  להיפגע 
"נסו  בכנסת.  החוק 
סיטואציה  לדמיין 
תיאורטית  שבה 
 32 להיות  יכולים 
מצלמות  עם  נציגים 
זה  העיתוי  בקלפי. 
זאת  המפתח.  נקודת 
אפ־ בלתי  סיטואציה 
עדס  אמרה  שרית", 
בריאיון לרשת ב. עדס 
"תרחיש  כי  הסבירה 
אנדרלמו־ יעורר  כזה 
קלפיות  בקלפי.  סיה 
עשויות להיסגר במה־
פיקו־ בגלל  היום  לך 
מעורר  החוק  חים. 
הרבה קשיים בשטח". 
הועדה  מנכ''לית 
לטע־ גם  התייחסה 
עברה  בל''ד  כי  נות 
את אחוז החסימה רק 
ואמרה  הזיופים  בשל 
לכך.  ראיות  "אין  כי 
שלא  אומר  לא  זה 
ני־ היו   – ניסיונות  היו 

סיונות".
התחבורה  שר 
סמוטריץ',  בצלאל 
הוא  גם  שהתראיין 
כי  אמר  בתוכנית, 

מצו־ ישראל  "מדינת 
מבין  לא   – כולה  למת 
מה החשש. מדובר על 
שממילא  המשקיפים 
נמצאים בקלפי – שהם 
הע־ מהלך  את  יתעדו 
הטלפון  עם  ניינים 

שלהם".
טענה  לעומתו 
מיכאלי  מרב  ח''כ 
כי  מהעבודה-גשר 
מספיק  היה  לנתניהו 
זמן להעביר את החוק 
במשך 4 שנות הכנסת 
זמן  "כמה  הקודמת: 
נתניהו ראש ממשלה? 
לו  היו  פעמים  כמה 
בפריימריז  גם  זיופים 
שלו בליכוד? האם עד 
השבוע שעבר לא עלה 
את  לפתור  בדעתו 
הוסי־ מיכאלי  זה?". 
המפלגות  "כל  כי  פה 
למצלמות  מסכימות 
רוצה  אני  גם  בקלפי. 
זיופים.  שאין  לדעת 
יהיו  שהמצלמות  אבל 

של ועדת הבחירות".
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לראשונה: אפליקציית 
משלוחי מזון כשרה 

ושומרת שבת
טרנד משלוחי המזון שכבש בסערה את העולם בשנים 
האחרונות, הגיע לראשונה גם לציבור שומרי הכשרות 

והשבת ◆ אחרי פיילוט מוצלח באיזור ירושלים, 
אפליקציית FOOD2YOU מתרחבת גם לאיזור המרכז

מ‡: יר‡ל לבי‡
והמנות  המזון  משלוחי  תחום 
ברחבי  שנים  כמה  כבר  מוכר  המוכנות 
לפי  הגדולות,  בערים  בעיקר  העולם, 
 2019 שנת  סוף  עד  מהתחזיות  חלק 
ישתמשו  איש  מיליון  מ550  למעלה 
ביש־ גם  מזון.  למשלוחי  באפליקציות 
ראל, חווה התחום צמיחה דרמטית עם 
מכירתה של תן ביס הישראלית בסכום 
של 135 מיליון אירו לחברת טייקאוויי 
הפינית  וולט  של  וכניסתה  ההולנדית 

לפעילות בשוק הישראלי.
הנמרצת,  הפעילות  למרות 
גם  המקפיד  הכשרות  שומרי  לציבור 
שבת,  שומרי  מעסקים  רק  רכישה  על 
הקיימות.  החברות  אצל  מענה  ניתן  לא 
כניסתה  עם  לאחרונה  השתנה  זה  מצב 
לתחום   FOOD2YOU חברת  של 

משלוחי המזון הכשר והכשר למהדרין.
החברה,  של  הפעילות  מודל 
מבוסס  רשמי,  באירוע  הושקה  שאמש 
הח־ כעובדי  שעובדים  משלוחנים  על 
ברה ואינם עובדים של המסעדות ובתי 
של  גבוה  פיזור  בזכות  השונים.  האוכל 
משלוחנים, מתחייבת החברה לספק את 
ההזמנה תוך זמן מועט ובאחריות מלאה 
בשונה  זאת  המשלוחים,  חברת  של 
ישירות  שמתבצעות  ההזמנות  מפורמט 

דרך המסעדה.
נערך  האחרונים  בחודשים 
ירו־ באזור  האפליקציה  של  פיילוט 
משתמשים  ל-1000  קרוב  עם  שלים, 

פרי  בערל  המסעדן  לדברי  רשומים. 
הבעלים של מסעדת אלי'ז הירושלמית 
החרדיות  השכונות  בתוך  שממוקמת 
אצלי  בוצעו  הפיילוט,  בחודשי  "כבר 
דרך  ביום  הזמנות   5 בממוצע  במסעדה 
לעשרות  מצפה  אני   .FOOD2YOU

הזמנות ביום אחרי ההשקה הרשמית".
הכשרה  האפליקציה  כיום,  כבר 
מסעדות  מ-100  למעלה  עם  עובדת 
באזור  מהדרין  בכשרות  או  כשרות 
ההת־ מתבצעת  אלה  ובימים  ירושלים, 
קבוצת  עם  המרכז  לאזור  גם  רחבות 
לפני  פתוחה  שכבר  ראשונה  מסעדות 

המשתמשים.
בה־ שנערך  ההשקה,  באירוע 
מהציבור  קהל  דעת  מובילי  שתתפות 
היזם  וייס  אלי  אמר  והחרדי  הדתי 
"עבור   :FOOD2YOU של והבעלים 
שנמנ־ והאנשים  הכשר  המזון  צרכני 
שו־ שאינם  בשירותים  משימוש  עים 
אמיתית  במהפכה  מדובר  שבת,  מרים 
התגובות  מאות  ממש.  של  ובבשורה 
מעי־ הפיילוט  במהלך  כבר  שקיבלנו 
שאנחנו  הלקוחות  של  ההבנה  על  דות 
ההזמנה  על  מלא  ביטוח  להם  מעניקים 
שלו, ואנחנו דואגים לכך שהמנה תגיע 

טריה וחמה".
 FOOD2YOU להיום  נכון 
 150,000$ של  בסכום  השקעות  גייסה 
לתכנית  מצטרפת  היא  אלה  ובימים 
לסטארטאפים  החממה   –  BizLabs
שפועלת  מתקדמים  בשלבים  חרדים 

במתחם ביזמקס בירושלים

רשימת המחנה הדמוקרטי עתרה 
לבג''צ נגד מבקר המדינה

בעקבות החלטתו של אנגלמן להרחיב את הבדיקה, נדחה מועד פרסום הדו''ח לאחרי הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול  עתרה  הדמוקרטי  המחנה  רשימת 
המדינה  ממבקר  למנוע  בדרישה  לבג"ץ  (ראשון) 
מתניהו אנגלמן לדחות את פרסום דוחות הביקו־
מועד  ואשר  היוצא  המבקר  ידי  על  שנחתמו  רת 
פרסומם תוכנן למחצית הראשונה של חודש ספ־

בין  מתייחסים  הדוחות  כי  נכתב  בעתירה  טמבר. 
משרדי  ותפקוד  התקציבי  הגירעון  לעניין  השאר 

הממשלה.

המחנה הדמוקרטי כתבו בעתירה: "מפאת 
דחיפות העניין, מתבקש בית המשפט הנכבד לק־
באופן  האפשרי,  בהקדם  לדיון  העתירה  את  בוע 
ככל  אפקטיבי,  סעד  לעותרת  יינתן  כי  שיבטיח 

שיתקבלו טענותיה, קודם למועד הבחירות".
מבקר  כי  פורסם  שעבר  בשבוע  כאמור, 
הגי־ על  הביקורת  את  להרחיב  החליט  המדינה 
פי־ מומחים  לשכור  משרדו  לאנשי  והורה  רעון, 
של  הכספיים  הדוחות  בבחינת  שיעסקו  ננסיים 
משרד האוצר. בעקבות הרחבת הבדיקה, פרסום 

הדו"ח יידחה עד אחרי הבחירות. גורמים באוצר 
אמרו בתגובה: "שינוי מתכונת הבדיקה מריח כמו 

ניסיון לעיכוב פרסום הדו"ח החמור".
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הבעלים של מסעדת אלי'ז הירושלמית 
החרדיות  השכונות  בתוך  שממוקמת 
אצלי  בוצעו  הפיילוט,  בחודשי  "כבר 
דרך  ביום  הזמנות   5 בממוצע  במסעדה 
לעשרות  מצפה  אני   .FOOD2YOU

הזמנות ביום אחרי ההשקה הרשמית".
הכשרה  האפליקציה  כיום,  כבר 
מסעדות  מ-100  למעלה  עם  עובדת 
באזור  מהדרין  בכשרות  או  כשרות 
ההת־ מתבצעת  אלה  ובימים  ירושלים, 
קבוצת  עם  המרכז  לאזור  גם  רחבות 
לפני  פתוחה  שכבר  ראשונה  מסעדות 

המשתמשים.
בה־ שנערך  ההשקה,  באירוע 
מהציבור  קהל  דעת  מובילי  שתתפות 
היזם  וייס  אלי  אמר  והחרדי  הדתי 
"עבור   :FOOD2YOU של והבעלים 
שנמנ־ והאנשים  הכשר  המזון  צרכני 
שו־ שאינם  בשירותים  משימוש  עים 
אמיתית  במהפכה  מדובר  שבת,  מרים 
התגובות  מאות  ממש.  של  ובבשורה 
מעי־ הפיילוט  במהלך  כבר  שקיבלנו 
שאנחנו  הלקוחות  של  ההבנה  על  דות 
ההזמנה  על  מלא  ביטוח  להם  מעניקים 
שלו, ואנחנו דואגים לכך שהמנה תגיע 

טריה וחמה".
 FOOD2YOU להיום  נכון 
 150,000$ של  בסכום  השקעות  גייסה 
לתכנית  מצטרפת  היא  אלה  ובימים 
לסטארטאפים  החממה   –  BizLabs
שפועלת  מתקדמים  בשלבים  חרדים 

במתחם ביזמקס בירושלים

רשימת המחנה הדמוקרטי עתרה 
לבג''צ נגד מבקר המדינה

בעקבות החלטתו של אנגלמן להרחיב את הבדיקה, נדחה מועד פרסום הדו''ח לאחרי הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל
אתמול  עתרה  הדמוקרטי  המחנה  רשימת 
המדינה  ממבקר  למנוע  בדרישה  לבג"ץ  (ראשון) 
מתניהו אנגלמן לדחות את פרסום דוחות הביקו־
מועד  ואשר  היוצא  המבקר  ידי  על  שנחתמו  רת 
פרסומם תוכנן למחצית הראשונה של חודש ספ־
בין  מתייחסים  הדוחות  כי  נכתב  בעתירה  טמבר. 
משרדי  ותפקוד  התקציבי  הגירעון  לעניין  השאר 

הממשלה.

המחנה הדמוקרטי כתבו בעתירה: "מפאת 
דחיפות העניין, מתבקש בית המשפט הנכבד לק־
באופן  האפשרי,  בהקדם  לדיון  העתירה  את  בוע 
ככל  אפקטיבי,  סעד  לעותרת  יינתן  כי  שיבטיח 

שיתקבלו טענותיה, קודם למועד הבחירות".
מבקר  כי  פורסם  שעבר  בשבוע  כאמור, 
הגי־ על  הביקורת  את  להרחיב  החליט  המדינה 
פי־ מומחים  לשכור  משרדו  לאנשי  והורה  רעון, 
של  הכספיים  הדוחות  בבחינת  שיעסקו  ננסיים 
משרד האוצר. בעקבות הרחבת הבדיקה, פרסום 

הדו"ח יידחה עד אחרי הבחירות. גורמים באוצר 
אמרו בתגובה: "שינוי מתכונת הבדיקה מריח כמו 

ניסיון לעיכוב פרסום הדו"ח החמור".

http://bit.ly/2k56zWf
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

ריבלין נגד נתניהו: דוחה בשאט 
נפש את ההתקפות על העומדים 

על משמר הדמוקרטיה
הנשיא תקף בחריפות את "ההתקפות נטולות הבסיס וחסרות 

האחריות", כלשונו, כלפי מלצר ומנדלבליט

מ‡: ח. פרנ˜ל
את־ קיבל  המדינה  נשיא 
שי־ נציבות  דו"ח  את  לידיו  מול 
וייצוג  "גיוון  בנושא  המדינה  רות 
  .2018 לשנת  המדינה"  בשירות 
ריבלין  התייחס  באירוע  בדבריו 
לביקורת המופנית כלפי היועמ''ש 
וועדת הבחירות מצד גורמים שו־
נים בזירה הפוליטית ואמר כי "אל 

משרתינו,  בטובי  דופי  להטיל  לנו 
הדמוקרטיה  משמר  על  העומדים 
הישראלית, ומבטיחים ככל הניתן 
את טוהר הבחירות. אני מחזק את 
הבחירות  ועדת  חברי  של  ידיהם 
של  ידיו  את  ובראשם  המרכזית 
המשפט  בית  לנשיאת  המשנה 
ואת  מלצר  חנן  השופט  העליון, 
ידיו של היועץ המשפטי לממשלה 

ד"ר אביחי מנדלבליט, מול המת־
הבסיס  נטולות  הפוליטיות  קפות 
הם  אותן  האחריות,  חסרות  ואף 
ריבלין.  אמר  אלה",  בימים  חווים 
והוסיף ״אני מבקש לדחות בשאט 
את  לערער  הניסיונות  את  נפש 
ובמק־ אלה  בגופים  הציבור  אמון 

צועיות המובילה אותם בתהליך 
ההערכות לבחירות הקרובות״.

 ח''כ הרב טסלר: 

מערכת הבחירות 
האחרונה לימדה אותנו 
ש'כל קול קובע' אינו 

מליצה בעלמא
זעקת השעה עלתה בכינוס ראשי הסיעה המאוחדת באגודת ישראל

חרי בכ :‡מ
הסיעה  הנהלת  חברי 
נציגי  ישראל,  באגודת  המאוחדת 
המקו־ וברשויות  בכנסת  הסיעה 
מיות, והנציגים במועצת הקהילות 
לא־ התכנסו  ישראל,  אגודת  של 
לקראת  דחופה  התייעצות  סיפת 
הרב  ח"כ  של  ביוזמתו  המערכה, 
שקיבל  טסלר  הרב  טסלר.  יעקב 
את פני הנאספים עמד על חומרת 
באומרו  ניצבים,  אנו  בה  השעה 
כעת  מונחים  המאזניים  כף  ש"על 
קדשי ישראל, כאשר מהרסי הדת 
מנסים על כל צעד ושעל לקעקע 
ולהתע־ לנו  והיקר  הקדוש  את 
הכנסת  חבר  חיינו".  באורחות  רב 
של  ההיסטורי  הקשר  על  עמד 
'אגו־ תנועת  עם  מויזניץ  רבוה"ק 
פועלים  במסגרתה  ישראל',  דת 
למען  הרשויות  בכל  הסיעה  נציגי 
יחיד  לכל  אישית  בעזרה  הכלל, 

מכל החוגים והקהלים.
אמר,  זו",  גורלית  "בשעה 
את  שנגדיל  ככל  כי  לזכור  "עלינו 
התורה,  יהדות  רשימת  של  כוחה 
בע־ חיל  להוסיף  הנציגים  יוכלו 
התורה  למוסדות  ליהודים,  זרה 
ובפתרון  חסד,  למפעלי  והחינוך, 

מצוקת הדיור".
שה־ הבחירות  "במערכת 
כי  בעינינו  ראינו  השנה  תקיימה 
מלי־ אינו  קובע'  קול  'כל  המושג 
קולות  מציאות.  אלא  בעלמא,  צה 
קואליציה  להקמת  חסרו  מעטים 
בל  התורה.  יהדות  לטובת  שתהא 
התורה  יהדות  אם  שאננים,  נשב 
לא תהווה כוח חזק וגורם משפיע, 
מענה  לתת  להמשיך  נצליח  לא 
ב"ה  ח"ו.  החרדי  הציבור  לבעיות 
מהווה  המאוחדת  והסיעה  זכינו 
ובתוכם  ומדרבן,  אינטנסיבי  כוח 
העו־ בסיעה  הצעירים  העסקנים 
שים רבות להצלחת אגו"י בכל עת 

ובפרט כעת לקראת המערכה".
הרב  את  הזכיר  בדבריו 
והרב  הלפרט  שמעלקא  שמואל 
שליט"א,  מוזס  אליעזר  מנחם 
מראשי ומוותיקי הסיעה, שוודאי 
האדי־ הפעילות  על  להעיד  יוכלו 
למען  התורה  יהדות  נציגי  של  רה 
הכלל ולפרט: "שלוחא דרבנן הרב 
של  תפקידם  על  עמד  הלפרט 
הש־ שבכל  ישראל,  אגודת  נציגי 
נים מנעו עשרות פגיעות בחומות 
אנטי-דתיות.  חוק  והצעות  הדת 
נלחמים  כמה  מודע  אינו  הציבור 
כחומה  בס"ד  ועומדים  הנציגים 
מי־ תורה  תשתכח  שלא  בצורה 

שראל, וכמה היינו עלולים לסבול 
עלינו  האיתנה.  עמדתם  מבלעדי 
גדול  מה  לציבור  בהסברה  לצאת 
זו,  במערכה  יחיד  כל  של  כוחו 
מחויב  ההדדית  הערבות  מכוח 
כל אחד לפעול ולהשפיע ולשאת 
בעול האחריות שלא תשתכח ח"ו 
יעזור  כבר  מה  לומר:  ולא  תורה, 
הקול שלי? כי לכל קול כוח עצום. 
בזכות הכוח שניתן לנציגים מנענו 
לה־ השנים  במשך  והצלחנו  ב"ה 
לפעול  הישיבות,  עולם  את  חזיק 
כשה־ וכיום  הדיור,  מצוקת  למען 
ציבור החרדי גדל בהרבה, בלע"ה, 
ומחויבים  יותר  גדול  הביקוש 
 - החרדית"  הנציגות  את  להגדיל 

סיים הרב טסלר.
התו־ גדולי  מועצת  מזכיר 
תיאר  ולצר  יעקב  ר'  הרה"ג  רה 
את האחריות העצומה המורגשת 
גדולי  מועצת  בישיבת  פעם  בכל 
ישראל  גדולי  שחבריה  התורה, 
ליבם  לוח  על  נושאים  שליט"א 
את בעיות הכלל ודנים בכל בעייה 
כובד  מתוך  שולחנם  על  העולה 
במטרה  עצומה,  ומסירות  ראש 
דרכה  להתוות  ולכוון,  להורות 
ולבצר  ונציגיה,  הק'  התנועה  של 
את חומות היהדות בארצנו הקד'. 
"הפעם" אמר "יוצאת מועצגה"ת 
יש־ כלל  אל  בקריאתה  מגדרה 
הבוערת  ההסתה  לנוכח  ראל, 
בראש חוצות שלא היתה כמותה 
הדור  גדולי  בשנים.  עשרות  מזה 
כלל  את  כתפיהם  על  הנושאים 
את  וכואבים  מודאגים  ישראל 
המצב, אחריות רבה מוטלת עלינו 
יהיו  שלא  אלא  שיצביעו,  רק  לא 

כאלה שלא יצביעו ליהדות התו־
רה, לבל יחולל ח"ו שם שמים".

הרב  ב"ב  העיר  ראש  סגן 
את  בהרחבה  תיאר  מנדל  יהושע 
הפעולות שנעשו בבחירות השנה, 
כוחה  להגדלת  בס"ד  שהביא  מה 
לזכור  עלינו  ישראל.  אגודת  של 
שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר  שמרן 
קדשו  רצון  והביע  רבות  מתעניין 
מהציבור   % ש-100  לכך  שנגיע 

יתנו קולם למען אגודת ישראל.
שמועצת  סיפר  הוא 
הקהילות של אגו"י הקימה תוכנה 
אחר  לעקוב  המאפשרת  מיוחדת 
אחוזי ההצבעה בכל קהילה ובכל 
גם  ניתן  נכונה  ובפעילות  עיר, 
הפ־ לכל  כוחנו  את  להגדיל  כעת 
חות ב-20 אחוזים. במטה המרכזי 
הפעולות  את  להגביר  מתכוננים 
וסיוע  לקלפיות  הסעות  במתן  הן 
במ־ והן  הנדרש,  בכל  לבוחרים 
וביום  הבחירות  לפני  צמוד  עקב 

הבחירות.
במועצת  הסיעה  נציג 
אליהו  הרב  אגו"י  של  הקהילות 
הנדלר הביא לידי ביטוי את העו־
המאוחדת  הסיעה  שנציגי  בדה 
עם  כל  של  נציגים  בעצם  הם 
ישראל, הוכח שהנציגים עומדים 
לכל  ולעזור  לסייע  ופועלים  הכן 
בה־ האזרחים.  מכלל  ואחד  אחד 
משך האסיפה המיוחדת התקיים 
רעיונות  הועלו  שבו  נרחב  דיון 
שונים  במישורים  לפעול  כיצד 
החרדית,  הנציגות  כוח  להגדלת 
במ־ כבר  בס"ד  ייושמו  והדברים 

ערכה הגדולה שלקראתנו.

לקראת הבאתו לאישור הכנסת

ישיבת הממשלה אישרה 
את חוק המצלמות 

במהלך הישיבה תקף נתניהו את היועמ''ש ואמר כי אינו מבין למה הגורמים המשפטיים 
"מעלים טיעונים טכניים מופרכים במקום להתייצב בעד שמירה על טוהר הבחירות" ◆ 

מנדלבליט הבהיר בישיבה כי הוא בעד החוק, "אבל צריך לדעת איך לעשות את זה"

מ‡: ח. פרנ˜ל
בה  מתוחה  ישיבה  בתום 
היועץ  חריג  באופן  השתתף 
מנ־ אביחי  לממשלה,  המשפטי 
את  הממשלה  אישרה  דלבליט, 
הבאתו  לקראת  המצלמות  חוק 
לאישור מליאת הכנסת. בפתח 
הממשלה  ראש  אמר  הישיבה 
כי "הדרך הטובה ביותר למנוע 
להציב  היא  בבחירות  זיופים 
נת־ הקלפיות"  בכל  מצלמות 
אחד  "זה  כי  ואמר  הוסיף  ניהו 
לש־ ביותר  החשובים  היסודות 
מירה על שלטון החוק, חשאיות 

ההצבעה תישמר בקפדנות". 
לבי־ גם  התייחס  נתניהו 
"כל  וציין:  החוק  נגד  קורת 
במצלמות,  מתועדת  מכולת 
הקלפיות  אולם  את  דווקא  אז 
זה  פשוט,  זה  לצלם?  אפשר  אי 
בת־ צודק".  וזה  שקוף  זה  הוגן, 
הממשלה,  ראש  לדברי  גובה 
אביחי  המשפטי  היועץ  הבהיר 
הביע  לא  מעולם  כי  מנדלבליט 
מצלמות.  להצבת  התנגדות 
דיונים  ערך  אף  הוא  לדבריו, 
לקדם  אפשר  כיצד  לבדוק  כדי 
את החוק כיוון שלדעתו מדובר 
שקרא  לאחר  אולם  טוב.  בחוק 
ועדת  יו"ר  של  דעתו  חוות  את 
לג־ עשוי  החוק  לפיו  הבחירות, 
הבחירות  ביום  סדרים  לאי  רום 
בעד  "אני  לו.  להתנגד  בחר   -
איך  לדעת  צריך  אבל  מצלמות, 
מנדל־ הסביר  זה",  את  לעשות 

בליט.
התקיים  הישיבה  במהלך 

השר  תקף  במהלכו  חריג  אירוע 
היועמ"ש  את  אקוניס  אופיר 
עלי  הגנת  איך  "ראינו  לו  ואמר 
בבגצ בעניין פרופ׳ יעל אמיתי". 
מנדלבליט השיב לו "זה לא הנו־
אפשר  רוצה  אתה  אם  אבל  שא 
לפתוח את זה פה". השרה גילה 
"זה  ואמרה  התערבה  גמליאל 
לא לעניין לסגור פה חשבונות". 
על  דפק  נתניהו  הממשלה  ראש 
השולחן ואמר "נא לא להתפרץ, 
זאת  שיעשה  לדבר  שרוצה  מי 

בזמנו".
במהלך  אמר  נתניהו 
למה  מבין  לא  הוא  כי  הישיבה 
"מעלים  המשפטיים  הגורמים 
במ־ מופרכים  טכניים  טיעונים 
על  שמירה  בעד  להתייצב  קום 
טוהר הבחירות, במקום לעשות 

את תפקידם".
השר יריב לוין אמר בפתח 
להילחם  "במקום  כי  הישיבה 
בזייפנים נלחמים בנו כדי למנוע 
כי  הוסיף  לוין  מצלמות".  הצבת 
מתקיימת  שבו  באולם  "דווקא 
ההצבעה,  תיבת  מול  הצבעה 
דווקא שם אנשי מערכת אכיפת 
החוק מנסים למנוע את זה. אין 

במה־ הגיוני".  הסבר  שום  לזה 
לתקוף  לוין  המשיך  הישיבה  לך 
מכבדים  "אנחנו  היועמ''ש:  את 
אבל  היועמ"ש,  דעת  את  תמיד 
אני מזכיר - הוא יועץ, הוא לא 
בסופו  הממשלה.  במקום  בא 
של דבר מי שמוסמך להחליט זו 

הממשלה".
מוקדם יותר הבוקר אמרו 
כי  הליכוד  במפלגת  בכירים 
בכ־ להצבעה  ההצעה  את  יביאו 
נסת מחר, גם אם לא יתגבש רוב 
להעברתו. שר האוצר משה כח־
לכאן  בריאיון  זאת  עם  אמר  לון 
רשת ב: "אם היועמ"ש יתעקש, 
לא מאמין שזה יקרה". והשר כץ 
טען כי "לא פועלים בניגוד לע־

מדה משפטית".
הבטיחו:  במפלגה  גורמים 
"נביא את החוק להצבעה גם אם 
ליברמן יצביע נגד החוק והחוק 
יעבור  לא  החוק  אם  וגם  יפול 
שבו  במצב  אחרת",  מסיבה 
בליכוד  מתכוונים  יפול,  החוק 
להאשים את ליברמן או כל גורם 
להפלתו  אחראי  שיהיה  אחר 
בבחירות  זיופים  שמאפשר  כמי 

ופגיעה בטוהר הבחירות.

,,, קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק
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השר כץ: "מתקרבים 
למערכה כוללת שבה 
תחוסל צמרת חמאס"

"החמאס והג'יהאד מקרבים את קיצם כשהם הופכים לכלי שרת 
איראני" אמר אתמול שר החוץ ◆ דובר חמאס על תקיפות צה"ל 

הלילה ברצועה: "התוקפנות הישראלית בעזה היא פעולתו של הכיבוש 
במאבקו נגד עמנו"

מ‡: מ. יו„
סיבוב  יהיה  הבא  "הסיבוב 
להימנע  מנסים  ואנחנו  כולל 
תחוסל  הזאת  במערכה  ממנו. 
כך  הטרור",  מנהיגות  צמרת 
ישראל  החוץ  שר  אתמול  אמר 
ליבסקינד  לקלמן  בריאיון  כץ 
כץ  ב.  רשת  בכאן  ליברמן  ואסף 
המדי־ בקבינט  כחבר  המשמש 
"החמאס  כי  הוסיף  ביטחוני  ני 
קיצם  את  מקרבים  והג'יהאד 
ולסולימני,  לאיראן  בחבירה 
שרת  לכלי  הופכים  הם  כאשר 

איראני".
מזהים  אנחנו  "לאחרונה 
וגוב־ הולכת  אצבעות  טביעת 
והציר  סולימני  קאסם  של  רת 
הטרור  בפעילות  האיראני 
"זה  לדבריו  כץ.  אמר  בעזה", 
למערכה  מאוד  אותנו  מקרב 

ארגוני  נגד  ישראל  של  כוללת 
בעי־ שתתקיים  בעזה,  הטרור 

נחליט  שאנחנו  ובתנאים  תוי 
האיראנית  "המעורבות  עליהם". 
מכשיר  לעוד  עזה  את  שהופכת 
אותנו  תחייב  חיזבאללה,  דמוי 
כץ,  אמר  אחרת"  להתייחסות 
להשלים  נוכל  "לא  כי  והוסיף 
מציאות  היווצרות  עם  ולאפשר 

כזאת בדרום מדינת ישראל".
דובר  הגיב  לכן  קודם 
תקי־ על  קאסם,  חאזם  חמאס, 

פות צה"ל בליל מוצ"ש ברצועה 
התוק־ נוספת,  "פעם  כי  ואמר 

נפסקת  שלא  הישראלית  פנות 
הכיבוש  של  פעולתו  היא  בעזה 
במאבקו נגד עמנו. הניצחון בסוף 

יהיה של עמנו".

