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ונכנסים להגרלת ביניים נוספת בחינם על טיסה לאירופה לשניים

הדופלקס שלך

אירופה שלך

מהרו להצטרף >
הקווים נסגרים! להגרלת הענק48 שעות

ראש הממשלה הודיע אתמול בהצהרה מיוחדת כי ישראל חשפה אתרי גרעין 
סודיים  באיראן, וקרא לקהילה הבינלאומית להתעורר: "המדיניות הדרושה 

היא לחץ" • נתניהו הבהיר לאיראנים: אנחנו יודעים מה אתם עושים, מתי אתם 
עושים ואיפה אתם עושים" • איראן בתגובה: נתניהו רוצה מלחמה • למרות 

הודעת נתניהו, אמר טראמפ כי "לא ראוה בעיה להיפגש עם רוחאני • בשמאל 
תוקפים: "מידע ממחוזר. נתניהו עושה שימוש בביטחון הלאומי לצרכי קמפיין 

הבחירות" • בימין טוענים: "המידע – בהמלצת גורמי מקצוע בעקבות חזרתו של 
מנכ''ל סבא''א מביקור באיראן"

מועצת גדולי התורה של אגו"י ב'קול 
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מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:

h109910@gmail.com
~~~

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

משום נתינת גושפנקא כלשהי

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

במערכת העיתון בלבד
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31-24

ירושלים
באר שבע30-18

33-22

אילת
38-26

 תחזית להיום:

 שערים יציגים

מעונן  עד  בהיר  היום: 
משמעותי  שינוי  ללא  חלקית, 

בטמפרטורות.

מעונן  עד  בהיר  מחר: 
משמעותי  שינוי  ללא  חלקית, 

בטמפרטורות.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5270
4.3615
3.8927 
2.4236

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

בורחים או רודפים?
פעם אחת בא הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זיע"א (נלב"ע 

החסידים  את  וראה  המדרש  בית  אל  תקנ"א)  אלול  י' 

יושבים יחד. שאל אותם הרבי: "במה אתם עוסקים?"

אמרו החסידים: "אנחנו דואגים מן היצר הרע, שהוא 

רודף אחרינו."

גער בהם הרבי, "הוא רודף אחריכם? הלוא אתם רצים 

אכן  הוא  אחריי  ואמר: "אבל  הוסיף  כך  אחר  אחריו." 

רודף, שאני בורח מפניו."

אחר כך בא אחד החסידים לפניו ושאל כיצד להימלט 

מפניו,  נסים  שאנחנו  הדבר  טוב  "לא  הרע.  היצר  מן 

והוא רודף אחרינו," אמר ר' פנחס, "אבל אתן לך עצה – 

למד את הספר 'תולדות יעקב יוסף'. ספר זה הוא תורה 

מגן עדן, ואם תלמד אותו יעזור לך השם שתינצל מן 

היצר הרע."

דבר המערכת 

שקר הסקר 
הסקרים ממשיכים להתפרסם עם התקרבותו 

שמפורסמים,  הסקרים  לפי  הבוחר.  יום  של 

המצביעים נעים בהמוניהם לעברה של מפלגת 

מכוחו  מאבד  הליכוד  ובתווך  יהודית,  עוצמה 

והופך לקטן יותר מכחול לבן. לפי סקר של כלי 

התקשורת 'וואלה', הליכוד זוכה ב-32 מנדטים 

לעומת 33 מנדטים למפלגה היריבה, כחול לבן. 

מפלגת עוצמה יהודית עוברת בסקר את אחוז 

החסימה ומקבלת ארבעה מנדטים.

וש־ בעייתי  בסקר  מדובר  כמה  עד  להבין  כדי 

אשר  ש"ס,  מפלגת  לעבר  להביט  ראוי  קרי, 

מקבלת לפי הסקר שישה מנדטים בלבד. לעו־

מת שמונה מנדטים כיום. מפלגת ש"ס קיבלה 

בבחירות האחרונות 8 מנדטים והייתה קרובה 

מאוד לרף התשעה מנדטים. מאז השתנו כמה 

וכמה דברים. מפלגת כולנו, שרבים ממצביעיה 

לנוכח  ש"ס  למפלגת  לעבור  בקלות  יכולים 

המפלגות,  שתי  בין  והחברתי  המזרחי  הדמיון 

מובלת  אשר  הוקמה,  ימינה  מפלגת  כן,  כמו 

עשוי  שבהחלט  דבר  חילונית,  אישה  ידי  על 

להוביל מצביעים מזרחיים ומסורתיים מהמפ־

לגה הציונית דתית אל המפלגה החרדית.

צפויה  שש"ס  כך  על  מצביעים  הללו  הנתונים 

הסקר  לפי  אך  הבאות.  בבחירות  להתחזק  רק 

האמור, היא דווקא יורדת. סקר שקר כבר אמ־

רנו. 

פרשנות // אברהם ויסמן 

ראש הממשלה: חשפנו 
אתרים סודיים לפיתוח 
נשק גרעיני באיראן

ראש הממשלה הציג צילומי לווין של אתר לפיתוח נשק גרעיני באבדה ◆ 
עוד הוסיף: האיראנים השמידו את הראיות כי הם ידעו שעלינו עליהם

מ‡: מ. יו„
ראש הממשלה ושר הביט־
כי  אמש  אמר  נתניהו  בנימין  חון 
נוספים  סודיים  אתרים  נחשפו 
איראן,  של  הגרעין  בתוכנית 
גרעיני.  נשק  לפיתוח  מהם  אחד 
נתניהו הוסיף כי אחד מהאתרים 
אחרי  האיראנים  ידי  על  הושמד 

שנחשף.
במש־ לתקשורת  בהצהרה 
רד החוץ לירושלים הציג נתניהו 
לפיתוח  אתר  של  לוויין  תמונות 
דרומית  באבדה,  גרעיני  נשק 
ולאחר  לפני  איספהאן,  לעיר 
"האיראנים  לדבריו,  חשיפתו. 
השמידו את הראיות כי הם ידעו 
שעלינו עליהם. כל פעם הם מס־
אמר  חושפים",  ואנחנו  תירים 
נתניהו והוסיף: "מה שיש לי לה־
גיד לטהראן זה שישראל יודעת 

מה אתם עושים, איפה אתם עו־
השק־ את  לחשוף  ונמשיך  שים 
רים שלכם". בנוסף, קרא נתניהו 
להפעיל  הבינלאומית  לקהילה 

לחץ מקסימלי על איראן.
נמס־ נתניהו  הצהרת 
הסוכנות  הודעת  רקע  על  רה 
אטו־ לאנרגיה  הבינלאומית 

כי  (סבא"א)  מית 
איראן מממשת את 
ומתקינה  איומיה 
מתק־ צנטריפוגות 
לה־ בניגוד  דמות, 
שנח־ הגרעין  סכם 
בהודעת  עמה.  תם 
נאמר  הסוכנות 
מהצנטרי־ שכמה 
כבר  הורכבו  פוגות 
בתהליכי  ואחרות 

הרכבה.
הגיב  מדיני  גורם  בהמשך, 
"גו־ ואמר:  נתניהו  לחשיפת 
לראש  המליצו  המקצוע  רמי 
על  הודעה  למסור  הממשלה 
החדש  האתר  ועל  טורקוזאבאד 
באבדה, מיד לאחר מסיבת העי־
תונאים של מנכ"ל סבא"א שחזר 

מטהראן".
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אשכנזי: לא פוסלים אף אחד, 
מדברים גם עם ליברמן

מספר ארבע בכחול לבן בירך על החלטת ישראל ביתנו להתנגד לחוק המצלמות

מ‡: ח. פרנ˜ל
גבי  לשעבר,  והרמטכ''ל  הכנסת  חבר 
אשכנזי, אמר אתמול (שני) בראיון ברשת ב' 
מפלגה. "אנח־ אף  פוסלת  לא  לבן  כחול  כי 
נו מדברים עם כולם, גם עם ליברמן" אמר 
"בסוף  כי  והוסיף  לבן  כחול  הנהגת  חבר 
ואני  ליברמן  אביגדור  של  היא  ההחלטה 
שמח שזאת הייתה החלטתו". את הדברים 
אמר אשכנזי על רקע החלטת ישראל ביתנו 
שביטל  מה  המצלמות,  בחוק  לתמוך  שלא 

את הבאתו למליאה לקריאה ראשונה.
נתניהו  הזוי.  ב"חוק  מדובר  לדבריו, 
הבחירות  אחרי  להגיד  התשתית  את  מניח 
שגנבו את הבחירות", אמר אשכנזי, והבהיר 
ועדת  יו''ר  של  בהצעה  תומכת  מפלגתו  כי 

הבחירות.
אמר  הבחירות,  שלאחר  ליום  באשר 
אשכנזי כי במידה ויוטל המנדט על מפלגתו 
מעוניינת  לבן  כחול  הממשלה,  את  להקים 
המפלגות  עם  בשיתוף  אחדות,  בממשלת 

נגד  דבר  אין  מאיתנו  אחד  החרדיות. "לאף 
אמר  לממשלה",  מוזמנים  הם  החרדים, 
אשכנזי. הוא הוסיף "אנחנו לא סוגרים את 

הדלת בפני החרדים".
אמר  בדרום  למתיחות  באשר 
בעזה  שקורה  "מה  כי  לשעבר  הרמטכ"ל 
להחזיר  "צריך  הוסיף  הוא  הפקרה".  זאת 
קובע  סינוואר  כי  שנמחקה,  ההרתעה  את 
הליכודניקים  אפילו  בדרום.  היום  סדר  את 

מסכימים עם זה".

מחקר: יהודי ארה"ב 
תומכים בישראל

תשע מתוך עשר יהודים תומכים בישראל 
בצורה חזקה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
למרות  בארה"ב:  מחקר 
הדמוקר־ המפלגה  בין  העימות 
המזוהים  היהודים  לישראל,  טית 
תומ־ הדמוקרטית  המפלגה  עם 
כים במדינת ישראל. לפי המחקר, 
במפלגה  היהודים  של  תמיכתם 
תמי־ את  סותר  לא  הדמוקרטית 

כתם בישראל. 
את המחקר ביצע מכון המ־

מתוך   9 גאלופ,  האמריקני  חקר 
תומכים  בארה"ב  יהודים  עשר 
לעו־ זאת  חזקה.  בצורה  בישראל 

מת 6 מתוך 10 בציבור הכללי.
ארה"ב  נשיא  כזכור, 
היהודים  רוב  לתמיכת  התייחס 
הדמוקרטית  במפלגה  בארה"ב, 
לד־ שמצביעים  יהודים  כי  ואמר 
נא־ לא  או  בורים  הם  מוקרטים 

מנים.

ארה"ב: 

עיתונאים זכו 
בפרס עיתונאי 

על סיקור 
הטבח בבית 

הכנסת היהודי 
בפיטסבורג

בפיגוע הקטלני נרצחו 11 בני אדם ◆ הזוכים 
החליטו לתרום את הפרס לבית הכנסת

מ‡ ‡ברהם ויסמן
'פיטסבורג  העיתון  עובדי 
נחשב  עיתונאי  בפרס  זכו  פוסט' 
הכ־ בבית  הרצח  סיקור  בעקבות 
הזוכים  בפיטסבורג.  היהודי  נסת 
סי־ בגין  הפרס  את  קיבלו  אשר 
קור הרצח בבית הכנסת, החליטו 
הכנסת  לבית  הפרס  את  לתרום 

היהודי, שעל סיקור האירוע שה־
תרחש בו קיבלו את הפרס.

הפוליצר  בפרס  המדובר 
היוקרתי הניתן לעיתונאים, והוא 
כולל פרס כספי בסך 15 אלף דו־

לרים.
הכנסת  בבית  באירוע 

היהודי נרצחו 11 בני אדם. 

גם את צריכה
להיות מלכה במטבח שלך!

קניון רמות קומה 3 ירושלים /// לתיאום פגישת התאמה: 054.883.6638 /// 058.537.0344  
לפרטים נוספים וקבלת הקטלוג שלחו אלינו מייל:

את המלכה במטבח שלך

מבצע מיוחד לקראת החגים הבעל"ט 
 קונים שיש למטבח מכל הסוגים 
 + כיורים מכלל החברות המובילות

ומקבלים ברזי מטבח יוקרתיים נשלפים מתנה!
בתוקף עד 31.10.19

borismitbachim@gmail.com

להורדת הקטלוג לחצו כאן!

mailto:s@shaharit.com
mailto:office@shaharit.com
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אשכנזי, אמר אתמול (שני) בראיון ברשת ב' 
מפלגה. "אנח־ אף  פוסלת  לא  לבן  כחול  כי 
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שביטל  מה  המצלמות,  בחוק  לתמוך  שלא 

את הבאתו למליאה לקריאה ראשונה.
נתניהו  הזוי.  ב"חוק  מדובר  לדבריו, 
הבחירות  אחרי  להגיד  התשתית  את  מניח 
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מחקר: יהודי ארה"ב 
תומכים בישראל

תשע מתוך עשר יהודים תומכים בישראל 
בצורה חזקה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
למרות  בארה"ב:  מחקר 
הדמוקר־ המפלגה  בין  העימות 
המזוהים  היהודים  לישראל,  טית 
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תמי־ את  סותר  לא  הדמוקרטית 
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היהודים  רוב  לתמיכת  התייחס 
הדמוקרטית  במפלגה  בארה"ב, 
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בפיגוע הקטלני נרצחו 11 בני אדם ◆ הזוכים 
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מ‡ ‡ברהם ויסמן
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כולל פרס כספי בסך 15 אלף דו־

לרים.
הכנסת  בבית  באירוע 

היהודי נרצחו 11 בני אדם. 

גם את צריכה
להיות מלכה במטבח שלך!

קניון רמות קומה 3 ירושלים /// לתיאום פגישת התאמה: 054.883.6638 /// 058.537.0344  
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borismitbachim@gmail.com
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https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97.pdf
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97.pdf
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15.9 הקואליציה לא השיגה רוב 
להעלאת חוק המצלמות 

להצבעה מיידית
זאת, לאחר שליברמן, פחות מ-48 שעות לאחר שאמר שיתמוך בחוק, 
חזר בו והורה לחברת מפלגתו להצביע נגד ◆ נמשכים המגעים להסכם 

פשרה שיעבה את מערך הפקחים עליו הכריז יו''ר ועדת הבחירות

מ‡: ח. פרנ˜ל
המצלמות  חוק  הצעת 
אתמול  לעלות  אמורה  שהייתה 
הכנסת  במליאת  להצבעה  (שני) 
זאת  בוטלה.  ראשונה,  בקריאה 
המס־ בוועדה  שההצבעה  לאחר 
דרת על מתן פטור מחובת הנחה 
להצעה הסתיימה בשוויון. במצב 
להביא  הממשלה  יכלה  לא  כזה 
את החוק להצבעה כבר אתמול. 
היא  החוק  לנפילת  שגרמה  מי 
מלינובסקי  יוליה  הכנסת  חברת 
מישראל ביתנו שעיכבה את הצ־

בעתה במשך כמה דקות ולבסוף 
הצביעה נגד. 

נפתחה  הדיון  תום  עם 
לא־ כדי  לדקה  הכנסת  מליאת 
חוק  הצעת  את  להניח  פשר 
הכנסת,  שולחן  על  המצלמות 
וכעת אפשר יהיה להביאה ביום 
בקריאה  להצבעה  הקרוב  רביעי 
המג־ יימשכו  אז  עד  ראשונה. 
הבחירות,  ועדת  יו"ר  מול  עים 
לעבות  כדי  מלצר,  חנן  השופט 

את מערך הפיקוח ולנסות להגיע 
למתווה  בנוגע  מולו  להסכמות 
הבחירות  ועדת  של  הפיקוח 
השופט  פנה  בבד,  בד  המרכזית. 
לרכוש  וביקש  לליכוד  מלצר 
העו־ לנוכח  מצלמות  מהמפלגה 
במאגר  מחזיק  שהליכוד  בדה 
מצלמות שרכש מראש. זאת כדי 
במצל־ הוועדה  פקחי  את  לצייד 
מות. ע''פ מסר שהועבר לשופט 
מלצר במהלך הפגישה עם סגניו 
ודוד  ארבל  משה  הכנסת  חברי 
לוותר  יסכימו  בקואליציה  ביטן. 
יגביא  ומלצר  במידה  החוק  על 
והמצלמות  הפקחים  מספר  את 
הבחי־ ביום  הקלפיות  במתחמי 
שאם  היא  העבודה  הנחת  רות. 
שהגורם  העיקרון  את  מקבלים 
המצלם והמפקח זו ועדת הבחי־
רות, השופט מלצר יסכים מצידו 
כדי  הפיקוח  היקף  את  להגדיל 

שהחוק ייגנז.
לכנסת,  המשפטי  היועץ   
בוועדה  בדיון  רמז  ינון,  אייל 

"לאור  המתגבשת:  הפשרה  על 
שאכ־ טעם  אין  ההתפתחויות, 
שרציתי  את  החוק,  להצעת  נס 
לומר על הצעת החוק שאני מצר 
הצעת  אתמול.  אמרתי  שהונחה, 
לד־ הייתה  הזה,  בנוסחה  החוק 
בעיתוי  ודאי  חוקתית,  לא  עתי 
הנוכחי. אני מקווה שכל התהליך 
הזה נחסך מאתנו, האיזונים והב־
למים שנקבעו לאורך שנים לגבי 
במקרה  נפרצו  בחירות,  פגרת 
הזה. אנחנו צריכים לבדוק כיצד 
לחזק את המערכת הזו, שכשלה 
התקדי־ שכל  שמח  אני  בעצם. 

מים הרעים ייחסכו מאתנו".
חבר  בוועדה  הדיון  במהלך 
עם  התעמת  זוהר  מיקי  הכנסת 
חבר הכנסת אחמד טיבי ואמר לו 
מיוחד".  גזע  הוא  היהודי  "העם 
זאת בתגובה לכך שטיבי אמר לו 
"אתה אמרת שהגזע היהודי הוא 
אמר  כך,  על  נוסף  עליון".  גזע 
את  יגשים  לא  "ליברמן  כי  זוהר 

חלומו להפיל את נתניהו".

נתניהו תוקף את ליברמן: 
זיגזג ובחר להצטרף 

לעודה וטיבי
לדבריו, אין שום סיבה למי שרוצה בטוהר הבחירות, להתנגד לחוק

מ‡: ח. פרנ˜ל
העב־ כישלון  בעקבות 
בשל  שנפל  המצלמות,  חוק  רת 
ראש  ביתנו,  ישראל  התנגדות 
תקף  נתניהו  בנימין  הממשלה 
יו''ר  את  בחריפות  (שני)  אתמול 
ואמר  ליברמן  אביגדור  המפלגה 
ישראל  שיו"ר  מאוד  "מאכזב  כי 
ולמפלגות  לשמאל  חבר  ביתנו 

אמר  ליברמן  פעם  הערביות. 
את  יחסל  הוא  שעות   48 שתוך 
איסמעיל הנייה והנה עכשיו תוך 
והולך  זיגזג  עושה  הוא  שעות   48
עם אחמד טיבי ואיימן עודה. אין 
באמת  שרוצה  למי  סיבה  שום 
טוהר בחירות להתנגד לחוק המ־
צלמות שמונע זיופים בבחירות".

ראש הממשלה הוסיף ותקף 

לבן  כחול  מפלגת  ראשי  את  גם 
מפתיע  לא  זה  "בעצם  כי  וטען 
טיבי  לאחמד  חברו  ולפיד  שגנץ 
ולאיימן עודה כדי לקבור את חוק 
"הם  הוסיף:  נתניהו  המצלמות". 
שמאל  לממשלת  יחד  הולכים 
עודה  ואיימן  טיבי  אחמד  שבה 
ול־ גנץ  של  בממשלה  שרים  יהיו 

פיד".

http://bit.ly/2lNASky-keren-hahsaot
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בשל  שנפל  המצלמות,  חוק  רת 
ראש  ביתנו,  ישראל  התנגדות 
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פיד".

http://bit.ly/2WdMVIp-kivun-mechina
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פינדרוס מבהיר: 

דגל התורה 
מעולם לא 

הסכימה למסור 
שטחים מארץ 

ישראל
לדבריו, "במבחן המעשי לא הצטרפנו 

לאוסלו, חב''ד צריכים להרגיש בבית במפלגה 
הכי חרדית"

מ‡: ח. פרנ˜ל
מכ־ התורה  דגל  במפלגת 
אי  הצביעו  כי  בתוקף  חישים 
פעם בעד מסירת שטחים מארץ 
את־ שפרסם  בהודעה  ישראל. 
פינדרוס,  יצחק  הרב  ח''כ  מול 
אמר הח''כ כי "הבלוף הזה שדגל 
בעד  הצביעה  פעם  אי  התורה 
אני  ישראל.  ארץ  שטחי  מסירת 
וכת־ העתיקה  העיר  כתושב 
עוקב  זילברמן  הרב  של  למיד 
הקמתה  מאז  הזה  הנושא  אחר 
לא  זה  ומעולם  התורה  דגל  של 
היה. במבחן המעשי לא הצטרפו 

לאוסלו", אומר ח"כ פינדרוס
כי  ואמר  הוסיף  פינדרוס 
אלישיב  הרב  מרן  בהוראת  "גם 
לא  מעולם  שטיינמן  הרב  ומרן 
מדינית  יוזמה  לאף  הצטרפו 
בעד מסירת חלקי ארץ ישראל. 
אלישיב  מהרב  אישית  שמעתי 
התנגדות  פעמיים  ולא  פעם  לא 
נחרצת לעניין הזה ואין לי ספק 
בבית  להרגיש  צריכים  שחב"ד 
שזו  שיש  חרדית  הכי  במפלגה 

יהדות התורה".
התורה  ביהדות  כזכור, 
הסכם  על  שעבר  בשבוע  חתמו 

בכירים  רבנים  עם  היסטורי 
מה־ לישראל"  "אור  בקהילת 
שהתחייבו  הדתית,  ציונות 
בראש  התורה.  ביהדות  לתמוך 
הקבוצה עומד הרב דוד חי הכהן 
היתר  בין  לה  ושותפים  ים  מבת 
אמו־ גוש  של  הוותיק  הפעיל 
אבי  הרב  שטרנברג,  יעקב  נים, 
כפר  של  הרב  שהיה  שרייבר 

דרום, ואחרים.
להסכם,  להגיע  בכדי 
על  התורה  יהדות  נציגי  חתמו 
מתנגדים  הם  כי  התחייבות 
בה־ ותומכים  ישובים  לפינוי 
ושומרון,  ביהודה  תיישבות 
תומכת  אינה  התורה  "יהדות 
בנסיגות   – ח"ו  מעוניינת  ואינה 
החלטת  ועפ"י  ישראל,  מארץ 
שליט"א  התורה  גדולי  מועצת 
הנוכחות  זו.  במדיניות  תמשיך 
ישראל  בני  אחינו  של  המוגברת 
בירו־ העתיקה  בעיר  התושבים 
בתוך  נוספים  ובחלקים  שלים, 
אותנו  מכלילה  ושומרון  יהודה 
לש־ לדאוג  המחויבים  אלה  בין 
בעזרת  האישי  שלומם  מירת 
האמצעים  להשגת  וגם  השם, 
בהם,  לקבע  הנדרשים  השונים 

חיי קהילה, חינוך ודת".

משבר תקציבי במשרד החוץ: 

הופסקו נסיעות עבודה בנציגויות 
ברחבי העולם

זאת, בעקבות פער בין תקציב משרד החוץ להוצאותיו

מ‡: ח. פרנ˜ל
בתחילת  פרסם  החוץ  משרד  חשב 
נסי־ הפסקת  ובהן  הנחיות,  שורת  השבוע 
עות העבודה בכל נציגויות המשרד ברחבי 
אף  הונחו  בירושלים  המטה  עובדי  העולם. 
נוע־ ההנחיות  לחו"ל.  מנסיעות  לחדול  הם 
של  התקציביות  ההוצאות  את  לצמצם  דו 

המשרד.
פער  "בשל  נמסר:  האוצר  ממשרד 
כפי  החוץ,  משרד  תקציב  בין  מאוד  גדול 
שאושר בחוק התקציב, לבין הוצאותיו של 
אגף  נאלץ  ידו,  על  שתוכננו  כפי  המשרד, 
החשב הכללי להורות על עצירת כל הוצאה 
חדשה במשרד. ההוראה בתוקף כל עוד לא 

עלויות  למימון  כספיים  מקורות  יימצאו 
השכר והפעילות הקשיחה של המשרד".

תק־ ממשבר  חלק  הוא  הנוכחי  הצעד 
ביולי  כזכור,  החוץ.  במשרד  מתמשך  ציבי 
האחרון תוכננה שביתה של עובדי המשרד, 
אך זו בוטלה לאחר שהנהלת משרד האוצר 
ונציגי עובדי משרד החוץ הגיעו להבנות.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf
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http://bit.ly/2k56zWf


יום שלישי י' אלול תשע"ט 10/09/2019 8

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מועצת גדולי התורה של אגו"י ב'קול קורא': מי 
שאינו מצביע, נעשה בעקיפין, שותף למאיימים על 

שומרי הגחלת"
אדמו"רי אגודת ישראל בקריאה ואזהרה לקראת הבחירות: "הסכנה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה"ק, ולדאבוננו קמים עלינו כאלו 

שחרטו על דגלם בריש גלי את רדיפת הדת והמוסרת, מבקשים לעקור יסודות הדת, להפוך חלילה את השבת לחול"

מ‡: יר‡ל לבי‡
ני־ של  הקשה  המצב  לרגל  חריג  באופן 
הבלתי  וההסתה  והשבת  הדת  החרבת  סיונות 
פוסקת נגד החרדים, יוצאים חברי מועצת גדולי 
התורה של אגודת ישראל ב"קול קורא" להצביע 
אך ורק ליהדות התורה שסימנה ג', והנוסח חריף 

במיוחד.
נו־ פעם  אנו  ופונים  שבים  נכתב:  בהודעה 
ספת בשנה זו אל כלל אחינו בני ישראל היראים 
והחרדים לדבר ה‘ באשר הם בכל רחבי ארה“ק, 
בקשתנו –  על  אלו  בימים  וחוזרים  כופלים  והננו 
התורה  יסודות  קיום  על  מרחפת  וסכנה  בהיות 
כאלו  עלינו  קמים  ולדאבוננו  בארה“ק,  הקדושה 
הדת  רדיפת  את  גלי  בריש  דגלם  על  שחרטו 
והמסורת, מבקשים לעקור יסודות הדת, להפוך 
חלילה את השבת לחול, לפגוע בייחודו של עם 
ישראל, להרבות שחץ, להצר צעדיהם של לומדי 
תורה ורצון להוציא לפועל גזירת גיוס בני הישי־
הרבנות  למעמד  הטהור,  לחינוך  להתנכל  בות, 

והכשרות ולטהרת היוחסין ה“י.
