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מתנת בחירות
רגע לפני הבחירות, נשיא 

ארה''ב בהצהרה דרמטית: אדון 
עם נתניהו על הסכם הגנה בין 
המדינות מייד לאחר הבחירות 
• נתניהו: "רגע היסטורי", גנץ: 

"יגביל את חופש הפעולה"

בעוד 48 שעות יצעדו אזרחי ישראל בפעם השנייה לשנה זו אל הקלפיות • במפלגות 
הגדולות החלו ב'משתה המנדטים' הגדול בקרב ל'מפלגה הגדולה ביותר' • נתניהו 

בבליץ ראיונות: אם תהיה אדישות, אפסיד את הבחירות • גנץ מתחייב: אקים ממשלת 
אחדות חילונית • בכחול לבן החליטו 'לשתות' מפלגת העבודה: "סיימה את תפקידה". 

בעבודה שותים את המחנה הדמוקרטי שחוששים: לא בטוח שנעבור • במפלגות 
החרדיות בהכנות קדחתניות לקראת יום הבוחר, המטרה: 100% הצבעה • היום: מפגן 

אחדות היסטורי בירושלים. מרנן ורבנן חברי מועצות גדולי התורה מ'דגל התורה 
ו'אגודת ישראל' בעצרת חרום ברחובה של עיר בירושלים • סקרים אחרונים: 'עוצמה 

יהודית' עוברת את אחוז החסימה, ליברמן נחלש

 מצווה לתרום
מכספי מעשר  למעלה מ-160 מ״ר ונוף מרהיב לכנרת יכול להיות שלכם!דופלקס 3 מפלסים עם חצר ענקית, 5 חדרים,

גם 
החצר 
שלכם

 בתרומה של 50 ₪ לחודש במשך שנה בלבד יכולים לזכות בדופלקס,
שלושה מפלסים מעל 160 מ״ר עם נוף מרהיב לכינרת. ובנוסף, במגוון מוצרי פרמיום יוקרתיים ומפנקים במיוחד. 

0723.167.764
בדופלקס שלושה מפלסים

חייגו עכשיו:

הזדרזו
ותזכו!

48 שעות

http://bit.ly/2mf52h1-aly-siach
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02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

