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הצהרה (לא) דרמטית
לאחר שהודיע כל 'הודעה דרמטית' הצהיר נתניהו כי לאחר הבחירות יספח את בקעת 

הירדן ויחיל עליה את ריבונות ישראלית • בשמאל גיחכו: "מה דרמטי בהבטחת 
בחירות?" • בימין סקפטיים: הצהרת בחירות חלולה. נתניהו ייבחן במעשים

"חיה ותן לחיות"

יו''ר ועדת הכספים ח''כ משה גפני בראיון מיוחד ובלעדי לשחרית: העתירות האחרו־
נות נגד האירועים בהפרדה פוצצו את השקר של ''חיה ותן לחיות'' בו נופפו הארגונים 
החילוניים במשך שנים" • לא ימין ולא שמאל: יהדות התורה אינה מפלגה לאומנית. 

ההשתייכות לגוש הימין נובעת מחיבור לקהל המסורתי הנמצא בגוש הימין • על מצוקת 
הדיור: נתעקש על הכנסת פתרונות ישימים בהסכמים הקואליציונים • הזכות להתפרנס 

בכבוד: חוקקנו חוק אפליה מתקנת, אך לצערי הוא לא מיושם בשטח 

לפרטים >>

יכולה להיות שלך!חבילת פרסים בשווי 450,000 ₪
 

 
מצטרפים עד יום חמישי הקרוב י״ב

ונכנסים להגרלת ביניים נוספת בחינם על טיסה לאירופה לשניים

הדופלקס שלך

מחר ב 24:00 זה נגמר!אירופה שלך

1800-60-60-60
להורדת 
הקטלוג

0723-167-764לחצלחצו כאן
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http://bit.ly/2NJlx0g
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

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

משום נתינת גושפנקא כלשהי

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

במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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 תחזית להיום:

 שערים יציגים

בשעות  חלקית.  מעונן  היום: 
גשם  עד  טפטוף  צפוי  הבוקר 
הארץ  בצפון  בעיקר  קל  מקומי 

ובמישור החוף.

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

בהרים ובפנים הארץ.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5170
4.3231
3.8835
2.4027

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

om

החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooooooom

להתקדם משנה לשנה
בקונים  עמוסות  החנויות  חג.  ערב  ימי  הימים 

המצטיידים לקראת החג.

בודק  הילד.  בנה  עם  אם  נכנסת  נעליים  לחנות 
המוכר את רגלו של הילד, וקובע את מידת הנעל 
וד־ המידה,  את  האם  שומעת  צריך.  הוא  אותה 
מעות יורדות מעיניה. לתמיהתו של המוכר היא 
עם  נשאר  שבנה  שנים  כמה  כבר  כי  מסבירה, 
גדל  אינו  כי  שמראה  מה  נעליים,  מידת  אותה 

ומתפתח כראוי.

לקראת סוף השנה, עלינו להיזכר בקבלות אותן 
קיבלנו על עצמנו בשנים עברו, ולהבחין אם אי־
איננו  האם  שנה.  בכל  מידה  באותה  נשארים  ננו 
נלחמים את אותה המלחמה משנה לשנה, ואיננו 
מתקדמים קדימה בחיינו, ושמא גרוע מכך, האם 

בשנה האחרונה לא נסוגנו אחור.

דבר המערכת 

טראמפ צמא להישג
בחירות  לפני  עומד  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
גורליות שיקבעו מי יהיה נשיא ארה"ב לאחר תום 
כרגע  נראות  האופציות  שלו.  הנוכחית  הקדנציה 
ברורות: או ביידן מהמפלגה הדמוקרטית, שמסתמן 
כמועמד שייבחר להוביל את המפלגה הדמוקרטית 
בבחירות הבאות, או טראמפ שכרגע לא נראה איום 

על מנהיגותו במפלגה הרפובליקנית.

האמריקני  הנשיא  מעוניין  מחדש,  להיבחר  כדי 
הנ־ הכלכלי,  בתחום  מדיני.  הישג  לזכותו  לזקוף 
נמ־ טראמפ  ממשל  תחת  ארה"ב  כי  מראים  תונים 
ומק־ קנדה  מול  הסחר  במלחמת  טוב.  במצב  צאת 
סיקו ניצח טראמפ, ואף הצליח להגיע להסכם עם 
ממשלת מקסיקו בנוגע להגירה. שני הנושאים הח־

שובים ביותר מבחינתו.

כעת מעוניין הנשיא למצב את עצמו כמדינאי על, 
שלו  הבחירות  הבטחות  את  הדרך  על  מקיים  שגם 
עימות  מאזורי  האמריקנים  החיילים  את  ומוציא 
האמריקני  הממשל  ניהל  כך  לשם  העולם.  ברחבי 
מגעים עם טאליבן, אך אלו כשלו. זאת על אף העו־
בדה הידועה לכל, כי טאליבן הוא ארגון טרור אכזרי 
וצמא דם. זה לא הפריע לארה"ב לקיים עם הארגון 
מו"מ, הכול במטרה להוציא מהמקום את החיילים 
לקראת  הנשיא  עבור  הישג  ולרשום  האמריקנים 

הבחירות הבאות. 

מאוד  מעוניין  האמריקני  הממשל  הסיבה,  מאותה 
הבחירות  לפני  עוד  איראן  מול  במגעים  לפתוח 
בארה"ב. מהלך שכזה יוכיח כי דווקא טראמפ צדק 
האיראנים  את  והביא  מתפשרת  הבלתי  בגישתו 
הדמוקרטים  המועמדים  לעומת  בפניו,  להתקפל 
אשר מבטיחים ברובם לשוב להסכם שהוביל ברק 

אובמה.

פרשנות // אברהם ויסמן 

טראמפ בהודעה דרמטית: 

ג'ון בולטון פוטר מתפקידו 
כיועץ לביטחון לאומי

בולטון היה מהקולות הבולטים שתמכו בישראל ומתנגד חריף של איראן

מ ‡ברהם ויסמן

טרא־ ממשל  של  ה'נץ' 
לביטחון  האמריקני  היועץ  מפ, 
מתפ־ פוטר  בולטון,  ג'ון  לאומי, 
קידו בבית הלבן. כך הודיע אמש 
הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. 
יש־ מדינת  עבור  במכה  מדובר 
ראל, שבולטון היה מגדולי תומ־

כיה בממשל האמריקני. ג'ון בול־
טון היה מבין הגורמים הבולטים 
ואף  לאיראן,  שהתנגדו  בממשל 
הממשל  שניהל  לשיחות  התנגד 

האמריקני מול טאליבן.
בולטון  לג'ון  "הודעתי 
נצ־ לא  כבר  ששירותיו  אתמול 
טראמפ  כתב  הלבן"  בבית  רכים 
הסכמתי  "לא  שפרסם.  בהודעה 

שאח־ כפי  מהצעותיו,  הרבה  עם 
רים בבית הלבן עשו גם כן, ולכן 
התפ־ את  להגיש  ממנו  ביקשתי 
הבוקר.  זאת  עשה  והוא   – טרותו 
אכריז  שירותו.  על  לו  מודה  אני 
חדש  לאומי  לביטחון  יועץ  על 
הנשיא  הוסיף  הבא",  בשבוע 
על  שבישרה  בהודעה  האמריקני 

טלטלה נוספת בממשלו.

הצ ל

mailto:vthalllc@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-1.pdf
https://shaharit.com/#subscribeNow
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מתנה!

 מבצע מיוחד!
לקראת החגים

הבעל"ט

בתוקף עד 31.10.19 בלבד!
או עד גמר המלאי

Dooris דלתות פנים המתאפיינות בעיצובים וברמה אירופאית בסגנונות 
וינטג' יוקרתיים המביאים ז'אנר חדש ומיוחד לתרבות הדיור בישראל.

ניתן להשיג בבוריס קרמיקה רח' יחזקאל 10, גאולה ירושלים | בקרוב בקניון רמות י-ם
DoorisDelet@gmail.com | 058-5370344 | 054-8836638 :לתיאום פגישת התאמה

100% פולימר 
ללא מעורבות 

עץ

מבודדת 
 תרמית 
חום / קור

 אקוסטית 
42 דציבל 

היחידה בארץ

מוגנות 
לחלוטין ממים

15 שנות 
אחריות

15
עיצובים 
בלעדיים
בישראל

ליהנות מהמראה להירגע מהשקט

Dooris

דה כאן להורדקטלוג 2019 כאן להורדה 2019 9קטלוג

ראש ממשלת בריטניה לא גייס את הרוב 
הדרוש לשם אישור הקדמת הבחירות

יו"ר הפרלמנט הודיע על כוונתו להתפטר מתפקידו

מ ‡ברהם ויסמן

ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, לא הצליח להשיג את 
כי  שאומר  מה  הבחירות,  להקדמת  בנוגע  להצעתו  הדרוש  הרוב 
משמ־ רוב.  ללא  פרלמנט  עם  ממשלה  כראש  לכהן  ימשיך  ג'ונסון 
עות המהלך היא כי ג'ונסון יתקשה לקדם מהלכים בפרלמנט, שבו 

אין לו רוב.
בעקבות דחיית ההחלטה אמר ג'ונסון כי 'הפרלמנט לא יכבול 

את ידיי'.
התפטרותו  על  הודיע  ברקו,  ג'ון  הפרלמנט,  יו"ר  במקביל, 

הצפויה להתבצע ב-31 אוקטובר.

להקשיב באמת ולגלות את האמת!
עם  או  חבר  עם  מדברים  כשאנו  לנו  קורה  פעמים  כמה 

ילד שלנו, בטרם הוא השלים את המשפט הראשון, אנחנו 

כבר ערוכים עם תשובה מוכנה, יש לנו כבר את כל המידע 

מבלי  מועד  מבעוד  מוכנים  בתאים  בראש  והאינפורמציה 

או  ליבו.  על  אשר  את  להוציא  להתבטא,  כלל  לשני  לתת 

כשהילד שלנו מספר לנו סיפור שכבר שמענו במהלך חיינו 

לה־ הסבלנות  את  מאבדים  אנחנו  מהר  כמה  פעמים,  כמה 

במקומו  המשפט  את  נשלים  מסויימים  במקרים  לו,  קשיב 

ובמקרים מעט יותר קיצוניים נראה בו כסתם טרחן ונודניק.

שכבר  דברים  ושוב  שוב  לשמוע  אדם  בני  בתור  לנו  קשה 

לרא־ אותם  שמענו  כעת   כאילו  אליהם  ולהתייחס  שמענו 

שונה, אנחנו מאחסנים מידע ואנשים, בתוך קופסאות אצלנו 

בראש, יש לזה אמנם גם מעלות, כמו למשל שאנחנו יודעים 

לא לדבר עם אנשים זרים, אנחנו יכולים לזהות אנשים במ־

צבי מצוקה ולגשת אליהם ולהציע עזרה, אנחנו מצמצמים 

שלנו  שהמוח  והתניות  הדמיות  ע"י  שלנו  התגובה  זמן  את 

עושה בשבילנו בכל רגע נתון מכל מצב וסיטואציה. 

אם כל פיסת מידע שכבר חווינו בחיים הינו חווים אותה 

בכל פעם כמו בפעם הראשונה היה לנו ממש קשה גם שכ־

לית וגם מנטלית, לכן הקב"ה יצר לנו את התת מודע, באמ־

צעותו המוח שלנו, מנתח, משווה, ומגיב, באלפית השנייה.  

מאוד  יסוד  הנחת  קיימת   ""NLPוב "הקאוצ'ינג"  בתחום 

מה  דהיינו,  השטח",  פני  אינה  ש"המפה  שאומרת  חזקה 

שאני רואה ושומע במבט ראשון, לא חייב להיות נכון במאת 

יותר,  עמוק  מעט  ברובד  למקרה  מתקרב  כשאני  האחוזים 

שהגעתי  בטוח  שאני  עד  ולהסתקרן  להתעניין  עליי  חובה 

לחקר האמת שבדבר, לרובד העמוק יותר. זה האתגר שלנו, 

כהורים וכמחנכים, להתעניין אחד בשני, להקשיב עד הסוף, 

ובאמת לתת לשני את ההרגשה (ולא רק את ההרגשה) שמה 

כבר  זה  את  שמענו  אם  גם  אותנו  מעניין  לנו  אומר  שהוא 

"אחד עשרה" פעם.

דברים  "שבעה  נאמר  ז',  משנה  ה'  פרק  באבות  במשנה 

בחכם" אחד מהם הוא "אינו נכנס לדברי חברו" דבר נוסף 

הוא, "שואל כעניין ומשיב כהלכה"  על ידי כך ש "אינו נכנס 

לדברי חברו"  על ידי זה הוא יכול להיות "שואל כעניין ומ־

שיב כהלכה".

בואו נסגל לעצמנו פעם ביום, להקשיב לזולתנו עד הסוף, 

להתעניין באמת במה שהשני אומר, לשמוע, ולהאזין. ולא, 

פשוט  השאלה,  כדי  תוך  מראש  התשובה  את  לתכנן  לא 

זול־ את  אחד  ולגלות,  לראות,  ונופתע,  באמת,  להתעניין 

תו מחדש ונזכה בעז"ה להיות מאלה שחז"ל אמרו  עליהם 

"שבעה דברים בחכם" 

רגע לנפש / צביקה קליגר

ˆבי˜ה ˜לי‚ר - מ‡מן ‡יי - ˜‡וˆ'ר
ביט "נפ ה‡„ם בל מימ„

הרˆ‡ו י ולהזמנליווי ‡י ,ליעו
ratzcazvi@gmail.com :ניי„: 052-7169538   מייל

mailto:DoorisDelet@gmail.com
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/11111/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%20%D7%93%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%AA.pdf
mailto:ratzcazvi@gmail.com
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10.9.19
12.9.19

15
19:00

info@kivun.org.il | 15

רח' שטראוס 17, ירושלים טל: 02-6222210

Compu
Professional Career Training

072-2643284

http://bit.ly/2klDhCO-kivun-hchsharot
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ויכולים לזכות בדופלקס 3 מפלסים.תורמים 50 ₪ לחודש למשך שנה בלבד לילדי עלי שיח 

0723-167-764

 למעלה מ-160 מ״ר ונוף מרהיב לכנרת יכול להיות שלכם!דופלקס 3 מפלסים עם חצר ענקית, 5 חדרים,
תורמים 
וזוכים 
פעמיים

להורדת 
הקטלוג

לחצו כאן

הצד שלנו נותן דירה!

והצד שלכם?