הנוספות  הבחירות  לקראת  הפעם,  ועתה 
הלא  כוונותיהם  את  מעצימים  הם  אלול  ביז‘ 
ה‘ לנו־ על שיעשו, ירחם  סרה  טובות, ומדברים 
לדור  מדור  היהדות  גחלת  ושומרי  מורשת  טרי 
עולם  להצלת  חרום  שעת  היא  עתה  השעה   –

התורה והיהדות החרדית בארה“ק.
וגאוני  צדיקי  עבדינן,  דקמאי  שליחותא 
קברנטי  הלבנון  ארזי  קדישא  דארעא  תקיפי 
אשר  ישראל,  כל  ועל  עלינו  יגן  זכותם  האומה 
חיוו מכבר דעת תורה כי חובה קדושה היא לה־

המאוחדת,  התורה  יהדות  רשימת  למען  צביע 
והחסי־ התורה  גדולי  מרות  תחת  עומדת  אשר 
דות, ונציגיה עומדים בגאון ובעוז על משמרתם 
תוך ציות לדעת תורה בבחינת ’ועשית ככל אשר 

יורוך‘.
קדושה  בקריאה  אנו  קוראים  כן  על  אשר 
אל כל אשר לבבו פונה אל ה‘ מכל העדות והחו־
גים, להיחלץ חושים ולצאת לעזרת ה‘ בגיבורים 
הצל־ למען  ולהפעיל  ולפעול  ההתלהבות  במלא 

חתה של רשימת יהדות התורה והמאוחדת והש־
בת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג‘, להג־
האחת  הרשימה  והיא  בכנסת.  נציגותה  את  דיל 
כי  בעבורה  להצביע  קוראים  אנו  אשר  והיחידה 
קידוש  משום  בזה  ויש  הכל  בתוכה  כוללת  היא 

שם שמים ברבים.
באזהרה  חותמים  האדמורים  ולראשונה 
מצביע  ואינו  במלאכתו  המתרפה  "כל  כי  נוראה 
שותף  ושלום,  חס  בעקיפין,  נעשה  כבקשתנו, 

למאיימים על שומרי הגחלת".

המצביעים  שירבו  שככל  אנו  מובטחים 
למען רשימת יהדות התורה, כן נצליח במערכה 
קשה בה אנו נותנים למען קיום תורתנו הקדושה, 
מצוותיה וחוקיה וקדושת בית ישראל ואיש את 

רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.
והמ־ הפועלים  כי  להשי“ת  תפילה  והננו 
המאוחדת  התורה  יהדות  רשימת  למען  צביעים 
ג‘  שסימנה  התורה  דגל  ישראל  אגודת  והשבת 
בשנה  טובה,  וחתימה  בכתיבה  יתברכו  לכנסת, 
הטוב  ולכל  ומזוני  חיי  לבני  יזכו  ומתוקה,  טובה 
להגדיל  יצליח  בידינו  ה  וחפץ  השפע,  ממקור 
בתשועת  יוושע  ישראל  וכלל  ולהאדירה  תורה 

עולמים".
במ־ התחוללה  ממש  של  דרמה  כי  יצויין 

ראש  של  לחתימתו  שהמתינו  העיתונים  ערכות 
ישיבת טשעבין על ה'קול קורא', וזו הגיעה לב־
העיתו־ במערכות  הלילה.  בשעה 12:37  רק  סוף 

נים המתינו.

צילום: משה גולדשטיין

"כל המתרפה במלאכתו 

ואינו מצביע כבקשתנו, 

נעשה בעקיפין, חס 

ושלום, שותף למאיימים 

על שומרי הגחלת".
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מהרו להצטרף >

ניתן לשלם
מכספי מעשרות

הקווים נסגרים!

להגרלת הענק48 שעות
על פרס בשווי 450,000 ₪
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תאונה קשה נמנעה בשולי הכביש
שני מתנדבי זק"א נאלצו לעצור את רכבם בצד כדי לטפל בפנצ'ר ◆ דקות אחרי 
ששוטרים הוקפצו לאזור, חבטה משאית חולפת בניידת ◆ חיי המתנדבים ניצלו

מ‡: מ. יו„
ארגון  מתנדבי  שני  של  חייהם 
זק"א (זיהוי קרבנות אסון) ניצלו אתמול 
משטרת  שוטרי  של  לתושייה  הודות 
למתנדבים  שסייעו  שוטרים  התנועה. 
באמצעות  בלמו  גלגל,  החלפת  בעת 
ניידת משאית שעברה במקום. הניידת 

ניזוקה, אולם בתאונה לא היו נפגעים.
בזק"א  נוסף  ומתנדב  פריד  מוטי 
וכשהתקר־ צפון  לכיוון  בכביש 6  נסעו 
בו למנהרות יקנעם חשו כי ישנה בעיה 
הבחי־ בצד,  עצרו  המתנדבים  ברכב. 
והתקשרו  הגלגלים  באחד  בפנצ'ר  נו 
שוטר  סיוע.  לקבל  מנת  על  למשטרה 
ושוטרת הוקפצו למקום, עזרו למתנד־
בי זק"א להזיז את רכבם לשולי הכביש 
לנתיב  הרכב  בין  הניידת  את  והעמידו 
מה־ יצאו  אף  השוטרים  בכביש.  הימני 

ניידת כדי לסייע בהכוונת התנועה.
"אחרי כמה דקות שמענו בום ופ־
תאום ראינו שמשאית נכנסה בניידת", 
שהנהג  "כנראה   ."ynet"ל פריד  סיפר 
הניידת  אם  בניידת.  ונכנס  לב  שם  לא 
נכ־ הייתה  המשאית   - שם  הייתה  לא 

נסת בנו".
שהעמידו  לשוטרים  הודה  פריד 
וסיפר  עליהם,  לגונן  כדי  הניידת  את 
וסעודת  'הגומל'  לעשות  נלך  "היום  כי 
הודיה לשוטר שכיוון את התנועה בזמן 

שטיפלנו בפנצ'ר".

רחפן ישראלי הופל 
בלבנון; אין חשש 
לדליפת מידע

לדברי חיזבאללה, הרחפן הופל באזור הכפר ראמיה ◆ עוד 
נמסר מהם כי הרחפן נמצא בידי הארגון

מ‡: מ. יו„
חיזבאללה  ארגון 
טען אתמול כי הפיל רחפן 
רא־ הכפר  באזור  ישראלי 
לדברי  לבנון.  בדרום  מיה 
אותו  יירטו  אנשיו  הארגון 
יש־ משטח  שחצה  לאחר 
אמצעי  באמצעות  ראל 

לחימה מתאימים וכי כעת 
הוא נמצא בידי חיזבאללה. 
רחפן  כי  אישרו  בצה"ל 
ישראלי הופל בשטח והד־
גישו כי אין חשש לדליפת 

מידע.
כלי  דיווחו  אמש 
שגופ־ בלבנון  תקשורת 
בכיר  חאטום,  עלי  של  תו 

נמצאה  בארגון,  לשעבר 
של  הדרומי  בפרבר  בביתו 
ביירות עם סימני ירי. עוד 
שימש  חאטום  כי  פורסם 
אזור  על  כאחראי  בעבר 
בורג' אל-בראג'נה בפרבר 
הדרומי של ביירות, המעוז 
של הארגון. טרם ברור אם 

מדובר בחיסול.

קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

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

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

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

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

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

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

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

http://bit.ly/2NJlx0g
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תאונה קשה נמנעה בשולי הכביש
שני מתנדבי זק"א נאלצו לעצור את רכבם בצד כדי לטפל בפנצ'ר ◆ דקות אחרי 
ששוטרים הוקפצו לאזור, חבטה משאית חולפת בניידת ◆ חיי המתנדבים ניצלו

מ‡: מ. יו„
ארגון  מתנדבי  שני  של  חייהם 
זק"א (זיהוי קרבנות אסון) ניצלו אתמול 
משטרת  שוטרי  של  לתושייה  הודות 
למתנדבים  שסייעו  שוטרים  התנועה. 
באמצעות  בלמו  גלגל,  החלפת  בעת 
ניידת משאית שעברה במקום. הניידת 

ניזוקה, אולם בתאונה לא היו נפגעים.
בזק"א  נוסף  ומתנדב  פריד  מוטי 
וכשהתקר־ צפון  לכיוון  בכביש 6  נסעו 
בו למנהרות יקנעם חשו כי ישנה בעיה 
הבחי־ בצד,  עצרו  המתנדבים  ברכב. 
והתקשרו  הגלגלים  באחד  בפנצ'ר  נו 
שוטר  סיוע.  לקבל  מנת  על  למשטרה 
ושוטרת הוקפצו למקום, עזרו למתנד־
בי זק"א להזיז את רכבם לשולי הכביש 
לנתיב  הרכב  בין  הניידת  את  והעמידו 
מה־ יצאו  אף  השוטרים  בכביש.  הימני 

ניידת כדי לסייע בהכוונת התנועה.
"אחרי כמה דקות שמענו בום ופ־
תאום ראינו שמשאית נכנסה בניידת", 
שהנהג  "כנראה   ."ynet"ל פריד  סיפר 
הניידת  אם  בניידת.  ונכנס  לב  שם  לא 
נכ־ הייתה  המשאית   - שם  הייתה  לא 

נסת בנו".
שהעמידו  לשוטרים  הודה  פריד 
וסיפר  עליהם,  לגונן  כדי  הניידת  את 
וסעודת  'הגומל'  לעשות  נלך  "היום  כי 
הודיה לשוטר שכיוון את התנועה בזמן 

שטיפלנו בפנצ'ר".

רחפן ישראלי הופל 
בלבנון; אין חשש 
לדליפת מידע

לדברי חיזבאללה, הרחפן הופל באזור הכפר ראמיה ◆ עוד 
נמסר מהם כי הרחפן נמצא בידי הארגון

מ‡: מ. יו„
חיזבאללה  ארגון 
טען אתמול כי הפיל רחפן 
רא־ הכפר  באזור  ישראלי 
לדברי  לבנון.  בדרום  מיה 
אותו  יירטו  אנשיו  הארגון 
יש־ משטח  שחצה  לאחר 
אמצעי  באמצעות  ראל 

לחימה מתאימים וכי כעת 
הוא נמצא בידי חיזבאללה. 
רחפן  כי  אישרו  בצה"ל 
ישראלי הופל בשטח והד־
גישו כי אין חשש לדליפת 

מידע.
כלי  דיווחו  אמש 
שגופ־ בלבנון  תקשורת 
בכיר  חאטום,  עלי  של  תו 

נמצאה  בארגון,  לשעבר 
של  הדרומי  בפרבר  בביתו 
ביירות עם סימני ירי. עוד 
שימש  חאטום  כי  פורסם 
אזור  על  כאחראי  בעבר 
בורג' אל-בראג'נה בפרבר 
הדרומי של ביירות, המעוז 
של הארגון. טרם ברור אם 

מדובר בחיסול.

קורס המקנה רשיון הדרכה במסגרות תירות פנים ותירות נכנסת 
כולל הרחבת הסמכה להדרכה במערכת החינוך 

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

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

הסיורים המעשיים יתקיימו בימי ד'.

ימי ראיונות יתקיימו לפי זימון של המשתתפים בערב החשיפה

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

קח מקל, 
קח תרמיל

קח מקצוע
לחיים

קורס מורי דרך
בפיקוח משרד התירות

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

לזכאים תינתן הנחה
בתוכנית השוברים של מרכז כיוון

חדש!
לגברים
במגזר
החרדי

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
mailto:8415866@gmail.com
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כוחות איראניים ביצעו שיגורים 
כושלים מסוריה אל עבר ישראל

הירי בוצע על-ידי פעילי מליציות שיעיות ◆ זאת בהובלת כוח קודס האיראני משטח סוריה 
בפאתי דמשק

מ‡: מ. יו„
לפנות  אתמול  זיהו  צה"ל  כוחות 
בוקר מספר שיגורים כושלים של רקטות 
משטח סוריה שלא חצו את הגבול לשטח 

ישראל.
על-ידי  בוצע  הירי  הדיווח,  פי  על 
כוח  בהובלת  שיעיות  מליציות  פעילי 
בפאתי  סוריה  משטח  האיראני  קודס 
אח־ הסורי  במשטר  רואה  "צה״ל  דמשק. 
משטחו",  המתרחשת  פעולה  לכל  ראי 

נמסר עוד מצה"ל.
ערביה"  "אל  ברשת  דווח  כן  לפני 
אל- בעיר  הלילה  שנשמעו  פיצוצים  על 
שבסוריה,  א-זור  דיר  שבמחוז  בוכמאל 

הדיווח,  לפי  עיראק.  עם  לגבול  סמוך 
מיליציות  ממוקמות  שבו  באזור  מדובר 
נגדם.  כוונה  שהפצצה  וייתכן  עיראקיות, 

עוד דווח כי כמה חיילים נהרגו.
חברת  פרסמו  שעבר  בשבוע 
סוכנויות  ומספר  הישראלית   ImageSat
מודיעין מערביות צילומי לווין, מהם עולה 
חדש  צבאי  בסיס  להקים  פעלה  שאיראן 
בגבול סוריה-עיראק שאמור לאכלס אלפי 
חיילים ולשמש מתקן אימונים למיליציות 

השיעיות באזור.
מומחי ביטחון מערביים אמרו כי זהו 
בסו־ מקימה  שאירן  ביותר  הגדול  המבנה 
ריה מאז נכנסה לאזור. המתחם, שנבנה על 

נקרא  האיראניים,  המהפכה  משמרות  ידי 
ידי  על  אושרה  ובנייתו  עלי",  "אימאם 

ההנהגה בטהרן, נאמר בדיווח.
גור־ שני  אמרו  שבועות  מספר  לפני 
יורק  "ניו  לעיתון  בכירים  אמריקנים  מים 
טיימס" כי ישראל היא זו שתקפה לאחרו־
ארגונים  של  בעיראק  תחמושת  מחסני  נה 

שפועלים בחסות איראנית.
אמר  התיכון  במזרח  מודיעין  גורם 
לעיתון כי ב-19 ביולי, תקפה ישראל בסיס 
מצפון לבגדד ששימש את משמרות המה־
בת־ לסוריה.  נשק  להעברת  באיראן  פכה 
מדויקים  טילים  משלוח  הושמד  זו  קיפה 
לטווח של 200 קילומטרים, לדברי הגורם.

ביהמ"ש העליון קבע: 

צה"ל רשאי להחזיק 
בגופות מחבלים 
לצורכי מו"מ

בהרכב מורחב של שבעה שופטים, הפך בית 
המשפט את פסיקתו מדצמבר 2017 - אז קבע 
כי למדינה אין סמכות להחזיק בגופות ◆ ארדן 
בירך על ההחלטה: "לא ניתן לדרוש ממדינת 

ישראל לכבד גופות של מחבלי חמאס"

מ‡: מ. יו„
המש־ בית 
בהרכב  העליון  פט 
שבעה  של  מורחב 
ובדעת  שופטים, 
רוב של ארבעה מול 
את־ קבע   שלושה, 
רשאי  צה"ל  כי  מול 
בגופות  להחזיק 
לצורכי  מחבלים 
בכך  ומתן.  משא 
המשפט  בית  הפך 
מד־ פסיקתו  את 
לפיה   ,2017 צמבר 
סמכות  למדינה  אין 
להחזיק  חוקית 

בגופות מחבלים.
השו־ ב-2017 
ברוב  קיבלו  פטים 
של שניים מול אחד 
בדי־ השופט   -

דנציגר  יורם  מוס 
והשופט ג'ורג' קרא 
והשופט  רוב  בדעת 
ניל הנדל בדעת מי־
העתירה  את  עוט - 
משפחות  שהגישו 
שגופו־ מחבלים, 

מוחזקות  תיהם 
בישראל. השופטים 
"מדינת  כי  קבעו 
כמדינת  ישראל, 
לה־ יכולה  לא  חוק, 
גופות  בידיה  חזיק 
ומתן,  משא  לצורכי 
חוק  שאין  בשעה 
שמאפשר  מפורש 

לה לעשות זאת".
לביטחון  השר 
ארדן  גלעד  הפנים 
לפ־ בתגובה  אמר 
המשפט  בית  סיקת 

מברך  "אני  אתמול: 
על ההחלטה שעש־
בהחלטה  תיקון  תה 
מחבל  הקודמת. 
לכ־ ראוי  לא  בזוי 
ולא  בחייו  לא  בוד, 
ניתן  לא  במותו. 
ממדינת  לדרוש 
גו־ לכבד  ישראל 
מחבלי  של  פות 
חמאס בעוד ארגוני 
מחזיקים  הטרור 
יש  חיילינו.  בגופות 
לממשלה  לאפשר 
על  לחץ  להפעיל 
כדי  הטרור,  ארגוני 
גופות  את  להשיב 
חללינו ואת אזרחנו, 
ולא לכבול את ידינו 
במחב־ במלחמה 

לים".

אזעקה בעוטף עזה:

רקטה שנורתה 
לישראל נפלה 
בשטח הרצועה

התרעה באפליקציית פיקוד העורף התקבלה 
בכמה ישובים במרכז ודרום המועצה 

האזורית אשכול וכמה פיצוצים נשמעו ◆ 
צה"ל: מדובר בשיגור כושל מרצועת עזה

מ‡: מ. יו„
יום  בליל  שוגרה  רקטה 
לעבר  עזה  מרצועת  האתמול 
הר־ אשכול.  האזורית  המועצה 
קטה נפלה בשטח הרצועה ולא 
חדרה לשטח לישראל. בעקבות 
הירי הופעלה התרעה ביישומון 
ישובים  בכמה  העורף  פיקוד 

ונשמעו  המועצה  ודרום  במרכז 
פיצוצים במרחק.

שי־ זוהה  כי  נמסר  צה"ל 
שלא  עזה,  מרצועת  כושל  גור 
וכתוצאה  ישראל  לשטח  חצה 
ממנו הופעלה התרעה ביישומון 
על-פי  בלבד,  פתוח  ובשטח 

הנדרש.

דיווח: 

21 הרוגים בתקיפה אווירית בגבול סוריה-עיראק
התקיפה התבצעה באזור אל בוכמאל

מ‡ ‡ברהם ויסמן
כלי טיס תקפו בסיסים של המיליציות 
בסו־ הממוקם  בבסיס  העיראקיות  השיעיות 
טיס  כלי  כי  דיווח  הסורי  המעקב  מרכז  ריה. 

בלתי מזוהים תקפו במהלך הלילה שבין רא־
שון לשני יעדים באזור אל בוכמאל שבסוריה, 
השי־ המיליציות  של  בסיסים  ממוקמים  שם 

עיות העיראקיות. 

בתקיפה  ערביה,  אל  ברשת  דיווח  לפי 
ההרוגים  נוספים.  ונפצעו  אדם  בני  נהרגו 21 
הפרו  המיליציות  ובשורות  "איראנים  הם 

איראניות". כך לפי הדיווחים. 

 10%
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

היום: שביתת כל מפקחי 
הבנייה ברשויות המקומיות 

ובוועדות המרחביות
כ-600 מפקחי הבנייה ברשויות המקומיות ובוועדות המרחביות ישבתו 

בכל רחבי הארץ ◆ במסגרת ההשבתה לא יצאו הפקחים לשטח, לא יטפלו 
בטופסי גמר ובטופסי 4, לא יתקיים מענה טלפוני ולא יתקיימו ועדות

מ‡: יר‡ל לבי‡
בר־ הבנייה  מפקחי  כ-600 
המ־ ובוועדות  המקומיות  שויות 
יחלו  הארץ  רחבי  בכל  רחביות 
במסג־ כוללת.  בשביתה  ג'  מהיום 
המפקחים  יצאו  לא  ההשבתה  רת 
גמר  בטופסי  יטפלו  לא  לשטח, 
ובטופסי 4, לא יתקיים מענה טל־

פוני ולא יתקיימו ועדות.
הארגוניים  לצעדים  ברקע 
את  המחייבות  חדשות  תקנות 
צווים  בעצמם  להוציא  המפקחים 
ועבירות  חריגות  על  וקנסות 
יישום  משפטי.  בהליך  ולא  בנייה, 
ביטחונם  את  מעמיד  התקנות 
מו־ בסכנה  המפקחים  של  האישי 
אלי־ לגילויי  אותם  וחושף  חשית 
הנבדקת.  האוכלוסייה  מפני  מות 
בנוסף, המפקחים נדרשים ללבוש 
עוד  המגביר  דבר  מזהים,  מדים 

יותר את הסכנה בה הם נמצאים.
נציגות  דרישות  למרות 
לסי־ לעובדים  לדאוג  העובדים 
הרשויות  מתאימים,  ביטחון  דורי 
והמדינה מסרבים לשאת בעלויות 
הנדרשות לכך ומתנערות מחובתן 
לא  אם  עובדיהן.  לשלום  לדאוג 
לפגוע  הוחלט  לאחרונה  בכך,  די 
בשכרם של העובדים עם החלטה 
קצו־ להם  לתת  שלא  חד-צדדית 
בת ביגוד אותה נהגו לקבל במשך 

שנים ארוכות.
שיבו־ חלו  שעבר  בשבוע 
אולם  המפקחים,  בעבודת  שים 
כעת הוחלט להרחיב את הצעדים 
לאחר  זאת,  שביתה כוללת.  לכדי 
על  והממונה  המקומי  שהשלטון 
לנכות  למעסיקים  הורו  השכר 
אשר  מעובדים  מלא  באופן  שכר 

נקטו בעיצומים.

המעו"ף,  הסתדרות  יו"ר 
"המעסי־ מסר:  בר-טל,  גיל  עו"ד 
קים טרחו להעביר תיקון בחקיקה 
העו־ של  ביטחונם  את  זנחו  אך 
שמהאגרות  דורשים  אנו  בדים. 
לטובת  סכומים  יוקצו  ומהקנסות 
על  לשמירה  אמצעים  הענקת 
ביטחונם הגופני והאישי של העו־

בדים".
המ־ הרשויות  חטיבת  יו"ר 
ההנדסאים,  בהסתדרות  קומיות 
הבנייה  "פקחי  ציין:  שגב,  משה 
למען  עבודתם  את  לבצע  רוצים 
מוכנים  יהיה  לא  אך  הציבור, 
סכנה  כשנשקפת  זאת  לעשות 
פועל  שלהם  והמעסיק  לחייהם 
אני  חד-צדדי.  ובאופן  בבריונות 
ולפעול  להתעשת  למדינה  קורא 
ולדאוג  המשבר  לפתרון  בהקדם 

לביטחון הפקחים".

לאחר ביטול שיחות השלום עם טאליבן:

ארגון הטרור מאיים 
בשפיכות דמים

טראמפ תכנן להיפגש עם מנהיגי הארגון בסודיות, אך התכנית כשלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שיחות  את  ביטלה  ארה"ב 
השלום עם ארגון הטרור טאליבן, 
לאחר שזה הוביל פיגוע שבו נהרג 
נו־ אדם  בני  ו-11  אמריקני  חייל 
השיחות  לביטול  בתגובה  ספים. 
האפגני,  הטרור  בארגון  מאיימים 

בהמשך האלימות.

לפי דיווח בתקשורת, נשיא 
תכנן  טראמפ,  דונלד  ארה"ב, 
לארח את מנהיגי הטאליבן בקמפ 
סודיות.  שלום  לשיחות  דיוויד 
המל־ לקץ  להביא  במטרה  זאת 
ארה"ב  שמנהלת  הארוכה  חמה 
זאת,  עם  אפגניסטאן.  אדמת  על 
כאמור, ברגע האחרון בוטלה הת־

כנית.   
שני  הצליחו  לפיגוע  קודם 
שבמסג־ לסיכום  להגיע  הצדדים 
נוכחותה  את  ארה"ב תצמצם  רתו 
מצדו  יבטיח  והטאליבן  במדינה, 
טרוריסטים  של  נוכחות  ימנע  כי 
נגד  פיגועים  שמתכננים  בשטחו 

ארה"ב.  

ענקיות הבניה והתשתיות 
הסיניות הגיעו לישראל 

לחפש טכנולוגיות
מי שזיהה את הצורך הטכנולוגי של חברות הבניה, ההנדסה 

והתשתיות הסיניות הם הנספחים הכלכליים של משרד הכלכלה 
והתעשייה בסין

מ‡: יר‡ל לבי‡
סי־ ענק  חברות  משלחת 
והתשתיות  הבניה  בתחום  ניות 
עסקי  לביקור  השבוע  הגיעה 
בתחום טכנולוגיות בניה חכמה 
נפ־ במהלכו  (קונסטרקשן-טק) 

מובילים  סטארטאפים  עם  גשו 
והש־ סיורים  קיימו  מהתחום, 

תתפו בסמינר עסקי.
של  ההיכר  מסימני  אחד 
המר־ הענק  פרוייקטי  הוא  סין 
ההנ־ הבנייה,  בתחומי  שימים 
פועלות  בסין  והתשתיות.  דסה 
רובן  ענק,  חברות  שנים  מזה 
המבצעות  ממשלתית,  בבעלות 
וברחבי  בסין  ענק  פרויקטי 
לדוג־  2017 בשנת  העולם. 

והתשתיות  הבניה  חברות  מא 
בכ-16%  השתתפות  הסיניות 
מהפרויקטים בעולם בהיקף של 
כ-17.1 טריליון דולר, מרביתם 

ביבשת אסיה.
תעשיית הבנייה וההנדסה 
העולמית, כמו תעשיות אחרות, 

האחרונות  בשנים  שואפות 
חדשניות  טכנולוגיות  לשלב 
ובקרה  תכנון  ניהול,  בתחומי 
אנר־ חסכון  הנדסה,  לפרויקטי 
חכמים  בתים  ירוקה,  בניה  גטי, 
המ־ מהחברות  מרבית  ועוד. 
חברות  הן  בפעילות  שתתפות 
ודרך  בישראל,  כבר  הפעילות 
ישראליות  טכנולוגיות  אימוץ 
השת"פ  את  לחזק  תוכלנה  הן 
בין ישראל לסין בתחום הבנייה.
חברות  פועלות  בישראל 
פתרונות  המספקות  ישראליות 
הב־ בתחום  ומגוונים  חדשניים 
ניה החכמה. הפתרונות כוללים 
במג־ חלונות  לניקוי  רובוטים 
פתרון  ומשרדים,  מגורים  דלי 
בבנייני  אנרגיה  וחסכון  לניהול 
משרדים וכן פתרונות AR לת־
כנון, בקרה ואחזקה של  בניינים 

ומשרדים.
מי שזיהה את הצורך הט־
כנולוגי של חברות הבניה, ההנ־
הם  הסיניות  והתשתיות  דסה 

הנספחים הכלכליים של משרד 
הכלכלה והתעשייה בסין.

הנספח  אלבין  יאיר 
הכלכלה  משרד  של  הכלכלי 
כי  ציין  בבייג'ינג  והתעשייה 
לחדשנות  מודעים  "הסינים 
עניין  מביעים  הם  הישראלית. 