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

~~~
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רווח, המעוניין בקבלת העיתון צריך להרשם 
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 תחזית להיום:

 שערים יציגים

נוספת  ירידה  תחול  היום: 
נמוכות  יהיו  והן  בטמפרטורות 
מהרגיל לעונה. מעונן חלקית, בצפון 

הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי.

עליה  תחול  חלקית.  מעונן  מחר: 
בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים 
הארץ. בבוקר בצפון הארץ ובמישור 
מקומי  גשם  עד  טפטוף  יתכן  החוף 

קל.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה
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דולר אוסטרליה
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להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

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

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooooooom

כי תצא וכי תבוא
אלו  בפסוקים  כי  מובא  הקדושים  בספרים 
עם  ליהודי  שיש  הנצחית  המלחמה  על  מרומז 
על  התשובה,  ימי  של  זה  בחודש  הרע.  היצר 
יהודי לדעת כי ירד לעולם כדי להילחם תמיד 

באויב זה.

בחודש אלול, ללמדנו  תמיד  נקראת  זו  פרשה 
כאשר  היינו  תצא,  כי  החדשה:  השנה  לקראת 
אל  תבוא  וכי  הקודמת,  מהשנה  יוצא  אתה 
השנה הבאה – מטרתך היא למלחמה על אויבך.

עוד מלמדנו הפסוק, שעל כל אחד לצאת למ־
ולא  בקרב,  שפותח  הראשון  להיות   – לחמה 
ממתין עד שיותקף, שאז מצבו גרוע יותר, וכך 
מלחמת  על  הפרשה  בסיום  התורה  מספרת 
עמלק, שהיה זה שפתח במלחמה, וכך הצליח 

לתקוף את עם ישראל.

דבר המערכת 

'עוצמה' גורלית
גור־ בחירות  להיות  צפויות  אלו  בחירות 
המ־ יהודית',  'עוצמה  מפלגת  עבור  ליות 
בחירות  פעם,  אחר  פעם  שכשלה  פלגה, 
התייאשה.  לא  מעולם  אך  בחירות,  אחר 
מודעות  תלו  ונחושים,  מיוזעים  פעיליה, 
והדמות  אורגנו,  כנסים  הארץ.  רחבי  בכל 
שמייצגת יותר מכל את המפלגה, איתמר 
הת־ לכלי  הודעות  להוציא  פעל  גביר,  בן 
את  תעבור  שהמפלגה  כדי  הכול  קשורת, 
אחוז החסימה. אך זה לא מה שאירע. פעם 
את  עברה  ולא  המפלגה  כשלה  פעם  אחר 

אחוז החסימה.

עבור  מתמיד  גורליות  יהיו  אלו  בחירות 
נראה,  זה  כך  הפעם,  הקיצונית.  המפלגה 
המפלגה מתמודדת כדי להיות או לחדול. 
בחלק מהסקרים היא עוברת את אחוז הח־
סימה, למרות שהפעם היא אינה רצה בגוש 
המפלגה  עבור  ההזדמנות  תהיה  זו  אחד. 
לבחון את כוחה האמתי ואת כמות מצבי־
במקרה  גם  ובמים.  באש  עמה  שילכו  עיה 
(הסביר) שבו המפלגה לא תעבור את אחוז 
החסימה, כמה מצביעים שיבואו הפעם אל 
יק־ יהודית,  לעוצמה  להצביע  כדי  הקלפי 
בעו את כוחה האמתי של המפלגה במו"מ 

שתערוך מול מפלגות אחרות.

פרשנות // אברהם ויסמן 

טראמפ ונתניהו שוחחו על 
הקמת ברית הגנה בין המדינות
טראמפ ציין כי הוא מקווה להמשיך לדון על כך במהלך פגישת המנהיגים 

הצפויה בשולי עצרת האו"ם

מ ‡ברהם ויסמן

טרא־ דונלד  ארה"ב,  נשיא 
מפ, פרסם הודעה שלפיה שוחח 
על  נתניהו  הממשלה  ראש  עם 
הצורך ליצור ברית הגנה משות־
פת בין ארה"ב וישראל. טראמפ 
ציין כי הוא וראש הממשלה נת־
ניהו ישוחחו על כך בהרחבה בע־

צרת האו"ם שתתקיים בקרוב. 
הנשיא  שפרסם  בהצרה 
"מצפה  הוא  כי  טראמפ:  כתב 
הבחי־ אחרי  בדיונים  להמשיך 
רות בישראל, כשניפגש במועצת 

הביטחון בהמשך החודש". 
ראש  הודה  לכך,  בתגובה 
לטרא־ לנשיא  נתניהו  הממשלה 

הטוב,  חברי  לך  "תודה  ואמר:  מפ 
היהודית  למדינה  טראמפ.  הנשיא 
יותר  טוב  חבר  מעולם  היה  לא 
למפגש  מצפה  אני  הלבן.  בבית 
איתך באו"ם ולקידום ברית ההגנה 
לי־ הברית  ארצות  בין  ההיסטורית 
שראל. נמשיך ביחד בעוצמה מלאה 

במאבק המשותף נגד הטרור".

שירות 
24 שעות 

ביממה

 חברות
 מפורסמות

בחו"ל

 חווית
 חו"ל

בטוחה

 קליטה
 בכל

מקום

 אל תיקח
סיכונים מיותרים

להישאר  חייב  אתה  בחו"ל  סיטואציה  בכל 
מכשירים  שעות,   24 שירות  עם  מחובר. 
ביותר,  הטובות  הסלולר  וחברות  מתקדמים 

החוויה שלך בחו"ל - תהיה מושלמת.

 ירושלים: רח' מלאכי 23
 בית שמש: רח' ר' יהודה הנשיא 2

0 7 2 2- 5 8 6 - 5 8 6 
A0722586586@gmail.com

← השכרת טלפונים לחו"ל ↘ כרטיסי 
SIM לחו"ל ← כרטיסי חיוג ↙ מספרים 

מחירים נוחים, קבועים מראשבינלאומיים

והנייד 
תקוע

כשדחוף לך להגיע

סניף איסוףחדש!
 
בבני ברק

הע

https://shaharit.com/#subscribeNow
mailto:office@shaharit.com 
mailto:s@shaharit.com 
mailto:a0722586586@gmail.com
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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!

נתניהו מאשים: כחול לבן הפיצה את 
הדיווח על האזנה ישראלית בבית הלבן

רה''מ תקף בחריפות את ראשי המפלגה: אצלם הכל כשר, הם מוכנים לעשות הכל כדי לקושש כמה קולות".

מ ח. פרנ˜ל

האשים  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בסוף השבוע את יועץ הקמפיין של כחול לבן, 
ישראל  לפיה  הידיעה  בפרסום  בננסון,  יואל 
את  תקף  נתניהו  הלבן.  הבית  אחרי  ריגלה 
לפיד: "אצלם  ויאיר  גנץ  בני  לבן  כחול  ראשי 
לקו־ כדי  הכל  לעשות  מוכנים  הם  כשר,  הכל 

שש כמה קולות".
הבלוף  את  "שמעתם  הבהיר:  נתניהו 

כאילו ישראל ניסתה לרגל אחרי הבית הלבן 
שהיה  לוין,  מארק  אמר  אבל  מוחלט,  שקר   –
הרל"ש של התובע הכללי של ארה"ב לשעבר, 
כי זה מתאים ליועץ של אובמה לשעבר יואל 
גנץ  של  הבחירות  יועץ  הוא  שעכשיו  בננסון, 

ולפיד".
נת־ של  להאשמות  בתגובה  כתב  לפיד 
וגיבי־  CNN-ב התראיינתי  "אתמול  ניהו: 
הוא  היום  ההאזנות.  סיפור  על  ביבי  את  תי 

האשים אותנו שאנחנו יזמנו את הסיפור. עזבו 
האיש  לאומית?  אחריות  קצת  עם  מה  שקרן, 

ירד מהפסים".
את  את  את  בכיר  ישראלי  גורם  כזכור, 
בארצות  הישראלי  הריגול  פרשת  על  הדיווח 
בסג־ דם  בעלילת  "מדובר  כי   וטען  הברית. 
בדומה  ציון".  זקני  של  הפרוטוקולים  של  נון 
בתוקף  הכחיש  הוא  הממשלה,  ראש  לדברי 

שישראל מרגלת אחרי האמריקנים.

סיפור עם הקפה של הבוקר
אני עובד בבנין משרדים גדול ומכובד במרכז העיר ירושלים, כמו 
גם  בשטחו,  הסביבה  איכות  על  השומר  מכובד  משרדים  בנין  כל 
בבניין המשרדים בו אני עובד, חל איסור לעשן בכל קומות הבניין. 
לצערי, אני עדיין מעשן, אפילו מעשן כבד!  כמו כל מעשן מכור, 
אני  בה  פינה  למטה,  הבניין  בחניון  שקטה  פינה  לעצמי  מצאתי 
מבלה כמעט מחצית מיום עבודתי, רוב הזמן אני בטלפון ומעשן 
סיגריות בשרשרת. היה זה יום קייצי נעים, ביד אחת אני מחזיק 
כשהב־ בוערת,  המיתולוגית   הסיגריה  את  ובשניה  הפלאפון  את 
חנתי במנקה של הבנין שכרגע מנקה את החניון, נדתי לו בראשי 
לשלום, הוא חייך, ואמר "סאלאם עליכום" בתור אדם שמשתדל 
קשר  על  לשמור  השתדלתי  כולם,  עם  טובים  קשרים  על  לשמור 
טוב גם עם עובד הניקיון, יחסינו אחד כלפי השני נחמדים. כאשר 
אשליך  שלא  לעצמי  אמרתי  סיום,   לקראת  שהסיגריה  הבחנתי 
אותה על הרצפה אלא אשליך אותה במאפרה, אני צועד תוך כדי 
קפה  כוס  לתוך  הסיגריה  את  משליך  המאפרה,  עבר  אל  שיחה 
שהייתה מונחת בתוך המאפרה ומסתובב חזרה לכיוון דלת החניה. 
ואז אני חש שמשהו השתבש... עובד הניקיון פתח עלי זוג עניים 

ופיו נפער בתמהון!

מדוע הוא מסתכל עלי ככה? מה קרה? אני מיוזמתי ניגשתי למא־
פרה והשלכתי את הסיגריה פנימה, אני ממש משתדל להיות אדם 
מכבד ולכבד כל אחד, לא רציתי להשליך את הסיגריה על הרצפה 
ולכבות אותה עם הרגל (מה שהרבה יותר קל) לכן ניגשתי למא־
כל  שהוא  קרה  מה  ביחד,  צוחקים  אפילו  פעם  מידי  אנחנו  פרה, 

כך הזדעזע 

ולנקות,  המשרדים  בבניין  להתייצב  הבוקר  על  העבודה,  קשה 
לעלות ולרדת בין קומות הבניין, לנקות ולראות טפטופים של כוס 
קפה לאורך כל הפרוזדור ואז שוב לעלות ולנקות, טוב, אבל למה 
תלונות, חמדולילה ,יש עבודה. אחרי כל הרעש והבלגן של הבוקר, 
מגיעה השעה 12:00, זה הזמן בו אני מסיים לנקות את החניון ואז 
יש לי את "הזמן שלי עם עצמי" לשתות את "הקפה של הבוקר", 
אמנם כבר מזמן לא בוקר אבל קפה זה קפה, תכננתי לסיים לנקות 
את החניון ובתום הניקיון לשתות את כוס הקפה, בינתיים הנחתי 
הנח־ הבחור  את  רואה  אני  ואז  המאפרה.  בשולי  הקפה  כוס  את 
שלו בתוך  הסיגריה  את  ומכבה  ניגש  שלום,  לי  אומר  שתמיד  מד 
לי  לקח  לדבר,   יכלתי  לא  המום  פשוט  הייתי  שלי!!!  הקפה  כוס 
שניה להתעשת ולשאול אותו שו הדה??? (מה זה  הוא הבין, הוא 
החל להתנצל, ואמר שרק התכוון לטובה, והוא שוב התנצל, והציע 
ללכת להכין לי כוס קפה אחר ומתוך כעס והשלמה עם המצב אני 
אומר לו עזוב אלו החיים שלי כך הם נראים הוא התעקש והכין לי 

כוס נוספת סיפר בדיחה וניסה להחזיר לי את מצב הרוח. 

יש פה נקודה עמוקה וחשובה מאוד שכדאי לנו לתת את הדעת 
באמת  ולא  קטנים  דברים  מיני  כל  עושים  אנחנו  לפעמים  עליה, 
ממה  לגמרי  שונה  באופן  אליהם,  מתייחס  הזולת  אבל  חשובים, 
שהיינו מצפים, ברגע שזרקתי את בדל הסיגריה לכוס הקפה, עובד 
הניקיון חש מושפל, חסר ערך לגמרי, גם ככה הוא לא מרגיש מי־
דיי מוערך ביום יום, ומה שעשיתי, מתוך כוונה טובה, ריסק אותו 
לגמרי. מאידך ברגע שהבנתי מה קרה, דאגתי לפצות אותו, לתת 
לו יחס הוגן, ואפילו לגרום לו לצחוק זה הרים את מצב רוחו בח־
זרה, והראה לו שהוא שווה, שמישהו מוכן לעשות בשבילו משהו.

זו נקודה חשובה ביותר, לחשוב מה השני מרגיש, לא רק האם אני 
עשיתי משהו טוב או לא, אלא לנסות לחשוב ולהבין איך מה שאני 
עושה מצטייר אצל הזולת, לראות מה אני יכול לעשות עוד קצת 
טוב ולעיתים אף מחווה קטנה כמו אותה כוס קפה ובדיחה קטנה 

יכולים לבנות את האדם. לרוויה!

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:borismitbachim@gmail.com
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(1).pdf
mailto:ratzcazvi@gmail.com
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רחוב רצאבי 2 - ירושלים
עתיקא

מרתף היינות מבית חמרא

מוזגים לך 
הטבות

מרתף היינות 'עתיקא' היא חנות היחידה באזור 
הנותנת לך את המעטפת המושלמת לבחירת יין בהשראה נכונה

053-3145-126

ןןןןן בבההש ררתת  אאתת ההממעעעטטפפתת ההממווששללממתת ללבבחח
בין המדפים תמצאות את המותגים המובילים

של לקוחות 'עתיקא'כרטיס המועדון

חסידי קרלין

מאה שערים

איידלמן

לייב דיין הרב זונופלד

לייב דיין

שטיבלאך
בית ישראל

פינסק 
קרלין

לדלדדלדדדדלדלדד

מאפיית 
נחמה

עתיקא
מרתף היינות מבית חמרא

המרתף פתוח
בימי 

ה' 17:00-22:30
ו' 10:00-14:30

בימים הקרובים
יגיע לתיבות הדואר קטלוג

הטבות תש"פ
לחברי המועדון
יש למה לחכות

רמאללה: 
נחשפו 

מעבדות 
לזיוף 
מסמכים

מג"ב פשט על על שתי מעבדות 
בבית ליקיא שבנפת רמאללה • 
במעבדות זויפו תעודות זהות 
ישראליות ואישורי שהייה בארץ

מ מ. יו„

חקירה שנוהלה במשמר הגבול של מש־
לח־ האחרון  שישי  ביום  הביאה  ישראל  טרת 
מסמכים  לזיוף  גדולות  מעבדות  שתי  שיפת 
שאפשר שהייה בישראל בעיירה הפלשתינית 
בית ליקיא שבחטמ"ר בנימין. במעבדות זויפו 
בי־ שהייה  אישורי  ישראליות,  זהות  תעודות 
מהנ־ של  מקצועיות  הסמכה  תעודות  שראל, 
דסים ואישורים נוספים. במשמר הגבול עצרו 
כבר 4 חשודים וההערכה היא שישנם עשרות 

מעורבים נוספים.
הג־ משמר  לוחמי  בלילה  שלישי  ביום 
פשטו  ירושלים  עוטף  בגזרת  הפועלים  בול 
על שתי המעבדות לזיוף בבית ליקיא שבנפת 
רמאללה. שני תושבי בית ליקיא בשנות ה-30 

לחייהם, נעצרו בזמן הפשיטה.  
נמצאו  הלוחמים  שביצעו  בחיפוש 
שנמכ־ לפני  רגע  מזויפים  מסמכים  עשרות 
מדפסות,  מחשבים,  הכולל  רב  זיוף  ציוד  רו, 
נמ־ עוד  מזויפות.  וחותמות  שונות  גלופות 
במזומן  שקלים   260,000 כ-  במעבדות  צאו 

ובצ'קים, וממצאים נוספים. 
יממה לאחר הפעילות נעצר חשוד נוסף, 
ביצעו  והלילה  הוא,  אף  ליקיא  בית  תושב 
מע־ במג"ב  רביעי.  חשוד  של  מעצר  הכוחות 

ריכים שיהיו מעצרים נוספים בהמשך.  
ומסועפת  ממושכת  בפעילות  "מדובר 
שעלו־ הזיופים  תופעת  את  למגר  שנועדה 
יש־ לשטח  ולכניסה  להתחזות  להביא  לה 
פעלו  המעבדות  שתי  טרור.  גורמי  של  ראל 
באופן משמעותי, תוך מעורבותם של עשרות 
הת־ את  שרכשו  ולקוחות  מוכרים  מזייפים, 
זה  בשלב  כבר  המזויפים.  והמסמכים  עודות 
חשודים  של  מעצרים  עוד  שיהיו  לומר  ניתן 
המ־ מג"ב  של  החקירות  קצין  אמר  נוספים", 

נהל את החקירה.

הרופאים במכתב לרה"מ: תציב מצלמות במחלקות הפנימיות
"שבוע לבחירות, אולי עוד אפשר להספיק?", כתבו הרופאים בניסוח ציני, תוך שימוש בסערת חוק המצלמות

מ יר‡ל לבי‡

פני־ מחלקות  ומנהלי  רופאים   111
מכתב  שיגרו  בארץ  החולים  בבתי  מיות 
חריף לראש הממשלה נתניהו ובו דרישה 

להציב מצלמות במחלקות השונות בבתי 
החולים.

אפשר  עוד  אולי  לבחירות,  "שבוע 
ציני,  בניסוח  הרופאים  כתבו  להספיק?", 
שנ־ המצלמות,  חוק  בסערת  שימוש  תוך 

ניסה  בריאות,  שר  גם  המשמש  תניהו, 
לקדם השבוע.

היא  זו  בדרישה  הרופאים  מטרת 
העו־ את  ולממשלה  לציבור  להראות 
מתמודדים  הם  איתם  הקשים  מסים 

בעבודתם. "אפשר יהיה להראות לצי־
בור הישראלי את מה שקורה ביומיום. 
את  האדם;  בכבוד  הפגיעה  הצפיפות, 
כר  שהם  ראויים,  הלא  האשפוז  תנאי 
הר־ הצוותים  את  לזיהומים;  פורה 

