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מפגן אחדות היסטורי 
ברחובה של עיר

 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!

להשתתפות בעימות >

ניו יורק
אולונדון?

עימות מרתק בנושא השקעות נדל“ן בחו“ל
להשתתפות בעימות >

ניו יורק
ישי ברסלויער

לונדון
אלי פרוש

מעמד מרגש ונורא הוד התרחש אמש בירושלים כשמעל במה אחת עמדו מרנן ורבנן חברי 
מועצות התורה של יהדות התורה במפגן אחדות  היסטורי • על פי ההערכות, כמאה אלף 
איש נטלו חלק במעמד שהמחיש את גדול השעה ואת האחריות המוטלת על כל אחד אשר 
בשם חרדי יכונה •  24 שעות לפני פתיחת הקלפיות שיסמנו את סיומה של מערכת בחירות 

רווית שנאה, הסתה ושיסוי • מחר, יצעדו אל הלקפיות מאות אלפי בני היהדות החרדית בארץ 
ישראל ויבחרו במפלגה חרדית וייתנו תשובה ניצחת למחרפי ומנאצי היהדות 

http://bit.ly/2kCexqb-besano-imut
http://bit.ly/2mf52h1-aly-siach
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מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com
office@shaharit.com 

~~~
פניות לוועדה הרוחנית:

h109910@gmail.com
~~~

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

משום נתינת גושפנקא כלשהי

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

במערכת העיתון בלבד

גליל
26-18 גולן

29-20

חיפה
28-21

טבריה
תל אביב35-24

29-23

ירושלים
באר שבע27-18

32-20

אילת
37-25

 תחזית להיום:

 שערים יציגים

קלה  עליה  תחול  חלקית.  מעונן  היום: 
ובפנים  בהרים  בעיקר  בטמפרטורות 
הארץ  בצפון  הבוקר  בשעות  הארץ. 
ובמישור החוף עדיין ייתכן טפטוף עד 

גשם מקומי קל.

קלה  עליה  תחול  בד"כ.  נאה  מחר: 
הטמפרטורות  בטמפרטורות.  נוספת 

יחזרו להיות רגילות לעונה.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.5270
4.3764
3.9109
2.4238

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

om

החרדי הציבור  של  היומי  הדיגיטאלי  העיתון 

לעיתון הדיגיטלי היומי 
של הציבור חרדי

להצעת פרסום
 במחיר אטרקטיבי
לחץ כאן

ooooooom

להתקדם משנה לשנה
בקונים  עמוסות  החנויות  חג.  ערב  ימי  הימים 

המצטיידים לקראת החג. לחנות נעליים נכנסת 

של  רגלו  את  המוכר  בודק  הילד.  בנה  עם  אם 

הילד, וקובע את מידת הנעל אותה הוא צריך. 

שומעת האם את המידה, ודמעות יורדות מעי־

ניה. לתמיהתו של המוכר היא מסבירה, כי כבר 

נע־ מידת  אותה  עם  נשאר  שבנה  שנים  כמה 

ליים, מה שמראה כי אינו גדל ומתפתח כראוי.

בקבלות  להיזכר  עלינו  השנה,  סוף  לקראת 

אותן קיבלנו על עצמנו בשנים עברו, ולהבחין 

אם איננו נשארים באותה מידה בכל שנה. האם 

איננו נלחמים את אותה המלחמה משנה לשנה, 

גרוע  ושמא  בחיינו,  קדימה  מתקדמים  ואיננו 

מכך, האם בשנה האחרונה לא נסוגנו אחור.

דבר המערכת 

צ'רצ'יל המודרני 
גורמים,  של  קטנה  לא  קהילייה  יש  בארה"ב 

בהם בכירים ומשפיעים, בפוליטיקה ובתקשו־

רת, אשר מעוניינים מאוד בהצלחתו של ראש 

גם  שישנם  כמובן  בבחירות.  נתניהו  הממשלה 

כאלו, בעיקר מהצד השמאלי, שהיו מעוניינים 

מפסיד  נתניהו  הממשלה  ראש  את  לראות 

בבחירות הקרובות, ואת אלו ייצג מרטין אינ־

האמריקני,  בממשל  לשעבר  בכיר  גורם  דיק, 

אשר פרסם טענה כנגד ראש הממשלה נתניהו. 

בארה"ב,  מאוד  בכירים  עיתונאים  שני  מנגד, 

ביותר  הנצפות  התקשורת  מרשתות  באחת 

המודרני  צ'רצ'יל  נתניהו  את  כינו  בארה"ב, 

והדביקו לו סופרלטיבים.

אין ספק כי לראש הממשלה נתניהו יש איכויות 

רבות. אבל הוא אינו צ'רצ'יל. רחוק מכך. נת־

ניהו לא היה מעז לעשות ולו חלקיק ממה שה־

מנהיג הבריטי הדגול ביצע כנגד הנאצים כאשר 

אירופה כולה קרסה תחת מגפי הוורמכט.

בינתיים, כאן בישראל יכול ראש הממשלה לנ־

שום מעט לרווחה, כאשר מפלגת 'נועם' פרשה 

אחת בימין  מפלגה  מה שמותיר  מהתמודדות, 

המתנדנדת על גבול אחוז החסימה. משמעות 

השמאל  גוש  והן  הימין  גוש  הן  כי  היא  הדבר 

הקרו־ בבחירות  אחת  מפלגה  לאבד  עשויות 

בות.

פרשנות // אברהם ויסמן 

ניצחון לליכוד: מלצר 
אסר על אירגון 'זזים' 
להפעיל אוטובוסים 

לקלפיות במגזר הבדואי
ההכרעה התקבלה בניגוד לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
הבחירות,  ועדת  יו"ר 
אמש  קיבל  מלצר,  חנן  השופט 
מפלגת  עתירת  את  (ראשון) 
צו  להטיל  שביקשה  הליכוד 
ארגון  על  שיאסור  קבוע  מניעה 
אלף   15 להסעת  לפעול  "זזים" 
מצביעים בדואים לקלפיות ביום 

הבחירות. 
לע־ מלצר  של  בתשובתו 
"זזים"  שכוונת  קבע  הוא  תירה, 
מש־  - בוחרים  אלף   15 להסיע 

בשיעור  כספית  הוצאה  מעותה 
המזערי,  הסכום  על  העולה 
שמחייב את רישומה של "זזים" 
גוף   - בבחירות"  פעיל  כ"גוף 
העולה  בסכום  כספים  שמוציא 
באר־ שקלים.  אלף   100 על 
שעלות  מנגד  טענו  "זזים"  גון 
אלף   84 על  עומדת  האופרציה 

שקלים בלבד וציינו כי הם אינם 
ולא  בחירות  פעילות  מקיימים 
הלי־ שלטון  את  להפיל  מנסים 

כוד.
בניגוד  התקבלה  ההחלטה 
המשפ־ היועץ  של  דעתו  לחוות 
טי לממשלה, אביחי מנדלבליט, 
תשתית  הוצגה  לא  שלדעתו 
ראייתית שתבסס צו מניעה לפ־

עילות, בין היתר בשל היקפה. 
השופט  את  מברכים  "אנו 
על  לאסור  החלטתו  על  מלצר 
הפעילות הלא חוקית של ארגון 
נמסר  הקרובות",  בבחירות  זזים 
מהאגף המשפטי של תנועת "אם 
הקוד־ בבחירות  שעתר  תרצו", 
פעילות "זזים".  את  לפסול  מות 
הממומנים  ארגונים  של  ניסיונם 
והקרן  זרות  ממשלות  ידי  על 
על  להשפיע  חדשה  לישראל 
לה־ סופו   - הבחירות  תוצאות 

תגלות - שכן הציבור הישראלי 
את הבחירות.  לגנוב  יאפשר  לא 
מדובר בניצחון ענק לדמוקרטיה 
מסר  מעביר  אשר  הישראלית 
להטות  שמבקש  מי  לכל  ברור 

את תוצאות הבחירות". 
הבהירו:  "זזים"  בארגון 
הצעדים  את  שוקלים  "אנחנו 
כוונה  אין  מקרה  בכל  הבאים. 

להרשם כגוף פעיל בבחירות". 
רלוקה  זזים,  מנכ״לית 
״לצערנו  בתגובה:  מסרה  גנאה, 
נותנת  הבחירות  ועדת  החלטת 
את  לדכא  הליכוד  למאמצי  יד 
ההצבעה של האזרחים הערבים. 
החלטת הוועדה רצופת שגיאות 
מפלגת  עתירת  עובדתיות. 
בעל  אזרחי  ארגון  נגד  השלטון 
את  הוכיחה  מוגבלים,  משאבים 
לכל  השתקה  כתביעת  עצמה 

דבר״ 

03-9-16-18-19

m9161819@gmail.com 03.7395330

m9161819@gmail.com
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גנץ לריבלין: 
"תן את המנדט 

להרכבת ממשלה 
רק למי שיחזיר 
לך אותו במקרה 

של כישלון"
יו''ר כחול לבן תקף בחריפות את נתניהו: 
"מוכן לדרוס את הדמוקרטיה בתמורה 

לחסינות"

מ‡: ח. פרנ˜ל
גנץ,  בני  לבן,  כחול  ראש 
פעי־ בכנס  (ראשון)  הערב  נאם 
ראש  את  ותקף  המפלגה  לי 
הממשלה בנימין נתניהו. במהלך 
ראובן  לנשיא  גנץ  פנה  דבריו 
"נתניהו  כי  ואמר  ריבלין  רובי 
להרכ־ המנדט  את  תן  משקר, 
שיתחייב  למי  רק  הממשלה  בת 
ראש  כי  הזהיר  גנץ  להחזירו". 
שהדמוקרטיה  מוכן  הממשלה 
לחסינות  בתמורה  "תידרס" 

מפני העמדה לדין.
לנשיא  מכאן  קורא  "אני 
לב־ נלך  שלא  מנת  שעל  ריבלין 
חירות פעם שלישית שייתן את 
להח־ שיתחייב  למי  רק  המנדט 
זיר אותו אם לא יצליח להרכיב 
שנ־ בנאומו  גנץ  אמר  ממשלה", 
שה־ פעיל  בידי  בתחילתו  קטע 
תפרץ לדבריו. "נתניהו לא בוחל 
באמצעים. הוא מוכן לדרוס את 
החסינות  עבור   - הדמוקרטיה 

שלו עצמו".
נתניהו  את  רואים  "אנחנו 
עוסק בהפצת פייק ניוז והפחדה 

פתח  בלשכתו",  יושב  כשהוא 
גנץ את דבריו. "ראינו היום איך 
ונגד  המשטרה  נגד  יוצא  הוא 
בעצמו  שהוא  הבחירות  ועדת 

אחראי עליהם".
את  לתקוף  המשיך  גנץ 
בי־ את  ועקץ  הממשלה  ראש 
בשל  בכנס  השתתפותו  טול 
ואמר: "אני  חירום"  "התייעצות 
ספי־ בשביל  כנסים  מבטל  לא 
מה־ לקטע  התייחס  ואף  נים" 
ריאיון של נתניהו אמש בו עומת 
על  שנורו  הרקטות  מספר  מול 
אז־ לכל  מחוייב  "אני  העוטף. 
טי־ כמה  זוכר  אני  ישראל,  רחי 
לים נורו לעבר עוטף עזה בשנה 

האחרונה"
באופן  אומר  אני  "אבל 
לפעילים,  גנץ  פנה  וחלק",  חד 
"אם אחוזי ההצבעה ישארו כפי 
להפסיד  עלולים  אנחנו  שהם 
מצליח  נתניהו  הבחירות,  את 
עם  שלו  המצביעים  את  להניע 
השקרים ההפחדות. יש לנו רוב 
בציבור וצריך לוודא שיהיה רוב 

בקלפי".