חייגו 
עכשיו

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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הקונגרס האמריקני חוקר: 

חשד לניסיון של טראמפ להכפיש את ג'ו 
ביידן באמצעות ממשלת אוקראינה

הנשיא האמריקני קורא לבדוק את חלקו של בנו של ביידן חברת הגז האוקראינית "בוריסמה"

מ ‡ברהם ויסמן

על  המוחזקות  בקונגרס  וועדות  שלוש 
כמו  הלבן  מהבית  דורשות  הדמוקרטים,  ידי 
מסמכים  האמריקנית,  המדינה  ממחלקת  גם 
דונלד  ארה"ב,  נשיא  שערך  לשיחה  הנוגעים 
ולדי־ החדש,  אוקראינה  נשיא  עם  טראמפ, 
מיר זלנסקי. לפי החשד, ממשל טראמפ ניסה 

להוציא ממשלת אוקראינה מידע בעייתי כנגד 
המועמד הדמוקרטי המוביל להתמודד על הנ־

שיאות מול טראמפ, ג'ו ביידן.
לאיום  הסיבה  כי  חושדים  הדמוקרטים 
שעבר  החודש  בסוף  טראמפ  של  לכאורה 
לעצור את הסיוע הצבאי של כרבע מיליארד 
דולר לקייב מכספי הקונגרס, נועד "לאלץ את 
מתוך  בחקירות  לפתוח  אוקראינה  ממשלת 

שיקולים פוליטיים בשירות קמפיין הבחירות 
של טראמפ ל-2020".

בקונגרס  הוועדות  מצד  ההתערבות 
מגיעות על רקע קריאת טראמפ ותומכיו הר־
פובליקנים לבדוק את חלקו של בנו של ביידן 
מתוך  "בוריסמה",  האוקראינית  הגז  בחברת 
זו  לפעילות  שהתלווה  עניינים  לניגוד  חשד 

בחברת הגז האוקראינית.

דיווח: 

ארה"ב חילצה 
מרגל אשר שימש 

בתפקיד בכיר 
בממשל הרוסי

סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב טענה כי 
מדובר בדיווח שקרי

מ ‡ברהם ויסמן

אמ־ מרגל  חילצה  ארה"ב 
בכיר  בתפקיד  ששירת  ריקני 
בממשל הרוסי. כך דיווחה רשת 
סי-אן-אן האמריקנית. בסוכנות 
בתגובה  אמרו  המרכזית  הביון 
ספקולטיבי  בדיווח  מדובר  כי 

ושקרי.
הח־ בסוכנות  הדיווח  לפי 
 CIA-ה האמריקנית,  דשות 
גורמים  מרוסיה.  מרגל  חילץ 
הדיווח,  בעקבות  חשפו  רוסיים 
בכיר  לתפקיד  הגיע  המרגל  כי 
מאוד בממשל הרוסי, וכי הייתה 
וולדי־ רוסיה  לנשיא  גישה  לו 

מיר פוטין. האיש החזיק בדרגת 
סיווג ביטחוני גבוהה מאוד ברו־
למסמכי  להגיע  היה  ויכול  סיה, 

ממשל שהכילו סודות מדינה.
לז־ להביא  הצליח  המרגל 
מידע  האמריקניים  הביון  רועות 
המעורבות  לחשיפת  שהוביל 
בע־ בארה"ב.  בבחירות  הרוסית 
הביון  ארגוני  ביקשו  כך  קבות 
מחשש  זאת  לארה"ב,  לחלצו 
ברק  דאז,  הנשיא  ייחשף.  כי 
את  והותיר  לכך  סירב  אובמה 
יותר  מאוחר  ברוסיה.  המרגל 
הורה הנשיא טראמפ על חילוצו 

לארה"ב.

גורם סורי מזהיר: 
התקיפה הישראלית 
באל-בוכמאל היא 

חציית קו אדום
לדברי הגורם, המקום היה ריק בשעת התקיפה

מ ‡ברהם ויסמן

הזהיר  סורי  צבאי  גורם 
השבוע  שהתבצעה  התקיפה  כי 
אדום.  קו  חציית  היא  בסוריה 
אל-מיאדין  רשת  עם  בשיחה 
הסו־ הגורם  האשים  הלבנונית 

ואת  ישראל  את  רי 
ארה"ב באחריות לת־
כלפי  שכוונה  קיפה 
השיעיות  המיליציות 
העיראקיות, במהלכה 
המי־ של  יעד  הותקף 
הגבול  באזור  ליציות 
הסורי-עיראקי, בתוך 

שטחה של סוריה.
של  לדבריו 

התקשורת  לכלי  הסורי  הגורם 
המקום  חיזבאללה,  עם  המזוהה 
שהיה  סורי  בסיס  היה  שהותקף 
המ־ כוחות  לטובת  בנייה  תחת 
בעת  ריק  היה  הוא  וכי  שטר, 

התקיפה.

http://bit.ly/2keEagu-mwaxb-rimon
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נסראללה הגיב לתרגיל ההטעיה של 
ישראל: למדנו מהמשחקים שלכם

נסראללה אמר כי ארגונו למד את הלקח ממבצע ההטעיה של ישראל

מ ‡ברהם ויסמן

מזכ"ל חיזבאללה, חסן נסראללה, הגיב 
כאשר  ישראל,  מדינת  שביצעה  לתרגיל 
נפג־ חיילים  כי  להאמין  לארגונו  נתנה 
ארגונו.  של  הקורנט  טיל  ירי  בעקבות  עו 
המהלך  על  לגלגל  הטרור  ארגון  מזכ"ל 
הישראלי  הצבא  את  והגדיר  הישראלי 

כצבא של משחק. 
פלס־ שלנו,  המרכזי  העניין  "על 
דבקותנו  את  זה  ביום  מבטיחים  אנו  טין, 
בבחירת העימות מול הכיבוש. אנו מגנים 

את  ובמיוחד  הישראלים,  של  הפעולות  את 
אקצא",  אל  מסגד  נגד  הדברים  ואת  נתניהו, 

אמר  נסראללה בנאומו.

בנוגע למתיחות בין ישראל ללבנון אמר 
המשוואה  את  הפילו  "הלבנונים  נסראללה: 
הע־ לאחרונה.  לכפות  מנסים  שהישראלים 
טובה".  הייתה  בנושא  לבנון  של  מדה 
הלקחים  את  הפיק  ארגונו  לדבריו, 
בתגובות  שלכם.  האחרונה  "מההצגה 
העתידיות שלנו, במקום לפגוע ברכב 
לפ־ ובמקום  נוספת  פעם  נפגע  אחד 
גוע ביעד אחד נפגע ביותר, ואז נוכל 
לראות כמה מופעים... תוכלו לבצע", 

איים. 

דיווח: יעד של 
המיליציות 

השיעיות הותקף 
בעיראק

קודם לכן הותקף יעד של המיליציות באל-בוכמאל

מ ‡ברהם ויסמן

שני  שבין  הלילה  במהלך 
לשלישי הותקף מחסן נשק השייך 
למיליציות השיעיות בעיראק. כך 
ערביים.  תקשורת  כלי  מדווחים 
על  הותקף  המחסן  הדיווח,  לפי 

ידי מל"ט. 

בדיווח נטען כי בתקיפה היו 
נפגעים, אך לא הובא מספרם.

לכן  קודם  יממה  כזכור, 
השי־ המיליציות  של  יעד  הותקף 
הסמוך  באזור  העיראקיות  עיות 
אל- בעיר  סוריה-עיראק,  לגבול 

בוכמאל שבסוריה. 

שר החוץ של 
איראן: "המוטו 
של נתניהו  
- להילחם 
עד החייל 
האמריקני 
האחרון"

שר החוץ האיראני פנה בהודעה לנשיא ארה"ב, 
בה טען כי נתניהו אחראי למלחמה האמריקנית 

באפגניסטאן

מ ‡ברהם ויסמן

נתניהו,  של  נאומו  ברקע 
פעי־ על  חדש  מידע  חשף  בו 
החוץ  שר  התייחס  איראן,  לות 
ראש  של  למדיניותו  איראן  של 
הממשלה נתניהו וטען כי הוא זה 
גם  להילחם  ארה"ב  את  שדחף 
המ־ ראש  לדבריו,  באפגניסטאן. 
עד  במלחמה  תומך  נתניהו  שלה 

מאז  האחרון  האמריקני  החייל 
שנת 1986.

החוץ  שר  שפרסם  בהודעה 
האיראני מוחמד ג'אווד זריף, פנה 
לנשיא ארה"ב, וכתב: "האם ידעת 
שנתניהו דחף את ארה"ב גם לבוץ 
אותו  אפגניסטן?  של  הטובעני 
בוץ שכעת אתה לא מצליח לצאת 

ממנו".

http://bit.ly/2lOc7EN-mwaxb-buba
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בישראל ביתנו החליטו להיעדר 
מההצבעה על חוק המצלמות 

שיעלה יום להצבעה בכנסת
המשמעות: לחוק יהיה רוב, אך הוא לא יעבור בלי 61 תומכים

מ ח. פרנ˜ל

שאמר  ואחרי  דעתו,  את  שוב  שינה  ביתנו  ישראל  יו''ר 
שיתנגד לחוק המצלמות, הודיע אתמול (שלישי) כי ישראל בי־
תנו לא תתנגד לחוק, אך תיעדר מהכנסת. המטרה היא לא לתת 
לנתניהו תמונת ניצחון בה יציג את ישראל ביתנו כמי שהפילה 
את החוק. המשמעות של החרמת ההצבעה מצד ישראל ביתנו 
הזה אינו  הרוב  אך  מול 55)  רוב לחוק (59  יהיה  היא שכביכול 
מספיק, מאחר והיועץ המשפטי של הכנסת הודיע מראש שנ־
דרש רוב מיוחד של 61. במילים אחרות, ההיעדרות של ישראל 
ביתנו מההצבעה תספיק כדי להפיל את החוק, אך נתניהו לא 
יקבל את התמונה שהוא רוצה, שזה להראות את ליברמן מצביע 

אקטיבית נגד המצלמות.

מהי כוחה של השמחה? חלק ה
בפעם הקודמת למדנו כדי ליצור את השמחה הפנימית כמה שח־

שוב לשאול את עצמינו לשאול את השאלות הנכונות כל יום כמו 

לדוגמה שאלה חשובה מאוד לחיים על כל דבר שאנחנו הולכים 

לעשות לשאול את עצמינו בשביל מה אני עושה את זה? מה אני 

הולך לקבל מזה? ואז כל אחד ימנה לעצמו את ההנאות והרווח 

שהוא הולך להפיק מזה, וירגיש את ההנאה והשמחה שזורמת לו 

בגוף.  אנשים רבים לא זוכים בשמחה רק בגלל שהם מתייחסים 

לחיים כאל מובנים מאליהם וזה נמשך כך עד שכמעט הם מתים, 

קחו למשל אדם שעבר תאונת דרכים, לעולם לא יחזור לחיות 

כמו קודם, אותו דבר מי שחלה לא עלינו במחלה הנוראה והב־

ריא הוא יסתובב בכל מקום ויגיד לכולם כמה טוב לחיות אני חי, 

אנשים שלא מודעים למצבו העבר יביטו בו כלא נורמלי מה יש 

לו לשמוח כל כך אפשר לחשוב שזכה בפייס שהוא כך, לכן עלינו 

ללמוד להעריך את מה שיש לנו, פעם נאלצתי להגיע למחלקה 

האונקולוגית בתל השומר לעשות שם טיפול לאיזה חולה כש־

חזרתי הבנתי יותר לעומק את משמעות החיים של בריאות כמה 

צריך לשמוח ולהודות לו על כל רגע ועל כל נשימה,

 הקב"ה ברא אותנו על מנת שנהנה כמה טוב שיש לך ידיים יש 

לך רגלים ויש לך עיניים יש לך שכל לחשוב, אנו צריכים ללמוד 

להרגיש את ההנאה הזאת ואז היא תלווה אותנו בכל עת ובכל 

ששמחה  כיון  מעצמה,  מגיעה  לא  השמחה  תמיד  תזכרו  מקום. 

להם  שיש  אנשים  יש  שלנו  במחשבה  שתלוי  פנימי  מצב  היא 

ושמחה  באושר  שחיים  כאלה  וישנם  אומללים  עדין  והם  הכל 

גם כשהם חסרי כל אבל יש להם הכל. אנחנו צריכים להכיר את 

השמחה של "להיות קיים" השמחה הפשוטה של "לחיות" ואז 

נוכל לשמוח יותר, יותר ויותר אחרת זה לא יותר מאשליה חלום 

מתוק וקצר שחולף לו, קנית רכב חדש מה זה נתן לך? מה יעניקו 

לך מיליון דולר? הם אולי יתנו לך הזדמנות לברוח מהחיים אל 

ארץ החלומות אבל כמה זמן אפשר לחלום? לכן נתפלל תן לי 

רק שביל קטן של אושר להתעורר בבוקר עם חיוך גדול הראה 

לי את הדרך שמור שלא אפול. עכשיו תבחן את עצמך עד כמה 

עד  בתוכך?  שורה  השמחה  כמה  עד  שלך?  ביומיום  שמח  הנך 

כמה יש בך אמביציה ואנרגיה בחיים? מרכז האומץ לשנות מל־

ווה אותך בתוכנית ליווי אישית להצלחה באחריות מלאה לתו־

צאות, ההצלחה ממשיכה עכשיו נפתח מחזור רביעי ב23.10.19 

וסוגסטיות    טראנס  המודע  תת  לתכנות  מעשי  פרונטלי  קורס 

TMP-Therapeutic Mind Programming  דמיון מודרך 

תהלי־ להניע  לדעת   NLP Basic Practitioner | סוגסטיבי

כי שינוי עמוקים בעצמך ובאנשים, להתחבר לכל אדם בשניות, 

להיות אדם משפיע וכריזמטי שממגנט אליו אנשים אתה חייב 

לרכוש את היכולת לתכנת את תת המודע! קורס ה- TMP המ־

קיף ביותר של ד"ר שינוי לכל הפרטים המלאים 0506669924        

קורס מתומצת ועניני וממוקד מטרה  

האומץ לשנות // מאת הרב גילי עטרי

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

0502039606
"מומחה לכנו  המו„ע ובהליכי ינוי רבי עוˆמה"

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל
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נתניהו: אם אבחר אחיל את הריבונות הישראלית 
על בקעת הירדן

לדבריו, זה יהיה צעד ראשון בדרך להחלת הריבונות על כלל ישובי יהודה ושומרון

מ ח. פרנ˜ל

לאחר שהצהיר בבוקר כי ייתן הודעה דרמטית 
במתח,  הפוליטית  המערכת  כל  את  והחזיק  בערב 
הודיע אתמול (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו 
כי בכוונתו להחיל ריבונות ישראלית על בקעת היר־
דן. את הדברים אמר בפני חברי ליכוד ושרים במהלך 
נאום בכפר המכבייה: "בכוונתי להחיל את הריבונות 

הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים מלח".
השלום  תוכנית  להצגת  התייחס  נתניהו 

בסבירות  תפורסם  התוכנית  כי  וטען  האמריקנית, 
גבוהה מייד לאחר הבחירות. "זו הזדמנות היסטו־
הישראלית  הריבונות  את  להכיל  פעמית  וחד  רית 
על יהודה ושומרון". אמר ראש הממשלה, והוסיף 
הראשון  הצעד  יהיה  בבקעה  הריבונות  החלת  כי 
שיבצע אם ייבחר: "זוהי חגורת הביטחון החיונית 
שלנו במזרח - קיר מגן מזרחי, שמבטיח שלעולם 
קילומט־ מספר  של  צרה  מדינה  להיות  נחזור  לא 

רים".
רה''מ  להודעת  בקרירות  הגיבו  הלבן  בבית 

האמריקנית  במדיניות  שינוי  שום  "אין  כי  ואמרו 
השלום  תוכנית  כי  הוסיף  הלבן  בבית  בכיר  כעת". 
למסקנה  להגיע  "נפעל   - הבחירות  לאחר  תפורסם 
מהי הדרך הטובה ביותר להמשיך קדימה כדי לקדם 

שלום בטחון ויציבות באיזור".
על  בירכו  ושומרון  ביהודה  המועצות  ראשי 
ההבטחה  זה  בשלב  כי  טוענים  אך  נתניהו,  הצהרת 
עומדת בגדר מילים בלבד. לדבריהם, רק לפני כמה 
לריבונות  התחייבות  להכניס  סירב  נתניהו  חודשים 
האזורית  המועצה  ראש  הקואליציוניים.  בהסכמים 

חייב  אני  הברכות,  "לצד  כי  אמר  דגן,  יוסי  שומרון, 
לומר בצער שההצהרה הזו, בעיתוי שלה, בזמן ממשל 
להמ־ מאוד  רציני  חשש  ומעוררת  מדאיגה  טראמפ, 
שך האחיזה היהודית ביותר מ-90% מהשטח ביהודה 

ושומרון".
על  שהכריז  על  לנתניהו  אמש  לעגו  בשמאל 
ריקה  בחירות  בהבטחת  כשמדובר  דרמטית,  הודעה 
נתניהו  כי  הזהירו  אך  בירכו,  בימין  בעוד  מתוכן, 
אינו  והוא  בעבר  פעמים  מספר  הדברים  את  הבטיח 

עושה כלום בנושא.