טכנולוגיות  על  ללמוד  רב 
בתחו־ מתקדמות  ישראליות 
הטכ־ והקשרים  שונים  מים 
נמצאים  והמסחריים  נולוגיים 
מתמשכת.  התחזקות  במגמת 
הינו  הקונסטרקשן-טק  תחום 
תחום צעיר יחסית בארץ, ואנו 
לכך  גדולה  חשיבות  רואים 
לחדש־ ייחשף  הסיני  שהשוק 
נות הישראלית גם בתחום זה, 
עול־ שחקן  הינם  הסינים  שכן 
בתחומי  ביותר  משמעותי  מי 
תקווה  כולי  וההנדסה.  הבנייה 
תהווה  הנוכחית  שהמשלחת 
לשיתופי  הראשונה  הסנונית 
פעולה בין ישראל לסין בתחום 

טכנולוגיות 

Print Drive

Print Drive
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היום: שביתת כל מפקחי 
הבנייה ברשויות המקומיות 

ובוועדות המרחביות
כ-600 מפקחי הבנייה ברשויות המקומיות ובוועדות המרחביות ישבתו 

בכל רחבי הארץ ◆ במסגרת ההשבתה לא יצאו הפקחים לשטח, לא יטפלו 
בטופסי גמר ובטופסי 4, לא יתקיים מענה טלפוני ולא יתקיימו ועדות

מ‡: יר‡ל לבי‡
בר־ הבנייה  מפקחי  כ-600 
המ־ ובוועדות  המקומיות  שויות 
יחלו  הארץ  רחבי  בכל  רחביות 
במסג־ כוללת.  בשביתה  ג'  מהיום 
המפקחים  יצאו  לא  ההשבתה  רת 
גמר  בטופסי  יטפלו  לא  לשטח, 
ובטופסי 4, לא יתקיים מענה טל־

פוני ולא יתקיימו ועדות.
הארגוניים  לצעדים  ברקע 
את  המחייבות  חדשות  תקנות 
צווים  בעצמם  להוציא  המפקחים 
ועבירות  חריגות  על  וקנסות 
יישום  משפטי.  בהליך  ולא  בנייה, 
ביטחונם  את  מעמיד  התקנות 
מו־ בסכנה  המפקחים  של  האישי 
אלי־ לגילויי  אותם  וחושף  חשית 
הנבדקת.  האוכלוסייה  מפני  מות 
בנוסף, המפקחים נדרשים ללבוש 
עוד  המגביר  דבר  מזהים,  מדים 

יותר את הסכנה בה הם נמצאים.
נציגות  דרישות  למרות 
לסי־ לעובדים  לדאוג  העובדים 
הרשויות  מתאימים,  ביטחון  דורי 
והמדינה מסרבים לשאת בעלויות 
הנדרשות לכך ומתנערות מחובתן 
לא  אם  עובדיהן.  לשלום  לדאוג 
לפגוע  הוחלט  לאחרונה  בכך,  די 
בשכרם של העובדים עם החלטה 
קצו־ להם  לתת  שלא  חד-צדדית 
בת ביגוד אותה נהגו לקבל במשך 

שנים ארוכות.
שיבו־ חלו  שעבר  בשבוע 
אולם  המפקחים,  בעבודת  שים 
כעת הוחלט להרחיב את הצעדים 
לאחר  זאת,  כוללת.  שביתה  לכדי 
על  והממונה  המקומי  שהשלטון 
לנכות  למעסיקים  הורו  השכר 
אשר  מעובדים  מלא  באופן  שכר 

נקטו בעיצומים.

המעו"ף,  הסתדרות  יו"ר 
"המעסי־ מסר:  בר-טל,  גיל  עו"ד 
קים טרחו להעביר תיקון בחקיקה 
העו־ של  ביטחונם  את  זנחו  אך 
שמהאגרות  דורשים  אנו  בדים. 
לטובת  סכומים  יוקצו  ומהקנסות 
על  לשמירה  אמצעים  הענקת 
ביטחונם הגופני והאישי של העו־

בדים".
המ־ הרשויות  חטיבת  יו"ר 
ההנדסאים,  בהסתדרות  קומיות 
הבנייה  "פקחי  ציין:  שגב,  משה 
למען  עבודתם  את  לבצע  רוצים 
מוכנים  יהיה  לא  אך  הציבור, 
סכנה  כשנשקפת  זאת  לעשות 
פועל  שלהם  והמעסיק  לחייהם 
אני  חד-צדדי.  ובאופן  בבריונות 
ולפעול  להתעשת  למדינה  קורא 
ולדאוג  המשבר  לפתרון  בהקדם 

לביטחון הפקחים".

לאחר ביטול שיחות השלום עם טאליבן:

ארגון הטרור מאיים 
בשפיכות דמים

טראמפ תכנן להיפגש עם מנהיגי הארגון בסודיות, אך התכנית כשלה

מ‡ ‡ברהם ויסמן
שיחות  את  ביטלה  ארה"ב 
השלום עם ארגון הטרור טאליבן, 
לאחר שזה הוביל פיגוע שבו נהרג 
נו־ אדם  בני  ו-11  אמריקני  חייל 
השיחות  לביטול  בתגובה  ספים. 
האפגני,  הטרור  בארגון  מאיימים 

בהמשך האלימות.

לפי דיווח בתקשורת, נשיא 
תכנן  טראמפ,  דונלד  ארה"ב, 
לארח את מנהיגי הטאליבן בקמפ 
סודיות.  שלום  לשיחות  דיוויד 
המל־ לקץ  להביא  במטרה  זאת 
ארה"ב  שמנהלת  הארוכה  חמה 
זאת,  עם  אפגניסטאן.  אדמת  על 
כאמור, ברגע האחרון בוטלה הת־

כנית.   
שני  הצליחו  לפיגוע  קודם 
שבמסג־ לסיכום  להגיע  הצדדים 
נוכחותה  את  תצמצם  ארה"ב  רתו 
מצדו  יבטיח  והטאליבן  במדינה, 
טרוריסטים  של  נוכחות  ימנע  כי 
נגד  פיגועים  שמתכננים  בשטחו 

ארה"ב.  

ענקיות הבניה והתשתיות 
הסיניות הגיעו לישראל 

לחפש טכנולוגיות
מי שזיהה את הצורך הטכנולוגי של חברות הבניה, ההנדסה 

והתשתיות הסיניות הם הנספחים הכלכליים של משרד הכלכלה 
והתעשייה בסין

מ‡: יר‡ל לבי‡
סי־ ענק  חברות  משלחת 
והתשתיות  הבניה  בתחום  ניות 
עסקי  לביקור  השבוע  הגיעה 
בתחום טכנולוגיות בניה חכמה 
נפ־ במהלכו  (קונסטרקשן-טק) 
מובילים  סטארטאפים  עם  גשו 
והש־ סיורים  קיימו  מהתחום, 

תתפו בסמינר עסקי.
של  ההיכר  מסימני  אחד 
המר־ הענק  פרוייקטי  הוא  סין 
ההנ־ הבנייה,  בתחומי  שימים 
פועלות  בסין  והתשתיות.  דסה 
רובן  ענק,  חברות  שנים  מזה 
המבצעות  ממשלתית,  בבעלות 
וברחבי  בסין  ענק  פרויקטי 
לדוג־  2017 בשנת  העולם. 

והתשתיות  הבניה  חברות  מא 
בכ-16%  השתתפות  הסיניות 
מהפרויקטים בעולם בהיקף של 
כ-17.1 טריליון דולר, מרביתם 

ביבשת אסיה.
תעשיית הבנייה וההנדסה 
העולמית, כמו תעשיות אחרות, 

האחרונות  בשנים  שואפות 
חדשניות  טכנולוגיות  לשלב 
ובקרה  תכנון  ניהול,  בתחומי 
אנר־ חסכון  הנדסה,  לפרויקטי 
חכמים  בתים  ירוקה,  בניה  גטי, 
המ־ מהחברות  מרבית  ועוד. 
חברות  הן  בפעילות  שתתפות 
ודרך  בישראל,  כבר  הפעילות 
ישראליות  טכנולוגיות  אימוץ 
השת"פ  את  לחזק  תוכלנה  הן 
בין ישראל לסין בתחום הבנייה.
חברות  פועלות  בישראל 
פתרונות  המספקות  ישראליות 
הב־ בתחום  ומגוונים  חדשניים 
ניה החכמה. הפתרונות כוללים 
במג־ חלונות  לניקוי  רובוטים 
פתרון  ומשרדים,  מגורים  דלי 
בבנייני  אנרגיה  וחסכון  לניהול 
משרדים וכן פתרונות AR לת־
כנון, בקרה ואחזקה של  בניינים 

ומשרדים.
מי שזיהה את הצורך הט־
כנולוגי של חברות הבניה, ההנ־
הם  הסיניות  והתשתיות  דסה 

הנספחים הכלכליים של משרד 
הכלכלה והתעשייה בסין.

הנספח  אלבין  יאיר 
הכלכלה  משרד  של  הכלכלי 
כי  ציין  בבייג'ינג  והתעשייה 
לחדשנות  מודעים  "הסינים 
עניין  מביעים  הם  הישראלית. 
טכנולוגיות  על  ללמוד  רב 
בתחו־ מתקדמות  ישראליות 
הטכ־ והקשרים  שונים  מים 
נמצאים  והמסחריים  נולוגיים 
מתמשכת.  התחזקות  במגמת 
הינו  הקונסטרקשן-טק  תחום 
תחום צעיר יחסית בארץ, ואנו 
לכך  גדולה  חשיבות  רואים 
לחדש־ ייחשף  הסיני  שהשוק 
נות הישראלית גם בתחום זה, 
עול־ שחקן  הינם  הסינים  שכן 
בתחומי  ביותר  משמעותי  מי 
תקווה  כולי  וההנדסה.  הבנייה 
תהווה  הנוכחית  שהמשלחת 
לשיתופי  הראשונה  הסנונית 
פעולה בין ישראל לסין בתחום 

טכנולוגיות 
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אותר נהג משאית שתועד 
עוקף בקו הפרדה רציף

בפעולות חקירה מהירות, המשטרה איתרה את נהג המשאית שתועד 
עוקף בקו הפרדה רציף וכמעט גורם לתאונה חזיתית

מ‡: יר‡ל לבי‡
הופץ  האחרונים  בימים 
רכב  של  דרך  ממצלמת  תיעוד 
של  אירוע  מתועד  בו  פרטי, 
דרכים  תאונת  התרחשות  כמעט 
של  מעבירה  כתוצאה  חזיתית 
רציף  (כפול)  הפרדה  קו  חציית 
שבאה  טריילר  פול  משאית  של 

ממול.
שהופץ  הסרטון  עפ"י 
רכב  נהג  נראה   3.9.19 בתאריך 
פרטי (תיעד במצלמת דרך) נוסע 
על כביש 3866 לכיוון בית שמש, 
העיקולים  באחד  לפתע  כאשר 
הוא מבחין במשאית פול טריילר 
המגיעה מולו תוך ביצוע עקיפה 
משאית  של  רציף  הפרדה  בקו 

נוספת שנוסעת בנתיב הנגדי.
שתי־ הנהג  נראה  בהמשך 
בחוזקה  בולם  הסרטון  את  עד 
למע־ ונצמד  צופר  שהוא  תוך 
להיפגע,  מחשש  הבטיחות  קה 
במשקל  המשאית  שנהג  וממתין 
המ־ העקיפה  את  יסיים  טון   27

סוכנת.
כאמור, עם קבלת הסרטון 

המשט־ לידי 
באותו  עוד  רה 
החלו  היום, 
היחידה  חוקרי 
של  המרכזית 
התנועה  אגף 
פעולות  לבצע 
חקירה על מנת 

בסרטון  המעורבים  את  לאתר 
הח־ במהלך  הדין.  את  ולמצות 
המת־ כולל  ראיה  עד  זומן  קירה 
לונן שנהג ברכב הפרטי, ונמסרו 

עדויות מהאירוע.
חקירה  פעולות  לאחר 
מקצועיות ומהירות, אותר וזומן 
המ־ נהג  אזהרה  תחת  לחקירה 
מזרח  תושב   1996 יליד  שאית 

ירושלים.
לאחר  החקירה  בתום 
שמסר את גרסתו רישיון הנהיגה 
 30 למשך  לאלתר  נפסל  שלו 
מהיר  לשיפוט  זומן  והוא  ימים, 
לתאריך 10.9  ירושלים  בבימ"ש 
כ"א  להגיש  המשטרה  ובכוונת 
תום  עד  לפסילה  בקשה  עם 
מחל־ באמצעות  נגדו  ההליכים 

במשטרת  תעבורה  תביעות  קת 
ישראל.

בנוסף, הבעלים של חברת 
ירו־ במזרח  הנמצאת  המשאיות 
לה־ בנוגע  לשימוע  זומן  שלים 
שבתת המשאית שנלקחה גם כן 
למשך 30 ימים למגרש האחסנה 

של המשטרה.
מתחילת השנה נהרגו 5 בני 
מעבי־ כתוצאה  ונפצעו 30  אדם 
ציינו  מסוכנת  עקיפה  של  רה 
רואים  אנו  והוסיפו,  במשטרה 
סיכון  ואת  האירוע  את  בחומרה 
נמשיך  בפרט,  הדרך  משתמשי 
כפי  ובנחישות  במהירות  לפעול 
במטרה  זה  באירוע  שפעלנו 
לאתר פורעי חוק ולמצות עימם 

את הדין.

תושב סח'נין גנב מאות 
אלפי ש"ח ורכוש נוסף

שוטרי משטרת ישראל עצרו צעיר שבמהלך יומיים שדד, גנב ופרץ 
לארבעה מקומות שונים ◆ בין השאר שדד רכב באיומי סכין

מ‡: מ. יו„
התקבלה  כשבועיים  לפני 
במשטרת ישראל תלונה כי צעיר 
שדד את רכבו באיומי סכין בעיר 
ישראל  משטרת  שוטרי  סח'נין. 
הוזעקו למקום, פרסו מחסומים, 
ופתחו  בזירה  ממצאים  אספו 

בחקירה.
אותר  החקירה  במהלך 
ימים  מספר  ותוך  הגנוב  הרכב 
טכנו־ באמצעים  שימוש  תוך 
ה-24,  בן  החשוד  אותר  לוגיים 
תושב סח'נין באתר בנייה בעיר. 
הוא נעצר והובא לתחנת המשט־

רה לחקירה.
כי  עלה,  החקירה  מחומר 
בשלושה  מעורב  היה  החשוד 

וג־ פריצות  של  נוספים  מקרים 
ניבה בעיר. הוא פרץ לבית מגו־
רים, גנב את מפתחות הרכב וגנב 
את הרכב. ובהמשך היום פרץ גם 
אלפי  מהבית  וגנב  מגורים  לבית 
מכן  לאחר  ימים  כמה  שקלים. 
פרץ למסעדה, גנב מאות שקלים 
מהקופה וגנב את קופת הצדקה.
החקי־ מחומר  עלה  עוד 

ביצע  החשוד  כי  רה, 
בזמן  אלו  אירועים 
להיות  אמור  שהיה 
מעצר  בשל  בביתו 

בית שהוטל עליו.
של  מעצרו 
מעת  הוארך  החשוד 
המ־ לבקשת  לעת 
חקירה  בתום  ואתמול  שטרה 
הראיות  מארג  הועבר  מהירה 
לחטיבת התביעות, אשר הגישה 
ובק־ אישום  כתב  החשוד  כנגד 
ההליכים  לתום  עד  למעצר  שה 
בגין  בעכו  השלום  משפט  בבית 
איומים,  גניבה,  של  עבירות 
הפרת הוראה חוקית, התפרצות 

ועוד.

טסים לאומן? 

ללא ביטוח רפואי עלולים 
לשלם עשרות אלפי דולר
לאלו שנערכו מראש ועשו ביטוח רפואי לפני הגעתם לאומן חברת 

הביטוח שילמה את ההוצאות ◆ אך היו פינויים והטסות רפואיות של 
חולים שלא ביטחו את עצמם מראש ונאלצו לגייס סכומי עתק

מ‡: יר‡ל לבי‡
במהלך  שעברה  בשנה 
הר־ של  שלומם  אבטחת  מבצע 
נחמן  רבי  לציון  שהגיעו  בבות 
אומן  בעיר  זצוק"ל  מברסלב 
השנה  ראש  לרגל  שבאוקראינה 
לבתי  חולים  של  פינויים  בוצעו 
ומספר  אוקראינה  ברחבי  חולים 
מקרים של הטסות רפואיות במ־
הטסה  שהצריכו  רפואיים  קרים 
חולים  לבית  מהירה  רפואית 

בישראל.
מדובר  כי  עולה  מנתונים 
דול־ אלפי  עשרות  של  בעלויות 
רים על פינויים מהירים (במידת 
חולים  לבתי  במסוק)  גם  הצורך 
מקצועיים בקייב ואודסה ומספר 
דחו־ רפואית  הטסה  של  מקרים 
פה. בשנה שעברה הסתכמו הפי־
נויים לקייב וההטסות הרפואיות 

ארצה בכ-500 אלף דולר.
מראש  שנערכו  לאלו 

ועשו ביטוח רפואי לפני הגעתם 
לאומן חברת הביטוח שילמה את 
והט־ פינויים  היו  אך  ההוצאות. 
שלא  חולים  של  רפואיות  סות 

ונאלצו  מראש  עצמם  את  ביטחו 
לממן  בשביל  עתק  סכומי  לגייס 
הר־ ההטסה  של  ההוצאות  את 

פואית.
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יו"ר הסוכנות היהודית: 
"לעצור את האיסור על 

שחיטה כשרה"
יו״ר הסוכנות היהודית, יצחק הרצוג, בקריאה למנהיגי מחוז וולוניה 

שבבלגיה לעצור את האיסור על השחיטה הכשרה: "חשבנו שההגבלות 
על חופש הדת שייכות להיסטוריה של אירופה - זו עלולה להיות 

התחלה של גירוש זוחל של יהודים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
היהודית,  הסוכנות  יו"ר 
מכ־ אתמול  שלח  הרצוג,  יצחק 
מחוז  של  הממשלה  לראש  תבים 
בורסוס,  ווילי  שבבלגיה,  וולוניה 
אנ־ המחוז  של  הפרלמנט  וליו"ר 
את  לבטל  בבקשה  אנטואן,  דריי 
במ־ כשרה  שחיטה  על  האיסור 

חוז.
בשנת  שנחקק  זה,  חוק 
על  השלכות  בעל  והוא   2017
והמוסלמית,  היהודית  השחיטה 
נכנס לתוקפו ב1 בספטמבר 2019 
בסוכנות  עמוקה  דאגה  ומעורר 
לרווחתם  פועלת  אשר  היהודית 
הקהילות  של  והפיזית  הרוחנית 

הסוכ־ העולם.  ברחבי  היהודיות 
נות היהודית רואה באיסור סימן 
חופש  של  מסוכנת  לשחיקה 
האיסור  בבלגיה.  ליהודים  הדת 
על שחיטה כשרה במחוז וולוניה 
נכנס לתוקפו בימים אלה, אם כי 
ערעור על תוקפו של החוק נמצא 
בשלבי בירור בבית המשפט לע־
נייני חוקה של בלגיה. חוק דומה 
התקבל על ידי הפרלמנט האזורי 

במחוז פלנדריה בבלגיה.
במכתבו אומר הרצוג: "אין 
פעולה  חופש  של  עניין  רק  זה 
עבור האיטליזים הכשרים ... זוהי 
פגיעה לא מקובלת בחופש הדת 
בכלל". הרצוג ממשיך וכותב: "זו 

גירוש  של  תחילתו  להיות  יכולה 
שהרב  וכפי  יהודים,  של  זוחל 
ועי־ נשיא  גולדשמידט,  פנחס 
לאחרונה  אמר  אירופה  רבני  דת 
הזו:  החמורה  ההתפתחות  על 
אירופה  בשמי  נוסף  עצוב  'יום 
על  שההגבלות  חשבנו  האפלים'. 
להיסטוריה  שייכות  הדת  חופש 
להווה  לא  בוודאי  אירופה,  של 

ואף פחות מכך לעתידה".
את  לעשות  לך  קורא  "אני 
ולבטל  לנסות  כדי  המקסימום 
את החקיקה הזו על מנת למצוא 
את האיזון הנכון בין זכויות בעלי 
החיים ... לבין חופש הדת", כותב 

הרצוג.

סוריה: 
מאות שכירי חרב במימון רוסי 
יסייעו לאסד בכיבוש אידליב

מ‡: יר‡ל לבי‡                       
מאות שכירי חרב הצטרפו 
לכוחות צבא סוריה ויסייעו להם 
כוח  אידליב.  לכיבוש  במתקפה 
ליחידות  מחולק  החרב  שכירי 
בנות 50 לוחמים, לכל אחת מהן 
מלווה טנק והן זוכות לגיבוי של 

כוח אווירי של צבא רוסיה.
מתרכזים  הלוחמים  מאות 
ומתכו־ לאידליב,  צפון-מערבית 
ננים לפעול בתוך כמה שבועות.

הכוח המשולב צפוי לסייע 
ביצירת מסדרון שיאפשר לאזר־
חים להימלט מהעיר. אחרי הפי־

נוי תחל הלחימה ברחובות העיר 
חמושים מארגונים  אלפי  שבה   –

המסונפים לאל-קאעידה.
מי שמימן את המבצע הוא 
למקורבו  שנחשב  עסקים   איש 
של נשיא רוסיה פוטין. כך מדווח 

'בלומברג'.
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יו"ר הסוכנות היהודית: 
"לעצור את האיסור על 

שחיטה כשרה"
יו״ר הסוכנות היהודית, יצחק הרצוג, בקריאה למנהיגי מחוז וולוניה 

שבבלגיה לעצור את האיסור על השחיטה הכשרה: "חשבנו שההגבלות 
על חופש הדת שייכות להיסטוריה של אירופה - זו עלולה להיות 

התחלה של גירוש זוחל של יהודים"

מ‡: יר‡ל לבי‡
היהודית,  הסוכנות  יו"ר 
מכ־ אתמול  שלח  הרצוג,  יצחק 
מחוז  של  הממשלה  לראש  תבים 
בורסוס,  ווילי  שבבלגיה,  וולוניה 
אנ־ המחוז  של  הפרלמנט  וליו"ר 
את  לבטל  בבקשה  אנטואן,  דריי 
במ־ כשרה  שחיטה  על  האיסור 

חוז.
בשנת  שנחקק  זה,  חוק 
על  השלכות  בעל  והוא   2017
והמוסלמית,  היהודית  השחיטה 
נכנס לתוקפו ב1 בספטמבר 2019 
בסוכנות  עמוקה  דאגה  ומעורר 
לרווחתם  פועלת  אשר  היהודית 
הקהילות  של  והפיזית  הרוחנית 

הסוכ־ העולם.  ברחבי  היהודיות 
נות היהודית רואה באיסור סימן 
חופש  של  מסוכנת  לשחיקה 
האיסור  בבלגיה.  ליהודים  הדת 
על שחיטה כשרה במחוז וולוניה 
נכנס לתוקפו בימים אלה, אם כי 
ערעור על תוקפו של החוק נמצא 
בשלבי בירור בבית המשפט לע־
נייני חוקה של בלגיה. חוק דומה 
התקבל על ידי הפרלמנט האזורי 

במחוז פלנדריה בבלגיה.
במכתבו אומר הרצוג: "אין 
פעולה  חופש  של  עניין  רק  זה 
עבור האיטליזים הכשרים ... זוהי 
פגיעה לא מקובלת בחופש הדת 
בכלל". הרצוג ממשיך וכותב: "זו 

גירוש  של  תחילתו  להיות  יכולה 
שהרב  וכפי  יהודים,  של  זוחל 
ועי־ נשיא  גולדשמידט,  פנחס 
לאחרונה  אמר  אירופה  רבני  דת 
הזו:  החמורה  ההתפתחות  על 
אירופה  בשמי  נוסף  עצוב  'יום 
על  שההגבלות  חשבנו  האפלים'. 
להיסטוריה  שייכות  הדת  חופש 
להווה  לא  בוודאי  אירופה,  של 

ואף פחות מכך לעתידה".
את  לעשות  לך  קורא  "אני 
ולבטל  לנסות  כדי  המקסימום 
את החקיקה הזו על מנת למצוא 
את האיזון הנכון בין זכויות בעלי 
החיים ... לבין חופש הדת", כותב 

הרצוג.

סוריה: 
מאות שכירי חרב במימון רוסי 
יסייעו לאסד בכיבוש אידליב

מ‡: יר‡ל לבי‡                       
מאות שכירי חרב הצטרפו 
לכוחות צבא סוריה ויסייעו להם 
כוח  אידליב.  לכיבוש  במתקפה 
ליחידות  מחולק  החרב  שכירי 
בנות 50 לוחמים, לכל אחת מהן 
מלווה טנק והן זוכות לגיבוי של 

כוח אווירי של צבא רוסיה.
מתרכזים  הלוחמים  מאות 
ומתכו־ לאידליב,  צפון-מערבית 
ננים לפעול בתוך כמה שבועות.

הכוח המשולב צפוי לסייע 
ביצירת מסדרון שיאפשר לאזר־
חים להימלט מהעיר. אחרי הפי־

נוי תחל הלחימה ברחובות העיר 
חמושים מארגונים  אלפי  שבה   –

המסונפים לאל-קאעידה.
מי שמימן את המבצע הוא 
למקורבו  שנחשב  עסקים   איש 
של נשיא רוסיה פוטין. כך מדווח 

'בלומברג'.
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סטודנטים ישראלים 
בפולין: הותקפנו על רקע 

לאומני ואנטישמי 
סטודנטים הותקפו על ידי ערבים ברחוב בוורשה ◆ הם שאלו את הישראלים 

"אם הם יהודים" - ואז תקפו באלימות קשה

מ‡: יר‡ל לבי‡
סטודנטים  ישראלים,  חבורת 
הספר  בבית  שלומדים  למשפטים 
הות־ שבפולין,  בוורשה  למשפטים 
"דוברי  זרים  תיירים  ידי  על  קפו 
האלי־ התקיפה  לטענתם,  ערבית". 

מה בוצעה על רקע לאומני.
ברק קשיפצקי אחיו של אחד 
לפנות  הותקף  "יותם  המותקפים: 
בוקר על ידי חבורת ערבים. לא כי 
פנה  הוא  כי  לא  בהם,  התגרה  הוא 
לעימות",  הגיעו  כי  לא  אליהם, 
אותו  להכות  החלו  "הערבים  כתב. 
ואת חבריו רק מפני שהם יהודים".

יצאו   04:00 "בשעה  לדבריו: 
רובם  הסטודנטים  משלחת  חברי 
המלון.  לכיוון  מוניות  על  עלו  כבר 
התקרבה  ערבית  דוברת  חבורה 
מי־ הם  אם  אותם  ושאלה  אליהם 
שראל. כשענו בחיוב, הותקפו ללא 
רחמים, בליווי קללות אנטישמיות, 
ויצא  שלו  המונית  את  עצר  יותם 

ממנה לכיוון חבריו במטרה להפריד 
ולהרגיע את הרוחות".

הנראה  שכלל  ערבי,  "בחור 
אגרוף.  לו  נתן  אגרופן,  ביד  החזיק 
יותם איבד את ההכרה. לאחר מכן, 
ממונית אחרת, יצא חבר נוסף שני־
סה לעזור והוא הושלך לעבר השני 

על מכונית דוממת.