לפיד: לא אוותר על הרוטציה עם 
גנץ על ראשות הממשלה

חבר הכנסת הבהיר כי וויתור על הרוטציה יפגע במספר המנדטים של כחול לבן

מ‡: ח. פרנ˜ל
פחות מיממה לבחירות ובכחול לבן 
ממשיכים לדבוק  בהסכם הרוטציה עליו 
חתמו יו''ר המפלגה בני גנץ ושותפו יאיר 

לפיד
לפיד,  יאיר  ח"כ  במפלגה,  מספר 2 
לחדשות  (ראשון)  אמש  בריאיון  הבהיר 
הרוטציה  על  לוותר  בכוונתו  אין  כי   12
בתפקיד ראש הממשלה מכיוון שוויתור 

למפלגת  מנדטים  פחות  משמעותו  כזה 
כחול לבן.  "עודד", פנה לפיד למראיין, 
"אצלך בערוץ עשו סקר נרחב שבדק מה 
והתוצאה  הרוטציה,  על  נוותר  אם  יקרה 
 2 בערך  שנאבד  הייתה  החד-משמעית 

וחצי מנדטים". 
ואז  היום  מסדר  ירד  הזה  "הנושא 
ביבי  כי  היום  לסדר  חזר  שהוא  הבנו 
לנו  להסב  כדי  אותו  מפמפמים  ואנשיו 
הוא  החשוב  "הדבר  לפיד.  הוסיף  נזק", 

שיוביל  מי  הגדולה -  המפלגה  תהיה  מי 
את  שירכיב  זה  הוא  שניים  או  במנדט 

הממשלה".  
שקריטי  להבין  צריכים  "אנשים   
 - לא  אם  כי  הגדולה,  המפלגה  שנהיה 
ביבי יקים את הממשלה הבאה עם ליצמן 
וסמוטריץ' ותהיה ממשלה קיצונית - וזה 
בימים  לו  זקוקה  לא  שישראל  משהו 
אלה", אמר  לפיד שממשיך במסע ההס־

תה המופרע שלו.

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 
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גנץ לריבלין: 
"תן את המנדט 

להרכבת ממשלה 
רק למי שיחזיר 
לך אותו במקרה 

של כישלון"
יו''ר כחול לבן תקף בחריפות את נתניהו: 
"מוכן לדרוס את הדמוקרטיה בתמורה 

לחסינות"

מ‡: ח. פרנ˜ל
גנץ,  בני  לבן,  כחול  ראש 
פעי־ בכנס  (ראשון)  הערב  נאם 
ראש  את  ותקף  המפלגה  לי 
הממשלה בנימין נתניהו. במהלך 
ראובן  לנשיא  גנץ  פנה  דבריו 
"נתניהו  כי  ואמר  ריבלין  רובי 
להרכ־ המנדט  את  תן  משקר, 
שיתחייב  למי  רק  הממשלה  בת 
ראש  כי  הזהיר  גנץ  להחזירו". 
שהדמוקרטיה  מוכן  הממשלה 
לחסינות  בתמורה  "תידרס" 

מפני העמדה לדין.
לנשיא  מכאן  קורא  "אני 
לב־ נלך  שלא  מנת  שעל  ריבלין 
חירות פעם שלישית שייתן את 
להח־ שיתחייב  למי  רק  המנדט 
זיר אותו אם לא יצליח להרכיב 
שנ־ בנאומו  גנץ  אמר  ממשלה", 
שה־ פעיל  בידי  בתחילתו  קטע 
תפרץ לדבריו. "נתניהו לא בוחל 
באמצעים. הוא מוכן לדרוס את 
החסינות  עבור   - הדמוקרטיה 

שלו עצמו".
נתניהו  את  רואים  "אנחנו 
עוסק בהפצת פייק ניוז והפחדה 

פתח  בלשכתו",  יושב  כשהוא 
גנץ את דבריו. "ראינו היום איך 
ונגד  המשטרה  נגד  יוצא  הוא 
בעצמו  שהוא  הבחירות  ועדת 

אחראי עליהם".
את  לתקוף  המשיך  גנץ 
בי־ את  ועקץ  הממשלה  ראש 
בשל  בכנס  השתתפותו  טול 
ואמר: "אני  חירום"  "התייעצות 
ספי־ בשביל  כנסים  מבטל  לא 
מה־ לקטע  התייחס  ואף  נים" 
ריאיון של נתניהו אמש בו עומת 
על  שנורו  הרקטות  מספר  מול 
אז־ לכל  מחוייב  "אני  העוטף. 
טי־ כמה  זוכר  אני  ישראל,  רחי 
לים נורו לעבר עוטף עזה בשנה 

האחרונה"
באופן  אומר  אני  "אבל 
לפעילים,  גנץ  פנה  וחלק",  חד 
"אם אחוזי ההצבעה ישארו כפי 
להפסיד  עלולים  אנחנו  שהם 
מצליח  נתניהו  הבחירות,  את 
עם  שלו  המצביעים  את  להניע 
השקרים ההפחדות. יש לנו רוב 
בציבור וצריך לוודא שיהיה רוב 

בקלפי".

לפיד: לא אוותר על הרוטציה עם 
גנץ על ראשות הממשלה

חבר הכנסת הבהיר כי וויתור על הרוטציה יפגע במספר המנדטים של כחול לבן

מ‡: ח. פרנ˜ל
פחות מיממה לבחירות ובכחול לבן 
ממשיכים לדבוק  בהסכם הרוטציה עליו 
חתמו יו''ר המפלגה בני גנץ ושותפו יאיר 

לפיד
לפיד,  יאיר  ח"כ  במפלגה,  מספר 2 
לחדשות  (ראשון)  אמש  בריאיון  הבהיר 
הרוטציה  על  לוותר  בכוונתו  אין  כי   12
בתפקיד ראש הממשלה מכיוון שוויתור 

למפלגת  מנדטים  פחות  משמעותו  כזה 
כחול לבן.  "עודד", פנה לפיד למראיין, 
"אצלך בערוץ עשו סקר נרחב שבדק מה 
והתוצאה  הרוטציה,  על  נוותר  אם  יקרה 
 2 בערך  שנאבד  הייתה  החד-משמעית 

וחצי מנדטים". 
ואז  היום  מסדר  ירד  הזה  "הנושא 
ביבי  כי  היום  לסדר  חזר  שהוא  הבנו 
לנו  להסב  כדי  אותו  מפמפמים  ואנשיו 
הוא  החשוב  "הדבר  לפיד.  הוסיף  נזק", 

שיוביל  מי  הגדולה -  המפלגה  תהיה  מי 
את  שירכיב  זה  הוא  שניים  או  במנדט 

הממשלה".  
שקריטי  להבין  צריכים  "אנשים   
 - לא  אם  כי  הגדולה,  המפלגה  שנהיה 
ביבי יקים את הממשלה הבאה עם ליצמן 
וסמוטריץ' ותהיה ממשלה קיצונית - וזה 
בימים  לו  זקוקה  לא  שישראל  משהו 
אלה", אמר  לפיד שממשיך במסע ההס־

תה המופרע שלו.

גם את צריכה
להיות מלכה במטבח שלך!
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בתוקף עד 31.10.19

borismitbachim@gmail.com
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מעמד מרגש ונורא הוד 
ברחובה של עיר למען 
הצלחת רשימת יהדות 

התורה והשבת
עשרות אלפים במעמד ההיסטורי בה ישבו על במה אחת מרנן ורבנן 

חברי מועצות גדולי התורה של 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה'

מ‡: ח. פרנ˜ל
ˆילום: ו˜י לרר

בי־ נערך  בערב  אתמול 
של  ההיסטורי  המעמד  רושלים 
הקו־ בעיר  ישראל  אלפי  רבבות 
דש ירושלים להצלת עולם התו־
רה והיהדות בראשות מרנן ורבנן 
גדולי הדור שליט“א ברחובה של 
מפלגת  של  הצלחתה  למען  עיר 
יהדות התורה בבחירות שייערכו 

מחרתיים
של  ההיסטורי  המעמד 
הקו־ בעיר  ישראל  אלפי  רבבות 
דש ירושלים להצלת עולם התו־
רה והיהדות בראשות מרנן ורבנן 
גדולי הדור שליט“א ברחובה של 
מפלגת  של  הצלחתה  למען  עיר 
יהדות התורה בבחירות שייערכו 
בשעה  החל  השבוע,  שלישי  יום 

שש בערב.
תפי־ שהתקיימה  לאחר 
לת מנחה ברוב עם. נישאו דברי 
הרב  האירוע  ממנחה  פתיחה 
גודל  על  שעמד  סורוצקין  לייזר 

התו־ יהדות  יו"ר  נאם  המערכה. 
רה ח"כ הרב יעקב ליצמן.