כתב אישום נגד מחבל שסייע 
לחפירת מנהרת טרור

תושב עזה מואשם בהצטרפות לג'יהאד האסלאמי וסיוע לחפירת מנהרה מרפיח 
לישראל ◆ הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים

מ‡: מ. יו„
דרום  מחוז  פרקליטות 
המשפט  לבית  אתמול  הגישה 
המחוזי שבבאר שבע כתב אישום 
האסלמי,  הג'יהאד  פעיל  נגד 
נגד  עבירות  בביצוע  המואשם 

ביטחון המדינה.
כתב  עובדות  פי  על 
האישום, שהוגש באמצעות עו"ד 
סמיר  הנאשם,  רוטשילד,  שולי 
לארגון  הצטרף   (20) סנימה  אבו 
בשנת  האסלמי  הג'יהאד  הטרור 
בפעי־ חלק  נטל  ומאז   ,2015
השתתף  במסגרתו  הארגון,  לות 
השתל־ צליפה,  ירי,  באימוני 
הוצאה  ולימוד  מוצבים  על  טות 
כנגד  טרור  פעולות  של  לפועל 
דחפורים  כגון  צבאיות  מטרות 

וג'יפים על גדר הגבול. 
האישום,  מכתב  עולה  עוד 
בחפירת  השתתף  סנימה  אבו  כי 
ק"מ  כשני  הג'יהאד,  של  מנהרה 
במהלכה  רפיח,  באזור  מישראל 
באמ־ וחפר  במקדחה  השתמש 
צעותה את העפר מתוך המנהרה 

בהמשך  ישראל.  לכיוון  שנחפרה 
הנאשם העביר בטון אל המנהרה, 

בסיוע פעילים נוספים.
האימונים  לאחר  כן,  כמו 
הצטרף הנאשם לחוליית פעילים 
שעסקה בשמירה נגד כניסת כו־

חות צה"ל לרצועת עזה.
ידי  על  נעצר  סנימה  אבו 
כוחות הביטחון כאשר לפני כחו־
המערכת  גדר  לאזור  הגיע  דש 
בשעות הלילה כשברשותו סכין, 
מכנס  קלצ'ניקוב,  כדורי  שלושה 
וסמל  פנים  רעלת  שחור,  צבאי 
של הזרוע הצבאית של הג'יהאד 

אלקודס).  (סראיא  האסלאמי 
הוא קפץ מעל הגדר והחל ללכת 
כ-30 מטרים מזרחה בתוך שטח 
שהוזנקו  צה"ל  כוחות  ישראל. 

למקום עצרו את הנאשם.
בעבי־ מואשם  סנימה  אבו 
קשי־ טרור,  בארגון  חברות  רות 

(רצח),  פשע  לביצוע  קשר  רת 
מתן  אסורים,  צבאיים  אימונים 
אמצעים לביצוע פשע והסתננות 
הפר־ הגישה  כן  כמו  מזויינת.  
בקשה  המשפט  לבית  קליטות 
המ־ ההליכים  תום  עד  למעצרו 

שפטיים. 

מזל טוב
ל‰רב יˆח˜ רבי ליט"‡

 ר‡ מועˆ ˜רי יערים טלזסטון

לר‚ל ‰ול„ ‰בן 

בעטו"מ ולמזל"ט

י‰"ר ירוו‰ רוב נח ממנו ומכל יוˆ"ח
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'עונש מוות למחבלים' בידי שמים:

חבר החוליה שרצחה את בני הזוג 
הנקין הי"ד, מת בבית החולים

באסם סאיח השתתף ברצח בני הזוג איתם ונעמה הנקין לנגד עיני ילדיהם לפני כארבע וחצי 
שנים ◆ משב"ס נמסר כי סבל מהמחלה במשך כל תקופת המאסר ◆ בחמאס איימו: "ישראל 

תישא באחריות על פשעיה" ◆ כן יאבדו כל אויביך ד'

את־ מת  הרופא  אסף  החולים  בבית 
סאיח,  באסם  מחמאס,  ביטחוני  אסיר  מול 
המחבלים  בחוליית  חבר  היה  הוא   .46 בן 
ונעמה  איתם  הרב  הזוג  בני  את  שרצחה 
הנקין הי"ד לעיני ילדיהם בפיגוע ירי לפני 
בתגו־ מסרו  בחמאס  שנים.  וחצי  כארבע 

בה למותו כי ישראל "תישא באחריות על 
פשעיה".

מרשות בתי הסוהר נמסר כי האסיר, 
לארגון  המשויך  ושומרון,  יהודה  תושב 
על  רצח  בגין  מאסר  עונש  "נשא  חמאס, 
ניסיון  אמל״ח,  עבירות  איבה,  פעולות  ידי 

לרצח, יידוי אבנים, חטיפה, כפייה, מאסר 
עם  מגע  מוכר,  לא  בארגון  חבירות  שווא, 
ארגון עוין ומתן מקלט. הוא מוחזק במאסר 
כרוניות  ממחלות  סבל   ,2015 מאוקטובר 
חשוכות מרפא לאורך כל תקופת מאסרו. 

מותו נקבע בבית החולים".

המרוץ להקמת מלון בחלל החיצון
עמותה אמריקנית עומלת בימים אלה על הקמת תחנת החלל המסחרית הראשונה, שבה כוח 

משיכה מופחת, ובטוחים שהמקום ייפתח עד שנת 2025

מ‡ פ. יוחנן
אקזוטיים,  מחופים  שבעתם  אם 
שבוע  סופי  או  הרחוק  במזרח  מסעות 
את  הכירו  הקלאסית,  באירופה  אורבניים 
המסלול העתידי לנופש - מחוץ לגבולות 
המסחרית  החלל  "בתחנת  האטמוספירה. 
תהיו  כלומר,  מופחת.  משיכה  כוח  יהיה 
פי  גבוה  לקפוץ  ותוכלו  שישה  פי  חזקים 
ארכיטקט  אלטורה,  טום  הסביר  שישה", 
שבקליפורניה,  ויי"  "גייט  בעמותת  ראשי 

ארצות הברית.

בדיוני,  מדע  כמו  נשמע  אומנם  זה 
הב־ בארצות  שהוקמה  ווי",  ב"גייט  אבל 
רית כדי לבנות את תחנת החלל המסחרית 
בתסריט  שמדובר  משוכנעים  הראשונה, 
רשמית  ייפתח   2025 שנת  ושעד  ריאלי 
"אנחנו  החיצון.  בחלל  הראשון  המלון 
מסיימים עכשיו את שלב העיצוב והתכנון. 
נתחילך בבניית הרכיבים ב-1 באוקטובר".
ענק  גלגל  כמו  ייראה  שייבנה  המלון 
הזה  האינטר-גלקטי  הנופש  מסתובב. 
יעלה הרבה מאוד כסף, לפחות בהתחלה. 

וכוכבים  מיליארדרים  מולטי  שבעיקר  כך 
ידועים יזכו לישון לחלל. אולם, יזמי הפ־
את  לקרב  היא  המטרה  כי  טוענים  רויקט 

כולם לכוכבי השמיים.
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חיילים בשייטת
התקשר אלי מפקד בשייטת 13, ושאלה בפיו:

כל  בסוף  שלו  החיילים  עם  נפגש  שהוא  מספר  הוא 

יום, הם יושבים במעגל על הקרקע ומשחזרים את מה 

תרגיל  או  מבצעית  פעולה  יום:  באותו  עליהם  שעבר 

אימונים, כל אחד צריך לחשוב מה הוא לא עשה בצורה 

מושלמת, במה הוא יכול לשפר. האם יכל יותר לדייק? 

או להגיב יותר מהר? איך עבודת הצוות שלו? האם יכל 

יושבים  הם  יום  כל  שלצידו?  החייל  את  לדרבן  יותר 

ובודקים את עצמם.

על  שאלה  לו  וצפה  נפש',  'חשבון  כמובן  לו  הזכיר  זה 

מה  גזלנו..".  בגדנו  "אשמנו  אומרים,  שאנחנו  הוידוי 

הטעם שאומרים רשימה של חטאים? הרי לא נכשלתי 

בכל העבירות האלו – לא גזלתי, לא בגדתי.. וידוי הוא 

משהו אישי – אתה בודק את עצמך ומוצא במה לא הת־

נהגת כראוי, מדוע תיקנו נוסח אחיד לוידוי?

על  התקבל  הבא  הרעיון  אבל  תשובות,  כמה  לו  עניתי 

דעתו במיוחד:

נכון שמעולם לא גנבת – במובן של להיכנס לחנות ול־

גנוב פחית קולה. אבל אם נרחיב את חטא הגניבה, נע־

מיק אותו יותר – נגלה שאולי כן הוא שייך לכולנו. האם 

נכנסת לקופת החולים ועקפת מישהו שעוד לא שם לב 

איפה התור מתחיל? האם קורה שאתה עוקף תור של 

מכוניות ומשתחל לקראת הסוף? זה גם נחשב לגניבה. 

הכינה  אשתך  אולי   – ה"גזלנו"  את  יותר  לדקק  אפשר 

אוכל ולא אמרת לה מספיק תודה? גנבת ממנה הכרת 

הטוב שמגיעה לה! ובמובן יותר רחב של גניבה – אולי 

מישהו אמר לך בוקר טוב והשבת לו בפנים חתומות? 

לא התייחסת לחבר כמו שאולי מגיע לו?

רוצה  כשאדם  חטא,  לכל  שייכים  לא  אנחנו  אם  גם 

להיות מושלם – הוא יכול לחפש שוב ושוב ולטהר את 

עצמו מכל 'אבק' עבירה. 

בעומק  יותר  לחפש  אפשר  תמיד  לשלימות.  גבול  אין 

הלב ויותר בטהרת הנפש ולשפר.

להיות  שבוחר  מי  לחייליו:  אומר  מפקד  שאותו  כמו 

חייל פשוט לא צריך לפשפש כל הזמן במעשיו האם הם 

טובים. לחייל רגיל אין משמעות אם הוא לא דייק כל 

כך, או התרשל. אבל כשאתה בשייטת, אתה צריך תמיד 

דקות  לחמש  נרדמת  אם  רק  לא  זה  טוב.  יותר  להיות 

בשמירה, אפילו אם אתה ממצמץ לרגע אחד כשהעי־

ניים שלך צריכות להיות פקוחות – כבר פשעת!

- - - - -

בחודש אלול נזכור שאנחנו חיילים בשייטת של בורא 

עולם, לכל רגע יש משמעות, וכעת המשימה שלנו היא 

הזמן,  את  יותר  לנצל  יותר,  לשפר  אפשר  במה  לבדוק 

להתקדם יותר בעבודת ה'

חודש אלול // הרב אלעד גרין
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בישראל מעריכים:

הג'יהאד האסלאמי ינסה להוציא 
לפועל פיגוע לפני הבחירות

תשעה ימים לפתיחת הקלפיות, חדירת הרחפן ושיגור הרקטות מהווים 
סימן נוסף לנפיצות ברצועה ◆ בצה"ל פועלים להרגיע את השטח, אך 

המצב עלול להוביל לפיצוץ

מ‡: מ. יו„
מרצועת  שחדר  הרחפן 
מטען  והטיל  ישראל  לשטח  עזה 
צה"ל,  של  ממוגן  ג'יפ  על  חבלה 
ונפגע  המערכת  גדר  לאורך  שנע 
מהפיצוץ, הוא עוד סימן לנפיצות 
ניסיון  עזה.  ברצועת  והמתיחות 
לא  אך  צה"ל,  את  לאתגר  נוסף 

רק.
חמאס חווה אתגרים איתם 
המרכזי  להתמודד.  מתקשה  הוא 
האסלאמי,  הג'יהאד  הוא  בהם 
זיאד  החדש,  המזכ"ל  שתחת 
נחאלה, חותר כל העת לפיגועים 
נגד ישראל ושואף להוציא אותם 
הבחי־ לפני  במיוחד  הפועל  אל 
ספק  איראני  בלחץ  ספק  רות, 
סביב האידאולוגיה של האסלאם 
הקיצוני. אתגרים נוספים הם גו־
רמי ג'יהאד עולמי ברצועת עזה, 

ביקורת  ואפילו  חמאס  פורשי 
להת־ מתקשה  הארגון  מבית. 
וכשמדובר  יחד,  כולם  עם  מודד 
בג'יהאד האסלאמי הוא לפעמים 

באה  הזו  הכניעה  ידיים.  מרים 
לידי ביטוי בכמה שיטות: עצימת 
עיניים, מצמוצי עיניים, או הצט־

רפות לפיגועי הטרור.

בחסדי שמים:

הילדה שטבעה - 
שוחררה לביתה

הילדה בת ה-9 טבעה בבריכה בעיר בית שמש לפני כשבוע וחצי ומצבה 
הוגדר קשה ◆ לאחר שהחלימה שוחררה אתמול מבית החולים

מ‡: מ. יו„
שטבעה  ה-9  בת  הילדה 
בעיר  בבריכה  וחצי  כשבוע  לפני 
לבי־ אתמול  שוחררה  שמש  בית 
תה מבית החולים הדסה עין כרם 
נמסר,  החולים  מבית  בירושלים. 

לטיפול  ביחידה  טופלה  "הילדה 
שיוצבה  ולאחר  ילדים,  נמרץ 
הועברה להמשך טיפול במחלקת 

הילדים, עד להחלמתה".
נזכיר כי הילדה טבעה ביום 
רביעי לפני כשבוע וחצי בשעות 

מהמים  שנמשתה  ולאחר  הערב, 
אשר  מד"א  צוות  למקום  הוזעק 
הילדה  רפואי.  טיפול  לה  העניק 
כשמצבה  החולים  לבית  פונתה 
מוגדר קשה ויציב, והיא מורדמת 

ומונשמת.

החל התרגיל "אבן הראשה"
התרגיל מתקיים עד יום רביעי בהשתתפות משרתי סדיר ומילואים ◆ 
במסגרתו יתורגלו תרחישי התקפה והגנה על פי התוכניות המבצעיות 

של צה"ל

מ‡: מ. יו„
המטכ"לי  הצבאי  התרגיל 
תרחיש  המדמה  הראשה",  "אבן 
בדגש  רב-זירתי  במתאר  לחימה 
אתמול  החל  הצפוני,  המרחב  על 
התרגיל  מטרת  צה''ל.  במפקדות 
היא שיפור כשירות המטה הכללי 

והמפקדות הראשיות למלחמה.
משרתי  משתתפים  בתרגיל 
יתור־ ובמסגרתו  ומילואים  סדיר 

גלו תרחישי התקפה והגנה על פי 
התוכניות המבצעיות של צה"ל.

הראשיות  המפקדות 
ופיקוד  הצפון  פיקוד  בהובלת 
העורף יתרגלו תרחישים רב זרו־
כוחות  עם  פעולה  בשיתוף  עיים 
המודיעין,  היבשה,  הים,  האוויר, 
והלוגיסטיקה  הטכנולוגיה  אגף 

ואגף התקשוב וההגנה בסב"ר.
שיופעל  התרגיל,  במסגרת 

יתו־ מפקדות,  תרגיל  במתכונת 
על  בדגש  שונים  תרחישים  רגלו 
מערכי  רב  תכנון  פעולה,  שיתופי 

והפעלה בחירום.
כי  נמסר  צה''ל  מדובר 
יום  עד  להתקיים  עתיד  ''התרגיל 
כוננות  על  לשמור  ונועד  רביעי 
וכשירות כוחות צה"ל בכלל הגז־
רות ותוכנן מראש כחלק מתוכנית 

האימונים לשנת 2019''.
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יו"ר לשכת עוה"ד: "המשטרה רמסה 
את הזכות להליך משפטי הוגן"

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, קורא הערב ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי 
מנדלבליט, לערוך בדיקה מקיפה של האירועים החמורים שנחשפו בפרשת דרכי חקירתו של 

שאול אלוביץ'

מ‡: יר‡ל לבי‡
שפורסמו  לדברים  בתגובה 
ב'ערוץ 12' אמר הערב ראש לשכת עו־
רכי הדין, עו"ד אבי חימי: ״הפעם נחצה 
הדעת  על  יעלה  לא  אפשרי.  גבול  כל 
של  בזכותו  לפגוע  תנסה  שהמשטרה 
לג־ ותנסה  הולם,  משפטי  לייצוג  אדם 
רום לפיטוריו של עורך דין כדי להשיג 

את מטרותיה.
המשטרה  המטרה,  אל  בדרכה 
החוקתית  הזכות  את  גסה  ברגל  רמסה 
להליך משפטי הוגן, תוך פגיעה בחופש 

העיסוק של עורכי הדין ובעצמאותם.
כל אדם זכאי להליך משפטי הוגן. 
המייצג  הדין  עורך  את  לבחור  זכותו 
הדין  שעורך  המלאה  וזכותו  אותו, 
וייצגו  חוכמתו  כמיטב  לו  ייעץ  שבחר, 
ללא מורא כי אם לא ישא חן בעיני המ־

שטרה יפוטר.
לני־ אדישים  להישאר  אפשר  אי 

המוג־ תחושת  צול 
בחדר  אדם  של  נות 
עורכי  למפגש  שיוחד 
חמורה  פגיעה  זו  דין. 
ציני  וניצול  בהגנתו 
ובלתי ראוי של אמונו 
נשמרות.  זכויותיו  כי 
אפשר  שאי  בוודאי 
אדישים  להישאר 
המוסריים  לגבולות 
בן  בהפעלת  שנחצו, 
בהיותה  אביו  כנגד 

לפ־ להוביל  שעלולה  נפסדת  התנהגות 
גיעה בתא המשפחתי יקר הערך.

אני מגנה בתוקף כל פעולה החו־
מש־ הליך  של  היסוד  ערכי  תחת  תרת 
לייצוג  אדם  כל  של  וזכותו  הוגן  פטי 
משפטי הולם, ומגנה בכל תוקף פעולות 
החותרות תחת חובתם של עורכי הדין 
לתת ללקוחותיהם את הייצוג המשפטי 

מלבד  ופחד  מורא  ללא  ביותר,  הטוב 
מורא החוק.

לאור הדברים שציינתי, אני קורא 
בזאת ליועץ המשפטי לממשלה לערוך 
בדיקה מקיפה של האירועים החמורים 
ממשיות  בפעולות  ולנקוט  שנחשפו, 
השורש  מן  שכאלה  תופעות  שיעקרו 

אחת ולתמיד".

דייוויד פרידמן על פרישת 
גרינבלט: "אתגעגע עמוקות"

 פרידמן אמר כי גרינבלט יישאר בתפקיד עד שיימצא לו מחליף, וימשיך לעסוק 
בתכנית השלום

מ‡ פ. יוחנן
בישראל,  הברית  ארצות  שגריר 
לפרישתו  התייחס  פרידמן,  דייוויד 
אליו  "אתגעגע  גרינבלט:  ג'ייסון  של 
מוערך  היה  לישראל  פועלו  עמוקות, 
במיוחד". בטקס לציון שנה למעבר של 
אמר  לירושלים,  גואטמלה  שגרירות 
עוד פרידמן, כי "גרינבלט עדיין יישאר 
וכן  מחליף"  לו  שנמצא  עד  בתפקיד 

"ימשיך לעסוק בתכנית השלום".
על  מילים  בכמה  פתח  פרידמן 
גרינבלט. "אם הייתם מכירים את מש־
פחתו, הייתם יודעים כמה הוא הקריב. 
הוא היה בא כל שבוע לוושינגטון לדי־
שהמשפחה  בזמן  שם  לעבוד  קטנה  רה 
שלו בניו ג׳רזי", העיד עליו פרידמן, "אז 
תבינו כמה הוא הקריב במהלך השנים".
הוא הוסיף כי "לפעמים יש לאנ־
שים ביקורת על מה שאנחנו עושים. זה 
לגיטימי ויש להם את הזכות לכך – אבל 
מדי פעם יהיה נחמד לשמוע: תודה על 
על  תודה   – ג׳ייסון  אז  שלכם.  השירות 

השירות שלך. אתה מדהים".
עוד  יהיה  ג׳ייסון  כי  הודיע  הוא 
לי  "הייתה  מחליף.  שיהיה  עד  בסביבה 
הרבה  במשך  שלו  חבר  להיות  הזכות 
ענ־ אהבה  לו  יש  עליו.  סמכתי  שנים, 
לגמרי  הוא  ארה״ב,  שלנו  למדינה  קית 
עם  שלה  ולקשרים  לישראל  מחוייב 
ארה"ב. הוא מונע מרצון טוב, ומכבדים 

אותו בכל מקום. הוא כנה. אני אתגעגע 
אליו מאוד אבל העבודה שהשאיר אח־
ריו תורמת ויעילה, ואני מקווה שבזכות 
ויש־ שארה"ב  הרף  את  נעלה  מאמציו 

ראל יהיו יותר חזקות ומשגשגות".

ויו"ר  מייסד  אוונס,  מייק  ד"ר  גם 
בירוש־ ישראל  לידידי  המורשת  מרכז 
גרינבלט,  של  לפרישתו  התייחס  לים 
ליש־ אהבתו  אליו,  "נתגעגע  כי  ואמר 

ראל לא תשתנה לעולם".

לראשונה: הגישה ל 
'וויקיפדיה' נחסמה 
בשל מתקפת סייבר

מתקפת סייבר ראשונה מסוגה הפילה את אתר 
האנציקלופדיה ויקיפדיה למשך שעות ארוכות, בשיא 
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מ‡: יר‡ל לבי‡
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כתב אישום נגד מחבל קטין 
שדקר שוטר בעיר העתיקה
כתב אישום הוגש נגד תושב מזרח ירושלים אשר פצע שוטר בינוני 

בשער השלשלת לפני כחודש ◆ לפי האישום הנאשם שידל את חברו בן 
ה-15 להצטרף ויחד התנפלו על שוטרים

מ‡: מ. יו„
ירושלים  מחוז  פרקליטות 
בי־ המחוזי  משפט  לבית  הגישה 
מחבל  נגד  אישום  כתב  רושלים 
קטין, תושב ירושלים, בגין ניסיון 
רצח שוטר בשער הברזל שבעיר 

העתיקה.
האישום,  כתב  פי  על 
שהוגש ע"י עו"ד יובל קידר מפ־
ב-15  ירושלים,  מחוז  רקליטות 
באוגוסט בשעות הצהריים גמלה 
ההחלטה  הנאשם  של  בליבו 
לבצע פיגוע דקירה כלפי יהודים 
או אנשי כוחות הביטחון, על רקע 
אידאולוגי לאומני, במטרה להר־
גם ולהפוך לשאהיד. הנאשם נטל 
ממטבח ביתו סכין בעלת להב של 
כ-15 ס"מ וידית, במטרה לעשות 

בה שימוש בפיגוע הרצחני.
האישום  מכתב  עולה  עוד 
עם  הנאשם  נפגש  מכן  לאחר  כי 
על  לו  וסיפר   15 בן  קטין  חברו, 
ולרצוח  פיגוע  לבצע  החלטתו 
הסכים  הקטין  ישראלים.  חיילים 
שיבצעו  כדי  לנאשם  להצטרף 
את הפיגוע בצוותא. הנאשם חזר 
בעלת  נוספת  סכין  והביא  לביתו 
להב של כ-13 סנטימטרים וידית 
הנא־ של  כהצעתו  שחור.  בצבע 
את  לבצע  השניים  החליטו  שם, 
אל  במסגד  בירושלים,  הפיגוע 
אקצא. בסמוך לשעה 17:30 הגי־
שבעיר  השלשלת  שער  ליד  עו 
העת  באותה  נכחו  שם  העתיקה, 
שוטרים שהיו עסוקים באבטחת 
המקום. הנאשם וחברו שלפו כל 
והח־ ממכנסיו,  הסכין  את  אחד 
כשה־ גבם.  מאחורי  אותם  ביאו 
הש־ הניפו  השוטרים  אל  תקרבו 
"אללה  וצעקו  הסכינים  את  ניים 

ואכבר" .
אל  ראשון  פרץ  הנאשם 
השוטרים והניף את הסכין לעבר 

גופו  פלג 
של  העליון 
מהשו־ אחד 
בכ־ טרים, 

לדקור  וונה 
בצ־ אותו 
למוות.  וואר 
הצ־ הנאשם 
לדקור  ליח 
השו־ את 
בשכם  טר 
 . ל א מ ש
הת־ השוטר 
את  הדף  גונן, 
תוך  הנאשם 
נסוג  שהוא 
לא־ ונופל 

הסכין  חור. 
שהייתה בידו 
הנאשם  של 

אשר  חברו,  הרצפה.  אל  נפלה 
מיד  הנדקר  השוטר  על  התנפל 
לאחר שהנאשם נהדף ממנו, הניף 
לדקור  והחל  שבידו  הסכין  את 

את השוטר בפלג גופו העליון.
הס־ את  הרים  הנאשם 
לדקור  במטרה  מהרצפה  כין 

ולגרום  נוספת  פעם  השוטר  את 
השוטרים  ירו  מכן  לאחר  למותו. 
בנאשם ובחברו והשניים נפלו אל 
של  ממעשיהם  כתוצאה  הרצפה. 
הנאשם וחברו נגרמו לשוטר שני 
באזור  חודרניים  דקירה  פצעי 

שכם שמאל. 

נתניה: שני נפגעים בשריפה בבניין 
מ‡: מ. יו„

שני בני אדם נפגעו אתמול 
בבניין  בדירה  שפרצה  בשריפה 
הנ־ שמואל  ברחוב  קומות   5 בן 
ציב בנתניה. אחד מהם, גבר כבן 
60, פונה במצב בינוני עם כוויות 
החולים  לבית  גופו  חלקי  בכל 
הכי־ צוותי  השומר.  בתל  שיבא 

במקום  שפועלים  והחילוץ  בוי 
שתי  על  דיווחו  השריפה  לכיבוי 
הנראה  ככל  שבוערות,  קומות 

לאחר פיצוץ גז בבניין.
ראינו  למקום  "כשהגענו 
דירה  ממרפסת  יוצא  סמיך  עשן 
פר־ סיפרו  שלישית",  בקומה 
חג'ג'  יקי  מד"א  של  מדיקים 

הכיבוי  "כוחות  סילוק.  ודניאל 
שהגיעו למקום חילצו אלינו גבר 
בכל  כוויות  עם  בהכרה   60 כבן 
חלקי גופו. הכנסנו אותו לניידת 
תוך  אותו  ופינינו  נמרץ  טיפול 
מש־ שכלל  רפואי  טיפול  כדי 
בינוני  במצב  ונוזלים  כאבים  ככי 

לבית החולים".
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בינוני  במצב  ונוזלים  כאבים  ככי 

לבית החולים".

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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פרקליט המדינה: "השבנו 
למדינה יותר משני 

מיליארד שקל"
ניצן התייחס גם לפעילות הסייבר של הפרקליטות וציין כי "לפני הבחירות 

ביקשנו הסרת למעלה מעשרת אלפים חשבונות פיקטיביים

מ‡: יר‡ל לבי‡  
הישראלי  המשפט  בכנס 
ה-8 התייחס פרקליט המדינה, שי 
ניצן, לשורה של נושאים שעל סדר 
נתניהו  חקירות  על  גם  כמו  היום, 
אמר  עליהן  אחרים,  ציבור  ואישי 
מה־ לסילוקם  פועלים  "כשאנו  כי 
מושחתים,  ציבור  אנשי  של  במה 
התורה  דברי  את  מקיימים  אנו 
שמזהיר 'לא תיקח שוחד כי השו־
חד יעוור עיני חכמים'. דווקא הח־
להיזהר.  שצריכים  אלה  הם  כמים 
המאבק  בענין  דבריי  אסיים  וכאן 

בשחיתות".
בהתייחס לאכיפה הכלכלית, 
האחרונות  בשנים  כי  ניצן  אמר 
המ־ לקופת  הפרקליטות  השיבה 
דינה "למעלה משני מיליארד שקל 

מהמדינה  שנלקחו  כספים  של 
שלא כדין".

לפעילות  גם  התייחס  ניצן 
כי  וציין  הפרקליטות  של  הסייבר 

הסרת  ביקשנו  הבחירות  "לפני 
חשבונות  אלפים  מעשרת  למעלה 
אחוז   99  - 'בוטים'  פיקטיביים, 

נענו בחיוב".

יתושים נגועים בקדחת מערב 
הנילוס התגלו בירושלים

לראשונה מאז תחילת השנה: המשרד להגנת הסביבה איתר יתושים 
נגועים בקדחת מערב הנילוס בירושלים ◆ המשרד דרש מעיריית 

ירושלים לבצע ניטור - ובמידת הצורך לבצע הדברה מיידית

מ‡: יר‡ל לבי‡                                               
שמ־ הבדיקות  במסגרת 
הסביבה  להגנת  המשרד  בצע 
הבריאות  משרד  בשיתוף 
לניטור ולאיתור קדחת מערב 
כי  נמצא  הארץ,  בכל  הנילוס 
שכונת  שבין  חפי,  אל  בוואדי 
נווה יעקב לפסגת זאב (מעלה 
יתושים  נמצאו  פרת),  נחל 
המח־ בנגיף  הנגועים  בוגרים 
לה. הימצאות יתושים נגועים 
מהווה  הנילוס  מערב  בקדחת 
סכנה להתפרצות המחלה, ועל 
מיידיות  פעולות  לבצע  יש  כן 
שאותן דרש המשרד מעיריית 

ירושלים.
עדכון  הפעולות:  בין 
הנופשים  היישובים,  תושבי 
במיוחד  באזור,  והמטיילים 
בשעות  בחוץ  השוהים  אלו 
המקורות  בכל  ניטור  הערב; 
זחלי  לדגירת  הפוטנציאליים 
מיידית  הדברה  יתושים; 
או  זחלי  דגירת  נמצאה  אם 
בתכשירים  יתושים  גלמי 
על-ידי  לשימוש  המאושרים 

המשרד.
הת־ השנה  תחילת  מאז 
בנגיף  נגועים  יתושים  גלו 
בשמונה  הנילוס  מערב  קדחת 
ומועצות  מקומיות  רשויות 
הארץ:  רחבי  בכל  אזוריות 
ערבה  האזוריות  במועצות 

עמק  שומרון,  משגב,  תיכונה, 
ועמק  שורק  נחל  המעיינות, 
המקומית  במועצה  יזרעאל; 
בירושלים.  וכעת  אריה;  בית 
הנרחבת  הפריסה  בעקבות 
המשרד  וקורא  חוזר  בארץ, 
להגנת הסביבה לכל הרשויות 
ברחבי הארץ להגביר פעולות 

להפחתת מפגעי היתושים.
המיטביים  התנאים 
נובעים  יתושים  למפגעי 
וטמ־ עומדים  מים  ממקורות 
פרטורות גבוהות. תנאים אלה 
הקיץ  בחודשי  בארץ  קיימים 
בש־ להבחין  אף  צפויים  ואנו 
באירועי  שלהם  גבוהה  כיחות 
וקול־ ביוב  הזרמת  של  קיצון 
חים או משקעים בעונת הקיץ 
בין  לעיתים,  שקורה  כפי   -

השאר בגלל שינויי האקלים.
הסביבה  להגנת  במשרד 
הרשויות  על  כי  מדגישים, 
האחריות  מוטלת  המקומיות 
היתושים.  במפגעי  לטיפול 
ניתן  כי  לדעת  כדאי  בנוסף, 
יחסית  פשוטים  באמצעים 
היתו־ כמות  להפחתת  לפעול 
מקורות מים  ייבוש  כגון  שים 
ובמקלטים.  בגגות  בחצרות, 
כמו כן מומלץ להתגונן מעקי־
התקנת  על-ידי  יתושים  צות 
ומ־ הבית  בחלונות  רשתות 
ריחת תכשירים דוחי יתושים 

במידת הצורך.
מערב  בקדחת  תחלואה 
נגיף  על-ידי  נגרמת  הנילוס 
ומו־ בעופות,  בעיקר  המצוי 
עקי־ באמצעות  לאדם  עבר 
שבהם  במקרים  יתושים.  צת 
קלה  היא  מחלה  מתפתחת 
ומתבטאת בחום ובכאבי ראש 
מה־ קטן  חלק  אצל  ושרירים. 
חולים, המחלה עלולה להסת־
בך ולגרום לדלקת קרום המוח 
ואף למוות. מכיוון שלא קיים 
חיסון לבני אדם, מניעת מפג־
העיק־ הדרך  היא  יתושים  עי 
רית לשבור את מעגל העברת 

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

הבריאות.