פואיים, שנופלים מהרגליים.
וכן, אדוני ראש הממשלה, לפעמים 
בגלל  וטועים,  מפספסים  גם  הצוותים 
הרו־ כתבו  סביר",  לא  ועומס  יתר  לחץ 

פאים במכתב.



5יום ראשון ט"ו אלול תשע"ט 15/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

נתניהו דורש פגישת חרום עם יו''ר ועדת הבחירות
זאת, בעקבות תחקיר שחשף כי רק המשטרה כלל לא חקרה חברי ועדות קלפי משמונים קלפיות עליהם היה חדש לזיופים

מ ח. פרנ˜ל

בבקשה  היום  תדון  כי  אמש  הודיעה  המרכזית  הבחירות  ועדת 
השופט  הוועדה,  יו"ר  עם  לפגישה  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של 
חנן מלצר, בעקבות ממצאים חדשים שהתגלו בנוגע לזיופים בבחירות 
בצאת  מייד  בוועדה   חירום  דיון  נתניהו  דרש  יותר  מוקדם  האחרונות. 
השבת, בשל ממצאי התחקיר של העיתונאי קלמן ליבסקינד בסוף הש־

בוע. לדברי הליכוד, התחקיר חושף שהמשטרה פנתה רק לשניים מ-82 
חברי ועדות קלפי, שדיווחו על זיופים בבחירות הקודמות, "שבזכותם 
בליכוד  מנדטים".  שני  איבד  והליכוד  החסימה  אחוז  את  בל״ד  עברה 
אומרים עוד כי לו היו תלונות המפלגה נבדקות בזמן, לא הייתה ישראל 

נמצאת כעת בסבוב בחירות חדש. 
פנייה  קיבלה  לא  כלל  כי  הבחירות  ועדת  הודיעה  השבת  בצאת 

מראש הממשלה בנושא במהלך השבת, וכי רק לאחר צאת השבת פנה 
חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, סגן יו"ר הוועדה, למנכ"לית הבחירות 

אורלי עדס והציג בפניה את בקשתו של נתניהו. 
בתוך כך קרא בני גנץ יו"ר כחול לבן לשופט מלצר שלא להיפגש 
שמטרתו  פוליטי  ב"ספין  לדבריו,  שמדובר  מאחר  הממשלה  ראש  עם 

לייצר דה-לגיטימציה לתהליך הדמוקרטי".

אשכנזי: 
התרחיש 

של 
אלימות 

בקלפיות – 
אפשרי

בכיר כחול לבן קרא לנתניהו 
לקרוא לציבור להצביע ולתנהג 

בצורה נאותה

מ ח. פרנ˜ל

הכנסת  חבר  לבן,  בכחול  ארבע  מספר 
לכאן  בראיון  השבוע  בסוף  הזהיר  אשכנזי,  גבי 
אפ־  - בקלפיות  אלימות  של  התרחיש  כי   ,11
שרי. "אני שומע על כל מיני התארגנויות ואני 
חושב שזה דבר חמור, בכלל כל עניין המצלמות 
אחוז  את  להוריד   – אחד  לדבר  נועד  וההסתה 
מצפה  הוא  כי  והוסיף  אשכנזי  אמר  ההצבעה", 
מראש הממשלה בנימין נתניהו לקרוא לציבור 

להצביע ולהתנהג בצורה נאותה.
בהמשך, התייחס אשכנזי לסרטון בו נצפה 
ראש הממשלה מפונה מכנס של הליכוד באש־
דוד, בעת שמיעת אזעקה. "מה שקרה זה שביבי 
אמר.  שלו",  המדיניות  של  התוצאות  את  פגש 
הבכיר כחול-לבן, שהיה בעצמו בכנס של המ־
פלגה ולא התפנה ציין כי לא היה במקום מקלט. 
מנחה  כך  כי  בפנים  להישאר  לאנשים  "אמרתי 
מלצאת  בטוח  יותר  בפנים  להישאר   - העורף 

החוצה".
בתגובה להצהרת נתניהו על החלת ריבו־
נות בבקעת הירדן אמר אשכנזי כי היא חושפת 
"דברים חמורים וחסרי אחריות". אשכנזי טען 
קצר  זמן  החלטות  קבלת  על  השלכות  ישנן  כי 
עם  להתייעץ  מבלי  עיתונאים  מסיבת  לפני 
לפני  שעה  חצי  טלפוני  דיון  "לעשות  הקבינט. 
תהליך  של  העגום  למצב  הוכחה  זו  ההצהרה - 

קבלת ההחלטות במדינת ישראל", הוסיף.
כי  הריאיון  בסוף  הצהיר  לבן  כחול  בכיר 
לה־ חותרים  "אנחנו  אחדות:  לממשלת  פניהם 
הרוב".  של  הרצון  את  שמבטאת  ממשלה  קים 
הוא הוסיף כי בליכוד יצטרכו להחליט מה לע־
שות: "יש שם אנשים טובים. הם צריכים להת־

גאולהכונן ליום שאחרי". גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
 אחריות יצרן 
3 שנים מלאות

המחיר הינו חודשי ובמימון מלא  - ללא מקדמה. המימון תלוי בשיקול דעת הבנק. ט.ל.ח.

 100% מימון
ללא מקדמה

אלפי לקוחות 
מרוצים

מזמינים עכשיו ומקבלים לפני החג!במחיר דבש!רכב חדש

יונדאי i10 החל מ- ₪861יונדאי איוניק החדשה החל מ- ₪1,433טויוטה קורולה החדשה החל מ- ₪1,493 קיה ספורטאז' דיזל החל מ- ₪1,619

ללא

http://bit.ly/2C7EnaV-shemesh-rechavim
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בכחול לבן החליטו 'לשתות' את 
העבודה: "סיימה את תפקידה"

גובר החשש בכחול לבן מפני שאננות של מצביעי המפלגה

מ ח. פרנ˜ל

העבודה  שמצביעי  זיהו  לבן  כחול  במפלגת 
כך  קולות.  מהם  ולקחת  לנסות  והחליטו  מתנדנדים 
פרסם ביום שישי הפרשן מרדכי גילת מכאן 11. יואב 
עינת:  בקיבוץ  באירוע  אמר  לבן  מכחול  סגלוביץ' 

תפקידה  את  סיימה  המיתולוגית  העבודה  "מפלגת 
ואנשיה צריכים לתמוך בנו". בדיקה נוספת שנערכה 
במפלגתו של בני גנץ העלתה כי בקרב מצביעיה בגוש 
דן שוררת "תרדמת". גנץ בתגובה יצא לרחובות תל 

אביב בניסיון אחרון להעיר את הצעירים.

במקביל, אנשי העבודה פוזלים לכיוון המחנה 
הדמוקרטי וזו - נמצאת בסכנה. יו"ר המפלגה עמיר 
השמאל  מחנה  בתוך  גוועלד  בקמפיין  פתח  פרץ 
אחוז  את  יעברו  לא  שמא  במרצ  דאגה  יצר  והדבר 

החסימה. 

מסוקי צה"ל 
הוזנקו 
למצנח 

בנתיב אסור
זוג מסוקי קרב הוזנקו למצנח לא 

מזוהה בנתיב טיסה אזרחי • המצנח 
סיכן מטוסים אזרחיים בשמי הארץ

מ מ. יו„

למצנח  הוזנקו  צה"ל  של  קרב  מסוקי  זוג 
יעקב  זיכרון  בשמי  ששהה  מזוהה,  לא  רחיפה 
בנתיב טיסה אזרחי, תוך סיכון מטוסים אזרחיים 
בשמי הארץ. לפי הודעת דובר צה"ל, הצנחן לא 
האז־ התעופה  לחוקי  בניגוד  צניחתו,  את  תיאם 

רחית בישראל.
למשטרת  הועבר  המקרה  כי  אמרו  בצה"ל 
ישראל להמשך טיפול ולטובת הגשת תלונה נגדו. 
ונפתחה  תלונה  התקבלה  כי  אישרו  במשטרה 

חקירה.
הת־ חוקי  הפרות  למניעת  פועלים  "אנחנו 
הבטיחותית  הסכנה  ולמיגור  האזרחית  עופה 
שבטיסה שלא על-פי חוקי הטיסה ונהלי הפמ״ת 
אמרו  ישראל",  במדינת  תעופתי)  מידע  (פרסום 

בצה"ל.

2 הרוגים 
ופצוע קשה 
בשתי תאונות
בתאונה בין 3 כלי רכב סמוך 
לקיבוץ חנתון שבעמק יזראל 

נהרג גבר כבן 40 • רוכב אופניים 
נהרג הבוקר סמוך לקיבוץ להבות 

חביבה

מ מ. יו„

גבר כבן 40 נהרג ואחר נפצע פצעים קשים 
סמוך   784 בכביש  רכב  כלי  שלושה  בין  בתאונה 
מגן  של  צוותים  יזרעאל.  שבעמק  חנתון  לקיבוץ 
בשטח  ראשון  טיפול  לפצוע  העניקו  אדום  דוד 
בחיפה.  רמב"ם  במסוק לבית החולים  פונה  והוא 
הכיוונים  בשני  לתנועה  נחסם  התאונה  בעקבות 

קטע הכביש בין חנתון לכפר מנדא.
רוכב  מת  בחדרה  יפה  הלל  החולים  בבית 
אנושים  פצעים  הבוקר  שנפצע   30 בן  אופניים 
לה־ לקיבוץ  סמוך   581 בדרך  מכונית  מפגיעת 
בות חביבה שבמועצה האזורית מנשה. המשטרה 

ממשיכה בחקירת התאונה.

mailto:meihadrin@gmail.com
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 למעלה מ-160 מ״ר ונוף מרהיב לכנרת יכול להיות שלכם!דופלקס 3 מפלסים עם חצר ענקית, 5 חדרים,

גם 
החצר 
שלכם

 שנה בלבד יכולים לזכותבתרומה של 50 ₪ לחודש במשך 
יוקרתיים ומפנקים במיוחד. ובנוסף, במגוון מוצרי פרמיום 160 מ״ר עם נוף מרהיב לכינרת. בדופלקס, שלושה מפלסים מעל 

בדופלקס שלושה מפלסים

מצווה לתרום מכספי מעשר
 חייגו0723.167.764

עכשיו:

הזדרזו
ותזכו!

http://bit.ly/2mf52h1-aly-siach
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Print Drive

Print Drive

פורסמו הסקרים 
האחרונים לפני 

הבחירות: עוצמה יהודית 
עוברת, ליברמן נחלש

לפי חלק מהסקרים גוש הימין מתחזק ומצליח להשיג רוב גם בלי ליברמן

מ ח. פרנ˜ל

היה  האחרון  שישי  יום 
לפר־ מותר  בו  האחרון  המועד 
כלל  ניתוח  בחירות.  סקרי  סם 
על  מלמד  האחרונים  הסקרים 
התחזקות של גוש הימין אך יש 
נוהג  התפתחות  עם  כי  לזכור 
לייחס  יש  המנדטים'  'שתיית 
מאוד  מעטה  חשיבות  לסקרים 
התוצאות.  בחיזיון  בכלל  אם 
ניתן  שכן  מעניינות  נקודות 
העובדה  היא  בסקרים  לראות 
כמעט  עוברת  יהודית  שעוצמה 
זאת  החסימה,  אחוז  את  בכולם 
הפולי־ הפרשנים  שכל  למרות 
בסופו  כי  בתוקף  טוענים  טיים 
מחוץ  יישארו  הם  דבר,  של 
היא  נוספת  נקודה  לכנסת. 
בעוד  ליברמן.  של  החלשותו 
לי־ לפני שבועיים  של  בסקרים 

ברמן השיג מספר דו ספרתי של 
מנדטים, בסקרי סוף השבוע הוא 

וההערכה  ה-8  אזור  על  מתייצב 
היא כי בסופו של דבר הוא יגיע 

הההההההההההההההההההההההההעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעייייייייייייייייייייייייייייתתתתתתתתתתתתתתתתון ה

הפלסטינים טוענים: 

"הפלנו רחפן ישראלי נוסף"
הזרוע הצבאית של החזית העממית טוענת: "הפלנו בירי כלי טיס של צה"ל • 
בצה"ל לא מכירים וטוענים לאפשרות כי הרחפן שייך לזרוע צבאית אחר בעזה

מ מ. יו„

הזרוע הצבאית של החזית 
העממית הודיעה אמש כי הפילה 
בירי כלי טיס של צה"ל, מזרחית 
הוא  הארגון  לטענת  עזה.  לעיר 
מחזיק בידיו תיעוד את האירוע. 
בצה"ל הגיבו כי אינם מכי־
רים אירוע כזה וקיימת אפשרות 
לזרוע  שייך  שהופל  שהרחפן 

צבאית אחרת בעזה.

ביום שלישי האחרון הודי־
עה הזרוע הצבאית של חמאס כי 
השתלטה על רחפן שפעל באזור 
בהודעה  הרצועה.  בשטח  רפיח 
אמצעי  היו  הרחפן  על  כי  נכתב 
ואמצעים  וללילה  ליום  צילום 
בפעילות  היה  הוא  וכי  נוספים, 
בצה"ל  שגרתית.  ולא  מיוחדת 
אישרו אז כי רחפן צבאי נפל בד־
רום הרצועה והוסיפו כי האירוע 

מתוחקר.
חיז־ הודיע  לכן  קודם  יום 
באללה כי אנשיו הפילו כלי טיס 
ישראלי  (מל"ט)  מאויש  בלתי 
- בעת שחצה את הגבול ללבנון 
בצה"ל  ראמיה.  הכפר  באזור 
צה"לי  רחפן  נפל  כי  אז  אישרו 
שעסק בפעילות שגרתית באזור 
הגבול בצד הלבנוני אך אין חשש 

לדליפת מידע.

הולך רגל כבן 60 נפצע קשה
הנהג הפוגע הסגיר עצמו למשטרה • זאת בתום מרדף שהתנהל אחריו

מ מ. יו„

נפצע   60 כבן  רגל  הולך 
בש־ מרכב  שנפגע  לאחר  קשה 

יהודה.  באור  גוריון  בן  דרות 
מהמשטרה נמסר כי נבדק החשד 
שמדובר בתאונת פגע וברח, וב־
הנהג  אחר  שהתנהל  מרדף  תום 

הסגיר  הוא   - ה-27  בן  הפוג 
פונה  הפצוע  למשטרה.  עצמו 
לבית החולים שיבא בתל השומר 

כשהוא מונשם ומורדם.

הוט 
(ויינט)

חדשות 
12

חדשות 
13

כאן 11
רדיו 
103

ישראל 
היום

ערוץ 
הכנסת

33323231333336הליכוד
32323233323132כחול לבן

11101211121210הרשימה המשתופת
7899979ימינה

9897999ישראל ביתנו
7768877ש''ס

8877778יהדות התורה
5655645המחנה הדמוקרטי

4545464העבודה-גשר
4444040עוצמה יהודית

59595859575860גוש הימין
52535354545351גוש השמאל

9897999ליברמן

חדשות 
ידיעות כאן 1311

אחרונות
ישראל 

היום
ג'רוזלם 

פוסט
תוצאות 

האמת

283126272735הליכוד

283030322835כחול לבן

545568ש''ס

667868יהדות התורה

687666חד''ש תע''ל

118111096העובדה

404055ישראל ביתנו

765665איחוד מפלגות הימין

565854מרצ

455654כולנו

644044רע''מ בל''ד

666650הימין החדש

065640זהות

000040גשר

ורגע לפני שנתרשם מהסקרים, להלן תוצאות הסקרים האחרונים 
שפורסמו ערב הבחירות האחרונות, מול תוצאות האמת:

הסקרים האחרונים:

mailto:printdrive2000@gmail.com
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
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http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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נעצר משליך בקבוק תבערה 
על השוטרים 

נער ממחנה הפליטים שועפט השליך בקבוקי תבערה לעבר עמדת מג"ב בכניסה למחנה • כוח מג"ב 
לכד אותו לאחר מרדף

מ מ. יו„ 

נער ממחנה הפליטים שועפט בצפון ירו־
עמדת  לעבר  תבערה  בקבוקי  שהשליך  שלים 
נעצר  הפליטים,  למחנה  בכניסה  הגבול  משמר 

לאחר מרדף רגלי שבוצע על ידי לוחמי מג"ב.
הלילה  שפעלו  הגבול  משמר  לוחמי 
במסגרת היערכות מבצעית מיוחדת בכניסה 
עוטף  שבגזרת  שועפאט  הפליטים  למחנה 
ירושלים, הבחינו במספר חשודים שהשליכו 

שב־ הביטחון  עמדת  לעבר  תבערה  בקבוקי 
כניסה למחנה הפליטים.

במ־ החלו  במקום  שארבו  הלוחמים 
הביאו  במהלכו  החשודים  אחד  אחרי  רדף 
למעצרו לאחר שזה השליך בקבוק תבערה. 
החשוד, תושב מחנה הפליטים שועפאט כבן 
 2 עוד  אותרו  אף  ובמקום  נעצר  וחצי,   16
בקבוקי תבערה שככל הנראה התכוון להש־
ליך לעבר עמדת הביטחון הסמוכה למעבר. 

הביאו  שלוחמיה  מג"ב  פלוגת  מפקד 
השלכת  עם  "ההתמודדות  החשוד:  למעצר 
בשו־ מג"ב  עמדת  לעבר  התבערה  בקבוקי 
וב־ יצירתית  בפעילות  אותנו  מחייבת  עפט 
לפ־ מתווסף  הלילה  המעצר  למגע.  חתירה 
עילויות רבות בתקופה האחרונה שמעידות 
הזו  שהתופעה  נאפשר  לא  שאנחנו  כך  על 
תהפוך לדבר שבשגרה ונמשיך לעשות הכל 
בכדי לעצור את המפגעים ולהעמידם לדין".

נתניהו בבליץ 
ראיונות: לא 
מתחייב שלא 

תהיינה בחירות 
שלישיות

נתניהו התראיין במהלך סוף השבוע לשלושת 
הערוצים הגדולים במדינה וקרא למצביעי הימין 

לצאת אל הלקפיות

מ ח. פרנ˜ל

ראש  לבחירות.  יומיים 
הממשלה בנימין נתניהו התחיל את 
ראיונות  בבליץ  האחרונה  הישורת 
הגדולים  התקשורת  לערוצי  שנתן 
העי־ את  'פגוש  בתוכנית  במדינה. 
נתניהו  התראיין   12 בערוץ  תונות' 
לעיתונאית רינה מצליח והצהיר כי 
החסי־ חוק  בקידום  עוסק  לא  הוא 
המנ־ להחזיר  התחייב  לא  אך  נות, 

ממשלה:  ירכיב  לא  אם  לנשיא  דט 
"מקווה שזה לא יקרה". נתניהו טען 
בשימוע  יופרכו  נגדו  החשדות  כי 
"השימוע  התקשורת:  את  ותקף 
קרס, תיקי הענק האלה קרסו. פר־
סמתם בליל רכילות מגמתי. אנחנו 
כשהכ־ עדויות  הושגו  איך  רואים 
והפעילו  לצינוק  מדינה  עדי  ניסו 

עליהם לחץ בריוני".
לנשיא  יחזיר  אם  שנשאל 
להקים  יצליח  לא  אם  המנדט  את 
להתחייב:  נתניהו  סירב  ממשלה, 
"אני מקווה מאוד שלא נגיע למצב 
הזה. כולם תולים תקוות, דן שילון 
מתחבק עם הנשיא ומקווה שהפעם 