דבריו  את  פתח  ליצמן 
יש־ גדולי  ורבנן  מרנן  "ברשות 
הקהל  וברשות  שליט"א  ראל 
בשם  כבר  נאמר  הזה,  הקדוש 
יום  כמו  הוא  שבחירות  צדיקים 
קרובים  ממש  אנו  הפעם  הדין. 
בפתח,  השנה  ראש  הדין,  ליום 
ואנו מחפשים זכויות. כאן במע־
מד רבבות אלפי ישראל אנו מת־
עצת  הפר  מלכנו,  אבינו  פללים 

אויבינו, משטיננו ומקטריגנו".
על  דיבר  הרשימה  יו"ר 
המצב הבעייתי שנוצר בבחירות 
הפעם.  המאבק  מה  "על  אלו, 
על כבוד שמים, על הזכות שלנו 
מצוות,  ולשמור  חרדים  להיות 
לקיים חיי תורה ואמונה. לא על 
ימין ושמאל, לא על נתניהו וגנץ, 
ולא על מדיני או כלכלי. יש דבר 
יצליח  מי  היום,  סדר  על  אחד 

להקים ממשלה ללא חרדים".
מגיבים  היו  מה  "נחשוב 
מכריזים  היו  אם  ובעולם  בארץ 

ללא  אתיופים,  ללא  ממשלה 
הרב  זעק  וכדומה?".  דרוזים 
זה  חרדים  "אבל  והוסיף  ליצמן 
ולבזות.  להשמיץ  לפגוע,  בסדר 
חשובים  דברים  היהדות,  ערכי 
טאבו  שהיו  ונושאים  ופשוטים 
לאורך השנים שלא נוגעים בהם, 
הכל נפתח מחדש. רוצים לעקור 
הברור  באופן  הוכח  הכל.  את 
מוטלת  אחד  כל  על  כי  ביותר, 
לני־ להביא  אישי  באופן  החובה 

צחון המערכה".
החרדית  היהדות  "כבוד 
מוטלת על כתפי כל יחיד. תמיד 
ידענו על כוח הרבים אבל הפעם 
למדנו על כוח היחיד להציל את 
חלי־ ניחלש  אנחנו  אם  הרבים. 
שאפשר  לכולם  יהיה  המסר  לה 
אבל  משתלם.  ושזה  בנו  להכות 
אם נגדל ונצליח יהיה זה קידוש 
השם הגדול ביותר והמסר יהדהד 
לא  החרדית  היהדות  כי  בעולם, 
מרוויחים  ולא  למשיסה  ניתנת 

מהסתה ופגיעה בחרדים".

!
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וועדת הבחירות 
המרכזית מיפתה 

קלפיות בהן קיים חשש 
לזיופים בבחירות

אחד מן הקריטריונים – קלפיות בהם היה אחוז הצבעה 
גבוה מהממוצע

מ‡: ח. פרנ˜ל
על רקע טענותיו של 
רה''מ נתניהו על אי סדרים 
במגזר  בקלפיות  וזיופים 
הבחירות  בוועדת  הערבי, 
מיפוי  את  אמש  סיימו 
בסי־ הנמצאות  הקלפיות 
כון גבוה לזיופים, ואליהם 
ישלחו פקחי הוועדה ביום 

הבחירות.
הקריטריונים  אחד 
נבח־ שלפיו  הבולטים 
אחוז  הוא   - קלפיות   רו 
ההצבעה. קלפיות שסומנו 
השאר  שבין  קלפיות  הן 
היה  בהן  ההצבעה  אחוז 
במע־ חריג  באופן  גבוה 

קודמות.  בחירות  רכות 
צוידה  הוועדה  כך,   בתוך 
גוף.  מצלמות  ב-3,000 
לדווח  אמורים  המפקחים 
ול־ חריגים  אירועים  על 
תעד אותם, וכן לתעד את 

ספירת הקולות.
המצ־ מספר  אף  על 
הווע־ צוידה  שבהן  למות 
דה, לשכת עורכי הדין לא 
הצליחה לגייס 700 עורכי 
בחי־ מפקחי  לתפקיד  דין 
רות. המשמעות היא שלא 
יהיו 3,000 מפקחי בחירות 
הבחי־ ועדת  שתכננה  כמו 

רות.
הדין  עורכי  מלשכת 
העבירו  כי  אתמול  נמסר 

המ־ הבחירות  לוועדת 
של  שמות   1,400 רכזית 
מפקח  לתפקיד  דין  עורכי 
בי־ "על  הבחירות:  טוהר 
והשיבוץ  ההדרכה  צוע 
פרטית  חברה  אחראית 
ועדת  ידי  על  שנשכרה 
ואנו  המרכזית,  הבחירות 
תפנה  שהחברה  מקווים 
בהם  ותיעזר  הדין  לעורכי 
בכל  בקלפיות  כמפקחים 
רחבי הארץ". בוועדת הב־
אומרים  המרכזית  חירות 
כי כמה מאות מעורכי הדין 
ובצר־ בתנאים  עמדו  לא 
כים של הוועדה, וכי עדיין 
יש מקומות שחסרים בהם 

מפקחים.

הישורת האחרונה: 

בכחול לבן יעשו 
מאמץ 'למחוק' את 
מפלגת העבודה

יאיר לפיד נבחר להוביל את המהלך

מ‡: ח. פרנ˜ל
החלי־ לבן  בכחול 
לעשות  סופי  באופן  טו 
למחוק  כדי  גדול  מאמץ 
מפלגת  את  לחלוטין 
מהמפה  העבודה-גשר 
פור־ אמש  הפוליטית. 
בישיבת  כי   11 בכאן  סם 
שהתקיימה  אסטרטגיה 
הוח־ השבוע,  בסוף 
יוביל  לפיד  יאיר  כי  לט 

כשהנימוק  המהלך  את 
העבודה  ״מפלגת   - הוא 
נתניהו  של  'הגשר'  תהיה 
בעק־ 61״.  לקואליציית 
כבר  לפיד  ההחלטה,  בות 
המס־ את  להעביר  החל 

רים בראיונות.
בנאום שנשא הערב 
גנץ,  בני  לבן  כחול  יו"ר 
ראש  כי  חשש  הביע  הוא 
נתניהו  בנימין  הממשלה 

עלול שלא לקבל את תו־
לה־ ולא  הבחירות  צאות 
לנשיא.  המנדט  את  חזיר 
"אני קורא לנשיא ריבלין 
לב־ נלך  שלא  מנת  שעל 
תמ־  - שלישיות  חירות 
להרכבת  המנדט  את  סור 
שמתחייב  למי  הממשלה 
יצ־ לא  אם  אותו  להחזיר 
ליח להרכיב אותה", אמר 

גנץ.

ריבלין: כואב ומתנגד לפסילת 
הציבור החרדי בישראל

זאת, לאחר ששר הפנים הרב אריה דרעי פרסם הודעה בה התפלא על שתיקתו של 
הנשיא אל מול גלי ההסתה והשיסוי

מ‡: ח. פרנ˜ל
נשיא המדינה ראובן ריבלין יצא 
אתמול (ראשון)  נגד הקריאות להח־
בממשלה  מכהונה  החרדים  את  רים 
מכיוונן  המגיעות  קריאות   - הבאה 
במס־ לבן  וכחול  ביתנו  ישראל  של 
בהן  שלהן,  הבחירות  קמפייני  גרת 
המפלגות מבטיחות להקים "ממשלת 

אחדות חילונית". 
ריבלין התבטא בנושא במסגרת 
של  לציוץ  בטוויטר  שסיפק  תשובה 
שסיפר  דרעי  אריה  ש"סהרב  יו"ר 
בירוש־ כנסת  בבית  שנשא  שבנאום 
לים במוצאי שבת "שאלתי את כבוד 
אינו  מדוע  ריבלין,  ראובן  הנשיא, 

מוחה נגד הקריאות להחרים את הח־
גנץ  מלפיד,  דורש  אינו  מדוע  רדים? 
אוכלוסיות  להחרים  שלא  וליברמן 
שלמות רק בגלל שהם שומרי שבת, 
מניחים תפילין ואוכלים כשר?" צייץ 
גם  שותק.  הנשיא  "לצערי  דרעי, 
נענו.  לא  לתגובה  שפנו  עיתונאים 

עצוב". 
העלה  שהשר  לאחר  קלה  שעה 
ריבלין  המדינה  נשיא  הציוץ,  את 
שמכיר  מי  אריה,  הרב  "ידידי  הגיב: 
אני  כמה  היטב  יודע  כמוך,  אותי, 
בי־ ציבורים  של  הפסילה  את  כואב 
ואת  החרדי,  הציבור  בתוכם  שראל, 
הובלנו  שאליו  הקשה  השיח  רמת 

אין  האחרונות.  הבחירות  במערכות 
היוצאת  בפעילות  גם  ממך  בקיא 
מבית זה, חלקה יד ביד איתך לביסוס 
וכל  החרדית  החברה  בין  השותפות 

שבטי ישראל". 
עוד המשיך ריבלין: "בגילי, אני 
עדיין זוכר את ימי "בלי חירות ובלי 
כתזכורות  שנדמה  מה  וכואב  מק"י" 
הפו־ במפה  שונים  מצדדים  כואבות 
ליטית לאותן אמירות שאז כמו היום 
של  אלו  בימים  בעיניי.  מגונות  היו 
חודש אלול ותקופת בחירות, בחרתי 
לנהוג כמאמר הנביא עמוס 'המשכיל 
בעת ההיא ידום'. את מספר הטלפון 

שלי אתה בוודאי זוכר".
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וועדת הבחירות 
המרכזית מיפתה 

קלפיות בהן קיים חשש 
לזיופים בבחירות

אחד מן הקריטריונים – קלפיות בהם היה אחוז הצבעה 
גבוה מהממוצע

מ‡: ח. פרנ˜ל
על רקע טענותיו של 
רה''מ נתניהו על אי סדרים 
במגזר  בקלפיות  וזיופים 
הבחירות  בוועדת  הערבי, 
מיפוי  את  אמש  סיימו 
בסי־ הנמצאות  הקלפיות 
כון גבוה לזיופים, ואליהם 
ישלחו פקחי הוועדה ביום 

הבחירות.
הקריטריונים  אחד 
נבח־ שלפיו  הבולטים 
אחוז  הוא   - קלפיות   רו 
ההצבעה. קלפיות שסומנו 
השאר  שבין  קלפיות  הן 
היה  בהן  ההצבעה  אחוז 
במע־ חריג  באופן  גבוה 

קודמות.  בחירות  רכות 
צוידה  הוועדה  כך,   בתוך 
גוף.  מצלמות  ב-3,000 
לדווח  אמורים  המפקחים 
ול־ חריגים  אירועים  על 
תעד אותם, וכן לתעד את 

ספירת הקולות.
המצ־ מספר  אף  על 
הווע־ צוידה  שבהן  למות 
דה, לשכת עורכי הדין לא 
הצליחה לגייס 700 עורכי 
בחי־ מפקחי  לתפקיד  דין 
רות. המשמעות היא שלא 
יהיו 3,000 מפקחי בחירות 
הבחי־ ועדת  שתכננה  כמו 

רות.
הדין  עורכי  מלשכת 
העבירו  כי  אתמול  נמסר 

המ־ הבחירות  לוועדת 
של  שמות   1,400 רכזית 
מפקח  לתפקיד  דין  עורכי 
בי־ "על  הבחירות:  טוהר 
והשיבוץ  ההדרכה  צוע 
פרטית  חברה  אחראית 
ועדת  ידי  על  שנשכרה 
ואנו  המרכזית,  הבחירות 
תפנה  שהחברה  מקווים 
בהם  ותיעזר  הדין  לעורכי 
בכל  בקלפיות  כמפקחים 
רחבי הארץ". בוועדת הב־
אומרים  המרכזית  חירות 
כי כמה מאות מעורכי הדין 
ובצר־ בתנאים  עמדו  לא 
כים של הוועדה, וכי עדיין 
יש מקומות שחסרים בהם 

מפקחים.