דיווח: 

פוטין הזהיר את בוש מפיגוע 
יומיים לפני אסון התאומים
נשיא רוסיה פנה לעמיתו האמריקני והזהיר אותו כי קיים חשש ממשי 
מאירוע טרור בארה"ב ◆ את הדברים כתב ג'ורג' ביבי, אנליסט לשעבר 

ב-CIA, בספרו החדש

מ‡ פ. יוחנן
פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
דאז  הברית  ארצות  נשיא  את  הזהיר 
שצ־ טרור  פיגוע  מפני  בוש  וו.  ג'ורג' 
פוי להתרחש בארצות הברית, יומיים 
לפני אסון התאומים שהתרחש ב-11 
הש־ פורסם  כך   .2001 בספטמבר 
לשעבר  אנליסט  שכתב  בספר  בוע 

ב-CIA, ג'ורג' ביבי.
הפי־ אודות  הדחופה  האזהרה 

שהעביר  מאפגניסטן,  שמקורו  גוע 
נשיא רוסיה, מוזכרת בספרו של האנ־
הריגול  סוכנות  בשירות  שעבד  ליסט 
בוש.  הנשיא  בתקופת  האמריקנית 
את  מחזק  בספר  שפורסם  המידע 
הטענה כי ארצות הברית קיבלה אזה־
הקשה.  הטרור  מתקפת  אודות  רות 

של  קיומה  עצם 
האזהרה היה ידוע, 
כעת  כאמור,  אך 
פוטין  כי  נחשף 
אישי  באופן  פנה 
האמ־ עמיתו  אל 
לה־ וניסה  ריקני 

זהיר אותו.
לאזה־ נוסף 
רוסיה,  מצד  רות 
דיווחים,  פי  על 
בריטים  מרגלים 

הזהירו את ארצות הברית אף הם. לא 
התייחסה  הברית  ארצות  האם  ידוע 
בס־ וכיצד.  הצדדים  מאחד  לאזהרות 
פרה של קונדוליזה רייס, שרת החוץ 
כי  סיפרה  בוש,  בממשל  האמריקנית 

רוסיה  לאזהרות  בביטול  התייחסה 
"הנחתי  כי  וכתבה  האסון,  שקדמו 
למרירות  קשורה  הרוסית  שהאזהרה 
שלהם כלפי פקיסטן, שתמכה באפג־

ניסטן באותה התקופה".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
ל‡ה פיי‚‡ ב רחל, חיים „ב ‡ריה בן 
 רב˜ה, הו„יה ב ב ולמי ,פרי„ה
 ,מחה, ‡ליעזר נחום חי בן נורי נ‚ה

רננה ב רחל
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

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

פרקליט המדינה: "השבנו 
למדינה יותר משני 

מיליארד שקל"
ניצן התייחס גם לפעילות הסייבר של הפרקליטות וציין כי "לפני הבחירות 

ביקשנו הסרת למעלה מעשרת אלפים חשבונות פיקטיביים

מ‡: יר‡ל לבי‡  
הישראלי  המשפט  בכנס 
ה-8 התייחס פרקליט המדינה, שי 
ניצן, לשורה של נושאים שעל סדר 
נתניהו  חקירות  על  גם  כמו  היום, 
אמר  עליהן  אחרים,  ציבור  ואישי 
מה־ לסילוקם  פועלים  "כשאנו  כי 
מושחתים,  ציבור  אנשי  של  במה 
התורה  דברי  את  מקיימים  אנו 
שמזהיר 'לא תיקח שוחד כי השו־
חד יעוור עיני חכמים'. דווקא הח־
להיזהר.  שצריכים  אלה  הם  כמים 
המאבק  בענין  דבריי  אסיים  וכאן 

בשחיתות".
בהתייחס לאכיפה הכלכלית, 
האחרונות  בשנים  כי  ניצן  אמר 
המ־ לקופת  הפרקליטות  השיבה 
דינה "למעלה משני מיליארד שקל 

מהמדינה  שנלקחו  כספים  של 
שלא כדין".

לפעילות  גם  התייחס  ניצן 
כי  וציין  הפרקליטות  של  הסייבר 

הסרת  ביקשנו  הבחירות  "לפני 
חשבונות  אלפים  מעשרת  למעלה 
אחוז   99  - 'בוטים'  פיקטיביים, 

נענו בחיוב".

יתושים נגועים בקדחת מערב 
הנילוס התגלו בירושלים

לראשונה מאז תחילת השנה: המשרד להגנת הסביבה איתר יתושים 
נגועים בקדחת מערב הנילוס בירושלים ◆ המשרד דרש מעיריית 

ירושלים לבצע ניטור - ובמידת הצורך לבצע הדברה מיידית

מ‡: יר‡ל לבי‡                                               
שמ־ הבדיקות  במסגרת 
הסביבה  להגנת  המשרד  בצע 
הבריאות  משרד  בשיתוף 
לניטור ולאיתור קדחת מערב 
כי  נמצא  הארץ,  בכל  הנילוס 
שכונת  שבין  חפי,  אל  בוואדי 
נווה יעקב לפסגת זאב (מעלה 
יתושים  נמצאו  פרת),  נחל 
המח־ בנגיף  הנגועים  בוגרים 
לה. הימצאות יתושים נגועים 
מהווה  הנילוס  מערב  בקדחת 
סכנה להתפרצות המחלה, ועל 
מיידיות  פעולות  לבצע  יש  כן 
שאותן דרש המשרד מעיריית 

ירושלים.
עדכון  הפעולות:  בין 
הנופשים  היישובים,  תושבי 
במיוחד  באזור,  והמטיילים 
בשעות  בחוץ  השוהים  אלו 
המקורות  בכל  ניטור  הערב; 
זחלי  לדגירת  הפוטנציאליים 
מיידית  הדברה  יתושים; 
או  זחלי  דגירת  נמצאה  אם 
בתכשירים  יתושים  גלמי 
על-ידי  לשימוש  המאושרים 

המשרד.
הת־ השנה  תחילת  מאז 
בנגיף  נגועים  יתושים  גלו 
בשמונה  הנילוס  מערב  קדחת 
ומועצות  מקומיות  רשויות 
הארץ:  רחבי  בכל  אזוריות 
ערבה  האזוריות  במועצות 

עמק  שומרון,  משגב,  תיכונה, 
ועמק  שורק  נחל  המעיינות, 
המקומית  במועצה  יזרעאל; 
בירושלים.  וכעת  אריה;  בית 
הנרחבת  הפריסה  בעקבות 
המשרד  וקורא  חוזר  בארץ, 
להגנת הסביבה לכל הרשויות 
ברחבי הארץ להגביר פעולות 

להפחתת מפגעי היתושים.
המיטביים  התנאים 
נובעים  יתושים  למפגעי 
וטמ־ עומדים  מים  ממקורות 
פרטורות גבוהות. תנאים אלה 
הקיץ  בחודשי  בארץ  קיימים 
בש־ להבחין  אף  צפויים  ואנו 
באירועי  שלהם  גבוהה  כיחות 
וקול־ ביוב  הזרמת  של  קיצון 
חים או משקעים בעונת הקיץ 
בין  לעיתים,  שקורה  כפי   -

השאר בגלל שינויי האקלים.
הסביבה  במשרד להגנת 
הרשויות  על  כי  מדגישים, 
האחריות  מוטלת  המקומיות 
היתושים.  במפגעי  לטיפול 
ניתן  כי  לדעת  כדאי  בנוסף, 
יחסית  פשוטים  באמצעים 
היתו־ כמות  להפחתת  לפעול 
מים  מקורות  ייבוש  כגון  שים 
ובמקלטים.  בגגות  בחצרות, 
כמו כן מומלץ להתגונן מעקי־
התקנת  על-ידי  יתושים  צות 
ומ־ הבית  בחלונות  רשתות 
ריחת תכשירים דוחי יתושים 

במידת הצורך.
מערב  בקדחת  תחלואה 
נגיף  על-ידי  נגרמת  הנילוס 
ומו־ בעופות,  בעיקר  המצוי 
עקי־ באמצעות  לאדם  עבר 
שבהם  במקרים  יתושים.  צת 
קלה  היא  מחלה  מתפתחת 
ומתבטאת בחום ובכאבי ראש 
מה־ קטן  חלק  אצל  ושרירים. 
חולים, המחלה עלולה להסת־
בך ולגרום לדלקת קרום המוח 
ואף למוות. מכיוון שלא קיים 
חיסון לבני אדם, מניעת מפג־
העיק־ הדרך  היא  יתושים  עי 
רית לשבור את מעגל העברת 

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

הבריאות.

דיווח: 

פוטין הזהיר את בוש מפיגוע 
יומיים לפני אסון התאומים
נשיא רוסיה פנה לעמיתו האמריקני והזהיר אותו כי קיים חשש ממשי 
מאירוע טרור בארה"ב ◆ את הדברים כתב ג'ורג' ביבי, אנליסט לשעבר 

ב-CIA, בספרו החדש

מ‡ פ. יוחנן
פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
דאז  הברית  ארצות  נשיא  את  הזהיר 
שצ־ טרור  פיגוע  מפני  בוש  וו.  ג'ורג' 
פוי להתרחש בארצות הברית, יומיים 
לפני אסון התאומים שהתרחש ב-11 
הש־ פורסם  כך   .2001 בספטמבר 
לשעבר  אנליסט  שכתב  בספר  בוע 

ב-CIA, ג'ורג' ביבי.
הפי־ אודות  הדחופה  האזהרה 
שהעביר  מאפגניסטן,  שמקורו  גוע 
נשיא רוסיה, מוזכרת בספרו של האנ־
הריגול  סוכנות  בשירות  שעבד  ליסט 
בוש.  הנשיא  בתקופת  האמריקנית 
את  מחזק  בספר  שפורסם  המידע 
הטענה כי ארצות הברית קיבלה אזה־
הקשה.  הטרור  מתקפת  אודות  רות 

של  קיומה  עצם 
האזהרה היה ידוע, 
כעת  כאמור,  אך 
פוטין  כי  נחשף 
אישי  באופן  פנה 
האמ־ עמיתו  אל 
לה־ וניסה  ריקני 

זהיר אותו.
לאזה־ נוסף 
רוסיה,  מצד  רות 
דיווחים,  פי  על 
בריטים  מרגלים 

הזהירו את ארצות הברית אף הם. לא 
התייחסה  הברית  ארצות  האם  ידוע 
בס־ וכיצד.  הצדדים  מאחד  לאזהרות 
פרה של קונדוליזה רייס, שרת החוץ 
כי  סיפרה  בוש,  בממשל  האמריקנית 

רוסיה  לאזהרות  בביטול  התייחסה 
"הנחתי  כי  וכתבה  האסון,  שקדמו 
למרירות  קשורה  הרוסית  שהאזהרה 
שלהם כלפי פקיסטן, שתמכה באפג־

ניסטן באותה התקופה".

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 
ל‡ה פיי‚‡ ב רחל, חיים „ב ‡ריה בן 
 רב˜ה, הו„יה ב ב ולמי ,פרי„ה
 ,מחה, ‡ליעזר נחום חי בן נורי נ‚ה

רננה ב רחל
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

lehitpalel@gmail.com - 'פללר‚ון 'לה‡ :ב‡„יבו

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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האם בישראל צריך לדאוג?

המיליציות השיעיות 
בעירק הכריזו על 
הקמת חיל אוויר

ההנחייה להקים חיל אוויר היא הקמת זרוע אווירית שתפעיל 
מלאי"ם כדוגמת המורדים הח'ותים בתימן, שקיבלו סיוע 

לוגיסטי וכלכלי לצורך הקמת הזרוע האווירית שלהם, שלעת 
עתה עושה שמות לסעודים

מ‡: יר‡ל לבי‡
לבן  הנחשב  הכוח, 
ברית קרוב של איראן, הודיע 
משלו.  אוויר  חיל  הקמת  על 
בכלי  שהופצה  ההחלטה, 
העיראקיים,  התקשורת 
תקיפות  כשברקע  הגיעה 
בש־ ובסיסים  מטרות  של 
היא  אותן  המיליציה,  ליטת 

מייחסת לישראל.
לפי הדיווח, סגן מפקד 
אבו  השיעיות,  המיליציות 
מהדי אל מוהנדס נתן הנחייה 
עצמאי  אוויר  חיל  להקים 

עבור המיליציות.
אל  כי  עולה,  מהדיווח 
ההנחייה  את  נתן  מוהנדס 
ראש  של  בקשתו  בעקבות 
ממשלת עיראק מהמיליציות 
לנקוט בכל האמצעים הדרו־

שים להגנתם.
אל  של  ההנחיה 
הת־ בעקבות  באה  מוהנדס 

קיפות על בסיסי המיליציות 
השיעיות אל חאשד א-שעבי 
בשבועות  ובסוריה  בעיראק 

האחרונים.
חיל  להקים  ההנחייה 
זרוע  הקמת  היא  אוויר 
מלאי"ם  שתפעיל  אווירית 
הח'ותים  המורדים  כדוגמת 
לוגיס־ סיוע  שקיבלו  בתימן, 
הז־ הקמת  לצורך  וכלכלי  טי 
רוע האווירית שלהם, שלעת 

עתה עושה שמות לסעודים.
שבנוסף  ספק  אין 

עי־ מכיוון  הטילים  לאיום 
עד  זמן  של  עניין  זה  ראק, 
בצורת  איום  שיתווסף 
מתוצרת  מתאבדים  מלטי"ם 

איראן.
לקחת  שיצטרך  מי 
בזרוע  הטיפול  את  בחשבון 
הזו היא לא רק ישראל, אלא 
שכזו  זרוע  שהרי  ארה"ב,  גם 
הרס  לזרוע  בהחלט  יכולה 
בבסיסים האמריקנים ברחבי 

עיראק.

ארדואן רומז: 

ייתכן שטורקיה תפעל 
להשגת נשק גרעיני

נשיא טורקיה תהה מדוע לארה"ב, לרוסיה ולישראל מותר להחזיק בנשק 
גרעיני, ולה אסור

מ‡ פ. יוחנן
טייפ  רג'פ  טורקיה  נשיא 
שיפעל  ייתכן  כי  רמז  ארדואן 
"לאנשים  גרעיני.  נשק  להשגת 
גרעיניים,  טילים  יש  מסוימים 
לא  שאנחנו  לנו  אומרים  הם  אבל 
אמר  גרעיניים",  טילים  צריכים 
זה.  את  מקבל  לא  "אני  ארדואן. 
לארצות הברית ולרוסיה יש. לכל 
מדינה מפותחת יש". הוא ציין גם 
בידיה  שיש  שמשום  ישראל,  את 
ארסנל גרעיני, "אף אחד לא יכול 

לגעת בה".
צפויים  ארדואן  של  דבריו 
להטריד עוד יותר את ארצות הב־
שכבר  אחרי  נאט"ו,  וחברות  רית 
הטי־ מערכת  את  לאחרונה  רכש 

בעק־ וסולק   S-400 הרוסית לים 
 F-35-בות זאת מתכנית חמקני ה
של ארצות הברית. בשבוע שעבר 

ול־ רוסיה  נשיא  עם  נפגש  הוא 
גם  ובחן  במוסקבה,  פוטין  דימיר 

מטוסי קרב רוסיים חדישים.

מהומות נגד זרים בדרום אפריקה
חנויות בבעלות זרה בבירה פרטוריה וביוהנסבורג הותקפו על ידי המון, שבזז 

ושרף אותן. לפחות חמישה נהרגו, והמשטרה עצרה 80 בני אדם

מ‡ פ. יוחנן
עצרה  אפריקה  דרום  משטרת 
חמישה  כי  ואישרה  איש  מ-80  יותר 
יוהנ־ בעיר  במהומות  נהרגו  אדם  בני 
שהסלימו  פרטוריה  ובבירה  סבורג 
מתמקדות  אלו  הסמוכות.  לעיירות 
מעלות  והן  זרה,  בבעלות  בחנויות 
האלימות  התחדשות  מפני  חששות 
נהר־ ב2015,  האחרון,  בגל  זרים.  נגד 
וב-2008  אדם,  בני  שבעה  לפחות  גו 
נהרגו כ-60 בני אדם ברחבי המדינה.

שנמצאת  אלכסנדרה,  רחובות 
של  השחקים  מגורדי  הליכה  במרחק 

היו  יוהנסבורג,  של  הכלכלי  המרכז 
שבורות  ובזכוכיות  בלבנים  מלאים 
ומ־ הלילה  במהלך  שהוצתו  ממבנים 
לקבוצות  המשטרה  בין  עימותים 

מקומיות.
בוהארי  מוחמדו  ניגריה  נשיא 
שליח  בדחיפות  שולח  הוא  כי  אמר 
אפ־ דרום  נשיא  עם  להיפגש  מיוחד 
ריקה סיריל רמפוזה כדי להבטיח את 
אזרחי  של  והנכסים"  החיים  "שלום 
האלימות,  את  גינה  רמפוזה  ניגריה. 
ואמר כי "תקיפת עסקים של אזרחים 

זרים היא לא מקובלת לחלוטין".

מה  יודעת  לא  עדיין  המשטרה 
ביום  שהחלה  האלימות,  את  הצית 
בכלי  חמושים  כשמפגינים  ראשון 
נשק מאולתרים שוטטו ברחובות פר־
תבע־ טוריה והשליך אבנים ובקבוקי 
פוס־ לא  ברשויות  סחורות.  ובזזו  רה 
האחרונות  שהמהומות  אפשרות  לים 

הן מעשי ידיהם של ארגוני פשיעה.
גאוטנג,  מחוז  ממשלת  ראש 
בחינת  במהלך  אמר  מקורה,  דייוויד 
הנזק באלכסנדרה כי יש "תחושה של 
המ־ ההתקפות.  במהלך  זרים"  שנאת 

חוז כולל את העיר יוהנסבורג.

ברית האמזונס:

 7 מדינות בדרום 
אמריקה חתמו על 
הסכם להצלת היער

מנהיגי המדינות סיכמו על הקמת רשת תגובה משותפת 
הכוללת מעקב לווייני אחר השריפות וייעור מחדש של האזור

מ‡ פ. יוחנן
דרום  מדינות  שבע 
הסכימו  אמריקניות 
במטרה  כוחות  לשלב 
האמזונס,  נהר  על  להגן 
ברקע החשש הבינלאומי 
מפני נזקי שריפות הענק 
הגדול  הטרופי  ביער 
בר־ בוליביה,  בעולם. 
אקוודור,  קולומביה,  זיל, 
וסורינאם  פרו  גויאנה, 
להק־ הסכם  על  חתמו 
משות־ תגובה  רשת  מת 
אחר  לווייני  ומעקב  פת 

האסון.
בקולומביה,  בפסגה 

לעבוד  סיכמו  המדינות 
מחדש  ייעור  על  יחד 
לכך,  בנוסף  האזור.  של 
החליטו  האומות  שבע 
מאמצים  יותר  להשקיע 
ולהגדיל  בנושא  בחינוך 
קהילות  של  תפקידן  את 

הילידים.
החולפת  בשנה 
אלף  מ-80  יותר  פרצו 
"הפ־ באמזונס.  שריפות 
כמנגנון  תימשך  סגה 
עבור  פעולה  שיתוף 
את  שחולקים  הנשיאים 
האמזונס",  הזה -  האוצר 
קולומביה  נשיא  אמר 

איוואן דוקה, שאירח את 
לטיסיה.  בעיר  הפגישה 
ויסק־ מרטין  פרו,  נשיא 

רה, הדגיש כי "רצון טוב 
בלבד לא מספיק יותר".

מאגר  הוא  האמזונס 
את  שמאט  חיוני  פחמן 
הגלו־ ההתחממות  קצב 
נמ־ ממנו  ו-60%  בלית, 

צאים בברזיל. לפי המכון 
החלל  לחקר  הלאומי 
השרי־ מספר  במדינה, 

ינואר  בין  שפרצו  פות 
כפול  השנה  לאוגוסט 
המק־ בתקופה  מהמספר 

בילה אשתקד.
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חוק טוב ופופוליסטי.
באותה  זול  פופוליסטי  חוק  הוא  נתניהו,  בנימין  מתעקש  עליו  המצלמות,  חוק 

מידה בה הוא  חוק מצוין שהיה צריך לעבור לפני זמן רב. חוק המצלמות הוא חוק 

בו ביבי משתמש בכנסת ישראל והופך את בית המחוקקים הישראלי לחוכא ואטלו־

לא, באותו מידה בה הוא חוק שנועד להגן על יסוד הדמוקרטיה בישראל, הבחירות. 

אין חולק ע''כ שחוק המצלמות הוא חוק ראוי שנועד להגן על טוהר הבחירות. גם 

היועץ המשפטי לממשלה ויו''ר ועדת הבחירות לא חולקים על כך. יש להם מחלוקת 

על דרך חקיקתו. חוק שהורתו ולידתו בחטא, מתוך רצון להציג את נתניהו כקוזק 

נגזל. החוק, שאושר אתמול בממשלה שלא קיבלה את אמון הכנסת, שהליכי חקי־

קתו מואצים בלי לבדוק את אפשרות יישום החוק בשטח, הוא חוק שמטרתו אחת, 

שיבוש הבחירות בישראל. ועל הדבר הזה יהיה חתום בנימין נתניהו לדיראון עולם. 

שוו בנפשכם מצב (לא סביר, אגב) שבו החוק עובר בג''צ. כל צרוע וכל זב יוכל לבוא 

עם מצלמה אל תוך הקלפי ולצלם ככל אוות נפשו. ללא הוראות ברורות ובלי דרך 

אמיתית להנחית את החלת החוק בצורה מסודרת אל השטח, ייוצר תוהו ובוהו הר־

סני שיגרום לסגירת קלפיות ולשיבוש הליכי הבחירות. גם, ואולי בעיקר, בקלפיות 

לבן,  כחול  יעבור,  כזה  וחוק  שבמקרה  חושב  באמת  מישהו  החרדיות. האם  בערים 

וגרוע מכך, ליברמן, לא יפשטו על הערים החרדיות עם גדודי פעילים חדורי שנאה 

אחד  תמים  יש  האם  יהיו?  שלא  זיופים  לשטיח  מתחת  לחפש  תהיה  מטרתם  שכל 

בחלם שחושב שחוק זה לא יפגע כבומרנג, דבר ראשון במפלגות החרדיות? אך לנ־

תניהו אצה הדרך, נתניהו חייב להוכיח לקהל בוחריו כי היועמ''ש מתנכל לו אישית. 

חייב להראות למאמיניו איך בג''צ פוסל חוק הגיוני ונכון. נתניהו לא ייתן למציאות 

לבלבל אותו. לנתניהו חשובה העברת החוק? לא. באל''ף רבתי. גורמים בליכוד חו־

זרים ואומרים שוב ושוב כי יביאו את החוק להצבעה במליאה גם אם לא יהיה סיכוי 

שיהיה רוב שיתמוך בו, למה? כי חשובה להם אבן נוספת בקמפיין הליכוד. ובשביל 

זה, שוב, נתניהו גורר את ישראל לכאוס.

התנגחות לשם  התנגחות
של  הצלחה  לא  הוא  בעולם,  ישראל  של  מעמדה  לסיטואציה.  נקלע  נתניהו 

אליו,  קשורות  שאינן  שונות  נסיבות  בו  בזמן  בשלטון  היה  נתניהו  במקרה,  ביבי. 

אם  ישראל.  עם  יחסיהן  על  מחדש  מסלול  לחשב  המתונות  ערב  למדינות  גרמו 

מישהו עשה פה עבודה,  זה המוסד ומשרד החוץ, נתניהו, עם הרבה מזל, בדיוק 

הגורמת  וחדשנית  מובילה  אפ  סטארט  אומת  ישראל  היות  הממשלה.  ראש  היה 

למדינות רבות לחזר אחרי חברות ישראליות, זה לא הצלחה של ביבי. זו מציאות 

שביבי נקלע אליה במקרה וייחס אותה אליו. היחסים המצוינים של ישראל עם 

ארה''ב, זה בטח לא משהו שביבי יכול להתהדר בו. קשה לשכוח את ימי אובמה 

העליזים בהם ארה''ב לא בדיוק תמכה בישראל, וביבי היה אז ראש ממשלה. למזלו 

של ביבי,  הוא  עדיין היה בשלטון כשטראמפ נבחר לנשיא. שיחק לו המזל, הא ותו 

לא. גם אם היה אדם אחר עומד בראשות הממשלה, היה טראמפ תומך במדינה 

באותה רמה. זה קשור ליועציו ולסובביו ולאדם עצמו, בשום אופן לא לביבי.

אך יש לביבי תכונה אחת שעוד לא (נכון לעכשיו) קם האדם שיצליח להתחרות 

בה. נתניהו יודע בדיוק מהם הפחדים שמטרידים את תושבי המדינה. הוא מכיר 

שמו־ וקריית  עפולה  ואילת,  דימונה  תושבי  של  חששותיהם  את  מידי,  טוב  טוב, 

נה, ופורט עליהם במומחיות שטנית. האנשים האלה ''משעממים'' אותו, אבל הוא 

יודע לתפעל אותם טוב יותר מכל אחד אחר. הרי אם חוק המצלמות בפרט, וטוהר 

הבחירות בכלל, כ''כ חשובים לו, מדוע הוא לא טרח להעביר חוקים בנושא בעשר 

שנות שלטונו? אם נתניהו חושב באמת ובתמים שיש כאן שיפוטיות יתר ובג''צ נטל 

לעצמו זכויות מוגזמות, מדוע הוא הסכים לתת ליחימוביץ' את משרד המשפטים?

מובהק  באופן  התומכת  ואידאולוגית  מוצהרת  שמאל  אשת  היא  יחימוביץ' 

בשיפוטיות היתר של בג''צ, אך זה לא מנע מנתניהו להציע לה את משרד המש־

פטים, משרד שלטענתו כ''כ חשוב שיהיה בידי הימין, רק כדי להישאר בשלטון. 

הייתה שרה אחת שהצליחה, בשקט ובלי צלצולים, לחולל מהפכה אמתית, שע־

לביבי  אם  שקד.  איילת  קוראים  הזו  לשרה  המשפטים.  במשרד  בחיתוליה,  דיין 

באמת היה אכפת מסמכויות היתר שנטל לעצמו היועמ"ש הוא היה צריך להשאיר 

ולה־ לליכוד  אותה  לצרף  החסימה,  אחוז  את  עברה  שלא  ואחרי  בתפקיד,  אותה 

בטיח כי ישאיר בידה את התיק. בטח שלא לפטר אותה רק כדי לרצות את בני 

ראש  להיות  אחד:  דבר  אכפת  לביבי  אכפת.  באמת  לא  זה  לביבי  אבל  משפחתו. 

אותו,  שמנחה  אחד  דבר  רק  יש  אג'נדה.  ולא  אידיאולוגיה  לא  ישראל.  ממשלת 

להיות ראש ממשלה. ולכן לא אכפת לו להתנגח ביועמ''ש, בבג''צ, בעיתונות, בכל 

מה שיצליח לו לפרוט על הפחדים הקמאים של מצביעיו.

הפחדה לשם שיסוע
כל  איבדו  פלג,  גיא   ,12 חדשות  של  המשפטים  בכתב  ביבי  של  ההתנגחויות 

רסן והזכירו משטרים אפלים בהסטוריה. כשראש ממשלה בישראל מרשה לעצמו, 

מדיניות  זו  אחריות,  חסרת  בצורה  ולהסית  לכתוב  היקר,  בנו  כמו  דברו  לכותבי  או 

שהייתה ועודנה נהוגה בדיקטטורות ברחבי העולם. נתניהו טוען במשך שנים שתק־

שורת לא מחבבת אותו בלשון המעטה, וזה נכון. אין חולק על כך שהתקשורת שונאת 

אך  יעוף מהשלטון.   נתניהו  בו  ליום  ה'אובייקטיבים' מחכים  נתניהו  והכתבים  את 

עדיין, תקשורת חופשית הרשאית לומר ככל העולה על רוחה, זה בסיס הדמוקרטיה. 