על  הנכון".  הדבר  את  יעשה  הוא 
האפשרות שישראל תלך לבחירות 
אמר  שנה  בתוך  השלישית  בפעם 
ואין  לזה  להגיע  לנו  "אסור  רה"מ: 
הקמנו  כמעט  לזה.  שנגיע  סיבה 
קולות,  אלפי  כמה  מרחק  ממשלה, 
לגמרי  תלוי   - לקרות  לא  יכול  זה 
אם מצביעי הימין יבינו שאסור לז־
רוק קולות לעוצמה שלא תעבור".

 11 לערוץ  שהעניק  בראיון 
על  לפרסומים  נתניהו  התייחס 
מדינה  עדי  על  שהופעלו  לחצים 
בחקירתו: "אני לא מאמין שבמדי־
נת חוק יתגלה שהמשטרה מאיימת 

בבריונות על עדי מדינה, שלוקחים 
סתר  להקלטת  ובנו  אלוביץ'  את 
ובבכי הבן אומר 'אבא תוציא אותי, 
תגיד משהו על נתניהו', אין מדינת 
חוק שהדבר הזה יחזיק מעמד ולכן 

זה לא יהיה".
כשנשאל האם יפעל להעברת 
"החסינות  השיב:  החסינות,  חוק 
חסינות  זו  מחפש  שאני  היחידה 
ביטחוני,  חוסן  ישראל.  למדינת 
כלכלי. משפטנים בכל העולם אומ־
רים שזה אבסורד, לא ייתכן להגיע 

לרמה כזו".
נתניהו   13 לערוץ  בראיון 
אביג־ לשעבר,  בריתו  לבן  התייחס 

דור ליברמן, והמשיך להאשים אותו 
חברי  עם  פעולה  משתף  הוא  כי 
הכנסת הערבים. "מצער לראות מה 
ימליץ  הוא  עשה.  ליברמן  אביגדור 
על גנץ, עשה איתו הסכם עודפים. 
טיבי,  אחמד  הוא,  לכנסת,  באו  הם 
לפיד  ויאיר  גנץ  בני  עודה  איימן 
והצביעו  השמאל  מפלגות  ושאר 
"הם  אמר.  המצלמות",  הצבת  נגד 
חוסם.  גוש  והקימו  ביחד,  פעלו 
הר־ אחרונות  בידיעות  מזה,  יותר 
את  פרסמה  כבר  המשותפת  שימה 
ראש  שזה  מגנץ,  שלה  הדרישות 
הפנים  ועדת  ראש  הכספים,  ועדת 

– יש להם דרישות".
חוק  את  הפילו  שהם  "מכיוון 
ישי־ היום  כינסתי  אני  המצלמות, 
בת חירום של כמה מנציגי הליכוד 
ודרשתי פגישה דחופה עם השופט 
מלצר", המשיך נתניהו. "כי מתברר, 
ליבסקינד  קלמן  של  התחקיר  לפי 
שהמשטרה  מטלטל,  וזה  במעריב, 
מתוך   82 מתוך  ל-80  הגיעה  לא 

הקלפיות בהן דווח על זיופים".

http://bit.ly/2keEagu-mwaxb-rimon
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מכה לסעודיה: החות'ים תקפו את 
המפעל הגדול בעולם לזיקוק נפט

סעודיה קיצצה בחצי את תפוקת הנפט שלה

מ ‡ברהם ויסמן

המורדים החות'ים הפועלים מתימן, תקפו את המפעל 
לזיקוק נפט הגדול ביותר בעולם, שממוקם בסעודיה. התקי־
פה של החות'ים, אשר מזוהים עם המשטר בטהרן, נעשתה 
באמצעות מל"טים, אשר פגעו בשני מפעלי נפט בסעודיה. 
כאמור, אחד המפעלים שהותקף הוא המפעל הגדול ביותר 

בעולם לזיקוק נפט.
את  בחצי  קיצצה  שסעודיה  לכך  הובילה  המתקפה 
תפוקת הנפט שלה, מהלך שעשויות להיות לו השפעות על 

הכלכלה הבינלאומית. 

נערכים לבחירות: 
1000 מצלמות 
חדשות הגיעו 

לוועדת הבחירות
בתוך כך, עשרות פקחים התפטרו לאחר שנדרשו 

להצהיר כי אין להם שייכות פוליטית

מ ח. פרנ˜ל

חדשות  מצלמות  אלף  
עבור  מחו"ל  השבוע  בסוף  היגעו 
במ־ המרכזית,  הבחירות  ועדת 
בזיופים.  להילחם  הניסיון  סגרת 
לאלף  יתווספו  האלה  המצלמות 
ו-800  המשטרה  של  מצלמות 
בידי  נמצאות  שכבר  מצלמות 
מה־ החשש  רקע  על  הוועדה. 
פק־ עשרות  כי   11 בכאן  זיופים. 
הקל־ על  לפיקוח  שנועדו  חים 
לאחר  מתפקידם  התפטרו  פיות, 

להם  אין  להצהיר  שהתבקשו 
שייכות פוליטית.

שעבר,   רביעי  ביום  כזכור, 
המ־ חוק  הפרק  מן  סופית  ירד 
לא  שהקואליציה  לאחר  צלמות 
הצליחה להעביר את 61 הקולות 
החוק  את  להעביר  כדי  הנחוצים 
ראשונה.  בקריאה  עבר  לא  והוא 
בה־ בחוק  תמכו  כנסת  חברי   58
זאת  מתנגדים.  אפס  מול  צבעה 
לאחר שחברי הכנסת של ישראל 
הח־ האופוזיציה  ומפלגות  ביתנו 

רימו את ההצבעה.

כ-40 אסירים 
שובתים בגלל 

חסמים סלולאריים
36 אסירים ביטחוניים בבית הסוהר "רמון" 

ששובתים רעב על רקע התקנת חסמים סלולאריים 
נשפטו והועברו לתאי בידוד • נוכח יעילות 

החסמים, בכוונת שב"ס להרחיב את התקנתם 
לכלל האגפים הביטחוניים בארץ

מ מ. יו„

הודיע  הסוהר  בתי  שירות 
אמש כי 36 אסירים ביטחוניים פתחו 
בשביתת רעב בעקבות התקנת חס־
האסירים  במקום.  סלולאריים  מים 
בידוד  לתאי  והועברו  נענשו  נשפטו, 

שבהם מזרן ושמיכה בלבד.
תקיפה  ביד  לנקוט  "נמשיך 
סדר  הפרות  רעב,  שביתות  כלפי 
משא  שום  ינוהל  ולא  ואיומים 

בה־ החסמים  הצבת  לגבי  ומתן 
תאם למדיניות ממלא מקום נציב 
וקנין",  אשר  גונדר  הסוהר,  בתי 

אמרו בשב"ס.
יעילות  נוכח  כי  נמסר  עוד 
המ־ בתקני  העומדים  החסמים, 
בכוונת  הסביבה,  לאיכות  שרד 
התקנתם  את  להרחיב  שב"ס 
לכלל האגפים הביטחוניים בארץ 

על פי תכנית סדורה.

צה"ל סיכל ניסיון 
הברחת כלי נשק 
מלבנון לישראל

מ‡: מ. יו„

אתמול  זיהו  צה"ל  תצפיות 
שהשליך  חשוד  למטולה  סמוך 
אמצעי  ובו  הגבול  גדר  על  תיק 
הנראה  ככל  שהוברחו  לחימה 

מלבנון.

דווח   "12 ב"חדשות 
אקד־  17 נמצאו  בתיק  כי 
נוספים.  לחימה  ואמצעי  חים 
מה  חוקרים  ובמשטרה  בצה"ל 
אמצעי  אותם  של  היעד  היה 

הלחימה.

http://bit.ly/2lOc7EN-mwaxb-buba
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מחקר: שימוש במי-פה לאחר פעילות 
ספורט גורמת ללחץ דם גבוה

במסגרת המחקר, רצו כל יום 23 מתנדבים בריאים מסלול ריצה של 30 דקות ולאחר מכן הם 
התבקשו להשתמש במי פה אנטיבקטריאליים או במי פה בטעם מנטה ללא חומר פעיל

מ יר‡ל לבי‡

מחקר שערכו מדענים מבריטניה וס־
 Free פרד שפורסם לאחרונה בכתב העת
 Radical Biology and Medicine
מגלה כי שימוש במי-פה מיד לאחר פעי־
החיידקים  את  משמידה  ספורטיבית  לות 
בפה, ובכך גורמת ללחץ דם גבוה. כך למע־
שה, מבטלת השטיפה את אחד מיתרונותיו 
הגדולים של האימון - הורדת לחץ הדם - 
שנוצרת כתוצאה מהרחבת כלי הדם ולהג־

ברת זרימת הדם לשרירים.
בסקוס  ראול  הפיזיולוג  לדברי 
בעשור  "המחקר  פליימות,  מאוניברסיטת 
בבלוטות  נספג  שהחנקן  הראה  האחרון 
מזני  חלק  הפה.  בחלל  ומופרש  הרוק 
באותו  משתמשים  הפה  בחלל  החיידקים 
מולקולה  לניטראט,  אותו  וממירים  חנקן 

הח־ תחמוצת  ייצור  את  המגבירה  חשובה 
ונבלע  מיוצר  הניטראט  כאשר  בגוף.  נקן 
בבלוטות הרוק, הוא נספג לתוך זרם הדם 
והופך בחזרה לחומר NO, השומר על כלי 
הדם מורחבים ומפחית את לחץ הדם. אלא 
שהמנגנון הזה מופרע בגלל מי פה אנטיב־
קטריאליים ההורגים את החיידקים בחלל 

הפה שתורמים לתהליך".
במסגרת המחקר, רצו כל יום 23 מת־
דקות  של 30  ריצה  מסלול  בריאים  נדבים 
ולאחר מכן הם התבקשו להשתמש במי פה 
אנטיבקטריאליים או במי פה בטעם מנטה 
ו-90   60  ,30 ושוב,  שוב  פעיל  חומר  ללא 
מדידות  הגופנית.  הפעילות  לאחר  דקות 
לחץ הדם של המתנדבים גילו כי השטיפה 
ירידת  את  מנעה  לריצה,  ביותר  הסמוכה 
לחץ הדם בשיעור של יותר מ-60 אחוזים. 

לאחר  שעתיים  הפה  שטיפת  זאת,  לעומת 
הריצה לא הראתה כל ירידה נוספת בלחץ 
שמראה  הראשונה  ההוכחה  "זוהי  הדם. 
מרכזי  מקום  תופסים  הפה  חלל  שחיידקי 
וכלי  הלב  פעילות  על  שמשפיע  במנגנון 

הדם באנשים בריאים", סיכמו החוקרים.
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”בקעת הירדן 
היא נכס ביטחוני 

ואסטרטגי, 
חשוב שניזום 

ונקבע את 
הגבול“

האלוף במיל‘ ח“כ עוזי דיין לאחר הצהרת ראש 
הממשלה על הכוונה להחיל ריבונות בבקעה: ”אנחנו 
ברגע המתאים, נבנה קואליציה שזה יהיה אחד מקווי 

היסוד שלה“

מ יר‡ל לבי‡

תקבע  שישראל  מאוד  ”חשוב 
מהו גבולה המזרחי, לא רק הביטחו־
ני אלא גם המדיני“, כך אומר לאתר 
‘מידה‘ חבר הכנסת האלוף במיל‘ עוזי 
וראש  הרמטכ“ל  סגן  לשעבר  דיין, 
בעקבות  לאומי,  לביטחון  המועצה 
על  אמש  נתניהו  בנימין  של  הודעתו 
הכוונה להחיל ריבונות ישראלית על 
אם  המלח,  ים  וצפון  הירדן  בקעת 
הב־ לאחר  בראשותו  ממשלה  יקים 

חירות.
משמ־ לבקעה  ”יש  לדבריו, 
טבעי  גבול  שהיא  מפני  גדולה  עות 
זה  אסטרטגי.  עומק  לנו  שמאפשר 
ולהרחקת  כוחות  של  לפריסה  חשוב 
האיום מרצועת החוף בה מרוכזת רוב 
ישראל.  של  והתעשייה  האוכלוסייה 
שיש  רכס  תוחם  הירדן  בקעת  את 
בו רק חמישה מעברים שניתן להניע 
פיזית  מבחינה  ומהווה  כוחות,  בהם 
מחסום להגנה נגד אויב חיצוני. עוד 
היא  עליה  מדברים  שפחות  נקודה 
דמוגר־ מבחינה  הלאומית  החשיבות 
פית – בשנת 2048 צפויה אוכלוסיית 

ברור  איש.  מיליון  להיות 20  ישראל 
לפתח  להמשיך  נצטרך  כזה  שמצב 
את  והתיישבות  תשתיות  מבחינת 
נכס  היא  הבקעה  למעשה  הארץ.  כל 

אסטרטגי מכל בחינה“.
נוס־ חשיבות  דיין,  ח“כ  פי  על 
ליוזמות  שבניגוד  היא  להצהרה  פת 
העקירות והנסיגות מן העבר, ישראל 
שטח.  סיפוח  של  לצעד  פה  הולכת 
למעשה  כזו,  ליוזמה  המעבר  ”עצם 
בפעם הראשונה מאז שהחל מה שנ־
חשוב.  הוא  השלום“,  ”תהליך  קרא 
מסת־ שהכל  ותקופה  רגע  פה  יש 
היחסים  מאוד,  חזקה  ישראל  דר: 
הם  הערבי  בעולם  שלנו  המדיניים 
בזמן  נמצא  טראמפ  והנשיא  טובים, 
ידידותי.  מאוד  והוא  בארה“ב  הנכון 
רעשי  את  ננקה  אם  בישראל,  גם 
למהלך  רחבה  הסכמה  יש  הבחירות, 
כזה. עכשיו אנחנו צריכים לקבל את 
המנדט מהעם ולבנות קואליציה שזה 
יהיה אחד מקווי היסוד שלה. אני לא 
המאה‘  ב‘תוכנית  תלוי  להיות  רוצה 
שהפל־ ברור  די  כי  האמריקנים  של 
סטינים יגידו לא כהרגלם, ולכן צריך 

לגלות יוזמה“.

כתובת נאצה באוניברסיטת טנסי: 
"יהודים אחראים לאסון התאומים"

דיקן האוניברסיטה, דונדה פלוומן גינה את המעשה בהודעה בהולה ששלח מיד לאחר האירוע החמור

מ יר‡ל לבי‡  

כתובות נאצה אנטישמיות נמצאו על 
סלע גדול המוצב באוניברסיטת טנסי.

לנ־ שנערכו  האזכרות  לאחר  יממה 
בס־ ב-11  המגדלים  קריסת  באסון  ספים 
"יהודים  הכתובת:  רוססה   ,2001 פטמבר 
 11 בספטמבר  נוקסוויל   (UT) הכתובת 
הט־ לפיגועי  באחריות  יהודים  והאשימו 
הגרפיטי  בכתובות  בספטמבר.  ב 11-  רור 

נכתב, "היהודים אחראים ל-11/9".
דיקן  כי  דיווח  ג'ורנל'  ה'גואיש 

דונדה  האוניברסיטה, 
המ־ את  גינה  פלוומן 
בהולה  בהודעה  עשה 
לאחר  מיד  ששלח 

האירוע.
הזה  "הסלע 
לאמ־ כלל  בדרך  שימש 
מי־ כעת  מקומית.  נות 

המסרים  את  כיסה  שהו 
אנטיש־ שנאה  במסר  הקבועים  החיוביים 
לבני  שמכוונת  השנאה  את  מגנים  אנו  מי. 

מספיק  אין  היהודית.  הקהילה 
הזעזוע  את  להביע  כדי  מלים 

מהמעשה הזה".
המנהלת האזורית בליגה 
פדילה־ אליסון  השמצה,  נגד 
למע־ בחריפות  הגיבה  גודמן, 
שה. "במקום לכבד את החיים 
הרבים שנקטעו באותו יום גו־
רלי ומר, מישהו החליט לדבוק 
תמיד  שייצג  סלע  אותו  שנאה.  של  במסר 

גאווה אקדמית, שימש את מייצגי הרוע".
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בג"ץ דורש מהמדינה:

לקבוע תאריך להריסת בניה 
ערבית לא חוקית

בעקבות עתירה של תנועת רגבים, בג"ץ הורה למדינה לקבוע לוח זמנים להריסת בניה ערבית בלתי 
חוקית שמתעכבת מעל חמש שנים. "ההליכים מתנהלים בעצלתיים. מצב הדברים אינו מניח את הדעת"

מ יר‡ל לבי‡

אכיפה  חוסר  של  שנים  חמש  אחרי 
מצד המנהל האזרחי מול בניה ערבית בלתי 

חוקית, סבלנותו של בג"ץ פוקעת.
למדינה  הורה  סולברג  נועם  השופט 
שבועיים  בתוך  המשפט  בית  את  לעדכן 
חו־ בלתי  ערבית  בניה  להריסת  בתאריך 
שצווי  עציון,  בגוש  מדינה  אדמות  על  קית 
שנים  חמש  לפני  בעניינם  הוצאו  ההריסה 

תמימות.
סעיר  מהכפר  שלאלדה  משפחת 
פלשה לפני כחמש שנים לקרקעות בסמוך 
השתלטה  עציון,  שבגוש  קדם  פני  ליישוב 
מקבץ  עליו  ובנתה  לישוב  הגישה  ציר  על 
שלם של מבנים בלתי חוקיים, תוך חציבה 
לצרכי  אדמות  ועיבוד  טרסות  הקמת  בהר, 

חקלאות.
בעקבות פניית רגבים לרשויות הוצא 
שנים  חמש  אך  מהמבנים  לחלק  הריסה  צו 
לאחר מכן, הצווים לא נאכפו. בשנת 2016 
לע־ נדרשה  המדינה  לבג"ץ.  רגבים  עתרה 
במקום,  האכיפה  הליכי  עומדים  היכן  דכן 
ודחתה שוב ושוב את תגובתה, עד שבשלב 
מסוים אף הצהירה, כי חלק מתיקי הפיקוח 
נאבדו  האזרחי,  המנהל  במשרדי  הנמצאים 

ולא ניתן לאתרם.
רק לאחרונה עדכנה המדינה כי התי־
קים נמצאו, וכי העררים שהגישו הפולשים 
נדחו ולכן אין מניעה לבצע אכיפה, אך עם 

זאת, לא נקטה בזמן בו ימומשו הצווים.
השופט סולברג קבע כי המדינה הת־
עכבה די עם מימוש הצו ועליה לעדכן את 
בו  מועד  על  שבועיים  בתוך  המשפט  בית 

תהרוס את המבנים ותאכוף את החוק.
"ההליכים מתנהלים בעצלתיים. מאז 
מצב  ממש.  של  התקדמות  אין  היום,  ועד 
סול־ כתב  הדעת",  את  מניח  אינו  הדברים 
צו  הוצאת  ממועד  שנים  כ-5  ברג. "בחלוף 
שבו־ בתוך  להודיע  המשיבים  על  ההריסה 

עיים על המועד למימוש הצו". 

החל־ היא  סולברג  השופט  "החלטת 
המ־ הכשל  את  היטב  וממחישה  ראויה  טה 
חו־ לא  מבנים  אלפי  עשרות  נוכח  ערכתי 
 ,"C קיים שהוקמו בעשור האחרון בשטחי
שנים   5 "לאחר  רגבים.  בתנועת  אומרים 
למבנה  הריסה  צו  על  משפטית  סחבת  של 
צעדים  תנקוט  שהמדינה  הזמן  הגיע  אחד, 
המדינה  אם  אותו.  ותממש  משמעותיים 
שנים,  במשך  הריסה  צו  כל  לגרור  תמשיך 
במקום לבצע אותו ביעילות, המצב רק ילך 

ויחמיר".

שתי משאיות התנגשו, הנהגים 
נפצעו קשה

מ‡: מ. יו„

שאירעה  חזיתית  דרכים  בתאונת 
בכ־ משאיות,  שתי  בין  בבוקר  שישי  ביום 

הערבה,  לצומת  דימונה  צומת  בין  ביש 25 
נפצעו קשה שני הנהגים. 

סורוקה  החולים  לבית  פונו  הם 
המעו־ המשאיות  אחת  שבע.  שבבאר 

מסו־ חומרים  הובילה  בתאונה  רבות 
במקום  פעלו  מיוחדים  וצוותים  כנים 
ולמנוע  בחומרים,  לטפל  כדי  האירוע 

התפשטותם.

"
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1