הישורת האחרונה: 

בכחול לבן יעשו 
מאמץ 'למחוק' את 
מפלגת העבודה

יאיר לפיד נבחר להוביל את המהלך

מ‡: ח. פרנ˜ל
החלי־ לבן  בכחול 
לעשות  סופי  באופן  טו 
למחוק  כדי  גדול  מאמץ 
מפלגת  את  לחלוטין 
מהמפה  העבודה-גשר 
פור־ אמש  הפוליטית. 
בישיבת  כי   11 בכאן  סם 
שהתקיימה  אסטרטגיה 
הוח־ השבוע,  בסוף 
יוביל  לפיד  יאיר  כי  לט 

כשהנימוק  המהלך  את 
העבודה  ״מפלגת   - הוא 
נתניהו  של  'הגשר'  תהיה 
בעק־ 61״.  לקואליציית 
כבר  לפיד  ההחלטה,  בות 
המס־ את  להעביר  החל 

רים בראיונות.
בנאום שנשא הערב 
גנץ,  בני  לבן  כחול  יו"ר 
ראש  כי  חשש  הביע  הוא 
נתניהו  בנימין  הממשלה 

עלול שלא לקבל את תו־
לה־ ולא  הבחירות  צאות 
לנשיא.  המנדט  את  חזיר 
"אני קורא לנשיא ריבלין 
לב־ נלך  שלא  מנת  שעל 
תמ־  - שלישיות  חירות 
להרכבת  המנדט  את  סור 
שמתחייב  למי  הממשלה 
יצ־ לא  אם  אותו  להחזיר 
ליח להרכיב אותה", אמר 

גנץ.

ריבלין: כואב ומתנגד לפסילת 
הציבור החרדי בישראל

זאת, לאחר ששר הפנים הרב אריה דרעי פרסם הודעה בה התפלא על שתיקתו של 
הנשיא אל מול גלי ההסתה והשיסוי

מ‡: ח. פרנ˜ל
נשיא המדינה ראובן ריבלין יצא 
אתמול (ראשון)  נגד הקריאות להח־
בממשלה  מכהונה  החרדים  את  רים 
מכיוונן  המגיעות  קריאות   - הבאה 
במס־ לבן  וכחול  ביתנו  ישראל  של 
בהן  שלהן,  הבחירות  קמפייני  גרת 
המפלגות מבטיחות להקים "ממשלת 

אחדות חילונית". 
ריבלין התבטא בנושא במסגרת 
של  לציוץ  בטוויטר  שסיפק  תשובה 
שסיפר  דרעי  אריה  ש"סהרב  יו"ר 
בירוש־ כנסת  בבית  שנשא  שבנאום 
לים במוצאי שבת "שאלתי את כבוד 
אינו  מדוע  ריבלין,  ראובן  הנשיא, 

מוחה נגד הקריאות להחרים את הח־
גנץ  מלפיד,  דורש  אינו  מדוע  רדים? 
אוכלוסיות  להחרים  שלא  וליברמן 
שלמות רק בגלל שהם שומרי שבת, 
מניחים תפילין ואוכלים כשר?" צייץ 
גם  שותק.  הנשיא  "לצערי  דרעי, 
נענו.  לא  לתגובה  שפנו  עיתונאים 

עצוב". 
העלה  שהשר  לאחר  קלה  שעה 
ריבלין  המדינה  נשיא  הציוץ,  את 
שמכיר  מי  אריה,  הרב  "ידידי  הגיב: 
אני  כמה  היטב  יודע  כמוך,  אותי, 
בי־ ציבורים  של  הפסילה  את  כואב 
ואת  החרדי,  הציבור  בתוכם  שראל, 
הובלנו  שאליו  הקשה  השיח  רמת 

אין  האחרונות.  הבחירות  במערכות 
היוצאת  בפעילות  גם  ממך  בקיא 
מבית זה, חלקה יד ביד איתך לביסוס 
וכל  החרדית  החברה  בין  השותפות 

שבטי ישראל". 
עוד המשיך ריבלין: "בגילי, אני 
עדיין זוכר את ימי "בלי חירות ובלי 
כתזכורות  שנדמה  מה  וכואב  מק"י" 
הפו־ במפה  שונים  מצדדים  כואבות 
ליטית לאותן אמירות שאז כמו היום 
של  אלו  בימים  בעיניי.  מגונות  היו 
חודש אלול ותקופת בחירות, בחרתי 
לנהוג כמאמר הנביא עמוס 'המשכיל 
בעת ההיא ידום'. את מספר הטלפון 

שלי אתה בוודאי זוכר".

http://bit.ly/2kCexqb-besano-imut
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שקד במתקפה חריפה על 
נתניהו: "ההתקפות על ימינה 
– שנאה אישית ולא עניינית"
נפתלי בנט תקף אף הוא את נתניהו וטען כי בתמורה לסיפוח בקעת 

הירדן, ישראל תיאלץ לעשות ויתורים כואבים במקומות אחרים

מ‡: ח. פרנ˜ל
שקד  איילת  ימינה  יו''ר 
בני־ את  בחריפות  אתמול  תקפה 
כינתה  שהיא  מה  על  נתניהו  מין 
כלפי  נתניהו  של  'קניבליזציה' 
שנמ־ "התחייבנו  ימינה.  מפלגת 
ליץ על נתניהו אז תפסיק כבר עם 
תקפה  הגוש",  בתוך  הקנבליזציה 
מבקשת  "אני  והוסיפה  שקד 
ממצביעי הציונות הדתית לשאול 
את עצמם מדוע הוא תמיד מנסה 
לדרוס אותנו? למה הוא לא נלחם 
ובליברמן  התורה  ביהדות  בש"ס, 
תהתה  השמאל?"  לגוש  שעבר 
שנ־ היא  "האמת  כי  וטענה  שקד 
במהלך  אותנו".  רוצה  לא  תניהו 
''לסביבתו  כי  שקד  טענה  דבריה 
איבה   יש  נתניהו  של  הקרובה 
מצליחה  שאינני  כלפי  אישית 
רה''מ נגדי  של  להבין. ההתקפות 
והסי־ ההגיוניות  אינן  ימינה  ונגד 
לחלוטין".  אישית  היא  לכך  בה 
לרעיית  בדבריה  התכוונה  שקד 
שלפי  נתניהו,  שרה  הגב'  רה''מ, 
חזר־ את  מנעה  שונים,  פרסומים 

תה של שקד לליכוד.
נפתלי  בימינה   4 מספר  גם 
ראש  נגד  למתקפה  הצטרף  בנט 
לתוכנית  והתייחס  הממשלה, 
ולהצהרת  האמריקנית  השלום 
היר־ בקעת  סיפוח  על  נתניהו 
בנט:  אמר   11 לכאן  בריאיון  דן. 

התמורות  את  הציג  "נתניהו 
היפות שאנחנו מקבלים בתוכנית 
את  הציג  לא  הוא  אבל  טראמפ, 
עבודה  עשינו  אנחנו  המחירים. 
כל   – המחירים  מה  להבהיר  כדי 
איים  יהיו  היהודיים  היישובים 
פלס־ בשטח  מוקפים  בודדים 
שמוביל  צר  כביש  עם  ורק  טיני, 
מסכים  נתניהו  להבנתי  אליהם. 
לתוכנית הזו, עד עכשיו לא שמ־
עתי ממנו הכחשה. התמורה היא 
סיפוח בקעת הירדן – ואני בהח־
לט מברך על זה. אבל המחיר הוא 
לא  אנחנו  זה  ועם  מנשוא,  כבד 
לראש  קורא  אני  לחיות.  יכולים 
הממשלה – תציג את המפה, תציג 
היש־ שהבוחר  ראוי  המחיר.  את 
לכפר  המשמעות  מה  יבין  ראלי 
סבא, נתניה, אריאל ומעלה אדו־
לגדל  ירצה  ישראלי  איזה  מים. 

את ילדיו בתוך אוקיינוס פלסטי־
ני של חמאס ותנזים? מהר מאוד 
שחופרים  מנהרות  נראה  אנחנו 

מפלסטין לכפר סבא ונתניה".
היינו  "כשלא  הוסיף:  בנט 
מעל  שיחרר  הוא  נתניהו,  לצד 
על  הכריז  מחבלים,  אלף  ל-100 
מדינה פלסטינית בבר אילן, הק־
פיא התיישבות. יופעל עליו לחץ 
יותר  הברית,  ארצות  מצד  אדיר 

קשה משהיה עם ברק אובמה".
בתגובה  נמסר  מהליכוד 
לדברים: "למרבה הבושה, הספין 
כבר  ובנט  שקד  סמוטריץ',  של 
טראמפ.  ממשל  ידי  על  הוכחש 
חודשיים  לפני  שרק  שקד,  גם 
לליכוד,  להצטרף  ניסתה  עוד 
המפ־ אם  משנה  לא  שזה  יודעת 
או  יותר  מנדט  תקבל  שלה  לגה 

פחות".