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

ראש 
הממשלה 

נאלץ להפסיק 
נאום פוליטי 

בעקבות 
ירי טילים 
לאשדוד

נתניהו עודכן באזעקה במהלך הנאום, וקרא לנאספים 
להתפזר בשקט • דקות לאחר מכן חזר אל הבמה: 

"החמאס לא רוצה שנהיה פה"

מ ח. פרנ˜ל

לעבר  מעזה  הירי  בעקבות 
והאזעקות  (שלישי)  אמש  הדרום 
שנשמעו באשקלון ובאשדוד, ראש 
לה־ נאלץ  נתניהו  בנימין  הממשלה 
באירוע  שנשא  פוליטי  נאום  פסיק 
ולהתפנות  באשדוד,  הליכוד  של 
לנוכ־ קרא  נתניהו  המוגן.  למרחב 

חים באירוע להתפנות גם כן. כמה 
האזעקות  שנשמעו  לאחר  דקות 
שב נתניהו לנאום. "אם חמאס יורה 
רוצה  לא  הוא   - חי  בשידור  עלינו 
נתניהו  אמר  פה",  נהיה  שאנחנו 

בתגובה לאירועים.
התגובות במערכת הפוליטית 
מהבמה  יורד  נתניהו  של  לתמונות 
לא איחרו לבוא - מימין ומשמאל. 
נפ־ צייץ  לאומית",  השפלה  "זוהי 
הפסיק  בטוויטר. "חמאס  בנט  תלי 
ישראל  ביטחון  מישראל.  לפחד 
מחוס־ חמאס  ראשי  ידי  על  יוחזר 

לים ולא מסיבות עיתונאים".
יאיר  לבן  בכחול   2 מספר 
שביבי  "מה  בטוויטר:  צייץ  לפיד 

לא  כבר  הוא  שנים   13 עשה  לא 
לתו־ שקט  לא  ריבונות,  לא  יעשה. 
שבי אשדוד, אשקלון וישובי עוטף 
באשדוד  הערב  אדום  צבע  עזה. 
כשנתניהו על הבמה הוא דגל אדום 
לאזרחי ישראל. נתניהו סיים ויכול 
לרדת מהבמה". יו"ר העבודה-גשר 
כדי  תוך  נעלם  שוב  "נתניהו  צייץ: 
מנהיגות  הדרום.  תושבי  הפקרת 
עם  התמודדות  מצריכה  אמיתית 
תחת  לחסות  ולא  הבעיה,  שורש 
כיפת  מערכת  של  המגן  צילה 

ברזל".
הליכוד  של  לאירוע  במקביל 
אירוע  גם  התקיים  בעיר  באשדוד, 
ביתנו  ישראל  יו"ר  בהשתתפות 
אביגדור ליברמן, ואירוע של כחול 
גבי  בהשתתפות  באשקלון  לבן 
אשכנזי. ח"כ אשכנזי צייץ בטוויטר 
בור־ לא  "אנחנו  האזעקות:  לאחר 
פה,  ואנחנו  מחויבים  אנחנו  חים. 
כרגיל.  באשקלון  בכנס  ממשיכים 
מחמאס  לא   - מפחדים  לא  אנחנו 

ולא מחיזבאללה".

ת

או

http://bit.ly/2Z1hjU3-michleletherzog
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נער מחבל נעצר בחברון
ערבי בן 15 נעצר סמוך למערת המכפלה • זאת לאחר שהתגלתה סכין בתיק הגב שלו

מ מ. יו„

מחבל ערבי בן 15 נעצר בעמדת בי־
דוק סמוך למערת המכפלה בחברון לאחר 
בתוך  סכין  איתרו  הגבול  משמר  שלוחמי 

תיק בית הספר שנשא על גבו.
עצרו  הערבי,  בנער  חשדו  הלוחמים 

אותו וביצעו חיפוש בתיק שנשא על הגב. 
הקל־ בין  בתיק  שהוחבאה  סכין  מצאו  הם 
הלי־ ציוד  ושאר  הספרים  המחברות,  מר, 

מודים.
במשמר הגבול מספרים כי זו הפעם 
השנייה בימים האחרונים שבה נלכד ערבי 

למתחם  להיכנס  מנסה  אשר  בסכין  חמוש 
מערת המכפלה.

במ־ המוצבים  הגבול  משמר  ''לוחמי 
ולשמי־ טרור  לסיכול  לפעול  ימשיכו  קום 
רה על חיי המבקרים והמתפללים במערת 

המכפלה", נמסר.

ח"כ לשעבר ממרצ הכפיש 
רבש"ץ שמנע פיגוע

מתמודד המחנה הדמוקרטי מוסי רז פרסם תמונה בה נראה רכז בטחון בשומרון מאיים עם 
נשקו על זוג ערבים וכתב כי "האלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה" • מאוחר יותר מחק 

רז את התמונה

מ יר‡ל לבי‡

ואיש  הדמוקרטי  המחנה  מועמד 
הכפיש  בה  הודעה  מחק  רז,  מוסי  השמאל 

רכז בטחון שמנע פיגוע בשומרון.
הב־ רכז  נראה  בה  תמונה  פרסם  רז 
שומרון  קרני  המקומית  המועצה  של  טחון 
נשקו  את  מכוון  כשהוא  כשנתיים,  לפני 

לעבר ערבים.
"האלימות  רז:  כתב  שהעלה  בציוץ 
היא כרסום יסודות הדמוקרטיה", והתכוון 
לכאורה לתקוף את המתנחלים על האירוע 

המצולם.
אלא שמתברר כי רז גזר תמונה חל־
בטחוני  אירוע  המתעד  סרטון  מתוך  קית 
חמור זאת על מנת לקדם את עמדתו הפו־
ליטית. מדובר בקטע מתוך סרטון שתיעד 
היישוב  של  הבטחון  אנשי  של  השתלטות 
קרני שומרון על שני מחבלים ערבים שה־
גיעו לכניסה ליישוב וניסו לדקור את אחד 
הינה  רז  פרסם  אותה  התמונה  התושבים. 

המחב־ על  להשתלטות  שקדמו  מהרגעים 
לים והם עדיין אוחזים בסכינים אותם הס־
כימו להוריד רק לאחר שבוצע ירי לעברם.
בארגון עד כאן הפועל להגן על שמם 
על  המוכפשים  הבטחון  אנשי  של  הטוב 
לטובת  התגייסו  קיצוני  שמאל  ארגוני  ידי 
המשפטי  יועצו  פלק,  צור  עו"ד  הרבש"ץ. 
של ארגון עד כאן פנה אל רז במכתב הת־
הש־ את  פלק  תיאר  במכתבו  חריף.  ראה 
גרמו  אשר  אמת  בזמן  האירועים  תלשלות 
לרכז הבטחון לכוון את נשקו על השניים. 
יש לציין כי האירוע כולו תועד במצלמות 
האבטחה של היישוב ותחקירי צה"ל ומח־
לקת הבטחון של קרני שומרון לא ראו כל 

דופי בהתנהגות הרבש"ץ.
את  פרסמה  ערבית  תקשורת  רשת 
המעוות  הכיתוב  עם  והתמונה  רז  הודעת 

נחשפו לרבבות אנשים.
במכתב ההתראה של עו"ד פלק כתב 
ההודעה.  את  למחוק  רז  על  כי  הדין  עורך 

התנצלות  לפרסם  התבקש  הוא  כן  כמו 
התנצלויות  ולפרסם  וחצי  חודש  למשך 
מ'עד  פלק  עו"ד  כתב  לא,  באם  בעיתונות. 

כאן', הוא יתבע  את רז.
שמכתב  לאחר  קצר  זמן  כאמור, 
את  רז  מחק  רז  מוסי  אל  נשלח  ההתראה 
כי  מבהירים  כאן  בעד  זאת  עם  ההודעה. 
באם לא יענה רז לדרישות ההתנצלות המ־
נפגע  ששמו  הרבש"ץ  דרשו,  אותם  לאות 
רואה לעצמו את הזכות לתבוע את רז על 

הפרסום המכפיש.
מארגון עד כאן נמסר: "תוך זמן קצר 
לכ־ המתמודד  נאלץ  שלנו  הפניה  מקבלת 
רז  מוסי  הדמוקרטי  המחנה  מטעם  נסת 
איש  כנגד  המכפישה  ההודעה  את  למחוק 
בקרני  הפיגוע  את  שמנע  הבטחון  כוחות 
המ־ על  והשתלט  כשנתיים  לפני  שומרון 
הטוב  שמם  עם  להגן  נמשיך  אנו  חבלים. 
את  שמקדישים  הבטחון,  כוחות  אנשי  של 

חייהם להגנה על אזרחי ישראל."
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התחזה לנציג 
אבטחה מהבנק 

וגנב כספים 
מלקוחות

תושב בית שאן נעצר בחשד כי הונה אזרחים תמימים 
ומשך מחשבונות הבנק שלהם עשרות אלפי שקלים • 

מעצרו הוארך בבית המשפט בשישה ימים

מ מ. יו„

אתמול  נעצר  שאן  בית  תושב 
על ידי המשטרה בחשד כי הונה אז־
מה־ ובחלק  הארץ,  רחבי  בכל  רחים 
הבנק  חשבונות  על  השתלט  מקרים 
לפיו  חשד  עולה  מהחקירה  שלהם. 
אזר־ מקרים  בעשרות  הונה  החשוד 
חים תמימים, ומשך מחשבונות הבנק 
שלהם עשרות אלפי שקלים במרמה.

התקשר  העצור  החשד,  לפי 
לקורבנות והתחזה לנציג אבטחה של 
הבנק, בטענה כי מישהו מנסה לגנוב 

בעקבות  שלהם.  הבנק  מחשבון  כסף 
פרטי  את  לו  מסרו  הקורבנות  כך 
שלהם  הבנק  לחשבון  ההתחברות 
שליטה  השיג  הוא  וכך  באינטרנט, 
כס־ משך  ואף  החשבונות,  על  מלאה 
פים. במקרים אחרים, החשוד פרסם 
מוצרים למכירה דרך הרשתות החב־
ונע־ תמורתם  תשלום  קיבל  רתיות, 
אמש  המוצרים.  את  לספק  מבלי  לם 
המש־ ידי  על  החשוד  כאמור  נעצר 
בעניינו  לדיון  הובא  הוא  והיום  טרה, 
תקווה,  בפתח  השלום  משפט  בבית 

בסיומו הוארך מעצרו בשישה ימים.

שביתת מפקחי 
הבנייה ברשויות 

המקומיות 
תימשך גם היום

כ-600 מפקחי הבנייה ברשויות המקומיות ובוועדות 
המרחביות בכל הארץ, שובתים בשל סירוב המדינה 
לספק להם אמצעי ביטחון בעבודתם החושפת אותם 

לגילויי אלימות באופן יומיומי • המפקחים לא יצאו גם 
היום לשטח, לא יטפלו בטופסי גמר ובטופסי 4, לא יהיה 

מענה טלפוני ולא יתקיימו ועדות

מ יר‡ל לבי‡

החלו   שבה  הכוללת  השביתה 
כ-600 מפקחי הבנייה ברשויות המ־
בכל  המרחביות  ובוועדות  קומיות 
במס־ היום.  גם  תימשך  הארץ,  רחבי 
גרת ההשבתה המפקחים לא יוצאים 
גמר  בטופסי  מטפלים  לא  לשטח, 
ולא  טלפוני  מענה  אין   ,4 ובטופסי 

מתקיימות ועדות.
הארגוניים,  לצעדים  ברקע 
המפ־ את  המחייבות  חדשות  תקנות 
קחים להוציא בעצמם צווים וקנסות 
בה־ ולא  בנייה,  ועבירות  חריגות  על 

מעמיד  התקנות  יישום  משפטי.  ליך 
המפקחים  של  האישי  ביטחונם  את 
בסכנה מוחשית וחושף אותם לגילויי 
הנבדקת.  האוכלוסייה  מפני  אלימות 
ללבוש  נדרשים  המפקחים  בנוסף, 

מדים מזהים, דבר המגביר עוד יותר 
את הסכנה בה הם נמצאים.