נגד  מסית  וכשמנהיג  דמוקרטי.  משטר  של  אפו  נשמת  היא  להתבטאות  האפשרות 

כתב ונגד מערכת שלמה רק משום שהם לא משרתים את מטרותיו, זוהי תחילתה 

של דרך מסוכנת שתוצאותיה מי ישורנו. נתניהו עמל במשך שנים על הקמת ערוץ 

20. ערוץ שנועד לשרת את מטרותיו. אך העם בישראל בחר אחרת. כמעט מיליון 

ישראלים בוחרים לראות מידי ערב את ערוצי השמאל, ומעט מאוד בוחרים בערוץ 

הימני. זו מציאות, שגם עם ביבי מתפלץ ממנה, עליו להשלים איתה. ובשום אופן לא 

דעותיו.  עם  קו  מיישרת  אינה  שהיא  משום  רק  הפופולרית,  התקשורת  את  לתקוף 

אגב, את השנאה הזו רכש נתניהו  בצדק כשבמשך שנים בז לתקשורת הישראלית 

והעדיף לתת ראיונות ויחס לתקשורת הזרה על פני זו הישראלית

בת יענה
ולסיום, ידעו החרדים כי נתניהו לא יהסס כהוא זה לזרוק אותם אל ספסלי 

האופוזיציה, אם האפשרות להישאר בשלטון תהיה להקים ממשלה עם גנץ וליב־

רמן. נתניהו לא ישמור אמונים לנאמנות העיוורת של המפלגות החרדיות. זה קרה 

בעבר, ויקרה בעתיד, אם זה מה שיגרום לו להישאר בשלטון. אותו נתניהו שה־

צהיר לפני שבועיים כי יחיל את הריבונות הישראלית על שטחי יו''ש, הוא אותו 

נתניהו שתמך בהתנתקות. ביבי שעמד שבוע שעבר ליד מערת המכפלה וקשקש 

על ריבונות ישראלית בחברון, הוא אותו ביבי שמסר את חברון לרשות הפלסטי־

נאית. כי את נתניהו מעניין רק נתניהו. ונרצה או לא, בנקודה הזו, הקמפיין של גנץ 

מדוייק עד לכאב. ונשא תפילה שהחרדים אל ירגישו זאת על בשרם.
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חוק טוב ופופוליסטי.
באותה  זול  פופוליסטי  חוק  הוא  נתניהו,  בנימין  מתעקש  עליו  המצלמות,  חוק 

מידה בה הוא  חוק מצוין שהיה צריך לעבור לפני זמן רב. חוק המצלמות הוא חוק 

בו ביבי משתמש בכנסת ישראל והופך את בית המחוקקים הישראלי לחוכא ואטלו־

לא, באותו מידה בה הוא חוק שנועד להגן על יסוד הדמוקרטיה בישראל, הבחירות. 

אין חולק ע''כ שחוק המצלמות הוא חוק ראוי שנועד להגן על טוהר הבחירות. גם 

היועץ המשפטי לממשלה ויו''ר ועדת הבחירות לא חולקים על כך. יש להם מחלוקת 

על דרך חקיקתו. חוק שהורתו ולידתו בחטא, מתוך רצון להציג את נתניהו כקוזק 

נגזל. החוק, שאושר אתמול בממשלה שלא קיבלה את אמון הכנסת, שהליכי חקי־

קתו מואצים בלי לבדוק את אפשרות יישום החוק בשטח, הוא חוק שמטרתו אחת, 

שיבוש הבחירות בישראל. ועל הדבר הזה יהיה חתום בנימין נתניהו לדיראון עולם. 

שוו בנפשכם מצב (לא סביר, אגב) שבו החוק עובר בג''צ. כל צרוע וכל זב יוכל לבוא 

עם מצלמה אל תוך הקלפי ולצלם ככל אוות נפשו. ללא הוראות ברורות ובלי דרך 

אמיתית להנחית את החלת החוק בצורה מסודרת אל השטח, ייוצר תוהו ובוהו הר־

סני שיגרום לסגירת קלפיות ולשיבוש הליכי הבחירות. גם, ואולי בעיקר, בקלפיות 

לבן,  כחול  יעבור,  כזה  וחוק  שבמקרה  חושב  באמת  מישהו  החרדיות. האם  בערים 

וגרוע מכך, ליברמן, לא יפשטו על הערים החרדיות עם גדודי פעילים חדורי שנאה 

אחד  תמים  יש  האם  יהיו?  שלא  זיופים  לשטיח  מתחת  לחפש  תהיה  מטרתם  שכל 

בחלם שחושב שחוק זה לא יפגע כבומרנג, דבר ראשון במפלגות החרדיות? אך לנ־

תניהו אצה הדרך, נתניהו חייב להוכיח לקהל בוחריו כי היועמ''ש מתנכל לו אישית. 

חייב להראות למאמיניו איך בג''צ פוסל חוק הגיוני ונכון. נתניהו לא ייתן למציאות 

לבלבל אותו. לנתניהו חשובה העברת החוק? לא. באל''ף רבתי. גורמים בליכוד חו־

זרים ואומרים שוב ושוב כי יביאו את החוק להצבעה במליאה גם אם לא יהיה סיכוי 

שיהיה רוב שיתמוך בו, למה? כי חשובה להם אבן נוספת בקמפיין הליכוד. ובשביל 

זה, שוב, נתניהו גורר את ישראל לכאוס.

התנגחות לשם  התנגחות
של  הצלחה  לא  הוא  בעולם,  ישראל  של  מעמדה  לסיטואציה.  נקלע  נתניהו 

אליו,  קשורות  שאינן  שונות  נסיבות  בו  בזמן  בשלטון  היה  נתניהו  במקרה,  ביבי. 

אם  ישראל.  עם  יחסיהן  על  מחדש  מסלול  לחשב  המתונות  ערב  למדינות  גרמו 

מישהו עשה פה עבודה,  זה המוסד ומשרד החוץ, נתניהו, עם הרבה מזל, בדיוק 

הגורמת  וחדשנית  מובילה  אפ  סטארט  אומת  ישראל  היות  הממשלה.  ראש  היה 

למדינות רבות לחזר אחרי חברות ישראליות, זה לא הצלחה של ביבי. זו מציאות 

שביבי נקלע אליה במקרה וייחס אותה אליו. היחסים המצוינים של ישראל עם 

ארה''ב, זה בטח לא משהו שביבי יכול להתהדר בו. קשה לשכוח את ימי אובמה 

העליזים בהם ארה''ב לא בדיוק תמכה בישראל, וביבי היה אז ראש ממשלה. למזלו 

של ביבי,  הוא  עדיין היה בשלטון כשטראמפ נבחר לנשיא. שיחק לו המזל, הא ותו 

לא. גם אם היה אדם אחר עומד בראשות הממשלה, היה טראמפ תומך במדינה 

באותה רמה. זה קשור ליועציו ולסובביו ולאדם עצמו, בשום אופן לא לביבי.

אך יש לביבי תכונה אחת שעוד לא (נכון לעכשיו) קם האדם שיצליח להתחרות 

בה. נתניהו יודע בדיוק מהם הפחדים שמטרידים את תושבי המדינה. הוא מכיר 

שמו־ וקריית  עפולה  ואילת,  דימונה  תושבי  של  חששותיהם  את  מידי,  טוב  טוב, 

נה, ופורט עליהם במומחיות שטנית. האנשים האלה ''משעממים'' אותו, אבל הוא 

יודע לתפעל אותם טוב יותר מכל אחד אחר. הרי אם חוק המצלמות בפרט, וטוהר 

הבחירות בכלל, כ''כ חשובים לו, מדוע הוא לא טרח להעביר חוקים בנושא בעשר 

שנות שלטונו? אם נתניהו חושב באמת ובתמים שיש כאן שיפוטיות יתר ובג''צ נטל 

לעצמו זכויות מוגזמות, מדוע הוא הסכים לתת ליחימוביץ' את משרד המשפטים?

מובהק  באופן  התומכת  ואידאולוגית  מוצהרת  שמאל  אשת  היא  יחימוביץ' 

בשיפוטיות היתר של בג''צ, אך זה לא מנע מנתניהו להציע לה את משרד המש־

פטים, משרד שלטענתו כ''כ חשוב שיהיה בידי הימין, רק כדי להישאר בשלטון. 

הייתה שרה אחת שהצליחה, בשקט ובלי צלצולים, לחולל מהפכה אמתית, שע־

לביבי  אם  שקד.  איילת  קוראים  הזו  לשרה  המשפטים.  במשרד  בחיתוליה,  דיין 

באמת היה אכפת מסמכויות היתר שנטל לעצמו היועמ"ש הוא היה צריך להשאיר 

ולה־ לליכוד  אותה  לצרף  החסימה,  אחוז  את  עברה  שלא  ואחרי  בתפקיד,  אותה 

בטיח כי ישאיר בידה את התיק. בטח שלא לפטר אותה רק כדי לרצות את בני 

ראש  להיות  אחד:  דבר  אכפת  לביבי  אכפת.  באמת  לא  זה  לביבי  אבל  משפחתו. 

אותו,  שמנחה  אחד  דבר  רק  יש  אג'נדה.  ולא  אידיאולוגיה  לא  ישראל.  ממשלת 

להיות ראש ממשלה. ולכן לא אכפת לו להתנגח ביועמ''ש, בבג''צ, בעיתונות, בכל 

מה שיצליח לו לפרוט על הפחדים הקמאים של מצביעיו.

הפחדה לשם שיסוע
כל  איבדו  פלג,  גיא   ,12 חדשות  של  המשפטים  בכתב  ביבי  של  ההתנגחויות 

רסן והזכירו משטרים אפלים בהסטוריה. כשראש ממשלה בישראל מרשה לעצמו, 

מדיניות  זו  אחריות,  חסרת  בצורה  ולהסית  לכתוב  היקר,  בנו  כמו  דברו  לכותבי  או 

שהייתה ועודנה נהוגה בדיקטטורות ברחבי העולם. נתניהו טוען במשך שנים שתק־

שורת לא מחבבת אותו בלשון המעטה, וזה נכון. אין חולק על כך שהתקשורת שונאת 

אך  יעוף מהשלטון.   נתניהו  בו  ליום  ה'אובייקטיבים' מחכים  נתניהו  והכתבים  את 

עדיין, תקשורת חופשית הרשאית לומר ככל העולה על רוחה, זה בסיס הדמוקרטיה. 

נגד  מסית  וכשמנהיג  דמוקרטי.  משטר  של  אפו  נשמת  היא  להתבטאות  האפשרות 

כתב ונגד מערכת שלמה רק משום שהם לא משרתים את מטרותיו, זוהי תחילתה 

של דרך מסוכנת שתוצאותיה מי ישורנו. נתניהו עמל במשך שנים על הקמת ערוץ 

20. ערוץ שנועד לשרת את מטרותיו. אך העם בישראל בחר אחרת. כמעט מיליון 

ישראלים בוחרים לראות מידי ערב את ערוצי השמאל, ומעט מאוד בוחרים בערוץ 

הימני. זו מציאות, שגם עם ביבי מתפלץ ממנה, עליו להשלים איתה. ובשום אופן לא 

דעותיו.  עם  קו  מיישרת  אינה  שהיא  משום  רק  הפופולרית,  התקשורת  את  לתקוף 

אגב, את השנאה הזו רכש נתניהו  בצדק כשבמשך שנים בז לתקשורת הישראלית 

והעדיף לתת ראיונות ויחס לתקשורת הזרה על פני זו הישראלית

בת יענה
ולסיום, ידעו החרדים כי נתניהו לא יהסס כהוא זה לזרוק אותם אל ספסלי 

האופוזיציה, אם האפשרות להישאר בשלטון תהיה להקים ממשלה עם גנץ וליב־

רמן. נתניהו לא ישמור אמונים לנאמנות העיוורת של המפלגות החרדיות. זה קרה 

בעבר, ויקרה בעתיד, אם זה מה שיגרום לו להישאר בשלטון. אותו נתניהו שה־

צהיר לפני שבועיים כי יחיל את הריבונות הישראלית על שטחי יו''ש, הוא אותו 

נתניהו שתמך בהתנתקות. ביבי שעמד שבוע שעבר ליד מערת המכפלה וקשקש 

על ריבונות ישראלית בחברון, הוא אותו ביבי שמסר את חברון לרשות הפלסטי־

נאית. כי את נתניהו מעניין רק נתניהו. ונרצה או לא, בנקודה הזו, הקמפיין של גנץ 

מדוייק עד לכאב. ונשא תפילה שהחרדים אל ירגישו זאת על בשרם.
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הי"ב - אשר נשבעת לאבתינו
ם ּוֵפְרׁשּו  לָּ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל כֻּ דוֹׁש בָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ְוַהקָּ ֵני ָאָדם שֶׁ ֵיׁש בְּ

רּוְך  דוֹׁש בָּ ִתי ֵאת ֲאשֶׁר ָאחֹן" (שְׁמוֹת לג, יט) ָאַמר ַהקָּ ָרכוֹת ז.) "ְוַחנֹּ ָמָרא (בְּ גְּ בַּ

רּוְך הּוא חוֵֹנן  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ֵיׁש אוַֹצר ִחּנּוִנים שֶׁ הּוא אוָֹצר ֶזה ְלאוָֹתם שֶׁ

רּוְך הּוא ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ְזכּות ָאבוֹת,  דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ ם ְלִפי שֶׁ ַנת ִחנָּ ְונוֵֹתן ָלֶהם ַמתְּ

ַרע  ִביל שֵֶׁהם ִמזֶּ שְׁ ֵאיָנם ֲהגּוִנים ִיְזּכּו בִּ ן ִעם ֱהיוֹת שֶׁ י ָלָאבוֹת ִאם כֵּ ְעתִּ בַּ ֲאִני ִנשְׁ

נּו. ֻתקְּ יְּ י ָלֶהם ְלִפיָכְך ַאְנִהיֵלם ְוַאְנִהיֵגם ַעד שֶׁ ְעתִּ בַּ שְׁ נִּ ָהָאבוֹת שֶׁ

ְיָחְרֵפם  אוֹ  ם  ֶנְגדָּ כְּ ִיְתַאְכֵזר  ַאל  ִעים  ְרשָׁ בָּ ע  ִיְפגַּ ִאם  ַאף  ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ְוָכְך 

ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ִאם  א ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם, ְויֹאַמר סוֹף סוֹף ֵהם בְּ ְוַכּיוֵֹצא, ֶאלָּ

ה ָהָאבוֹת, ֵאין  ִנים ְמַבזֶּ ה ַהבָּ ַבזֶּ ִרים ַוֲהגּוִנים, ְוַהמְּ שֵׁ ִרים, ֲאבוֵֹתיֶהם כְּ שֵׁ ֵהם ֵאיָנם כְּ

ִפי כֹחוֹ. ָנם כְּ ה ֶעְלּבוָֹנם ּוְמַתקְּ ּזּו ֲאבוֵֹתיֶהם ַעל ָיִדי, ּוְמַכסֶּ ְתבַּ יִּ ְרצוִֹני שֶׁ

הי"ג - מימי קדם

ה ְזכּות ְוַכּיוֵֹצא ַמה  מָּ שֶׁתַּ רּוְך הּוא ִעם ִיְשָׂרֵאל כְּ דוֹׁש בָּ ׁש ְלַהקָּ יֵּ ה שֶׁ ֲהֵרי ִמדָּ

י ָלְך ֶחֶסד  ִתיב (ִיְרִמָיה ב, ב): "ָזַכְרתִּ ד ַעְצָמם ֵאיָנם ֲהגּוִנים, כְּ ַיֲעֶשׂה ַוֲהֵרי ֵהם ִמצַּ

ַאֲהָבה  ַקְדמוִֹנים,  ְיֵמי  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ זוֵֹכר  ׁש  ַממָּ לּולָֹתִיְך"  כְּ ַאֲהַבת  ְנעּוַרִיְך 

ּנוֹ־ ָעשּׂו ִמּיוֹם שֶׁ ְצוֹת שֶׁ ל ַהמִּ יר ָלֶהם כָּ ֶדם ּוְמַרֵחם ַעל ִיְשָׂרֵאל ּוָבֶזה ַיְזכִּ ָהָיה ִמקֹּ שֶׁ

עוֶֹשׂה  ם  לָּ ּוִמכֻּ עוָֹלמוֹ  ֶהם  בָּ ַמְנִהיג  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁ טוֹבוֹת  ִמּדוֹת  ְוָכל  ְלדּו 

ִאְדָרא  ְדֵפְרׁשּו בָּ ם כִּ לָּ ּדוֹת כֻּ ל ַהמִּ ה ּכוֶֹלֶלת כָּ דָּ ִביָלם, ַוֲהֵרי זוֹ ַהמִּ שְׁ ה ְלַרֵחם בִּ ְסֻגלָּ

(זַֹהר ָנשֹׂא קלד:).

־ א ִיְמָצא ַטֲעָנה ֵמֵאּלּו ַהנִּ לֹּ ֲאִפּלּו שֶׁ ֵני ָאָדם שֶׁ ן ַהְנָהָגתוֹ ִעם בְּ ְך ָהָאָדם ְיַתקֵּ כָּ

ָיִמים ַקְדמוֹ־ א ָחְטאּו ַוֲהֵרי אָֹתּה שָָׁעה אוֹ בְּ לֹּ ָבר ָהיּו שָָׁעה קֶֹדם שֶׁ רוֹת יֹאַמר כְּ ְזכָּ

מּוֵלי  ר ָלֶהם ַאֲהַבת גְּ ַקְטנּוָתם ְוִיְזכֹּ ָעשּׂו בְּ ר ָלֶהם ַהּטוָֹבה שֶׁ ִרים ְוִיְזכֹּ שֵׁ ִנים ָהיּו כְּ

ל ַעל  לֵּ ֵאינוֹ ָראּוי ְלֵהִטיבוֹ ּוְלִהְתפַּ ֵצא ָאָדם שֶׁ ָדִים ּוָבֶזה לֹא ִימָּ יֵקי ִמשָּׁ ֵמָחָלב ַעתִּ

שְׁלוֹמוֹ ּוְלַרֵחם ָעָליו.

ֵהן  שֶׁ ֶהן ִיְהֶיה ָהָאָדם ּדוֶֹמה ֶאל קוֹנוֹ  בָּ לֹׁש ֶעְשֵׂרה ִמּדוֹת שֶׁ יַע שְׁ אן ִהגִּ ַעד כַּ

ה  ְזכֶּ ְך יִּ ה כָּ ְהֶיה ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ְלַמטָּ יִּ שֶׁ מוֹ  ָתן כְּ ִמּדוֹת שֶׁל ַרֲחִמים ֶעְליוֹנוֹת ּוְסֻגלָּ

יַע ִמְלַמְעָלה  פִּ ְך ַמשְׁ ְתַנֵהג כָּ יִּ ִפי ַמה שֶּׁ ׁש כְּ ה ֶעְליוָֹנה ִמְלַמְעָלה ַממָּ ִמדָּ ַח לוֹ  ִלְפתֹּ

לֹׁש ֶעְשֵׂרה  ֶׂכל שְׁ עוָֹלם. ּוְלָכְך ַאל ָיֻלזּו ֵמֵעיֵני ַהשֵּ ִאיר בָּ ה תָּ דָּ ְוגוֵֹרם שֶׁאוָֹתּה ַהמִּ

ֲאשֶׁר ָיבֹא לוֹ ַמֲעֵשׂה  ֶרת כַּ ְהֶיה לוֹ ְלַמְזכֶּ יִּ ֵדי שֶׁ יו כְּ סּוק לֹא ָיסּוף ִמפִּ ִמּדוֹת ֵאּלּו ְוַהפָּ

לוֹ־ ה פְּ ִמדָּ לּוי בְּ ָבר ֶזה תָּ ר ְויֹאַמר ֲהֵרי דָּ ה ַאַחת ֵמֶהן ִיְזכֹּ ִמדָּ ׁש בְּ מֵּ ְצָטֵרְך ְלִהשְׁתַּ יִּ שֶׁ

ה ַהִהיא ִמן ָהעוָֹלם:  דָּ ק ַהמִּ לֵּ ם ְוִתְסתַּ א ִתְתַעלֵּ לֹּ ה שֶׁ נָּ ִנית ֵאיִני רוֶֹצה ָלזּוז ִממֶּ

ט - לחודש
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

בסימן מחויבות עמוקה ללקוח החרדי 

"לאומית שירותי בריאות היא הבית של החרדים" כך הצהיר מנכ"ל 
לאומית, מר ניסים אלון בכנס יועצי רפואה בכירים שקיימה לאומית

בכירי יועצי הרפואה בציבור החרדי התכנסו ליום עיון מיוחד ששילב הרצאות מקצועיות ומפגש בלתי אמצעי עם הנהלת לאומית בראשות ניסים 
אלון ◆ "לאומית היא בית עבור הציבור החרדי. לא לחינם רבע מלקוחות לאומית הינם חרדים"

בכירי היועצים הרפואים תחת קורת 
גג אחת

של  המרכזית  המעבדה  בנין  המקום: 
יהודה.  באור  בריאות'  שירותי  'לאומית 
הבוקר.  בשעות  השבוע,  רביעי  יום  הזמן: 
הרפואה  ליועצי  מיוחד  עיון  יום  האירוע: 
ביוזמת  שנערך  החרדי  במגזר  הבכירים 

'לאומית שירותי בריאות'. 
המעבדה  בבנין  הופיעו  זה  אחר  בזה 
בריאות'  שירותי  'לאומית  של  המרכזית 
בציבור  הבכירים  הרפואה  ויועצי  עסקני 
החרדי, ביניהם: (לפי סדר א"ב) הרב מרד־
כי אייכלר, הרב יחזקאל ברוין, הרב שמעון 
ברוין, הרב ראובן ברוין, הרב שלמה דרנגר, 
הרב אהרון ויינגרטן, הרב אשר וואלס, הרב 
משה  הרב  טייטל,  זיסמן  הרב  חרש,  משה 
יוסי  הרב  ליכטשטין,  שמעון  הרב  לודמיר, 
מרגלית, הרב יצחק מלבר, הרב בני פישר, 
פריד,  אלי  הרב  פלדמן,  יצחק  חיים  הרב 
הרב חנניה צ'ולק, הרב יוסף צוקרמן והרב 

יצחק שטרן, 
להם  המתינו  'לאומית'  של  מהצד 
הר־ חטיבת  ראש  וכן  אלון  ניסים  המנכ"ל 
מחוז  מנהל  וינקר,  שלמה  פרופסור  פואה, 
מחוז  מנהל  ויגרצין,  עודד  מר  ירושלים, 
צפון,  מחוז  מנהל  שטמר,  עודד  מר  מרכז, 
המעבדות,  אגף  ומנהל  ויסמונסקי  זיו  מר 

ד"ר יותם שנהר
מנהל  של  ביוזמתו  נערך  העיון  יום 
אפ־ הרב  ב'לאומית'  החרדי  למגזר  שיווק 
שיתוף  מהעמקת  כחלק  רוזנשטיין,  רים 
הפעולה של 'לאומית' עם הציבור החרדי. 

המשתתפים ביום העיון נהנו מכיבוד 
בכי־ עם  משותפת  צהרים  וארוחת  עשיר 
מקצועיות  הרצאות  ושמעו  'לאומית',  רי 
שה־ מי  ב'לאומית'.  הבכירים  מהרופאים 
פיקה את האירוע היא חברת דיימונד גרופ 
המתמחה  מרגלית,  מאיר  בהנהלת  הפקות 

בהפקת כנסים, ועידות ואירועי יוקרה.
ההרצאות

אפ־ הרב  והנחה  פתח  העיון  יום  את 
'לאומית'  למנכ"ל  שהודה  רוזנשטיין  רים 
ועל  בכלל  הציבור  למען  הרב  פועלו  על 
הח־ לציבור  השונים  השירותים  התאמת 
בכל  מסור  הוא  אליו  ענין  הניתן,  ככל  רדי 

מאודו. 
להכיר  לנו  חשוב  בלאומית  "אנחנו 
יום  בקשר  שעומדים  האנשים  את  מקרוב 
יום עם הציבור, עוזרים ומסייעים ויש לנו 
אמר  אתכם",  נפלאה  שותפות  השם  ברוך 

הרב רוזנשטיין ליועצי הרפואה.
את  רוזנשטיין  הרב  קישר  בהמשך 
המעמד והשליחות החשובה של העוסקים 
בענייני רפואה לאברהם אבינו ע"ה. "נאמר 
"וה'   - השלום  עליו  אבינו  אברהם  אצל 
ברך את אברהם בכל" –- חלק מהמפרשים 
אומרים שהייתה לאברהם בת ששמה היה 
אומר  יוחאי  בן  שמעון  רבי  אולם   , "בכל" 
של  בצווארו  תלויה  הייתה  טובה  שאבן 
אותה  הרואה  חולה  שכל  אבינו  אברהם 
מיד מתרפא. יש סיפור ידוע על האדמו"ר 
מסלאנים זצ"ל שהלך לבקר את הרבי מקו־
ברין, הרבי מקוברין כיבד אותו כראוי ונתן 

לו לאכול ולשתות. 
בהמשך סיפר לו הרבי מקוברין שבתו 
מאד חולה ושהוא מבקש שכבוד האדמו"ר 

יברך אותה לברכה ולרפואה שלמה. 
"וה'  כתוב   מסלאנים  הרבי  לו  אמר 
בר  שמעון  ושרבי  בכל-  אברהם  את  ברך 
תלויה  הייתה  טובה  שאבן  אומר  יוחאי 
חולה  שכל  אבינו  אברהם  של  בצווארו 
שהיא  והכוונה  התרפא.  מיד  אותו  שראה 
לא הייתה ממש אבן טובה אלא פשוט הס־
תכלו על אברהם אבינו שהיה ידוע במידת 
הנפש  והמסירות  שלו  האורחים  הכנסת 
שלו במצווה החשובה ואכן כל מי שהסתכל 

עליו היה מתרפא. 
אמר הרבי  מסלאנים לאדמו"ר מקו־
ברין– אמור לבתך שתסתכל עליך ושתראה 
והיא  שלך  האורחים  הכנסת  מצוות  את 

תתרפא. ואכן כך היה.
כמדומני שכשאדם צריך סיוע ועזרה 
הטל־ שיחת  של  הראשון  החלק  רפואית, 
פון הראשונית- כבר נותן לו הרגשה טובה 

ועוזר לו לעבור את האירוע שלו בשלום".
רוזנשטיין  הרב  הודה  לכך  בהמשך 
הפעו־ שיתוף  כי  וציין  הרפואה  ליועצי 
של  בחיבור  נוסף  נדבך  מהוה  איתם  לה 

'לאומית' לציבור החרדי. 
'לאומית'  מנכ"ל  לדבר  עלה  אחריו 
אלון  בירך  הדברים  בתחילת  אלון.  ניסים 
הבאים  ברוכים  בברכת  המשתתפים  את 

והודה להם על פעילותם החשובה. 
בהמשך הציג אלון מצגת ארוכה על 
לציבור  'לאומית'  של  הגדולה  הבשורה 
"לאומית  מקדים:  כשהוא  ובכלל,  החרדי 
לחינם  לא  החרדי.  הציבור  עבור  בית  היא 

רבע מלקוחות לאומית הינם חרדים".
רק  אני  לפוליטיקה,  להכנס  "בלי 
יכול לומר שבימים שבהם יש מי שמחרים 
את הציבור החרדי, מבחינתנו אנחנו הבית 

שלהם לכל נושאי הבריאות והרפואה".
כאמור, אלון הציג בפני הנוכחים את 
ברמה  הן   – לאומית  של  הגדולה  הבשורה 
לציבור  ההתאמה  ברמת  והן  המקצועית 

החרדי. 
בדבריו התמקד אלון במספר זוויות. 
הזו־ המשלים  הביטוח  מחירי  ראשית: 
בין  העצום  הפער  הזה  בענין  כידוע  לים. 
במאות  מסתכם  האחרות  לקופות  לאומית 
משפחה  חרדית.  למשפחה  לשנה  שקלים 
בת 5 נפשות (זוג הורים ו-3 ילדים) תשלם 

ביטוח  על  בריאות'  שירותי  ב'לאומית 
וכמה  בחודש.  שקלים   74 בסיסי  בריאות 
האח־ אצל  תשלם  בדיוק  משפחה  אותה 
במאוחדת  שקלים,   108  – בכללית  רות? 