לאחר אישורו של מנדלבליט: 

הממשלה אישרה את הסדרת 
היישוב מבואות יריחו

למרות התנגדותו הראשונית, שינה היועמ''ש את דעתו בעקבות 
התפתחות מדינית אותה הציג בפניו רה''מ

מ‡: ח. פרנ˜ל
הסדרת  כי  שקבע  לאחר 
היישוב מבואות יריחו שבבקעה 
במה־ לקרות  יכולה  אינה 
המשפטי  היועץ  בחירות,  לך 
(ראשון)  אתמול  אמר  לממשלה 
במהלך ישיבת הממשלה כי יש־
לאחר  עמדתו.  את  מחדש  קול 
דיון עם ראש המועצה לביטחון 
לאומי מאיר בן שבת הוא הודיע 
כי הסיר את התנגדותו להסדרה 
המהלך  את  אישרה  והממשלה 

פה אחד.
מנד־ של  הודעתו  פי  על 
נעש־ הישיבה  במהלך  לבליט, 
התייעצות  לצורך  הפסקה  תה 
לגבי  המל"ל  וראש  נתניהו  עם 
"במ־ ההחלטה.  קבלת  דחיפות 

בפני  הוצגו  ההתייעצות,  סגרת 
הת־ לממשלה  המשפטי  היועץ 
היממה  מן  מדיניות  פתחויות 
ראש  הערכת  לצד  האחרונה, 
של־ המל"ל  וראש  הממשלה 
בקבלת  דחיפות  קיימת  פיה 
היישוב  את  להקים  ההחלטה 
הזו",  בעת  הממשלה  ידי  על 
אלו,  "בנסיבות  בהודעה.  נאמר 
הדחי־ רכיב  התקיימות  ונוכח 
המש־ היועץ  המיוחדת,  פות 
אף  על  כי  קבע  לממשלה  פטי 
משפטיים  קשיים  שקיימים 
לבחירות,  הקרבה  נוכח  ניכרים 

ניתן לקבל את ההחלטה".
בנימין  הממשלה  ראש 
נתניהו אמר מוקדם יותר בפתח 
שנערכה  הממשלה,  ישיבת 

ושומ־ ביהודה  הראשונה  בפעם 
הבק־ באנדרטת  והתקיימה  רון 
ריבו־ את  תחיל  ישראל  כי  עה, 
ים  ובצפון  הירדן  בבקעת  נותה 
המלח מיד עם הקמת הממשלה 
בראשות  צוות  מינה  וכי  הבאה, 
מתווה  לגיבוש  משרדו  מנכ"ל 

להחלת הריבונות.
קיר  היא  הירדן  "בקעת 
לי־ ומעניקה  המזרח,  מן  המגן 
הד־ אסטרטגי",  עומק  שראל 
עוד  כי  הוסיף  הוא  נתניהו.  גיש 
הוא  ישראל  בפעולות  נדבך 
ישראל  של  הריבונות  החלת 
ושו־ ביהודה  היישובים  כל  על 
בגושים.  לא  וגם  בגושים  מרון, 
בתכנית  יעלו  האלה  "הדברים 

המאה", אמר.

מפלגת נעם פורשת 
מהתמודדות בבחירות
לדבריהם, פרק הזמן הקצר לא הספיק כדי לשכנע מצביעים 

פוטנציאלים ברצינות כוונותיהם ◆ המרוויחים העיקריים: יהדות התורה 
ועוצמה יהודית

מ‡: ח. פרנ˜ל
הבחי־ לפני  בלבד  יומיים 
רות הודיעה אתמול מפלגת נעם 
היא  כי  החרד''לי  הציבור  של 
בבחירות  מההתמודדות  פורשת 
לכנסת ה-22. מי שדחף להקמת 
מראשי  טאו  הרב  הוא  המפלגה 
הזרם החרד"לי של הציונות הד־
למפלגה  כי  העריכו  בנעם  תית. 
שיחפשו  תומכים  אלף  כ-70 
שמ־ מי  אחר.  פוליטי  בית  כעת 
תו־ של  הקולות  את  לקבל  קווה 
גם  יהודית.  עוצמה  הם  נעם  מכי 
חלק  על  בונים  התורה  ביהדות 
מהקולות של המפלגה שפרשה. 

דרור  הרב  המפלגה  יו"ר 

ואמר:  לפרישה  התייחס  אריה 
אדירה.  הצלחה  זו  כי  ספק  "אין 
סדר  לקדמת  להביא  הצלחנו 
מנ־ שכולם  הסיפור  את  היום 
סים להשתיק ולהעלים. הצלחנו 
לח־ מתנדבים,  אלפי  באמצעות 
שוף בפני עם ישראל את הנסיון 
על   להשתלט  זרים  גורמים  של 
היסוד  ערכי  את  ולפרק  המדינה 

שלנו כעם וכמדינה".
הזמן  כי  ציינו  במפלגה 
הקצר שעמד לרשותם לא הותיר 
התו־ את  לשכנע  אפשרות  להם 
של  ביכולת  והמתלבטים  מכים 
הח־ אחוז  את  לעבור  המפלגה 
סימה. "המשימה הזו עוברת לב־

חירות הבאות", אמר עו"ד אלדד 
ברשימה.   2 מספר  רבינוביץ' 
את  יפרקו  לא  כי  ציינו  במפלגה 
המשרדים  את  יפנו  ולא  המטה, 

ששכרו בירושלים.
שר החינוך, הרב רפי פרץ, 
את  בירך  ימינה,  מפלגת  מועמד 
אחריות,  שגילתה  נעם  הנהגת 
במ־ מהמרוץ.  ופרשה  כלשונו 
כי  אמרו  יהודית  עוצמה  פלגת 
נקודת  היא  נעם  של  הפרישה 
"אנו  הללו.  בבחירות  הכרעה 
הליכוד  ממפלגות  כעת  מצפים 
וימינה להפסיק את הירי בנגמ"ש 
גוש  להצלת  באחריות  ולפעול 

הימין".

המשטרה ממליצה על 
כתב אישום ראשון 
בפרשת הזיופים 

בבחירות לכנסת ה-21
ע''פ המשטרה, יו''ר ועדת הקלפי המקומית, הכניס מעטפות חתומות 

אל הקלפי לאחר סיום ההצבעה

מ‡: ח. פרנ˜ל
סיימה  ישראל  משטרת 
זיוף  בעניין  חקירתה  את 
הקדו־ הבחירות  התוצאות 
שחקרה  הראשון  בתיק  מות 
לפ־ מסקנותיה  את  והעירה 
המ־ חיפה.  מחוז  רקליטות 
כתב  להגיש  ממליצה  שטרה 
בטוהר  פגיעה  בגין  אישום 

הק־ אחת  יו"ר  נגד  הבחירות 
מוחמד   - ש"ס  מטעם  לפיות 
דיאב. מהפרקליטות נמסר כי 
דיאב עודכן כי יוגש נגדו כתב 

אישום.
דיאב שימש כיו"ר ועדת 
ספר  בבית  שהוצבה  קלפי 
החשדות,  כתב  לפי  בטמרה. 
סגירת  ועם  ההצבעה  בתום 
הקלפי, עוד בטרם החל הליך 

שבמ־ ההצבעה  פתקי  ספירת 
עטפות, נטל דיאב שבע מעט־
פות חתומות, ובהן פתקי מפ־
ידועים.  אינם  שפרטיהן  לגות 
המעטפות  את  הכניס  דיאב 
לתיבת הקלפי, על מנת שאלו 
ייספרו יחד עם כלל הפתקים 
הב־ ביום  לקלפי  ששולשלו 
שלא  להשפיע  בכוונה  חירות, 

כדין על תוצאות הבחירות.
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שקד במתקפה חריפה על 
נתניהו: "ההתקפות על ימינה 
– שנאה אישית ולא עניינית"
נפתלי בנט תקף אף הוא את נתניהו וטען כי בתמורה לסיפוח בקעת 

הירדן, ישראל תיאלץ לעשות ויתורים כואבים במקומות אחרים

מ‡: ח. פרנ˜ל
שקד  איילת  ימינה  יו''ר 
בני־ את  בחריפות  אתמול  תקפה 
כינתה  שהיא  מה  על  נתניהו  מין 
כלפי  נתניהו  של  'קניבליזציה' 
שנמ־ "התחייבנו  ימינה.  מפלגת 
ליץ על נתניהו אז תפסיק כבר עם 
תקפה  הגוש",  בתוך  הקנבליזציה 
מבקשת  "אני  והוסיפה  שקד 
ממצביעי הציונות הדתית לשאול 
את עצמם מדוע הוא תמיד מנסה 
לדרוס אותנו? למה הוא לא נלחם 
ובליברמן  התורה  ביהדות  בש"ס, 
תהתה  השמאל?"  לגוש  שעבר 
שנ־ היא  "האמת  כי  וטענה  שקד 
במהלך  אותנו".  רוצה  לא  תניהו 
''לסביבתו  כי  שקד  טענה  דבריה 
איבה   יש  נתניהו  של  הקרובה 
מצליחה  שאינני  כלפי  אישית 
רה''מ נגדי  של  להבין. ההתקפות 
והסי־ ההגיוניות  אינן  ימינה  ונגד 
לחלוטין".  אישית  היא  לכך  בה 
לרעיית  בדבריה  התכוונה  שקד 
שלפי  נתניהו,  שרה  הגב'  רה''מ, 
חזר־ את  מנעה  שונים,  פרסומים 

תה של שקד לליכוד.
נפתלי  בימינה   4 מספר  גם 
ראש  נגד  למתקפה  הצטרף  בנט 
לתוכנית  והתייחס  הממשלה, 
ולהצהרת  האמריקנית  השלום 
היר־ בקעת  סיפוח  על  נתניהו 
בנט:  אמר   11 לכאן  בריאיון  דן. 

התמורות  את  הציג  "נתניהו 
היפות שאנחנו מקבלים בתוכנית 
את  הציג  לא  הוא  אבל  טראמפ, 
עבודה  עשינו  אנחנו  המחירים. 
כל   – המחירים  מה  להבהיר  כדי 
איים  יהיו  היהודיים  היישובים 
פלס־ בשטח  מוקפים  בודדים 
שמוביל  צר  כביש  עם  ורק  טיני, 
מסכים  נתניהו  להבנתי  אליהם. 
לתוכנית הזו, עד עכשיו לא שמ־
עתי ממנו הכחשה. התמורה היא 
סיפוח בקעת הירדן – ואני בהח־
לט מברך על זה. אבל המחיר הוא 
לא  אנחנו  זה  ועם  מנשוא,  כבד 
לראש  קורא  אני  לחיות.  יכולים 
הממשלה – תציג את המפה, תציג 
היש־ שהבוחר  ראוי  המחיר.  את 
לכפר  המשמעות  מה  יבין  ראלי 
סבא, נתניה, אריאל ומעלה אדו־
לגדל  ירצה  ישראלי  איזה  מים. 