העוב־ נציגות  דרישות  למרות 
דים לדאוג לעובדים לסידורי ביטחון 
מסר־ והמדינה  הרשויות  מתאימים, 
לכך  הנדרשות  בעלויות  לשאת  בות 
לשלום  לדאוג  מחובתן  ומתנערות 
לאחרונה  בכך,  די  לא  אם  עובדיהן. 
העובדים  של  בשכרם  לפגוע  הוחלט 
לתת  שלא  חד-צדדית  החלטה  עם 
לקבל  נהגו  אותה  ביגוד  קצובת  להם 

במשך שנים ארוכות.
שיבושים  חלו  שעבר  בשבוע 
כעת  אולם  המפקחים,  בעבודת 
לכדי  הצעדים  את  להרחיב  הוחלט 
שהשל־ לאחר  זאת,  כוללת.  שביתה 
טון המקומי והממונה על השכר הורו 
מלא  באופן  שכר  לנכות  למעסיקים 

מעובדים אשר נקטו בעיצומים.
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שר התחבורה סמוטריץ': לא 
להרחיק תושב מיצהר

מזכירות יצהר והשר סמוטריץ' דורשים שלא להוציא צו הרחקה מנהלי לנריה זארוג שלפי גורם 
ביטחוני פעל באלימות נגד כוחות הביטחון

מ מ. יו„

מכתב  שיגרה  יצהר  הישוב  מזכירות 
הזהירה  ובו  פדן  נדב  המרכז  פיקוד  לאלוף 
ללא  מנהלי  בצו  להרחיק  כוונתו  ממימוש 
משפט וללא ראיות את נריה זארוג, תושב 

הישוב, נשוי ואב לשני ילדים קטנים.
במי־ כי  אומרים  הישוב  במזכירות 
דה והצו ימומש הדבר יביא לתסיסה ולכך 
שהיחסים הטובים של הישוב עם המערכת 

הצבאית לא יוכלו להמשיך כסדרם.
על  הודעה  הוצאת  שעבר  "בשבוע 
כוונה לתת צו הרחקה מנהלי לחברנו היקר 
במידה  זה  צו  זארוג.  נריה  הישוב  תושב 
ושני  מרים  אשתו  נריה,  את  יכריח  ויינתן 
מביתם,  מגורשים  להיות  הרכים,  ילדיהם 
קהילתם, מרכז חייהם ומקומות עבודתם", 

נכתב.
"צו מנהלי הינו פגיעה קשה בזכויות 
הכי בסיסיות של תושב. צו זה, שהינו שא־
יוצא  הבריטי  המנדט  מימי  חוקתית  רית 
פלילי  בהליך  ראיות  הצגת  או  משפט  ללא 
התמו־ מנריה  ומונע  ישראל,  במדינת  רגיל 

דדות מול הטענות נגדו בהליך נורמטיבי.
פגיעה  עם  להשלים  יכולים  לא  ''אנו 
כה חמורה בנריה ומשפחתו. זו אינה פגיעה 
אישית בהם אלא פגיעה בישוב כולו. כידוע 
למאמצים  הודות  האחרונות,  בשנים  לך, 
הדדיים גדולים, הצלחנו לבנות מערכת יח־
סים מיוחדת מאוד ומלאת אמון, שהשכילה 

לחבר בין היישוב לבין מערכת הביטחון''.
אלוף  בפני  הדגישו  יצהר  במזכירות 
צו  תקף  יהיה  עוד  כל  ''לצערנו,  הפיקוד: 
יגרום  הדבר  זארוג,  משפחת  כנגד  גירוש 
להמ־ נוכל  לא  ולכן  בציבור  רבה  לתסיסה 

שיך את קידום התהליכים והשיח, כדוגמת 
אלו שדיברנו עליהם בפגישתנו האחרונה.

מכוונתך  בך  לחזור  לך  קוראים  ''אנו 
להוציא צו מנהלי זה, ולהימנע מפגיעה כה 
קשה בזכויותיה הבסיסיות ביותר של מש־

פחת זארוג".
בצלאל  התחבורה  שר  שיגר  שלשום 
הממשלה  לראש  מכתב  (ימינה)  סמוטריץ' 
למנוע  לו  קרא  שבו  נתניהו  הביטחון  ושר 

את מתן הצו המנהלי למשפחת זארוג.
המנדט  מימי  שקיים  מנהלי,  "צו 
הבריטי ואשר מוצא ללא משפט או הצגת 
בו לחשוד ישנה  רגיל  ראיות בהליך פלילי 
מהווה  מפניו,  משפטית  להתגונן  אפשרות 
בסי־ הכי  האדם  בזכויות  אנושה  פגיעה 

סיות", כתב השר סמוטריץ'.
שעל  והיא  ידועה,  זה  בנושא  "דעתי 
שהוחלט  ככל  דרקוני,  בצו  משדובר  אף 
להשתמש בצו מסוג זה הדבר צריך להינתן 
מובהקים  במקרים  רק  זאת  וגם  במשורה, 
של 'פצצה מתקתקת' - מחבלים המוגדרים 
כאויב והמבקשים לבצע פיגועים ומסכנים 
באופן מידי את ביטחון ישראל, וודאי שלא 
ארץ  את  המיישבים  המדינה  אזרחי  כנגד 

ישראל במסירות".
"במידה ויש למערכת הביטחון מידע 
הרי  בפלילים,  זארוג  מר  של  מעורבות  על 
שתתכבד לחקור ולקיים הליך פלילי רגיל 
בפ־ החשוד  אזרח  כל  כלפי  שמתנהל  כפי 

לילים".
כוחות  בפני  הקיימים  "האתגרים 
במ־ ארצינו  משמר  על  העומדים  הביטחון 
סירות נפש הם רבים, ואירועי הימים האח־
הכנסת  מכל.  יותר  כך  על  מלמדים  רונים 

בטרור  יום  יום  הנלחמים  הביטחון,  כוחות 
אנטי  למאבק  לה,  ומחוצה  בארץ  הערבי 
בעל  צעד  הינה  ההתיישבות  מול  דמוקרטי 
השלכות קשות על המרקם החברתי במדי־

נת ישראל".
סמוטריץ' קרא לנתניהו: "אני מבקש 
וכמי  הביטחון  ושר  הממשלה  כראש  ממך 
שאמון על השב"כ והצבא להורות על ביטול 
הכוונה לגרש מביתה את משפחתו של מר 

זארוג ללא דין וללא משפט".
גורם ביטחוני אמר לערוץ 7: ''מדובר 
הבי־ לכוחות  ומוכר  אלים  קיצוני,  בפעיל 
עדכנית  פעילות  בגין  הורחק  אשר  טחון, 
אלימה נגד פלסטינים וכוחות ביטחון. צווי 
הביטחון  שגופי  כלי  הם  מנהליים  הרחקה 
משתמשים בו במסורה, והוא נתון לפיקוח 

וביקורת שיפוטית.
''צווי ההגבלה ניתנים לפעילים אלי־
מים ומסוכנים וזאת כדי למנוע מהם לבצע 
המקום  בביטחון  לפגיעה  שיביאו  פעולות 
בוצעו  השנה  מתחילת  כי  נזכיר  והאזור. 
ע"י פעילים קיצוניים 25 אירועי תג מחיר 
עש־ ביניהם  אלימים,  אירועים   140 ומעל 
רות אירועים אלימים נגד כוחות ביטחון", 

הוסיף הגורם.

המבצע בחאן יונס:

צל"ש הרמטכ"ל יוענק 
לסא"ל מ' שנהרג

ועדת הצל"שים קבעה כי סא"ל מ' פעל להגנה על 
חבריו בשטח אויב בנחישות, קור רוח ואומץ • צל"ש 

הרמטכ"ל יוענק למפקד נוסף וכמה לוחמים

מ מ. יו„

כו־ אביב  אלוף  רב  הרמטכ"ל 
לשבח)  (ציון  צל"ש  את  יעניק  כבי 
ממערך  מ',  אלוף  לסגן  הרמטכ"ל 
המו־ באגף  המיוחדים  המבצעים 
במבצע  בפעילותו  שנהרג  דיעין, 
בנובמבר  ב-11  יונס  בחאן  המיוחד 
2018. בהודעה שפרסם אתמול דובר 
צוותו  עם  פעל  מ'  כי  נכתב  צה"ל 
רוח  קור  "בנחישות,  אויב,  בשטח 

ואומץ להגנה על חבריו".
יוזמה  מתוך  מ'  פעל  בהמשך 
קדמי  תפקיד  נטל  למגע,  וחתירה 
בתו־ ופעל  האויב  על  בהשתלטות 
לכמה  ההשתלטות.  לקידום  שייה 

אלוף  צל"ש  יוענק  בצוות  לוחמים 
על "תפקו־ המודיעין  אגף  ראש  של 
דם יוצא הדופן, תוך הפגנת קור רוח 
ולחי־ חבריהם  על  להגנה  לב  ואומץ 

לוץ הצוות לשטח הארץ".
חיל  מפקד  של  אלוף  צל"ש 
החי־ מסוק  לקברניט  יוענק  האוויר 
המשנה,  לטייס  ע',  רב-סרן  לוץ, 
המו־ ולמכונאי  נ',  במיל'  סגן-אלוף 
ק',  מתקדם  רב-סמל  האחורי,  טס 
כוח  חילוץ  במהלך  תפקודם  על 
אויב.  משטח  אש  תחת  הלוחמים 
"בפועלם גילו דבקות במשימה, קור 
ובחוסר  קרב  בתנאי  לב  ואומץ  רוח 

וודאות", נכתב.
"
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בעקבות השריפה: 

כתמי שמן צמחי 
במי נמל חיפה

אנשי היחידה הימית של המשרד נמצאים בשטח, 
וימשיכו לפקח אחר פעולות הניקוי

מ יר‡ל לבי‡

נמל  מתצפית  דיווח  בעקבות 
חיפה, צוות היחידה הארצית להגנת 
להגנת  המשרד  של  הימית  הסביבה 
צמחי,  שמן  כתמי  איתר  הסביבה 
רציף  בין  המפוזרים  ברובו,  שקוף 
חיפה.  בנמל  מזרחי  ורציף  כרמל 
שמן  על  מדובר  כי  היא  ההערכה 
מחברת "שמן תעשיות", שהגיע לים 
אתמול  בו  שכובתה  המפעל,  מכיוון 

שריפת ענק במחסן השמנים.
הפעילה  ישראל  נמלי  חברת 
חוסם  פרסה  "מעגן",  הקבלן  את 
אנשי  השפך.  לניקוי  פועלת  והיא 
היחידה הימית של המשרד נמצאים 
בשטח, וימשיכו לפקח אחר פעולות 

הניקוי.
בשיתוף  והצלה,  כיבוי  כוחות 
לה־ המשרד  של  הירוקה  המשטרה 
בחקירת  ממשיכים  הסביבה,  גנת 

אירוע השריפה אתמול במפעל.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

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

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

פגישת כחלון-לה מר:

צעדים משמעותיים 
לצירוף ישראל לבנק 

האסיאני לפיתוח
במסגרת הפגישה סוכם שצרפת תתמוך בצירוף ישראל לבנק האסיאני, ואף 
צפויה לקדם את צירופה לתת קבוצה שמובילה צרפת בתוך הבנק - תנאי 
הכרחי להצטרפות לבנק. זהו צעד משמעותי לצירופה הסופי של ישראל 

כחברה מן המניין

מ יר‡ל לבי‡

כחלון  משה  האוצר  שר 
לה  ברונו  השר  הצרפתי  ועמיתו 
הצ־ האוצר  במשרד  נפגשו  מר 
רפתי בפריז במסגרת ביקור בזק 
מנכ"ל  עם  יחד  כחלון  השר  של 
והכל־ באב"ד  שי  האוצר  משרד 
גרינברג.  שירה  הראשית  כלנית 
של  בנושאים  עסקה  הפגישה 
שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל 
ישראל  צירוף  ובראשם  לצרפת 
לבנק האסיאני לפיתוח. במסגרת 
תתמוך  שצרפת  סוכם  הפגישה 
האסיאני,  לבנק  ישראל  בצירוף 
צירופה  את  לקדם  צפויה  ואף 
צרפת  שמובילה  קבוצה  לתת 
בתוך הבנק - תנאי הכרחי להצ־
טרפות לבנק. זהו צעד משמעותי 
לצירופה הסופי של ישראל כח־

ברה מן המניין.
לפיתוח  האסיאני  הבנק 
 Asian Development)
Bank) נוסד בשנת 1966 על ידי 
פיננסי  מוסד  והינו  מדינות   31
לפיתוח אזורי, המעניק הלוואות 
ואשראי לטובת קידום השקעות 
מדינות  ב-25  פיתוח  למטרות 
ביבשת אסיה. כיום חברות בבנק 
68 מדינות ובעלות המניות העי־

קריות בו הן ארצות הברית ויפן. 
מחזיקות  ניכר  בפער  אחריהן 
במניות הבנק סין, הודו, אוסטר־

ליה, קנדה ומדינות נוספות.
לפיתוח  האסיאני  הבנק 
בקידום  משמעותי  גורם  הינו 
ולחב־ אסיה  ביבשת  השקעות 
כש־ רב  כלכלי  ערך  יש  בו  רות 
בשנת 2018 השקיע הבנק כ-35 
 – אסיה  ביבשת  דולר  מיליארד 
בתחום  היו  מההשקעות  מחצית 
והמחצית  והתחבורה  האנרגיה 
החק־ המים,  בתחומי  השנייה 
והב־ הפיננסים  החינוך,  לאות, 
רק  הבנק,  תקנון  פי  על  ריאות. 
למדינות  המשתייכות  חברות 
המחזיקות מניות בבנק, רשאיות 
לקחת חלק במכרזי הבנק, יתרון 
שיכול  ומה  בו  לחברות  מובהק 
הישראלי  הייצוא  את  להגדיל 

במיליארדי דולרים בשנה.
שעלו  נוספים  נושאים 
ההשקעות  הגדלת  היו  בפגישה 
טכנולוגיית  בתחום  הצרפתיות 
האיירבאס  מטוסי  שילוב  הרכב, 
ישראליות,  תעופה  בחברות 
בישראל,  דקטלון  רשת  הרחבת 
ושילוב חברות תשתית צרפתיות 

בישראל.

מיסוד  על  סיכמו  השרים 
דיאלוג קבוע בין משרדי האוצר 
במטרה  ישראל  ושל  צרפת  של 
מב־ רפורמות  תכנון  על  ללמוד 
בת־ ממשלתיים  ומיזמים  ניות 
הדרכים  את  לבחון  שונים,  חומי 
הכל־ הקשרים  לקידום  השונות 
המדינות  בין  והפיננסיים  כליים 
רגול־ לבעיות  בפתרונות  ולדון 
טוריות וחסמים אחרים הקיימים 

בשני המשקים.
כחלון:  משה  האוצר  שר 
בין  הכלכלי  הפעולה  "שיתוף 
ישראל לצרפת, אחת הכלכלות 
המובילות בעולם, חזק מתמיד. 
שר האוצר וצוותו גילו עניין רב 
והביעו  הישראלית  בחדשנות 
ההש־ את  להגביר  רצונם  את 
בטכנולוגיות  הצרפתיות  קעות 
התקדמות  עשינו  הישראליות. 
הנכונות  בהבעת  משמעותית 
לת־ מר  לה  האוצר  שר  של 
לבנק  ישראל  בהצטרפות  מוך 
בשורה  וזו  לפיתוח  האסיאני 
היצוא  את  להגדיל  שיכולה 
דולרים  במיליארדי  הישראלי 
מר  לה  לשר  הודיתי  שנה.  מדי 
והידידות  הפעולה  שיתוף  על 

העמוקה בין המדינות."

בליל יום האתמול:

חמאס הפיל רחפן צה"לי 
בדרום הרצועה

כלי תקשורת בעזה דיווחו כי פעילי חמאס הפרוסים לאורך הגבול עם ישראל ירו 
אל הרחפן, הביאו לנפילתו והשתלטו עליו • מצה"ל נמסר כי הדיווחים נבדקים

מ מ. יו„

דיווחו  בעזה  תקשורת  כלי 
אמש כי חמאס הפיל רחפן צה"לי 
שחג באזור שממזרח לרפיח בד־
הדיווח,  פי  על  עזה.  רצועת  רום 
לאורך  הפרוסים  חמאס  פעילי 
הר־ אל  ירו  ישראל  עם  הגבול 
והשתלטו  לנפילתו  הביאו  חפן, 
הדיווחים  כי  נמסר  מצה"ל  עליו. 

נבדקים.
חיז־ ארגון  טען  אתמול 
ישראלי  רחפן  הפיל  כי  באללה 
באזור הכפר ראמיה בדרום לב־

נון. לדברי הארגון אנשיו יירטו 
יש־ משטח  שחצה  לאחר  אותו 

לחימה  אמצעי  באמצעות  ראל 
נמצא  הוא  כעת  וכי  מתאימים 
בידי חיזבאללה. בצה"ל אישרו 

בשטח  הופל  ישראלי  רחפן  כי 
לדליפת  חשש  אין  כי  והדגישו 

מידע.