מהפו־ איש  כי  מאשים  הוא 
להציע  ניגש  לא  במקום  שהיו  לנים 
החולים  לבית  פונה  "הוא  עזרה. 
במ־ מאבטחים  אפילו  במונית, 
הוסיף:  ברק  יד".  הושיטו  לא  קום 
חוזרת  והמציאות  "וורשה-פולין 
בצד  עומדים  פולנים  עצמה.  על 
מהעם  "לא  אנשים  בעוד  וצופים, 
הכרה  לאובדן  עד  מכים  שלהם" 

יהודים".
ממשרד החוץ נמסר :"המקרה 
מוכר ומטופל הן במטה משרד החוץ 
ישראל  בשגרירות  והן  בירושלים 
הדיווח  קבלת  מרגע  עוד  בוורשה 

בוורשה,  ישראל  לקונסול  הראשוני 
בשעה  שבת  ביום  קאמרה,  מני  מר 
כי  לקונסול  נמסר  אז  בבוקר.   8:00
מאושפזים  ישראלים  צעירים  שני 
ע"י  שהותקפו  לאחר  חולים  בבית 
תיירים זרים במועדון לילה מקומי, 

מספר שעות קודם לכן".
הראשונה,  השיחה  "במהלך 
של  בשלומם  התעניין  הקונסול 
הפצועים, הציע כל עזרה שתידרש 
שיד־ ככל  לרשותם,  עצמו  והעמיד 
הקונסול  המליץ  בנוסף,  לכך.  רשו 
המשטרה  בתחנת  תלונה  הגשת  על 

המקומית".
לאחר  גם  כי  לציין  "חשוב 
החולים  מבית  הפצועים  שחרור 
אתמול הם ממשיכים לעמוד בקשר 
נוספים  גורמים  ועם  הקונסול  עם 
את  בוחן  החוץ  משרד  בשגרירות. 
החלטה  תתקבל  ובהתאם  האירוע 
הגורמים  מול  נוספים  צעדים  על 

המקומיים".

נתגלה חותם מימי 
ממלכת יהודה 

טביעת חותם ('בולה') נושאת שם המופיע בתנ"ך, מלפני 2600 שנה, 
התגלתה צפונית לעיר דוד ביסודות הכותל המערבי ◆ על הבולה 
מופיע תיאור התפקיד הבכיר ביותר בחצר המלך בממלכת יהודה

מ‡: יר‡ל לבי‡
תגלית חשובה ומרגשת: 
נושאת  חותם)  (טביעת  'בולה' 
שנה   2600 מלפני  עברי  שם 
נחשפה צפונית לעיר דוד. על 
הבולה מופיע תיאור התפקיד 
המלך  בחצר  ביותר  הבכיר 

בממלכת יהודה.
לדברי הארכיאולוג אלי 
הח־ את  ניהל  אשר  שוקרון, 
הראשונה  הפעם  "זו  פירה, 
בולה  בירושלים  שהתגלתה 
חפירה  במסגרת  הזה  מהסוג 
הוחת־ הבולה  ארכיאולוגית. 
מה על ידי ראש השרים בבית 
ואין  יהודה  בממלכת  המלוכה 
בעל  בממצא  מדובר  כי  ספק 

חשיבות רבה". 
על הבולה אשר שימשה 

מופיעות  מסמכים,  לחתימת 
המילים:  קדום  עברי  בכתב 
הבית".  על  אשר  "לאדניהו 
כסנטימ־ הבולה  של  גודלה 
הכתב  סוג  פי  ועל  אחד,  טר 
המופיע עליה, היא מתוארכת 
הספי־ לפני  השביעית  למאה 

רה – תקופת ממלכת יהודה.
המונח "אשר על הבית" 
הבכיר  התפקיד  את  מתאר 
המלכותית  בהיררכיה  ביותר 
בממלכת יהודה וישראל והוא 
ברשימת  לראשונה  מופיע 
מוז־ זה  תפקיד  שלמה.  שרי 
למספר  בהתייחס  בתנ"ך  כר 
דמויות בעלות השפעה ניכרת 
בממלכה והוא מתאר שר בכיר 

שהיה מקורב מאד למלך.
"עב־ מוזכר  למשל,  כך 

בספר  הבית",  על  אשר  דיהו 
בתפ־ שכיהן  כמי  א',  מלכים 
קיד זה בממלכת ישראל, תחת 
בת־ אחאב  המלך  של  שלטונו 
במ־ הנביא.  אליהו  של  קופתו 
פעל  בתפקיד,  כהונתו  סגרת 
בניהול  איזבל  נגד  עבדיהו 
מאה  הציל  ואף  הממלכה 
שהחביאם  לאחר  ה'  מנביאי 

במערה.
כמו כן, בתפקיד זה כיהן 
חז־ בתקופת  יהודה  בממלכת 
בן  "אליקים  גם  המלך  קיהו 
על  הבית".  על  אשר  חלקיהו 
ישעיהו,  בספר  המתואר  פי 
עם  ומתן  משא  אליקים  ניהל 
סנ־ של  משריו  אחד  רבשקה, 
איים  אשר  אשור,  מלך  חריב 

לכבוש את ירושלים. 

גזירת החינוך בארה"ב:

 121,347 הורים שגרו 
מכתבים לביהמ"ש נגד 
ההתערבות בלימוד

לא פחות מ-121,347 מכתבים בכתב יד שלחו חרדים מהקהילה בניו-יורק 
לבית המשפט, בניסיון להציל את האוטונומיה שלהם על מערכת החינוך 

החרדית במדינה, זאת לאחר שחויבו להקדיש את שעות הלימודים המרכזיות 
ללימודי חול. כך דווח ב'ידיעות אחרונות' מפי אהרון וידר, נציג מחוז בייליס 

החרדי בניו-יורק.

המכתבים  רק  "אלו  לדבריו 
שאנחנו מודעים אליהם, וייתכן כי יש 
חסידות  יודעים.  שאנחנו  ממה  יותר 
סטאמר שאני לא חלק ממנה, שיתפה 
איתנו פעולה. אנחנו עובדים יחד. זה 

חשוב לנו".
שתבע  מומר  לאחר  החל  הכול 
ניו-יורק,  של  החינוך  מערכת  את 

הלי־ לימודי  היעדר  כי  בטענה 
בחיים  להשתלב  ביכולתו  פגעו  בה 
החליטה  ארוך  מאבק  לאחר  הגויים. 
בבתי  היום  סדר  כי  החינוך  ועדת 
"מקצועות  שעות  ב-7  ייפתח  הספר 
במושגים  מהפכנית  החלטה   - חול" 
לימודים  מכן  לאחר  ורק   - חרדיים 
תורניים. החרדים לא נשארו חייבים, 

ועתרו לבית המשפט בטענה לפגיעה 
את  פסל  המשפט  בית  הדת.  בחופש 
מאחר  טכניות,  מסיבות  ההחלטה 
ולא ניתנה לציבור (החרדי) הזדמנות 
לאשר  ודרש   - התנגדויות  להגיש 
הכול מחדש. בסוף השבוע חל המועד 
האחרון להגשת ההתנגדות, והקהילה 

החרדית לא קפאה על שמריה.

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
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סטודנטים ישראלים 
בפולין: הותקפנו על רקע 

לאומני ואנטישמי 
סטודנטים הותקפו על ידי ערבים ברחוב בוורשה ◆ הם שאלו את הישראלים 

"אם הם יהודים" - ואז תקפו באלימות קשה

מ‡: יר‡ל לבי‡
סטודנטים  ישראלים,  חבורת 
הספר  בבית  שלומדים  למשפטים 
הות־ שבפולין,  בוורשה  למשפטים 
"דוברי  זרים  תיירים  ידי  על  קפו 
האלי־ התקיפה  לטענתם,  ערבית". 

מה בוצעה על רקע לאומני.
ברק קשיפצקי אחיו של אחד 
לפנות  הותקף  "יותם  המותקפים: 
בוקר על ידי חבורת ערבים. לא כי 
פנה  הוא  כי  לא  בהם,  התגרה  הוא 
לעימות",  הגיעו  כי  לא  אליהם, 
אותו  להכות  החלו  "הערבים  כתב. 
ואת חבריו רק מפני שהם יהודים".

יצאו   04:00 "בשעה  לדבריו: 
רובם  הסטודנטים  משלחת  חברי 
המלון.  לכיוון  מוניות  על  עלו  כבר 
התקרבה  ערבית  דוברת  חבורה 
מי־ הם  אם  אותם  ושאלה  אליהם 
שראל. כשענו בחיוב, הותקפו ללא 
רחמים, בליווי קללות אנטישמיות, 
ויצא  שלו  המונית  את  עצר  יותם 

ממנה לכיוון חבריו במטרה להפריד 
ולהרגיע את הרוחות".

הנראה  שכלל  ערבי,  "בחור 
אגרוף.  לו  נתן  אגרופן,  ביד  החזיק 
יותם איבד את ההכרה. לאחר מכן, 
ממונית אחרת, יצא חבר נוסף שני־
סה לעזור והוא הושלך לעבר השני 

על מכונית דוממת.
מהפו־ איש  כי  מאשים  הוא 
להציע  ניגש  לא  במקום  שהיו  לנים 
החולים  לבית  פונה  "הוא  עזרה. 
במ־ מאבטחים  אפילו  במונית, 
הוסיף:  ברק  יד".  הושיטו  לא  קום 
חוזרת  והמציאות  "וורשה-פולין 
בצד  עומדים  פולנים  עצמה.  על 
מהעם  "לא  אנשים  בעוד  וצופים, 
הכרה  לאובדן  עד  מכים  שלהם" 

יהודים".
ממשרד החוץ נמסר :"המקרה 
מוכר ומטופל הן במטה משרד החוץ 
ישראל  בשגרירות  והן  בירושלים 
הדיווח  קבלת  מרגע  עוד  בוורשה 

בוורשה,  ישראל  לקונסול  הראשוני 
בשעה  שבת  ביום  קאמרה,  מני  מר 
כי  לקונסול  נמסר  אז  בבוקר.   8:00
מאושפזים  ישראלים  צעירים  שני 
ע"י  שהותקפו  לאחר  חולים  בבית 
תיירים זרים במועדון לילה מקומי, 

מספר שעות קודם לכן".
הראשונה,  השיחה  "במהלך 
של  בשלומם  התעניין  הקונסול 
הפצועים, הציע כל עזרה שתידרש 
שיד־ ככל  לרשותם,  עצמו  והעמיד 
הקונסול  המליץ  בנוסף,  לכך.  רשו 
המשטרה  בתחנת  תלונה  הגשת  על 

המקומית".
לאחר  גם  כי  לציין  "חשוב 
החולים  מבית  הפצועים  שחרור 
אתמול הם ממשיכים לעמוד בקשר 
נוספים  גורמים  ועם  הקונסול  עם 
את  בוחן  החוץ  משרד  בשגרירות. 
החלטה  תתקבל  ובהתאם  האירוע 
הגורמים  מול  נוספים  צעדים  על 

המקומיים".

נתגלה חותם מימי 
ממלכת יהודה 

טביעת חותם ('בולה') נושאת שם המופיע בתנ"ך, מלפני 2600 שנה, 
התגלתה צפונית לעיר דוד ביסודות הכותל המערבי ◆ על הבולה 
מופיע תיאור התפקיד הבכיר ביותר בחצר המלך בממלכת יהודה

מ‡: יר‡ל לבי‡
תגלית חשובה ומרגשת: 
נושאת  חותם)  (טביעת  'בולה' 
שנה   2600 מלפני  עברי  שם 
נחשפה צפונית לעיר דוד. על 
הבולה מופיע תיאור התפקיד 
המלך  בחצר  ביותר  הבכיר 

בממלכת יהודה.
לדברי הארכיאולוג אלי 
הח־ את  ניהל  אשר  שוקרון, 
הראשונה  הפעם  "זו  פירה, 
בולה  בירושלים  שהתגלתה 
חפירה  במסגרת  הזה  מהסוג 
הוחת־ הבולה  ארכיאולוגית. 
מה על ידי ראש השרים בבית 
ואין  יהודה  בממלכת  המלוכה 
בעל  בממצא  מדובר  כי  ספק 

חשיבות רבה". 
על הבולה אשר שימשה 

מופיעות  מסמכים,  לחתימת 
המילים:  קדום  עברי  בכתב 
הבית".  על  אשר  "לאדניהו 
כסנטימ־ הבולה  של  גודלה 
הכתב  סוג  פי  ועל  אחד,  טר 
המופיע עליה, היא מתוארכת 
הספי־ לפני  השביעית  למאה 

רה – תקופת ממלכת יהודה.
המונח "אשר על הבית" 
הבכיר  התפקיד  את  מתאר 
המלכותית  בהיררכיה  ביותר 
בממלכת יהודה וישראל והוא 
ברשימת  לראשונה  מופיע 
מוז־ זה  תפקיד  שלמה.  שרי 
למספר  בהתייחס  בתנ"ך  כר 
דמויות בעלות השפעה ניכרת 
בממלכה והוא מתאר שר בכיר 

שהיה מקורב מאד למלך.
"עב־ מוזכר  למשל,  כך 

בספר  הבית",  על  אשר  דיהו 
בתפ־ שכיהן  כמי  א',  מלכים 
קיד זה בממלכת ישראל, תחת 
בת־ אחאב  המלך  של  שלטונו 
במ־ הנביא.  אליהו  של  קופתו 
פעל  בתפקיד,  כהונתו  סגרת 
בניהול  איזבל  נגד  עבדיהו 
מאה  הציל  ואף  הממלכה 
שהחביאם  לאחר  ה'  מנביאי 

במערה.
כמו כן, בתפקיד זה כיהן 
חז־ בתקופת  יהודה  בממלכת 

בן  "אליקים  גם  המלך  קיהו 
על  הבית".  על  אשר  חלקיהו 
ישעיהו,  בספר  המתואר  פי 
עם  ומתן  משא  אליקים  ניהל 
סנ־ של  משריו  אחד  רבשקה, 
איים  אשר  אשור,  מלך  חריב 

לכבוש את ירושלים. 

גזירת החינוך בארה"ב:

 121,347 הורים שגרו 
מכתבים לביהמ"ש נגד 
ההתערבות בלימוד

לא פחות מ-121,347 מכתבים בכתב יד שלחו חרדים מהקהילה בניו-יורק 
לבית המשפט, בניסיון להציל את האוטונומיה שלהם על מערכת החינוך 

החרדית במדינה, זאת לאחר שחויבו להקדיש את שעות הלימודים המרכזיות 
ללימודי חול. כך דווח ב'ידיעות אחרונות' מפי אהרון וידר, נציג מחוז בייליס 

החרדי בניו-יורק.

המכתבים  רק  "אלו  לדבריו 
שאנחנו מודעים אליהם, וייתכן כי יש 
חסידות  יודעים.  שאנחנו  ממה  יותר 
סטאמר שאני לא חלק ממנה, שיתפה 
איתנו פעולה. אנחנו עובדים יחד. זה 

חשוב לנו".
שתבע  מומר  לאחר  החל  הכול 
ניו-יורק,  של  החינוך  מערכת  את 

הלי־ לימודי  היעדר  כי  בטענה 
בחיים  להשתלב  ביכולתו  פגעו  בה 
החליטה  ארוך  מאבק  לאחר  הגויים. 
בבתי  היום  סדר  כי  החינוך  ועדת 
"מקצועות  שעות  ב-7  ייפתח  הספר 
במושגים  מהפכנית  החלטה   - חול" 
לימודים  מכן  לאחר  ורק   - חרדיים 
תורניים. החרדים לא נשארו חייבים, 

ועתרו לבית המשפט בטענה לפגיעה 
את  פסל  המשפט  בית  הדת.  בחופש 
מאחר  טכניות,  מסיבות  ההחלטה 
ולא ניתנה לציבור (החרדי) הזדמנות 
לאשר  ודרש   - התנגדויות  להגיש 
הכול מחדש. בסוף השבוע חל המועד 
האחרון להגשת ההתנגדות, והקהילה 

החרדית לא קפאה על שמריה.

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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"פלא דורש" שעל הספר "פלא יועץ"
מאז עלה על מכבש הדפוס הספר "פלא יועץ" בראשונה בחיי הגאון הח־

סיד רבי אליעזר פאפו זצוק"ל, יצא בעשרות מהדורות ושפות והתחבב 

על כל תפוצות ישראל. ייחודו של הספר מתבטא בכך שנסדר על סדר 

הא"ב בערכי קודש המכילים אוצרות רוח, עצה והדרכה, לקחי מוסר ואג־

דה, הסובבים, הולכים ומקיפים את כל מהלכי חייו של בן ישראל. 

ועל אף שהדברים נכתבו בקולמוסו הטהור של רבנו בעל ה"פלא יועץ" 

לפני כמאתיים שנה, עדיין יפים ונוגעים הם לבני דורנו. אלא שמאז נדפס 

הספר לראשונה ועד עצם הזה, טרם יצא לאור עולם פירוש המבאר ומ־

רחיב את הדברים ומתאימם לנוכח המציאות היומיומית של דורנו. ועל 

כן בא מזכה הרבים, רב הפעלים, פה מפיק מרגליות הרה"ג רבי אילן גוזל 

שליט"א - ראש בית מדרש "ילדי שגיא ויעקב" באשדוד, לדרוש ברבים 

ולהקנות את דברי רבנו בעל ה"פלא יועץ" בפני צעירים מקשיבים. 

ואכן מאז החל למסור את שיעורו הקבוע לפני כעשור, התרבו ספסלי בית 

המדרש ורבו נערי חמד המסכיתים לעצת רבנו בעל ה"פלא יועץ" הני־

שאת בפי המחבר, שנותן נופך בדברים, מעשיר את נפש שומעיו במשלים 

ובמעשים, בהגיגי מוסר, בפניני לקח ובאגדות חז"ל המציתים את הלבבות 

בשלהבות קודש לעבודת ה' ולדבקות בבורא יתברך.  

"פלא  הספר  ונערך  נלקט  אלו,  ומרתקים  נפלאים  שיעורים  מגוון  מתוך 

דורש" הנסוב על עשרים וארבעה ערכים מתוך תורת רבנו בעל "הפלא 

ואגדה  לקח  פניני  ותבונה,  עצות  והכוונה,  הדרכה  אוצרות  ומכיל  יועץ" 

המכשירים את נפש בני דורנו לעבודת ה' יתברך. ובזאת זכה המחבר למלא 

רבנו  משאלת  את 

יועץ",  ה"פלא  בעל 

אשר כתב את ספרו 

על מנת שידרשו את 

והב־ ברבים  תורתו 

במיטב  לשלם  טיח 

מו־ את  ללומדים 

שכתב  וכפי  סריו. 

ספרו:  בהקדמת 

"אחלה פני כל יודעי 

דת, שיקראו בספרי 

ברבים  מלי  וידרשו 

ובתי  כנסיות  בבתי 

ית־ אולי  מדרשות, 

לי  האלוקים  עשת 

דברי  שיעשו  ויזכני 

נפשי  ובכן  פירות, 

תגיל בה'. ואם אזכה 

לחזות בנועם ה' ול־

בקר בהיכלו, אשלם במיטבא לכל מאן דלמטי לי מנה הנאה".

יה"ר כי הלימוד בספר זה יזכה את הקוראים לראות עין בעין בנפלאות ה' 

ובישועתו, יעשיר את נפשם באור ה', ילמדם אורחות תורה ומוסר וינחם 

בדרך נכונה וישרה.

הספר נערך ביד אמן ע"י הרה"ג רבי יעקב ישראל פוזן שליט"א.

הפצה: יפה נוף. טל: 1599-581-581

אוצר הספרים // הרב נחום סילמן

adratkodesh@gmail.com :לפרסום ספרים

פראג היהודית נערכת ליום השנה לפטירתו של המהר“ל

410 שנים לפטירתו של 
גדול רבני פראג – הקהילה 
היהודית תציין את התאריך 
בשורה של אירועים וטקסים

מ‡: יר‡ל לבי‡
יציין  אלול  י“ח  רביעי  ביום 
העולם היהודי את יום השנה ה-410 
רבי  הדורות  גאון  של  לפטירתו 
יהודה ליווא בן בצלאל זיע“א, הידוע 

בכיוניו המהר“ל מפראג.
הרבנים  לגדול  נחשב  המהר“ל 
בעיר  הרבנות  כס  על  קודש  שכיהנו 
במשך  מתוכה  שהצמיחה  פראג, 
לרוב.  ודיינים  חכמים  שנים  מאות 
תורתו וחיבוריו – על כל חלקי התו־
רה – נחשבים לנכס צאן ברזל בארון 
ומאורי  כשגדולי  היהודי,  הספרים 
האחרונות  השנים  במאות  הדורות 
הגו בהם ואף חיברו עליהם חיבורים.
בפראג  החיים  בבית  ציונו 
יהודים  לרבבות  שואבת  אבן  הוא 
הקדוש  במקום  שיח  ששופכים 

ורואים ישועות מעל לדרך הטבע.
נע־ בפראג  היהודית  הקהילה 

רכת בימים אלו לקראת יום ההילו־
לקברו,  המסורתית  העליה  לצד  לא. 
וכ־ אירועים  שיעורים,  גם  יתקיימו 

נסים, במוקדים שונים, בהם יעלו על 
את  וילמדו  הפלאית  דמותו  את  נס 

תורתו.

י-ם: נתיב תחבורה ציבורית 
יבנה בכביש בגין

העבודות לסלילת נתיב התחבורה הציבורית יימשכו כשנה בהשקעה כוללת של 
כ-30 מיליון שקלים

מ‡ פ. יוחנן
האוטובוסים  לנוסעי  בשורה 
בבירה: נתיב לתחבורה ציבורית ייסלל 
כשנה,  יימשכו  העבודות  בגין.  בכביש 
מיליון  כ-30  של  כוללת  בהשקעה 
שקלים. הנת"צ, באורך 2.5 ק"מ, יוקם 
הנ־ חשבון  על  ולא  בגין,  כביש  בשולי 

תיבים של כלי הרכב הפרטיים.
עבודות  יבוצעו  הראשון  בשלב 
במ־ מאיר  לגולדה  בנציון  מחלף  בין 
שיקרא  "הנתיב,  בלבד.  הדרומי  סלול 
'שותצ' נתיב תחבורה ציבורית (בלבד) 
בשולי הכביש, יוקם בשולי הכביש ולא 
על חשבון שלושת הנתיבים הקיימים, 
שו־ יהיו  גם  בלבד  זה  במקטע  בנוסף 

ליים", מציינים בעירייה.
נתיב  הוספת  יכללו  העבודות 
תשתיות,  הטמנת  ציבורית,  לתחבורה 
בניית שלטי בקרה ומידע, סלילה, הס־
בטיחות  מעקות  הסדרת  תאורה,  דרת 
בירוש־ הראשונה  הפעם  "זוהי  ועוד. 
לים שפרויקט מסוג זה מתקיים. נתיב 
לשאר  המתווסף  ציבורית,  תחבורה 
יהיה  החדש,  הנתיב  כאמור,  הנתיבים. 
לשגרת  כלל  יפריע  לא  ולכן  בשוליים 
הנהגים הפרטיים", מדגישים בעירייה. 
האוטובוסים  מספר  המהלך,  "בעקבות 
העוברים בכביש יגדל והצעד יטיב עם 

זמני  את  משמעותית  ויקצר  הנוסעים 
הנסיעה".

כ-16   – בגין  כביש  של  אורכו 
ק"מ, והוא כולל כ-10 מחלפים. מדובר 
רמזורים,  ללא  ראשי,  תחבורה  בציר 
אבל עם הרבה מאוד כלי רכב – בעיקר 
תחבו־ למעבר  עדיפות  וללא  פרטיים, 
אוטו־ קווי  מספר  ישנם  ציבורית.  רה 

עדר  עם  יחד  בכביש,  הנוסעים  בוסים 
המכוניות. רוב האוטובוסים בעיר אינם 
חולפים על פני בגין מכיוון שאין נתיב 
תחבורה ציבורית מיועד. לכן, נאלצים 
בד־ לנסוע  השונים  האוטובוסים  קווי 
בתוך  יותר,  וארוכות  חלופיות  רכים 
נוסעי  עבור  שמאריך  מה  השכונות, 

התחבורה הציבורית את זמן הנסיעה.