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לראשונה: 

אדי מים התגלו 
בכוכב לכת 

עם טמפרטורה 
שמאפשרת חיים
התגלית יוצאת הדופן נמצאה על כוכב לכת 

שרחוק מאתנו 110 שנות אור • החוקרים מקווים 
בהמשך למצוא בכוכב הזה או בדומים לו אף 

מיקרואורגניזמים חיים

מ פ. יוחנן

חוקרים בריטיים גילו חלקיקי 
הלכת  כוכב  של  באטמוספרה  מים 
שמש  במערכת  שנמצא   K2-18b
שנמצא  הראשונה  הפעם  זו  אחרת. 
שנמצא  לכת  בכוכב  שכזה  ממצא 
והטמפר־ שהתנאים  בחלל  בתחום 

טורה בו מאפשרים חיים.
בטלסקופ  זוהה  הלכת  כוכב 
בש־ ונבחן   ,2015 בשנת  כבר  חלל 
החוקרים  ידי  על  האחרונות  נתיים 
בערך  גודלו  לונדון.  מאוניברסיטת 
כפול מכדור הארץ, המסה שלו היא 
הכו־ מקבוצת  חלק  הוא  שמונה,  פי 
כבים אריה והוא רחוק מאיתנו 110 

שנות אור.
עו־ מסוגה  הראשונה  התגלית 
דו־ ובכוכבים  שבכוכב  תקוות  ררה 
מים שזוהו בשנים האחרונות, לא רק 
מתקיימים תנאים שיכולים להתאים 

מסויימים  במקרים  אלא  לחיים, 
עלולים אף לארח אורגניזמים חיים. 
פוטנ־ לו  שיש  הראשון  הכוכב  "זה 
הטמפר־ חיים.  יצורים  ליישב  ציאל 
אדים  בו  ונמצאו  מתאימה  בו  טורה 
אס־ טסיאראס,  אנגלוס  אמר  מים", 
"זה  לונדון,  מאוניברסיטת  טרונום 
המועמד הטוב ביותר ליישוב כרגע".
חתימה  ראינו  "להפתעתנו 
הסבירה  מים",  אדי  של  חזקה  די 
לונ־ מאוניברסיטת  טינטי  ג'ובאנה 
מש־ כמות  שם  שיש  אומר  "זה  דון. 
האדים  מציאת  מים".  של  מעותית 
הימצאותם  על  מעידה  בהכרח  לא 
של מים על פני הכוכב, אבל זה בה־
הזה  שהכוכב  לכך  חזקה  עדות  חלט 
יכול להכיל חיים. "אנחנו לא יודעים 
טמפרטורה  עם  אחרים  כוכבים  על 
מתאימה שנמצאו מים באטמוספרה 

שלהם".
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ישראל

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281

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

של 7 שנים: 
 לאחר מחקר רפואי 

טראמפ בטקס לזכר אסון 
התאומים: "נפגע באויבינו"

בטקס הזיכרון לקרבנות פיגועי ה-11 בספטמבר, נשיא ארה"ב התחייב כי "נמשיך 
לפגוע באויבינו. הטליבאן רצה להראות את כוחו, אך רק הציג את חולשתו"

מ פ. יוחנן

שנה   18 ציינה  ארה"ב 
ה-11  לאסון התאומים ופיגועי 
שנחש־ יורק,  בניו  בספטמבר 
בים כמתקפת הטרור הקטלנית 
המדינה.  בהיסטוריית  ביותר 
בפנט־ שנערך  הרשמי  בטקס 
גון, שם התרסק אחד מארבעת 
המטוסים שנחטפו על ידי מח־
הנ־ התחייב  אל-קאעידה,  בלי 
כי "נמשיך  טראמפ  דונלד  שיא 

לפגוע באויבינו".
דו־ בדקת  נפתח  הטקס 
כשלאחר  הקרבנות,  לזכר  מיה 
והתייחס  נאם  טראמפ  מכן 
בי־ אפגניסטן  מול  למתיחות 
לאחר  זאת  האחרונים,  מים 
ביטלה  המדינה  שממשלת 
לה־ במטרה  שתוכננה  פגישה 
בעקבות  וכן  שלום  הסכם  שיג 
שבה  קאבול  בבירה  הפיגוע 
נהרג חייל אמריקני. "בארבעת 
באויב  פגענו  האחרונים  הימים 
שלנו יותר מאי פעם, וזה הולך 
טראמפ.  התחייב  להימשך" 
את  להראות  רצה  "הטליבאן 
כוחו, אך למעשה הציג את חו־

לשתו". 
את  זוכר  אני  היום  "עד 
והדיווחים  הראשונים  הרגעים 
על הפגיעה במגדלי התאומים" 
שהתגורר  טראמפ,  סיפר 
בס־ יורק  בניו  תקופה  באותה 
העולמי  הסחר  למרכז  מיכות 
"היה  הפיגוע.  התרחש  שבו 
מחוץ  הסתכלתי  גדול.  בלבול 
לחלון לעבר המקום שבו דיווחו 
ופתאום  שהתרסק,  המטוס  על 
טס  השני  המטוס  את  ראיתי 
לתוך  ונכנס  אדירה,  במהירות 

המגדל השני. באותו רגע ידעתי 
שהעולם השתנה".

קונגרס  חברי  במקביל, 
שנערך  בטקס  השתתפו  רבים 
באתר ההנצחה בניו יורק, לצד 
הקרבנות.  של  משפחה  קרובי 
לשכוח  לא  נשבעים  "אנחנו 
לעולם" אמרו. סגן הנשיא מייק 
זי־ בטקס  הערב  ישתתף  פנס 
בפנסילבניה,  בשנקסוויל  כרון 
באתר שבו התרסק המטוס הר־

שהנוסעים  לאחר  שנחטף  ביעי 
נאבקו במחבלים.

ירושלים: נערים הורעלו 
מאכילת פרי ויסטריה

שלושה נערים הורעה מאכילת פירות ויסטריה - שפירותיו רעילים. "2 
מתוכם סבלו מאדמומיות קלה והקאות והשלישי לא חש בטוב

מ פ. יוחנן

הורעלו  נערים  שלושה 
שפי־  – ויסטריה  פירות  מאכילת 
התקבל  דיווח  רעילים.  רותיו 
במרחב  מד"א  של   101 במוקד 
ירושלים על מספר נערים שככל 
הנראה בלעו פירות מצמח רעיל 
בירוש־ ויסטריה)  הנראה  (ככל 
של  ופראמדיקים  חובשים  לים. 
ומ־ רפואי  טיפול  העניקו  מד"א 
פנים לבי"ח שערי צדק 3 ילדים 

כבני 12 במצב קל.
חובש רפואת חירום במד״א 
אלחנן גיגי, סיפר: ״כשהגענו למ־
קום מצאנו חבורת ילדים בני 12, 
שסיפרו לנו כי אכלו פירות מצמח 

מאד־ סבלו  מתוכם  הויסטריה. 2 
והשלישי  והקאות  קלה  מומיות 
במ־ אותם  בדקנו  בטוב.  חש  לא 
קום, ופינינו אותם לבית החולים 

כשמצבם יציב״.
פו־ קודם  ימים  כמה  רק 
 73 בן  גבר  של  מקרה  על  רסם 

הרדוף  תה מצמח  שחלט לעצמו 
לב.  לדום  לו  שגרם  מה  הנחלים, 
למרבה המזל הוא הספיק להגיע 
לבית החולים בזמן, שם טיפלו בו 
הרופאים, החזירו לו את הדופק, 
קיבתו  את  שטפו  מכן  ולאחר 

מהרעלים.
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"לכודים במפל, שלחו סיוע": הפתק 
בבקבוק שהציל את חיי המטיילים

הטיול של בני משפחה מקליפורניה כמעט ונגמר באסון, כשהם נתקעו במפל גועש בלי יכולת 
להתקדם קדימה או לחזור אחורה; בעזרת פתק, בקבוק ואבנים, הלכודים חולצו ללא פגע

מ פ. יוחנן

קורטיס וויטסון, תושב קליפורניה, 
יצא לטיול בן כמה ימים באחת משמורות 
הטבע במדינה יחד עם בת זוגו ובנו. בתום 
שלושה ימי צעידה, הגיעו בני המשפחה 
אמור  היה  שעליו  גועש  מפל  לראות 
במקום  למטיילים  שמסייע  חבל  להיות 
שם  היה  לא  החבל  לצערם,  להתקדם. 
והשלושה נתקעו בלי כל אפשרות להת־

קדם או לחזור אחורה.
סיפר  אותנו",  הפתיע  המים  "גובה 
וויטסון, "צעד אחד לא טוב או טעות אחת 
בנוגע לחוזק הנהר והיינו יכולים להיסחף 
עד הסוף". השלושה, באופן מלא תושייה 

ויצירתיות, לקחו בקבוק מים ריק וחרטו 
כך,  על  נוסף   ."Help" המילה  את  עליו 
הם הכניסו פתק לתוך הבקבוק שבו כתבו 
שהם לכודים במפל וביקשו סיוע באופן 
מיידי. בהמשך, הם אספו אבנים גדולות 
.S.O.S שבאמצעותן כתבו את האותיות

כל שעליהם נותר לעשות בשלב זה 

"הס־ אצבעות.  ולהחזיק   - להמתין  הוא 
שע־ לו  ואמרתי  בני  האנטר  על  תכלתי 
אמר  לעשות",  שאפשר  מה  כל  את  שינו 
להמתין  נאלצו  לא  הם  למזלם,  וויטסון. 
של  במרחק  שהיו  מטיילים  שני  רב.  זמן 
קילומטר מהנחל מצאו את הבקבוק והז־

עיקו עזרה.
לא  רגעים  כמה  שחווה  האנטר, 
פשוטים במהלך הטיול שהשתבש, סיפר 
כיצד נראה החילוץ מנקודת מבטו: "אבא 
לי  ואמר  בלילה,  ב-12  אותי  העיר  שלי 
'הם כאן! הם כאן!', וראינו מסוק". למזלו, 
עם  בשלום  מהרפתקה  יצאו  והוריו  הוא 

סיפור מצוין לספר לנכדים.

מהי כוחה של השמחה? חלק ו
לנפש  עיקרי  מרכיב  היא  בחיינו  השמחה  כמה  הסברנו 
האדם! עכשיו נבחן האם השמחה היא באמת מצבו הטבעי 
של האדם או המסכנות ורק יש אנשים שיודעים להכניס 

את עצמם למצב של שמחה? 

גם  ודואגים  לעצמם  שאומרים  אנשים  הרבה  שומע  אני 
להשמיע לאחרים "אני כזה אין מה לעשות כך נולדתי וכך 
אני אהיה כל חיי" אני אדם לא שמח מה לעשות?" לכן כבר 
שמחה.  הוא  באמת  האדם  של  הטבעי  שמצבו  לכם  אומר 
רוב  שמחה  של  במצב  נמצאים  ילדים  ילדים,  למשל  קחו 
הזמן שלהם ונהנים מהחיים בצורה הפשוטה ביותר, בובה 
הרב  לצערנו  המבוגרים  אנחנו  אבל  ועוד..  סוכריה,  כדור, 
לא  אמתית  לשמחה  הסיבות  כי  אומללים,  להיות  לומדים 
נעלמו כלל ורק עול שגרת החיים מעיקה עלינו. אנחנו נו־
לא  אנחנו  עלינו  לשלוט  אותנו  לנהל  החיים  לשגרת  תנים 
מצליחים לעצור לרגע להתבונן מה קורה אתנו, ויש לנו את 
הסיבות הכי נכונות והכי מוצדקות לתת אישור לאומללות 
הזו, לכן על כל אחד להיות מודע באופן מלא ליופי שבכל 
השמחה,  שהוא  שלך  הנסתר  בטבע  להתמקד  נתון,  רגע 
השמחה היא בטבע שלנו גם בתוך השגרה היומיומית שלנו, 
כי אם לא נגיע לתחושה הזו שהחיים טובים אז בעצם מה 

יש לך?! 

על  כבר  מתחילה  הזו  שהשמחה  נבחין  לרגע  נעצור  ואם 
הבוקר בסדרה של ברכות תודה לה' על דברים פשוטים וב־

רורים, תודה לך אלוקים שנתת לי חיים שאני יכול לראות, 
תודה לך על הידיים והרגלים על הגוף כולו. תודה לך על זה 

שאני יכול לחשוב. 

אם כל אחד יצליח להגיע לשליטה באומנות ההנאה הת־
בשמחה.  יהיה  הוא  תמיד  אזי  לו  יש  שכבר  ממה  מידית 
עכשיו תבחן את עצמך עד כמה הנך שמח ביומיום שלך? 
עד כמה השמחה שורה בתוכך? עד כמה יש בך אמביציה 
ואנרגיה בחיים? מרכז האומץ לשנות מלווה אותך בתוכנית 
ההצל־ לתוצאות,  מלאה  באחריות  להצלחה  אישית  ליווי 
חה ממשיכה עכשיו נפתח מחזור רביעי ב23.10.19 קורס 
וסוגסטיות    טראנס  המודע  תת  לתכנות  מעשי  פרונטלי 
דמיון    TMP-Therapeutic Mind Programming
לדעת   NLP Basic Practitioner  | סוגסטיבי  מודרך 
להתחבר  ובאנשים,  בעצמך  עמוקים  שינוי  תהליכי  להניע 
לכל אדם בשניות, להיות אדם משפיע וכריזמטי שממגנט 
אליו אנשים אתה חייב לרכוש את היכולת לתכנת את תת 
המודע! קורס ה- TMP המקיף ביותר של ד"ר שינוי לכל 
הפרטים המלאים 0506669924        קורס מתומצת ועניני 

וממוקד מטרה  

האומץ לשנות // מאת הרב גילי עטרי

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

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

Giliatari.co.il
Gili.nlp@gmail.com ובה‚לה ו‡ לכל

mailto:a0583210148@gmail.com
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עצות נוספות להתרגל לענוה
ּיוִֹעיל ַאַחר  מוֹ שֶׁ ְך כְּ ל כָּ שְֶׁקה כָּ ְועוֹד ָמָצאִתי ַמשְֶׁקה טוֹב ְמאֹד ֲאָבל לֹא יוִֹעיל ַהמַּ

ָבִרים: שְֵׁני דְּ יל ַעְצמוֹ בִּ ְרגִּ ר ְלֵעיל, ְוהּוא שֶׁיַּ ְזכָּ שֶׁת ַהנִּ ְחבֹּ תַּ

יר ַמֲעַלת ַהּבוֵֹרא ֲאשֶׁר ָיַצר  כִּ ם, ַאַחר שֶׁיַּ לָּ ְבָרִאים כֻּ ל ַהנִּ ד כָּ ָהֶאָחד - הּוא ְלַכבֵּ

שֲֶׁהֵרי ֵהם  ֶהם, ְוִיְרֶאה ְבַעְצמוֹ  ְבָרִאים ָחְכַמת ַהּיוֵֹצר בָּ ל ַהנִּ ָחְכָמה, ְוֵכן כָּ ָהָאָדם בְּ

ְיַבזֶּה  ְוִאּלּו  ְבִריָאָתם,  בִּ ל  כָּ ַעל  ֲעֶלה  ַהנַּ ֶהָחָכם  ל  ַהכֹּ יוֵֹצר  ל  ְטפַּ שֶׁנִּ ְמאֹד,  ִדים  ִנְכבָּ

ִלי  ְכבוֹד יוְֹצָרם. ַוֲהֵרי ֶזה ִיְדֶמה ֶאל ָחָכם צוֵֹרף, ָעָשׂה כְּ אוָֹתם ַחס ְושָׁלוֹם נוֵֹגַע בִּ

ֵני ָאָדם, ְוִהְתִחיל ֶאָחד ֵמֶהם ְלַגּנוֹתוֹ ּוְלַבּזוֹתוֹ,  דוָֹלה ְוָהְרָאה ַמֲעֵשׂהּו ֶאל בְּ ָחְכָמה גְּ בְּ

ים ַמֲעֵשׂה  ְהיוָֹתם ְמַבזִּ ין ָחְכָמתוֹ בִּ ַבזִּ ֵני שֶׁמְּ ַעס ֶאל ֶהָחָכם ַההּוא ִמפְּ יַע ֵמַהכַּ ה ַיגִּ מָּ כַּ

ְוֶזה  ִרּיוָֹתיו,  ִמבְּ ִריָּה  בְּ ׁשּום  ְיַבּזּו  ִאם  ֵעיָניו  בְּ ֵיַרע  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְוַאף  ָיָדיו. 

א "ַרּבּו" ָלׁשוֹן  ְדלּו" ֶאלָּ ים קד, כד): "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂיָך ה'". לֹא ָאַמר "גָּ ִהלִּ תּוב (תְּ שֶׁכָּ

ָלה  ְטפְּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת" , ְוַאַחר שֶׁנִּ ם בְּ לָּ ר א, ח) ֲחׁשּוִבים ְמאֹד, "כֻּ יתוֹ" (ֶאְסתֵּ "ַרב בֵּ

יוֹן. זָּ ֶהם ַרּבּו ְוָגְדלּו ַמֲעֶשׂיָך, ְוָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתּבוֵֹנן ִמּתוָֹכם ָחְכָמה, לֹא בִּ ָחְכָמְתָך בָּ

ִאּלּו ָהיּו  ִלּבוֹ, ַוֲאִפילּו ָהְרשִָׁעים, כְּ ֵני ָאָדם בְּ יל ַעְצמוֹ ְלַהְכִניס ַאֲהַבת בְּ ִני - ַיְרגִּ ַהשֵּׁ

ם, ַוֲאִפּלּו ָהְרשִָׁעים ֶיֱאַהב  לָּ ֵני ָאָדם כֻּ ִלּבוֹ ַאֲהַבת בְּ ע בְּ ְקבַּ ֶאָחיו ְויֵֹתר ִמזֶּה, ַעד שֶׁיִּ

דוִֹלים  ם גְּ לָּ ְהיּו כֻּ ְתׁשּוָבה ַויִּ יִקים שִָׁבים בִּ ן ְוִיְהיּו ֵאּלּו ַצדִּ ִלּבוֹ, ְויֹאַמר, ִמי ִיתֵּ אָֹתם בְּ

ר יא, כט): "ּוִמי  ְדבָּ מִּ ַמֲאַמר אוֵֹהב ֶנֱאָמן ְלָכל ִיְשָׂרֵאל, ָאַמר (בַּ קוֹם. כְּ ּוְרצּוִיים ַלמָּ

ַמֲחשְַׁבּתוֹ טוֹבוֹת ֲאשֶׁר  יר בְּ ְהיוֹתוֹ ַמְזכִּ ה ֶיֱאַהב, בִּ ל ַעם ה' ְנִביִאים ְוגוֹ'", ּוַבמֶּ ן כָּ ִיתֵּ

ֶהם. ְויֹאַמר  ּדוֹת ַהּטוֹבוֹת ֲאשֶׁר בָּ מִּ א בַּ ִנְגֵעיֶהם ֶאלָּ ל בְּ כֵּ ה מּוָמם ְולֹא ִיְסתַּ ֶהם, ִויַכסֶּ בָּ

מוֹ  ֶחְבָרתוֹ, כְּ ה ָהִייִתי ָשֵׂמַח בְּ מָּ ַעל ָממוֹן ַרב כַּ אּוס ַהזֶּה בַּ ִלּבוֹ, ִאּלּו ָהָיה ֶהָעִני ַהמָּ בְּ

לוִֹני  מוֹ פְּ ִאים כְּ בּושִׁים ַהנָּ יׁשּוהּו ַהלְּ לוִֹני. ַוֲהֵרי ֶזה, ִאּלּו ַיְלבִּ ֶחְבַרת פְּ שֲֶׁאִני ָשֵׂמַח בְּ

ֵעיֵני ה' ָחׁשּוב  ֵעיַני, ַוֲהֵרי בְּ בֹדוֹ בְּ ה ֵיָעֵדר כְּ ן ָלמָּ ל, ִאם כֵּ ינוֹ ְלֵבינוֹ ֶהְבדֵּ ֲהֵרי ֵאין בֵּ

דוֹׁש  ה ֶאְשָׂנא ִמי שֶַׁהקָּ ה ֵמָעוֹן, ְוָלמָּ ה עִֹני ְוִיּסּוִרים ּוְמֻנקֶּ י, שֶׁהּוא ָנגּוַע ְמֻדכָּ נִּ ִממֶּ

ָכל  יל ַעְצמוֹ ַלְחשֹׁב בְּ ֶנה ֶאל ַצד ַהּטוֹב ּוַמְרגִּ רּוְך הּוא אוֵֹהב, ּוָבֶזה ִיְהֶיה ְלָבבוֹ פֹּ בָּ

ַכְרנּו.  זָּ ִמּדוֹת טוֹבוֹת שֶׁ

ט"ו לחודש

התעשייה האווירית 
תחלק דיבידנד של 
כ-140 מיליון שקל

דיבידנד זה הוא המשמעותי ביותר שחילקה החברה בעשור האחרון

מ יר‡ל לבי‡                       

התעשייה  דירקטוריון 
חלוקת  על  החליט  האווירית 
בגובה   2019 לשנת  דיבידנד 

של כ-140 מיליון ₪.
מת־ הדיווידנד  חלוקת 
סכום,   – חלקים  בשני  בצעת 
אמש,  חלוקתו  על  שהוחלט 
שקל,  מיליון  כ-104  של  בסך 
בסך  דיבידנד  אל  המצטרף 

שכבר  שקל  מיליון  כ-36  של 