מקווה מפואר נחנך בעיר 
אסטרחן בדרום רוסיה

בהשתתפות רבה של רוסיה • בשילוב חנוכת בית הכנסת ההיסטורי ששופץ

מ יר‡ל לבי‡

תור־ אירועים  שרשרת 
בעיר  שחלף  בשבוע  נערכה  ניים 
'אסטרכן' שבדרום רוסיה, ובמר־
כזה פתיחת מקווה טהרה מפואר 
הכנ־ בית  בחצר  שנבנה  וחדש 
בית  חנוכת  חגיגת  בשילוב  סת, 
בעיר  שקיים  ההיסטורי  הכנסת 
ששופץ  שנה,  מ-150  למעלה 
אלפי  של  לרווחתם  לאחרונה 
רב  של  ביוזמתו  העיר,  יהודי 
ישראל  הרב  חב"ד  ושליח  העיר 
הקהילות  "איגוד  ובסיוע  מלמד, 
"אור  וקרן  ברוסיה",  היהודיות 

אבנר".
שנ־ המשמחים  האירועים 
היום,  שעות  כל  במשך  משכו 

נרגשת  שחרית  בתפילת  החלו 
והיפה,  המואר  הכנסת  בבית 
לצ־ בריתות  בעריכת  והמשיך 
בהם  העיר,  מבני  יהודים  עירים 
של  הראשי  רבה  כסנדק  שימש 
לאזאר  בערל  רבי  הגאון  רוסיה 
שליט"א, שהגיע במיוחד בטיסה 
באירועים  להשתתף  ממוסקבה 
ההתפתחות  על  בקרוב  ולעמוד 
הרב  את  מינה  בה  בעיר,  היהודי 
כעשור,  לפני  העיר  כרב  מלמד 
והחינוך  התורה  מוסדות  ומאז 

בעיר גדלו לאין ערוך.
התאספו  היעודה,  בשעה 
מיהודי  רבים  הכנסת  בית  בחצר 
הר־ למראה  נרגשים  שהיו  העיר, 
רמ"א  מקווה  הנהלת  ובהם  בנים 

הרב אברהם יהושע וואלדמן והרב 
שלמה פאלאמן ועוד, שהם שות־
פים מלאים בהקמת מקווה הטה־
רה המהודר והמושקע, וכמו שאר 
תחת  עומד  ברוסיה,  המקוואות 
שעל-ידי  המקוואות  ועד  פיקוח 

הרבנות הראשית לרוסיה.
גם  חלק  נטלו  באירוע 
התלמידים  הורי  הממשל,  נציגי 
השו־ היהודי  החינוך  במסגרות 
ונזקקים  גלמודים  בקהילה,  נות 
המקבלים עזרה וסיוע במשך כל 
רבים  יהודים  וצעירים  השנה, 
בשיעורי  קבע  דרך  המשתתפים 
העיר  רב  של  והחסידות  התורה 
ישראל  הרב  השליח  אסטרחן, 

מלמד.
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

משרד הבריאות קורא להפסקת שיווק 
ושימוש של מגבוני "לייף בייביז"

מדיווח שהתקבל במשרד הבריאות עולה החשש כי  במגבונים התגלה זיהום 

מ יר‡ל לבי‡  

להפסקת  קורא  הבריאות  משרד 
המוצר  של   4911 באצווה  ושימוש  שיווק 
לתינוקות  לחים  מגבונים   - בייביז  "לייף 
המגבו־  117166 רישיון  מס'  בישום"  ללא 
מוצרים  די.פי.אל  חברת  ע"י  מיוצרים  נים 
ע"י  ומשווקים  בע"מ  פעמיים  חד  היגיינים 

סופר פארם.

הבריאות  במשרד  שהתקבל  מדיווח 
המגבונים  של  באצווה  כי   החשש  עולה 
השי־ לבטיחות  חשש  וקיים  זיהום  התגלה 

מוש במגבונים.
לנקודות  נמסרה  מתאימה  הודעה 
זו  אצווה  להסרת  הנחייה  וניתנה  המכירה 
מוצר  ברשותם  אשר  לקוחות  מהמדפים. 
את  להפסיק  מתבקשים  הנ"ל  מהאצווה 

השימוש במוצר.
הציבור מתבקש שלא לעשות שימוש 
באצווה זו, ולהחזיר את המוצרים לנקודות 

המכירה. 
הציבור  את  מזהיר  הבריאות  משרד 
רי־ קיבלו  שלא  בתמרוקים  שימוש  מפני 
שיון משרד הבריאות או שימוש בתמרוקים 

שלא יוצרו על פי תנאי רישיונם.

הרה"ר הגר"ד לאו מינה
 14 דיינים חדשים

הגר״ד לאו פתח את הכינוס בחיזוק לדייני ורבני ישראל אל מול המתקפה הפרועה בעת האחרונה 
על כלל הציבור הדתי ועל שירותי הדת בפרט 

מ יר‡ל לבי‡

נשיא  בלשכת  שנערך  מיוחד  בכינוס 
דוד  רבי  הגאון  הרה"ר  הגדול  הדין  בית 
יצחק  הרב  הדתות  שר  בהשתתפות  לאו, 
מירושלים  הדין  בתי  אבות  וראשי  ועקנין 
אבות  עשר  ארבעה  מונו  וחיפה,  אביב  תל 
בתי דין חדשים בבתי הדין הרבניים ברחבי 
הארץ. מינוי האבדי״ם הושלם לאחר פעי־
לות מאומצת של הרב הראשי יחד עם שר 
הדתות לאשר את המהלך באופן סופי למ־
רות תקופת הבחירות. הדבר מהווה בשורה 
חשובה לבתי הדין, כשמיום מינוי הדיינים 
החדשים ובמשך ארבע שנים לא מונו אבות 

בתי דין חדשים.
לאו  הגר״ד  הגדול  הדין  בית  נשיא 
ורבני  לדייני  בחיזוק  הכינוס  את  פתח 
בעת  הפרועה  המתקפה  מול  אל  ישראל 
שי־ ועל  הדתי  הציבור  כלל  על  האחרונה 
רותי הדת בפרט מתוך מטרה להשיג רווח 
אמר:  הראשי  הרב  כך.  ידי  על  זול  פוליטי 
״אנו נמצאים בימים לא פשוטים בהם למ־
רות שרבני ודייני ישראל עושים הכל בכדי 

אנשים  ישנם  ישראל  אזרחי  לכל  לסייע 
או  כזה  פוליטי  רווח  של  חשבונות  שמתוך 
אחר מטילים דופי בעבודתם החשובה. אני 
רעשי  כל  שלמרות  לכולכם  להודות  רוצה 
הרקע אתם ממשיכים לעשות את הדברים 
עליכם  המוטל  את  ולעשות  הנכונה  בצורה 
הודה  בהמשך  והנכונה״.  הראויה  בצורה 
נשיא בית הדין לשר הדתות הרב יצחק וע־
וסיועו  ישראל  דייני  לצד  עמידתו  על  קנין 
הרב  בירך  דבריו  המהלך. בסיום  להשלמת 
וה־ החדשים  הדין  בתי  אבות  את  הראשי 
לסייעתא  שיזכו  להם  ואיחל  ממשיכים 

דשמיא ולדון דין אמת לאמיתה של תורה.
וקנין  יצחק  הרב  דת  לשירותי  השר 
הגדול  ביה"ד  נשיא  של  לברכתו  הצטרף 
יחד  לפעול  יחד  כזכות  רואה  ״אני  ואמר: 
למענכם  לאו  הגר״ד  הדין  בית  נשיא  עם 
הראשי  הרב  אלי  שפנה  ברגע  הדיינים, 
העניין  את  לקדם  בכדי  לרשותו  עמדתי 
כל  מעל  דילוג  תוך  האפשרית  במהירות 
אמ־ אני  בדרכינו.  נערמו  אשר  המכשולים 
שיך לסייע לדייני ישראל ואעשה כל שבי־

כולתי על מנת לשפר את תנאיהם. כמו כן 
מתבצעים בימים אלו הכנות לשיפור ושד־
רוג מבני בתי הדין ברחבי הארץ בכדי שי־
תנו מענה אנושי והולם לכל באי בתי הדין, 

הדיינים והמתדיינים.״
הם:  דין  בתי  לאבות  שמונו  הדיינים 
אשקלון;  האזורי  ביה"ד  בוכריס,  ישי  הרב 
אשקלון;  האזורי  ביה"ד  כהנא,  מאיר  הרב 
האזו־ ביה"ד  אדרי,  אריאל  אליהו  הרב 
רוזנטל,  דב  ישראל  הרב  באר-שבע;  רי 
טולי־ מרדכי  הרב  חיפה;  האזורי  ביה"ד 
יצחק  הרב  ירושלים;  האזורי  ביה"ד  דאנו, 
הרב  ירושלים;  האזורי  ביה"ד  אושינסקי, 
הרב  ירושלים;  האזורי  ביה"ד  תם,  שלמה 
הרב  נתניה;  האזורי  ביה"ד  רפפורט,  יצחק 
רפאל בן שמעון, ביה"ד האזורי נתניה;הרב 
אברהם מייזלס, ביה"ד האזורי פתח-תקוה; 
רחובות;  האזורי  ביה"ד  אשכנזי,  ציון  הרב 
רחובות;  ביה"ד האזורי  שחור,  יהודה  הרב 
הרב יצחק מרוה, ביה"ד האזורי תל-אביב; 
תל  האזורי  ביה"ד  בירנבאום,  צבי  הרב 

אביב.

 BMW-טויוטה ו
יחברו לחברה 

ישראלית 
שמפתחת 

מערכות לרכב 
אוטונומי

חברת "קורטיקה" תשתף פעולה עם ענקיות הרכב 
בניסיון לפתח בינה מלאכותית שתחליף את תפקיד 

הנהג בעת הנסיעה

מ פ. יוחנן

הישראלית  קורטיקה  חברת 
גור־ עם  פעולה  תשתף  כי  הודיעה 
ובהם  הרכב  בתעשיית  מובילים  מים 
קונטיננטל   AG טויוטה,   ,BMW
ו-OurCrowd הישראלית, זאת על 
מנת לפתח מערכת בינה מלאכותית 
לרכבים אוטונומיים. החברות סירבו 
בקורטי־ השקיעו  כסף  כמה  לחשוף 
בפיתוח  שיסייעו  הבטיחו  אך  קה, 

ובהפצת המוצר המוגמר.
בניגוד  כי  טוענים  בקורטיקה 
אחרות,  מלאכותיות  בינה  למערכות 
בע־ התוכנה  את  מפתחים  אינם  הם 
זרת נתונים עם תווית אנושית, אלא 

באמצעות מיליוני סרטונים שיודעים 
הדרך  מהי  החלטה  אמת  בזמן  לקבל 
הטובה ביותר להתמודד עם הסכנות 

על הכביש ללא התערבות אנושית.
המלאכותית  שהבינה  אחרי 
השתלטה כמעט על כל תחום בחיינו, 
עדיין  הנושא  הרכב  בעולם  כי  נראה 
המפתחים  של  חלקם  מנת  נותר 
בשנים  הנהגים.  לציבור  הגיע  וטרם 
לנהיגה  המעבר  ולאור  האחרונות, 
הרכב  בתעשיית  רבים  אוטונומית, 
בינה  לשלב  ניתן  כיצד  מחפשים 
להתמודד  כדי  במערכות  מלאכותית 
ולהגדיל  הדרך  תנאי  עם  יותר  טוב 

את הבטיחות בנסיעה.

ההגרלה 
התשיעית של 
מחיר למשתכן 

יוצאת לדרך
בסוף החודש תיפתח ההגרלה שתכלול מעל ל-3,000 
יחידות דיור ב-12 יישובים • תוצאות ההגרלה צפויות 

להימסר לזוכים בסוף אוקטובר

מ פ. יוחנן

מחיר  של  התשיעית  ההגרלה 
ספ־ חודש  בסוף  תיפתח  למשתכן 
 3,000 מעל  כוללת  ההגרלה  טמבר, 
ברחבי  יישובים  ב-12  דיור  יחידות 
הארץ: ירושלים, חיפה, ראשון לציון, 
אילת,  רמלה,  אשקלון,  העין,  ראש 
שאן,  בית  נתיבות,  אדומים,  מעלה 

קריית ים וג‘סר א-זרקא.
למעלה מ-65% מיחידות הדי־
רות המוגרלות נמצאות באזורי הבי־
בעיר  יוגרלו  דיור  יחידות  קוש: 600 
ארנונה,  מורדות  בשכונת  ירושלים, 
בחיפה   738 לציון,  בראשון   729

ו-335 בראש העין.
יחידות דיור אלה יתווספו לכ-
הוגרלו  שכבר  דיור  יחידות   70,000

במסגרת תכנית מחיר למשתכן ב-81 
יישובים (מתוך 100,000 יחידות דיור 

אשר שווקו בהצלחה לקבלנים).
מ-44,000  למעלה  להיום,  נכון 
יחידות דיור בעלות היתר בנייה מלא 

או החלטת ועדה (היתר בתנאים).
עדיפות  על  לשמור  כדי 
מסוימת לזכאי סדרות א‘ וב‘ הוותי־
להעניק  כדי  בבד  ובד  יותר,  קות 
אפשרות ממשית גם לזכאי סדרה ג‘ 
הוחלט   – הגדולות  בהגרלות  לזכות 
 50% של  בשיעור  עדיפות  שתינתן 
מן הדירות בהגרלה לזכאי סדרות א‘ 
הסד־ בין  פנימית  העדפה  ללא  וב‘, 
רות. יתרת הדירות (50%) תוגרל בין 
כלל חסרי הדירה מסדרות א‘, ב‘ וג‘, 

ללא עדיפות לסדרה מסוימת.
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ִמיד ְלֵמַצח ָהָרצוֹן  א ִיְדֶמה תָּ ָלל, ֶאלָּ ִלישִׁית - ִמְצחוֹ לֹא ִיְהֶיה בוֹ קֹשִׁי כְּ ַהשְּׁ

ְרצוֹנוֹ  ם ְוַישְִׁקיֵטם בִּ ֵני ָאָדם ּכוֲֹעִסים ְיַרצֵּ ְמָצא בְּ ל ֲאִפּלּו שֶׁיִּ ה ֶאת ַהכֹּ ַרצֶּ שֶׁיְּ

ַאף  ָנם,  ּוְמַתקְּ בּורוֹת  ַהגְּ ה  ּוְמַרצֶּ רוֶֹצה  ִמיד  תָּ הּוא  ָהָרצוֹן  ֵמַצח  ן  שֶׁכֵּ ַהּטוֹב, 

ף  ִוישַׁתֵּ טוֹב  ָרצוֹן  בְּ ְיַנֲהֵלם  ְוהּוא  ֲעָסם,  כַּ ִרים  בְּ ְתגַּ ַהמִּ ּבוִֹרים  ַהגִּ ה  ְיַרצֶּ הּוא 