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

פרק ב - [כמה גופי פעולות שהם עיקר ההנהגה]
ה  מָּ ְהיּו בוֹ כַּ יִּ ֶתר ָצִריְך שֶׁ ת ַהכֶּ סוֹד ִמדַּ עוֹד, ִלְהיוֹת ָהָאָדם ּדוֶֹמה ְלקוֹנוֹ בְּ

ֻעּלוֹת שֵֶׁהם ִעיָקר ַהַהְנָהָגה: ּגּוֵפי פְּ

ֶתר  כֶּ לּוָיה בַּ ִהיא תְּ ֵני שֶׁ ת ָהֲעָנָוה ִמפְּ ל ִהיא ִמדַּ ָהִראׁשוָֹנה - ַהּכוֶֹלֶלת ַהכֹּ

ָאה ְלַמְעָלה ָאְמָנם יוֶֹר־ ית ּוִמְתגָּ ּדוֹת ְוֵאיָנּה ִמְתַעלִּ ל ַהמִּ ה ַעל כָּ ֲהֵרי ִהיא ִמדָּ שֶׁ

ל  כֵּ ֵני ְטָעִמים: ָהֶאָחד שֶׁהּוא ּבוֹׁש ְלִהְסתַּ ִדיר, ְוֶזה ִמשְּׁ ה תָּ ֶלת ְלַמטָּ כֶּ ֶדת ּוִמְסתַּ

ְך  ְחּתוִֹנים. כָּ תַּ יט בַּ ְוהּוא ַמבִּ ִמיד ְלֵהִטיבוֹ  תָּ יט ּבוֹ  ַמבִּ א ַמֲאִצילוֹ  ֶאלָּ תוֹ  ִסבָּ בְּ

ל  כֵּ ִדיר ִיְסתַּ א תָּ אוֹת ֶאלָּ ל ְלַצד ַמְעָלה ְלִהְתגָּ כֵּ ִהְסתַּ בוֹׁש ִמלְּ יֵּ ָהָאָדם ָצִריְך שֶׁ

ֶרְך  לּוָיה דֶּ את ִהיא תְּ ה ַהזֹּ דָּ ּיּוַכל. ַוֲהֵרי ַהמִּ ל ַמה שֶׁ ה ְלַהְפִחית ַעְצמוֹ כָּ ְלַצד ַמטָּ

ְוֶהָעִני  ַמְעָלה  י  ַלפֵּ כְּ רֹאׁשוֹ  ֲהָרַמת  בַּ א  ֶאלָּ ֶאה  ִמְתגָּ ָהָאָדם  ֵאין  שֶּׁ רֹאׁש  בָּ ָלל  כְּ

שֶׁהּוא  ֶתר  ַהכֶּ ת  ִמדַּ בְּ אלֵֹהינּו  כֵּ ְוָעָנו  ַסְבָלן  ֵאין  ַוֲהֵרי  ה.  ְלַמטָּ רֹאׁשוֹ  יל  פִּ ַמשְׁ

ה  ין ְולֹא ׁשּום ִמדָּ ַגם ְולֹא ָעוֹן ְולֹא דִּ ֵנס ְלָפָניו שׂוֹם פְּ ְכִלית ָהַרֲחִמים ְולֹא ִיכָּ תַּ

ה  ּום ִסבָּ ְך ָצִריְך ָהָאָדם שֶׁשּׁ ִדיר. כָּ יַע ּוְלֵהיִטיב תָּ פִּ יַח ּוְלַהשְׁ גִּ ַהשְׁ מוַֹנַעת ִמלְּ

י ָהגּון לֹא  ְלתִּ ֵני ָאָדם בִּ ֵהִטיב ְושּׂום ָעוֹן אוֹ ַמֲעֵשׂה בְּ ְמָנֵעהּו ִמלְּ עוָֹלם לֹא תִּ בָּ שֶׁ

ָכל ֵעת ּוְבָכל  ִריִכים טוָֹבתוֹ בְּ ֵהיִטיב ְלאוָֹתם ַהצְּ ֵבהּו ִמלְּ ַעכְּ יְּ ֵדי שֶׁ ֵנס ְלָפָניו כְּ ִיכָּ

ה ׁשּום  ְמַבזֶּ ים ְוֵאינוֹ  יֵצי ִכנִּ ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד בֵּ שֶׁהּוא יֹשֵׁב ְוָזן ִמקַּ ֶרַגע. ּוְכמוֹ 

מּו ָבעוָֹלם ֲאִפּלּו ֶרַגע,  ֵני ְפִחיתּוָתם לֹא ִיְתַקיְּ רּוִאים ִמפְּ ה ַהבְּ ִאּלּו ְיַבזֶּ ה שֶׁ ִריָּ בְּ

ל ְולֹא  ְהֶיה ָהָאָדם ֵמִטיב ַלכֹּ יִּ ְך ָצִריְך שֶׁ ם. כָּ לָּ יַח ְונוֵֹתן ַרֲחָמיו ַעל כֻּ גִּ א ַמשְׁ ֶאלָּ

ְהֶיה ְמאֹד ֲחׁשּוָבה  ים תִּ לִּ קַּ בַּ ה קָֹלּה שֶׁ ִריָּ א ֲאִפּלּו בְּ ה ׁשּום ִנְבָרא ְלָפָניו ֶאלָּ זֶּ ִיְתבַּ

לּוָיה  ה תְּ ִמדָּ ְצָטֵרְך ֶאל טוָֹבתוֹ, ְוזוֹ  ָעֶליָה ְוֵייִטיב ְלָכל ַהמִּ ְעּתוֹ  ן דַּ ְבֵעיָניו ְוִיתֵּ

ָלל: ֶרְך כְּ סוֹד ָהרֹאׁש דֶּ ֶתר בְּ כֶּ בַּ

שֶׁאוָֹתּה ַהָחְכָמה לֹא  מוֹ  ֶתר. כְּ ִתְדֶמה ְלַמְחשֶֶׁבת ַהכֶּ ְבּתוֹ  ה - ַמְחשַׁ ִניָּ ַהשְּׁ

ִהיא ַרֲח־ ֵני שֶׁ ּה ִמפְּ ֵנס בָּ ִמיד ַלְחשֹׁב ַמֲחשָׁבוֹת טוֹבוֹת, ְוָהַרע לֹא ִיכָּ ְפסֹק תָּ תִּ

ְהֶיה ַמְח־ ִמיד תִּ ְך ָהָאָדם תָּ ָלל, כָּ י כְּ ין ְולֹא ׁשּום קֹשִׁ מּוִרים, ְוֵאין שָׁם דִּ ִמים גְּ

ִהיא סוֹד ָחְכָמה ּתוָֹרה ְקדּוָמה, ְולֹא  שֶׁ ָבר ְמכָֹער. ּוְכמוֹ  ל דָּ נּוָיה ִמכָּ פְּ ְבּתוֹ  שַׁ

ַהּתוָֹרה  ְחשֶֶׁבת  ִממַּ חּוץ  ה  ִניָּ פְּ ׁשּום  ֶאל  ִיְפֶנה  לֹא  ְך  כָּ ּתוָֹרה,  סוֹד  שָׁם  ֶיְחַסר 

ַגְדלּות ָהֵאל ּוְפֻעּלוָֹתיו ַהּטוֹבוֹת ּוְלֵהיִטיב ְוַכּיוֵֹצא. ְוַלְחשֹׁב בְּ

י  ַרבִּ ַמֲעַלת  ָהְיָתה  ְוזוֹ  ְבּתוֹ,  ַמֲחשַׁ בְּ ּוָבֵטל  ָזר  ֵנס  ִיכָּ לֹא  ָבר -  דָּ שֶׁל  ָללוֹ  כְּ

י  ה הוִֹכיחוֹ ַרבִּ מָּ ְבּתוֹ ְמָעט, כַּ י יוֵֹסי ַמֲחשַׁ ִהְפִריד ַרבִּ שֶׁ ה כְּ ְמעוֹן ַוֲחֵבָריו. ְוִהנֵּ שִׁ

ְקֵהל:  ָפָרשַׁת ַויַּ זַֹהר בְּ ְמעוֹן בַּ שִׁ

י - לחודש
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

פרק ב - [כמה גופי פעולות שהם עיקר ההנהגה]
ה  מָּ ְהיּו בוֹ כַּ יִּ ֶתר ָצִריְך שֶׁ ת ַהכֶּ סוֹד ִמדַּ עוֹד, ִלְהיוֹת ָהָאָדם ּדוֶֹמה ְלקוֹנוֹ בְּ

ֻעּלוֹת שֵֶׁהם ִעיָקר ַהַהְנָהָגה: ּגּוֵפי פְּ

ֶתר  כֶּ לּוָיה בַּ ִהיא תְּ ֵני שֶׁ ת ָהֲעָנָוה ִמפְּ ל ִהיא ִמדַּ ָהִראׁשוָֹנה - ַהּכוֶֹלֶלת ַהכֹּ

ָאה ְלַמְעָלה ָאְמָנם יוֶֹר־ ית ּוִמְתגָּ ּדוֹת ְוֵאיָנּה ִמְתַעלִּ ל ַהמִּ ה ַעל כָּ ֲהֵרי ִהיא ִמדָּ שֶׁ

ל  כֵּ ֵני ְטָעִמים: ָהֶאָחד שֶׁהּוא ּבוֹׁש ְלִהְסתַּ ִדיר, ְוֶזה ִמשְּׁ ה תָּ ֶלת ְלַמטָּ כֶּ ֶדת ּוִמְסתַּ

ְך  ְחּתוִֹנים. כָּ תַּ יט בַּ ְוהּוא ַמבִּ ִמיד ְלֵהִטיבוֹ  תָּ יט ּבוֹ  ַמבִּ א ַמֲאִצילוֹ  ֶאלָּ תוֹ  ִסבָּ בְּ

ל  כֵּ ִדיר ִיְסתַּ א תָּ אוֹת ֶאלָּ ל ְלַצד ַמְעָלה ְלִהְתגָּ כֵּ ִהְסתַּ בוֹׁש ִמלְּ יֵּ ָהָאָדם ָצִריְך שֶׁ

ֶרְך  לּוָיה דֶּ את ִהיא תְּ ה ַהזֹּ דָּ ּיּוַכל. ַוֲהֵרי ַהמִּ ל ַמה שֶׁ ה ְלַהְפִחית ַעְצמוֹ כָּ ְלַצד ַמטָּ

ְוֶהָעִני  ַמְעָלה  י  ַלפֵּ כְּ רֹאׁשוֹ  ֲהָרַמת  בַּ א  ֶאלָּ ֶאה  ִמְתגָּ ָהָאָדם  ֵאין  שֶּׁ רֹאׁש  בָּ ָלל  כְּ

שֶׁהּוא  ֶתר  ַהכֶּ ת  ִמדַּ בְּ אלֵֹהינּו  כֵּ ְוָעָנו  ַסְבָלן  ֵאין  ַוֲהֵרי  ה.  ְלַמטָּ רֹאׁשוֹ  יל  פִּ ַמשְׁ

ה  ין ְולֹא ׁשּום ִמדָּ ַגם ְולֹא ָעוֹן ְולֹא דִּ ֵנס ְלָפָניו שׂוֹם פְּ ְכִלית ָהַרֲחִמים ְולֹא ִיכָּ תַּ

ה  ּום ִסבָּ ְך ָצִריְך ָהָאָדם שֶׁשּׁ ִדיר. כָּ יַע ּוְלֵהיִטיב תָּ פִּ יַח ּוְלַהשְׁ גִּ ַהשְׁ מוַֹנַעת ִמלְּ

י ָהגּון לֹא  ְלתִּ ֵני ָאָדם בִּ ֵהִטיב ְושּׂום ָעוֹן אוֹ ַמֲעֵשׂה בְּ ְמָנֵעהּו ִמלְּ עוָֹלם לֹא תִּ בָּ שֶׁ

ָכל ֵעת ּוְבָכל  ִריִכים טוָֹבתוֹ בְּ ֵהיִטיב ְלאוָֹתם ַהצְּ ֵבהּו ִמלְּ ַעכְּ יְּ ֵדי שֶׁ ֵנס ְלָפָניו כְּ ִיכָּ

ה ׁשּום  ְמַבזֶּ ים ְוֵאינוֹ  יֵצי ִכנִּ ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד בֵּ שֶׁהּוא יֹשֵׁב ְוָזן ִמקַּ ֶרַגע. ּוְכמוֹ 

מּו ָבעוָֹלם ֲאִפּלּו ֶרַגע,  ֵני ְפִחיתּוָתם לֹא ִיְתַקיְּ רּוִאים ִמפְּ ה ַהבְּ ִאּלּו ְיַבזֶּ ה שֶׁ ִריָּ בְּ

ל ְולֹא  ְהֶיה ָהָאָדם ֵמִטיב ַלכֹּ יִּ ְך ָצִריְך שֶׁ ם. כָּ לָּ יַח ְונוֵֹתן ַרֲחָמיו ַעל כֻּ גִּ א ַמשְׁ ֶאלָּ

ְהֶיה ְמאֹד ֲחׁשּוָבה  ים תִּ לִּ קַּ בַּ ה קָֹלּה שֶׁ ִריָּ א ֲאִפּלּו בְּ ה ׁשּום ִנְבָרא ְלָפָניו ֶאלָּ זֶּ ִיְתבַּ

לּוָיה  ה תְּ ִמדָּ ְצָטֵרְך ֶאל טוָֹבתוֹ, ְוזוֹ  ָעֶליָה ְוֵייִטיב ְלָכל ַהמִּ ְעּתוֹ  ן דַּ ְבֵעיָניו ְוִיתֵּ

ָלל: ֶרְך כְּ סוֹד ָהרֹאׁש דֶּ ֶתר בְּ כֶּ בַּ

שֶׁאוָֹתּה ַהָחְכָמה לֹא  מוֹ  ֶתר. כְּ ִתְדֶמה ְלַמְחשֶֶׁבת ַהכֶּ ְבּתוֹ  ה - ַמְחשַׁ ִניָּ ַהשְּׁ

ִהיא ַרֲח־ ֵני שֶׁ ּה ִמפְּ ֵנס בָּ ִמיד ַלְחשֹׁב ַמֲחשָׁבוֹת טוֹבוֹת, ְוָהַרע לֹא ִיכָּ ְפסֹק תָּ תִּ

ְהֶיה ַמְח־ ִמיד תִּ ְך ָהָאָדם תָּ ָלל, כָּ י כְּ ין ְולֹא ׁשּום קֹשִׁ מּוִרים, ְוֵאין שָׁם דִּ ִמים גְּ

ִהיא סוֹד ָחְכָמה ּתוָֹרה ְקדּוָמה, ְולֹא  שֶׁ ָבר ְמכָֹער. ּוְכמוֹ  ל דָּ נּוָיה ִמכָּ פְּ ְבּתוֹ  שַׁ

ַהּתוָֹרה  ְחשֶֶׁבת  ִממַּ חּוץ  ה  ִניָּ פְּ ׁשּום  ֶאל  ִיְפֶנה  לֹא  ְך  כָּ ּתוָֹרה,  סוֹד  שָׁם  ֶיְחַסר 

ַגְדלּות ָהֵאל ּוְפֻעּלוָֹתיו ַהּטוֹבוֹת ּוְלֵהיִטיב ְוַכּיוֵֹצא. ְוַלְחשֹׁב בְּ

י  ַרבִּ ַמֲעַלת  ָהְיָתה  ְוזוֹ  ְבּתוֹ,  ַמֲחשַׁ בְּ ּוָבֵטל  ָזר  ֵנס  ִיכָּ לֹא  ָבר -  דָּ שֶׁל  ָללוֹ  כְּ

י  ה הוִֹכיחוֹ ַרבִּ מָּ ְבּתוֹ ְמָעט, כַּ י יוֵֹסי ַמֲחשַׁ ִהְפִריד ַרבִּ שֶׁ ה כְּ ְמעוֹן ַוֲחֵבָריו. ְוִהנֵּ שִׁ

ְקֵהל:  ָפָרשַׁת ַויַּ זַֹהר בְּ ְמעוֹן בַּ שִׁ

י - לחודש

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
mailto:tomerdvorayomi@gmail.com
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"בשל חשש לטעם לוואי": 

ריקול של אחד ממיצי פריגת
החברה הודיעה על איסוף בקבוקי פריגת 100% תפוזים ◆ משרד 

הבריאות עודכן בפרטים 

מ‡ פ. יוחנן
מבצעת  פריגת  חברת 
פריגת  בקבוקי  על  ריקול 
לטעם  חשש  בשל  מסוימים 
בירה  מבשלות  חברת  לוואי. 
''קיים  כי  הודיעה  בינלאומיות 
בבקבוקי  לוואי  לטעם  חשש 
תפוזים,  מיץ   100% פריגת 
מתפוזים  מקורר  מרכז  עשוי 
ליטר   2 באריזת  מתקתקים 
הרשום  התוקף  אשר  בלבד, 
על הבקבוק הוא "לשימוש עד 

    ."12/10/2019
את  עדכנה  החברה 
מהחברה  הבריאות.  משרד 
זה  מוצר  כי  "נדגיש  נמסר: 
ובמוצרים  אחרות  באריזות 
תקינים  אחרים  מתאריכים 
על  מתנצלים  אנו  לחלוטין. 
הנוחות  חוסר  ועל  התקלה 
לציבור וממשיכים לחקור את 
הסיבה לתקלה זו יחד עם זאת 
נוקטים במשנה זהירות ומבק־

שים מהציבור לא לצרוך אותו. 
למוקד  לפנות  מוזמן  הציבור 
1-800- בטלפון  הצרכנים 

.335-522
לה־ פועלת  החברה 
מהמדפים  המוצרים  את  סיר 
ודיווחה לשרות המזון במשרד 
נמשיך  תמיד  כמו  הבריאות. 
להבטיחם  כדי  הכול  לעשות 
ללקוחותינו הנאמנים שביעות 

רצון מלאה ממגוון מוצרינו".

גוגל מעבירה ייצור מסין לווייטנאם
הסכסוך הכלכלי בין ארה"ב לסין מתארך, והחברות הרב־לאומיות 

מחפשות אלטרנטיבות • הפתרון: הקמת מפעלים בדרום־מזרח אסיה 

מ‡ פ. יוחנן
להעביר  מתכננים  בגוגל 
הייצור  מערך  את  השנה  עוד 
מסין  "פיקסל"  הטלפונים  של 
ממכירות   70% לווייטנאם. 
בשנה  גוגל  של  הסמארטפונים 
כאשר   - בארה"ב  היו  שעברה 
במקום  דורג  הפיקסל  מכשיר 
הטלפונים  ברשימת  החמישי 
במ־ ביותר  הנמכרים  החכמים 

דינה. 
האמ־ הטכנולוגיה  ענקית 
השנה  למכור  מתכננת  ריקנית 
כפליים  טלפונים,  מיליון   10-8
לעומת השנה שעברה, אך עדיין 

כלל  מבין  קטן  בנתח  מדובר 
בעולם.  הנמכרים  הטלפונים 
מלבד מכשירי הפיקסל, בכוונת 
מרבית  את  מסין  להוציא  גוגל 
ייצור מוצרי החומרה המיועדים 
לשוק האמריקני, ובכלל זה הר־
מקול החכם "גוגל הום". על פי 
ישירות  נובע  המעבר  הדיווח, 
הנשיא  של  המכסים  ממדיניות 

טראמפ על סחורה מסין.
חב־ בעקבות  הולכת  גוגל 
לרבות  אחרות  טכנולוגיה  רות 
לפחות  המעבירות  ו"דל",   HP
השרתים  ייצור  ממערך   30%
והמחשבים הניידים שלהם מסין 

בדרום-מזרח  אחרות  למדינות 
אסיה על מנת לחמוק מהמכסים 
וושינגטון.  שהטילה  הכבדים 
בחברת אפל ביקשו גם הם מה־
ספקים העיקריים שלהם לבחון 
הע־ של  ההשלכות  תהיינה  מה 
ברת 15%-30% ממערך הייצור 
לעכשיו,  נכון  לסין.  מחוץ  אל 
לפחות מחצית מספקי החומרה 

של אפל ממוקמים בסין.
על  לאחרונה  שנערך  סקר 
ארה"ב- העסקית  המועצה  ידי 
סין בקרב 220 ראשי התאגידים 
כי 43%  מגלה  בעולם  הגדולים 
מסין  פעילותם  מעבירים  מהם 
מהשקעה  מראש  נמנעים  או 
אמ־ חברות  במקביל,  במדינה. 
ריקניות הגבירו את העניין בפי־
בווייטנאם,  ייצור  מערכי  תוח 
בשיעורים  וקמבודיה  אינדונזיה 

של 15%-25%. 
נכנס  האחרונים  בימים 
החדש  המכסים  סבב  לתוקפו 
של ארה"ב על סין, כאשר סחו־
מיליארד   112 בשווי  סינית  רה 
דולר מוסתה בשיעור של 15%, 
אוק־ בתחילת  ב־10%.  במקום 
סחורה  על  מכסים  יעלו  טובר 
דולר  מיליארד   250 של  סינית 

מ־25% ל־30%. 

בחסדי שמים:

פצוע הפיגוע שב להכרה מלאה
נחום נביס שנפצע אנושות בפיגוע בצומת אלעזר שב להכרה מלאה ◆ 

כך נמסר מבית החולים הדסה עין כרם

מ‡: מ. יו„
אנו־ שנפצע  נביס  נחום 
אלעזר  בצומת  בפיגוע  שות 
שב  שעבר,  בחודש  עציון  בגוש 
החולים  מבית  מלאה.  להכרה 
בני  עם  מתקשר  הוא  כי  נמסר 
ומ־ פקודות  מבצע  משפחתו, 
ואתמול  לאט,  לאט  תאושש 
נמרץ  לטיפול  מהיחידה  הועבר 
אשפוז  למחלקת  נוירוכירורגי 

רגילה.
לה־ פונה  ה-17  בן  נחום 
כשהוא  הפיגוע  ביום  דסה 
ראש  פגיעת  עם  אנוש,  במצב 
על  מיידית  נותח  הוא  חמורה. 
סמואל  ד״ר  הנוירוכירורג  ידי 
מוסקוביצ‘י והמרדים ד״ר אבו-
מורכב  בניתוח  תאמר,  ג׳אריס 

שהציל את חייו.
לצידו  השוהה  משפחתו 

כל העת מבקשת להמשיך ולה־
מבי־ ולהימנע  להחלמתו  תפלל 

וזקוק  חלש  עודנו  שכן  קורים, 
למנוחה ולטיפולים נוספים.
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 לאחר מחקר רפואי 

נסיעת מבחן בוצעה בקו 
הרכבת ירושלים-ת"א 

הצפי להפעלה לקראת סוף שנת 2019 ◆ עיכוב של שנה

מ‡ פ. יוחנן
 2019 סוף  לקראת  האם 
יחל לפעול קו הרכבת ירושלים-
נערכה  האחרונים  בימים  ת"א? 
בקו  הראשונה  המבחן  נסיעת 
רכבת  שלדברי  ירושלים-ת"א, 
ישראל, הושלמה בהצלחה. מדו־
חש־ קטר  של  ניסוי  בנסיעת  בר 
מלי בין תחנת ההגנה בתל אביב 

לתחנת נבון בירושלים.
ברכבת ישראל מציינים כי 
לסקירת  נועדה  הניסוי  "נסיעת 
ואיתור  החשמלית  התשתית 
פערים לקראת הפעלתו המלאה 
סוף  לקראת  הצפויה  הקו  של 
השנה. אז יוכלו הנוסעים ליהנות 

החלפות,  ללא  ישירה,  מנסיעה 
והמשך  אביב  ותל  ירושלים  בין 

אל ציר איילון והחוף".
המהיר  הרכבת  קו  כידוע, 
תחנת  עד  רק  פועל  מירושלים 
ירושלים- המהיר  הקו  נתב"ג. 
בסוכות  לפעול  צפוי  היה  ת"א 
2018, לאחר מכן נדחתה הפעל־
תו לפסח 2018, אולם בשל תק־
הוחלט  בקו  ונשנות  חוזרות  לות 
עד  כאמור,   – נוספת  דחייה  על 

סוף שנת 2019.
מיכאל  הרכבת  מנכ"ל 
הנסיעה  בסיום  אמר  מייקסנר 
חשוב  הישג  מהווה  זה  כי "ניסוי 
לחישמול  הלאומי  בפרויקט 

לאחר  המגיע  המסילות,  רשת 
אינטנ־ ועבודה  רבים  מאמצים 
סיבית. אני מקווה כי זוהי נקודת 
אור להמשך התקדמות הפרויקט 
והת־ הרכבות  מערכת  והובלת 
מתקדם  לעידן  בישראל  חבורה 

יותר".

אחרי הדיון בלשכת שר האוצר: 

מסתמן כי יוארך תוקף 
תמ"א 38

בדיון השתתפו הגורמים העוסקים בתחום הדיור ◆ ההחלטה הסופית 
לגבי התוכנית תתקבל במועצה הארצית בנובמבר

מ‡ פ. יוחנן
הארצית  המתאר  תוכנית 
רעידות  מפני  מבנים  לחיזוק 
ככל  תימשך   ,38 תמ"א  אדמה, 
הנראה גם אחרי מאי 2020, המו־
כך  פג.  התוכנית  תוקף  שבו  עד 
קצר  דיון  לאחר  ב"ויינט"  פורסם 
שבו השתתפו הגורמים העוסקים 

בתחום הדיור.
בסוגיה  להחליט  הסמכות   
הארצית  המועצה  בידי  נתונה  זו 
בנובמ־ שתוכנס  ולבנייה  לתכנון 
תקום  אז  עד  כי  סביר  כאשר  בר, 
לאור  זאת  עם  חדשה.  ממשלה 
שהש־ הגורמים  כל  כי  העובדה 
יש  כי  הסכימו  בישיבה,  תתפו 
כדי  התוכנית  תוקף  את  להאריך 
לספק ודאות לשוק הנדל"ן, נראה 
זו.  בעמדה  תמוך  המועצה  כי 
באשר  מחלוקת  קיימת  זאת  עם 
תהיה  שהתוכנית  הזמן  למשך 
התכנון  במינהל  כאשר  תקפה, 
בעוד  לבטלה  יש  כי  מתעקשים 

שנה וחצי מהיום, במאי 2021.
זו,  עקרונית  החלטה  מלבד 
באשר  החלטה  כל  התקבלה  לא 
תמשיך  שהתוכנית  הזמן  למשך 
מעבר  הוראות  תקפה,  להיות 
שמהבהירות כיצד יש לנהוג בת־
קופת הביניים שלאחר סיומה של 

התוכנית, האם התמ"א תבוטל או 
מדי־ תהיה  מה  וכן  תעודכן,  רק 
אם  העירונית  ההתחדשות  ניות 

תמ"א 38 תבוטל.
התכנון  מינהל  אלה  בימים 
עם  עגול  שולחן  מפגשי  מקיים 
גורמים בענף הנדל"ן, ובהם דנים 
בהתאם,   .38 לתמ"א  בחלופות 
תוכנית  מגבש  התכנון  מינהל 
סדורה ויציג אותה בפני המועצה 

הארצית. 
הנו־ כחלון,  הודעת  פי  על 

"הסכמה  הביעו  בישיבה  כחים 
עקרונית על הצורך במתן ודאות 

ובהתאם  הדיור,  ולשוק  למשק 
התמ"א  של  תוקפה  הארכת  על 
שתאפשר  נוספת  לתקופה 
אחרות  לחלופות  התארגנות 
הארצית.  המועצה  שתחליט  כפי 
בשבועות הקרובים תגובש עמדה 
ממשלתית בנושא משך הזמן שבו 
הוראות  קביעת  התמ"א,  תוארך 
וגי־ התמ"א  סיום  לאחר  מעבר 
הנוגעים  חלופיים  פתרונות  בוש 
מנת  על  עירונית  להתחדשות 
ההמ־ התכנון.  איכות  את  לשפר 

למועצה  יובאו  שיגובשו  לצות 
הארצית".

צעיר ישראלי נהרג במהלך 
טיפוס הרים בספרד

משרד החוץ הודיע שהצעיר נפל מגובה רב במהלך טיול בצפון 
המדינה

מ‡ פ. יוחנן
נהרג   22 בן  ישראלי  צעיר 
טרק  במהלך  רב  מגובה  מנפילה 
טיפוס הרים באזור העיר הואס־
הודיע  כך  ספרד,  בצפון  קה, 
משרד החוץ. בני משפחתו עוד־

כנו בדבר מותו. במשרד ציינו כי 
והמחל־ במדריד  ישראל  קונסול 
קה לישראלים בחוץ לארץ באגף 
במשרד  קונסולריים  לעניינים 

החוץ מסייעים למשפחה.
הס־ בעיתון  דיווח  פי  על 
נפל  הישראלי   ,ABC פרדי 

במהלך  מטרים   30 של  מגובה 
מפ־ ומת  אנושות  נפצע  טיפוס, 
צעיו זמן קצר לאחר מכן. מטייל 
במקום  נהרג  מקטאלוניה  נוסף 
באותו יום. סך הכל 14 בני אדם 
מצאו את מותם לאחרונה באותו 

מסלול. 
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תו לפסח 2018, אולם בשל תק־
הוחלט  בקו  ונשנות  חוזרות  לות 
עד  כאמור,   – נוספת  דחייה  על 

סוף שנת 2019.
מיכאל  הרכבת  מנכ"ל 
הנסיעה  בסיום  אמר  מייקסנר 
חשוב  הישג  מהווה  זה  כי "ניסוי 
לחישמול  הלאומי  בפרויקט 

לאחר  המגיע  המסילות,  רשת 
אינטנ־ ועבודה  רבים  מאמצים 
סיבית. אני מקווה כי זוהי נקודת 
אור להמשך התקדמות הפרויקט 
והת־ הרכבות  מערכת  והובלת 
מתקדם  לעידן  בישראל  חבורה 

יותר".