בתאריך  חלוקתו  על  דווח 

.30.5.2019
הינה  זה  דיבידנד  חלוקת 
הגבוהה ביותר בעשור האחרון 
דיבידנד  חלוקות  לה  וקדמו 
שקל  מיליון  כ-34  של  בסך 
וכ-16  ו-2015   2014 בשנים 

מיליון שקל בשנת 2017.
מנכ"ל  שפר,  נמרוד 
"כח־ האווירית:  התעשייה 

הת־ מחויבת  עסקית  ברה 
לחלק  האווירית  עשייה 
מניותיה.  לבעלי  דיבידנד 
של  בסך  הדיבידנד  חלוקת 
מתאפש־ ש"ח  כ-140 מיליון 
רת הודות לשיפור בביצועיה 
העסקיים של החברה. נמשיך 
ור־ לצמיחתה  במרץ  לפעול 
למען  החברה  של  ווחיותה 
לרבות  שלה  העניין  בעלי  כל 

בעלי מניותיה".

ארה"ב: "אין כרגע תוכנית 
לפגישת טראמפ-רוחאני; 

ממשיכים בלחץ"
שר האוצר האמריקני התייחס לאפשרות שהמנהיגים ייפגשו בשולי עצרת 

האו"ם בניו יורק ושלל הקלה בסנקציות על טהראן

מ פ. יוחנן

האמריקני  האוצר  שר 
לא־ התייחס  מנוצ'ין  סטיבן 
אר־ בין  ומתן  למשא  פשרות 
כי  ואמר  לאיראן,  הברית  צות 
שהנשיא  תוכנית  אין  "כרגע 
רוחא־ עם  ייפגש  טראמפ 
מנוצ'ין  אמר  לכך,  נוסף  ני". 
בסנק־ אפשרית  הקלה  על 
אנחנו  לעכשיו,  "נכון  ציות: 
לחץ  של  במדיניות  ממשיכים 
זאת,  איראן".  מול  מירבי 
ברקע הדיווחים לפיהם טרא־
האירא־ עמיתו  עם  יוועד  מפ 

בניו  האו"ם  עצרת  בשולי  ני 
יורק בעוד כשבועיים, ולאחר 
"בלומברג"  ברשת  שפורסם 
ומתן  במשא  תמך  מנוצ'ין  כי 
ג'ון  עם איראן, בעוד שהיועץ 
בולטון התנגד נחרצות - ופו־

טר.
ברשת  דווח  כאמור, 
נע־ שני  ביום  כי  "בלומברג" 
הסגלגל,  בחדר  שיחה  רכה 
להקל  באפשרות  שעסקה 
בסנקציות על טהראן, לקראת 
הנ־ עם  טראמפ  של  פגישה 
שיא חסן רוחאני. לפי הדיווח, 
מנוצ'ין תמך במהלך, אך לעו־

לאומי  לביטחון  היועץ  מתו 
ופוטר   - התנגד  בולטון  ג'ון 

יום לאחר מכן.
טראמפ  ארה"ב  נשיא 
התייחס למשא ומתן האפשרי 
מה  "נראה  ואמר:  איראן,  עם 
יהיה, אני רוצה להגיע להסכם 
איתם, אבל אם לא נצליח - זה 
של  פיטוריו  על  בסדר".  גם 
האמ־ הנשיא  אמר  האחרון 
עשה  "הוא  כי  טראמפ  ריקני 
עם  הסתדר  לא  טעויות,  כמה 
יש  בממשל  חשובים  אנשים 
חמישה מועמדים ראויים לה־

חליף אותו".
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  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

תקדים: 

מחבלים שלמו מכיסם פי'צויים 
על זריקת אבנים

שלוש נשים שנקלעו למארב אבנים סמוך לכפר סינג'יל קיבלו פיצויים מהמחבלים • חוננו: "המטרה 
שמחבל שיוצא חי לאחר זריקת אבנים על רכב או כל פיגוע אחר יהיה צפוי לשנות מאסר רבות 

ביותר ולתשלום קנסות ופיצויים מכיסו הפרטי, וכך תגבר ההרתעה"

מ יר‡ל לבי‡

אבנים  מזריקת  שנפגעו  נשים  שלוש 
סמוך לכפר סינג'יל בבנימין לפני כשנתיים 
וחצי קיבלו לאחרונה פיצויים כספיים מה־
מחבלים. מדובר במהלך תקדימי של שילוב 
זריקת  של  פלילי  במשפט  העבירה  נפגעי 
פיצויים  בתשלום  המחבלים  וחיוב  אבנים, 

כספיים לנפגעות.
הפיגוע התרחש לפני כשנתיים וחצי, 
הפגנת  סינג'יל  בכפר  שהתקיימה  בעת 
בבתי  הרעב  שובתי  האסירים  עם  הזדהות 
רצו  ההפגנה  במסגרת  הישראליים.  הכלא 
המחבלים להשתתף בעימותים מול כוחות 
הביטחון, והושלכו אבנים על כלי רכב יש־

ראלים שחלפו על ידם.
האש־ אודות  עולה  האישום  מכתב 
מים כי "כשהגיעו לקטע בכביש 60 הבחינו 
בהפרת סדר המונית אשר במסגרתה זרקו 
ישראלים  רכבים  לעבר  אבנים  המתפרעים 
הצטרפו שלושת  אז  או  בכביש 60.  שנסעו 
במה־ ההמונית,  הסדר  להפרת  המחבלים 

ישראליים  רכבים  לעבר  אבנים  זרקו  לכה 
במהלך נסיעתם".

במסגרת  הורשעו  המחבלים  שלושת 
לעבר  חפצים  זריקת  בעבירת  טיעון  הסדר 
עונשי  עליהם  ונגזרו  נוסע,  תחבורה  כלי 
מאסר בפועל ותשלום פיצויים כספיים לנ־
הנפגעות  קיבלו  לאחרונה  כאמור,  פגעות. 

את תשלום הפיצויים בפועל.
תמר ניזרי, שהיא ובנותיה נפגעו מז־
ריקת האבנים, תיארה את הפיגוע "לא נוכל 
ההתרג־ את  שישי,  צהרי  אותו  את  לשכוח 
שות והשמחה בתחילת הנסיעה לים, כשכל 
מתנפצות  ובזכוכיות  הולם  בבום  נקטע  זה 
אותנו  מקיפים  ערבים  מחבלים  כאשר 
סלעים  ברכב  ומטיחים  ומלמעלה  משמאל 

ואבנים".
לדבריה "אני לא יודעת איך הצלחתי 
להמשיך בנסיעה בקור רוח ולצאת ממארב 
האבנים, אני חושבת שנכנסתי למצב היש־
שעליה  התשע  בת  של  הפצעים  רדות. 
ספורים  ימים  תוך  נרפאו  החלון  התנפץ 
אבל החרדות עדיין פוקדות אותה בלילות, 

בנסיעות וכל אימת שישנם ערבים בסביבה. 
'אמא, ניסע דרך סינג'יל היום?' זו השאלה 

שנשאלת בתחילת כל נסיעה.
כאלה  שאירועים  יודעים  כשאנחנו 
ושהמחבלים  תגובה,  ללא  עוברים  לא 
הנ־ את  לפצות  ומחויבים  מחיר,  משלמים 
כפר־ שכבודנו  התקווה  מתחזקת  פגעים, 
אלינו  לחזור  עשוי  וכאומה  כמשפחה  טים, 
אנו  תתחזק.  כעם  שלנו  ההרתעה  ושיכולת 
מעריכים ומודים לארגון חננו ששומרים על 
כבוד צלם האנוש של תושבי יהודה ושומ־

רון", סיכמה.
חוננו  מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
זכויותיהם  במיצוי  המשפחות  את  המלווה 
עצומה  חשיבות  "יש  מסר  עבירה  כנפגעי 
למעורבות נפגעי עבירה בכל תיק שמתנהל 
נגד מחבלים. מעורבותם של נפגעי עבירה 
מביאה להחמרה מידית בענישה של המח־
אבנים.  פיגועי  של  במקרים  לרבות  בלים, 
בכך  חזק  ומסר  חשיבות  יש  לכך  בנוסף 
לפיצוי  מכיסם  לשלם  נאלצים  שהמחבלים 

המותקפים בהם פגעו או רצו לפגוע.

בתום הנסיעה - נהג מצא עגלה 
ובה תינוק ישן

סעיד כיואן ערך סריקה באוטובוס כפי שנהוג לאחר ההגעה לתחנה האחרונה, והופתע מהאבידה 
יוצאת הדופן שגילה. הוא דיווח לממונים עליו שהזמינו למקום משטרה

מ פ. יוחנן

גילה  בירושלים  אגד  אוטובוס  נהג 
ישן.  תינוק  ובה   - עגלה  הנסיעה  בסוף 
מהאוטובוס  ירדו  הסתבר,  כך  ההורים, 
מספר תחנות לפני כן והשאירו את העגלה 

בפנים.
נהג  כיואן,  סעיד  מרחוק  במבט  כבר 
קו 32, הבחין בעגלה. אבל, הוא לא האמין 
בשלווה.  ישן  תינוק  ימצא  הוא  שבתוכה 
מה  ידעתי  לא  האמנתי,  לא  בהלם,  "הייתי 
לעשות. אני רגיל למצוא איזו אבידה, תיק. 
הוא בכה אז לקחתי אותו מהעגלה, הוצאתי 

אותו, ליטפתי אותו, נדנדתי אותו כמו שא־
שתי עושה", סיפר כיואן.

גילה  משכונת  בצהריים  יצא  כיואן 
לכיוון שכונת רמות בירושלים. "בערך שמו־
נה נוסעים ירדו בתחנה האחרונה, ואף אחד 
מהם לא אמר לי שיש עגלה מאחורה", הוא 
סיפר. אפשר רק לדמיין מה עלול היה לקרות 
סריקת  נוהלי  על  מקפיד  היה  לא  סעיד  אם 
האוטובוס בתחנה הסופית, ואם חלילה התי־

נוק היה נשאר באוטובוס הסגור והחם.
תוך כדי שהוא מנסה שלא להעיר את 
התינוק, הוא עדכן את הממונים עליו שהז־

מינו משטרה למקום, יחד עם הניידת הגיע 
הגיע,  "האבא  המבוהל.  האב  גם  לתחנה 
אמר לי תודה וסיפר שאשתו שכחה. ירדה 
להוריד  ושכחה  תחנות  ארבע-חמש  לפני 

את העגלה".
במשטרה אומרים כי לטענת ההורים 
והדלתות  מהאוטובוס  דברים  הורידו  הם 
העגלה.  את  להוריד  שהספיקו  לפני  נסגרו 
בכל מקרה, את הנסיעה הזאת בקו 32 התי־
כנראה  שלו  ההורים  יזכור,  לא  הקטן  נוק 
לעולם לא ישכחו, וסעיד - מבטיח ללמוד 

להחליף חיתול לכל מקרה שלא יבוא.

בעקבות הנתונים המבהילים: 

הסיגריות 
האלקטרוניות 
בטעמים בדרך 

לרדת מהמדפים 
בארה"ב

ממשל טראמפ וארגון FDA הודיעו כי יורידו את 
המוצר מהמדפים • ההכרזה מגיעה על רקע נתונים על 
המשך הזינוק בשימוש בני נוער בסיגריות אלקטרוניות

מ פ. יוחנן

מינהל  כי  הודיע  הלבן  הבית 
מתכ־ האמריקאי  והתרופות  המזון 
וון להוריד מהמדפים את הסיגריות 
 FDA-ה בטעמים.  האלקטרוניות 
מבהיר  טראמפ  ממשל  כי  הודיע 
הסיג־ שוק  את  "לנקות  שבכוונתו 
כדי  מטעמים,  האלקטרוניות  ריות 
המ־ המגיפה  את  לאחור  להחזיר 
בסיג־ צעירים  שימוש  של  דאיגה 
ריות אלקטרוניות, שמשפיע על יל־
דים, משפחות, בתי ספר וקהילות".
אלקטרו־ בסיגריות  העיסוק 
נראה  אך  חדש,  לא  בטעמים  ניות 
בגיבוי   ,FDA-ב נחושים  כעת  כי 
הממשל, להוציא את האיסור לפועל 
- באופן שכולל גם את טעמי המנטה 
לה־ כוונה  היתה  שבעבר  והמנתול, 
מגיעה  ההודעה  המדף.  על  שאירם 
של  המבהילים  המספרים  רקע  על 
המשתמשים  אמריקאים  נוער  בני 

בסיגריות אלקטרוניות.
 ,FDA-ה הודעת  בעקבות 
יעקב  הרב  הבריאות,  שר  סגן  אמר 
בנו־ החקיקה  את  יחדש  כי  ליצמן, 
הניקוטין  ריכוז  את  "הגבלנו  שא. 
והחלנו את כל המגבלות החלות על 
מוצרי עישון רגילים גם על סיגריות 
אלקטרוניות. כעת אנו נדרשים לה־
משיך את המאמצים בנושא ולאסור 
בטע־ אלקטרוניות  סיגריות  מכירת 

מים", הוא אמר.
את  הגדיר  כבר   FDA-ה
לסיגריות  הנוער  בני  התמכרות 
ולפי  בעבר,  כ"מגיפה"  אלקטרוניות 
שנאס־ וראשונים  חדשים  נתונים 
פים בארה"ב על ידי המרכז לבקרת 
השימוש  שיעור   ,(CFC) מחלות 
בני  בקרב  אלקטרוניות  בסיגריות 
נוער המשיך לעלות: קפץ מ-20.8%  

במספ־ ב-2019.  ל-27.5%  ב-2018 
אמריקאים  נוער  בני  מיליון   5 רים: 
אל־ בסיגריות  ב-2019  השתמשו 
מיליון   1.5 של  תוספת   - קטרוניות 
נערים, לעומת השנה הקודמת. אחד 
ואחד  תיכון  תלמידי  חמישה  מכל 
ביניים  חטיבת  תלמידי   20 מכל 
אל־ בסיגריות  משתמשים  בארה"ב 

קטרוניות.      
את  ממקדים  האלה  הנתונים 
והרגולטו־ הציבור  בריאות  אנשי 
אחד:  מרכזי  בנושא  בארה"ב  רים 
הסי־ של  של נוזלי המילוי  הטעמים 
שנחשבים  האלקטרוניות,  גריות 
הנוער  בפיתוי  המרכזיים  לאשמים 
בני  בקרב  עומק  סקרי  לשימוש. 
מגלים  במוצר  המשתמשים  הנוער 
בני  בקרב  הגדולים  ה"להיטים"  כי 
ומנטה:  פירות  טעמי  הם  הנוער 
מש־ הם  כי  אמרו  הנוער  מבני   66%
תמשים בנוזלי מילוי בטעמי פירות, 
מנתול, 39%  או  מנטה  בטעמי   64%
מכך  פחות  והרבה  ממתקים  בטעמי 
אלכוהולים  משקאות  כמו  בטעמים 

ושוקולד.
בישראל כבר ניסה משרד הב־
בישורת  חודשים,  כמה  לפני  ריאות 
האחרונה של החוק להגבלת פרסום 
סעיף  להוסיף  עישון,  מוצרי  ושיווק 
שיאסור על מכירת סיגריות אלקט־
לנרגי־ טבק  וכן  איוד  ונוזלי  רוניות 
לות בטעמים, אך בשל חלון הזמנים 
מחברי  כמה  של  וההתנגדות  הצר 
שההתעקשות  חשש  היה   - הכנסת 
החוק  את  תפיל  הטעמים  סעיף  על 
כולו. לכן, משך המשרד את הסעיף. 
בכירים במשרד אומרים כי בכוונתו 
לשוב וליזום את איסור שיווק מוצרי 
עישון ואיוד בטעמים בכנסת הבאה.
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40 טונות של פצצות על "האי של 
דאעש" בעיראק

כוחות הקואליציה נגד דאעש, בהובלת ארה"ב, תקפו באמצעות מטוסי קרב את האי, בו עשו אנשי 
ארגון דאעש שימוש למטרות שונות בעיראק

מ פ. יוחנן

מטוסי קרב F-35 ו-F-15E של חיל 
במשקל  פצצות  הטילו  האמריקני  האוויר 
חידקל  בנהר  אי  על  טונות  ל-40  קרוב  של 
בעיראק, ששימש את אנשי דאעש כמקום 
מסתור ואחסון ציוד, וכן כנקודת מעבר של 
לעומק  אחרים  וממקומות  מסוריה  פעיליו 

עיראק.
על פי דיווחים בכלי תקשורת שונים, 
פרסמה  לא  ארה"ב  של  הקואליציה  כוחות 
קא־ באי  שנהרסו  מטרות  או  נפגעים  על 
מבצע  להיות  נועדה  שההתקפה  יתכן  נוס. 
חישוף של צמחיה באי כדי למנוע מדאעש 

להסתיר אנשים וציוד.
התקיפה בוצעה ב-10 בספטמבר באי 
צפונית־ מייל   175 חידקל,  בנהר  קאנוס 
מערבית מבגדד, קרוב לעיר אירביל, בירת 
מהגבול  מייל  וכ-100  באזור,  הכורדים 
הסורי. הגיחות של מטוסי הקרב האמריק־
ניים נועדו למעשה לשמש סיוע אווירי לג־
דוד המבצעים המיוחדים מספר 2 של צבא 
עיראק, המנהל את המלחמה נגד השרידים 
אומנם  ארה"ב  במדינה.  דאעש  ארגון  של 
המלחמה  אך  הארגון,  חיסול  על  הכריזה 

נגדו נמשכת בסוריה ובעיראק.
של  המיוחדים  הכוחות  מפקד 

"אנו  אמר:  היל,  אריק  גנרל  הקואליציה, 
קאנוס,  באי  להסתתר  מדאעש  מונעים 
לשמור  ברית  לבעלות  מסייעים  אנו  ובכך 
על היציבות באזור". הקואליציה לא מסרה 
אולם  דאעש,  של  לאי  הגיחות  על  פרטים 
מטוסי  המראות  רשמיות  תמונות  פורסמו 
אל- האוויר  חיל  בבסיס   F-15E-ו  F-35
 B-52 ומפציצי האמירויות  באיחוד  דרפא 
בקטאר.  אל-עובייד  האוויר  חיל  בבסיס 
מפציצים מסוג זה מתאימים מאוד לגיחות 
כגון אלה שבוצעו באי קאנוס.  החימוש של 
מטוסי F-15E כולל פצצות במשקל טונה 

מונחות GPS וטילי "סיידוויינדר".

ניסוי במדבר: 
טילי רפא"ל שוגרו מאפאצ'י של ארה"ב
חיל האוויר האמריקני ביצע ניסוי בשטח מדברי באריזונה, ארה"ב, בירי הטילים תוצרת חברת רפאל

מ פ. יוחנן

נערך  אריזונה  במדבר  הררי  בשטח 
אפאצ'י:  ממסוק  נ"ט  טיל  ירי  של  ניסוי 
הסתתר  האמריקני  האוויר  חיל  של  מסוק 
מונחה  נ"ט  טיל  ושיגר  הררי  רכס  מאחורי 
מטרה  נגד  רפאל,  מתוצרת  ספייק  מדגם 
בינוני  לטווח  קרקע-אוויר  טיל  שדימתה 

PANTSIR תוצרת רוסיה.
במט־ בניסוי  צפה  ניוז"  "דיפנס  כתב 
טייס  כי  ודיווח  אריזונה,  ביומה,  צבאי  ווח 
כשהוא  אחד  "ספייק"  טיל  שיגר  המסוק 
טיסה  ביצע  שנייה  ובגיחה  אותו,  מנחה 
נמוכה מאוד, כמה מטרים מעל הקרקע, ואז 

שיגר טיל נוסף. בשלב השלישי של הניסוי 
הורו לטייס לנתק את הקשר שלו עם הטיל 
העצמית  ההנחיה  מערכת  כיצד  לבחון  כדי 
האוטומטית של הטיל פועלת ומנטרלת את 
טיס  כלי  בסביבה  חג  הניסוי  בעת  המטרה. 
בלתי מאויש שעקב, צילם והקליט את כל 
הצליח  הניסוי  והטילים.  המסוק  פעולות 

והמטרות עלו באש.
מיוחד  צוות  ביוזמת  נערך  הניסוי 
של  למודרניזציה  פרויקטים  על  הממונה 
הס־ הניסוי  מנהלי  בצבא.  החימוש  תחום 
כמו  טווח  ארוך  חימוש  כי  לכתב  בירו 
לצבא  מספק  ק"מ,   32 שטווחו  "ספייק", 