בּול ִויַקְלֵקל ַחס ְושָׁלוֹם,  א ַיֲעבֹר ַהגְּ ַעס, שֶׁלֹּ ית ַהכַּ דוָֹלה ְלַהשְׁבִּ שָׁם ָחְכָמה גְּ

ִמְצָחא  בְּ ְפָלָאה  ַהנִּ ַהָחְכָמה  ִמן  ִנְמשְָׁך  שֶׁהּוא  ָהֶעְליוֹן  ְלָרצוֹן  ְגָמא  דֻּ ְוֵיָעֶשׂה 

ל. ה ַהכֹּ יָקא ּוִמשָּׁם ְמַרצֶּ ְדַעתִּ

ֵני  ד ֶאָחד ִעם בְּ ִרּיוֹת, שִֶׁאם ִמּדוָֹתיו ָקׁשוֹת ִמצַּ ִמיד נַֹח ַלבְּ שְֵׁך ִלְהיוֹתוֹ תָּ ְוֶזה ִימָּ

ִרּיוֹת נוָֹחה ֵהיֶמּנּו, רּוַח  ל שֶׁרּוַח ַהבְּ שְֶׁנה כָּ ּנּו. ְוֶזה ַטַעם ַהמִּ ָאָדם, לֹא ִיְתַרּצּו ִממֶּ

קוֹם נוָֹחה ֵהיֶמּנּו: ַהמָּ

ִמיד ִלשְׁמַֹע ַהּטוֹב, ָאְמָנם שֵַׁמע שְָׁוא אוֹ  ְהיּו ָאְזָניו נוֹטוֹת תָּ ָהְרִביִעית - שֶׁיִּ

ֶדֶרְך שֶּׁסוֹד ַהֲאָזָנה ָהֶעְליוָֹנה ֵאין ׁשּום ַצֲעַקת  ָלל, כְּ ֶהם כְּ ֵנס בָּ ֻגנֶּה לֹא ִיכָּ ַהמְּ

ָבִרים  ְוַהדְּ ַהּטוֹבוֹת  א  ֶאלָּ ַיֲאִזין  לֹא  ְך  כָּ שָׁם,  ִנְכָנס  ָהָרע  ָלׁשוֹן  ַגם  פְּ ְולֹא  ין  דִּ

ּוְכמוֹ  ָלל,  כְּ ֲאֵליֶהם  ַיֲאִזין  לֹא  ַעס  כַּ יִרים  ְגבִּ ַהמַּ ָבִרים  דְּ ּושְָׁאר  ַהּמוִֹעיִלים, 

ָבר  דָּ ׁשּום  ֵאָליו  ֵנס  ִיכָּ לֹא  ְך  כָּ ְלַמְעָלה,  ִנְכָנס  ֵאינוֹ  ּוְלׁשוֹנוֹ  ְוִדּבּורוֹ  ָחׁש  שֶַׁהנָּ

ֻגנֶּה  ַהמְּ שְָׁאר  ן  שֶׁכֵּ ל  כָּ א)  כג,  (שְׁמוֹת  שְָׁוא"  שֵַׁמע  ׂא  ִתשָּ נּו "לֹא  ְוַהיְּ ְמֻגנֶּה. 

ָבִרים ַהּטוִֹבים. א ֶאל ַהדְּ ָלל, ְולֹא ִתְהֶיה ַקשֶֶּׁבת ֶאלָּ ֵנס ְלָאְזנוֹ כְּ א ִיכָּ שֶׁלֹּ

ְהֶייָנה  ָבר ְמֻגנֶּה. ָאְמָנם תִּ ׁשּום דָּ ָלל בְּ ֶהן כְּ ל בָּ כֵּ ַהֲחִמישִׁית - ֵעיָניו לֹא ִיְסתַּ

ָצַרת  ְרֶאה בְּ ִפי כֹחוֹ, ּוְכשֶׁיִּ יַח ּוְלַרֵחם ַעל ָהֻאְמָלִלים כְּ ָתִמיד ְפֻקחוֹת ְלַהשְׁגִּ

ִפי כֹחוֹ ִויעוֵֹרר ַרֲחִמים  ַדְעּתוֹ ָעָליו כְּ א ִיְתּבוֵֹנן בְּ ָלל, ֶאלָּ ָעִני לֹא ַיֲעִצים ֵעיָניו כְּ

ֶדֶרְך שֶָׁהַעִין  ָחה ָרָעה, כְּ ל ַהשְׁגָּ ִרּיוֹת. ְוִיְתַרֵחק ִמכָּ ְפֵני שַָׁמִים ּוִבְפֵני ַהבְּ ָעָליו בִּ

ֶלת ִמיַּד ֶאל ַהּטוֹב:  כֶּ קּוָחה ּוִמְסתַּ ָהֶעְליוָֹנה פְּ

כ"ח לחודש

דיווח:
 21 הרוגים בתקיפת מיליציות 

פרו איראניות בסוריה
מקורות מסרו לרשת "אל-ערביה" כי כלי טיס בלתי מזוהים תקפו בסיס 

בעיר אל-בוכמאל, הסמוך לגבול בין סוריה ועיראק

מ פ. יוחנן

נהרגו  אדם  בני   21 דיווח: 
מזוהים  בלתי  טיס  שכלי  לאחר 
אל-בוכמאל  בעיר  בסיס  תקפו 
לג־ הסמוך  א-זור,  דיר  שבמחוז 
בול בין סוריה ועיראק, שתיעוד 
שעבר  בשבוע  פורסם  בנייתו 
מהדיווח  עלה  עוד  ניוז.  בפוקס 
ממקומות  שבו  באזור  מדובר  כי 
אירא־ פרו  שיעיות  מיליציות 
כוונה  שההפצצה  וייתכן  ניות, 

נגדם.
מקורות,  כמה  לדברי 
באל-בוכמאל  פרסה  איראן 
מפו־ והן  לה  הנאמנות  מליציות 
קחות על ידי משמרות המהפכה 
כא־ שעבר,  בשבוע  איראן.  של 
ניוז"  "פוקס  רשת  דיווחה  מור, 
מע־ מודיעין  מקורות  פי  על  כי 
צבאי  בסיס  בונה  איראן  רביים, 
סודי חדש בסוריה באותו האזור. 
לאכלס  שיוכל  במתקן  מדובר 

אלפי חיילים.

חברת  שפרסמה  בתמונות 
השטח  את  לראות  ניתן   "ISI"
עבור  לכאורה  שהוקצה  הגדול 
קרבתו  ואת  שהותקף,  הבסיס 
אל-בוכמאל,  הגבול  למעבר 
ישראל  כי  בעבר  נטען  שאותו 
כיום.  פעיל  אינו  וכי  תקפה, 
ניתן  הלוויין  מתמונות  כן,  כמו 
שנ־ הניכר  השינוי  את  לראות 
האחרונה,  בשנה  במקום  עשה 
כאשר הוקמו בו תשתיות רבות. 
משמ־ ידי  על  שנבנה  המתחם, 
רות המהפכה האיראניים, נקרא 
אושרה  ובנייתו  עלי",  "אימאם 
על ידי ההנהגה הבכירה בטהראן 

– כך על פי הדיווח.
צה"ל  כשבועיים  לפני 
מטו־ באמצעות  תקף  כי  הודיע 
בכפר  טרור  יעדי  כמה  קרב  סי 
דמשק.  מזרח  שבדרום  עקרבה, 
כוח  פעילי  נגד  בוצעה  התקיפה 
שי־ ומיליציות  האיראני  קודס 
האחרונים  בימים  שעסקו  עיות 
יש־ מטרות  נגד  פיגוע  בקידום 

מדובר  סוריה.  משטח  ראליות 
הפיגוע  מתווה  כי  נמסר  צה"ל 
כמה  לשגר  תכנון  כלל  שסוכל 
מטרות  נגד  חמושים  רחפנים 

ישראליות.
דובר צה"ל מסר כי קאסם 
קודס,  כוח  מפקד  סולימאני, 
את  לדבריו,  הפיגוע.  את  תכנן 
הייתה  ישראל  נגד  המתקפה 
הכוללת  חוליה  לבצע  אמורה 
ושיעים.  איראניים  פעילים 
לפועל  להוציא  ניסתה  החוליה 
חמישי,  ביום  כבר  הפיגוע  את 
אך הוא סוכל. "סולימאני פועל 
שליחים",  גם  ומפעיל  בעצמו 
אב־ מצב  "נוצר  דו"צ.  אמר 
ככל  עושה  קודס  כוח  סורדי: 
את  תכנן  הוא  רוחו,  על  העולה 
הקרובות".  לשעות  הפיגוע 
לדברי מנליס, כוח קודס שהיה 
בת־ נפגע  שהופצצו  במבנים 
למגוון  ערוכים  "אנחנו  קיפה. 
הוסיף  בהגנה",  גם  תרחישים, 

דובר צה"ל.

 :OECD-דו"ח ה
ישראל משקיעה יותר בחינוך - 
אבל כל תלמיד עדיין מקבל פחות
 שכר המורים טיפס, אך המורים הצעירים מרוויחים הרבה פחות • הכיתות 
בישראל צפופות ב-25% יותר מהממוצע ב-OECD - אף כי חל שינוי חיובי

מ פ. יוחנן

בה־ שנרשם  הגידול  לצד 
שקעה בחינוך בעשור האחרון - 
מקבל  עדיין  הישראלי  התלמיד 
מאשר  בממוצע  פחות  הרבה 
מהדו"ח  עולה  כך  מקביליו. 
ארגון  של  חינוך  בנושא  השנתי 
 .(OECD) המדינות המפותחות
ההשקעה  כי  הדו"ח  מראה  עוד 
היא  בישראל  הרך  הגיל  בחינוך 
העו־ במדינות  מהנמוכות  עדיין 
לם המערבי וכי הכיתות בישראל 

צפופות יותר.
העלייה  אף  על  בנוסף, 
המו־ של  בשכרם  המשמעותית 
יש־ מורה  האחרון,  בעשור  רים 
עדיין  העליונה  בחטיבה  ראלי 
במדי־ מעמיתיו  פחות  מרוויח 
הדו"ח  מנגד,   .OECD-ה נות 
אחוז  שבישראל  כך  על  מצביע 
תא־ בעלי  של  מהממוצע  גבוה 
רים אקדמיים וגידול מואץ יותר 
לעומת  החינוך  שירותי  בתקצוב 

.OECD-ממוצע ה

ישראל  הדו"ח,  פי  על 
משקיעה בכל תלמיד בממוצע 
זאת  בשנה,  דולרים   8,891
 OECD-ה ממוצע  לעומת 
דולרים.   10,502 על  שעומד 
שבין  כך  על  מצביע  הדו"ח 
ההשק־ גדלה  ל-2016   2010

(ללא  הספר  בבתי  בחינוך  עה 
להשכלה  ומוסדות  הרך  הגיל 
בהשוואה  ב-42%  גבוהה) 
ביתר   5% של  ממוצע  לגידול 
המדינות. ההשקעה עבור תל־
בה־ גדלה  זאת,  בעקבות  מיד, 

לעומת  בישראל   25% תאם: 
במדינות  בממוצע  בלבד   5%

.OECD-ה
על פי הדו"ח, שכר המורים 
בישראל  משמעותי  באופן  עלה 
בשנים האחרונות: מ-2012 שכר 
ב-18.3%  עלה  בפועל  המורים 
בחינוך היסודי, ב-23.5% בקדם 
הע־ בחטיבות  ב-25.7%  יסודי, 
הבי־ בחטיבות  וב31.8%  ליונות 
קביעת  היא  לכך  הסיבה  ניים. 
הסכמי השכר הקיבוציים "אופק 

המורים  הסתדרות  של  חדש" 
המו־ ארגון  של  לתמורה"  ו"עוז 

רים.
בישראל גם הבדלים מש־

מעותיים יותר בין שכר המורים 
הותי־ המורים  לשכר  החדשים 
קים בכל שלבי החינוך. ב-2017 
בני  מורים  של  בפועל  השכר 
מזה  נמוך  היה  בישראל   34-25
 .OECD-ב עמיתיהם  של 
של  בפועל  השכר  זאת,  לעומת 
יותר  גבוה   64-55 בני  המורים 

בישראל.
התלמידים  צפיפות 
בישראל  יותר  גדולה  בכיתה 
 26.5 היסודי:  בחינוך  בכ-25% 
לעו־ בכיתה  בממוצע  תלמידים 
בממוצע  תלמידים   21.2 מת 
הביניים  בחטיבות   .OECD-ה
ירד  בכיתה  התלמידים  מספר 
ל-28.1   2005 משנת  ב-9.4% 
אך   ,2017 בשנת  תלמידים 
על  עומד   OECD-ה ממוצע 
22.9 תלמידים בכיתה, פער של 

כ-23%.
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באר שבע: 2 פצועים בהתפוצצות 
בלון חמצן במוסך

שני אנשים נפצעו בפיצוץ במוסך בבאר שבע, גבר כבן 54 פצוע קשה עם כוויות וחבלות בכל גופו, 
ופצוע נוסף במצב קל 

מ פ. יוחנן

מכו־ של  חמצן  צינור  החשד,  פי  על 
נת ריתוך התפוצץ במוסך ברח' צוער בעיר 
אנ־  2 נפגעו  מהפיצוץ  כתוצאה  שבע  באר 
שים ופונו על ידי חובשים ופראמדיקים של 
במצב  כבן 54  גבר  סורוקה.  לביה"ח  מד"א 
קשה עם כוויות וחבלות בגופו, וגבר בן 27 

במצב קל.
כך עולה מתחקור ראשוני של משט־
רת ישראל דיווח נמסר גם לחוקר תאונות 

עבודה, כך על פי המשטרה.
סיפרה:  ברבי,  ים  מד״א  פראמדיקית 
שוכב  הפצוע  את  ראינו  למקום  ״כשהגענו 
סיפרו  מלאה.  בהכרה  כשהוא  הקרקע,  על 

בי־ גז.  בלון  של  פיצוץ  אירע  שבמקום  לנו 
סבל  הוא  לפצוע,  רפואיות  בדיקות  צענו 
רפואי  טיפול  לו  הענקנו  וחתכים,  מכוויות 
שכלל עצירת דימומים, חבישות ותרופות, 
ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה. 
אדם נוסף שנפגע מהפיצוץ פונה על ידינו 

כשמצבו קל״.

חידוש בתחום חימוש פצצות: 

מרעום חשמלי המופעל אלקטרונית
הצי האמריקני הזמין מהיצרנית מרעומים חשמליים בשווי של 400 מיליון דולר לארבע שנים, והם 

יסופקו לצי ולחיל האוויר

מ פ. יוחנן

מחברת  הזמין  האמריקני  הצי 
שמתאימים  חשמליים  מרעומים  נורת'רופ 
למגוון רחב של פצצות הנמצאות בידי צבא 

ארה"ב ובצבאות של בעלות ברית.
מרעו־ כי  הסבירה  גראמן  בנורת'רופ 
מכ־ מרעומים  על  עדיפים  חשמליים  מים 

פועלים  הפצצות  מרעומי  היו  כה  עד  ניים. 
החשמלי  המרעום  ואילו  מכנית,  בצורה 
הפ־ של  והאמינות  הביצועים  את  משפר 
האלקט־ החדש,  חשמלי  במרעום  צצות. 
רוניקה היא שדורכת ונוצרת את המרעום. 
הוא נחשב אמין ובעל שרידות גבוהה בהר־

בה מהדגמים המכניים.