אחרי הדיון בלשכת שר האוצר: 

מסתמן כי יוארך תוקף 
תמ"א 38

בדיון השתתפו הגורמים העוסקים בתחום הדיור ◆ ההחלטה הסופית 
לגבי התוכנית תתקבל במועצה הארצית בנובמבר

מ‡ פ. יוחנן
הארצית  המתאר  תוכנית 
רעידות  מפני  מבנים  לחיזוק 
ככל  תימשך   ,38 תמ"א  אדמה, 
הנראה גם אחרי מאי 2020, המו־
כך  פג.  התוכנית  תוקף  שבו  עד 
קצר  דיון  לאחר  ב"ויינט"  פורסם 
שבו השתתפו הגורמים העוסקים 

בתחום הדיור.
בסוגיה  להחליט  הסמכות   
הארצית  המועצה  בידי  נתונה  זו 
בנובמ־ שתוכנס  ולבנייה  לתכנון 
תקום  אז  עד  כי  סביר  כאשר  בר, 
לאור  זאת  עם  חדשה.  ממשלה 
שהש־ הגורמים  כל  כי  העובדה 
יש  כי  הסכימו  בישיבה,  תתפו 
כדי  התוכנית  תוקף  את  להאריך 
לספק ודאות לשוק הנדל"ן, נראה 
זו.  בעמדה  תמוך  המועצה  כי 
באשר  מחלוקת  קיימת  זאת  עם 
תהיה  שהתוכנית  הזמן  למשך 
התכנון  במינהל  כאשר  תקפה, 
בעוד  לבטלה  יש  כי  מתעקשים 

שנה וחצי מהיום, במאי 2021.
זו,  עקרונית  החלטה  מלבד 
באשר  החלטה  כל  התקבלה  לא 
תמשיך  שהתוכנית  הזמן  למשך 
מעבר  הוראות  תקפה,  להיות 
שמהבהירות כיצד יש לנהוג בת־
קופת הביניים שלאחר סיומה של 

התוכנית, האם התמ"א תבוטל או 
מדי־ תהיה  מה  וכן  תעודכן,  רק 
אם  העירונית  ההתחדשות  ניות 

תמ"א 38 תבוטל.
התכנון  מינהל  אלה  בימים 
עם  עגול  שולחן  מפגשי  מקיים 
גורמים בענף הנדל"ן, ובהם דנים 
בהתאם,   .38 לתמ"א  בחלופות 
תוכנית  מגבש  התכנון  מינהל 
סדורה ויציג אותה בפני המועצה 

הארצית. 
הנו־ כחלון,  הודעת  פי  על 
"הסכמה  הביעו  בישיבה  כחים 
עקרונית על הצורך במתן ודאות 

ובהתאם  הדיור,  ולשוק  למשק 
התמ"א  של  תוקפה  הארכת  על 
שתאפשר  נוספת  לתקופה 
אחרות  לחלופות  התארגנות 
הארצית.  המועצה  שתחליט  כפי 
בשבועות הקרובים תגובש עמדה 
ממשלתית בנושא משך הזמן שבו 
הוראות  קביעת  התמ"א,  תוארך 
וגי־ התמ"א  סיום  לאחר  מעבר 
הנוגעים  חלופיים  פתרונות  בוש 
מנת  על  עירונית  להתחדשות 
ההמ־ התכנון.  איכות  את  לשפר 

למועצה  יובאו  שיגובשו  לצות 
הארצית".

צעיר ישראלי נהרג במהלך 
טיפוס הרים בספרד

משרד החוץ הודיע שהצעיר נפל מגובה רב במהלך טיול בצפון 
המדינה

מ‡ פ. יוחנן
נהרג   22 בן  ישראלי  צעיר 
טרק  במהלך  רב  מגובה  מנפילה 
טיפוס הרים באזור העיר הואס־
הודיע  כך  ספרד,  בצפון  קה, 
משרד החוץ. בני משפחתו עוד־

כנו בדבר מותו. במשרד ציינו כי 
והמחל־ במדריד  ישראל  קונסול 
קה לישראלים בחוץ לארץ באגף 
במשרד  קונסולריים  לעניינים 

החוץ מסייעים למשפחה.
הס־ בעיתון  דיווח  פי  על 
נפל  הישראלי   ,ABC פרדי 

במהלך  מטרים   30 של  מגובה 
מפ־ ומת  אנושות  נפצע  טיפוס, 
צעיו זמן קצר לאחר מכן. מטייל 
במקום  נהרג  מקטאלוניה  נוסף 
באותו יום. סך הכל 14 בני אדם 
מצאו את מותם לאחרונה באותו 

מסלול. 
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שלושה ימים אחרונים: בביגליס 
מעיפים מכוניות בהנחות ענק והצעות 

טרייד-אין אטרקטיביות במיוחד 
מרתון המכוניות הגדול של ביגליס לקראת החגים בעיצומו, ואתם 

מוזמנים ליהנות מחגיגת מחירים והנחות שלא יחזרו על כל הרכבים! 
אם אתם עדיין נוסעים ברכב הישן – הגיע הזמן שתקומו מהכיסא. 

בביגליס, חברת הליסינג המובילה במגזר החרדי, תיהנו גם ממהפכת 
הטרייד-אין החדשה ותוכלו להתחדש ברכב 2019 חדש מהניילונים, 
מפנק ומאובזר בתוך 40 דקות, בתנאי מימון אטרקטיביים במיוחד 

ובלי טרטורים והתרוצצויות! ועכשיו מתנה לרוכשים בימי המכירות – 
טיפולים ל-3 שנים במתנה!

בביגליס תקבלו התחייבות 
כו־ בלי  רכב  לכל  לטרייד-אין 
עוד  סופי  מחיר  קביעת  כביות!  
לפני בדיקה על בסיס מנוע, גיר 
הבדיקה  עלות  תקינים,  ושלדה 
על חשבוננו, קבלת המחיר הטוב 
סגירת  הישן,  הרכב  על  ביותר 
הישן  לרכב  ההלוואה/שעבוד 
ותיהנו כמובן מרכב חדש בעסקה 
תקבלו  אצלנו  ביותר!  המשלמת 

במקום אחד.
כל  את  מייתרת  ביגליס 
עד  שהכרתם  ההתרוצצויות 
רכב,  תקינות  בדיקות   – היום 
סוחרים,  שמאים,  שווי,  הערכות 
מכירה,  נסיעה,  מחיר,  הצעות 
שעבו־ הסדרת  בעלות,  העברת 
ניירת  תשלומים,  הסדרת  דים, 
מעכשיו  בירוקרטיה.  ואינספור 
הטרייד-אין של ביגליס ורכישת 
מקום,  באותו  הם  החדש  הרכב 
עסקת  לך  לסגור  שמאפשר  מה 
עם  ולצאת  מיידית  טרייד-אין 
בלי   – דקות  תוך  החדש  הרכב 
ועם  להתרוצץ,  בלי  טרטורים, 

חיסכון משמעותי בזמן ובכסף!
מגוון  את  תמצאו  בביגליס 

הכוללים  בארץ,  הגדול  הרכבים 
וחשמ־ היברידיים  רכבים  גם 

ליים, עם ביצועי מנוע איכותיים 
יותר המביאים לחיסכון בצריכת 
וחיישנים  טכנולוגיות  הדלק, 
הבטיחות  להגברת  מתקדמים 
יותר,  טובים  כביש  וביצועי 
חדשני  ועיצוב  אבזור  וחבילות 
הכרתם.  שלא  מפנקת  בנוחות 
הרכב  את  לכם  יתאימו  בביגליס 
המתאים בדיוק לצרכיכם – כביש 
משפחתית,  או  פרטית  שטח,  או 
בנזין  מנוע  בעלת  או  היברידית 
המושלמת  האבזור  חבילת  עם 
דלק,  צריכת  לנוחות,  עבורכם 
מנוע  ביצועי  וכמובן  וחיסכון 

איכותיים כפי שאתם צריכים.
בשבילך  יעשו  בביגליס 
הכל, כדי שתיהנה מנסיעה נוחה 
ראש  עם  חדש  ומרכב  ורגועה 
מתקיימים  המכירות  ימי  שקט. 
עד יום חמישי י"ב אלול תשע"ט 

.(12.09.19)
וקבלו  לביגליס  היכנסו  אז 
את הטוב ביותר בשבילך – בזכות 
סוכנות  ביגליס,  שלנו!  הניסיון 
יר־ רח'  ירושלים,  אלבר:  משנה 

כהנמן  רח'  ברק:  בני   ;39 מיהו 
 ,BBC 106 ורח' כנרת 4 מתחם

או בטלפון 1-700-550-650.

שר האוצר הצרפתי טוען:  
"מוטרדים כמוכם מאיראן"

לה מר אמר לכחלון: "התנאי שלנו לכל דיון - אי הגעה של איראן לנשק 
גרעיני" ◆ • שר האוצר: מתנגדים ליוזמה לארגן פגישה בין טראמפ 

לרוחאני

מ‡ פ. יוחנן
לא־ צרפת  יוזמת  רקע  על 
רגן פגישה בין נשיא ארה"ב, דו־
איראן,  נשיא  לבין  טראמפ,  נלד 
לצרפתים  הבהיר  רוחאני,  חסן 
שר  האוצר הישראלי, משה כח־
לון, כי ישראל מתנגדת לפגישה.
פורסם  היום"  ב"ישראל 
ועמיתו  כחלון  של  פגישתם  כי 
במשרד   מר,  לה  ברונו  הצרפתי 
שני  כללה  צרפת,  של  האוצר 
שדבר  הראשון  בחלק  חלקים. 
עסקו  השניים  פורסם,  קיומו 
השני  החלק  כלכליים.  בנושא 
עיניים  בארבע  התקיים  והסודי 
מקרון,  הנשיא  ביוזמת  ועסק 

להפגיש בין טראמפ לרוחאני.
בפ־ הדגיש  הצרפתי  השר 
גישה כי ארצו מחויבת לביטחון 
לכך  נחרצות  מתנגדת  ישראל, 
וכן  גרעיני  נשק  תשיג  שאיראן 
לפיתוח הטילים הבליסטיים על 
מאיראן  מוטרדים  "אנחנו  ידיה. 
לא פחות מכם והתנאי לכל דיון 
לנשק   איראן  של  הגעה  אי  הוא 

גרעיני", אמר הבכיר הצרפתי.

לדעת  כי  הוסיף  מר  לה 
ארצו הדרך לשמר שליטה במצב 
צעדים  לנקוט  מאיראן  ולמנוע 
לה־ כדי  וחד-צדדיים  קיצוניים 
גיע אל הפצצה, היא קיום פסגה 
הסכמות  וגיבוש  הנשיאים  בין 
הסכם  בהמשך  יאפשרו  שאולי 

חדש.
השיב  כחלון  שהשר  אלא 
כי אינו  יכול לקבל את הדברים. 
"איך היית מרגיש אם האיראנים 
היו אומרים  לך שהם רוצים לה־
שמיד את פריז?! והאיראנים לא 
רק אומרים אלא גם עושים. הם 
מכ־ טילים  להם  שיש  מצהירים 
מחמשים  והם  אביב  לתל  וונים 
האזור.  בכל  הטרור  ארגוני  את 
ישראל  של  כידידים  אתם  איך 
יוזמים פגישה בין הגדול שבתו־
מכינו לבין  המר שבאויבינו?!", 

אמר כחלון.
השר  הדגיש  בתגובה, 
הצרפתי כי הוא מבקש להעביר 
"הצ־ ואמר,  הרגעה   של  מסר 
לזה.  זה  להתקרב  מנסים  דדים 
נגד   אינה  אופן  בשום  הפגישה 

ישראל".
לה מר נחשב אחד האנשים 
רבי ההשפעה בצרפת אחרי הנ־
הר־ הפגישה  זו  וכי  מקרון,  שיא 
ביעית בין שני השרים שנמצאים 
כאמור,  אישיים.  ידידות  ביחסי 
הש־ פגישת  של  הראשון  חלקה 
כלכליים  בנושאים  עסק  ניים 
לבנק  ישראל  צירוף  ובראשם 
שצר־ סוכם  לפיתוח.  האסיאני 
פת תתמוך בצירוף ישראל לבנק 
את  לקדם  צפויה  ואף  האסיאני, 
שמובילה  קבוצה  לתת  צירופה 
צרפת בתוך הבנק - תנאי הכרחי 

להצטרפות לבנק.
מיסוד  על  סיכמו  השרים 
דיאלוג קבוע בין משרדי האוצר 
במט־ ישראל  ושל  צרפת  של 
רפורמות  תכנון  על  ללמוד  רה 
ממשלתיים  ומיזמים  מבניות 
הד־ את  לבחון  שונים,  בתחומי 
הקשרים  לקידום  השונות  רכים 
המ־ בין  והפיננסיים  הכלכליים 
לבעיות  בפתרונות  ולדון  דינות 
אחרים  וחסמים  רגולטוריות 

הקיימים בשני המשקים.

אותר צעיר שאיים לחצות 
את הגבול לעזה

 צעיר שמטופל פסיכיאטרית אותר באזור נתיב העשרה לאחר שאמר 
לאמו כי בכוונתו לחצות את הגבול לעזה

מ‡ פ. יוחנן
פסי־ שמטופל  צעיר   
שממול  באזור  אותר  כיאטרית, 
שהתכוון  לאחר  העשרה  נתיב 

לחצות את הגבול לרצועת עזה.
בן  בישראלי  מדובר 
מטופל  ילדותו  שמאז   ,26
שנפגע  לאחר  פסיכיאטרית 
החל  אחריו  המרדף  ממרגמה. 
במטרה לעצרו לפני שיעבור את 
הגדר לרצועת עזה. המרדף החל 
לאמו,  התקשר  שהצעיר  לאחר 
אמר לה כי הוא נמצא בנתיב הע־
שרה, ובכוונתו לחצות את הגבול 
התקשרה  האם  עזה.  לרצועת 
משטרת  ושוטרי  למשטרה,  מיד 
צה"ל,  חיילי  עם  ביחד  שדרות 
בסופם  אחריו,  בסריקות  החלו 

הוא אותר בתוך היישוב.
ב-7 בספטמבר 2014 חצה 
אברה  עזה  לרצועת  הגבול  את 
מנגיסטו, אז בן 28. מנגיסטו חצה 
את הגדר באזור חוף זיקים ומאז 
גורלו לא נודע. על פי ההערכות, 

מש־ חמאס.  ידי  על  מוחזק  הוא 
לחלק  הפכה  מנגיסטו  של  פחתו 
השבויים  להחזרת  מהמאבק 
משפחו־ עם  יחד  והנעדרים, 
הדר  ז"ל,  שאול  אורון  של  תיהם 
א-סייד,  והישאם  ז"ל  גולדין 
צעיר בדואי הסובל מסכיזופרניה 
לרצועת  הגבול  גדר  את  שחצה 

עזה באפריל 2015. 
קשה  שחולפת  שנה  "כל   
למשפחה יותר ויותר. מזה חמש 
ורק  מאוד  כואבים  אנחנו  שנים 

אילן  אמר  כך  לטוב",  מקווים 
מנ־ אברה  של  אחיו  מנגיסטו, 
בידי   2014 מאז  ששבוי  גיסטו, 
"לצער   . עזה  ברצועת  החמאס 
לא  הרבה  המשפחה,  של  הרב 
היינו  אותו.  לשחרר  כדי  נעשו 
שהממשלה  ומבקשים  רוצים 
גו־ ועם  אצל  יותר  הרבה  תפעל 
אצל  ובעיקר  רמים בינלאומיים, 
כדי  בעולם,  אדם  זכויות  ארגון 
אחי,  אברה,  לשחרורו.  להביא 

חף מפשע".
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היום: כנס רפואה והלכה במגדל העמק 
ביוזמת מחוז צפון ב'מכבי שירותי בריאות' 

מחוז  ביוזמת  והלכה  רפואה  כנס 
בה־ היום  אי"ה  יתקיים  ב'מכבי'  צפון 
שליט"א  הוראה  ומורי  רבנים  שתתפות 
בסוגיות  המשתתפים  ידונו  בוועידה   �
וב־ הפרק  שעל  הלכתיות   - רפואיות 
הר־ עולם  שבין  הקשר  לחיזוק  דרכים 
הקהילות  ורבני  הוראה  מורי  לבין  פואה 
והשכונות • בנוסף, יתקיים היום במגדל 
חיים',  'פרי  יו"ר  ע"י  קהל  קבלת  העמק 

הרב משה שלזינגר
עשרות רבנים ומורי הוראה מאזור 
רפואה  בכנס  להשתתף  צפויים  הצפון 
ביוזמת  העמק  במגדל  שייערך  והלכה 
הצפון.  מחוז  בריאות'  שירותי  'מכבי 
בשורה  הרבנים המשתתפים  ידונו  בכנס 

של סוגיות הנוגעות לרפואה והלכה.
רבני  להשתתף  צפויים  בוועידה 
הקהילות  רבני  השכונות,  רבני  ערים, 
ומורי הוראה, לצד רופאים מומחים של 
הפן  את  שיציגו  בריאות  שירותי  מכבי 
וכן  לדיון  שיועלו  הסוגיות  בכל  הרפואי 
יוצגו ממצאים חדשניים מתקדמים בעו־

לם הרפואה בהובלת מכבי.
יכבדו את נוכחותם בועידה- הגאון 
הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א- המרא 
אור",  "מגדל  מוסדות  נשיא  דאתרא, 
שליט"א  מנחם  אברהם  הרב  הגאון 
הצ־ "נר  מוסדות  נשיא  דאתרא,  המרא 

פון", הרה"ג ישראל הכהן הנדל שליט"א 
מגדל  חב"ד  קהילת  ורב  הרבי  שליח 
העמק, הרה"ג אלקנה ישראל ראש ישי־
להלכה  הרבנים  וועד  ויו"ר  אב"ד,  בה, 
שליט"א,  ברגר  נחום  הרה"ג  ברפואה, 
הרבנים  ועד  וחבר  חב"ד  קהילת  מו"צ 
עשור,  גבריאל  הרה"ג  ברפואה,  להלכה 
חיים,  תורת  קהילת  ורב  כולל  ראש 
כולל  ראש  שליט"א,  כהן  איתן  הרה"ג 
הרשב"י וחבר ועד הרבנים לרפואה והל־
כה, הרה"ג משה שלזינגר שליט"א, יו"ר 
הפו־ בתחום  רפואי  ויועץ  חיים"  "פרי 
ריות והרב משה שלזינגר, מנהל השיווק 
הנהלת  וראשי  מכבי  של  החרדי  למגזר 

מחוז צפון. 
מחוז  ראש  קאופמן,  גלית  ד"ר 
צפון: "תפיסת השירות של 'מכבי' הינה 
המ־ הרפואיים  השירותים  כלל  התאמת 
הלימה  תוך  הציבור,  לצרכי  תקדמים 
מלאה לאורחות חייהם. אך טבעי הדבר 
רפואה  ועידת  בארגון  שותפים  שנהיה 
והלכה אשר יועלו בה הסוגיות החשובות 

שעל הפרק לרווחת הציבור כולו". 
קשרי  מתאם  חמו,  בן  מרדכי  הרב 
פו־ "אנו  מוסיף:  העמק  במגדל  קהילה 
יום  ובקשר  הדוק  פעולה  בשיתוף  עלים 
בכלל  ההוראה  ומורי  הרבנים  עם  יומי 
הרב־ לבקשות  קשובים  אנו  הקהילות, 

נים להתאים את השירות לאורח החיים 
שי־ 'מכבי  הנהלת  החרדי.  המגזר  של 
המחוז  מנהלת  ובראשה  בריאות'  רותי 
ולצרכים  לבקשות  נענים  קאופמן   הגב' 
השונים מתוך תפיסת העולם של 'מכבי' 
אישי  מקצועי,  שירות  במתן  שדוגלת 
ואכפתי בכל העת ולכל אחד ואחד מח־

ברי 'מכבי' באופן אישי". 
בה־ 'מכבי'  ממשיכה  לכנס,  נוסף 
הבריאות  לקידום  הפעילויות  רחבת 
נוסף  פעולה  שיתוף  ומקיימת  בקהילה, 
יערוך  במסגרתו,  'פרי חיים',  ארגון  עם 
שליט"א  שלזינגר  משה  הרה''ג  היום 
קהל  קבלת  חיים',  'פרי  ארגון  נשיא 

הרפואי  במרכז  רפואי-הלכתי  לייעוץ 
 13 יוסף  עובדיה  הרב  ברח'  'מכבי'  של 
בתש־ כרוך  אינו  הייעוץ  העמק.  במגדל 
החולים.  קופות  כל  לחברי  ומיועד  לום, 
קבלת קהל תתקיים בין השעות -20:30
22:30, יש להירשם ולקבוע תור בטלפון 

02-5001501, שלוחה 2.

לאחר חידוש פעילות הסרכזות: 

פקחי האו"ם הגיעו לאיראן
נציגי סבא"א יבחנו את הפעילות האיראנית, בעקבות ההצהרות של 

המשטר על המשך הנסיגה מהסכם הגרעין

מ‡ פ. יוחנן
הנוספת  ההפרה  רקע  על 
על  הפיקוח   – הגרעין  הסכם  של 
הסוכנות  נציגי  נמשך:  איראן 
האו"ם  של  אטומית  לאנרגיה 
במטרה  לטהרן  הגיעו  (סבא"א) 
האיראנים  האם  מקרוב  לבדוק 
גז  בצורת  אורניום  להכניס  החלו 

לצנטריפוגות מתקדמות. 
האיראנית  הסוכנות  דובר 
קמל־ בהרוז  אטומית,  לאנרגיה 
כחודשיים  בתוך  כי  הכריז  בנדי, 
לכל היותר, צפויה מדינתו להפוך 
את כל הצנטריפוגות שבבעלותה 

למבצעיות.
הוסרו  כי  הצהיר  קמלבנדי 
התחייבה  אליהן  המגבלות  כל 
ופיתוח  לחקר  בנוגע  הסוכנות 
המתוכ־ היעדים  וכעת  הגרעין, 
עוד  בקלות.  להתבצע  יוכלו  ננים 
צנטריפו־  20 יש  כיום  כי  הוסיף 
מבצעית  לפעילות  שנכנסו  גות 
במתקני הגרעין האיראניים, ותוך 
מלאה  לפעילות  יוכנסו  חודשיים 

למעלה מ-150 נוספות.
בווינה  הסוכנות  ממטה 
נמצאים  "הפקחים  כי  נמסר 
פרט  כל  על  ידווחו  והם  באיראן 
רלבנטי למטה הסוכנות". כמו כן, 

אנשי סבא"א צפויים להיפגש עם 
הק־ בשני  האיראנים  מקביליהם 

רוב בווינה.
דיפלומטים מסרו כי איראן 
בנוגע  תשובות  לספק  מסרבת 
בע־ סבא"א  שהציבה  לשאלות 
נתניהו  רה"מ  של  החשיפה  קבות 
על "מחסן הגרעין האיראני" שבו 
האסלאמית  הרפובליקה  אחסנה 

חומר רדיואקטיבי וציוד. 
 , בטורוזבאד  באתר  מדובר 
כשנה  לפני  נתניהו  חשף  שאותו 
נכתב  בדיווח   האו"ם.  בעצרת 
הראשונה  בפעם  "מדובר  כי 
פעולה  לשתף  מסרבת  שאיראן 
עם הפיקוח של סבא"א מאז כני־
בינואר  ההסכם  של  לתוקף  סתו 

."2016

חשש לחיי אלפים 
באיי בהאמה

מספר ההרוגים מסופת ההוריקן "דוריאן" עומד רשמית על 43, אך 
עקב מספר הנעדרים הגבוה הצפי הוא לעלייה חדה

מ‡ פ. יוחנן   
"דוריאן"  ההוריקן  סופת 
שפקדה  ביותר  החזקה  הייתה 
השלווים,  הבהאמה  איי  את 
וכעת, ימים ספורים לאחר שה־
סופה "המשיכה" לכיוון ארצות 
ההרס  ממדי  וקנדה,  הברית 
הסופה,  להתבהר.  מתחילים 
כך היה ברור מההתחלה, גרמה 

לנזק חסר תקדים באיים. 
הרשמי,  ההרוגים  מספר 
נכון לשעה זו, עומד על 43, אך 
אל־ על  עומד  הנעדרים  מספר 
פים, כך שככל שהימים יתקדמו 
ההרוגים  שמספר  להניח  סביר 
ייעלה בצורה קיצונית. לצד זה, 
ונפג־ חולים  של  נוסף  גל  צפוי 
שנ־ והמחלות  מהזיהומים  עים 
גרמים, בין היתר במי השתייה, 
או  כראוי,  מטופלים  לא  ולרוב 
בכלל, עקב עומס על המרפאות 
וקושי  המקומיים  החולים  ובתי 
מב־ ציוד  בהבאת  כרגע  שקיים 

חוץ.
נמ־ באי  שלמות  שכונות 
שלמים  ושטחים  לחלוטין  חקו 
קרשים  בתים,  בפסולת  מלאים 
ואוניות.   רכבים  של  ושאריות 

וכבישים  נהרסו  מבנים  אלפי 
ונמלים הפכו להיות בלתי שמי־
כפי  אלו,  לצד  לחלוטין.  שים 
הניצולים,  אחד  זאת  שהגדיר 

כ"ריח של מוות בכל מקום".
כוחות ההצלה ואנשי הר־
ווחה מתמקדים במספר דברים 
ובראשונה,  בראש  במקביל. 
הר־ בנפגעים  הטיפול  כמובן, 
מאמץ  נעשה  במקביל  אך  בים 
נעד־ שיותר  כמה  לאתר  רב 
על  אמונים  הרווחה  אנשי  רים. 
ציוד  אחיות,  רופאים,  איתור 
הקשה  האתגר  וכמובן  רפואי 
לא־ אלו  כל  של  שינוע  ביותר, 
הרב  הנזק  נגרם  בהם  זורים 
כלל  כרגע  שלרובם  רק  ביותר, 

לא ניתן להגיע. 

את  שחצתה  הסופה, 
ופסחה  האטלנטי  האוקיינוס 
התחזקה  פלורידה,  מדינת  על 
שהגיעה לחופי  לפני  לדרגה 3 
ארצות הברית. קרוב ל-4,000 
ברצו־ מבתיהם  פונו  אדם  בני 
עת החוף סמוך לעיר צ'רלסטון 
אדם  בני  מ-200,000  ולמעלה 
בשל  החשמל  מרשת  נותקו 

הרוחות העזות. 
ההיסטורית  הנמל  בעיר 
השטפונות  פקדו  צ'רלסטון 
וכעת  הציוריים  הרחובות  את 
חוששות  המקומיות  הרשויות 
מנזק למבנים ההיסטוריים. אל 
העיר מירטל ביץ' הגיע טורנדו 
שנגרם מהסופה וגרם נזק למ־

בנים בחופי העיר. 