מטרות  עם  להתמודדות  מתאים  מענה 
החדשה  הדוקטרינה  את  תואם  וגם  אויב, 

של הצבא שעיקרה לחימה מרובת זירות.
בחודש  כי  ניוז"  "דיפנס  מדווח  עוד 
ארה"ב  צבא  של  צוות  לישראל  הגיע  יולי 
וביצע ניסויי ירי של טילי "ספייק" ממסוק 

אפאצ'י של חיל האוויר הישראלי.
מפופו־ הנהנה  טיל  הוא  "ספייק" 

ארה"ב,  של  ברית  בעלות  אצל  גם  לריות 
טיס  כלי  לאחרונה  שרכשה  ליטא,  דוגמת 
BOXER וציידה אותו בטילים של רפאל. 
טילי  לרכוש  יחליט  האמריקני  הצבא  אם 

"ספייק,, ת

הגר"י עדס תלה בעצמו מכתב 
למען ג' בלוח המודעות

לאחר שבבחירות קודמות הוא נמנע מלהתערב, כעת ראש ישיבת 'קול יעקב' כתב מכתב מיוחד 
להצביע עבור רשימת ג'

מ יר‡ל לבי‡

הוא  קודמות  שבבחירות  לאחר 
'קול  ישיבת  ראש  כעת  מלהתערב,  נמנע 
יעקב' הגאון רבי יהודה עדס לאחר בקשה 
מיוחד  מכתב  כתב  התורה,,  משר  מיוחדת 
להצביע עבור רשימת ג', אולם לא הסתפק 
בכך ובעצמו ניגש ללוח המודעות בישיבה 

ותלה את המכתב בעצמו.
רה"י אמר כי "זכיתי במצווה של וע־
בע־ הכל  אעשה  אז  יורוך,  אשר  ככל  שית 

צמי"
אתמול  עדס  הגר"י  כתב  המכתב  את 
ובוגרי  בני  "לשאלת  לשונו:  וזה  אלול  י"ב 
ישיבתנו הקדושה, בהנוגע לבחירות האמו־
י"ז  שלישי  ביום  זו  בשנה  להתקיים  רות 

אלול תשע"ט, בהיות ונתבקשתי ממרן שר 
התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א  שאפרסם 
יהדות  עבור  להצביע  שיש  ברבים  דעתי 
המלך,  אחרי  יבוא  מי  ג',  שסימנה  התורה 
שצריך  ברור  הדבר  לקרא,  ועוד  ויהודא 

לעשות כדברי מרן שליט"א, ופשוט הדבר 
שאין להמנע"

ה"קול  על  לחתימתו  מצטרף  מכתבו 
'דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  של  קורא" 

התורה'.

ראש הישיבה 
מתחנן: "אל תתקרבו 
לסיגריות משום סוג, 

זו סכנה"
התפללו לרפואת הגאון רבי ברוך בן צביה לרפואה 

שלמה בתוך שאר חולי ישראל

מ יר‡ל לבי‡

מתתיהו  בית  ישיבת  ראש 
נרגש  מכתב  כתב  לאחרונה  שחלה 
לבל  הישיבה  מבני  מבקש  הוא  ובו 
יתפתו אחר תאוות העישון. במכתב 
שהוצע  חיים  מציל  טיפול  כי  נחשף 
לו, נדחה על ידי הרופאים בשלב זה. 

בגלל שנחשף לעישון סיגריות.
"לאחי  בזה"ל:  כתב  במכתב 
מוצא  הנני  חביבים,  בחורים  ורעי 
קשה  בשעה  אליכם  לפנות  לחובה 
אפתח  לקבל.  פתוח  הלב  כאשר  זו, 
תפילותיהם  על  מאוד  רבה  בתודה 
הוסיפו  אנא,  לזכותי.  וחיזוקיכם 
שרופא  ובקשה  תחינה  תורה,  והרבו 
חולי ישראל ירפא את החולי שפגע 
לח־ הנגע  את  ויסלק  יסיר  לע"ל,  בי 

לוטין".
עולם  מבורא  לבקש  "המשיכו 
לעבודתי  יפריעו  לא  שהטיפולים 
איתכם בישיבה הק', להרבות תורה, 
מה'  גם  בקשו  ה'.  ועבודת  תפילה 
ברצוני  הייסורים.  שימעטו  יתברך 
לדרכי  הנוגע  בגבר  אתכם  לשתף 
לדבר  נעבור  ומכאן  בס"ד,  רפואית 

בעניין הנוגע לכולם".
"הרופא האחראי לטיפול ועוד 
דש־ שבסייעתא  לנו  אמרו  רופאים 
מיא גדולה המחלה באופן מתון ולא 
תקווה  לרופאים  נותן  וזה  תקפני. 
גדולה שבס"ד תהא רפואה שלמה".
הרו־ אמרו  זה  לנתון  "נוסף 
מצאו  האחרונות  בשנים  כי  פאים, 
ביולוגית,  שנקראת  חדשה  תרופה 
במקום הכימותרפית. תרופה זו יותר 
בה  אין  טבעית  בהיותה  וגם  יעילה 
של  היעילות  קשות.  לוואי  תופעות 
בהתאמה  תלויה  החדשה  התרופה 

ל  פ ו ט מ ל
לע־ וצריך 
בדיקה,  שות 
בדי־ נעשו 
בבית  קות 
ם  י ל ו ח ה
נתקב־ ולא 

תשובה  לה 
חיובית".

־ י פ א
בתחילת  לו 
זה  שבוע 
י  ת ש ג פ נ
הרופא  עם 
י  א ר ח א ה
הטי־ על 
שאלתי  פול. 
איך  אותו 
מסביר  הוא 
תשו־ שאין 
חיובית  בה 

ידוע  "לנו  הייתה,  תשובתו  לטיפול, 
רק על העישון שהורס בגוף את הת־

שתית לטיפול הביולוגי".
מעשנים  לא  שבביתי  כיוון 
הוא  עישנו,  לא  ז"ל  הורי  ובבית 
לא  נעורי  שבימי  דעתו  על  מעלה 
שמביא  לנזקים  מודעות  הייתה 
חופ־ באופן  עישנו  לכן  העישון, 
מדרש  בבתי  גם  באולמות,  גם  שי 
ההסתברות  ציבורי.  אוכל  וחדרי 
הסביב־ לעישון  שהחשיפה  היא 
את  עשה  הוא  אז,  נפוץ  שהיה  תי 

הקלקול".
אחד  לכל  אני  פונה  "עתה 
על  חוסו  היקרים,  הישיבה  מרבני 
המח־ את  מביא  העישון  נפשותיכם. 
אני  דוחה,  המעשן  לע"ל.  עצמה  לה 
אפסיק לעשן כשאתחתן. אולם אתם 
שומעים על נזק שנשאר לע"ל בגופו 

של המעשן".
רה"י:  כותב  להניח",  "יש 
התרו־ את  לפתח  ימשיכו  ש"בס"ד 
יוכל  לא  שעישן  זו  הביולוגיות  פות 
להתרפא מהם. חוסו עליכם ועל בני 
אלקטרו־ ולא  סיגריות  לא  ביתכם. 
שמתפר־ כפי  המומחים  דעת  ניות. 
סם, שהאלקטרוניות מזיקות באותה 
עצמכם,  על  אחריות  קחו  מידה. 
הפסקנו  מהיום   – ותבצעו  החליטו 

לעשן".
היוצאים  שדברים  "בתפילה 
מן הלב יכנסו אל הלב. אני חוזר על 
התודה והברכה לכולכם המשתדלים 
ה׳  בישועת  בוטחים  נהיה  לזכותי. 
טו־ ומעשים  תפילה  בתורה,  ונרבה 
בים. כתיבה וחתימה טובה לכל אחד 
ראש  החתום  על  ומשפחתו".  ואחד 

הישיבה.
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הגאב"ד זעק בדרשתו: "מה שקורה כאן 
נגד החרדים והדת, הוא אנטישמיות"

גאב"ד בודפסט הוסיף בתמיהה כי אם זה היה קורא באירופה או בשאר מדינות העולם כבר היו 
צועקים שזה אנטישמיות וכאן אף אחד אינו מוחה בידם חוץ מיהדות התורה שסימנה ג'

מ יר‡ל לבי‡

נשא  שליט"א  בודאפעסט  גאב"ד 
התו־ קריאת  לפני  בשבת  התעוררות  דרשת 

רה לעורר את הציבור להשתתף בבחירות.
לשמוע  שמצוה  תחילה  פתח  בדבריו 
וכל  יורוך  אשר  ככל  ועשית  חכמים  דברי 
גדולי וצדיקי הדור אמרו שחיוב על כל אחד 
התורה  ביהדות  ולבחור  בבחירות  להשתתף 

שסימנה ג'.
על אותם קהילות אשר רבם אינו מת־
אמר  לכאן,  ולא  לכאן  לא  אומר  ואינו  ערב 
אדמו"ר  מרן  אמר  כבר  לאלה  כי  הגאב"ד, 
שילכו  להם  אומר  שהוא  שליט"א  מויזניץ 
דק־ דשליחותא  שאומרים  ומה  לבחירות. 
הקו־ מדור  הדור  וצדיקי  גדולי  עבדינן  מאי 
שעברו  השנים  העשרות  דכל  האמת  דם, 
אף פעם לא היה מצב כזה שעיקר הבחירות 
לחרף ולגדף על ה' ועל משיחו וכמה שרוצה 
יותר לנצח הוא מדבר נגד הדת ונגד החרדים 

או  או  באירופה  קורא  היה  זה  ואם  ה'  לדבר 
בשאר מדינות העולם כבר היו צועקים שזה 
בידם  מוחה  אינו  אחד  אף  וכאן  אנטישמיות 
ק"ו  וא"כ  ג'  שסימנה  התורה  מיהדות  חוץ 
הקודם  מדור  הדור  שצדיקי  ק"ו  של  בנו  בן 
שם  לקדש  כדי  בדורינו  ביותר  מחייבים  היו 

שמים ברבים.
הגאב"ד סיפר שפעם הגיע איזה רב של 
על  צערו  והביע  חיים  חפץ  בעל  למרן  עיירה 
בש־ חנויותהם  שפותחים  יהודים  כמה  שיש 
עושה  כבודו  ומה  חיים  החפץ  שאלו  בתות, 
שום  לעשות  יכול  לא  הוא  הרב  ענה  זה,  נגד 
ישמעו  ולא  אלימים  אנשים  שהם  נגדם  דבר 
נגד  מוחים  אתם  האם  החפץ  לו  אמר  בקולו, 
מעשיהם אמת לבטל מעשיהם אתם לא יכו־
חייבים  אתם  יכולים  אתם  למחות  אבל  לים 
אנחנו  נכון  ולפי"ז   - עכד"ק.  למחות  לפחות 
כלל יהדות החרדית אין בכוחינו ואפשרותינו 
אפילו למחות בהם אבל המחאה שאנו יכולים 

לעשות בזה שאנו בוחרים עבור יהדות התורה 
שסימנה ג' וזה המחאה שלנו בריש גלי.

כפי  ה'  לדבר  חרד  אשר  אחד  כל  ולכן 
פסקו של מרן בעל החפץ חיים חייב למחות 
ישראל  רשעי  של  ודיבוריהם  מעשיהם  נגד 
הורה  יהדות  עבור  יבחרו  שכולם  ע"י  וזה 
אחרים  על  להשפיע  שיכול  ומי  ג'  שסימנה 
שיעשה זאת ומי שאינו יכול שיאמר תהילים 
יהיה  שלימוד  יכוון  כשלומד  או  יום  באותו 
לזכות הצלחה שיהיה קידוש שם שמים בר־
ליהדות  נציגים  ועוד  עוד  שיתרבו  ע"י  בים 
רשעי  של  זממם  לבטל  יוכלו  שהם  התורה 
שא־ מה  ההשתדלות  שנעשה  וע"י  ישראל, 

פשר מצידינו להרבות כבוד שמים.
הגאב"ד בירך לסיום כי נזכה שהקב"ה 
ג"כ יסייע בידינו שיתקיים וכל הרשעה כולה 
כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ 
של  בספרן  לכוח"ט  ישראל  כלל  כל  ונזכה 

צדיקים אכיה"ר.

"די להסתה נגד חרדים"
"זה היה קיץ מכוער של שנאה והסתה כלפי הציבור החרדי בישראל, שבעקבותיו יצטרך לבוא חשבון 

נפש נוקב" מסכם הפרשן והעיתונאי הדתי עמית סגל

מ יר‡ל לבי‡

"זה היה קיץ מכוער של שנאה והסתה 
שבעקבותיו  בישראל,  החרדי  הציבור  כלפי 
הפ־ מסכם  נוקב"  נפש  חשבון  לבוא  יצטרך 
רשן והעיתונאי הדתי עמית סגל בטור נוקב 

בעיתון 'ידיעות אחרונות'.
סגל כותב, "מה שהחל כמהלך לגיטימי 
הפוליטי־ ונגד  הגיוס  חוק  בעד  ליברמן  של 
רב- הסתה  למסע  התפתח  החרדים,  קאים 

משתתפים נגד האזרחים החרדים".
בית־ 'ישראל  בביטאון  קריקטורה 
וזקן  שטריימל  עם  חרדי  הציגה  ברוסית  נו' 
שלא  שלקח  שטרות,  עמוסת  עגלה  סוחב 
שבו  דמיוני  סרטון  פרסם  לפיד  יאיר  כדין. 
טריליון  עוד  'תביאו  אומרים  ודרעי  ליצמן 
של  הכסף  כל  את  רוצים  לישיבות,  שקל 

מדינת ישראל'".
האחרון  אוגוסט  של  הימים  "באחד 
אחוזים  ש-43  כצנלסון  ברל  קרן  גילתה 
הופנו  יום  באותו  ברשת  השנאה  מביטויי 
נגד החרדים - עלייה מ-39 אחוז יום קודם. 
אנשים  יותר  מנהיג,  דל  התבטאות  'לאחר 
כלפי  בשנאה  להתבטא  לעצמם  גם  מרשים 
לא  כאן  הפרויקט.  מנהלת  הסהירה  האחר', 

חסרו מנהיגים ולא חסרה שנאה".
"ראש עיר פרובוקטור מהצפון התלונן 
את  'מטנפים  החרדים,  סליחה:  שהיהודים, 
מט־ קובי  רון  על  סגל  עמית  כותב   - העיר' 
בן  (ניסן  מהדרום  אלמוני  עיר  ראש   - בריה 
חמו מערד.  ק.ר.) קבע ש'35 אחוז חרדים זה 
גרוע' וראש עיר תאב פרסום מהמרכז (כרמל 
שאמה מרמת גן) הגדיל לעשות: כשהחרדים 
העזו להתנגד לתחבורה ציבורית בשבת הוא 
הודיע: על כל ניסיון סחיטה באיומים, נפנה 

מוסדות חינוך שלכם שיושבים באהבה בעי־
רנו על קרקע שלנו".

פעם  וכל  קרקס,  היא  "הפוליטיקה 
מקרקסים מישהו אחר. אבל יש הבדל עמוק 
בין משחק פוליטי קשוח ולגיטימי ובין הפי־
גדול,  שחור  לגוש  אלפים  מאות  של  כתם 
על  עמוקות  לחלוק  אפשר  ומאיים.  טפילי 
הציבור החרדי על התעקשותו לגרור רגליים 
הציוני,  ולמיזם  העבודה  לשוק  בהצטרפות 
בבחירות  שהתרחש  ממה  להזדעזע  ועדיין 
קצבאות,  בקיצוץ  לתמוך  אפשר  ב'.   2019
חוק גיוס ושבירת המונופול החרדי על הדת 
שנאה  בגל  שמדובר  להבין  ועדיין  בישראל, 

מלאכותי לחלוטין".

הפרשן שואל "האם מישהו חושב שה־
אחד  חרדי  לגייס  יעזור  הזה  המאורגן  תיעוב 
או להכניס אותו לשוק העבודה? האם המטרה 
היא שיפור פני המדינה או השחרת פני הצי־

בור הכי שנוא בישראל, חוץ מהערבים?".
לשמאל,  או  הדתית  לציונות  "בניגוד 
לחרדים אין שום דרך להשיב מלחמה (אלא 
נחשבים  ללפיד  ליצמן  של  הגידופים  אם 
בת־ משמעותי  מאחז  אף  להם  אין  תשובה). 
קשורת או באקדמיה. הם מוכים ומוכים מדי 

יום, בלי שום אפשרות להתגונן".
אלעד,  לתושבי  "גם  כי:  כתב  לסיכום 
רכסים וקריית ספר מגיע שיתייחסו אליהם 

כבני אדם, ולא כמטרת דמות בבחירות".

אומן: נמשכת 
ההיערכות לקראת 

הגעת הרבבות
במהלך ההיערכות נערך תרגיל שריפה שפרצה תוך 

כדי תפילת ראש השנה בהשתתפות רבבות

מ יר‡ל לבי‡

לק־ ההיערכות  נמשכת 
ראש  בימי  הרבבות  הגעת  ראת 
רבי  של  הקדוש  לציונו  השנה 
נחמן מברסלב זצוק"ל לעיר אומן 
שפוע־ המתנדבים  שבאוקראינה. 
השנה  ימות  בכל  בהתנדבות  לים 
הצורך  בעת  רפואי  מענה  למתן 
פי־ תרגיל  הפעילות.  את  יתגברו 
במתחם  נערך  נפגעים  וחילוץ  נוי 
לציון  שבסמוך  המרכזי  הקלויז' 

בעיר  זצוק"ל  מברסלב  נחמן  רבי 
אומן שבאוקראינה.

לקראת  נערך  "התרגיל 
נחמן  רבי  לציון  הרבבות  הגעת 
אומן  בעיר  זצוק"ל  מברסלב 
השנה.  ראש  לרגל  שבאוקראינה 
שפרצה  שריפה  דימה  התרגיל 
בה־ השנה  ראש  תפילת  כדי  תוך 
וצ־ החובשים  רבבות.  שתתפות 
וחילוץ  פינוי  תרגלו  הכיבוי  וותי 

מהיר של נפגעים מדומים".

לקוחות כללית 
במודיעין עילית נהנים 

ממבחר קלינאיות 
תקשורת באידיש 
כללית הקופה היחידה עם שלוש קלינאיות 

תקשורת מומחיות ומוערכות בשפת האידיש • 
הרב אברהם וייס, מנהל מגזר חרדי במחוז מרכז: 

"כללית ממשיכה להוביל את תחום רפואת הילדים 
והתפתחות הילד בעיר"

חרי בכ מ

במודיעין  כללית  לקוחות 
קלינאיות  משירותי  נהנים  עילית 
האידיש,  בשפת  גם  תקשורת 
המא־ היחידה  היא  כללית  כאשר 
פשרת ללקוחותיה לקבל טיפולים 
תקשורת  קלינאיות  שלש  אצל 
המעניקות  ומוערכות  מומחיות 

שירות בשפת האידיש.
הילד"  "התפתחות  תחום 
הינו תחום מפותח מאוד בכללית, 
הן  זה  בתחום  שירותים  המעניקה 
ביחי־  - הבריאות  סל  במסגרת 
במרפאת  הילד  להתפתחות  דה 
לטף"  "טף  ובמכונים  ספר  קרית 
במסגרתו  ו"נעלה"  "אתגרים" 
'כללית'  לילדי  טיפולים  ניתנים 
הזכאים לטיפולי התפתחות הילד 
באמצעות טפסי 17. והן במסגרת 
סל  את  המעניק  מושלם'  'כללית 
 3 מגיל  הילד  התפתחות  טיפולי 
הטיפו־ מגוון  כאשר   ,18 גיל  ועד 
לים רחב ביותר, לדוגמה: טיפולי 
פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי 
שחייה  טיפולי,  ספורט  בדיבור, 
טיפולית, רכיבה טיפולית, טיפול 
טיפול  באמצעות  ויצירה  בהבעה 
באומנות, טיפול במוסיקה, טיפול 

כל  ועוד.  בתנועה  טיפול  בדרמה, 
ילד שנמצא מתאים לקריטריונים, 
טיפולים  עשרות  לקבל  זכאי 

בשנה במכוני ההסדר. 
מהפ־ חלק  הוא  זה  שירות 
התפת־ בתחום  הנרחבת  עילות 
אותו  עילית  במודיעין  הילד  חות 
למהפך  שהביאה  כללית  מובילה 
של ממש בשירותי הרפואה בעיר 
ובפרט בכל הנוגע לתחום התפת־
בכך  הכרה  מתוך  זאת  הילד,  חות 
התברכה  עלית  מודיעין  שהעיר 