חש־ מרעומים  הזמין  האמריקני  הצי 
לארבע  דולר  מיליון  של 400  בשווי  מליים 
מו־ האוויר.  ולחיל  לצי  יסופקו  והם  שנים, 
מרעום  כי  מסבירים  היצרנית  החברה  מחי 
חשמלי מבטיח פעולה תקינה של כל פצצה 
משמ־ שיפור  וזה  המרעום,  יחובר  שאליה 

עותי של החימוש החודר.

חמש שנים לפטירת רבה הראשי 
של מולדובה – נכדו ייפתח בית 

חב"ד לישראלים
תקופה קצרה לאחר שיהודי מולדובה ציינו 5 שנים לפטירת הרב הראשי של המדינה – הגאון 

החסיד רבי זלמן אבלסקי, שנשא בעול הרבנות מאז נפילת מסך הברזל ועד לפטירתו, משפחת נכדו 
– הרב שמואל וחיה זלמנוב נענו לאתגר והצטרפו השבוע לפעילות הנרחבת עם יהודי מולדובה

מ יר‡ל לבי‡

מולדו־ שיהודי  לאחר  קצרה  תקופה 
בה ציינו 5 שנים לפטירת הרב הראשי של 
אבלס־ זלמן  רבי  החסיד  הגאון   – המדינה 
מסך  נפילת  מאז  הרבנות  בעול  שנשא  קי, 
הברזל ועד לפטירתו, משפחת נכדו – הרב 
והצט־ לאתגר  נענו  זלמנוב  וחיה  שמואל 
יהודי  עם  הנרחבת  לפעילות  השבוע  רפו 
מש־ בתנופה  לאחרונה  הנמצאת  מולדובה 
מעותית. בכך יעלה מספר משפחות חב"ד 

השליח  ל-4:  במדינה  הפועלות 
הרב  המדינה  של  ורבה  הראשי 
יוסף יצחק אבלסקי – בנו וממשיך 
מנדי  הרב  זצ"ל,  אביו  של  דרכו 
וכעת  גוצל  מנדי  והרב  אקסלרוד 
שמואל  הרב  לדגל  נקרא  כאמור 
לחיי  רבות  תרם  אשר  זלמנוב 
בעוד  עברו.  בשנים  הקהילה 
מתמק־ וגוצל  אקסלרוד  הרבנים 
טירספול  בנדר  השדה  בערי  דים 
יקים  זלמנוב  הרב  ובלץ,  דובסרי 

בקישיניב הבירה כולל ערב ויפעל עם יש־
סטודנטים  כ-300  סטודנטים.  ועם  ראלים 
קבוע  באופן  בקישינב  לומדים  ישראלים 
שעוב־ ישראליות  משפחות  עשרות  לצד 
דות בעיר. לצדם מגיעים למדינה עוד אלפי 

תיירים ישראלים בשנה.
אבלס־ הרב  של  דרכו  וממשיך  בנו 
אבלסקי  יצחק  יוסף  הרב  החסיד  הגאון  קי, 
למלא  רבה  במסירות  דואג  אשר  שליט"א 
בשנים  הפעילות  כי  אומר  הגדול,  החלל  את 
האחרונות התרחבה אף לחבל טרנסניסטריה 

הבדלני הפרו-רוסי "אנו עושים מאמץ להגיע 
מתגורר  הוא  אם  גם  הוא,  באשר  יהודי  לכל 
הרב  אומר  המעטה"  בלשון  בטוח  לא  באזור 
הכנסת  בית  הינו  הפעילות  מרכז  אבלסקי. 
החו־ בקישינב,  שול)  (גלייזר  חב"ד  המרכזי 

גג בימים אלו 130 שנה להיווסדו ואשר היה 
פעיל תמיד כולל בתקופת הקומוניסטים.

במלאת 5 שנים להסתלקותו של הרב 
רב  אירוע  בקישיניב  נערך  זצ"ל  אבלסקי 
משתתפים בו השתתפו מאות יהודים מכל 
מרד־ הרב  המפורסם  הכנר  המדינה.  רחבי 
הלבבות  את  הרעיד  ברודצקי  כי 
והסברים  מרגשים  ניגונים  עם 
הנואמים  העלו  כן  כמו  אודותם. 
על נס את "תחיית המתים" הרו־
במולדו־ השממה  והפרחת  חנית 
כ"ק  של  הישירה  בשליחותו  בה, 
זצוק"ל,  מליובאוויטש  אדמו"ר 
הרב  היה  אבלסקי  הרב  כי  וציינו 
למ־ הרבי  ע"י  שנשלח  הראשון 
לשעבר,  המועצות  ברית  דינות 

בשנת תש"נ (1990).

העיר המתויירת 
בעולם: בנגקוק - 

בפעם ה-4 ברציפות
דובאי וסינגפור נכנסו לרשימה  • אנטליה שבטורקיה 

סוגרת את רשימת העשירייה הראשונה  

מ פ. יוחנן

המ־ מס'  גדל  שנת 2009  מאז 
העולם  ברחבי  הבינלאומיים  בקרים 
הערים  מניתוח  עולה  כך  ב-76%. 
שפירסמה  בעולם  הפופולריות 
פי־ לשירותים  האמריקני  התאגיד 
של  המדד  מאסטרקארד.  ננסים 
מאסטרקארד מדרג את 200 הערים 
ניתוח  על-סמך  ביותר  המתוירות 
שנכנסו  הבינ"ל  התיירים  כמות  של 
במקום,  אחד  לילה  לפחות  וישנו 
וניתוח של נתוני ההוצאות הזמינים 

לציבור. 
עולה  עולה  הנתונים  מניתוח 
בנ־  - ברציפות  הרביעית  בפעם  כי 
גקוק, בירת תאילנד, היא העיר המ־
פחות  לא  עם  בעולם  ביותר  תוירת 
מ-22.78 מיליון תיירים שביקרו בה 
מדור־ ולונדון  פריז  החולפת.  בשנה 
גות במקום השני והשלישי, ושתיהן 
מ-19  יותר  של  פניהם  את  קיבלו 

מיליון תיירים בשנת 2018. 
היחידה  העיר  הייתה  לונדון 
ירי־ שהראתה  הראשונה  בעשירייה 

התיירים  בספר   4% כמעט  של  דה 
המבקרים בה, לעומת שנה שעברה. 
בערים באסיה-פסיפיק נרשמה הע־
לייה האזורית הגדולה ביותר בקרב 
של  גידול  עם   ,2009 מאז  מטיילים 
מס־ בעקבות  בעיקר  מ-9%,  יותר 
מטיילים  של  וגדלים  הולכים  פרים 

סינים ביבשת. 
על- הערים  את  מדרג  המדד 
ידי דירוג הוצאות המבקרים הלנים 
מעלה  זו  בחינה  אחד.  לילה  במקום 
היא  האמירויות  האיחוד  דובאי  כי 
לילה  מבקרי  הדירוג.  את  המובילה 
מיליארד   30.82 בה  הוציאו  בינ"ל 
של 553  ממוצעת  הוצאה  עם  דולר, 

דולר ביום. 
המבקרים  השוואה,  לשם 
בבנגקוק - העיר הפופולרית ביותר, 
הוציאו בממוצע 184 דולר ליום. בנ־
גקוק דורגה במקום השלישי בהיקף 
דולר),  מיליארד   20.03) ההוצאות 
נמ־ הסעודית,  בערב  שמכה  בעוד 

מיליארד  השני (20.09  במקום  צאת 
דולר).

שמחת בית לעלוב
הערב: שמחת הנישואין לנכד האדמו"ר מלעלוב • 
שמחת החתונה תערך באוהל הענק שהוקם בסמוך 
לבית המדרש הגדול של חסידות לעלוב ברחוב חזון 

איש 35 בבית שמש 

מ יר‡ל לבי‡ 

הני־ שמחת  יתקיים  הערב 
מלעלוב  האדמו"ר  כ"ק  לנכד  שואין 
הרב  בנש"ק  פע"ח  החתן  שליט"א, 
דוד שלמה זלמן שליט"א, בן הרה"צ 
שליט"א,  בידרמן  זושא  יואל  רבי 
אלעד  מאקאווא  גאב"ד  כ"ק  חתן 
שליט"א, עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי 
כ"ק  בן  שליט"א  רוזנבוים  איתמר 
מרן האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א 

וחתן  ב"ב  קרעטשניף  ביהמ"ד  ורב 
ויז'ניץ  מקוסוב  האדמו"ר  מרן  כ"ק 

שליט"א.
באוהל  תערך  החתונה  שמחת 
הענק שהוקם בסמוך לבית המדרש 
ברחוב  לעלוב  חסידות  של  הגדול 
מעמד  שמש.  בבית   35 איש  חזון 
 .4:00 בשעה  תחל  הפנים  קבלת 
מלך  הדרת  עם  ברוב  החופה  מעמד 
ברחבת  הצהריים  אחר  בשעה 5:00 

בית המדרש.
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הגה"צ גאב"ד חוג חתם סופר י-ם יצא לארה"ב לטובת 
רשת הכוללים שבנשיאותו 

פרנקל  שמואל  אהרן  רבי  הגאון  
,ומרבני  ירושלים  סופר  חתם  חוג  גאב"ד 
בראש  יעמוד  דושינסקיא  מהרי"ץ  ק"ק 
למען  בארה"ב  קודש  למגבית  משלחת 
שמואל"  "פאר  הכוללים  רשת  החזקת 
ע"ש וזכרו של הרה"ק רבי שמואל פרענ־

קל זי"ע בעל ה"אמרי שפר מדאראג
התרגשות רבה בקרב ידידי ותלמי־
די חוג חתם סופר ירושלים ובוגרי רשת 
שמואל"  פאר   – בינה  "אמרי  הכוללים 
בעל  הגדול  רבינו  של  מיסודו  בארה"ב 
ה"אמרי בינה" הגה"צ רבי נפתלי הירצקא 
פרנקל זצוק"ל חבר בד"צ העדה החרדית 
מידי  היה  זצוק"ל  פרנקל  הגר"נ 
שנה בשנה, מכתת את רגליו ברחבי תבל 
הכו־ החזקת  למען  ובארה"ב,  בארה"ק 
החזקת  ולמען  הקודש,  טהרת  על  ללים 
ירוש־ עניי  למען  והחסד,  הצדקה  קופת 

לים.
תשע"ו,  שנת  ניסן  בחודש  כידוע, 

כאשר, ישב בביתו בעת לימודו, חש ברע, 
אירוע  וקיבל  התמוטט,  מעט  זמן  ותוך 
מוחי קשה ביותר, בכל חודשים אלה, כלל 
ומיוחד  להקב"ה,  בתפילה  הרבו  ישראל 
הגדול  הבד"צ  חברי  של  קריאתם  לאור 

שבירושלים.
לאחר  תשע"ז  ויגש  פרשת  ג'  ביום 
חצות הלילה, עלתה נשמתו הטהורה בסערה 

השמימיה, במיתה נשיקה, למגינת לב של בני 
משפחתו ורבבות מתלמידיו וחסידיו.

בנו הגדול הגאון רבי אהרן שמואל 
כל  במשך  עמד  אשר  שליט"א  פרענקל 
שנויתיו לצד אביו זצוק"ל, במסע הלוויה 
הוכתר, ע"י הגה"צ חברי הבד"צ, לעמוד 
ירושלים  סופר  חתם  חוג  ק"ק  בראש 
וראש רשת הכוללים "אמרי בינה – פאר 

שמואל", כאשר אביו זצ"ל שכב על ערש 
ורשת  הקהילה  את  רמה,  ביד  ניהל  דווי, 

הכוללים.
הבעל"ט  תצא  כי  בפרשת  יגיע  בנו 
למשך שבועיים בארה"ב, לצורך מגביות 
החסד  קופות  והחזקת  הכוללים  לטובת 

שנתייסד ע"י אביו
בשמ־ תלמידיו  בקרב  התקבלה  כן 

חה את מכתב הקודש מיוחדת מאת מרנן 
חברי ביד"צ העדה החרדית ירושלים וב־
שקו־ שליט"א,  הגאב"ד  מרן  כ"ק  ראשם 
למען  לעזר  לעמוד  לאחבנ"י  שם  ראים 
וקופת  התורה,  והחזקת  הכוללים,  רשת 

הצדקה שייסד חבר הבד"צ זצוק"ל
בבית  בשבועיים  אי"ה  ישהה  הרב, 
הנ־ בוויאלסבורג  דודו  בן  אצל  האכסניא 
גיד החסיד ר' יעקב ישראל פרנקלץ. בים 
א' פר' ניצבים יתקיים אי"ה דינר מפואר 
האכסניא,  בבית  הכוללים,  רשת  לטובת 
ראשי  ורבנים,  אדמורי"ם  בהשתתפות 
ונכבדי קהילות סאטמאר ודושינסקי , וכן 
 8:00 בשעה  ווילאסבורג.  ונכבדי  נגידים 

בערב
כמו"כ יבקר הגאון גאב"ד חוג חתם 
והר־ האדמורי"ם  בבתי  שליט"א   סופר 
הכוללים  בהיכלי  שיעורים  וימסור  בנים, 
הרחמים  ימי  לקראת  בארה"ב  והישיבות 

והרצון הבעל"ט.

לקראת יום הדין: ארגון 
איילת השחר מגייס סופרי 
סת"ם ליום המזוזה הארצי

השנה,  ראש  לפני  כשבוע 
ומו־ קיבוצים  מאות  ישתתפו 

מרמת  הארץ  רחבי  מכל  שבים 
ב'יום  הארץ  לדרום  ועד  הגולן 
המזוזה הארצי' של ארגון איילת 
הייחודית  הפעילות  השחר. 
שתתקיים כחלק מפעילות ארגון 
לחשיפת  שפועל  השחר'  'איילת 
יש־ למסורת  הישראלי  הציבור 
תא־ בעם,  הקרע  ולצמצום  ראל 
והמו־ הקיבוצים  לתושבי  פשר 
שבים המרוחקים מחיי המסורת 
והדת, לחוות את מצוות המזוזה 
של  תיווך  וללא  ישירה  בצורה 

גורמים זרים.
יתפר־ הפעילות  במסגרת 
סת"ם  סופרי  מ-200  למעלה  סו 
המ־ והמושבים  הקיבוצים  בכל 
שתתפים בפעילות, ויפתחו בהם 
פעילות  עמדות  עם  מידע  מוקדי 
המעוניין  לכל  יתאפשר  שבהם 
להכיר  ביתו,  מזוזות  את  לבדוק 
להתרשם  מקרוב,  המזוזה  את 
לה־ ואף  הסת"ם  סופר  ממלאכת 

התקנה  עם  חדשות  מזוזות  זמין 
עד הבית.