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היום: כנס רפואה והלכה במגדל העמק 
ביוזמת מחוז צפון ב'מכבי שירותי בריאות' 

מחוז  ביוזמת  והלכה  רפואה  כנס 
בה־ היום  אי"ה  יתקיים  ב'מכבי'  צפון 
שליט"א  הוראה  ומורי  רבנים  שתתפות 
בסוגיות  המשתתפים  ידונו  בוועידה   �
וב־ הפרק  שעל  הלכתיות   - רפואיות 
הר־ עולם  שבין  הקשר  לחיזוק  דרכים 
הקהילות  ורבני  הוראה  מורי  לבין  פואה 
והשכונות • בנוסף, יתקיים היום במגדל 
חיים',  'פרי  יו"ר  ע"י  קהל  קבלת  העמק 

הרב משה שלזינגר
עשרות רבנים ומורי הוראה מאזור 
רפואה  בכנס  להשתתף  צפויים  הצפון 
ביוזמת  העמק  במגדל  שייערך  והלכה 
הצפון.  מחוז  בריאות'  שירותי  'מכבי 
בשורה  הרבנים המשתתפים  ידונו  בכנס 

של סוגיות הנוגעות לרפואה והלכה.
רבני  להשתתף  צפויים  בוועידה 
הקהילות  רבני  השכונות,  רבני  ערים, 
ומורי הוראה, לצד רופאים מומחים של 
הפן  את  שיציגו  בריאות  שירותי  מכבי 
וכן  לדיון  שיועלו  הסוגיות  בכל  הרפואי 
יוצגו ממצאים חדשניים מתקדמים בעו־

לם הרפואה בהובלת מכבי.
יכבדו את נוכחותם בועידה- הגאון 
הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א- המרא 
אור",  "מגדל  מוסדות  נשיא  דאתרא, 
שליט"א  מנחם  אברהם  הרב  הגאון 
הצ־ "נר  מוסדות  נשיא  דאתרא,  המרא 

פון", הרה"ג ישראל הכהן הנדל שליט"א 
מגדל  חב"ד  קהילת  ורב  הרבי  שליח 
העמק, הרה"ג אלקנה ישראל ראש ישי־
להלכה  הרבנים  וועד  ויו"ר  אב"ד,  בה, 
שליט"א,  ברגר  נחום  הרה"ג  ברפואה, 
הרבנים  ועד  וחבר  חב"ד  קהילת  מו"צ 
עשור,  גבריאל  הרה"ג  ברפואה,  להלכה 
חיים,  תורת  קהילת  ורב  כולל  ראש 
כולל  ראש  שליט"א,  כהן  איתן  הרה"ג 
הרשב"י וחבר ועד הרבנים לרפואה והל־
כה, הרה"ג משה שלזינגר שליט"א, יו"ר 
הפו־ בתחום  רפואי  ויועץ  חיים"  "פרי 
ריות והרב משה שלזינגר, מנהל השיווק 
הנהלת  וראשי  מכבי  של  החרדי  למגזר 

מחוז צפון. 
מחוז  ראש  קאופמן,  גלית  ד"ר 
צפון: "תפיסת השירות של 'מכבי' הינה 
המ־ הרפואיים  השירותים  כלל  התאמת 
הלימה  תוך  הציבור,  לצרכי  תקדמים 
מלאה לאורחות חייהם. אך טבעי הדבר 
רפואה  ועידת  בארגון  שותפים  שנהיה 
והלכה אשר יועלו בה הסוגיות החשובות 

שעל הפרק לרווחת הציבור כולו". 
קשרי  מתאם  חמו,  בן  מרדכי  הרב 
פו־ "אנו  מוסיף:  העמק  במגדל  קהילה 
יום  ובקשר  הדוק  פעולה  בשיתוף  עלים 
בכלל  ההוראה  ומורי  הרבנים  עם  יומי 
הרב־ לבקשות  קשובים  אנו  הקהילות, 

נים להתאים את השירות לאורח החיים 
שי־ 'מכבי  הנהלת  החרדי.  המגזר  של 
המחוז  מנהלת  ובראשה  בריאות'  רותי 
ולצרכים  לבקשות  נענים  קאופמן   הגב' 
השונים מתוך תפיסת העולם של 'מכבי' 
אישי  מקצועי,  שירות  במתן  שדוגלת 
ואכפתי בכל העת ולכל אחד ואחד מח־

ברי 'מכבי' באופן אישי". 
בה־ 'מכבי'  ממשיכה  לכנס,  נוסף 
הבריאות  לקידום  הפעילויות  רחבת 
נוסף  פעולה  שיתוף  ומקיימת  בקהילה, 
יערוך  במסגרתו,  חיים',  'פרי  ארגון  עם 
שליט"א  שלזינגר  משה  הרה''ג  היום 
קהל  קבלת  חיים',  'פרי  ארגון  נשיא 

הרפואי  במרכז  רפואי-הלכתי  לייעוץ 
 13 יוסף  עובדיה  הרב  ברח'  'מכבי'  של 
בתש־ כרוך  אינו  הייעוץ  העמק.  במגדל 
החולים.  קופות  כל  לחברי  ומיועד  לום, 
קבלת קהל תתקיים בין השעות -20:30
22:30, יש להירשם ולקבוע תור בטלפון 

02-5001501, שלוחה 2.

לאחר חידוש פעילות הסרכזות: 

פקחי האו"ם הגיעו לאיראן
נציגי סבא"א יבחנו את הפעילות האיראנית, בעקבות ההצהרות של 

המשטר על המשך הנסיגה מהסכם הגרעין

מ‡ פ. יוחנן
הנוספת  ההפרה  רקע  על 
על  הפיקוח   – הגרעין  הסכם  של 
הסוכנות  נציגי  נמשך:  איראן 
האו"ם  של  אטומית  לאנרגיה 
במטרה  לטהרן  הגיעו  (סבא"א) 
האיראנים  האם  מקרוב  לבדוק 
גז  בצורת  אורניום  להכניס  החלו 

לצנטריפוגות מתקדמות. 
האיראנית  הסוכנות  דובר 
קמל־ בהרוז  אטומית,  לאנרגיה 
כחודשיים  בתוך  כי  הכריז  בנדי, 
לכל היותר, צפויה מדינתו להפוך 
את כל הצנטריפוגות שבבעלותה 

למבצעיות.
הוסרו  כי  הצהיר  קמלבנדי 
התחייבה  אליהן  המגבלות  כל 
ופיתוח  לחקר  בנוגע  הסוכנות 
המתוכ־ היעדים  וכעת  הגרעין, 
עוד  בקלות.  להתבצע  יוכלו  ננים 
צנטריפו־  20 יש  כיום  כי  הוסיף 
מבצעית  לפעילות  שנכנסו  גות 
במתקני הגרעין האיראניים, ותוך 
מלאה  לפעילות  יוכנסו  חודשיים 

למעלה מ-150 נוספות.
בווינה  הסוכנות  ממטה 
נמצאים  "הפקחים  כי  נמסר 
פרט  כל  על  ידווחו  והם  באיראן 
רלבנטי למטה הסוכנות". כמו כן, 

אנשי סבא"א צפויים להיפגש עם 
הק־ בשני  האיראנים  מקביליהם 

רוב בווינה.
דיפלומטים מסרו כי איראן 
בנוגע  תשובות  לספק  מסרבת 
בע־ סבא"א  שהציבה  לשאלות 
נתניהו  רה"מ  של  החשיפה  קבות 
על "מחסן הגרעין האיראני" שבו 
האסלאמית  הרפובליקה  אחסנה 

חומר רדיואקטיבי וציוד. 
 , בטורוזבאד  באתר  מדובר 
כשנה  לפני  נתניהו  חשף  שאותו 
נכתב  בדיווח   האו"ם.  בעצרת 
הראשונה  בפעם  "מדובר  כי 
פעולה  לשתף  מסרבת  שאיראן 
עם הפיקוח של סבא"א מאז כני־
בינואר  ההסכם  של  לתוקף  סתו 

."2016

חשש לחיי אלפים 
באיי בהאמה

מספר ההרוגים מסופת ההוריקן "דוריאן" עומד רשמית על 43, אך 
עקב מספר הנעדרים הגבוה הצפי הוא לעלייה חדה

מ‡ פ. יוחנן   
"דוריאן"  ההוריקן  סופת 
שפקדה  ביותר  החזקה  הייתה 
השלווים,  הבהאמה  איי  את 
וכעת, ימים ספורים לאחר שה־
סופה "המשיכה" לכיוון ארצות 
ההרס  ממדי  וקנדה,  הברית 
הסופה,  להתבהר.  מתחילים 
כך היה ברור מההתחלה, גרמה 

לנזק חסר תקדים באיים. 
הרשמי,  ההרוגים  מספר 
נכון לשעה זו, עומד על 43, אך 
אל־ על  עומד  הנעדרים  מספר 
פים, כך שככל שהימים יתקדמו 
ההרוגים  שמספר  להניח  סביר 
ייעלה בצורה קיצונית. לצד זה, 
ונפג־ חולים  של  נוסף  גל  צפוי 
שנ־ והמחלות  מהזיהומים  עים 
גרמים, בין היתר במי השתייה, 
או  כראוי,  מטופלים  לא  ולרוב 
בכלל, עקב עומס על המרפאות 
וקושי  המקומיים  החולים  ובתי 
מב־ ציוד  בהבאת  כרגע  שקיים 

חוץ.
נמ־ באי  שלמות  שכונות 
שלמים  ושטחים  לחלוטין  חקו 
קרשים  בתים,  בפסולת  מלאים 
ואוניות.   רכבים  של  ושאריות 

וכבישים  נהרסו  מבנים  אלפי 
ונמלים הפכו להיות בלתי שמי־
כפי  אלו,  לצד  לחלוטין.  שים 
הניצולים,  אחד  זאת  שהגדיר 

כ"ריח של מוות בכל מקום".
כוחות ההצלה ואנשי הר־
ווחה מתמקדים במספר דברים 
ובראשונה,  בראש  במקביל. 
הר־ בנפגעים  הטיפול  כמובן, 
מאמץ  נעשה  במקביל  אך  בים 
נעד־ שיותר  כמה  לאתר  רב 
על  אמונים  הרווחה  אנשי  רים. 
ציוד  אחיות,  רופאים,  איתור 
הקשה  האתגר  וכמובן  רפואי 
לא־ אלו  כל  של  שינוע  ביותר, 
הרב  הנזק  נגרם  בהם  זורים 
כלל  כרגע  שלרובם  רק  ביותר, 

לא ניתן להגיע. 

את  שחצתה  הסופה, 
ופסחה  האטלנטי  האוקיינוס 
התחזקה  פלורידה,  מדינת  על 
שהגיעה לחופי  לפני  לדרגה 3 
ארצות הברית. קרוב ל-4,000 
ברצו־ מבתיהם  פונו  אדם  בני 
עת החוף סמוך לעיר צ'רלסטון 
אדם  בני  מ-200,000  ולמעלה 
בשל  החשמל  מרשת  נותקו 

הרוחות העזות. 
ההיסטורית  הנמל  בעיר 
השטפונות  פקדו  צ'רלסטון 
וכעת  הציוריים  הרחובות  את 
חוששות  המקומיות  הרשויות 
מנזק למבנים ההיסטוריים. אל 
העיר מירטל ביץ' הגיע טורנדו 
שנגרם מהסופה וגרם נזק למ־

בנים בחופי העיר. 
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שתחדש עלינו
שנה חדשה בפתח, זה הזמן לשינוי במראה הבית שיכניס 

אווירה רעננה ומלאת אנרגיות. באיקאה נחתו מגוון פריטים 
חדשים שיחדשו לכם את מראה הבית במספר צעדים 

פשוטים. והפעם, פריטים לשדרוג מראה הסלון:

KARREB�K  שטיח כניסה
טבעי
₪ 39

זכו־ דלתות  עם  אחסון  קומבינציית 
 BESTA כית

שחור-חום   Hanviken/Sindvik
זכוכית שקופה
₪ 1,710

ע' 40 ס"מ  ג' 192 ס"מ  ר' 120 ס"מ
 KIVIK ספה תלת-מושבית

עם שזלונג/Orrsta אדום
₪ 3,190

VITTSJO  שולחן קפה
לבן/זכוכית

₪ 250

KAFFEB�NA  אגרטל קישוט
במבוק
₪ 125

נ' 45 ס"מ
UTV�NDIG  קערה דקורטיבית

צבע פליז
₪ 69

נ' 32 ס"מ
רשימת הסניפים: 

נתניה:  רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת 
עס־ מרכז   1 היוזמה  רח'  ראשל"צ:   פולג. 
אתא:  קריית  פלמחים.  כביש  שורק  קים  
רחוב תפוצות ישראל (דרך חיפה 52 קריית 

אתא(. באר שבע: הירדן 24.

בלעדי ליום הבחירות: רכבי 'אלדן' 
במחירים מיוחדים

ייחודי  מבצע  משיקה  'אלדן' 
לה־ אתכם  ומזמינה  הבחירות,  ליום 
שממליצים  מהלקוחות  ל90%  צטרף 
על אלדן, וליהנות ממגוון רחב של כלי 
רכב במחירים מיוחדים וחסרי תקדים 
ראשונה,  מיד  רכבים  מבחר  הכוללים 
ולי־ קילומטר"  "אפס  חדשים  רכבים 
התש־ אפשרויות  פרטי.  תפעולי  סינג 
וכוללות  במיוחד,  נוחות  ב'אלדן'  לום 
פתרונות טרייד אין, ועד 100% מימון. 
ביום  הפתוחים  הסניפים  רשימת  את 

הבוחר, ניתן לברר בטלפון 3003*.
באלדן מציינים כי כל מי שרוכש 
שקט  בטוחה,  מקניה  נהנה  באלדן  רכב 
"הקניה  מדיניות  הוגן.  ומחיר  נפשי 
תעודת  כוללת  "אלדן",  של  הבטוחה" 

זהות לרכב – שקיפות מלאה לפעולות 
תקופ־ טיפולים  כולל  ברכב,  שנעשו 
אלדן  מבחן  וביקורות,  תיקונים  תיים, 
תיקון  חיצוני,  במכון  קנייה  בדיקת   –
וניקיון  ומכניים  בטיחותיים  ליקויים 
המנוע  על   – מורחבת  ואחריות  כללי 
ברכב  העיקריים  המכלולים  ועשרת 
מדי־ עם  עצמית.  השתתפות  כל  וללא 
ניות כזו, לא פלא ש-90 אחוז מלקוחות 
החברה לא רק מרוצים מהשירות אלא 
אלדן  על  לחבריהם  להמליץ  מבטיחים 

כחברה הטובה ביותר לרכישת רכב.
בנוסף אלדן מציעה לכם את שי־
רות "לא מתאים לך? תחזיר!". לוקחים 
נוסעים,  בודקים,  החדש,  הרכב  את 
 – לכם  מתאים  לא  הוא  ואם  מתנסים 

פשוט מחזירים ומשלמים דמי שכירות 
מינימליים על ימי השימוש ברכב בלבד 

(בכפוף לתנאי המימוש והזכאות).
הליסינג  חברת  הינה  'אלדן' 
מזה  במשק  מהמובילות  וההשכרה 
עשרות  מפעילה  החברה  שנה.  כ-50 
באמצעות  דגמים  במגוון  רכבים  אלפי 
ומעסי־ הארץ  ברחבי  סניפים  עשרות 
דגש  שמה  החברה  עובדים.  מאות  קה 
דופן  יוצאת  שירות  חווית  הענקת  על 
ללקוחותיה, ללא סוכנים או מתווכים, 
ומקצועיות  איכות  סטנדרט  פי  ועל 

גבוהים ביותר.
הבחירות  ליום  בתוקף  המבצע 
ובכפוף   , אלול  י"ז  שלישי,  יום  בלבד, 

לתקנון.
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עושים תשובה מסביב לגלובוס: 

אלפים משתתפים בעצרות הסליחות של 'הידברות' 
בקהילות היהודיות בצרפת ובקנדה   

־ ם, קּום ְקָרא בְּ ָך ִנְרדָּ ן ָאָדם ַמה לְּ בֶּ
ַתֲחנּוִנים: המחזה המרגש חוזר על עצמו 
רבבות   – אלול  חודש  במהלך  שנה  מדי 
נוהרים  מאמינים  בני  מאמינים  יהודים 
ואמירת  התעוררת  לעצרות  ערב  מדי 
כך  הבעל"ט.  הדין  יום  לקראת  סליחות 
בכל  מדינות  בעשרות  גם  וכך  בישראל 
רחבי העולם. השפה אמנם שונה ממקום 
אחיד,  לא  הוא  גם  האוויר  מזג  למקום, 
היהודי  הלב  אך  מאוד,  מגוון  הקהל 
מאוחד ומכוון לשמיים, להתקרב לבורא 
עולם כאשר המלך בשדה, ולשוב בתשו־

בה שלימה בימי הרחמים והסליחות. 
ארוכת  מסורת  הידברות  לארגון 
במהלך  סליחות  עצרות  קיום  של  שנים 
הארץ ובקהילות  רחבי  בכל  אלול  חודש 
בהוראת  השנה,  אולם  בעולם.  יהודיות 
להר־ הוחלט  שליט"א,  ישראל  גדולי 
הפעילות  מניפת  את  משמעותית  חיב 
בקרב יהדות התפוצות, כאשר לצד שבע 
מאות ! כנסי סליחות ואירועי התעוררת 
רחבי  בכל  החודש  במהלך  שיתקיימו 
התעוררת  מסע  הארגון  מוביל  הארץ, 
פעי־ מאות  בהשתתפות  עולם,  חובק 
רבני  ובהובלת  לוגיסטיים,  וצוותים  לים 
'הידברות' בראשות הרה"ג רבי זמיר כהן 

שליט"א. 
כך למשל יערוך 'הידברות' בצרפת 
 ! ושמונה  משלושים  פחות  לא  ובקנדה 

כנסי התעוררות וסליחות במהלך חודש 
מכל  רבים  אלפים  בהשתתפות  אלול, 
יתקיימו  בצרפת  היהודיות.  הקהילות 
ליאון,  מרסיי,  בפריז,  התעוררות  כנסי 
הרה"ג  המקובל  במעמד  שטרסבורג, 
יהודה  הרה"ג  והמקובל  בצרי  יצחק 
פטאיה, יחד עם רבני הקהילות במקום. 

עמלים  בצרפת  הידברות  פעילי 
הס־ עצרות  ארגון  על  ארוכים  שבועות 
ליחות במהלך חודש אלול, כאשר השנה 
בהש־ לנשים,  ענק  עצרות  יתקיימו  אף 
הכנס  מזרחי.  ימימה  הרבנית  תתפות 
הראשון יתקיים באולם הניו פורט בעיר 
ולמח־ אלול,  י"ח  רביעי,  ביום  מרסיי 
הפלמרה  במתחם  נוסף  כנס  יתקיים  רת 

בפריז. 
צרפת  מחלקת  מנהל  מימון,  ארז 
למסע  ההיערכות  על  מספר  בהידברות, 
ברצפת ובקנדה:  זכינו ב"ה לארגן מסע 
קהילות  בעשרות  וסליחות  התעוררות 
חודש  לקראת  ובקנדה  בצרפת  יהודיות 
אלול, ימים בהם כל לב יהודי צמא לקחת 
עוד חיזוק. זאת לצד מסעות התעוררות 
אחרות  במדינות  אלו  בימים  הנערכים 
בהובלת רבני הידברות. כאן בצרפת הג־
הכותרת  גולת  כאשר  מיוחד,  לסבב  ענו 
ומרכזיים,  גדולים  אירועים  שלושה  הם 

בהשתתפות אלפים רבים בעז"ה". 
של  השקיקה  על  מספר  מימון 

הפניות  ועל  לשיעורים,  צרפת  יהודי 
הרבות שהארגון מקבל בכל פעם מחדש, 
בבקשה להביא עוד ועוד רבנים לשיעו־
"רק  והתעוררות.  חיזוק  וכנסי  תורה  רי 
שבתות  עשרות  קיימנו  האחרונה  בשנה 
חיזוק, אירועים, כנסים וחוגי בית בקרב 
הש־ בהם  בצרפת,  היהודית  הקהילה 
תתפו למעלה מעשרת אלפים איש. עלון 
השבת של הידברות יוצא כעת גם בשפה 
הצרפתית, ובנוסף הדפסנו עשרות ספרי 
קודש וחוברות יהדות בצרפתית. אנחנו 
בצרפת  היהודים  לרשות  מעמידים  גם 

מאות הרצאות טובי המרצים במגוון נו־
שאים תורניים והלכתיים", אומר מימון.
מת־ ובקנדה,  בצרפת  המסע  לצד 
קיימים בימים אלו, כאמור, מסעות הת־
העולם.  ברחבי  שונות  במדינות  עוררות 
למסע  ב'הידברות'  נערכים  אלו  בימים 
הרה"ג  בראשות  שיתקיים  מיוחד  רוחני 
רבות  במדינות  שליט"א,  כהן  זמיר  רבי 
הנוראים  הימים  לקראת  ארה"ב  ברחבי 
יהודים  אלפי  ובהשתתפות  הבעל"ט, 
מקיימים  גם  כך  והחוגים.  העדות  מכל 
פעילי הארגון מסע התעוררות וסליחות 
קונג,  הונג  ובעיר  אוסטרליה  בסינגפור, 

בהובלת הרב יצחק פנגר שליט"א. 
מד־ השונות  'הידברות'  במחלקות 
חריג  פניות  עומס  על  השנה  גם  ווחים 
כתוצאה  היתר  בין  אלול,  חודש  במהלך 
מהמ־ רבים  כאשר  הסליחות,  מעצרות 
מתחזקים  התפילה  במעמדי  שתתפים 
ליהדות  להתקרב  ומבקשים  ברוחניות 
ומצוות  תורה  חיי  על  יותר  ולשמוע 
כל  מנווטים  המסורים  הפעילים  בס"ד. 
במ־ המתאימה,  במחלקה  ליעדה  פנייה 
טרה להבטיח שכל נשמה יהודית תקבל 
בדרכה  הסיוע  ואת  הראוי  המענה  את 

חזרה הביתה, לחיק היהדות הנאמנה.  

מתנה טובה ומתוקה
לרגל השנה החדשה ותקופת החגים שבפתח, דבי וולף 
מזמינה אותך להיכנס לאחד מסניפי דבי וולף וליהנות 

ממבחר מתנות מתוקות לשנה יפה במיוחד:

מתנה   ₪  1000
טיפו־ חבילת  ברכישת 
בלייזר,  שיער  הסרת  לי 
המו־ מעלות  הנחה   40%
הקו־ מממוצרי  השני  צר 
פנים  טיפול  סמטיקה, 
בס־ מתנה  באולטראסאונד 
פנים,  טיפולי  חבילת  גירת 
מתנה  אחד  בוטוקס  טיפול 
טיפולי  חבילת  בהזמנת 
בוטוקס, ו- מתנה לחג לכל 

לקוחה!
האסתטי־ במרפאות 
קה של דבי וולף בבני ברק, 
עלית,  ומודיעין  ירושלים 
מקצועי  צוות  לך  מחכה 
כדי  הכל  שיעשה  ומסור 
המק־ המענה  את  לך  לתת 
בשבי־ והנכון  הטוב  צועי, 
המתקדם  המכשור  עם  לך, 
בטכנולוגיות  עולם,  ביותר 
ובליווי  כאב  ללא  חדישות 

רפואי צמוד.
השונות:  במחלקות 
מחלקת  הטיפוח,  מחלקת 
והמחלקה  שיער  הסרת 

הרפואית, מוצעים לך מגוון 
ואס־ יופי  טיפולי  של  רחב 
שונות  בטכניקות  תטיקה 
המותאמות לך באופן אישי 
אפיל־ לייזר,  טיפולי  כגון: 

ציה, הזרקות מילוי, טיפולי 
טי־ מזותרפיה,  פיל,  ג'ט 

פתרונות  ומגוון  פנים  פולי 
נמשים,  כגון:  עור  לבעיות 
פיגמנטציה, קמטים, אקנה, 
אדמומיות  נימים,  צלקות, 

ועוד.
שת־ לפני  רגע  אז 
קחי  מגיעה,  החגים  קופת 
לאחת  הכנסי  רגע,  לעצמך 
של  האסתטיקה  ממרפאות 

משרות  ותיהני  וולף  דבי 
בינלאומי  בסטנדרט  נפלא 
במחי־ מדהימות  ותוצאות 

אתם  לפתוח  שתענוג  רים 
שנה חדשה. 

להירשם  הזדרזו 
החג:  לפני  תור  ולהזמין 

 1-700-500-401
מחכות לך ב-3 סניפי 

'דבי וולף':
ועול־ עם  ירושלים - 

מו 3 (כנפי נשרים)
עקיבא  ר'  ברק -  בני 

74 קומה א'
 - עילית  מודיעין 

מרכז קסם

כיצד תדעו שילדיכם מקבל בגן את 
התזונה הראויה לפעוט בגילו?

רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית מטרנה:

החדשה,  הלימודים  שנת  לרגל 
לבדיקת  טיפים  מספר  מציגה  מטרנה 

התפריט בגן הילדים:
חשו־ ילדינו  שתזונת  ספק  אין 
ולהתפתחות  לבריאות  לגדילה,  בה 
פלא  זה  אין  ולכן,  שלהם,  התקינה 
מאחר  ההורים.  ללב  קרוב  שהנושא 
ביום  רבות  שעות  מבלים  והילדים 
הק־ ובעיקר  החינוכיות,  במסגרות 

מספר  שם  אוכלים  שאף  טנטנים 
הם  מה  ונכיר  שנדע  חשוב  ארוחות, 

אוכלים. 
מבעבר:  יותר  קל  העניין  היום 
צוותי  בקרב  מודעות  יותר  הרבה  יש 
למס־ שמייעצות  דיאטניות  החינוך, 
משרד  של  והנחיות  החינוכיות  גרות 
תזונה  קידום  שמטרתן  הבריאות 
נאותה, רכישת דפוסי אכילה בריאים 
ההנחיות  כרוניות.  מחלות  ומניעת 
תפריט  של  החשיבות  את  מדגישות 
תוספת  ללא  ומגוון,  מאוזן  בריא, 
או  מעובד  מזון  מרק,  אבקות  סוכר, 
ולא  מים  שתיית  על  הקפדה  מטוגן, 
מלאים.  ודגנים  ממותקת,  שתייה 
שעובדי  היא  ההמלצות  אחת  בנוסף, 
וכך  הילדים  עם  יחד  יאכלו  ההוראה 

ישמשו כמודל ודוגמא אישית לדפוסי 
הילדים  את  ילוו  וגם  בריאים,  אכילה 

באופן צמוד בזמן האוכל.
ארוחת הבוקר

בדקו את מגוון הממרחים המו־
צעים לבחירת הילדים, האם יש מגוון 
רחב המאפשר לכל ילד לבחור את מה 
שהוא אוהב וגם לגוון בכל יום. כדאי 
כמו:  ממרחים  יכלול  שהמגוון  מאד 
חומוס,  אבוקדו,  חביתה,  טונה,  סלט 

טחינה.
הבו־ ארוחת  ההנחיות  ע"פ 
עם  לכריך  בנוסף  לכלול,  צריכה  קר 
לספק  מנת  על  חלב  מוצר  גם  ממרח, 
תקינה  לגדילה  החשוב  סידן,  לילדים 
שיש  ודאו  לפיכך,  העצמות.  ולחיזוק 

גם גבינה לבנה או קוטג' 5%, יוגורט, 
חלב וכו'.

מומלץ לוודא שיש בנוסף היצע 
שמ־ וכן  סלט,  או  חתוכים  ירקות  של 
מגישים  ולא  שונים  ירקות  בין  גוונים 

כל יום את אותו הירק. 