ביותר  הגדולה  הילדים  בכמות 
היחסי.  בחלקה  הארץ,  ערי  מבין 
האוכלוסין,  מרשם  נתוני  על-פי 
בהרבה  גדול  בעיר  הילודה  קצב 

מכל מקום אחר.
של  חרדי  מגזר  מנהל 
אב־ הרב  מרכז,  במחוז  "כללית" 

העיר,  הנהלת  חבר  וייס,  רהם 
ממשיכה  "כללית  בסיפוק:  אומר 
להוביל את תחום רפואת הילדים 
והתפתחות הילד בעיר, עם מעט־
רחב  מגוון  הכוללת  שירותים  פת 
של סוגי טיפולים, עלויות נמוכות, 
הסדרים עם מיטב המכונים בעיר 
יוצרים  ב'כללית'  אנחנו  ועוד. 
סטנדרטים חדשים לרווחת המוני 

לקוחות מרוצים".
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בלב אולם המועצה: ירושלים הוקירה את מאות ראשי 
מתנדבי "רפואה ושמחה" אונליין מכל רחבי הארץ

רה"ע ליאון: "כראש העיר אעשה הכל ע"מ לפתח את פעילותכם ולהרחיב את מעגלי החסד" • רו"ח ראובן שיף: "אפנה לראשי תאגידים וחברות מובילות במשק 
הישראלי ואפעל לחבר את אלפי עובדיהם למערך המתנדבים המפעים הזה".

חרי בכ מ

ירו־ עיריית  מועצת  באולם  נערך  (א')  אמש 
לראשי  וייחודי  נדיר  והצדעה  הוקרה  טקס  שלים 
מערך המתנדבים של "רפואה ושמחה" online מכל 
ליאון,  משה  ירושלים  ר"ע  אירח  אותו  הארץ,  רחבי 
מלווה  אותו  החסד  לארגון  נדירה  מחווה  של  בצעד 
מקרוב כ-15 שנה, ותוך קיום הבטחת הבחירות שלו 
בירושלים  ההתנדבות  ארגוני  את  ולהגדיל  להמשיך 

ולעמוד לימינם.
"מתחברים  בסימן  שנערך  ההיסטורי  בטקס 
לירושלים" השתתפו לצד רה"ע, חברי מועצה מש"ס 
אישי  ירושלים,  בעיריית  בכירים  וגורמים  ויהדו"ת 
ביניהם  הישראלית,  בכלכלה  מפתח  ודמויות  ציבור 
לשכת  נשיא  שיף  ראובן  מר  רו"ח  את  למנות  ניתן 
צוות  כיו"ר  לכהן  שנבחר  לשעבר,  בישראל  רו"ח 
נועם  מר   ,2019 המתנדבים  גיוס  לקמפיין  ההיגוי 
יו"ר  טייכמאן  דובי  מר  לאוטמן,  קרן  יו"ר  לאוטמן 
הינם  אשר  ארה"ב,  ושמחה"  "רפואה  הידידים  ועד 
להמשיך  מתכוונים  ואשר  ההתנדבות  ממערך  חלק 
ולהוביל פעילות זו ביתר שאת עם היציאה לקמפיין 

גיוס המתנדבים רחב ההיקף.
מתנדבים  גיוס  קמפיין  הושק  הטקס  במהלך 
בינלאומי להרחבת מערך האונליין של "רפואה וש־
בתוך  חדשים  מתנדבים   20,000 של  יעד  עם  מחה" 
שנה. האורחים הנכבדים קראו בנאומיהם למעגלים 
העולם,  חובקת  החסד  לתעשיית  להצטרף  נוספים 
המסייעת לעשרות אלפי מקרים סבוכים של חולים 
אלפי  באמצעות  השנה,  במהלך  משפחותיהם  ובני 

מתנדביה ברחבי הארץ והעולם.
מארח הטקס ראש העיר ירושלים משה ליאון 
נשא את הנאום המרכזי ואמר כי "כמי שמלווה ותו־
ושמחה",  "רפואה  המופלא  ההתנדבותי  בארגון  מך 
מערך  וראשי  החשוב  הארגון  הנהלת  את  הזמנתי 
של הוקרה והצדעה  המתנדבים לאירוע נדיר מסוגו 
ממעט  שאני  למרות  מקרוב,  לה  עד  שאני  לפעילות 
מאוד לארח באולם המועצה אירועים כאלו, פעילות 
המתנדבים המחברת ומאחדת ויוצרת פסיפס מרהיב 
של נתינה וחסד בין כלל העדות והמגזרים, מסמלת 
יותר מכל את סמלה של העיר ירושלים על מרכיביה 

ועדותיה השונים"
כי  המשתתפים  את  ליאון  שיתף  זה  בשלב 
להקמת  האישית  לקריאתי  נעתרו  הארגון  "ראשי 
המוקד הארצי והבינלאומי להתנדבות אונליין בעיר 
את  לפתח  ע"מ  הכל  אעשה  העיר  כראש  ואני  י-ם 
בית  שבכל  עד  השפעתם,  את  ולהרחיב  פעילותם 

רפואה  זה  מה  יידעו  בכלל  ובישראל  בירושלים 
וכמובן  עושים,  עם  מדהימה  פעילות  איזו  ושמחה, 
ירצו גם להצטרף למשפחת החסד הזו" אמר ליאון 
מכאן  קורא  אני  עבורי.  מרגש  רגע  כי "זהו  והוסיף 
לכלל תושבי עיר הבירה מכלל המגזרים להוות אור 
החוצה  זה,  התנדבות  במערך  חלק  ולקחת  לעולם 

מגזרים ויבשות".
ישראל  הרב  ושמחה"  "רפואה  ומייסד  יו"ר 
צישינסקי ריגש את ראשי המתנדבים בנאומו ואמר 
להם כי "זהו יום החג שלכם, אתם מלאכי החסד, כל 
במטרה  הדבקות  אילולי  יבורך,  הטוב  בשמו  אחד 
שלכם, אילולי הלב הרחב שלכם לנתינה ועזרה לזו־
לת לא היינו נמצאים היום היכן שאנחנו. הכל בזכות־
כם. אימפרית החסד רפואה ושמחה כאן בזכות מא־
מציכם 24 שעות ביממה למען האחר ובגללכם, וזהו 
ישראל "תודה".  עם  כל  בשם  לכם  לומר  שלנו  הזמן 
לבסס  שאת,  ביתר  הלאה  להמשיך  שלנו  הכח  אתם 
ולהרחיב את הארגון לממדי ענק, למען החולים ובני 

משפחותיהם".
"אני רוצה בהזדמנות זו" הוסיף הרב צישי־
העיר  ראש  לי  כאח  ורעי  לידידי  "להודות  נסקי 
האירוח  על  הברוכה,  היוזמה  על  ליאון  משה  מר 
המיוחד והנדיר כאן בלב אולם המועצה, על הע־
הדרך,  כל  לאורך  הקשבת  והאוזן  האיתנה  מידה 
אתה הפכת לסמל ולמופת של חסד בדפי ההיס־
העבר,  על  לך  מודים  אנו  ישראל.  עם  של  טוריה 
בה־ לנו  הצפוי  המבורך  המשותף  והעתיד  ההווה 
היו"ר  סיים  מילים"  לנו  אין  ענקית.  תודה  משך. 

בהתרגשות.

דבריו  את  לשאת  הוזמן  הערב  של  בשיאו 
בבימת הכבוד מנכ"ל הארגון ויוזם מערך המתנדבים 
בלתי  תרועות  כשברקע  קווין,  מאיר  הרב   online
לא  "זהו  המתנדבים:  מערך  ראשי  ממאות  פוסקות 
עוד ערב רגיל של הוקרה, אלא ערב של מינוף והמ־
שך עשיה בלתי פוסקת למען החולים ובני משפחו־
תיהם. אני יכול לומר שרק במפגש כאן הערב הזה, 
והעברת  הנגשת  עבור  קריאות  של  מקרים  נפתרו 9 
במוקד  פתוחות  שהיו  לחולים  ותרופות  מסמכים 
הארגון לכל אורכה ורוחבה של ארץ ישראל. אין עוד 

דבר כזה בעולם".
"אנו נמשיך בחיבורים ושיתופי פעולה עם כלל 
ולהביא  לסייע  בכדי  ובעולם,  בארץ  החסד  ארגוני 
מזור לכל חולה באשר הוא על פני הגלובוס. אין מי־
לים שיכולות לבטא את הכרת הטוב של עם ישראל 
לכם מנהלי ומתנדבי הרשת החברתית הרחבה בעו־
לם לסיוע לחולים ובני משפחותיהם, אשר לא נחים 
ולא שקטים בלילה כביום בשביל עוד מעשה חסד". 

סיים קווין כשדמעות מבצבצות מעיניו.
"כשהרב  כי  בנאומו  הכריז  שיף  ראובן  רו"ח 
צישינסקי פנה אלי שאעמוד בראש צוות ההיגוי לק־
לא  הרבים,  עיסוקיי  למרות  המתנדבים.  גיוס  מפיין 
יכולתי ואף לא רציתי לסרב. קיבלתי על עצמי תפ־
קיד זה באהבה גדולה תוך ראיית הזדמנות להרחבת 
שיף  הטיל  כאן  המגזרים"  לכלל  המתנדבים  מעגל 
פצצה כשהוא מצהיר כי "אני מתכוון לפנות לראשי 
תאגידים מובילים במשק הישראלי אשר להם מאות 
ואלפי עובדים ולהציע להם שיתוף פעולה בגיוס עו־
אחרת שיתחברו ויהפכו לחלק  או  כזו  בדרך  בדיהם 

ממערך המתנדבים המפעים הזה".
מנהלת מאגר מח עצם בביה"ח הדסה הגב' עו־
פרה אלקובי המקיימת שת"פ מלא עם רפואה ושמ־
חה, אשר הודות לזה זוכים להציל חיים ולהביא מזור 
ומרפא לחולים מדי יום ביומו, הודתה בנאומה לקול 
מחיאות כפיים של ראשי המתנדבים לארגון החשוב 
ולמנכ"ל מאיר קווין "על הנכונות לסייע בכל משימה 
בארץ  מקום  ובכל  היממה  שעות  בכל  חיים,  להצלת 
ובעולם אין לזה אח ורע במה שהם עושים עבור פת־

רון והנגשת כל בדיקה או דגימה מקצה העולם ועד 
קצהו".

נר־ הצהיר  בצלאל  אברהם  י-ם  רה"ע  סגן 
עוד  נצטרף  הלשכה  וצוות  "אני  כי  בנאומו  גשות 
שמצילה  הזו,  המדהימה  החסד  למשפחת  הערב 
חיים ומסייעת לחולים בכל רחבי תבל". את הערב 
העולמי  והיוצר  הזמר  מוזיקלית  ליווה  המיוחד 
יונתן רזאל, כשהוא מנעים בפרקי שירה וזמרה על 
מר  בהצלחה  הופקד  ההנחייה  על  ירושלים.  העיר 

שלומי גולדברג.
הודו  אונליין  המתנדבים  מערך  ראשי  מאות 
להנהלת "רפואה ושמחה" על ערב ההוקרה המיוחד 
הנכ־ מהאורחים  זכו  לה  הגדולה  ההערכה  על  הזה, 
הפ־ את  שייצגו  הדוברים  ומכל  העיר  מראש  בדים, 
סיפס המרהיב של כלל ישראל, וציינו כי הערב נסך 
בהם כוחות מחודשים והגביר בהם את הרצון לפעול 
למען  וקרוביהם  ושכניהם  מכריהם  את  ולהפעיל 
הגדולה  החסד  לפעילות  ולצרפם  הנעלית  המטרה 
ובני  החולים  למען  לעולם,  ומסביב  לשעון  מסביב 

משפחותיהם.
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התגלתה מצבת משפחת הרה"ק מאדזוד זצ"ל בעיר גאלאץ רומניה 

בפעילות ה'אגודה למקומות 
הקדושים ברומניה'

לקראת ההילולא השמונים של אדמו"ר הרה"ק ראי"ה מאדז'וד זצ"ל - 
שיחול ביום ט"ו אלול

חרי בכ מ

רא־ ביום  הבא,  בשבוע 
שון ט"ו אלול יחול יום הילולתו 
הייסו־ בעל  אדמו"ר  של  ה-80 
יהושע  אברהם  רבי  הרה"ק  רים 
היה  האדמו"ר  מאדז'אד,  העשיל 
חתנו בזוו"ר של מרן הרה"ק רבי 
זיע"א  משטפנשט  נחום  מנחם 
רבי  אדמוה"ז  הרה"ק  של  ובנו 
שנסת־ זצ"ל,  מבאהוש  יצחק 
אלול  בט"ו  המלחמה  בעת  לק 
להע־ יכלו  לא  כך  ובשל  תרצ"ט 
בירו לקבורה באהל קבורת אבו־
תיו ואחיו בבאהוש שכן השיירות 
נכרה  קברו  אז  מצוייות,  היו  לא 
העיר  של  הגדול  העלמין  בבית 
צ'למארי  שטפאן  ברחוב  גאלאץ 
מבוק־  250 כ  מרחק  השוכנת 
בת  בזוו"ר  זוגתו  הבירה,  רסט 
הרה"ק משטפנשט הרבנית מרת 
ניסן  בער"ח  נסתלקה  שבע  בת 
ונטמנה  כ"ח  בת  בהיותה  תרמ"ז 
ברו־ באהוש  בעיר  מיוחד  באהל 
מניה, ועתה אנו חושפים תגלית 
אהל  בקרבת  לאחרונה  שמצאנו 
של  גאלאץ  בעיר  קבורתו  מקום 
זוגתו בזוו"ש ב"ק מגזע הסמיכת 
חכמים הרבנית מרת פערל הור־
הכהן  זלמן  רבי  בת  ע"ה  נשטיין 
סאדי־ בית  מחשובי  הורנשטיין 
מיוחד  באהל  נטמנה  אשר  גורה 
בעלה  כך  בשל  נטמן  ולימים 
הסמוכה  בחלקה  זצ"ל  האדמו"ר 
לקבורתה בגאלאץ, יום פטירתה 
שהתגלה על המצבה שנחשפה - 

כ"ז אלול תר"צ.
מצט־ החשובה  התגלית 
וחשיפות  גילויים  לשורת  רפת 
ה'אגודה  ע"י  לאחרונה  שנעשו 
ברומניה'  הקדושים  למקומות 
יעקב  אברהם  הרה"ג  בראשות 
גדולות  הפועל  שליט"א  סלמון 
ונצורות ברחבי רומניה לחשיפת 
קברי  ושימור  ותיעוד  ולגילוי 
קודש  ואתרי  ומקומות  צדיקים 

בשלוש  כאשר  רומניה,  ברחבי 
מסתובבים  האחרונות  השנים 
רומניה  ברחבי  האגודה  פעילי 
בתי  את  ומתעדים  ומאתרים 
הקברות וקברי צדיקים הטמונים 

שם ברחבי רומניה. 
זצ"ל  מאדז'וד  האדמו"ר 
האדמורי"ם  חשובי  מפארי  היה 
נתקבל  קברו  ומקום  ברומניה 
בקרב יהודי רומניה וחסידי בית 
רוז'ין כמקום לפעול ישועת ולה־
תבשר בשמחות ולצאת מהצרות 
והייסורים, כידוע האדמו"ר זצ"ל 
ישב שבעה 19 פעמים במשך ימי 
הקדושים,  ואחיו  הוריו  על  חייו 
על זוגתו הרבנית ועל בנו אדמו"ר 
מאיצקאן שנסתלק על פניו בחיי 
חיותו, והיה ידוע כסבעל ייסורים 
ובדומיה  באהבה  שקיבלם  רבים 
חסידים  עליו.  ש"ש  ובהצדקת 
ורחימו  בדחילו  מספרים  היו 
שלו  המופלגה  השם  עבודת  את 
שנעשתה בסילודין ובהצנע לכת 
שבת  בליל  הקידוש  בעת  אולם 
פניו נעשו כלהבים ופחד ואימה 
נפלו על כל הסובבים אותו המ־

שתתפים בשולחנו הטהור.
האחרונות  השנים  במהלך 
לה־ שטפנשט  במוסדות  זכינו 

בציון  לתפילה  איש  מאות  ביא 
השנתי  המסע  במסגרת  קברו 
הרא־ אדמו"ר  הרה"ק  להילולת 
שון משטפנשט זיע"א בעיר יאס 
עושים  ההמונים  כאשר  רומניה, 
מקום  גאלאץ  לעיר  קודם  דרכם 
מנו"כ הרה"ק האדמו"ר מאדז'וד, 
השתא  דהילולא  יומא  לקראת 
יוצא  הקרוב  ראשון  ביום  שיחול 
לרומניה במיוחד שליח ה'אגודה 
ברומניה'  הקדושים  למקומות 
ולהע־ מנו"כ  מקום  את  לפקוד 
יחד  והפרט  הכלל  לישועת  תיר 
מנין  שיערכו  המקום  יהודי  עם 
לתפילה ואמירת קדיש, להדליק 
לעמוד  וכן  התמיד,  נר  את  שם  
ושיקום  שיפוץ  אחר  מקרוב 
של  קברו  ומצבת  העתיק  האהל 
מקום  ושיפוץ  גידור  וכן  הרה"ק 
קבורת זוגתו הרבנית ע"ה שכא־
מור זה עתה התגלה בחסדי השם 
ע"י חיפושים של אנשי ה'אגודה 
ברומניה'  הקדושים  למקומות 
כשלוש  מזה  ומתעדים  הממפים 
וק־ הקודש  אתרי  כל  את  שנים 
ברות הצדיקים ברומניה לתועלת 
ולהתפ־ לפקוד  המקשים  המוני 
במקומות  לישועה  ולהעתיר  לל 

קודש אלו.

ירושלים של "מעלה"
מטוס "ירושלים של זהב", 

הדרימליינר ה-12 של אל על, 
יטוס בגובה נמוך מעל ירושלים  

לפני הנחיתה בנתב"ג
זהב",  של  "ירושלים  מטוס 
על,  אל  של  ה-12  הדרימליינר 
ירו־ העיר  מעל  נמוך  בגובה  יטוס 
אל  בנתב"ג.  הנחיתה  לפני  שלים  
ירושלים  תושבי  את  מזמינה  על 
מק־ לראות  הראשונים  בין  להיות 
רוב את המטוס החדש עם הגעתו 
 787 הדרימליינר  מטוס  לישראל. 
ביום  ירושלים,  מעל  לטוס  צפוי 
 ,19.9   (19.9) אלול  י"ט  חמישי, 
ויחלוף   08:30 השעה  בסביבות 
הרצל  הר  הבאים:  האזורים  מעל 
– בית וגן, בניין הכנסת, גן סאקר, 
משכנות  בשכונת  הרוח  טחנת 
שכו־ אדומים,  מעלה  שאננים, 
ומסלול  הזמנים  לוח  כרם.  עין  נת 
הטיסה צפויים להשתנות בהתאם 

למגבלות מבצעיות. 
שסימונו  המטוס, 
ישירה  בטיסה  יגיע   ,4X-EDM

ארה"ב,  בסיאטל,  בואינג  ממפעל 
על  זהב"  של  "ירושלים  ונקרא 
הוקרה  וכאות  ירושלים  העיר  שם 
מעוצב  המטוס  ולמחברה.  ליצירה 

בצבעי כחול לבן וזהב המשולבים 
בדגל  גם  ונישאים  אורכו,  לכל 
המטוס  זנב  על  המתנוסס  ישראל 

ולוגו החברה בקדמתו.
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ווייבוסבמסבוריווירסעוופב
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עבובמברבנימוייטריריוןיועחייםבמסיבבובמברמו
̂יúום: ‡ברומי בר‚ר
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עטבובפזימומבבימעריבפיבזיממורמו

זמבעמורורבביבורנמנמור

 מצווה לתרום
מכספי מעשר  למעלה מ-160 מ״ר ונוף מרהיב לכנרת יכול להיות שלכם!דופלקס 3 מפלסים עם חצר ענקית, 5 חדרים,

גם 
החצר 
שלכם

 בתרומה של 50 ₪ לחודש במשך שנה בלבד יכולים לזכות בדופלקס,
שלושה מפלסים מעל 160 מ״ר עם נוף מרהיב לכינרת. ובנוסף, במגוון מוצרי פרמיום יוקרתיים ומפנקים במיוחד. 

0723.167.764
בדופלקס שלושה מפלסים

חייגו עכשיו:

הזדרזו
ותזכו!

http://bit.ly/2mf52h1-aly-siach