143 שקלים ובמכבי 154 שקלים לחודש. 
בגי־ אצלנו  מחיר  שליש  על  "מדובר 
מבוג־ בגילאים  מחיר  וחצי  צעירים  לאים 

רים. זה דרמטי", כך אלון. 
בהמשך דיבר אלון על נושא השירות, 
מעייניה.  בראש  לאומית  מעמידה  אותו 
חלק  נטלו  בו  מרקר  בדה  שפורסם  "בסקר 
המ־ את  קטפה  לאומית  משתתפים   4000
מהשירות  הרצון  בשביעות  הראשון  קום 
מאחור  הרחק  משאירה  כשהיא  הרפואי, 

את המתחרות".
מרקר  בדה  שפורסם  בסקר  כזכור,  
בפר־ הראשון  המקום  את  לאומית  קטפה 
הטיפול  איכות  שהוא  ביותר  החשוב  מטר 
בהרגשה  ביטוי  לידי  שבא  כפי  הרפואי 
של הלקוח. גם בפרמטר של דירוג זמינות 
הג־ הציון  את  לאומית  קיבלה  התורים 
של  הרצון  שביעות  במידת  וכן  ביותר  בוה 
בקופות  השירותים  ממחירי  המבוטחים 

שאינם כלולים בסל הבריאות. 
מחמיאות  תוצאות  השיגה  לאומית 
המ־ איכות  הבאים:  בפרמטרים  גם  ביותר 
ענה הטלפוני, רמת הבירוקרטיה והשירות 

הדיגיטלי.
אלון  ציין  הדיגיטלי  השירות  בענין 
ביותר  המתקדמת  הקופה  היא  לאומית  כי 
מביאה  שהיא  כך  הזה,  בהיבט   (!) בעולם 
השירותים  של  היעילות  את  למקסימום 
הרפואיים השונים, עד לרמה שבה מטופל 
לקבל  ובמקביל  מרחוק  אבחון  לקבל  יכול 

את התרופות עד הבית. 
הבית  עד  מרשם  תרופות  "אספקת 
דיגיטלית  מעגל  סגירת  מבחינתנו  מהווה 
באמצעות  רופא  מביקור  החל  הלקוח,  של 
בא־ וכלה  התרופות   הזמנת  דרך  הוידאו, 
חברת  ידי  על  הבית  עד  התרופות  ספקת 

."BE
בענין ההתאמה לציבור החרדי אמר 
בענין  פשרות  אין  מבחינתו  כי  אלון  ניסים 
הצי־ של  שהדרישות  מבינים  "אנחנו  הזה. 
בור החרדי באות ממקום ערכי ואידיאולוגי 
בהיבט  המקסימום  את  לספק  ותפקידנו 

הזה".
העבודה  את  אלון  הזכיר  לזה  בקשר 
על  שחתמה  הראשונה  היא  ש'לאומית' 

היתר עיסקה למען הלקוחות החרדים.
שוב  אלון  הודה  הדברים  בסיום 
הח־ פועלם  על  הבכירים  הרפואה  ליועצי 
שוב והבטיח ש'לאומית' תמשיך להוביל הן 

במקצועיות והן בהתאמה לציבור החרדי. 
המש־ שמעו  אלון  של  נאומו  אחרי 
וינ־ שלמה  פרופ'  מפי  הרצאות   תתפים 
שירותי  לאומית  רפואה  חטיבת  ראש  קר 

בריאות בנושא  חדשנות בעולם הרפואה.
כמו כן הרצו:  ד"ר גלעד בודנהיימר, 
בלאומית  הנפש  לבריאות  המרפאה  מנהל 
הרפורמה  על  שדיבר  ירושלים,  מחוז 

בבריאות הנפש.
תחום  אחראי  מלכיאלי  אבישי  וד"ר 
ירושלים,  מחוז  בלאומית  נשים  רפואת 

מסר הרצאה מקצועית בנושא. 
סיור במעבדה

בהשתתפות  פאנל  נערך  מכן  לאחר 
חטיבת  וראש  אלון  ניסים  מר  המנכ"ל 
כל  בין  פורה  שיח  נערך  במסגרתו  רפואה, 
רפואיים  נושאים  עלו  במהלכו  היועצים, 
חשובים מאוד בהקשר למגזר החרדי, יו"ר 
העלה  צ'ולק  חנניה  הרב  מציון  עזר  ארגון 
בדיון את נושא חשיבות זמינות תורים בר־

פואת הנפש.
ההרצאות  של  החלק  סיום  לאחר 
במעבדה  ממושך  מקצועי  סיור  התקיים 
למתקד־ הנחשבת  לאומית,  של  המרכזית 
מת והמובילה בתחומה בארץ. הסיור נערך 
ד"ר  המעבדות  אגף  מנהל  של  בהדרכתו 

יותם שנהר.
במהלך הסיור נחשפו יועצי הרפואה 
וש־ במעבדות,  והאבחון  הבדיקה  לתהליך 
מעו על האתגרים והחידושים פורצי הדרך 

בתחום. 
קשר בלתי אמצעי למען הציבור

צהרים  בארוחת  נחתם  העיון  יום 
שיח  התקיים  במהלכה  ומכובדת,  עשירה 
לבין  לאומית  ובכירי  מנכ"ל  בין  חופשי 
פר־ נושאים  השיח:  במוקד  המשתתפים. 
לסייע  לאומית  יכולה  בהם  וציבורים  טים 
לאומית  ובכירי  המנכ"ל  החרדי.  לציבור 
האזינו בקשב לבקשות והנושאים שהועלו, 
שבהם  האחרון  עד  בכולם  לטפל  והבטיחו 

על הצד הטוב ביותר.
רצון  בשביעות  הסתיים  העיון  יום 
הנהלת  של  והן  היועצים  של  הן  אמיתית 

לאומית. "זה לא היה עוד מפגש, אלא יום 
מספר  מרובה",  מקצועית  תועלת  עם  עיון 
חברו  חלק.  בו  שנטלו  היועצים  אחד  לנו 
מוסיף: "יצאנו עם ידע מקצועי רחב מהיום 

הזה, וגם נהננו מתוכניה עשירה ומגוונת".
לחולה  מגן  יו"ר  פישר,  בנימין  הרב 
שהשתתף ביום העיון ציין את רמת ההפקה 
הגבוהה ואת התועלת הרבה שתצמח מהמ־
פגשים השונים: "הקשר עם לאומית, שהוא 
ביטוי  פה  קיבל  ממילא,  ואפקטיבי  עמוק 
נוסף. תודה רבה להנהלת לאומית על היוז־
הזה  היום  במהלך  שנזרעו  בטוח  ואני  מה, 

בשורות חדשות וטובות לטובת הציבור".

ענין נוסף אותו העלו היועצים לשב־
חה של 'לאומית שירותי בריאות' הוא מה־
מנהלי  באמצעות  הקהילה  עם  הקשר  פכת 
למדו  שהמתחרים  "מה  הקהילה.  קשרי 
שנים  מבצעת  כבר  לאומית  לאחרונה,  רק 
ארוכות - קשר רציף ואיכותי עם הלקוחות 
באמצעות מנהלי קשרי הקהילה", שח אחד 

היועצים. 
של  תרומתו  את  הדגישו  היועצים 
הרב אפרים רוזנשטיין לענין. "מנהלי קשרי 
הקהילה, תחת הכוונתו של הרב רוזנשטיין, 
אמיתית  שליחות  תחושת  מתוך  פועלים 
אחר  מקום  בשום  אין  בהתאם.  והתוצאות 
לת־ כך  כל  שמסורים  קהילה  קשרי  מנהלי 
פקיד ומביאים תוצאות טובות כל כך למען 

הלקוחות כמו בלאומית".
הקהילה  קשרי  מנהלי  מערך  כידוע 
בתחום,  דרך  לפורץ  נחשב  לאומית  של 
זאת בשל המענה המקיף והתפעול השוטף 
הקהילה  קשרי  מנהלי  כולו.  המערך  של 
עם  יומיומי  קשר  מקיימים  לאומית  של 
של  הבכירה  והארצית  המקומית  ההנהלה 
עם  וחברי  אישי  קשר  לצד  זאת  לאומית, 

הרופאים והצוות המקצועי. 
התוצאה של זה באה לידי ביטוי בנ־
מצד  ללקוחות  לסייע  אמיתי  ורצון  כונות 
פתוחות  ובדלתות  התפקידים,  בעלי  כל 

תדיר בחלונות הגבוהים ביותר.

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

בסימן מחויבות עמוקה ללקוח החרדי 

"לאומית שירותי בריאות היא הבית של החרדים" כך הצהיר מנכ"ל 
לאומית, מר ניסים אלון בכנס יועצי רפואה בכירים שקיימה לאומית

בכירי יועצי הרפואה בציבור החרדי התכנסו ליום עיון מיוחד ששילב הרצאות מקצועיות ומפגש בלתי אמצעי עם הנהלת לאומית בראשות ניסים 
אלון ◆ "לאומית היא בית עבור הציבור החרדי. לא לחינם רבע מלקוחות לאומית הינם חרדים"

בכירי היועצים הרפואים תחת קורת 
גג אחת

של  המרכזית  המעבדה  בנין  המקום: 
יהודה.  באור  בריאות'  שירותי  'לאומית 
הבוקר.  בשעות  השבוע,  רביעי  יום  הזמן: 
הרפואה  ליועצי  מיוחד  עיון  יום  האירוע: 
ביוזמת  שנערך  החרדי  במגזר  הבכירים 

'לאומית שירותי בריאות'. 
המעבדה  בבנין  הופיעו  זה  אחר  בזה 
בריאות'  שירותי  'לאומית  של  המרכזית 
בציבור  הבכירים  הרפואה  ויועצי  עסקני 
החרדי, ביניהם: (לפי סדר א"ב) הרב מרד־
כי אייכלר, הרב יחזקאל ברוין, הרב שמעון 
ברוין, הרב ראובן ברוין, הרב שלמה דרנגר, 
הרב אהרון ויינגרטן, הרב אשר וואלס, הרב 
משה  הרב  טייטל,  זיסמן  הרב  חרש,  משה 
יוסי  הרב  ליכטשטין,  שמעון  הרב  לודמיר, 
מרגלית, הרב יצחק מלבר, הרב בני פישר, 
פריד,  אלי  הרב  פלדמן,  יצחק  חיים  הרב 
הרב חנניה צ'ולק, הרב יוסף צוקרמן והרב 

יצחק שטרן, 
להם  המתינו  'לאומית'  של  מהצד 
הר־ חטיבת  ראש  וכן  אלון  ניסים  המנכ"ל 
מחוז  מנהל  וינקר,  שלמה  פרופסור  פואה, 
מחוז  מנהל  ויגרצין,  עודד  מר  ירושלים, 
צפון,  מחוז  מנהל  שטמר,  עודד  מר  מרכז, 
המעבדות,  אגף  ומנהל  ויסמונסקי  זיו  מר 

ד"ר יותם שנהר
מנהל  של  ביוזמתו  נערך  העיון  יום 
אפ־ הרב  ב'לאומית'  החרדי  למגזר  שיווק 
שיתוף  מהעמקת  כחלק  רוזנשטיין,  רים 
הפעולה של 'לאומית' עם הציבור החרדי. 

המשתתפים ביום העיון נהנו מכיבוד 
בכי־ עם  משותפת  צהרים  וארוחת  עשיר 
מקצועיות  הרצאות  ושמעו  'לאומית',  רי 
שה־ מי  ב'לאומית'.  הבכירים  מהרופאים 
פיקה את האירוע היא חברת דיימונד גרופ 
המתמחה  מרגלית,  מאיר  בהנהלת  הפקות 

בהפקת כנסים, ועידות ואירועי יוקרה.
ההרצאות

אפ־ הרב  והנחה  פתח  העיון  יום  את 
'לאומית'  למנכ"ל  שהודה  רוזנשטיין  רים 
ועל  בכלל  הציבור  למען  הרב  פועלו  על 
הח־ לציבור  השונים  השירותים  התאמת 
בכל  מסור  הוא  אליו  ענין  הניתן,  ככל  רדי 

מאודו. 
להכיר  לנו  חשוב  בלאומית  "אנחנו 
יום  בקשר  שעומדים  האנשים  את  מקרוב 
יום עם הציבור, עוזרים ומסייעים ויש לנו 
אמר  אתכם",  נפלאה  שותפות  השם  ברוך 

הרב רוזנשטיין ליועצי הרפואה.
את  רוזנשטיין  הרב  קישר  בהמשך 
המעמד והשליחות החשובה של העוסקים 
בענייני רפואה לאברהם אבינו ע"ה. "נאמר 
"וה'   - השלום  עליו  אבינו  אברהם  אצל 
ברך את אברהם בכל" –- חלק מהמפרשים 
אומרים שהייתה לאברהם בת ששמה היה 
אומר  יוחאי  בן  שמעון  רבי  אולם   , "בכל" 
של  בצווארו  תלויה  הייתה  טובה  שאבן 
אותה  הרואה  חולה  שכל  אבינו  אברהם 
מיד מתרפא. יש סיפור ידוע על האדמו"ר 
מסלאנים זצ"ל שהלך לבקר את הרבי מקו־
ברין, הרבי מקוברין כיבד אותו כראוי ונתן 

לו לאכול ולשתות. 
בהמשך סיפר לו הרבי מקוברין שבתו 
מאד חולה ושהוא מבקש שכבוד האדמו"ר 

יברך אותה לברכה ולרפואה שלמה. 
"וה'  כתוב   מסלאנים  הרבי  לו  אמר 
בר  שמעון  ושרבי  בכל-  אברהם  את  ברך 
תלויה  הייתה  טובה  שאבן  אומר  יוחאי 
חולה  שכל  אבינו  אברהם  של  בצווארו 
שהיא  והכוונה  התרפא.  מיד  אותו  שראה 
לא הייתה ממש אבן טובה אלא פשוט הס־
תכלו על אברהם אבינו שהיה ידוע במידת 
הנפש  והמסירות  שלו  האורחים  הכנסת 
שלו במצווה החשובה ואכן כל מי שהסתכל 

עליו היה מתרפא. 
אמר הרבי  מסלאנים לאדמו"ר מקו־
ברין– אמור לבתך שתסתכל עליך ושתראה 
והיא  שלך  האורחים  הכנסת  מצוות  את 

תתרפא. ואכן כך היה.
כמדומני שכשאדם צריך סיוע ועזרה 
הטל־ שיחת  של  הראשון  החלק  רפואית, 
פון הראשונית- כבר נותן לו הרגשה טובה 

ועוזר לו לעבור את האירוע שלו בשלום".
רוזנשטיין  הרב  הודה  לכך  בהמשך 
הפעו־ שיתוף  כי  וציין  הרפואה  ליועצי 
של  בחיבור  נוסף  נדבך  מהוה  איתם  לה 

'לאומית' לציבור החרדי. 
'לאומית'  מנכ"ל  לדבר  עלה  אחריו 
אלון  בירך  הדברים  בתחילת  אלון.  ניסים 
הבאים  ברוכים  בברכת  המשתתפים  את 

והודה להם על פעילותם החשובה. 
בהמשך הציג אלון מצגת ארוכה על 
לציבור  'לאומית'  של  הגדולה  הבשורה 
"לאומית  מקדים:  כשהוא  ובכלל,  החרדי 
לחינם  לא  החרדי.  הציבור  עבור  בית  היא 

רבע מלקוחות לאומית הינם חרדים".
רק  אני  לפוליטיקה,  להכנס  "בלי 
יכול לומר שבימים שבהם יש מי שמחרים 
את הציבור החרדי, מבחינתנו אנחנו הבית 

שלהם לכל נושאי הבריאות והרפואה".
כאמור, אלון הציג בפני הנוכחים את 
ברמה  הן   – לאומית  של  הגדולה  הבשורה 
לציבור  ההתאמה  ברמת  והן  המקצועית 

החרדי. 
בדבריו התמקד אלון במספר זוויות. 
הזו־ המשלים  הביטוח  מחירי  ראשית: 
בין  העצום  הפער  הזה  בענין  כידוע  לים. 
במאות  מסתכם  האחרות  לקופות  לאומית 
משפחה  חרדית.  למשפחה  לשנה  שקלים 
בת 5 נפשות (זוג הורים ו-3 ילדים) תשלם 

ביטוח  על  בריאות'  שירותי  ב'לאומית 
וכמה  בחודש.  שקלים   74 בסיסי  בריאות 
האח־ אצל  תשלם  בדיוק  משפחה  אותה 
במאוחדת  שקלים,   108  – בכללית  רות? 

143 שקלים ובמכבי 154 שקלים לחודש. 
בגי־ אצלנו  מחיר  שליש  על  "מדובר 
מבוג־ בגילאים  מחיר  וחצי  צעירים  לאים 

רים. זה דרמטי", כך אלון. 
בהמשך דיבר אלון על נושא השירות, 
מעייניה.  בראש  לאומית  מעמידה  אותו 
חלק  נטלו  בו  מרקר  בדה  שפורסם  "בסקר 
המ־ את  קטפה  לאומית  משתתפים   4000
מהשירות  הרצון  בשביעות  הראשון  קום 
מאחור  הרחק  משאירה  כשהיא  הרפואי, 

את המתחרות".
מרקר  בדה  שפורסם  בסקר  כזכור,  
בפר־ הראשון  המקום  את  לאומית  קטפה 
הטיפול  איכות  שהוא  ביותר  החשוב  מטר 
בהרגשה  ביטוי  לידי  שבא  כפי  הרפואי 
של הלקוח. גם בפרמטר של דירוג זמינות 
הג־ הציון  את  לאומית  קיבלה  התורים 

של  הרצון  שביעות  במידת  וכן  ביותר  בוה 
בקופות  השירותים  ממחירי  המבוטחים 

שאינם כלולים בסל הבריאות. 
מחמיאות  תוצאות  השיגה  לאומית 
המ־ איכות  הבאים:  בפרמטרים  גם  ביותר 
ענה הטלפוני, רמת הבירוקרטיה והשירות 

הדיגיטלי.
אלון  ציין  הדיגיטלי  השירות  בענין 
ביותר  המתקדמת  הקופה  היא  לאומית  כי 
מביאה  שהיא  כך  הזה,  בהיבט   (!) בעולם 
השירותים  של  היעילות  את  למקסימום 
הרפואיים השונים, עד לרמה שבה מטופל 
לקבל  ובמקביל  מרחוק  אבחון  לקבל  יכול 

את התרופות עד הבית. 
הבית  עד  מרשם  תרופות  "אספקת 
דיגיטלית  מעגל  סגירת  מבחינתנו  מהווה 
באמצעות  רופא  מביקור  החל  הלקוח,  של 
בא־ וכלה  התרופות   הזמנת  דרך  הוידאו, 
חברת  ידי  על  הבית  עד  התרופות  ספקת 

."BE
בענין ההתאמה לציבור החרדי אמר 
בענין  פשרות  אין  מבחינתו  כי  אלון  ניסים 
הצי־ של  שהדרישות  מבינים  "אנחנו  הזה. 
בור החרדי באות ממקום ערכי ואידיאולוגי 
בהיבט  המקסימום  את  לספק  ותפקידנו 

הזה".
העבודה  את  אלון  הזכיר  לזה  בקשר 
על  שחתמה  הראשונה  היא  ש'לאומית' 

היתר עיסקה למען הלקוחות החרדים.
שוב  אלון  הודה  הדברים  בסיום 
הח־ פועלם  על  הבכירים  הרפואה  ליועצי 
שוב והבטיח ש'לאומית' תמשיך להוביל הן 

במקצועיות והן בהתאמה לציבור החרדי. 
המש־ שמעו  אלון  של  נאומו  אחרי 
וינ־ שלמה  פרופ'  מפי  הרצאות   תתפים 
שירותי  לאומית  רפואה  חטיבת  ראש  קר 

בריאות בנושא  חדשנות בעולם הרפואה.
כמו כן הרצו:  ד"ר גלעד בודנהיימר, 
בלאומית  הנפש  לבריאות  המרפאה  מנהל 
הרפורמה  על  שדיבר  ירושלים,  מחוז 

בבריאות הנפש.
תחום  אחראי  מלכיאלי  אבישי  וד"ר 
ירושלים,  מחוז  בלאומית  נשים  רפואת 

מסר הרצאה מקצועית בנושא. 
סיור במעבדה

בהשתתפות  פאנל  נערך  מכן  לאחר 
חטיבת  וראש  אלון  ניסים  מר  המנכ"ל 
כל  בין  פורה  שיח  נערך  במסגרתו  רפואה, 
רפואיים  נושאים  עלו  במהלכו  היועצים, 
חשובים מאוד בהקשר למגזר החרדי, יו"ר 
העלה  צ'ולק  חנניה  הרב  מציון  עזר  ארגון 
בדיון את נושא חשיבות זמינות תורים בר־

פואת הנפש.
ההרצאות  של  החלק  סיום  לאחר 
במעבדה  ממושך  מקצועי  סיור  התקיים 
למתקד־ הנחשבת  לאומית,  של  המרכזית 
מת והמובילה בתחומה בארץ. הסיור נערך 
ד"ר  המעבדות  אגף  מנהל  של  בהדרכתו 

יותם שנהר.
במהלך הסיור נחשפו יועצי הרפואה 
וש־ במעבדות,  והאבחון  הבדיקה  לתהליך 
מעו על האתגרים והחידושים פורצי הדרך 

בתחום. 
קשר בלתי אמצעי למען הציבור

צהרים  בארוחת  נחתם  העיון  יום 
שיח  התקיים  במהלכה  ומכובדת,  עשירה 
לבין  לאומית  ובכירי  מנכ"ל  בין  חופשי 
פר־ נושאים  השיח:  במוקד  המשתתפים. 
לסייע  לאומית  יכולה  בהם  וציבורים  טים 
לאומית  ובכירי  המנכ"ל  החרדי.  לציבור 
האזינו בקשב לבקשות והנושאים שהועלו, 
שבהם  האחרון  עד  בכולם  לטפל  והבטיחו 

על הצד הטוב ביותר.
רצון  בשביעות  הסתיים  העיון  יום 
הנהלת  של  והן  היועצים  של  הן  אמיתית 

לאומית. "זה לא היה עוד מפגש, אלא יום 
מספר  מרובה",  מקצועית  תועלת  עם  עיון 
חברו  חלק.  בו  שנטלו  היועצים  אחד  לנו 
מוסיף: "יצאנו עם ידע מקצועי רחב מהיום 

הזה, וגם נהננו מתוכניה עשירה ומגוונת".
לחולה  מגן  יו"ר  פישר,  בנימין  הרב 
שהשתתף ביום העיון ציין את רמת ההפקה 
הגבוהה ואת התועלת הרבה שתצמח מהמ־
פגשים השונים: "הקשר עם לאומית, שהוא 
ביטוי  פה  קיבל  ממילא,  ואפקטיבי  עמוק 
נוסף. תודה רבה להנהלת לאומית על היוז־
הזה  היום  במהלך  שנזרעו  בטוח  ואני  מה, 

בשורות חדשות וטובות לטובת הציבור".

ענין נוסף אותו העלו היועצים לשב־
חה של 'לאומית שירותי בריאות' הוא מה־
מנהלי  באמצעות  הקהילה  עם  הקשר  פכת 
למדו  שהמתחרים  "מה  הקהילה.  קשרי 
שנים  מבצעת  כבר  לאומית  לאחרונה,  רק 
ארוכות - קשר רציף ואיכותי עם הלקוחות 
באמצעות מנהלי קשרי הקהילה", שח אחד 

היועצים. 
של  תרומתו  את  הדגישו  היועצים 
הרב אפרים רוזנשטיין לענין. "מנהלי קשרי 
הקהילה, תחת הכוונתו של הרב רוזנשטיין, 
אמיתית  שליחות  תחושת  מתוך  פועלים 
אחר  מקום  בשום  אין  בהתאם.  והתוצאות 
לת־ כך  כל  שמסורים  קהילה  קשרי  מנהלי 
פקיד ומביאים תוצאות טובות כל כך למען 

הלקוחות כמו בלאומית".
הקהילה  קשרי  מנהלי  מערך  כידוע 
בתחום,  דרך  לפורץ  נחשב  לאומית  של 
זאת בשל המענה המקיף והתפעול השוטף 
הקהילה  קשרי  מנהלי  כולו.  המערך  של 
עם  יומיומי  קשר  מקיימים  לאומית  של 
של  הבכירה  והארצית  המקומית  ההנהלה 
עם  וחברי  אישי  קשר  לצד  זאת  לאומית, 

הרופאים והצוות המקצועי. 
התוצאה של זה באה לידי ביטוי בנ־
מצד  ללקוחות  לסייע  אמיתי  ורצון  כונות 
פתוחות  ובדלתות  התפקידים,  בעלי  כל 

תדיר בחלונות הגבוהים ביותר.
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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 

צועדים לשגרה עם הוקה

החגים  לפני  רגע 
זה  הגדול  החופש  ואחרי 
ולתת  להתמיד  לחזור  הזמן 
לשגרת ההליכות והפעילות 
ספורטיבית מקום ביום יום, 
קרוקס  מבית  וישוז  ברשת 
את  למצוא  תוכלו  מור  אנד 
של  בונדי   החדש  הדגם 
בונדי  עם  הוקה,  חברת 
רכות  מתחושת  תיהנו   6
צעד,  בכל  מרשמלו  של 
סרוגה  רשת  העשויה  גפה 

ומתו־ ונושמת,  מאווררת 
נעים  לייקרה  ריפוד  ספת 
בעקב. עבור אלה המבקשים 
מידת רוחב מיוחדת וגדולה 
בונדי 6  של  דגם  קיים  יותר 
במידת   – לכך  מענה  שנותן 

.2E רוחב
נחשבים  הוקה  דגמי 
בקטגו־ במשקלם  לקלים 
טיולים  הריצה,  נעלי  ריות 
קלות  בהיותן  וההליכה. 
להקל  מסייעות  הן  משקל, 

בר־ עייפות  תחושת  ולשכך 
לע־ לריצה,  הנלווית  גליים 

מידה והליכה ממושכת.
של   6 בונדי  נעלי  את 
להשיג  תוכלו  הוקה  חברת 
40- במידות  גברים  בדגמי 
 36-42 נשים  ובדגמי   49
וישוז  ברשת   ₪ במחיר 649 
לנ־ ומידות  צבעים  במגוון 
בחנויות  ולגברים,  שים 
https:// ובאתר  הרשת 

www.weshoes.co.il

ברשת 'מאפה נאמן'- מחכים לכם.
וברשת  מאחורינו,  החופש 
מאפה נאמן כבר מחכים לכם עם הל־

חמניות הטריות במבצע  
רשת 'מאפה נאמן', רשת המא־
פים המובילה בישראל בטעם, באיכות 
מלהפתיע  מפסיקה  לא  ובמצוינות, 
את לקוחותיה הנאמנים ומגישה להם 
והמאפים  האיכותיות,  הלחמניות  את 

הפריכים וכמובן קפה משובח. 
חזרנו  הגדול  החופש  "אחרי 
למסלול עם כוחות מחודשים ומאפים 
נערכים  אנחנו  שנה  כמידי  מצוינים: 
מסביר  שנוצר",  הרב  בביקוש  לעמוד 

שמעון מנהל סניף מלחה בירושלים.

והמאפים  הלחמניות  לצד 
במאפה  למצוא  תוכלו  היומיומיים,  
'נאמן' כבר סופגניות ודונאטס בשלל 
לעוגות  בנוסף  שונים,  שוקולד  טעמי 
הדובוש,  הלייקח,  ליחם:  נס  שלא 
על  היו  שתמיד  והסברינות  הרביירה 
שינויים  קיבלו  עכשיו  אבל  המדפים, 

קולינריים משודרגים. 
והורחב,  שודרג  ההזמנות  ליין 
עו־ מגוון  ב'נאמן'  למצוא  תוכלו  וכך 
גיות משלושים סוגים, עוגות חדשות, 
עוגות ללא סוכר, לחמי מחמצת ללא 
לחמניות,  מלא,  מקמח  עוגות  שמן, 
טעמי  חגיגת  ועוד  זיתים  שיפון  לחם 

בריאות מיוחדת!
אווי  הטייק  פינת  'נאמן'  ברשת 
לעבוד,  שחזר  מי  לכל  שמתאימה 
מאכלים  לדרך  לקחת   שמאפשר  מה 
שתחז־ סלטים  של  מגוון  איכותיים, 
ריקי'  של  'סלט  ושוב:  שוב  לקנות  רו 
שלא  נאמן  לקוחות  קהל  לו  שיש 
מוותר עליו, סלט יווני ועוד, עם לח־
במחי־ והכל  המיוחדות,  הבית  מניות 

רים השווים לכל כיס.
רשת מאפה 'נאמן' מונה עשרות 
עומדת  והיא  הארץ  ברחבי  סניפים 
בד"ץ  של  המהודרת  הכשרות  תחת 

אגודת ישראל

הרה"ח יחיאל מיכל מכלוביץ ז"ל
מזקני וחסיד ויז'ניץ ◆ נפטר לאחר מחלה קשה

מ‡: יר‡ל לבי‡
חסידי  קהל  התבשרו  רב  בצער 
ר'  הרה"ח  של  פטירתו  על  ויז'ניץ 
מחשו־ ז"ל  מכלוביץ  מיכל  יחיאל 
שהסתופף  ויזניץ,  חסידי  זקני  בי 
זי"ע  חיים  האמרי  בעל  של  בצלם 
וכ"ק  זי"ע,  משה  הישועות  ובעל 

האדמו"ר שליט"א.
מחלה  לאחר  בשבת  נלב"ע 
האחרו־ בשנים  סבל  ממנה  קשה 

נות.
בית  מרחבת  יצאה  בבני הלוויה  עזרא  ברחוב  ויז'ניץ  ברק לעבר בית החיים.המדרש 

ריקוטה – חוזרים ללימודים, כוס קפה להורים.
ריקוטה מרימה כוס קפה לכבוד 
את  העלית  החדשה,  הלימודים  שנת 

הילדים להסעה?
המשפחה?  לכל  כריכים  הכנת 
לשגרת  לחזור  תורך,  הגיע  עכשיו 

הקפה!
מגיע לך. 

חלבי  תפריט  תמצאו  במסעדה 
ראשונות  מנות  מגוון  ומגוון,  עשיר 
כרו־ כגון  מנות  היתר  בין  הכוללות 
וגבינות,  בטטה  סיגר  מטוגנת,  בית 
במקום  הנאפות  מיוחדות  פוקאצ'ות 
מגוון  ועוד  שונים  בטעמים  פסטות 
מנות מיוחדות כמו המבורגר פורטב־
לו, ריזוטו פטריות נודלס הבית הכולל 
פטריות,  ומיקס  נודלס  סלמון  נתחי 

קבבוני  סינייה  ומנת 
בורי. 