ארוחת הצהריים 

פי  על  היום  שנחשב  התפריט 
מבוסס  ביותר,  כטוב  בריאות  גורמי 
העשירה  תיכונית  הים  הדיאטה  על 
מי־ וקטניות,  דגנים  פירות,  בירקות, 

עוט של בשר בקר ויותר עוף ודגים.
הוא  החשובים  העקרונות  אחד 
גיוון במזונות, כך שבכל יום ניתן לה־
אחר  ומגוון  אחרת,  עיקרית  מנה  ציע 

של ירקות ותוספות.
בגנים  הנפוצים  המנהגים  אחד 
המבוססת  מנחה  ארוחת  הגשת  הוא 
שהממרח  כדאי  כלשהו.  כריך  על 
כב־ שוקולד  ממרח  יהיה  לא  המוצע 
רירת המחדל, אלא יכללו גם אופציות 
חומוס,  טחינה,  כמו  יותר  בריאות 
ממרח תמרים או חלבה. בנוסף לכריך 
לפחות  בין  ולגוון  פרי,  גם  להגיש  יש 

3 סוגי פירות שונים במהלך השבוע.
בברכת שנת לימודים מוצלחת!

mailto:ln@shaharit.com
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

עושים תשובה מסביב לגלובוס: 

אלפים משתתפים בעצרות הסליחות של 'הידברות' 
בקהילות היהודיות בצרפת ובקנדה   

־ ם, קּום ְקָרא בְּ ָך ִנְרדָּ ן ָאָדם ַמה לְּ בֶּ
ַתֲחנּוִנים: המחזה המרגש חוזר על עצמו 
רבבות   – אלול  חודש  במהלך  שנה  מדי 
נוהרים  מאמינים  בני  מאמינים  יהודים 
ואמירת  התעוררת  לעצרות  ערב  מדי 
כך  הבעל"ט.  הדין  יום  לקראת  סליחות 
בכל  מדינות  בעשרות  גם  וכך  בישראל 
רחבי העולם. השפה אמנם שונה ממקום 
אחיד,  לא  הוא  גם  האוויר  מזג  למקום, 
היהודי  הלב  אך  מאוד,  מגוון  הקהל 
מאוחד ומכוון לשמיים, להתקרב לבורא 
עולם כאשר המלך בשדה, ולשוב בתשו־

בה שלימה בימי הרחמים והסליחות. 
ארוכת  מסורת  הידברות  לארגון 
במהלך  סליחות  עצרות  קיום  של  שנים 
הארץ ובקהילות  רחבי  בכל  אלול  חודש 
בהוראת  השנה,  אולם  בעולם.  יהודיות 
להר־ הוחלט  שליט"א,  ישראל  גדולי 
הפעילות  מניפת  את  משמעותית  חיב 
בקרב יהדות התפוצות, כאשר לצד שבע 
מאות ! כנסי סליחות ואירועי התעוררת 
רחבי  בכל  החודש  במהלך  שיתקיימו 
התעוררת  מסע  הארגון  מוביל  הארץ, 
פעי־ מאות  בהשתתפות  עולם,  חובק 
רבני  ובהובלת  לוגיסטיים,  וצוותים  לים 
'הידברות' בראשות הרה"ג רבי זמיר כהן 

שליט"א. 
כך למשל יערוך 'הידברות' בצרפת 
 ! ושמונה  משלושים  פחות  לא  ובקנדה 

כנסי התעוררות וסליחות במהלך חודש 
מכל  רבים  אלפים  בהשתתפות  אלול, 
יתקיימו  בצרפת  היהודיות.  הקהילות 
ליאון,  מרסיי,  בפריז,  התעוררות  כנסי 
הרה"ג  המקובל  במעמד  שטרסבורג, 
יהודה  הרה"ג  והמקובל  בצרי  יצחק 
פטאיה, יחד עם רבני הקהילות במקום. 

עמלים  בצרפת  הידברות  פעילי 
הס־ עצרות  ארגון  על  ארוכים  שבועות 
ליחות במהלך חודש אלול, כאשר השנה 
בהש־ לנשים,  ענק  עצרות  יתקיימו  אף 
הכנס  מזרחי.  ימימה  הרבנית  תתפות 
הראשון יתקיים באולם הניו פורט בעיר 
ולמח־ אלול,  י"ח  רביעי,  ביום  מרסיי 
הפלמרה  במתחם  נוסף  כנס  יתקיים  רת 

בפריז. 
צרפת  מחלקת  מנהל  מימון,  ארז 
למסע  ההיערכות  על  מספר  בהידברות, 
ברצפת ובקנדה:  זכינו ב"ה לארגן מסע 
קהילות  בעשרות  וסליחות  התעוררות 
חודש  לקראת  ובקנדה  בצרפת  יהודיות 
אלול, ימים בהם כל לב יהודי צמא לקחת 
עוד חיזוק. זאת לצד מסעות התעוררות 
אחרות  במדינות  אלו  בימים  הנערכים 
בהובלת רבני הידברות. כאן בצרפת הג־
הכותרת  גולת  כאשר  מיוחד,  לסבב  ענו 
ומרכזיים,  גדולים  אירועים  שלושה  הם 

בהשתתפות אלפים רבים בעז"ה". 
של  השקיקה  על  מספר  מימון 

הפניות  ועל  לשיעורים,  צרפת  יהודי 
הרבות שהארגון מקבל בכל פעם מחדש, 
בבקשה להביא עוד ועוד רבנים לשיעו־
"רק  והתעוררות.  חיזוק  וכנסי  תורה  רי 
שבתות  עשרות  קיימנו  האחרונה  בשנה 
חיזוק, אירועים, כנסים וחוגי בית בקרב 
הש־ בהם  בצרפת,  היהודית  הקהילה 
תתפו למעלה מעשרת אלפים איש. עלון 
השבת של הידברות יוצא כעת גם בשפה 
הצרפתית, ובנוסף הדפסנו עשרות ספרי 
קודש וחוברות יהדות בצרפתית. אנחנו 
בצרפת  היהודים  לרשות  מעמידים  גם 

מאות הרצאות טובי המרצים במגוון נו־
שאים תורניים והלכתיים", אומר מימון.
מת־ ובקנדה,  בצרפת  המסע  לצד 
קיימים בימים אלו, כאמור, מסעות הת־
העולם.  ברחבי  שונות  במדינות  עוררות 
למסע  ב'הידברות'  נערכים  אלו  בימים 
הרה"ג  בראשות  שיתקיים  מיוחד  רוחני 
רבות  במדינות  שליט"א,  כהן  זמיר  רבי 
הנוראים  הימים  לקראת  ארה"ב  ברחבי 
יהודים  אלפי  ובהשתתפות  הבעל"ט, 
מקיימים  גם  כך  והחוגים.  העדות  מכל 
פעילי הארגון מסע התעוררות וסליחות 
קונג,  הונג  ובעיר  אוסטרליה  בסינגפור, 

בהובלת הרב יצחק פנגר שליט"א. 
מד־ השונות  'הידברות'  במחלקות 
חריג  פניות  עומס  על  השנה  גם  ווחים 
כתוצאה  היתר  בין  אלול,  חודש  במהלך 
מהמ־ רבים  כאשר  הסליחות,  מעצרות 
מתחזקים  התפילה  במעמדי  שתתפים 
ליהדות  להתקרב  ומבקשים  ברוחניות 
ומצוות  תורה  חיי  על  יותר  ולשמוע 
כל  מנווטים  המסורים  הפעילים  בס"ד. 
במ־ המתאימה,  במחלקה  ליעדה  פנייה 

טרה להבטיח שכל נשמה יהודית תקבל 
בדרכה  הסיוע  ואת  הראוי  המענה  את 

חזרה הביתה, לחיק היהדות הנאמנה.  

מתנה טובה ומתוקה
לרגל השנה החדשה ותקופת החגים שבפתח, דבי וולף 
מזמינה אותך להיכנס לאחד מסניפי דבי וולף וליהנות 

ממבחר מתנות מתוקות לשנה יפה במיוחד:

מתנה   ₪  1000
טיפו־ חבילת  ברכישת 
בלייזר,  שיער  הסרת  לי 
המו־ מעלות  הנחה   40%
הקו־ מממוצרי  השני  צר 
פנים  טיפול  סמטיקה, 
בס־ מתנה  באולטראסאונד 
פנים,  טיפולי  חבילת  גירת 
מתנה  אחד  בוטוקס  טיפול 
טיפולי  חבילת  בהזמנת 
בוטוקס, ו- מתנה לחג לכל 

לקוחה!
האסתטי־ במרפאות 
קה של דבי וולף בבני ברק, 
עלית,  ומודיעין  ירושלים 
מקצועי  צוות  לך  מחכה 
כדי  הכל  שיעשה  ומסור 
המק־ המענה  את  לך  לתת 
בשבי־ והנכון  הטוב  צועי, 
המתקדם  המכשור  עם  לך, 
בטכנולוגיות  עולם,  ביותר 
ובליווי  כאב  ללא  חדישות 

רפואי צמוד.
השונות:  במחלקות 
מחלקת  הטיפוח,  מחלקת 
והמחלקה  שיער  הסרת 

הרפואית, מוצעים לך מגוון 
ואס־ יופי  טיפולי  של  רחב 
שונות  בטכניקות  תטיקה 
המותאמות לך באופן אישי 
אפיל־ לייזר,  טיפולי  כגון: 
ציה, הזרקות מילוי, טיפולי 
טי־ מזותרפיה,  פיל,  ג'ט 
פתרונות  ומגוון  פנים  פולי 
נמשים,  כגון:  עור  לבעיות 
פיגמנטציה, קמטים, אקנה, 
אדמומיות  נימים,  צלקות, 

ועוד.
שת־ לפני  רגע  אז 
קחי  מגיעה,  החגים  קופת 
לאחת  הכנסי  רגע,  לעצמך 
של  האסתטיקה  ממרפאות 

משרות  ותיהני  וולף  דבי 
בינלאומי  בסטנדרט  נפלא 
במחי־ מדהימות  ותוצאות 
אתם  לפתוח  שתענוג  רים 

שנה חדשה. 
להירשם  הזדרזו 
החג:  לפני  תור  ולהזמין 

 1-700-500-401
מחכות לך ב-3 סניפי 

'דבי וולף':
ועול־ עם  ירושלים - 

מו 3 (כנפי נשרים)
עקיבא  ר'  ברק -  בני 

74 קומה א'
 - עילית  מודיעין 

מרכז קסם

כיצד תדעו שילדיכם מקבל בגן את 
התזונה הראויה לפעוט בגילו?

רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית מטרנה:

החדשה,  הלימודים  שנת  לרגל 
לבדיקת  טיפים  מספר  מציגה  מטרנה 

התפריט בגן הילדים:
חשו־ ילדינו  שתזונת  ספק  אין 
ולהתפתחות  לבריאות  לגדילה,  בה 
פלא  זה  אין  ולכן,  שלהם,  התקינה 
מאחר  ההורים.  ללב  קרוב  שהנושא 
ביום  רבות  שעות  מבלים  והילדים 
הק־ ובעיקר  החינוכיות,  במסגרות 
מספר  שם  אוכלים  שאף  טנטנים 
הם  מה  ונכיר  שנדע  חשוב  ארוחות, 

אוכלים. 
מבעבר:  יותר  קל  העניין  היום 
צוותי  בקרב  מודעות  יותר  הרבה  יש 
למס־ שמייעצות  דיאטניות  החינוך, 
משרד  של  והנחיות  החינוכיות  גרות 
תזונה  קידום  שמטרתן  הבריאות 
נאותה, רכישת דפוסי אכילה בריאים 
ההנחיות  כרוניות.  מחלות  ומניעת 
תפריט  של  החשיבות  את  מדגישות 
תוספת  ללא  ומגוון,  מאוזן  בריא, 
או  מעובד  מזון  מרק,  אבקות  סוכר, 
ולא  מים  שתיית  על  הקפדה  מטוגן, 
מלאים.  ודגנים  ממותקת,  שתייה 
שעובדי  היא  ההמלצות  אחת  בנוסף, 
וכך  הילדים  עם  יחד  יאכלו  ההוראה 

ישמשו כמודל ודוגמא אישית לדפוסי 
הילדים  את  ילוו  וגם  בריאים,  אכילה 

באופן צמוד בזמן האוכל.
ארוחת הבוקר

בדקו את מגוון הממרחים המו־
צעים לבחירת הילדים, האם יש מגוון 
רחב המאפשר לכל ילד לבחור את מה 
שהוא אוהב וגם לגוון בכל יום. כדאי 
כמו:  ממרחים  יכלול  שהמגוון  מאד 
חומוס,  אבוקדו,  חביתה,  טונה,  סלט 

טחינה.
הבו־ ארוחת  ההנחיות  ע"פ 
עם  לכריך  בנוסף  לכלול,  צריכה  קר 
לספק  מנת  על  חלב  מוצר  גם  ממרח, 
תקינה  לגדילה  החשוב  סידן,  לילדים 
שיש  ודאו  לפיכך,  העצמות.  ולחיזוק 

גם גבינה לבנה או קוטג' 5%, יוגורט, 
חלב וכו'.

מומלץ לוודא שיש בנוסף היצע 
שמ־ וכן  סלט,  או  חתוכים  ירקות  של 
מגישים  ולא  שונים  ירקות  בין  גוונים 

כל יום את אותו הירק. 
ארוחת הצהריים 

פי  על  היום  שנחשב  התפריט 
מבוסס  ביותר,  כטוב  בריאות  גורמי 
העשירה  תיכונית  הים  הדיאטה  על 
מי־ וקטניות,  דגנים  פירות,  בירקות, 

עוט של בשר בקר ויותר עוף ודגים.
הוא  החשובים  העקרונות  אחד 
גיוון במזונות, כך שבכל יום ניתן לה־
אחר  ומגוון  אחרת,  עיקרית  מנה  ציע 

של ירקות ותוספות.
בגנים  הנפוצים  המנהגים  אחד 
המבוססת  מנחה  ארוחת  הגשת  הוא 
שהממרח  כדאי  כלשהו.  כריך  על 
כב־ שוקולד  ממרח  יהיה  לא  המוצע 
רירת המחדל, אלא יכללו גם אופציות 
חומוס,  טחינה,  כמו  יותר  בריאות 
ממרח תמרים או חלבה. בנוסף לכריך 
לפחות  בין  ולגוון  פרי,  גם  להגיש  יש 

3 סוגי פירות שונים במהלך השבוע.
בברכת שנת לימודים מוצלחת!
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נוח בכיס שלנו:

עם פתיחת שנת הלימודים ולקראת חגי תשרי – שלל הטבות ב"מרכנתיל 
סמייל" למשלמים בכרטיס אשראי מרכנתיל 

 בנק מרכנתיל מחדש ומרחיב את מגוון ההטבות וההנחות במסגרת תוכנית "מרכנתיל סמייל" ללקוחותיו המחזיקים כרטיס אשראי של הבנק. 
הלקוחות בעלי כרטיס אשראי של הבנק משויכים אוטומטית לתוכנית ההטבות ונהנים משלל הנחות והטבות צרכניות במגוון רחב של רשתות 

בפריסה ארצית. התוכנית חובקת ענפים מגוונים וביניהם: רשתות בענף המזון, אופנה והנעלה, לימודים, מוצרים לבית ולמשפחה ועוד. 

בתקופה זו של תחילת שנת הלימו־
דים ולקראת חגי תשרי, המאופיינת ברי־
בוי הוצאות, צירף הבנק שורה של עסקים 
חדשים לתוכנית ההטבות שלו, ולקוחות 
אלה  ועסקים  ברשתות  הרוכשים  הבנק 
העסק  בתי  בין  מההנחות.  נהנים  כבר 
שהצטרפו לאחרונה לתוכנית, ניתן לציין 
את הרשתות: רשת המזון - שוק מהדרין, 
רשתות המוכרים מכשירי הכתיבה וציוד 
רכבים  ומכירת  השכרת  אוויס -  משרדי, 

ולרוכשי  בחו"ל  רכב  לשוכרים  (הטבות 
רכבים), חרש - מוצרים סניטריים וחיפוי 
המתמחים  חנויות  ספורט,  חנויות  לבית, 
חדשות  הטבות  ועוד.  והנעלה  באופנה 
קיימות  שכבר  להטבות  מצטרפות  אלה 
וביניהן:  מרכנתיל  של  ההטבות  בתוכנית 
מגה  חשמל,  טרקלין  הלפרין,  אופטיקה 
בעיר, קבוצת יינות ביתן, נעמן, ועוד רש־

תות מובילות.
לדברי תומר פרג, ע. בכיר למנכ"ל 

וקי־ לשיווק  האגף  ומנהל  מרכנתיל  בנק 
באופן  פועלים  "אנו  בבנק:  עסקים  דום 
ושירותים  מוצרים  מגוון  ליצירת  שוטף 
ללקוחותינו.  והחיסכון  האשראי  בתחומי 
כרטיסי האשראי שלנו ותוכנית ההטבות 
לקו־ נהנים  ממנה  סמייל",  "מרכנתיל   -
חותינו, מהווים נדבך חשוב נוסף ליצירת 
טובה  שירות  וחוויית  עבורם  מוסף  ערך 
מעני־ סמייל"  "מרכנתיל  במרכנתיל. 
ללקוחותינו  ומאפשרת  רבות  הנחות  קה 

על  מהקלות  ליהנות 
התוכ־ שלהם.  ההוצאות 
נית תורמת לחיסכון כספי 
הק־ ברכישות  בהוצאות - 
וניצול  והמזדמנות  בועות 
סלי  את  מוזיל  ההטבות 
הקנייה. אנו פועלים באופן 
והרחבת  לשדרוג  שוטף 
עוד  ומצרפים  ההטבות 

ועוד רשתות ועסקים".

רוצים להצליח? הדרך לתעסוקה נכונה 
עוברת ביריד ההכשרות של מרכז כיוון

הגדולה  ההצפה  לפני  רגע 
של היצע הלימודים המקצועיים, 
שעשויים  וההכשרות  הקורסים 
לבלבל כל אחד, יוצא מרכז כיוון 
גדול  הכשרות  ביריד  הירושלמי 
שישליט סדר ויציג את כל האפ־
נעזרו  רבים  משתתפים  שרויות. 
במהלך בין הזמנים במערך האב־
חונים של מרכז כיוון. האבחונים 
הותירו  מרובה,  הצלחה  שקצרו 
מסקנות  עם  המשתתפים  את 
תעסוק־ נטיות  אודות  ברורות 
והכ־ ויכולות,  כישורים  תיות, 
וונה מדויקת להכשרה מקצועית 
מתאימה. כעת, ביריד ההכשרות 
יוכלו משתתפי האבחונים וגם מי 
להתר־ האבחונים,  את  שפספס 
מקצועיות  הכשרות  ממגוון  שם 
וקורסים רבים, ולהתקדם לשלבי 

הרישום.
יתקיים  ההכשרות  יריד 
אלול,  י'  שלישי  ביום  לנשים 
אלול  י"ב  חמישי  ביום  ולגברים 
כך,  כיוון.  במרכז   ,(10,12/09)
הרבים  הפרסומים  לפני  מעט 
את  לאסוף  המשתתפים  יוכלו 
ולקבל  הדעת,  ביישוב  המידע 
בלי  וכדאיות  מושכלות  החלטות 
לחץ של זמן. ליריד מקפיד המר־
כז להביא מבחר מכללות מצוינות 
ומגוון  ייחודיותן,  את  המציגות 
בתחומים  והכשרות  קורסים 
לכל  מענה  לתת  מנת  על  שונים, 
המוצעות:  ההכשרות  בין  אחד. 
אוטובוס  נהגי  הייטק,  הנדסאים, 
צי־ פרסום,   ,��� ומשאית, 

לום, אדריכלות ועוד.
את הכנס יוביל וילווה מק־
המכ־ מלבד  'כיוון'.  מרכז  צועית 
ללות שיספקו מידע, ייתן המרכז 
משירותיו.  נבחרות  טעימות 
באבחוני  נכחו  שלא  משתתפים 

אבחון  לערוך  יוכלו  הזמנים  בין 
כישורים  הבוחן  וממוקד,  מקוצר 
ונטיות. עם תוצאות האבחון יגשו 
שיעניקו  תעסוקתיים  ליועצים 
לאבחון  ושובר  מקצועי  פיענוח 

ארוך ויסודי יותר. 
זהו  מקצוע'  לבחור  'איך 
ושי־ מרתקת  סדנא  של  שמה 
לנשים  לקהל.  שתועבר  מושית 
תרצה גב' השמאי, ולגברים, גיא 
אלפנדרי. הם ישוחחו על החיבור 
תחביבים  כישורים,  בין  החשוב 
בעז־ שעשוי  למקצוע,  ונטיות 
טובה  למשרה  להוביל  השם  רת 
יהיה  ניתן  ביריד  יציבה.  ופרנסה 

השכ־ השלמת  לקורסי  להירשם 
לה באנגלית ובמחשבים, ולבדוק 
של  ייעודיות  בעמדות  התאמה 
והרווחה.  העבודה  משרד  מלגות 
של  מסורתו  כמיטב  עשיר  כיבוד 

מרכז כיוון יחולק למשתתפים.
בסיום האירוע יקבלו בע"ה 
המ־ מקיפה  חוברת  המשתתפים 
בי־ שהוגש  המידע  כל  את  רכזת 
יסודית  התרשמות  עם  יחד  ריד, 
על  האפשרויות,  מכלול  אודות 
מנת לאפשר לכל אחד לקבל את 
כאבן  ביותר,  הטובה  ההחלטה 
התע־ לעתידו  משמעותית  דרך 

סוקתי.

נותנים לך לנוח

המרכז הרפואי 'הדסה': דואגים 
ליולדת עד החזרה הביתה

שת"פ בין המרכז הרפואי 'הדסה' ל'ביכורים' - לילה שלישי חינם במלון

'הדסה'  הרפואי  המרכז 
הח־ היולדת  לרשות  מעמיד 
השדרוגים  מיטב  את  רדית 
לידה  חווית  לאפשר  מנת  על 
לצד  ובטוחה.  רגועה  שקטה 
לצורך  ב'הדסה'  מודעים  זאת 
במנו־ היולדת  של  הגדול 
מלון.  בית  ברמת  רגועה  חה 
הניתן  ההטבות  סל  במסגרת 
ב'הדסה'  יולדות  ליולדות, 
בבית  שלישי  מלילה  נהנות 
בע־ לאחרונה  ליולדות.  מלון 
פורה  פעולה  שיתוף  קבות 
ניתן לממש את ההטבה במלון 
האפש־ לצד  זאת  'ביכורים' 
ב'טלז- שלישי  ללילה  ריות 
סטון ו'הדסה ביבי'. לאחרונה 
לכשרות  ביבי'  ב'הדסה  עברו 
לר־ 'קהילות'  של  המהודרת 

ווחת היולדת החרדית. 
לשבחים  זכתה  ההטבה 
מכ־ ששיגרו  היולדת  מצד 
המרכז  להנהלת  הוקרה  תבי 
על  בתודה   , 'הדסה'  הרפואי 
והמרגוע  והשקט  המנוחה 
'ההט־ במתנה:  לקבל  זכו  לו 
לעוד  שמצטרפת  הזאת  בה 
שאתם  מלמדת  רבות  הטבות 
רב  זמן  משקיעים  ב'הדסה' 
עלינו  להקל  איך  ומחשבה 
היול־ אחת  כתבה  היולדות' 

דות. 
כאמור  היא  זו  הטבה 
הטבות  של  גדול  מסל  חלק 
שמובילה  שירות  ומהפכת 
'הדסה' בשנים האחרונות. כך 
למשל כל אישה שיולדת בה־

דסה ועברה קורס הכנה בבית 
החזר  לקבל  יכולה  החולים 

של עד 500 שקלים. 
החוויה  שדרוג  לטובת 
היולדת  זוכים  לה  הכוללת 
מג־ הם  כאשר  משפחה,  ובני 
הצופים'  ב'הר  ללידה  עים 
המתגוררת  יולדת  כל  יכולה 
הס־ באזורים  או  בירושלים 

להזמין  לירושלים,  מוכים 
החו־ בית  אל  מביתה  מונית 
היא  קבלה,  ותמורת  לים, 
דמי  של  כספי  החזר  תקבל 
להגיע  שבוחרים  מי  הנסיעה. 
עם הרכב, יהיו פטורים מדמי 
אשפו־ ימי  במהלך  החנייה 
ועד  מהלידה  היולדת  של  זה 
לשחרורה. בנוסף, קיים מערך 
באמצעות  קהילתי  הסעות 
'הדסה  אל  אברהם'  'יד  ארגון 

עין כרם'.
הקולינ־ בצד  ההשקעה 
המוגשות  הארוחות  רבה.  רי 
למהדרין  כשרות  ליולדות 
מהדורת,  בד"ץ  בכשרות 
גורמה.  ארוחות  של  ברמה 
הארוחות מוגשות בטוב טעם 
ובשפע רב ובכל ארוחת בוקר 
שדו־ אישה  מגיעה  וצהריים 
שלה',  היקרות  ל'יולדת  רגת 
הנשים,  את  מכנה  שהיא  כפי 
ומכינה להן הפתעות טעימות. 
אם היולדות לא מגיעה לחדר 
מהצוות  אחות  תגיע  אוכל, 
היא  אם  לברר  כדי  לחדרה 
הארוחה  את  לקבל  תחפוץ 

למיטה.

של  נכונה  הבנה  מתוך 
ומ־ החרדית  האישה  צרכי 
בהכוונת  הושקעו  שפחתה, 
רב המרכז הרפואי הרב משה 
על  כבירים  מאמצים  קליין, 
מנת להבטיח כי כל הנושאים 
באופן  יוסדרו  ההלכתיים 
הפוס־ כל  כדעת  שלכתחילה 

קים זצ"ל ושליט"א. 
הרב  הרפואי  המרכז  רב 
כל  יכולה  בשבת  קליין,   משה 
להיות  מצוות  שומרת  אישה 
נעשה  שהכל  ורגועה  שקטה 
על פי כל ההקפדות. בכל המ־
תומכות  מקלדות  ישנן  חלקות 
הפו־ במקלדות  מדובר  שבת. 
הקיבולי.  המגע  בשיטת  עלות 
שיטת  לפי  נבנתה  המערכת 
הגרש"ז אויערבך זצ"ל. בנוסף, 
בעטי  להשתמש  מונחה  הצוות 
הדסה  מנפיקה  אותם  שבת, 
בכמות מסחרית. חימום האוכל 
נכרים,  ידי  על  נעשה  בשבת 
במעלית  אותו  מובילים  שגם 
גרמא.  בשקעי  ומשתמשים 
כמו כן, יש לציין, כי המרכזים 
מוק־ הדסה  של  הרפואיים 
מועצה  עירובין,  בשלושה  פים 
וועד  החרדית,  'העדה  דתית, 
העירובין של הרב מושקוביץ. 

התחדשו  לאחרונה 
לנושאי  מידע  בקו  ב'הדסה' 
במ־ התפילות  וזמני  הלכה 
שומרי  לטובת  הרפואי,  רכז 
הט־ מספר  והמצוות.  התורה 
הוא -02 המידע  קו  של  לפון 

 .6777699
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