את ילדיו בתוך אוקיינוס פלסטי־
ני של חמאס ותנזים? מהר מאוד 
שחופרים  מנהרות  נראה  אנחנו 

מפלסטין לכפר סבא ונתניה".
היינו  "כשלא  הוסיף:  בנט 
מעל  שיחרר  הוא  נתניהו,  לצד 
על  הכריז  מחבלים,  אלף  ל-100 
מדינה פלסטינית בבר אילן, הק־
פיא התיישבות. יופעל עליו לחץ 
יותר  הברית,  ארצות  מצד  אדיר 

קשה משהיה עם ברק אובמה".
בתגובה  נמסר  מהליכוד 
לדברים: "למרבה הבושה, הספין 
כבר  ובנט  שקד  סמוטריץ',  של 
טראמפ.  ממשל  ידי  על  הוכחש 
חודשיים  לפני  שרק  שקד,  גם 
לליכוד,  להצטרף  ניסתה  עוד 
המפ־ אם  משנה  לא  שזה  יודעת 
או  יותר  מנדט  תקבל  שלה  לגה 

פחות".

לאחר אישורו של מנדלבליט: 

הממשלה אישרה את הסדרת 
היישוב מבואות יריחו

למרות התנגדותו הראשונית, שינה היועמ''ש את דעתו בעקבות 
התפתחות מדינית אותה הציג בפניו רה''מ

מ‡: ח. פרנ˜ל
הסדרת  כי  שקבע  לאחר 
היישוב מבואות יריחו שבבקעה 
במה־ לקרות  יכולה  אינה 
המשפטי  היועץ  בחירות,  לך 
(ראשון)  אתמול  אמר  לממשלה 
במהלך ישיבת הממשלה כי יש־
לאחר  עמדתו.  את  מחדש  קול 
דיון עם ראש המועצה לביטחון 
לאומי מאיר בן שבת הוא הודיע 
כי הסיר את התנגדותו להסדרה 
המהלך  את  אישרה  והממשלה 

פה אחד.
מנד־ של  הודעתו  פי  על 
נעש־ הישיבה  במהלך  לבליט, 
התייעצות  לצורך  הפסקה  תה 
לגבי  המל"ל  וראש  נתניהו  עם 
"במ־ ההחלטה.  קבלת  דחיפות 

בפני  הוצגו  ההתייעצות,  סגרת 
הת־ לממשלה  המשפטי  היועץ 

היממה  מן  מדיניות  פתחויות 
ראש  הערכת  לצד  האחרונה, 
של־ המל"ל  וראש  הממשלה 
בקבלת  דחיפות  קיימת  פיה 
היישוב  את  להקים  ההחלטה 
הזו",  בעת  הממשלה  ידי  על 
אלו,  "בנסיבות  בהודעה.  נאמר 
הדחי־ רכיב  התקיימות  ונוכח 
המש־ היועץ  המיוחדת,  פות 
אף  על  כי  קבע  לממשלה  פטי 
משפטיים  קשיים  שקיימים 
לבחירות,  הקרבה  נוכח  ניכרים 

ניתן לקבל את ההחלטה".
בנימין  הממשלה  ראש 
נתניהו אמר מוקדם יותר בפתח 
שנערכה  הממשלה,  ישיבת 

ושומ־ ביהודה  הראשונה  בפעם 
הבק־ באנדרטת  והתקיימה  רון 
ריבו־ את  תחיל  ישראל  כי  עה, 
ים  ובצפון  הירדן  בבקעת  נותה 
המלח מיד עם הקמת הממשלה 
בראשות  צוות  מינה  וכי  הבאה, 
מתווה  לגיבוש  משרדו  מנכ"ל 

להחלת הריבונות.
קיר  היא  הירדן  "בקעת 
לי־ ומעניקה  המזרח,  מן  המגן 
הד־ אסטרטגי",  עומק  שראל 
עוד  כי  הוסיף  הוא  נתניהו.  גיש 
הוא  ישראל  בפעולות  נדבך 
ישראל  של  הריבונות  החלת 
ושו־ ביהודה  היישובים  כל  על 
בגושים.  לא  וגם  בגושים  מרון, 
בתכנית  יעלו  האלה  "הדברים 

המאה", אמר.

מפלגת נעם פורשת 
מהתמודדות בבחירות
לדבריהם, פרק הזמן הקצר לא הספיק כדי לשכנע מצביעים 

פוטנציאלים ברצינות כוונותיהם ◆ המרוויחים העיקריים: יהדות התורה 
ועוצמה יהודית

מ‡: ח. פרנ˜ל
הבחי־ לפני  בלבד  יומיים 
רות הודיעה אתמול מפלגת נעם 
היא  כי  החרד''לי  הציבור  של 
בבחירות  מההתמודדות  פורשת 
לכנסת ה-22. מי שדחף להקמת 
מראשי  טאו  הרב  הוא  המפלגה 
הזרם החרד"לי של הציונות הד־
למפלגה  כי  העריכו  בנעם  תית. 
שיחפשו  תומכים  אלף  כ-70 
שמ־ מי  אחר.  פוליטי  בית  כעת 
תו־ של  הקולות  את  לקבל  קווה 
גם  יהודית.  עוצמה  הם  נעם  מכי 
חלק  על  בונים  התורה  ביהדות 
מהקולות של המפלגה שפרשה. 

דרור  הרב  המפלגה  יו"ר 

ואמר:  לפרישה  התייחס  אריה 
אדירה.  הצלחה  זו  כי  ספק  "אין 
סדר  לקדמת  להביא  הצלחנו 
מנ־ שכולם  הסיפור  את  היום 
סים להשתיק ולהעלים. הצלחנו 
לח־ מתנדבים,  אלפי  באמצעות 
שוף בפני עם ישראל את הנסיון 
על   להשתלט  זרים  גורמים  של 
היסוד  ערכי  את  ולפרק  המדינה 

שלנו כעם וכמדינה".
הזמן  כי  ציינו  במפלגה 
הקצר שעמד לרשותם לא הותיר 
התו־ את  לשכנע  אפשרות  להם 
של  ביכולת  והמתלבטים  מכים 
הח־ אחוז  את  לעבור  המפלגה 
סימה. "המשימה הזו עוברת לב־

חירות הבאות", אמר עו"ד אלדד 
ברשימה.   2 מספר  רבינוביץ' 
את  יפרקו  לא  כי  ציינו  במפלגה 
המשרדים  את  יפנו  ולא  המטה, 

ששכרו בירושלים.
שר החינוך, הרב רפי פרץ, 
את  בירך  ימינה,  מפלגת  מועמד 
אחריות,  שגילתה  נעם  הנהגת 
במ־ מהמרוץ.  ופרשה  כלשונו 
כי  אמרו  יהודית  עוצמה  פלגת 
נקודת  היא  נעם  של  הפרישה 
"אנו  הללו.  בבחירות  הכרעה 
הליכוד  ממפלגות  כעת  מצפים 
וימינה להפסיק את הירי בנגמ"ש 
גוש  להצלת  באחריות  ולפעול 

הימין".

המשטרה ממליצה על 
כתב אישום ראשון 
בפרשת הזיופים 

בבחירות לכנסת ה-21
ע''פ המשטרה, יו''ר ועדת הקלפי המקומית, הכניס מעטפות חתומות 

אל הקלפי לאחר סיום ההצבעה

מ‡: ח. פרנ˜ל
סיימה  ישראל  משטרת 
זיוף  בעניין  חקירתה  את 
הקדו־ הבחירות  התוצאות 
שחקרה  הראשון  בתיק  מות 
לפ־ מסקנותיה  את  והעירה 
המ־ חיפה.  מחוז  רקליטות 
כתב  להגיש  ממליצה  שטרה 
בטוהר  פגיעה  בגין  אישום 

הק־ אחת  יו"ר  נגד  הבחירות 
מוחמד   - ש"ס  מטעם  לפיות 
דיאב. מהפרקליטות נמסר כי 
דיאב עודכן כי יוגש נגדו כתב 

אישום.
דיאב שימש כיו"ר ועדת 
ספר  בבית  שהוצבה  קלפי 
החשדות,  כתב  לפי  בטמרה. 
סגירת  ועם  ההצבעה  בתום 
הקלפי, עוד בטרם החל הליך 

שבמ־ ההצבעה  פתקי  ספירת 
עטפות, נטל דיאב שבע מעט־
פות חתומות, ובהן פתקי מפ־
ידועים.  אינם  שפרטיהן  לגות 
המעטפות  את  הכניס  דיאב 
לתיבת הקלפי, על מנת שאלו 
ייספרו יחד עם כלל הפתקים 
הב־ ביום  לקלפי  ששולשלו 
שלא  להשפיע  בכוונה  חירות, 

כדין על תוצאות הבחירות.
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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!
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סעודיה מגיבה למתקפה על שדות הנפט:

 "הממלכה מוכנה 
ומסוגלת להגיב לתקיפות 

מתקני הנפט"
מומחים בודקים האם טילי שיוט היוו חלק מהתקיפה על המפעל 

לזיקוק נפט

מ‡ ‡ברהם ויסמן
לתקיפה  הגיבה  סעודיה 
החות'ים  המורדים  שביצעו 
הג־ נפט,  לזיקוק  המפעל  על 
שפגע  בעולם,  ביותר  דול 
קשות ביכולתה של הממלכה 

הערבית לייצא נפט, והודיעה 
לתקיפה.  להגיב  ביכולתה  כי 
מוחמד  הסעודי  העצר  יורש 
''הממלכה  כי  אמר  סלמאן  בן 
מוכנה ומסוגלת להגיב לתקי־
התקיפה  הנפט''.  מתקני  פות 
תאלץ  שסעודיה  לכך  הובילה 

ייצוא  את  במחצית  לקצץ 
הנפט שלה. 

מומחים  כי  דווח  בתווך 
בוצ־ התקיפה  האם  בודקים 
עה גם באמצעות טילי שיוט, 
במ־ שפגעו  למל"טים  בנוסף 

פעל.