כשה־ עכשיו,   
לה־ מתחילה  שגרה 
זה  החיים,  על  שתלט 
לריקו־ להיכנס  הזמן 

מחוויה  וליהנות  טה, 
חלבית  איטלקית 
באווירה  ירושלמית 
מול  אל  פסטורלית, 
ירו־ של  ההרים  נוף 
מנות  שלל  עם  שלים 

המ־ מיוחדים  ומשקאות  קייציות 
תאימים למזג האוויר של עונת הקיץ.

במתחם המסעדה תוכלו למצוא 
ומשפ־ פרטיים  לאירועים   VIP חדר

חתיים כמו ימי הולדת בת מצווה ועוד
חלבית,  איטלקית,  ריקוטה,- 
המדע 3  קרית  רחוב  למהדרין  כשרה 

הר חוצבים ירושלים

דרוש/ה מזכיר/ה לעבודה משרדית מהבית עבור סוכנות ביטוח חרדית, שעות נוחות, 4 
שעות ביום - גמיש. שכר 4,500 ש"ח. קריירה 072-22-222-62 

למשרד עו"ד בירושלים מזכיר/ה, לעבודה משרדית, קלדנות, ועוד. שעות נוחות, שכר 35 
ש"ח לשעה. * לסוכנות ביטוח שקטה בירושלים פקיד/ה למתן שירות ועבודה משרדית, 

לא נדרש ניסיון, 6,500 ש"ח. * לחברה סמוכה לבני ברק דרוש/ה מזכיר/ה למשרת 
בוקר,א-ה 9:00-14:00. שכר 5,500 ₪ * למשרד רואי חשבון בבני ברק דרוש/ה מנה״ח 

עם ניסיון, שכר 8,000 ש"ח. קריירה 072-22-222-62

21יום שני ט' אלול תשע"ט 09/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

צביעות במיטבה: 

כשהשמאל שלח מצלמות 
לקלפיות החרדים

"בריונים עם מצלמות מפחידים מצביעים"? "בחירות כמו בעולם 
השלישי"? מתברר שתיעוד בוחרים ליד הקלפי, הוא כשר וראוי - ככל 

שהוא נועד להפחיד חרדים

מ‡: יר‡ל לבי‡
לכנ־ האחרונות  בבחירות 
סת ה-21, נזעקו ארגוני השמאל 
על פגיעה בפרטיות ועל ניסיונות 
שלא  לערבים  לגרום  נתניהו  של 
שיתו־ מחשש  לקלפיות  לגשת 

עדו.
במפלגת  לעשות  הגדילו 
גיוס  על  כשהחליטו  העבודה 
מהתנועה  מתנדבים  אלפי  של 
קר־ יחידות  ויוצאי  הקיבוצית 
הבחירות  ביום  שיעמדו  ביות 
והדרוזי  הערבי  במגזר  בקלפיות 
ויהדפו את "הבריונים של ביבי".

המתנדבים  סיירת  את 
לב  בר  עמר  לשעבר  ח״כ  ינהלו 
ומזכיר  מטכ״ל)  סיירת  (מפקד 
התנועה הקיבוצית לשעבר גברי 
הקי־ התנועה  עם  שביחד  ברגיל 
בוצית גייס כבר מאות מתנדבים 

למשימה.
שבו  המצב  כי  חולק  אין 
יו״ר  מזכיר,  בקלפי  יושבים 
סיטואציה  יוצר  ומשקיפים, 
בעייתית. גם אם התאמצו מאוד 
האזרחים להצביע בבחירות, הרי 
אותם  יכולים  אחת  יד  שבהינף 
בתו־ שינוי  על  להחליט  אנשים 
צאות הבחירות בבחינת שמור לי 

ואשמור לך.
אדם  לאף  החוק,  פי  על 
הקל־ יו״ר  המזכיר,  מלבד 
לשהות  אסור  והמשקיפים,  פי 
בזמן ספירת הקולות וזאת בכדי 

תוצאות  שינוי  של  מצב  למנוע 
ההצבעה. אלא שאותו חוק שבא 
הב־ בתוצאות  התערבות  למנוע 
חירות, עלול לגרום -שלא במת־

כוון – לתוצאה אבסורדית שכזו. 
לא  בהם  קלפיות  ישנם  הלא 
ממפלגות  משקיפים  מאיישים 
רבות וכך נוצר מצב שבו יושבים 
שלושה  הקולות  ספירת  בזמן 
אנשים לכל היותר. ומכאן, הדרך 
תו־ לשינוי  קצרה  להיות  עלולה 

צאות הבחירות.
אהוד  אותו  מכך,  יתרה 
ברק שמתמודד כיום מטעם המ־
כי נתניהו  חנה הדמוקרטי וטוען 
הבו־ ציבור  את  להפחיד  מנסה 
משקי־ ששלח  זה  הוא  חרים, 
החרדיות  לקלפיות  מטעמו  פים 
שלא  לבדוק  בכדי   1999 בשנת 

יתרחשו זיופים.

בס־ אילן  שחר  העיתונאי 
הבחירות  ביום  כי  מציין  פרו 
קיבוצניקים   – קלפי  חברי  דרשו 
ממצביעים חרדים להסיר משק־
ול־ המגבעות  את  להוריד  פיים, 
הזהות  תעודות  מספרי  על  חזור 

שלהם.
משכו  בהם  מקרים  גם  היו 
בפאות,  חילונים  קלפי  חברי 
ח"כ  אמיתיות.  שהן  לוודא  כדי 
התורה  מדגל  ז״ל  רביץ  אברהם 
הש־ מפלגות  שראשי  אז  טען 
ההצבעה  את  לשבש  הורו  מאל 
ליצור  כדי  החרדיות  בקלפיות 
הקו־ לפסילת  ולהביא  מהומות 
לות. ההתארגנות בשמאל הייתה 
של  התערבות  כוח  באמצעות 
מובחרות.  יחידות  יוצאי   900
מוכ־ הקלפיות,  בין  שוטטו  אלה 
נים להגיש עזרה במקרה הצורך.

הגר"ש עמאר: כשהראש 
עקום מתנגדים להפרדה

הראשון לציון הגרש"מ עמאר תקף בחריפות את שופטי בית המשפט  

מ‡: יר‡ל לבי‡
התבטא  עמאר  הגר"ש 
הנלח־ השופטים  נגד  בחריפות 
שב־ דבר  וכל  ההפרדה  על  מים 

קדושה.
תתן  ושוטרים  "שופטים 
לך בכל שעריך" שופט זה השכל 
הבי־ כוח  הכוונה  ושוטר  הישר 
צוע- והאדם חייב לתת אל ליבו 
השכל  של  מדוקדקת  בדיקה 
אמר  זה",  ע"פ  ולפעול  הישר 
שעריך-כלומר  "בכל  והוסיף, 
בכל הדרכים שבהם אדם הולך".

הגדולים  בדברים  רק  "לא 
מחשבה  משקיע  אדם  שבהם 
בדברים  גם  אלא  והתבוננות 
הקטנים שאדם דש בעקביו, מה 
אוכלים ומה מדברים ומה מסת־
כלים, ואם אדם זוכה ומתגבר על 
היצר אז "ונתנו ה' בידיך ושבית 

המלחמה  כלי  את  שאף  שביו", 
המ־ לאדם  יתנו  הרע  היצר  של 
אמר  ה".  עבודת  לצורך  תגבר 
הראש  "כשהשופטים  והוסיף. 

ממילא  אז  עקום  כבר  שלהם 
הביצוע שלהם לא הגיוני, באים 
ונלחמים על ההפרדה על דברים 

שבקדושה השם יצילנו".

סונול גז+ רכשה את פעילות 
חברת ישראגז אופק, המספקת 

שירותי גז באזור ירושלים  
רק לפני כחודשיים הודיעה סונול על כניסתה לשוק הגפ"מ (גז 

פחמימני מעובה) באמצעות חברת הבת סונול גז+, וכבר היא מסמנת 
נקודת ציון משמעותית: החברה מודיעה כי חתמה על הסכם עם חברת 
ישראגז אופק בע"מ המספקת שירותי גז בירושלים, ונמצאת בבעלותה 
של חברת סאנטק אנרג'י ושמש. במסגרת ההסכם, סונול גז+ תרכוש את 

פעילות ישראגז ותספק שירותי גפ"מ ללקוחותיה. 

סונול  פעילות  השקת  עם 
בכוונ־ כי  סונול  הודיעה  גז+, 
שקל  מיליון  כ-50  להשקיע  תה 
בשנים הקרובות, במטרה להפוך 
בת־ מרכזית  לשחקנית  במהרה 
שירות  מציעה  שהיא  תוך  חום, 
איכותי ומחירים הוגנים. החברה 
במ־ גז  לספק  להמשיך  החליטה 
חיר אטרקטיבי ולקוחותיה ייהנו 
מאספקת גז שוטפת לביתם בס־
ובתנאים  גבוה  בטיחותי  טנדרט 
היא  ישראגז  עסקת  מועדפים. 
להשגת  בדרך  משמעותי  צעד 

מטרה זו. 
סונול  מנכ"ל  עזרא,  שי 
סונול  נכנסת  אלה  "בימים  גז+: 
אופק  ישראגז  חברת  בנעלי  גז+ 
בע"מ ותספק גז לצרכני החברה 
בירושלים וסביבתה. כידוע, בא־
לצ־ בגז  השימוש  ירושלים  זור 
ובישול  מים  חימום  הסקה,  רכי 
העסקה  בארץ.  מהגבוהים  הינו 
לאלפי  גז+  סונול  את  מביאה 
לקוחות שייהנו משירות איכותי 

חברת  של  איתן  גב  עם  ואמין 
לצד  בישראל,  מובילה  אנרגיה 
מחיר הוגן ומשתלם לאורך זמן".
לה־ מתכננת  גז+'  'סונול 

מרכזית  לשחקנית  במהרה  פוך 
מציעה  החברה  הגפ"ם.  בשוק 
שי־ מתן  תוך  גפ"מ  ללקוחותיה 
במחירים  ובטיחותי  איכותי  רות 
באס־ מתמקדת  החברה  הוגנים. 
בי־ ביתית,  לצריכה  גפ"מ  פקת 
שול והסקה בבתי אב על ידי שי־
בנוסף,  ומרכזיות.  בצוברים  מוש 
לתדלוק  גפ"מ  תספק  החברה 
נבחרות.  סונול  בתחנות  רכבים 
בשלב השני, היא צפויה להיכנס 
אס־ ביניהם,  נוספים  לתחומים 
ותעשייה,  למסחר  גפ"מ  פקת 
ואף  למפעלים  טבעי  גז  אספקת 

מכירת גז טבעי בתחנות נבחרות 
של סונול. 

הגפ"מ הינו אחד ממקורות 
אב,  בבתי  המרכזיים  האנרגיה 
משתמ־ האוכלוסייה  רוב  כאשר 
שת בו לצרכי בישול, חימום מים 
עבר  הגז  שוק  כזכור,  והסקה. 
שא־ רגולציה  האחרונות  בשנים 
פשרה ללקוחות לבצע מעבר בין 
הגפ"מ  שוק  השונים.  הגז  ספקי 
מגלגל מעבר ל-2 מיליארד שקל 
בשנה כאשר כ- 800 מיליון שקל 

הינו מגפ"מ לשימוש ביתי.
הגפ"מ  לתחום  הכניסה 
הינו נדבך נוסף באסטרטגיה של 
אנרגיה  לקבוצת  להפוך  סונול 
עוצמתית הפועלת במגוון מגזרי 

פעילות. 
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

צביעות במיטבה: 

כשהשמאל שלח מצלמות 
לקלפיות החרדים

"בריונים עם מצלמות מפחידים מצביעים"? "בחירות כמו בעולם 
השלישי"? מתברר שתיעוד בוחרים ליד הקלפי, הוא כשר וראוי - ככל 

שהוא נועד להפחיד חרדים

מ‡: יר‡ל לבי‡
לכנ־ האחרונות  בבחירות 
סת ה-21, נזעקו ארגוני השמאל 
על פגיעה בפרטיות ועל ניסיונות 
שלא  לערבים  לגרום  נתניהו  של 
שיתו־ מחשש  לקלפיות  לגשת 

עדו.
במפלגת  לעשות  הגדילו 
גיוס  על  כשהחליטו  העבודה 
מהתנועה  מתנדבים  אלפי  של 
קר־ יחידות  ויוצאי  הקיבוצית 
הבחירות  ביום  שיעמדו  ביות 
והדרוזי  הערבי  במגזר  בקלפיות 
ויהדפו את "הבריונים של ביבי".

המתנדבים  סיירת  את 
לב  בר  עמר  לשעבר  ח״כ  ינהלו 
ומזכיר  מטכ״ל)  סיירת  (מפקד 
התנועה הקיבוצית לשעבר גברי 
הקי־ התנועה  עם  שביחד  ברגיל 
בוצית גייס כבר מאות מתנדבים 

למשימה.
שבו  המצב  כי  חולק  אין 
יו״ר  מזכיר,  בקלפי  יושבים 
סיטואציה  יוצר  ומשקיפים, 
בעייתית. גם אם התאמצו מאוד 
האזרחים להצביע בבחירות, הרי 
אותם  יכולים  אחת  יד  שבהינף 
בתו־ שינוי  על  להחליט  אנשים 
צאות הבחירות בבחינת שמור לי 

ואשמור לך.
אדם  לאף  החוק,  פי  על 
הקל־ יו״ר  המזכיר,  מלבד 
לשהות  אסור  והמשקיפים,  פי 
בזמן ספירת הקולות וזאת בכדי 

תוצאות  שינוי  של  מצב  למנוע 
ההצבעה. אלא שאותו חוק שבא 
הב־ בתוצאות  התערבות  למנוע 
חירות, עלול לגרום -שלא במת־

כוון – לתוצאה אבסורדית שכזו. 
לא  בהם  קלפיות  ישנם  הלא 
ממפלגות  משקיפים  מאיישים 
רבות וכך נוצר מצב שבו יושבים 
שלושה  הקולות  ספירת  בזמן 
אנשים לכל היותר. ומכאן, הדרך 
תו־ לשינוי  קצרה  להיות  עלולה 

צאות הבחירות.
אהוד  אותו  מכך,  יתרה 
ברק שמתמודד כיום מטעם המ־
כי נתניהו  חנה הדמוקרטי וטוען 
הבו־ ציבור  את  להפחיד  מנסה 
משקי־ ששלח  זה  הוא  חרים, 
החרדיות  לקלפיות  מטעמו  פים 
שלא  לבדוק  בכדי   1999 בשנת 

יתרחשו זיופים.

בס־ אילן  שחר  העיתונאי 
הבחירות  ביום  כי  מציין  פרו 
קיבוצניקים   – קלפי  חברי  דרשו 
ממצביעים חרדים להסיר משק־
ול־ המגבעות  את  להוריד  פיים, 
הזהות  תעודות  מספרי  על  חזור 

שלהם.
משכו  בהם  מקרים  גם  היו 
בפאות,  חילונים  קלפי  חברי 
ח"כ  אמיתיות.  שהן  לוודא  כדי 
התורה  מדגל  ז״ל  רביץ  אברהם 
הש־ מפלגות  שראשי  אז  טען 
ההצבעה  את  לשבש  הורו  מאל 
ליצור  כדי  החרדיות  בקלפיות 
הקו־ לפסילת  ולהביא  מהומות 
לות. ההתארגנות בשמאל הייתה 
של  התערבות  כוח  באמצעות 
מובחרות.  יחידות  יוצאי   900
מוכ־ הקלפיות,  בין  שוטטו  אלה 
נים להגיש עזרה במקרה הצורך.

הגר"ש עמאר: כשהראש 
עקום מתנגדים להפרדה

הראשון לציון הגרש"מ עמאר תקף בחריפות את שופטי בית המשפט  

מ‡: יר‡ל לבי‡
התבטא  עמאר  הגר"ש 
הנלח־ השופטים  נגד  בחריפות 
שב־ דבר  וכל  ההפרדה  על  מים 

קדושה.
תתן  ושוטרים  "שופטים 
לך בכל שעריך" שופט זה השכל 
הבי־ כוח  הכוונה  ושוטר  הישר 
צוע- והאדם חייב לתת אל ליבו 
השכל  של  מדוקדקת  בדיקה 
אמר  זה",  ע"פ  ולפעול  הישר 
שעריך-כלומר  "בכל  והוסיף, 
בכל הדרכים שבהם אדם הולך".

הגדולים  בדברים  רק  "לא 
מחשבה  משקיע  אדם  שבהם 
בדברים  גם  אלא  והתבוננות 
הקטנים שאדם דש בעקביו, מה 
אוכלים ומה מדברים ומה מסת־
כלים, ואם אדם זוכה ומתגבר על 
היצר אז "ונתנו ה' בידיך ושבית 

המלחמה  כלי  את  שאף  שביו", 
המ־ לאדם  יתנו  הרע  היצר  של 
אמר  ה".  עבודת  לצורך  תגבר 
הראש  "כשהשופטים  והוסיף. 

ממילא  אז  עקום  כבר  שלהם 
הביצוע שלהם לא הגיוני, באים 
ונלחמים על ההפרדה על דברים 

שבקדושה השם יצילנו".

סונול גז+ רכשה את פעילות 
חברת ישראגז אופק, המספקת 

שירותי גז באזור ירושלים  
רק לפני כחודשיים הודיעה סונול על כניסתה לשוק הגפ"מ (גז 

פחמימני מעובה) באמצעות חברת הבת סונול גז+, וכבר היא מסמנת 
נקודת ציון משמעותית: החברה מודיעה כי חתמה על הסכם עם חברת 
ישראגז אופק בע"מ המספקת שירותי גז בירושלים, ונמצאת בבעלותה 
של חברת סאנטק אנרג'י ושמש. במסגרת ההסכם, סונול גז+ תרכוש את 

פעילות ישראגז ותספק שירותי גפ"מ ללקוחותיה. 

סונול  פעילות  השקת  עם 
בכוונ־ כי  סונול  הודיעה  גז+, 
שקל  מיליון  כ-50  להשקיע  תה 
בשנים הקרובות, במטרה להפוך 
בת־ מרכזית  לשחקנית  במהרה 
שירות  מציעה  שהיא  תוך  חום, 
איכותי ומחירים הוגנים. החברה 
במ־ גז  לספק  להמשיך  החליטה 
חיר אטרקטיבי ולקוחותיה ייהנו 
מאספקת גז שוטפת לביתם בס־
ובתנאים  גבוה  בטיחותי  טנדרט 
היא  ישראגז  עסקת  מועדפים. 
להשגת  בדרך  משמעותי  צעד 

מטרה זו. 
סונול  מנכ"ל  עזרא,  שי 
סונול  נכנסת  אלה  "בימים  גז+: 
אופק  ישראגז  חברת  בנעלי  גז+ 
בע"מ ותספק גז לצרכני החברה 
בירושלים וסביבתה. כידוע, בא־
לצ־ בגז  השימוש  ירושלים  זור 
ובישול  מים  חימום  הסקה,  רכי 
העסקה  בארץ.  מהגבוהים  הינו 
לאלפי  גז+  סונול  את  מביאה 
לקוחות שייהנו משירות איכותי 

חברת  של  איתן  גב  עם  ואמין 
לצד  בישראל,  מובילה  אנרגיה 
מחיר הוגן ומשתלם לאורך זמן".
לה־ מתכננת  גז+'  'סונול 

מרכזית  לשחקנית  במהרה  פוך 
מציעה  החברה  הגפ"ם.  בשוק 
שי־ מתן  תוך  גפ"מ  ללקוחותיה 
במחירים  ובטיחותי  איכותי  רות 
באס־ מתמקדת  החברה  הוגנים. 
בי־ ביתית,  לצריכה  גפ"מ  פקת 
שול והסקה בבתי אב על ידי שי־
בנוסף,  ומרכזיות.  בצוברים  מוש 
לתדלוק  גפ"מ  תספק  החברה 
נבחרות.  סונול  בתחנות  רכבים 
בשלב השני, היא צפויה להיכנס 
אס־ ביניהם,  נוספים  לתחומים 
ותעשייה,  למסחר  גפ"מ  פקת 
ואף  למפעלים  טבעי  גז  אספקת 

מכירת גז טבעי בתחנות נבחרות 
של סונול. 

הגפ"מ הינו אחד ממקורות 
אב,  בבתי  המרכזיים  האנרגיה 
משתמ־ האוכלוסייה  רוב  כאשר 
שת בו לצרכי בישול, חימום מים 
עבר  הגז  שוק  כזכור,  והסקה. 
שא־ רגולציה  האחרונות  בשנים 
פשרה ללקוחות לבצע מעבר בין 
הגפ"מ  שוק  השונים.  הגז  ספקי 
מגלגל מעבר ל-2 מיליארד שקל 
בשנה כאשר כ- 800 מיליון שקל 

הינו מגפ"מ לשימוש ביתי.
הגפ"מ  לתחום  הכניסה 
הינו נדבך נוסף באסטרטגיה של 
אנרגיה  לקבוצת  להפוך  סונול 
עוצמתית הפועלת במגוון מגזרי 

פעילות. 
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בשורה לבאים להתפלל בקברי הצדיקים באוקראינה:

 ארגון חדש 'שמירה אוקראינה' ילווה את קהילות 
הקודש שפוקדות את קברי הצדיקים באוקראינה

הארגון זכה ללוות את מסע הקודש של כ"ק האדמו"ר מוזיניץ' לציון הקדוש בבארדיטשוב

מ‡: מ. מון
קברי  את  לפוקדים  בשורה  יום 
באוקראינה:  הטמונים  הצדיקים 
בו־ 'שמירה  הידוע  השמירה  ארגון 
ארגון  עם  ביחד  מתאחד  רו-פארק' 
שם  תחת  ויקרא  אומן'  'השומרים 

אחד: 'שמירה אוקראינה'. 
לשיתוף  המהלך  של  ראשיתו 
האר־ בין  הטרנסאטלנטי  פעולה 
ארגון  שמנכ"ל  לאחר  החל  גונים 
יצחק  לוי  הרב  בורו-פארק'  'שמירה 
לייפער, נוכח לדעת שיש צורך גובר 
והולך של קהילות ויחידים מישראל 
קברי  את  לפקוד  הבאים  ומארה"ב 
ציונם  שמקום  הקדושים  הצדיקים 

שידאג  בארגון  באוקראינה,  הוא 
לכל ענייני הביטחון ונושאים נוספים 

הקשורים לשהות שלהם במדינה.
הוא  מעמיקה  בדיקה  לאחר 
נוכח לדעת כי ארגון 'השומרים אומן' 
של  למשימה  ביותר  המתאים  הוא 
שומרי  לביטחון  והדאגה  השמירה 
התורה והמצוות הבאים לאוקראינה. 
בפ־ שצברו  הרב  הניסיון  לאור  זאת 
בעיר  השלטונות  מול  שלהם  עילות 
אומן בפרט ובאוקראינה בכלל בדא־
גה לשלומם וביטחונם של אחינו בני 
בקברי  שיח  לשפוך  שבאו  ישראל 

הצדיקים.
מול  הפרטים  שסוכמו  לאחר 

העסקן  אומן'  'השומרים  מנכ"ל 
שלמה אלישע, והמנהלים הרב שלו־

שטיינברג  נחמן  והרב  רוזיליו  מה 
ארגון  רבני  עם  אחת  בעצה  הוחלט 
 – דאתרא  מרא  אומן':  'השומרים 
הארגון.  נשיא  ג'אן  יעקב  הרב  אומן 
על  הארגון,  רב   – פרנק  מוטה  והרב 
הקמת ארגון חדש תחת השם 'שמי־

רה אוקראינה'.
בקשר  נמצא  החדש  הארגון 
השלטונות  עם  ורצוף  הדוק 
מוחלט  בתיאום  ויפעל  באוקראינה 
עם גורמי החוק באוקראינה כפי שנ־

עשה עד כה באומן.
תאפשר  הארגון  הקמת 

לקהילות ויחידים הרוצים לפקוד את 
ברדיטשוב  במז'יבוז  הצדיקים  קברי 
האלפים  וקהל  קדושים  ציונים  ועוד 
באומן,  הקדוש  הציון  את  הפוקד 
לקבל שירותי ביטחון ושמירה ושאר 

עניינים באופן הטוב ביותר.
יש לציין, כי רק בשבוע האחרון 
הק־ המסע  את  ללוות  הארגון  זכה 
מוזניץ  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  דוש 
לוי  רבי  של  הקדוש  לציון  שליט"א 
יצחק מברדיטשוב זיע"א. אל המסע 
נלווה חבר הנהלת הארגון הרב נחמן 
שטיינברג שדאג לכל העניינים הנצ־
שבת  ושמירת  ביטחון  בענייני  רכים 

במהלך המסע הקדוש.

אבינו שיחי' סובל מאוד בשנים האחרונות ממחלת הסכרת והשלכותיה, מה שמאלץ אותנו לצאת 

ולבוא אצל רופאים ומומחים שונים. 

לשמחתנו אנחנו לקוחות ב'לאומית שירותי בריאות', שם אנחנו מקבלים שירות מקצועי ואדיב ומו־

תאם לנו כמשפחה חרדית. מעל כולם מתבלט הרב אפרים רוזנשטיין, מנהל שיווק למגזר החרדי, 

שסייע לנו בקשיים שונים שצצו וליווה אותנו כשהיינו צריכים באדיבות וביעילות. 

אנו רוצים לנצל במה זאת כדי להודות להרב אפרים ולכל משפחת לאומית על התמיכה וההתחש־

בות. ישיב לכם השם כגמולכם הטוב אכי"ר.

על החתום, משפחת לוי ירושלים

כבר מגיל קטן הייתי ילדה מוזיקלית. אהבתי לשמוע מוזיקה ולנגן. כשגדלתי רציתי שזה יהיה מעבר 

לתחביב אלא גם מקצוע לעתיד אבל לא ידעתי איך.

יום אחד נתקלתי בפרסום של הקונרבטוריון החרדי רון שולמית והחלטתי לנסות גם. 

נרשמתי ללימודים מקצועים אצלם ולמדתי המון. פיתחתי מאוד את היכולת שלי בנגינה על כמה 

כלים ונחשפתי לסגנונות חדשים. 

אבל זה לא נעצר כאן. אחרי שסיימתי את  הלימודים ועם התעודה המתאימה שהוענקה לי התחלתי 

לעבוד כמורה לנגינה במספר מקומות, מה שסגר מבחינתי מעגל. 

לכן אני ממליצה לכל מי שמעניינת בלימוד מוזיקה לשם תחביב ו/או מקצוע על הקונסרבטוריון 

החרדי רון שולמית, שהוא היחידי המקצועי במגזר החרדי. 

ד.ת. ירושלים

אבינו שיחי' עבר לפני מספר חודשים תאונה קשה. במשך שבועות ארוכים הוא היה מאושפז במרכז 

הרפואי שמיר (אסף הרופא) שם הוא טופל באופן המקצועי והמסור ביותר ועל כך תודתינו העמוקה 

לכל העושים במלאכה. 

בנוסף, ברצוננו להודות להרב משה קורניק, מתאם קשרי הקהילה של בית החולים, שסייע לנו מאוד 

בנפש חפצה ואוזן קשבת בכל מה שהיה צריך טיפול והתאמה מבחינתו כמשפחה חרדית. 

בברכה

משפחת כ. בית שמש

מכתבים למערכת

"מי זה פון"

מאגר לזיהוי מספרים לא מוכרים. 

מאושר ע"י וועדת הרבנים 

לענייני תקשורת.