המזוזה  יום  פעילות  את 
השחר  באיילת  יזמו  הארצי, 
הקי־ לתושבי  לאפשר  כדי 
להיערך  והמושבים  בוצים 
חיבור  בהוספת  החדשה  לשנה 
חיבורים  ליצור  וכן  ליהדות 
ראש  תפילות  לקראת  נוספים 
מבדיקת  כיפור.  ויום  השנה 
עולה  השחר'  'איילת  פעילי 
בציבור  לקונצנזוס  בניגוד  כי 
המזו־ נוכחות  על  הישראלי 
ברבים  בישראל,  בית  בכל  זה 
המש־ והמושבים  מהקיבוצים 
תתפים בפעילות בתים ומבנים 

רבים ללא מזוזה בפתחים.
הפי־ עם  להתמודד  כדי 
נקו־ של  הרחב  הגיאוגרפי  זור 
מושבים  גם  בהם  הפעילות,  דות 
וקיבוצים באיזורי ספר כמו כרם 
שלום, נחל עוז, בארי בעוטף עזה, 
או זרעית ונטועה בגבול ישראל־
בא־ אלה  בימים  מגייסים  לבנון, 

רגון איילת השחר עשרות סופרי 
סת"ם שיאיישו את מוקדי הפעי־

לות בכל רחבי הארץ.
רענן  שלמה  הרב  לדברי 
"הקי־ השחר:  איילת  מנכ"ל 
מכירים  והמושבים  בוצים 
אורך  לכל  שלנו  הפעילות  את 
החברו־ בפעילות  אם  השנה, 
תות או במיזמים אחרים, רובם 
את  לחזק  מעוניינים  הגדול 
והמורשת  היהדות  עם  הקשר 
'יום  פעילות  ישראל.  עם  של 
לחשוף  נועדה  הארצי'  המזוזה 
המ־ מצוות  עם  התושבים  את 
לשמי־ כסגולה  שידועה  זוזה 
והנמצאים  הבית  דיירי  על  רה 
ראש  לקראת  כעת,  בתוכו. 
לסופרי  קוראים  אנו  השנה, 
לקחת  הרחב  מהציבור  סת"ם 
חלק בפעילות קירוב הרחוקים 

ולהוסיף זכות ליום הדין".
סופרי  לצוות  להצטרפות 
של  הארצי  המזוזות  ביום  סת"ם 

'איילת השחר' 058-4172172
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כי מציון תצא טכנולוגיה 

קבוצת סטארטאפיסטים 
חרדים יצאו למסע בלונדון 

שם הרשימו משקיעים 
פרטיים וקרנות בינלאומיות

השגריר הישראלי בממלכה ערך טקס קבלת פנים למשלחת החרדית ואמר: 
"הסטארטאפים החרדים צריכים להוביל את מהפכת ההייטק בישראל"

חרי בכ מ

סטארטאפים  משלחת 
הש־ הגיעה  ראשונה  חרדית 
בלונדון.  שואו'  'רוד  למסע  בוע 
הלונ־ ההייטק  לתעשיית  המסע 
דונית נפתח באירוע קבלת פנים 
ישראל  שגריר  שערך  יוקרתי 
שכוללת  המשלחת,  בבריטניה. 
יזמים  של  סטארטאפ  חברות 
החקלאות,  מתחומי  חרדים 
בריאות, סייבר, בינה מלאכותית 
למסע  הגיעו  נוספים,  ותחומים 
משקיעים,  עם  פגישות  שכולל 
לקוחות  בינלאומיות,  חברות 

ושותפים פוטנציאלים.
במלון  שנערך  באירוע 
בריטיש  נציגי  השתתפו  הפילר, 
איירוויז, אנשי עסקים מקומיים, 
יש־ בשגרירות  הכלכלי  הנספח 
קידום   – קמ"ח  קרן  נציגי  ראל, 
'אחים  והנהלת  חרדי  מקצועי 
המ־ מאחורי  שעומדים  גלובל' 

שלחת.
בבריטניה  ישראל  שגריר 
הערב,  את  שאירח  רגב  מארק 
במוניטין  הנוכחים  את  שיתף 
שיש לתעשיית ההייטק הישרא־

של  ההפתעה  ועל  בלונדון,  לית 
מהתעשייה  ובכירים  משקיעים 
המקומית כשהם שמעו על בואה 

של המשלחת.
הזה  בערב  שלי  "המסר 
הוא  עושים  שאתם  שמה  הוא, 
היש־ הכלכלה  בשביל  קריטי. 
שהמהפכה  חשיבות  יש  ראלית, 
הטכנולוגית בישראל תכלול את 
תו־ את  רק  לא  האוכלוסיות,  כל 
שבי הרצליה ותל אביב, אלא גם 
את הקהילה החרדית בירושלים, 
אחרים.  ובמקומות  ברק  ובבני 
החרדי,  שהראש  סיבה  שום  אין 
מהמהפכה  חלק  יהיה  רק  לא 
הזאת אלא גם יוביל את מהפכת 
השגריר  אמר  הזאת".  ההייטק 
רגב והבטיח שהשגרירות תעמוד 
בפ־ המשלחת  חברי  של  לצידם 
תיחת דלתות וחיבור למשקיעים 

וחברות בבריטניה.
ללונדון  המסע  ימי  במהלך 
אירוע  הסטראטאפיסטים  ערכו 
'שואו-קייס' למשקיעים יהודים, 
לונדונים  חברות  עם  פגישות 
ופאנל  פעולה  שיתופי  לבחינת 
משקיעים עם אנג'לים מכל רחבי 
קרומבי  איציק  לדברי  העולם. 

משלחת  וראש  ביזמקס  מנכ"ל 
החרדים:  הסטארטאפיסטים 
וההסכמים  הפעולה  "שיתופי 
בזכות  השם  בעזרת  שייחתמו 
יתנו  בלונדון,  הפגישות  סבב 
הייטק  לתעשיית  אדירה  דחיפה 
הישראלית  ולכלכלה  החרדית 

בכלל". 
מש־ הם  המשלחת  חברי 
הסטארט-אפים  חממת  תתפי 
ממתחם  שפועלת  ביזלאבס 
ביז־ לחרדים  והעסקים  היזמות 
מקס, שהוקם על ידי קרן ק.מ.ח 
החרדית  לקהילה  שמסייעת 
ויזמות,  בתעסוקה  להשתלב 
לפי־ והרשות  גלובל'  'אחים 
פועלת  התוכנית  ירושלים.  תוח 
אמזון,   ,KPMG גוגל,  בשיתוף 
ועוד,  העברית  האוניברסיטה 
לסטארט-אפים  לסייע  במטרה 
הב־ פערי  על  להתגבר  חרדים 
הכללי.  בציבור  מעמיתיהם  סיס 
רחבת  תמיכה  מספקת  התוכנית 
מקצו־ סדנאות  שכוללת  היקף, 
רלוונ־ וכלים  ידע  רכישת  עיות, 
גופים  עם  פעולה  שיתופי  טיים, 
בינלאומיים, מנטורים מקצועיים 

ופורום משקיעים רחב ופעיל.

10 אוטובוסים חשמליים של אגד
מופעלים במערך התחבורה 

הציבורית  בירושלים
יו"ר אגד, אבי פרידמן: שמירה על הסביבה באמצעות תחבורה נקייה  הדבר השני 
בחשיבותו אחרי הביטחון • הרכישה במימון המשרד להגנת הסביבה • נוסעי קו 15 

בבירה יהיו הראשונים  ליהנות מאוטובוסים ירוקים ושקטים

חרי בכ מ

עשרה אוטובוסים חשמליים חדשים הצטרפו 
ברחבי  הפועל  אגד  של  האוטובוסים  לצי  השבוע 
התחבו־ משרד  הסביבה,  להגנת  המשרד  ירושלים. 
רה, עיריית ירושלים, אגד וצוות תכנית אב לתחבו־
רה השיקו השבוע את עשרת האוטובוסים החשמ־
האוטובוסים  בירושלים.  שיפעלו  הראשונים,  ליים 
הראשונים ישרתו את הנוסעים בקו 15 מתחנה מר־
כזית ירושלים ומסתיים בשכונת תלפיות. הפרויקט 
מתוקצב על ידי המשרד להגנת הסביבה בהיקף של 
ייעודית  ממשלה  החלטת  במסגרת  שקל,  מיליון   4

שיזם המשרד. 
לנסוע  שיתחילו  החשמליים,  האוטובוסים 
מש־ של  מקיף  ממהלך  חלק  הם  העיר,  ברחבי 
מעבר  שמטרתו  הסביבה,  והגנת  התחבורה  רדי 
לאוטובוסים ירוקים יותר, המצמצמים את הזיהום 
לנוסע.  השירות  את  ומשפרים  הסביבתיים  והרעש 
לירוש־ שמגיעים  הראשונים  האוטובוסים  עשרת 
מעבר  במסגרת  בבירה  הראשונה  הסנונית  הם  לים 

של קווים נוספים לאוטובוסים חשמליים. 
אבי פרידמן, יו"ר אגד, התייחס בדבריו לש־
על  שמירה  כי  והצהיר  הסביבה  איכות  על  מירה 
הסביבה באמצעות תחבורה נקייה, זה הדבר השני 
בחשיבותו אחרי הביטחון. "זהו אחד האתגרים הג־
דולים והמשמעותיים ביותר שעומדים בפני האנו־
שות כולה.  חברת אגד מהווה כיום את ראש החץ 
הטכנולוגיה  של  ולהטמעתה  להכנסתה  הנוגע  בכל 
הייחודית הזו. עם השקת הפרויקט בירושלים אגד 
זאת  בישראל,  חשמליים  אוטובוסים   35 מפעילה 
ידינו  על  המופעלים  האוטובוסים  למאות  במקביל 
בהנעה מופחתת זיהומים בפולין והולנד.  הכנסתם 
צעד  היא  החשמליים  האוטובוסים  של  לשירות 
החדש  העידן  תוך  אגד אל  את  הלוקח  משמעותי  

של שימוש בתחליפי אנרגיה".
יו"ר אגד אמר עוד כי "הפסוק שמתאים יותר 
ירושלים'.  בשערייך  רגלינו  היו  'עומדות  הוא  מכל 
מרכזי  חלק  לוקחת  שלה  בראשית  ימי  מאז  אגד 
בחיבור של ירושלים לעיר אחת. עיר שחוברה לה 
יחדיו. האוטובוסים שלנו עלו במסירות נפש תחת 
בנו  להיות  גאה  ואני  לירושלים  הבריטי  השלטון 
של מי שפרץ את הדרך לירושלים. אני גאה להיות 
בנו ולהוביל למען הנוסעים והאוכלוסייה כולה את 
הודה  אגד  יו"ר  החשמליים".  האוטובוסים  מהפכת 
ואת  אלקין  זאב  הסביבה  להגנת  השר  את  ושיבח 
משרדיהם  ועובדי  סמוטריץ  בצלאל  התחבורה  שר 

שקידמו את הפרוייקט והביאו להשלמתו.  
את  ציין  ירושלים  עיריית  ראש  ליאון  משה 
והודה  ירושלים  תושבי  עבור  אגד  של  התרומה 
יז־ החדשים  "האוטובוסים  פעילותה.  על  לחברה 
שהופכים  העיר  לרחובות  יותר  צלול  אוויר  רימו 
למתויירים יותר ויותר. אני רוצה לומר תודה לאגד 
ירושלים.  תושבי  למען  שלכם  הנפלא  השירות  על 
פיתוח.  שנת  תהא   – תש"פ  שנת  היא  הבאה  השנה 
אין ספק שלאגד יש חלק מרכזי בזה. האוטובוסים 
ביצירת  משמעותי  נדבך  עוד  מהווים  החשמליים 
היא  התרומה  והפעם  ציבורית,  לתחבורה  העדפה 

לכולם – לנוסעים, למשתמשי הדרך ולסביבה".
ציבו־ תחבורה  בכיר  אגף  מנהלת  אבירם,  נ. 
ציבורית: "שילוב  לתחבורה  הארצית  הרשות  רית, 
אוטובוסים חשמליים אינו דבר של מה בכך, הנהגים 
שיוכלו  היחידים  יהיו  והם  מיוחדת  הכשרה  עברו 
ייעו־ חניון  הוקם  החשמליים.  באוטובוסים  לנהוג 

עמ־ הכולל   ,4/9 חניון  חשמליים,  לאוטובוסים  די 
דות טעינה. תרומתם של האוטובוסים החשמליים 
הופך  ולסביבה  לנוסעים  בעיר,  התחבורה  למערך 
החניון  השקת  במיוחד.   למשתלמת  ההשקעה  את 
והאוטובוסים הינה חלק מהליך להפיכת התחבורה 

העירונית מונעת בחשמל".
לתחבורה  אב  תכנית  צוות  מנכ"ל   – זולר  זהר 
מהלך  של  בשיאו  היום  נמצאת  "ירושלים  אמר: 
ומבקריה  תושביה  ירושלים,  בסופו  מציאות  משנה 
ייהנו מסביבה בריאה ונקייה יותר ומתחבורה ציבו־
רית יעילה, אמינה ובטוחה.  שילובם של האוטובו־
סים החשמליים במערך התחבורה הציבורית בעיר  
בה מתפתחת רשת קווי רכבת קלה, מהווה בשורה 
של ממש ואני מקווה כי עשרת החלוצים יביאו בע־

קבותיהם אוטובוסים חשמליים רבים".
האח־ בשנים  נחשבים  חשמליים  אוטובוסים 
התחבורה  בתחום  מועדפת  לאלטרנטיבה  רונות 
מענה  מספקים  האוטובוסים  בעולם.  הציבורית 
הם חוסכים  בתחום:  אתגרים משמעותיים  למספר 
שקטים.  והם  מזהמים  אינם  הם  בדלק,  בשימוש 
לאוטובוסים  מאפשרים  הטכנולוגיים  הפיתוחים 
טעי־ בין  יותר  ארוכות  נסיעות  לבצע  החשמליים 
הקרובות  בשנים  כי  להניח  וסביר  לטעינה  נה 
היתרונות  עירוניים.  הבין  בקווים  גם  אותם  נראה 
מת־ אינם  החשמליים  האוטובוסים  של  המהותיים 
על  ובשמירה  ירוקה  באנרגיה  בשימוש  רק  מצים 
החשמליים  האוטובוסים  לנוסעים.  השירות  רמת 
בתחום  משמעותיות  סוגיות  לשתי  מענה  מספקים 
איכות הסביבה, בכל הנוגע לאוטובוסים עירוניים: 
האוטובוסים החשמליים אינם פולטים זיהום אוויר 
במישרין כלל, וגורמים לפחות ממחצית פליטות גזי 

החממה לעומת אוטובוסי דיזל.  
האוטובוסים החשמליים שהצטרפו לצי אגד 
הענק  חברת  של   K9C-13a מדגם הם  בירושלים 
הבינלאומית – BYD, שעבורם הוקם חניון ייעודי 
למחלף  בסמוך  אגד 4/9  בחניון  טעינה  עמדות  עם 
קו 15  נוסעי  את  ישרתו  האוטובוסים  בעיר.  רמות 

בעיר.  
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מצטרפים עד יום חמישי הקרוב י״ב

ונכנסים להגרלת ביניים נוספת בחינם על טיסה לאירופה לשניים

הדופלקס שלך

מחר ב 24:00 זה נגמר!אירופה שלך

1800-60-60-60
להורדת 
הקטלוג

0723-167-764לחצלחצו כאן

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