מזכיר המדינה האמריקני: 

איראן תקפה את מאגר הנפט 
העולמי באופן חסר תקדים 
שר החוץ האיראני הגיב כי האשמתה של איראן לא תפסיק את האסון

מ‡ ‡ברהם ויסמן
של  החוץ  שרי  בין  עימות 
המדינה  מזכיר  ואיראן:  ארה"ב 
הגיב  פומפאו  מייק  האמריקני 
הנפט  לזיקוק  המפעל  לתקיפת 
הנמצא  בעולם,  ביותר  הגדול 
ידי  על  סעודיה,  של  בשטחה 
שנתמכים  החות'ים  המורדים 
מדובר  כי  ואמר  איראן,  ידי  על 
בתקיפה חסרת תקדים. פומפאו 
שתקפה  כך  על  איראן  את  גינה 
חסר  "באופן  עולמי  נפט  מאגר 
הבכיר  ציין  בנוסף  תקדים". 
מפעילה  איראן  כי  האמריקני, 
היא  בעוד  דיפלומטית  כסות 
המזרח  ברחבי  מטרות  תוקפת 

התיכון.
בתגובה השיב לו שר החוץ 

האיראני כי "האשמת איראן לא 
שר  לפי  האסון".  את  תפסיק 
ותומ־ "ארה"ב  האיראני,  החוץ 

האש־ בגלל  בתימן  לכודים  כיה 
ליה שעליונות כלי הנשק שלהם 

תוביל לניצחון צבאי."

וועדת הבחירות אסרה על 
מלצר להיפגש עם נתניהו

לאחר שנתניהו ביקש להיפגש עם מלצר כדי לדון בחשיפת הזיופים, 
קבעה הוועדה כי רה''מ יוכל לפנות בכתב אל יו"ר הוועדה

מ‡: ח. פרנ˜ל
הבחירות  ועדת  נשיאות 
(ראשון)  אתמול  קבעה  המרכזית 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש  כי 
יו"ר  עם  להיפגש  יוכל  לא  ניהו 
זאת  מלצר.  חנן  השופט  הוועדה, 
ביקש  שבת  שבמוצאי  לאחר 
עם  דחופה  פגישה  לכנס  נתניהו 
תחקיר  ממצאי  בעקבות  מלצר 
ליבסקינד  קלמן  העיתונאי  של 
בסוף השבוע, שלפיהם המשטרה 
פנתה רק לשניים מתוך 82 חברי 
ועדת הקלפי שדיווחו על זיופים.
ראש  כי  קבעה  הוועדה 
סיעות  ראשי  עם  יחד  הממשלה, 
נוספים שפנו ליו"ר הוועדה, יוכ־
לו לפנות אליו בכתב. על אף שב־
קשת ראש הממשלה לפגישה עם 
מלצר פורסמה כבר אתמול בצה־

הודיעה  הבחירות  ועדת  ריים, 
בצאת השבת כי לא קיבלה פנייה 
מטעם נתניהו במהלך השבת וכי 
חבר הכנסת דוד ביטן פנה לסג־
הב־ מנכ"לית  הוועדה,  יו"ר  נית 
חירות אורלי עדס, והציג בפניה 

את הבקשה רק בערב.  

גנץ  בני  לבן  כחול  יו"ר 
שלא  מלצר  לשופט  אמש  קרא 
הממשלה  ראש  עם  להיפגש 
ב"ספין  לדבריו,  שמדובר  מאחר 
דה- לייצר  שמטרתו  פוליטי 
הדמוקר־ לתהליך  לגיטימציה 

טי".

נשיא מצרים הכחיש 
האשמות נגדו בשחיתות
איש העסקים טען כי הוקמה אחוזת קבר עבור אמו של א-סיסי על 

חשבון משלם המסים המצרי

מ‡ ‡ברהם ויסמן
אל  עבד  מצרים,  נשיא 
האש־ את  דחה  א-סיסי,  פאתח 
מות שהופנה כלפיו איש עסקים 
כי  טען  אשר  עלי,  מוחמד  בשם 
הציבורית  הקופה  של  כספים 
יוקרה  מלונות  לבניית  הופנו 
כן  כמו  נשיאותיים.  וארמונות 
נבנתה  כי  העסקים  איש  טען 
א-סיסי  של  לאמו  קבר  אחוזת 

לד־מכספי משלם המסים המצרי.  הגיב  המצרי  הנשיא 
ב"שקרים  מדובר  כי  וטען  ברים 

בונה  "אני  לדבריו,  והשמצות". 
מדינה חדשה, כל זה לא שלי".

 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
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שפגע  בעולם,  ביותר  דול 
קשות ביכולתה של הממלכה 

הערבית לייצא נפט, והודיעה 
לתקיפה.  להגיב  ביכולתה  כי 
מוחמד  הסעודי  העצר  יורש 
''הממלכה  כי  אמר  סלמאן  בן 
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התקיפה  הנפט''.  מתקני  פות 
תאלץ  שסעודיה  לכך  הובילה 

ייצוא  את  במחצית  לקצץ 
הנפט שלה. 

מומחים  כי  דווח  בתווך 
בוצ־ התקיפה  האם  בודקים 
עה גם באמצעות טילי שיוט, 
במ־ שפגעו  למל"טים  בנוסף 
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הגיב  פומפאו  מייק  האמריקני 
הנפט  לזיקוק  המפעל  לתקיפת 
הנמצא  בעולם,  ביותר  הגדול 
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ב"ספין  לדבריו,  שמדובר  מאחר 
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מדינה חדשה, כל זה לא שלי".
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נחשפה 'מדיניות 
הגרעין' העדכנית 

של ישראל
במסמך שהוגש לוועידה השנתית של 

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית 
שמתחילה היום, יום שני - מבהירה ישראל 
כי היא "ממשיכה ליישם מדיניות אחראית 

של ריסון עצמי בתחום הגרעיני" ◆ זאת מבלי 
לאשר כי בידיה נשק גרעיני

מ‡: מ. יו„
ליישם  "ממשיכה  ישראל 
ריסון  של  אחראית  מדיניות 
לד־ כך  הגרעיני",  בתחום  עצמי 
ברי נציגה לסוכנות הבינלאומית 
(סבא"א),  אטומית  לאנרגיה 
הפותחת היום את הוועידה הש־

נתית ה-63 שלה בווינה.
לאשר  או  להכחיש  בלי 
המדינות  של  טענותיהן  את 
לא־ איתה  יחד  המשתייכות 
הגדרת  לפי  התיכון  המזרח  זור 
סבא"א - חברות הליגה הערבית 
ואיראן - כאילו בידיה נשק גר־
עיני, אומרת גם ישראל במסמך 
שהוגש למשתתפות הוועידה כי 
אי- משטר  את  "מוקירה  היא 
ההפצה" (שהיא, כמו הודו, פקי־
שפרשה  הצפונית  וקוריאה  סטן 
אליו)  מלהשתייך  נמנעת  ממנו, 

ו"מכירה במשמעותו".
מדווח  מקביל  במסמך 
מנכ"ל  ממלא-מקום  לוועידה 
קי־ על  פרוטה,  קורנל  סבא"א, 
פאון מתמשך במאמצים לגישור 
שאר  לבין  ישראל  בין  הפערים 
בסוגיית  התיכון  המזרח  מדינות 
מנשק  חופשי  אזור  של  כינונו 
לכלול  דורשת  ישראל   - גרעיני 
נושא זה בתהליך מדיני וביטחו־
ני רחב יותר והמדינות האחרות 
הסו־ הפרדה ומיידיות.  תובעות 
ועי־ במרכז  לעמוד  צפויה  גיה 
נגד  האמנה  מצב  של  הסקר  דת 
הפצת הגרעין, בעוד כחצי שנה, 
שאינן  המדינות  דרישת  לצד 
(מדינות  גרעיני  בנשק  מחזיקות 
הגר־ המעצמות  מחמש  ה"אין") 
קבועות  חברות  גם  שהן  עיניות 
האו"ם  של  הביטחון  במועצת 
הת־ את  לקיים  ה"יש")  (מדינות 
הדרגתית  להתפרקות  חייבותן 

מהנשק הגרעיני.
היש־ המשלחת  בראש 
הוועדה  מנכ"ל  עומד  ראלית 
לאנרגיה אטומית, תא"ל (במיל') 
להק  ראש  לשעבר  שניר,  זאב 
האגף  וראש  האוויר  בחיל  ציוד 
במערכת  מיוחדים  לאמצעים 
עלי  בטהראן,  מקבילו  הביטחון. 
אכבר סאלחי, עומד בראש המ־
שלחת האיראנית לוועידה. ועי־
ב"מדינת  גם  מכירה  סבא"א  דת 
פלסטין", שאינה חברה בסוכנות 
וללא קביעת גבולותיה. ישראל, 
הקמתה  מאז  בסבא"א  החברה 
במימון  משתתפת  ב-1957, 

כש־ של  שנתי  בהיטל  הסוכנות 
בעה מיליון דולר.

מרוס־ "מדיניות  המינוח 
הגרעיני"  בתחום  ואחראית  נת 
הנוסחה  של  מעודכן  גלגול  הוא 
ששיווק סגן שר הביטחון שמעון 
בפגישה  קנדי,  ג'ון  לנשיא  פרס 
באביב  הלבן  בבית  מאולתרת 
למדיניות  מאז  ושהייתה   ,1963
המוצהרת בפי ראשי הממשלה: 
הראשו־ תהיה  לא  "ישראל 
לאזור".  גרעיני  נשק  להציג  נה 
רבין  יצחק  השגריר  בשיחות 
במסגרת   ,1968 בסתיו  בפנטגון 
פנ־ מטוסי  אספקת  על  המגעים 
שה־ הובהר  האוויר,  לחיל  טום 
מונח "להציג" מתייחס לניסויים 

גרעיניים ולהצגה לראווה.
ישראל  של  הקבוע  הנציג 
בסבא"א, השגריר דוד נוסבאום, 
הקו־ למנכ"ל  המסמך  את  שלח 
אמאנו,  יוקיה  סבא"א,  של  דם 
לפני  אמאנו,  של  מותו  ביום 
על  בו  הגיב  נוסבאום  חודשיים. 
בקשת שגריר לבנון, מטעם הח־
ברות הערביות בסבא"א, לכלול 
סעיף  הוועידה  של  היום  בסדר 
הגרעיניות  "היכולות  שכותרתו 

הישראליות".
נוסבאום מזכיר כי בארבע 
ננקטו   2010-15 השנים  מתוך 
והוגשו  דומות  ערביות  יוזמות 
שנדחו  החלטה,  הצעות  טיוטות 
חב־ של  והולך  גדל  רוב  על-ידי 
רות סבא"א, וכי בשלוש השנים 
בסדר  הנושא  הוצב  האחרונות 
החל־ הצעת  טיוטת  ללא  היום 
של  מעודד-בכוח  "צעד   - טה 
יש־ בעיני  הערבית",  הקבוצה 
קשב  זמן,  בזבוז  עדיין  אך  ראל, 
לנצל  לדעתה  שכדאי  ומשאבים 
האמיתיים  "באתגרים  לטיפול 
ומחוצה  באזור  הסוכנות  שבפני 
בי־ שהדיון  טוענת  ישראל  לו". 
מת־ חורג  הגרעיניות  כולותיה 
באמינותה  ופוגע  סבא"א  חום 

כארגון מקצועי.