חייגו כעת; 0799-300-400

סגן נשיא נובל אנרג'י: 

"אין שינוי בחוזי הגז 
מול ירדן ומצרים"

מ‡ פ. יוחנן
"חוזי מכירת הגז מול ירדן 
כך  שינוי",  ללא  נותרו  ומצרים 
נשיא  סגן  זומר,  בנימין  אמר 
האמריקאית  האנרגיה  חברת 
אזוריים,  לעניינים  אנרג'י  נובל 
התפתחות  לגבי  עדכון  במהלך 
הוסיף:  זומר  לווייתן.  פרויקט 
לווייתן  מאגר  אסדת  "בניית 
הקרובים,  בשבועות  תושלם 
והזרמות הניסיון יחלו כבר בעוד 
כחודשיים, המאגר יחל לספק גז 
זרים  וללקוחות  המקומי  לשוק 

מסוף השנה".
מוצבת  לווייתן  אסדת 
ובנייתה  דור,  מחוף  ק"מ  כ-10 
עד  מושלמת  להיות  אמורה 
החוזים  צבר  החגים.  תקופת 
מ"ק  מיליארד  לכ-9  הגיע  שלה 
צריכת  מהיקף  כ-80%  בשנה, 

הגז הלאומית הנוכחית.
התפתחות  את  סקר  זומר 
שדה הגז, וסיפר שהחלק העליון 
בי־ להגיע  צפוי  האסדה  של 
לקראת  לישראל  הקרובים  מים 

ההרכבה הראשונית שלו.
"מבחינתנו  זומר,  לדברי 
ירדן,  מול  הגז  במחיר  שינוי  אין 
דולר  שישה  סביב  נשאר  והוא 

ליחידת אנרגיה".
בין  קשר  כל  הכחיש  זומר 
הפש־ לבין  למצרים  הגז  מכירת 
רה לפיה מצרים תשלם לחברת 
דולר  מיליארד  כחצי  החשמל 
פיצוי   (70% של  חוב  (תספורת 
על אי הזרמת גז מתחילת 2011. 
"אין קשר בין הדברים ולשמחתי 
אין לי נגיעה בדבר. הזרמת הגז 
השנה,  לסוף  מתוכננת  למצרים 
וחסרה לנו עדיין חתימה רשמית 

של שר האנרגיה", אמר זומר.
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קיץ של כלכלה נבונה:

אלפי משתתפים בסדנאות כלכלה 
נבונה שנערכו במהלך הקיץ 
ביוזמת לאומי וארגון מסילה 

וארגון  לאומי  בנק 
בהצ־ מסכמים  מסילה 
עשרות  את  גדולה  לחה 
נבונה  לכלכלה  הסדנאות 
בה־ הקיץ  במהלך  שנערכו 
אברכים  אלפי  שתתפות 
הדרך.  בתחילת  צעירים 
הפעולה  שיתוף  במסגרת 
נערכו בשנה האחרונה סד־
נאות בעשרות קהילות בר־
קיבלו  במהלכן  הארץ,  חבי 
האברכים הדרכה מקצועית 
לניהול אחראי של התקציב 
אפ־ במודל  המשפחתי, 
בהצלחה  המיושם  קטיבי 
במגזר  בית  משקי  ברבבות 

החרדי.  
הקיץ,  סדנאות  בתום 
בימים אלו נערכים בלאומי 
שיתוף  להרחבת  ובמסילה 
להרחיב  במטרה  הפעולה, 
המשתתפים  מעגל  את 
כלכלת  לניהול  בסדנאות 
ובשיתוף  בתיאום  הבית 
ראשי  עם  מלא  פעולה 
הקהילות  רבני  הישיבות 
הסד־ המוסדות.  ומנהלי 
מודל  על  מבוססות  נאות 
במיוחד,  ופרקטי  מעשיר 
נלהבות  לתגובות  הזוכה 
כאשר  המשתתפים,  מצד 
כי  מציינים  מהם  רבים 
החלו  מאז  קצר  זמן  תוך 
שקיבלו  בכלים  להשתמש 
במהלך הסדנא הם חוו שי־
בהתנהלות  משמעותי  פור 
על  המשליך  דבר  הכספית, 

כל תחומי החיים. 
א.ק.  סיפר  למשל  כך 
אברך טרי ממודיעין עילית: 
"התחתנתי לפני כשנה, לא 
בניהול  ירוק  מושג  לי  היה 
הוצאות  ובחישוב  תקציב 
משק  עבור  והכנסות 
התקר־ מאוד  מהר  הבית. 
מבחי־ שבורה  לשוקת  בנו 
בדיוק  ובס"ד  כלכלית,  נה 

אצלנו  נערכה 
סדנא  בקהילה 
לאומי  של 
צי־ ומסילה. 
להטפות  פיתי 
בגנות  מוסר 
כספים  בזבוזי 
לה־ וקריאה 
כל  על  תקמצן 

גיליתי  להפתעתי  שקל. 
מושגים  של  חדש  עולם 
קבלות  על  חשיבה  ודרכי 
סדרי  וקביעת  החלטות 
המשפ־ בתקציב  עדיפויות 
חתי. קיבלנו הדרכה ברורה 
לגבי צעדים פרקטים בסי־
לכאורה  ו"פשוטים"  סיים 
מב־ גדול  שינוי  המייצרים 

חינה כלכלית". 
חסדיאל,  יצחק  ר' 
ייחודיים  מגזרים  מנהל 
ופיתוח עסקי בלאומי, ציין 
מצד  החיובי  המשוב  כי 
המציינים  המשתתפים, 
התוכן  רמת  את  לטובה 
שקיבלו בסדנא ובעיקר את 
בכלים  מדובר  כי  העובדה 
לביצוע  הניתנים  יישומיים 
את  הניעו  המיידית,  ברמה 
את  להרחיב  הבנק  הנהלת 
לקראת  הפעולה  שיתוף 
הבעל"ט.  החדשה  השנה 
"שיתוף הפעולה של לאומי 
להע־ נועד  מסילה  עם 
את  צעירים  לאברכים  ניק 
הדרושים  והידע  הכלים 
ואחראי  מושכל  לניהול 
בשנה  הבית.  כלכלה  של 
הבאה נעמיק את הפעילות 
הרחבת  כולל  המשותפת, 
הזוכות  הסדנאות,  פריסת 
לביקוש גובר מצד קהילות 
הזרמים  מכל  וחצרות 

והחוגים", דברי חסדיאל. 
מש־ מסילה  בארגון 
ההירתמות  את  בחים 
הנה־ של  והנדיבה  המהירה 

קהילתי  למהלך  לאומי  לת 
לאלפי  המסייע  זה,  חשוב 
להגיע  חרדיות  משפחות 
נבונה  כלכלית  להתנהלות 
שמואל  הרב  ואחראית. 
מסילה,  יו"ר  מרגליות, 
הדגיש כי המהלך זוכה לב־
גדולי  של  ותמיכתם  רכתם 
כאשר  שליט"א,  ישראל 
במ־ שנערך  מיוחד  בביקור 
עונו של ראש ישיבת חברון 
חבר  שליט"א,  כהן  הגר"ד 
הוא  התורה,  גדולי  מועצת 
החיוני  המהלך  על  בירך 
בעיות  בעז"ה  שיחסוך 
וגלגול  עתידיות  כלכליות 
חובות, הגוזלים את שלוות 
יסו־ את  ומערערים  הנפש 

דות הבית. 
ראש תחום משפחות 
גוט־ ישראל  הרב  במסילה 
מסילה  שיטת  כי  מציין  מן, 
הצילה  כבר  נבונה  לכלכלה 
מנפי־ משפחות  רבבות 
מי  שאחריתה  כלכלית  לה 
פי־ "התנהלות  ישורנה. 

ואחראית  מחושבת  ננסית 
המשפחה  את  מגבילה  לא 
בהוצאות, אלא להיפך, הוא 
לקבוע  להורים  מאפשרת 
ולהגדיר  העדיפויות  סדרי 
סעיף,  לכל  תקציב  מסגרת 
יותר  היא  התוצאה  כאשר 
חכמה  לצריכה  פנוי  כסף 
הלוואות  ופחות  וחיונית, 
הת־ על  המכבידות  וחובות 
העתיד  את  ומסכנות  קציב 

הכלכלי של הבית". 

הדרה בהייטק: 

בוגרים מהחברה החרדית 
מתקשים להשתלב בתעשייה
דו"ח שהוציא רשות החדשנות חושף: כ-40% מחברות ההייטק הישראליות לא 
שכרו בשנה האחרונה מהנדסים זוטרים כלל, מה שמונע מצעירים חרדים שלא 

שירתו בצבא להשתלב בתעשיית ההייטק

מ‡: יר‡ל לבי‡
לה־ מתקשים  וערבים  חרדים 
עולה  כך  ההייטק,  בתעשיית  שתלב 
החדשנות  רשות  של  האחרון  מהדו"ח 
נוצר  הדו"ח  לפי  בישראל'.  'חדשנות   -
השתל־ מפני  חסם  שיוצר  שוק  כשל 
חרדים  כמו  לאוכלוסיות  בהייטק  בות 
כך  על  מצביעים  הדו"ח  נתוני  וערבים. 
שפועלות  ההייטק  מחברות  שכ-40% 
האחרונה  בשנה  שכרו  לא  בישראל 
להוציא  ומעדיפים  זוטרים,  מהנדסים 
משרות אלה למזרח אירופה או מדינות 

מתפתחות אחרות.
צעירים  מהנדסים  זה,  במצב 
וק־ צבאי  שירות  נעדרי  ניסיון  וחסרי 
שסובלים  כאלה  או  מתאימים,  שרים 
סובלים  קדומות,  ודעות  מסטיגמות 
ידי  על  ההייטק  בתעשיית  מהדרה 
עובדים  רוב  פי  על  שמעדיפות  חברות 
תכניות  ובוגרי  החילונית  מהאוכלוסיה 

טכנולוגיות בצה"ל.  
מנהל  גיגי  בן  נתנאל  לדברי  אך 
התפעול של תכנית מפתחים המכשירה 
לתפקידי  כישרוניים  חרדים  צעירים 
מדובר  אין  ההייטק,  בתעשיית  מפתח 
אין  הייטק  מכוונת. "בתעשיית  בהדרה 
של  הקהילתית  להשתייכות  משמעות 
העובדים, רק לידע הטכנולוגי, לכישרון 
ולהבנת אופי התעשייה. המחסור בידע 
מוקדם והיכרות עם עולמות התעסוקה 
לצעי־ משמעותי  מכשול  הם  וההייטק, 

רים חרדים", אומר בן גיגי.
הח־ על  להתגבר  במטרה  ואכן, 
יצרו  התעשיה,  של  המובנים  סמים 
ב'מפתחים' מסלול של הכשרה ייעודית 
חר־ כשרוניים  לגברים  אינטנסיבית 
בלבד  וחצי  שנה  בתוך  שמצליחה  דים, 
ואף  והכלים  הידע  את  להם  להעניק 
לשלב אותם במשרות נחשבות בחברות 

הייטק מובילות.

הלימודים בתכנית, בנויים על פי 
תכניות לימודים למחוננים, תוך הקניית 
יציר־ ולפיתוח  בחומר  להעמקה  כלים 
ללימודים  דומה  הלימודים  אופי  תיות. 
לימודים  אינם  שברובם  ישיבתיים, 
בחברותא.  לימודים  אלא  פרונטליים 
מו־ 'מפתחים',  במסלול  ההוראה  צוות 
רכב מאנשי אקדמיה בעלי ניסיון בתכ־
ניות לימודים אינטנסיביות ורקע עשיר 

בעולם ההיי-טק ותעסוקת חרדים.
רישום  יסתיים  הקרובים  בימים 
לגב־ המיועד  שלישי  לימודים  למחזור 
בתחום)  רקע  כל  ללא  (גם  חרדים  רים 
ותפיסה  מוטיבציה  בעלי  מצטיינים, 
חדה עם יכולת לפתור סוגיות מורכבות 
בו־ במקביל  כאשר  יצירתיות,  בדרכים 
גרים של מחזור הלימודים הראשון כבר 
מפת־ בתפקידי  בעבודה  משתלבים 
חים, מהנדסים ומנתחי מידע בחברות 

הייטק בינלאומית גדולות.
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קיץ של כלכלה נבונה:

אלפי משתתפים בסדנאות כלכלה 
נבונה שנערכו במהלך הקיץ 
ביוזמת לאומי וארגון מסילה 

וארגון  לאומי  בנק 
בהצ־ מסכמים  מסילה 
עשרות  את  גדולה  לחה 
נבונה  לכלכלה  הסדנאות 
בה־ הקיץ  במהלך  שנערכו 
אברכים  אלפי  שתתפות 
הדרך.  בתחילת  צעירים 
הפעולה  שיתוף  במסגרת 
נערכו בשנה האחרונה סד־
נאות בעשרות קהילות בר־
קיבלו  במהלכן  הארץ,  חבי 
האברכים הדרכה מקצועית 
לניהול אחראי של התקציב 
אפ־ במודל  המשפחתי, 
בהצלחה  המיושם  קטיבי 
במגזר  בית  משקי  ברבבות 

החרדי.  
הקיץ,  סדנאות  בתום 
בימים אלו נערכים בלאומי 
שיתוף  להרחבת  ובמסילה 
להרחיב  במטרה  הפעולה, 
המשתתפים  מעגל  את 
כלכלת  לניהול  בסדנאות 
ובשיתוף  בתיאום  הבית 
ראשי  עם  מלא  פעולה 
הקהילות  רבני  הישיבות 
הסד־ המוסדות.  ומנהלי 
מודל  על  מבוססות  נאות 
במיוחד,  ופרקטי  מעשיר 
נלהבות  לתגובות  הזוכה 
כאשר  המשתתפים,  מצד 
כי  מציינים  מהם  רבים 
החלו  מאז  קצר  זמן  תוך 
שקיבלו  בכלים  להשתמש 
במהלך הסדנא הם חוו שי־
בהתנהלות  משמעותי  פור 
על  המשליך  דבר  הכספית, 

כל תחומי החיים. 
א.ק.  סיפר  למשל  כך 
אברך טרי ממודיעין עילית: 
"התחתנתי לפני כשנה, לא 
בניהול  ירוק  מושג  לי  היה 
הוצאות  ובחישוב  תקציב 
משק  עבור  והכנסות 
התקר־ מאוד  מהר  הבית. 
מבחי־ שבורה  לשוקת  בנו 
בדיוק  ובס"ד  כלכלית,  נה 

אצלנו  נערכה 
סדנא  בקהילה 
לאומי  של 
צי־ ומסילה. 
להטפות  פיתי 
בגנות  מוסר 
כספים  בזבוזי 
לה־ וקריאה 
כל  על  תקמצן 

גיליתי  להפתעתי  שקל. 
מושגים  של  חדש  עולם 
קבלות  על  חשיבה  ודרכי 
סדרי  וקביעת  החלטות 
המשפ־ בתקציב  עדיפויות 
חתי. קיבלנו הדרכה ברורה 
לגבי צעדים פרקטים בסי־
לכאורה  ו"פשוטים"  סיים 
מב־ גדול  שינוי  המייצרים 

חינה כלכלית". 
חסדיאל,  יצחק  ר' 
ייחודיים  מגזרים  מנהל 
ופיתוח עסקי בלאומי, ציין 
מצד  החיובי  המשוב  כי 
המציינים  המשתתפים, 
התוכן  רמת  את  לטובה 
שקיבלו בסדנא ובעיקר את 
בכלים  מדובר  כי  העובדה 
לביצוע  הניתנים  יישומיים 
את  הניעו  המיידית,  ברמה 
את  להרחיב  הבנק  הנהלת 
לקראת  הפעולה  שיתוף 
הבעל"ט.  החדשה  השנה 
"שיתוף הפעולה של לאומי 
להע־ נועד  מסילה  עם 
את  צעירים  לאברכים  ניק 
הדרושים  והידע  הכלים 
ואחראי  מושכל  לניהול 
בשנה  הבית.  כלכלה  של 
הבאה נעמיק את הפעילות 
הרחבת  כולל  המשותפת, 
הזוכות  הסדנאות,  פריסת 
לביקוש גובר מצד קהילות 
הזרמים  מכל  וחצרות 

והחוגים", דברי חסדיאל. 
מש־ מסילה  בארגון 
ההירתמות  את  בחים 
הנה־ של  והנדיבה  המהירה 

קהילתי  למהלך  לאומי  לת 
לאלפי  המסייע  זה,  חשוב 
להגיע  חרדיות  משפחות 
נבונה  כלכלית  להתנהלות 
שמואל  הרב  ואחראית. 
מסילה,  יו"ר  מרגליות, 
הדגיש כי המהלך זוכה לב־
גדולי  של  ותמיכתם  רכתם 
כאשר  שליט"א,  ישראל 
במ־ שנערך  מיוחד  בביקור 
עונו של ראש ישיבת חברון 
חבר  שליט"א,  כהן  הגר"ד 
הוא  התורה,  גדולי  מועצת 
החיוני  המהלך  על  בירך 
בעיות  בעז"ה  שיחסוך 
וגלגול  עתידיות  כלכליות 
חובות, הגוזלים את שלוות 
יסו־ את  ומערערים  הנפש 

דות הבית. 
ראש תחום משפחות 
גוט־ ישראל  הרב  במסילה 

מסילה  שיטת  כי  מציין  מן, 
הצילה  כבר  נבונה  לכלכלה 
מנפי־ משפחות  רבבות 
מי  שאחריתה  כלכלית  לה 
פי־ "התנהלות  ישורנה. 
ואחראית  מחושבת  ננסית 
המשפחה  את  מגבילה  לא 
בהוצאות, אלא להיפך, הוא 
לקבוע  להורים  מאפשרת 
ולהגדיר  העדיפויות  סדרי 
סעיף,  לכל  תקציב  מסגרת 
יותר  היא  התוצאה  כאשר 
חכמה  לצריכה  פנוי  כסף 
הלוואות  ופחות  וחיונית, 
הת־ על  המכבידות  וחובות 
העתיד  את  ומסכנות  קציב 

הכלכלי של הבית". 

הדרה בהייטק: 

בוגרים מהחברה החרדית 
מתקשים להשתלב בתעשייה
דו"ח שהוציא רשות החדשנות חושף: כ-40% מחברות ההייטק הישראליות לא 
שכרו בשנה האחרונה מהנדסים זוטרים כלל, מה שמונע מצעירים חרדים שלא 

שירתו בצבא להשתלב בתעשיית ההייטק

מ‡: יר‡ל לבי‡
לה־ מתקשים  וערבים  חרדים 
עולה  כך  ההייטק,  בתעשיית  שתלב 
החדשנות  רשות  של  האחרון  מהדו"ח 
נוצר  הדו"ח  לפי  בישראל'.  'חדשנות   -
השתל־ מפני  חסם  שיוצר  שוק  כשל 
חרדים  כמו  לאוכלוסיות  בהייטק  בות 
כך  על  מצביעים  הדו"ח  נתוני  וערבים. 
שפועלות  ההייטק  מחברות  שכ-40% 
האחרונה  בשנה  שכרו  לא  בישראל 
להוציא  ומעדיפים  זוטרים,  מהנדסים 
משרות אלה למזרח אירופה או מדינות 

מתפתחות אחרות.
צעירים  מהנדסים  זה,  במצב 
וק־ צבאי  שירות  נעדרי  ניסיון  וחסרי 
שסובלים  כאלה  או  מתאימים,  שרים 
סובלים  קדומות,  ודעות  מסטיגמות 
ידי  על  ההייטק  בתעשיית  מהדרה 
עובדים  רוב  פי  על  שמעדיפות  חברות 
תכניות  ובוגרי  החילונית  מהאוכלוסיה 

טכנולוגיות בצה"ל.  
מנהל  גיגי  בן  נתנאל  לדברי  אך 
התפעול של תכנית מפתחים המכשירה 
לתפקידי  כישרוניים  חרדים  צעירים 
מדובר  אין  ההייטק,  בתעשיית  מפתח 
אין  הייטק  מכוונת. "בתעשיית  בהדרה 
של  הקהילתית  להשתייכות  משמעות 
העובדים, רק לידע הטכנולוגי, לכישרון 
ולהבנת אופי התעשייה. המחסור בידע 
מוקדם והיכרות עם עולמות התעסוקה 
לצעי־ משמעותי  מכשול  הם  וההייטק, 

רים חרדים", אומר בן גיגי.
הח־ על  להתגבר  במטרה  ואכן, 
יצרו  התעשיה,  של  המובנים  סמים 
ב'מפתחים' מסלול של הכשרה ייעודית 
חר־ כשרוניים  לגברים  אינטנסיבית 
בלבד  וחצי  שנה  בתוך  שמצליחה  דים, 
ואף  והכלים  הידע  את  להם  להעניק 
לשלב אותם במשרות נחשבות בחברות 

הייטק מובילות.

הלימודים בתכנית, בנויים על פי 
תכניות לימודים למחוננים, תוך הקניית 
יציר־ ולפיתוח  בחומר  להעמקה  כלים 
ללימודים  דומה  הלימודים  אופי  תיות. 
לימודים  אינם  שברובם  ישיבתיים, 
בחברותא.  לימודים  אלא  פרונטליים 
מו־ 'מפתחים',  במסלול  ההוראה  צוות 
רכב מאנשי אקדמיה בעלי ניסיון בתכ־
ניות לימודים אינטנסיביות ורקע עשיר 

בעולם ההיי-טק ותעסוקת חרדים.
רישום  יסתיים  הקרובים  בימים 
לגב־ המיועד  שלישי  לימודים  למחזור 
בתחום)  רקע  כל  ללא  (גם  חרדים  רים 
ותפיסה  מוטיבציה  בעלי  מצטיינים, 
חדה עם יכולת לפתור סוגיות מורכבות 
בו־ במקביל  כאשר  יצירתיות,  בדרכים 
גרים של מחזור הלימודים הראשון כבר 
מפת־ בתפקידי  בעבודה  משתלבים 
חים, מהנדסים ומנתחי מידע בחברות 

הייטק בינלאומית גדולות.

mailto:ln@shaharit.com
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ד"ר פישר מציג:

ג'נסיס קלינסינג – סדרה חדשנית ומקיפה של תכשירי ניקוי לעור 
הפנים המותאמים באופן ספציפי לכל סוג עור לשימוש יומיומי

ד"ר פישר  GENESIS CLEANSINGהינה סדרת ניקויים היפואלרגנית מתקדמת ומקיפה, המציעה מגוון תכשירי ניקוי לעור הפנים המותאמים 
באופן ספציפי לכל סוג עור. 

בהכנת  מסייעים  הסדרה  תכשירי 
הדרמו־ בקרמים  השימוש  לקראת  העור 
 GENESIS פישר  ד"ר  של  קוסמטיים 
של  מוקדמת  הזדקנות  ולמניעת  לטיפול 
דר־ טכנולוגיה  משלבת  הסדרה  העור. 
מו-קוסמטית מדעית יחד עם ידע רפואי 
האנטי-אייג'ינג  פתרונות  את  ומציעה 

החדשניים והבטוחים ביותר. 
קומפל־ משלבים  הסדרה  תכשירי 
קס מרכיבים ייחודי ועשיר, המותאם לכל 
סוגי העור: מינרלים מים המלח, מרכיבי 
לחות והזנה, ויטמינים לריכוך העור ואנ־
טי-אוקסידנטים המסייעים למניעת נזקי 
ונעים  רך  רענן,  לעור  ואקלים.  סביבה 

למגע ולמראה עור חלק ובריא יותר.
ועדין  יסודי  ניקוי  לזכור!  חשוב 
בריאות  על  לשמירה  חיוני  ביום  פעמיים 
עור הפנים והצוואר. תהליך הניקוי מסיר 
האיפור  ושאריות  הלכלוך  את  ביסודיות 
מווסת  להתחדש,  לו  מאפשר  מהעור, 
הופעת  ומונע  בעור  השומן  הפרשות  את 

פצעונים. 
המוצרים בסדרה:

תרחיץ מקציף לפנים לעור רגיש / 
לעור יבש:

יומיומי,  לשימוש  היפואלרגני, 
מנקה באופן יעיל ויסודי את עור הפנים, 
מסיר ביעילות שאריות איפור, שומן ול־
כלוך, ומעשיר את העור בלחויות חיוניות. 
התרחיץ לעור רגיש עבר את מבחן הסנ־
סיטיב (נמצא כמותאם לעור רגיש) ואינו 

מכיל בושם.
ג'ל ניקוי פעיל לעור מעורב-שמן: 

לספיחת  ועדין,  יסודי  לניקוי  פועל 
ומניעת  בטיפול  ומסייע  השומן  עודפי 
סלי־ בחומצה  מועשר  שחורות.  נקודות 
צילית המסייעת בחידוש פני העור ובא־
השומן  רמת  על  בשמירה  לסיוע  ים  צות 

הרצויה בעור. 
מראה  לחידוש  עדין  פילינג  ג'ל 

העור: 
של  ויסודית  יעילה  בהסרה  מסייע 
המתים,  והתאים  השומן  עודפי  הלכלוך, 
היפואלרגני ועדין. מנקה את העור מבלי 
לייבש אותו, מחדש את העור, מרכך ומזין 

ותורם למראה עור בריא יותר.
מסכת פילינג לניקוי עמוק:

היפואלרגנית, מסייעת בהסרת תאי 
עור מתים ולשיפור מיידי במראה העור. 
תמציות  המלח,  מים  במינרלים  מועשרת 

למראה  עשירים  לחות  ומרכיבי  אלוורה 
עור חלק, אחיד וקורן יותר. 

מי פנים לעור יבש - יבש במיוחד/ 
לעור רגיל לרענון מיידי:

הניקוי,  להשלמת  היפואלרגניים 
מעשירים את העור בלחות חיונית. מכיל 
קומפלקס רכיבים להעשרה בלחות, לרי־

כוך ולהזנת העור.
לעור  שומני  ברק  למניעת  פנים  מי 

מעורב-שמן: 
שמנים,  ללא  היפואלרגניים, 
מסייעים בספיחת עודפי השומן והסבום 
ובמ־ הנקבוביות  בכיווץ  ומסייעים  בעור 
ניעת נקודות שחורות. מכילים קומפלקס 
עודפי  בספיחת  המסייע  ייחודי  רכיבים 
ונעימה  נקייה  רעננה,  לתחושה  השומן 
ברק  ללא  יותר  בריא  עור  מראה  ומעניק 

שומני.
יבש-יבש  לעור  ניקוי  תחליב 

במיוחד/ לעור רגיל:
היפואלרגני, לניקוי יסודי ועדין של 
עור הפנים המסייע בהסרת שאריות לכ־
נבדק  פראבנים,  ללא  ושומן.  איפור  לוך, 
מבחן  את  בהצלחה  ועבר  דרמטולוגית 
סנסיטיב לעור רגיש. תחליב הפנים לעור 

יבש מכיל גם שמן זית להזנה אינטנסיבית 
ולשמירה על גמישות העור. 

מסיר איפור עדין לאזור העיניים: 
ועדין  דק  אזור  הוא  העיניים  אזור 
הזד־ סימני  לגלות  הראשון  ולכן  ביותר 
נוזלי,  הינו  האיפור  מסיר  ועייפות.  קנות 
בהסרת  ויעיל  העור  סוגי  לכל  מיועד 
איפור עמיד במים. התכשיר היפואלרגני, 
ללא בושם, ללא שמנים ומכיל קומפלקס 

לחויות ייחודי ובכך אינו מייבש או מותיר 
תחושה שומנית.

 / פנים  מי   / פנים  תחליבי   – מחיר 
ג'ל ניקוי ב- 29.90 ₪, ג'ל פילינג / מסכת 
פילינג ב- 49.90 ₪, תרחיצים מקציפים 

ב-44.90 ₪ ומסיר איפור ב-39.90 ₪.
הפארם  ברשתות  להשיג  ניתן 

ובבתי המרקחת

RESORT מתחילים שנה עם ניר עציון
חופשת הקיץ הסתיימה, אלפי משפחות ברחבי הארץ בחרו לאגור 

כוחות במלון האהוב והנבחר ניר עציון RESORT. עכשיו הגיע הזמן 
של ההורים לנפוש מהחופש.. 

מרוץ  שמתחיל  לפני  רגע 
ניר  מלון  החגים,  ערב  של  חדש 
אתכם  מזמין   RESORT עציון
והמאתגר  הארוך  מהקיץ  לנוח 
ולאגור כוחות לקראת חגי תשרי 
מחי־ ומציע  ובאים  הממשמשים 
באמצע  לחופשה  מיוחדים  רים 

השבוע במהלך החודש הקרוב.
עכשיו זה הזמן לקחת נשי־
פסק  לעצכם  לפרגן  ארוכה,  מה 
מרוץ  שמתחיל  לפני  קצר  זמן 
השגרה ולהנות מחופשה מפנקת 
מעו־ חדרים  פסטורלי,  במיקום 
במיוחד,  מפנקים  תנאים  צבים, 
אטרקציות  ושפע  ספא  מתקני 
להרי  בינות  המוריקה  בסביבה 
מרגוע  לכם  שיאפשרו  הכרמל 
חדשים  כוחות  של  ומאגר  לנפש 

לקראת החגים והשנה החדשה.
ניר  של  המסורת  כמיטב 
מכל  נהנים  המלון  אורחי  עציון, 
ומ־ מפנקים  חדרים  העולמות- 
לכל  ולבבי  אישי  שירות  זמינים, 
ומוקדי  פעילויות  שלל  אורח, 
בכשרות  גורמה  ארוחות  עניין, 
מהדרין מול הנוף, ובמרחק הלי־

מגוון  עם  ירוקים  מרחבים  כה- 
היפים  החופים  הליכה,  מסלולי 
בארץ ושפע של אתרי פנאי, בי־

לוי ונופש.
ית־ נבחרים  שבוע  בסופי 
קיימו במלון אירועי "ליל שישי" 
מוזיקה  שכוללים  אותנטיים 
נשמה  שירי  של  קומזיץ  יהודית, 
ירושלמי  קיגל  חמין,  של  ושפע 
המסור־ השבת  מאכלי  ומיטב 
תיים בטעם מיוחד ובלתי נשכח!
המחירים  את  נצלו 
לקחת  וההזדמנות  המיוחדים 

ותכינו  המרוץ  באמצע  זמן  פסק 
את עצכם לקראת השנה החדשה 
ועם  יותר  נינוחים  יותר,  רגועים 

אנרגיה מחודשת ורעננה!
לחג  נערך  המלון  כן,  כמו 
מיוחדות  בפעילויות  הסוכות 
חג  ארוחת  המשפחה,  לכל 
בסו־ המסורת  כמיטב  מפוארות 
פרטיות-  בסוכות  ולינה  כות 
להזמין  הזדרזו  מראש.  בהזמנה 

מקום לחג מיוחד ובלתי נשכח!
הבטיחו את מקומכם: -04

9845555

מתחילים את עונת הלימודים 
בשעה טובה

כבר חוזרים ללימודים? כשכייף, הזמן טס מהר, אז לפחות נהנה ונתחדש עם 
שעון חדש לקראת שנת הלימודים החדשה. בחנויות המורשות תוכלו למצוא 

מגוון שעוני אופנה של מותגים נחשקים, בהתאמה מושלמת ומוקפדת 
להופעה אלגנטית ואצילית מותאמת בדיוק בשבילך.

הלי־ שנת  תחילת  לקראת 
המובילים  המותגים  מודים, 
המו־ בחנויות  הנמכרים  בעולם 
מדהים!  במבצע  יוצאים   רשות 
אובקו,  קליין,  אן  קליין,  קלווין 
המ־ קול  וקנת   SWATCH
במחירים  סמינר,  לבנות  תאימות 
לאחר הנחה החל מ-249 ₪ בלבד!
הש־ עיצוב  סגנונות  קשת 
וכיס,  רמה  לכל  מתאימה  עונים 
את  למצוא  תוכל  אחת  שכל  כך 
השעון בעיצוב האהוב עליה מתוך 
השעונים  מותגי  של  עשיר  מבחר 
בחנויות. שעוני 'אובקו' לרוב יהיו 
מאופיינים  ומינימליסטים,  דקים 
ואגלנ־ עדינים  אציליים  בקווים 
רשת.  רצועות  עם  בחלקם  טיים, 
בסגנון  יהיו  קליין'  'אן  שעוני 
ובו־ יוקרתית  בהשראה  קלאסי 
 SWATCH שעוני  ואילו  גרת, 
וססגוני,  צעיר  בסגנון  מאופיינים 
ספורטיביים  בעיצובים  חלקם 

בעיצובים  יהיה  האחר  וחלקם 
משובצים  ועדינים,  אלגנטיים 
החדשה  הקולקציה  בזרקונים. 
על  הלוגו  עם  קליין,  קלווין  של 
לוח השעון במגוון הצבעים הכי 

עכשוויים.
נמ־ המורשות  החנויות 
החרדי  הציבור  בריכוזי  צאות 
גו־  – בירושלים  הארץ:  ברחבי 
וב־  8 ג'ורג'  המלך  רח'  לדטיים, 
תכשיטי   ;2 קומה  מלחה  קניון 
בן  בראש,  להיט  יפו 42;  מוריה, 
 ;8 הנגיד  שמואל  פרל,   ;7 הלל 

מרכז האלקטרוניקה, הישיבה 4; 
מומנט, ברח' עמוס 3 בירושלים, 
ברח' רבי עקיבא 109 בבני ברק 

וברח' יהודה הנשיא 96, אלעד.
קניון   -  SWATCH
סילבר  הלל  אבא  דרך  איילון 
התחתונה  בקומה  גן,  רמת   301
דיאומנד  המרכזית;  הכיכר  ליד 
שמגר   ,104 עקיבא  רבי  טיים, 
 10 הנשיא  יהודה  ירושלים,   27
הנשיא 13  יהודה  וברח'  אשדוד 
קניון  קווין,  תכשיטי  שמש.  בית 

רב שפע בירושלים.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

הנה מתוק ומה נעים הקינוח החדש
ובתי  המסעדות  רשת 
('פרש   Fresh Kitchen הקפה 
'קפה-קפה',  מקבוצת  קיטשן'), 
חדש  קינוחים  תפריט  משיקה 
מתוק  מוגבלת,  במהדורה 
ואם  לטעום.  ששווה  במיוחד 
להגיע  עדיף  לטעום,  באים  כבר 
הקינוחים  ומנות  מאחר  בזוגות, 
לפגי־ ומתאימות  גדולות  ממש 

שות מתוקות.
החדש  הקינוחים  תפריט 
כולל 3 קינוחים מתוקים במיוחד 
מת־ והוא  לחלוק  יאהב  זוג  שכל 
ווסף לתפריט הקינוחים הקיים.

בת־ החדשים  הקינוחים 
"טירמי־ הם:  הספיישל  פריט 
טירמיסו  עוגת   - בריבוע"  סו 
קלאסית מוגשת עם רוטב אנגלז 
"פח־ קלויים.  קפה  ופולי  מוקה 
פחזניות   - להיות"  לא  או  זניות 
מו־ מתוק,  וניל  קרם  ממולאות 
וגלידת  פריך  קרמבל  על  גשות 
קוקיבום"  ו"צ'אנקי  וניל.  שמנת 
עוגיות  בצק  של  חמה  עוגה   -
חמאה ושוקולד צ'יפס, מוגש עם 
אגוזי  בננות,  וניל,  שמנת  גלידת 

מלך וזילוף של דבש מעל.
והמחיר? עלות מנה גדולה 

דומה  הספיישל  בתפריט  זוגית 
החל  יחידה:  מנה  של  למחיר 

מ-47 ₪ בלבד.

זה כבר לא חלום! מורה דרך משלנו
כותרת משנה: כשתסעו בדרך בעוד כשנה ותבחינו בצד הדרך בקבוצת 
אברכים מקשיבים פעורי פה למדריך משלנו (ואולי קצת תקנאו?...) 
תזכרו שאילו הייתם נרשמים כעת הרי שמי שהיה עומד מול הקבוצה 

היית אתה!

מא־ עצמכם,  את  דמיינו 
המשפחתיים  הטיולים  רגני 
שא־ מיוחד  בטיול  והחברתיים, 

באמצע  עוצרים  לחברה,  רגנתם 
כולם  את  מורידים  מקום,  שום 
המ־ את  מפעילים  מהאוטובוס, 

הטיולים  מתיק  שולפים  דונה, 
הדרכה  עזרי  אלו  אי  האישי 
לוקחים  מועד,  מבעוד  שהכנתם 
את  ומחזירים  ארוכה  נשימה 
אלפי  המרותק  השומעים  קהל 
חיו  בהם  לימים  לאחור...  שנים 
אלי־ עובדי  פגאנים  מחד  כאן 
חיתים  פלישתים  ומאידך  לים 
אמורים וכדו' לראות את שיירת 
שהחלי־ הנבטים  של  הגמלים 
כאן  שממש  המדיינים  את  פו 
מים  אוצר  החביאו  לאף  מתחת 
אם  כי  ידוע  ובלתי  נראה  בלתי 
ליודעי הסוד... לשמוע את עולי 
על  בהתלהבות  מספרים  הרגל 

שהגיעו  חזקיה  המלך  תקנות 
למקדש  סגירה  צו  עם  לעירם 
מקווה  מול  להתרגש  המקומי... 
טהרה שהשתמר בשלמותו מימי 
מפעל  של  מפאר  או  שני  בית 
המלך,  שלמה  מלכות  מימי  מים 
עמק  של  יופיו  מול  להתפעם 
הנביא  משא  את  ולחוש  תרצה 
שנרמס  לפני  יום  שומרון  בשער 
בו השליש... אם התחברת ואתה 
בעניינים הרי שבימים אלו לרא־
שונה בידך האפשרות ללמוד על 
במסגרת  הרבה  ועוד  הנ"ל  כל 
קורס מורי דרך באישור ופיקוח 
שלראשונה  התיירות  משרד 
התורה  בן  אליך  ומיועד  מותאם 
אורח  המקיים  הישיבה  ובוגר 
מתקיים  לראשונה  חרדי,  חיים 
תו־ בהשכלה  מקיף  קורס  בס"ד 
רנית ללא חומרי לימוד ואתרים 
אלו  בימים  לרוחינו,  שאינם 

המקדים  הראיון  ימי  מסתיימים 
לקורס  כניסה  סף  תנאי  שמהווה 
ועל כן באם הנך מעל גיל 30 (או 
השכלה  תֶעדת  עם   20 גיל  מעל 
בג־ תעודת  או  גבוהה  תורנית 
רות מלאה) ומתאים לך להשקיע 
במשך 13 חודש בלימודים מרת־
קים עליך ליצור קשר.... או לה־

שאיר פרטים בלינק המצו"ב....

יותר מ־311 מיליון דולר
מעטות הן הפעמים בהן הציעו לכם להיכנס להשקעה של יותר ממיליארד 
שקל תמורת סכום זעום של כמה עשרות אלפי דולרים ועוד פינקו אתכם 
ב־5-7% של תוספת לבסיס חישוב הרווח • פרויקט 'יורק' בברוקלין משיק 
מבצע גיוס משקיעים קצר טווח לכמה ימים בלבד. בין הראשונים יוגרלו 

חמישה כרטיסי טיסה לאתר הבנייה שנמצאת כבר בעיצומה

'חרי' בכ :‡מ
נמוכות  ריביות  של  בעידן 
למצוא  מאוד  קשה  ושליליות 
ראויות  השקעה  הזדמנויות 
של  סיכונים  לקחת  מבלי  לשמן 
אפיק  שמחפש  מי  כל  ממש. 
לטווח  שהוא,  סוג  מכל  השקעה 
או  שוטפת  להכנסה  וארוך,  קצר 
למ־ נאלץ  חד־פעמית,  להכנסה 
המפותל  במבוך  דרכו  את  צוא 
השקעה  הפיננסי.  העולם  של 
הכנסה  מניבה  יציבים  במטבעות 
במטבעות  השקעה  מאוד.  נמוכה 
ויכולה  מאוד  מסוכנת  תנודתיים 
להניב הפסד גבוה מאוד אל מול 

רווח גדול.
השקעה בשוק ההון בימים 
שתי  ביניהן  מתגוששות  בהם 
העו־ של  הכלכליות  המעצמות 
די  במיוחד.  טוב  רעיון  אינה  לם, 
כדי  טראמפ  הנשיא  של  בציוץ 
כפי  בעולם  הבורסות  את  להפיל 
הקודם  החודש  בסוף  שקרא 
ביותר  הגרוע  שהיה  (אוגוסט) 
לא  ממש  וזה  האחרון  מאי  מאז 
חלקם  מנת  יהיו  טלטלות  הסוף. 
של המשקיעים בשנים הקרובות 
ל"מלחמת  נתגעגע  שכולנו  עד 
הסחר" שמנהלות ארצות הברית 

וסין.
בנדל"ן?  נשקיע  מה,  אז 
באוצר  הראשית  הכלכלנית 
שפורסם  האחרון  בדו"ח  כתבה 
משקיעים  כי  ספטמבר  בתחילת 
שנכנסו לשוק החל מינואר 2016 
נמצאים בסיכון גבוה מאוד להפ־
סד הון. ועל התשואות שמקבלים 
להשכרה  דירות  על  המשקיעים 
בישראל כבר אין מה להוסיף. אז 
מה עושים? מחפשים הזדמנויות 
שיש  ומסתבר  "שוות"  השקעה 
"הת־ שכבר  כאלו  בעיקר  כאלו, 

מלאו" או עומדים לפני אקזיט.
לה־ שההצעה  הסיבה  זו 

מיליון   311 של  בפרויקט  שקיע 
שבניו־יורק  בברוקלין  דולר 
של  ההצעה,  עינינו.  את  משכה 
אינה  'בסדנו',  ההשקעות  קבוצת 
שווה  אך  יתרה  לבולטות  זוכה 
הקטנות  האותיות  את  לקרוא 
בפרויקט  היא  ההשקעה  שבה. 
קומות  ושש  עשרים  של  מגורים 
על מתחם "משולש" מול קו הר־
קיע של מנהטן, סמוך מאוד לגדת 

ההדסון.
שמדובר  לעובדה  מעבר 
"נתפסה"  שכבר  ענק  בהשקעת 
ומשקיעים  גופים  על־ידי  ברובה 
דוב־ ב'בסדנו'  מציעים  גדולים, 
מאה  למשקיעים  ממש.  של  דבן 
אלף שקלים ומעלה, תוספת של 
לחישוב  בבסיס  אחוזים  חמישה 
מאתיים  ולמשקיעים  הרווח, 
שבעה  של  תוספת  ומעלה,  אלף 
מעטות  כסף.  המון  וזה  אחוזים. 
מהסוג  ההשקעה  הזדמנויות  הן 
הזה. ניתן להניח שאם הם מוכנים 
סכום,  כזה  למשקיעים  להוסיף 
הם בוודאי מרוויחים יותר גם אם 

מדובר ב"מבצע" לזמן מוגבל.
שאמנם  משהו  עוד  ויש 
ראינו  שכבר  משום  מפתיע  לא 
דו־ של  סוג  הוא  גם  אבל  כמוהו, 
המשקי־ חמישה־עשר  בין  בדבן. 
להש־ שיירשמו  הראשונים  עים 
הקרובים,  בימים  בפרויקט  קעה 
טיסה  חבילות  חמש  תוגרלנה 
הפרויקט  חשבון  על  ואירוח 
צמוד  אישי  ליווי  כמובן,  כולל, 
כבר  שכאמור,  הפרויקט,  בשטח 
בעיצומה של הבנייה שכן מרבית 
באר־ הושג  כבר  הדרוש  המימון 

צות הברית גופא.
הזד־ שזו  חושבים  "אנחנו 
לציבור  להנגיש  שהצלחנו  מנות 
להשקעות  שמשווע  הישראלי 
זרוע  מנהל  אומר  משתלמות", 
אמרי־ בצפון  בסדנו  של  הנדל"ן 
בהם  בימים  ברסלויער.  ישי  קה, 
כל  נוכח  המשקיעים  נחרדים 
ציוץ של ממשל טראמפ ומול כל 
בבייג'ינג,  הממשלה  של  הודעה 
הזה  מהסוג  השקעה  הזדמנות 
היא בהחלט לא בגדר חזון נפרץ. 

נוח בכיס שלנו:

עם פתיחת שנת הלימודים 
ולקראת חגי תשרי – שלל הטבות 

ב"מרכנתיל סמייל" למשלמים 
בכרטיס אשראי מרכנתיל 

ומ־ מחדש  מרכנתיל  בנק   
וההנ־ ההטבות  מגוון  את  רחיב 
"מרכנתיל  תוכנית  במסגרת  חות 
המחזיקים  ללקוחותיו  סמייל" 
הל־ הבנק.  של  אשראי  כרטיס 
של  אשראי  כרטיס  בעלי  קוחות 
לתוכ־ אוטומטית  משויכים  הבנק 
נית ההטבות ונהנים משלל הנחות 
של  רחב  במגוון  צרכניות  והטבות 
רשתות בפריסה ארצית. התוכנית 
וביניהם:  מגוונים  ענפים  חובקת 
והנ־ אופנה  המזון,  בענף  רשתות 
ול־ לבית  מוצרים  לימודים,  עלה, 

משפחה ועוד. 
בתקופה זו של תחילת שנת 
תשרי,  חגי  ולקראת  הלימודים 
המאופיינת בריבוי הוצאות, צירף 
חדשים  עסקים  של  שורה  הבנק 
ולקוחות  שלו,  ההטבות  לתוכנית 
הבנק הרוכשים ברשתות ועסקים 
בין  מההנחות.  נהנים  כבר  אלה 
לאחרונה  שהצטרפו  העסק  בתי 
לתוכנית, ניתן לציין את הרשתות: 
רש־ מהדרין,  שוק   - המזון  רשת 
הכתיבה  מכשירי  המוכרים  תות 
השכרת   - אוויס  משרדי,  וציוד 
לשוכרים  (הטבות  רכבים  ומכירת 
רכב בחו"ל ולרוכשי רכבים), חרש 

- מוצרים סניטריים וחיפוי לבית, 
המתמחים  חנויות  ספורט,  חנויות 
הטבות  ועוד.  והנעלה  באופנה 
להטבות  מצטרפות  אלה  חדשות 
ההטבות  בתוכנית  קיימות  שכבר 
אופטי־ וביניהן:  מרכנתיל  של 
מגה  חשמל,  טרקלין  הלפרין,  קה 
נעמן,  ביתן,  יינות  קבוצת  בעיר, 

ועוד רשתות מובילות.
בכיר  ע.  פרג,  תומר  לדברי 
למנכ"ל בנק מרכנתיל ומנהל האגף 
לשיווק וקידום עסקים בבנק: "אנו 
מג־ ליצירת  שוטף  באופן  פועלים 
בתחומי  ושירותים  מוצרים  וון 
ללקוחותינו.  והחיסכון  האשראי 

ותוכנית  שלנו  האשראי  כרטיסי 
סמייל",  "מרכנתיל   - ההטבות 
מהווים  לקוחותינו,  נהנים  ממנה 
ערך  ליצירת  נוסף  חשוב  נדבך 
מוסף עבורם וחוויית שירות טובה 
סמייל"  "מרכנתיל  במרכנתיל. 
ומאפשרת  רבות  הנחות  מעניקה 
על  מהקלות  ליהנות  ללקוחותינו 
ההוצאות שלהם. התוכנית תורמת 
ברכי־  - בהוצאות  כספי  לחיסכון 
וניצול  והמזדמנות  הקבועות  שות 
הקנייה.  סלי  את  מוזיל  ההטבות 
אנו פועלים באופן שוטף לשדרוג 
עוד  ומצרפים  ההטבות  והרחבת 

ועוד רשתות ועסקים".
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

הנה מתוק ומה נעים הקינוח החדש
ובתי  המסעדות  רשת 
('פרש   Fresh Kitchen הקפה 
'קפה-קפה',  מקבוצת  קיטשן'), 
חדש  קינוחים  תפריט  משיקה 
מתוק  מוגבלת,  במהדורה 
ואם  לטעום.  ששווה  במיוחד 
להגיע  עדיף  לטעום,  באים  כבר 
הקינוחים  ומנות  מאחר  בזוגות, 
לפגי־ ומתאימות  גדולות  ממש 

שות מתוקות.
החדש  הקינוחים  תפריט 
כולל 3 קינוחים מתוקים במיוחד 
מת־ והוא  לחלוק  יאהב  זוג  שכל 
ווסף לתפריט הקינוחים הקיים.

בת־ החדשים  הקינוחים 
"טירמי־ הם:  הספיישל  פריט 
טירמיסו  עוגת   - בריבוע"  סו 
קלאסית מוגשת עם רוטב אנגלז 
"פח־ קלויים.  קפה  ופולי  מוקה 
פחזניות   - להיות"  לא  או  זניות 
מו־ מתוק,  וניל  קרם  ממולאות 
וגלידת  פריך  קרמבל  על  גשות 
קוקיבום"  ו"צ'אנקי  וניל.  שמנת 
עוגיות  בצק  של  חמה  עוגה   -
חמאה ושוקולד צ'יפס, מוגש עם 
אגוזי  בננות,  וניל,  שמנת  גלידת 

מלך וזילוף של דבש מעל.
והמחיר? עלות מנה גדולה 

דומה  הספיישל  בתפריט  זוגית 
החל  יחידה:  מנה  של  למחיר 

מ-47 ₪ בלבד.

זה כבר לא חלום! מורה דרך משלנו
כותרת משנה: כשתסעו בדרך בעוד כשנה ותבחינו בצד הדרך בקבוצת 
אברכים מקשיבים פעורי פה למדריך משלנו (ואולי קצת תקנאו?...) 
תזכרו שאילו הייתם נרשמים כעת הרי שמי שהיה עומד מול הקבוצה 

היית אתה!

מא־ עצמכם,  את  דמיינו 
המשפחתיים  הטיולים  רגני 
שא־ מיוחד  בטיול  והחברתיים, 

באמצע  עוצרים  לחברה,  רגנתם 
כולם  את  מורידים  מקום,  שום 
המ־ את  מפעילים  מהאוטובוס, 

הטיולים  מתיק  שולפים  דונה, 
הדרכה  עזרי  אלו  אי  האישי 
לוקחים  מועד,  מבעוד  שהכנתם 
את  ומחזירים  ארוכה  נשימה 
אלפי  המרותק  השומעים  קהל 
חיו  בהם  לימים  לאחור...  שנים 
אלי־ עובדי  פגאנים  מחד  כאן 
חיתים  פלישתים  ומאידך  לים 
אמורים וכדו' לראות את שיירת 
שהחלי־ הנבטים  של  הגמלים 
כאן  שממש  המדיינים  את  פו 
מים  אוצר  החביאו  לאף  מתחת 
אם  כי  ידוע  ובלתי  נראה  בלתי 
ליודעי הסוד... לשמוע את עולי 
על  בהתלהבות  מספרים  הרגל 

שהגיעו  חזקיה  המלך  תקנות 
למקדש  סגירה  צו  עם  לעירם 
מקווה  מול  להתרגש  המקומי... 
טהרה שהשתמר בשלמותו מימי 
מפעל  של  מפאר  או  שני  בית 
המלך,  שלמה  מלכות  מימי  מים 
עמק  של  יופיו  מול  להתפעם 
הנביא  משא  את  ולחוש  תרצה 
שנרמס  לפני  יום  שומרון  בשער 
בו השליש... אם התחברת ואתה 
בעניינים הרי שבימים אלו לרא־
שונה בידך האפשרות ללמוד על 
במסגרת  הרבה  ועוד  הנ"ל  כל 
קורס מורי דרך באישור ופיקוח 
שלראשונה  התיירות  משרד 
התורה  בן  אליך  ומיועד  מותאם 
אורח  המקיים  הישיבה  ובוגר 
מתקיים  לראשונה  חרדי,  חיים 
תו־ בהשכלה  מקיף  קורס  בס"ד 
רנית ללא חומרי לימוד ואתרים 
אלו  בימים  לרוחינו,  שאינם 

המקדים  הראיון  ימי  מסתיימים 
לקורס  כניסה  סף  תנאי  שמהווה 
ועל כן באם הנך מעל גיל 30 (או 
השכלה  תֶעדת  עם   20 גיל  מעל 
בג־ תעודת  או  גבוהה  תורנית 
רות מלאה) ומתאים לך להשקיע 
במשך 13 חודש בלימודים מרת־
קים עליך ליצור קשר.... או לה־

שאיר פרטים בלינק המצו"ב....

יותר מ־311 מיליון דולר
מעטות הן הפעמים בהן הציעו לכם להיכנס להשקעה של יותר ממיליארד 
שקל תמורת סכום זעום של כמה עשרות אלפי דולרים ועוד פינקו אתכם 
ב־5-7% של תוספת לבסיס חישוב הרווח • פרויקט 'יורק' בברוקלין משיק 
מבצע גיוס משקיעים קצר טווח לכמה ימים בלבד. בין הראשונים יוגרלו 

חמישה כרטיסי טיסה לאתר הבנייה שנמצאת כבר בעיצומה

'חרי' בכ :‡מ
נמוכות  ריביות  של  בעידן 
למצוא  מאוד  קשה  ושליליות 
ראויות  השקעה  הזדמנויות 
של  סיכונים  לקחת  מבלי  לשמן 
אפיק  שמחפש  מי  כל  ממש. 
לטווח  שהוא,  סוג  מכל  השקעה 
או  שוטפת  להכנסה  וארוך,  קצר 
למ־ נאלץ  חד־פעמית,  להכנסה 
המפותל  במבוך  דרכו  את  צוא 
השקעה  הפיננסי.  העולם  של 
הכנסה  מניבה  יציבים  במטבעות 
במטבעות  השקעה  מאוד.  נמוכה 
ויכולה  מאוד  מסוכנת  תנודתיים 
להניב הפסד גבוה מאוד אל מול 

רווח גדול.
השקעה בשוק ההון בימים 
שתי  ביניהן  מתגוששות  בהם 
העו־ של  הכלכליות  המעצמות 
די  במיוחד.  טוב  רעיון  אינה  לם, 
כדי  טראמפ  הנשיא  של  בציוץ 
כפי  בעולם  הבורסות  את  להפיל 
הקודם  החודש  בסוף  שקרא 
ביותר  הגרוע  שהיה  (אוגוסט) 
לא  ממש  וזה  האחרון  מאי  מאז 
חלקם  מנת  יהיו  טלטלות  הסוף. 
של המשקיעים בשנים הקרובות 
ל"מלחמת  נתגעגע  שכולנו  עד 
הסחר" שמנהלות ארצות הברית 

וסין.
בנדל"ן?  נשקיע  מה,  אז 
באוצר  הראשית  הכלכלנית 
שפורסם  האחרון  בדו"ח  כתבה 
משקיעים  כי  ספטמבר  בתחילת 
שנכנסו לשוק החל מינואר 2016 
נמצאים בסיכון גבוה מאוד להפ־
סד הון. ועל התשואות שמקבלים 
להשכרה  דירות  על  המשקיעים 
בישראל כבר אין מה להוסיף. אז 
מה עושים? מחפשים הזדמנויות 
שיש  ומסתבר  "שוות"  השקעה 
"הת־ שכבר  כאלו  בעיקר  כאלו, 

מלאו" או עומדים לפני אקזיט.
לה־ שההצעה  הסיבה  זו 

מיליון   311 של  בפרויקט  שקיע 
שבניו־יורק  בברוקלין  דולר 
של  ההצעה,  עינינו.  את  משכה 
אינה  'בסדנו',  ההשקעות  קבוצת 
שווה  אך  יתרה  לבולטות  זוכה 
הקטנות  האותיות  את  לקרוא 
בפרויקט  היא  ההשקעה  שבה. 
קומות  ושש  עשרים  של  מגורים 
על מתחם "משולש" מול קו הר־
קיע של מנהטן, סמוך מאוד לגדת 

ההדסון.
שמדובר  לעובדה  מעבר 
"נתפסה"  שכבר  ענק  בהשקעת 
ומשקיעים  גופים  על־ידי  ברובה 
דוב־ ב'בסדנו'  מציעים  גדולים, 
מאה  למשקיעים  ממש.  של  דבן 
אלף שקלים ומעלה, תוספת של 
לחישוב  בבסיס  אחוזים  חמישה 
מאתיים  ולמשקיעים  הרווח, 
שבעה  של  תוספת  ומעלה,  אלף 
מעטות  כסף.  המון  וזה  אחוזים. 
מהסוג  ההשקעה  הזדמנויות  הן 
הזה. ניתן להניח שאם הם מוכנים 
סכום,  כזה  למשקיעים  להוסיף 
הם בוודאי מרוויחים יותר גם אם 

מדובר ב"מבצע" לזמן מוגבל.
שאמנם  משהו  עוד  ויש 
ראינו  שכבר  משום  מפתיע  לא 
דו־ של  סוג  הוא  גם  אבל  כמוהו, 
המשקי־ חמישה־עשר  בין  בדבן. 
להש־ שיירשמו  הראשונים  עים 
הקרובים,  בימים  בפרויקט  קעה 
טיסה  חבילות  חמש  תוגרלנה 
הפרויקט  חשבון  על  ואירוח 
צמוד  אישי  ליווי  כמובן,  כולל, 
כבר  שכאמור,  הפרויקט,  בשטח 
בעיצומה של הבנייה שכן מרבית 
באר־ הושג  כבר  הדרוש  המימון 

צות הברית גופא.
הזד־ שזו  חושבים  "אנחנו 
לציבור  להנגיש  שהצלחנו  מנות 
להשקעות  שמשווע  הישראלי 
זרוע  מנהל  אומר  משתלמות", 
אמרי־ בצפון  בסדנו  של  הנדל"ן 
בהם  בימים  ברסלויער.  ישי  קה, 
כל  נוכח  המשקיעים  נחרדים 
ציוץ של ממשל טראמפ ומול כל 
בבייג'ינג,  הממשלה  של  הודעה 
הזה  מהסוג  השקעה  הזדמנות 
היא בהחלט לא בגדר חזון נפרץ. 

נוח בכיס שלנו:

עם פתיחת שנת הלימודים 
ולקראת חגי תשרי – שלל הטבות 

ב"מרכנתיל סמייל" למשלמים 
בכרטיס אשראי מרכנתיל 

ומ־ מחדש  מרכנתיל  בנק   
וההנ־ ההטבות  מגוון  את  רחיב 
"מרכנתיל  תוכנית  במסגרת  חות 
המחזיקים  ללקוחותיו  סמייל" 
הל־ הבנק.  של  אשראי  כרטיס 
של  אשראי  כרטיס  בעלי  קוחות 
לתוכ־ אוטומטית  משויכים  הבנק 
נית ההטבות ונהנים משלל הנחות 
של  רחב  במגוון  צרכניות  והטבות 
רשתות בפריסה ארצית. התוכנית 
וביניהם:  מגוונים  ענפים  חובקת 
והנ־ אופנה  המזון,  בענף  רשתות 
ול־ לבית  מוצרים  לימודים,  עלה, 

משפחה ועוד. 
בתקופה זו של תחילת שנת 
תשרי,  חגי  ולקראת  הלימודים 
המאופיינת בריבוי הוצאות, צירף 
חדשים  עסקים  של  שורה  הבנק 
ולקוחות  שלו,  ההטבות  לתוכנית 
הבנק הרוכשים ברשתות ועסקים 
בין  מההנחות.  נהנים  כבר  אלה 
לאחרונה  שהצטרפו  העסק  בתי 
לתוכנית, ניתן לציין את הרשתות: 
רש־ מהדרין,  שוק   - המזון  רשת 
הכתיבה  מכשירי  המוכרים  תות 
השכרת   - אוויס  משרדי,  וציוד 
לשוכרים  (הטבות  רכבים  ומכירת 
רכב בחו"ל ולרוכשי רכבים), חרש 

- מוצרים סניטריים וחיפוי לבית, 
המתמחים  חנויות  ספורט,  חנויות 
הטבות  ועוד.  והנעלה  באופנה 
להטבות  מצטרפות  אלה  חדשות 
ההטבות  בתוכנית  קיימות  שכבר 
אופטי־ וביניהן:  מרכנתיל  של 
מגה  חשמל,  טרקלין  הלפרין,  קה 
נעמן,  ביתן,  יינות  קבוצת  בעיר, 

ועוד רשתות מובילות.
בכיר  ע.  פרג,  תומר  לדברי 
למנכ"ל בנק מרכנתיל ומנהל האגף 
לשיווק וקידום עסקים בבנק: "אנו 
מג־ ליצירת  שוטף  באופן  פועלים 
בתחומי  ושירותים  מוצרים  וון 
ללקוחותינו.  והחיסכון  האשראי 

ותוכנית  שלנו  האשראי  כרטיסי 
סמייל",  "מרכנתיל   - ההטבות 
מהווים  לקוחותינו,  נהנים  ממנה 
ערך  ליצירת  נוסף  חשוב  נדבך 
מוסף עבורם וחוויית שירות טובה 
סמייל"  "מרכנתיל  במרכנתיל. 
ומאפשרת  רבות  הנחות  מעניקה 
על  מהקלות  ליהנות  ללקוחותינו 
ההוצאות שלהם. התוכנית תורמת 
ברכי־  - בהוצאות  כספי  לחיסכון 
וניצול  והמזדמנות  הקבועות  שות 
הקנייה.  סלי  את  מוזיל  ההטבות 
אנו פועלים באופן שוטף לשדרוג 
עוד  ומצרפים  ההטבות  והרחבת 

ועוד רשתות ועסקים".
1 YORK FORTIS PROPERTY GROUP, LLC. APRIL 2 2019PROPERTY SUMMARY

לפרטים לחצו כאן

לפרטים 
לחצו 
כאן

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
https://bit.ly/2lW8jl2
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