רוכב אופניים חשמליים נהרג 
מפגיעת מערבל בטון

גבר כבן 50 נדרס למוות בכביש 461 באזור מחלף מסובים ליד אור יהודה ◆ זאת לאחר שנפגע 
מהמשאית שנשאה בטון ◆ צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה ◆ הכביש נחסם לתנועה

מ‡: מ. יו„
נהרג   50 כבן  חשמליים  אופניים  רוכב 
בכביש  בטון  מערבל  משאית  מפגיעת  אמש 
461, בין מחלף מסובים לאור יהודה. פרמדי־

קים של מד"א שהוזעקו
סימני  ללא  אותו  מצאו  התאונה  לזירת 
כי  הודיעה  המשטרה  מותו.  את  וקבעו  חיים 
בעקבות התאונה הכביש נחסם לתנועה בשני 

חלופיות.  בדרכים  לנסוע  ומומלץ  הכיוונים, 
מדובר ברוכב האופניים ה-11 שנהרג מתחי־

לת השנה. בשנה שעברה נהרגו 19 רוכבים.
בשעה  התקבל  התאונה  על  הדיווח 
17:28. הפרמדיק יעקב צורף סיפר כי "מדובר 
בדיקות  ביצענו  מאוד.  קשה  דרכים  בתאונת 
רפואיות לרוכב האופניים החשמליים, שהיה 
מערכתית,  רב  מפגיעה  וסבל  הכרה  מחוסר 

ולצערנו הוא היה ללא סימני חיים, ולא נותר 
לנו אלא לקבוע את מותו".

באורח   16 בן  נער  נפצע  יותר  מוקדם 
אנוש בתאונת דרכים בפזורה הבדואית בנגב. 
על- פונה  ומשם  ערערה  לצומת  הובא  הנער 
ידי מד"א לבית החולים סורוקה בבאר שבע. 
במשטרה ציינו כי קיים חשד כי הנער נפצע 

בתאונת דרכים עצמית.
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אירוע בטיחות חמור בנתב"ג:

מטוס הידרדר 
במהלך עבודות 

תחזוקה
מטוס של חברת ישראייר הידרדר במהלך 

עבודות תחזוקה שגרתיות ברחבת החניה ליד 
טרמינל 1 בנתב"ג, ונעצר רק לאחר שפגע 
בגנרטור קרקעי ◆ "היה מזל גדול", אמר 
עובד ששהה במקום. ישראייר חוקרת

מ‡: מ. יו„
חברת  של  נוסעים  מטוס 
 ATR-72 מדגם  ישראייר 
ימים  מספר  לפני  הידרדר 
שלושה  עד  כשניים  של  מרחק 
תח־ עבודות  במהלך  מטרים 
החניה  ברחבת  שגרתיות  זוקה 
עובדי   .1 לטרמינל  הסמוכה 
אונים  חסרי  עמדו  התחזוקה 
לאחר  רק  שנעצר  המטוס,  ליד 
שהיה  קרקעי  בגנרטור  שפגע 
ראשוני  מתחקיר  במקום. 
עלה  התעופה  חברת  שקיימה 
כי המטוס הידרדר למרות שב־
מעצורים  הוצבו  המטוס  גלגלי 

(צ'וקים).
המ־ של  החניה  "ברחבת 
טוסים תמיד יש בני אדם ורכבי 
תפעול", סיפר אחד מהעובדים 
במקום  ששהה  התעופה  בנמל 
המטוס  "אם  האירוע.  בעת 
הוא  בגנרטור  נעצר  היה  לא 

לכיוון  להידרדר  ממשיך  היה 
מטוס מטען שחנה כמה מטרים 
"היה  העובד,  לדברי  משם". 
מזל גדול, אירוע כזה יכול היה 
גם להסתיים בצורה הרבה יותר 

חמורה".
הושבת  התקרית  לאחר 
שבמה־ יממה,  למשך  המטוס 
צבע  תיקוני  כמה  עבר  לכה 
השבוע  בסוף  קלים.  ופחחות 
בן  הטורבו-פרופ  מטוס  חזר 
ה-8 לטוס כרגיל בקווי החברה 
ורודוס,  רמון  התעופה  לנמלי 

ולשדה התעופה חיפה.
מישראייר נמסר בתגובה: 
שאירע  חריג  באירוע  "מדובר 
המ־ על  תחזוקה  עבודת  בעת 
ודווח  מתוחקר  האירוע  טוס. 
הראשי.  לחוקר  אמת  בזמן 
את  שמה  ישראייר  כי  יובהר 
נושא הבטיחות בראש מעייניה 
סכנה  נשקפה  לא  שלב  ובשום 

לצוות התחזוקה".

דובר צה"ל החדש נכנס אתמול לתפקידו
תת-אלוף הדי זילברמן נכנס לנעליו של דובר צה"ל היוצא תת-אלוף רונן מנליס 

מ‡: מ. יו„
הדי  תת-אלוף  החדש,  צה"ל  דובר 
בטקס  לתפקידו,  אתמול  נכנס  זילברמן, 
שנערך במחנה "אביב", במעמד ראש אגף 
ומפקדים  חליוה  אהרון  אלוף  המבצעים, 
נוספים. תת-אלוף זילברמן מחליף בתפ־
קידו את תת-אלוף רונן מנליס, אשר כיהן 

בתפקיד זה בשנתיים וחצי האחרונות.
רונן  תת-אלוף  היוצא,  צה"ל  דובר 
הניסיון  אף  "על  כי  בדבריו  אמר  מנליס 
המסורתית  התקשורת  אחרת  לטעון 
עדיין פה ולשמחתי היא חיה ובועטת. יש 

חופ־ עצמאית,  חזקה,  תקשורת  בישראל 
שית וטוב שכך. ישנה גם תחרות בין כלי 
התקשורת, ותחרות היא דבר בריא, אלא 
אם היא חוטאת למטרה. לעיתים עמדתי 
הכו־ אחר  המרדף  שבהם  פרסומים  בפני 
ידידי,  הדי  בדיוק.  הצורך  על  עלה  תרת 
את  להצעיד  הכלים  בידך  כי  ספק  לי  אין 
מערך הדוברות קדימה. זכור כי אתה דו־
ברו של צה"ל כולו, זכור כי התכונות הנ־
דרשות לדובר צה"ל אינן בהכרח היכרות 
עם תקשורת אלא היגיון בריא, שכל ישר 

וסט ערכים".

http://bit.ly/2lOc7EN-mwaxb-buba
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אירוע בטיחות חמור בנתב"ג:

מטוס הידרדר 
במהלך עבודות 

תחזוקה
מטוס של חברת ישראייר הידרדר במהלך 

עבודות תחזוקה שגרתיות ברחבת החניה ליד 
טרמינל 1 בנתב"ג, ונעצר רק לאחר שפגע 
בגנרטור קרקעי ◆ "היה מזל גדול", אמר 
עובד ששהה במקום. ישראייר חוקרת

מ‡: מ. יו„
חברת  של  נוסעים  מטוס 
 ATR-72 מדגם  ישראייר 
ימים  מספר  לפני  הידרדר 
שלושה  עד  כשניים  של  מרחק 
תח־ עבודות  במהלך  מטרים 
החניה  ברחבת  שגרתיות  זוקה 
עובדי   .1 לטרמינל  הסמוכה 
אונים  חסרי  עמדו  התחזוקה 
לאחר  רק  שנעצר  המטוס,  ליד 
שהיה  קרקעי  בגנרטור  שפגע 
ראשוני  מתחקיר  במקום. 
עלה  התעופה  חברת  שקיימה 
כי המטוס הידרדר למרות שב־
מעצורים  הוצבו  המטוס  גלגלי 

(צ'וקים).
המ־ של  החניה  "ברחבת 
טוסים תמיד יש בני אדם ורכבי 
תפעול", סיפר אחד מהעובדים 
במקום  ששהה  התעופה  בנמל 
המטוס  "אם  האירוע.  בעת 
הוא  בגנרטור  נעצר  היה  לא 

לכיוון  להידרדר  ממשיך  היה 
מטוס מטען שחנה כמה מטרים 
"היה  העובד,  לדברי  משם". 
מזל גדול, אירוע כזה יכול היה 
גם להסתיים בצורה הרבה יותר 

חמורה".
הושבת  התקרית  לאחר 
שבמה־ יממה,  למשך  המטוס 

צבע  תיקוני  כמה  עבר  לכה 
השבוע  בסוף  קלים.  ופחחות 
בן  הטורבו-פרופ  מטוס  חזר 
ה-8 לטוס כרגיל בקווי החברה 
ורודוס,  רמון  התעופה  לנמלי 

ולשדה התעופה חיפה.
מישראייר נמסר בתגובה: 
שאירע  חריג  באירוע  "מדובר 
המ־ על  תחזוקה  עבודת  בעת 
ודווח  מתוחקר  האירוע  טוס. 
הראשי.  לחוקר  אמת  בזמן 
את  שמה  ישראייר  כי  יובהר 
נושא הבטיחות בראש מעייניה 
סכנה  נשקפה  לא  שלב  ובשום 

לצוות התחזוקה".

דובר צה"ל החדש נכנס אתמול לתפקידו
תת-אלוף הדי זילברמן נכנס לנעליו של דובר צה"ל היוצא תת-אלוף רונן מנליס 

מ‡: מ. יו„
הדי  תת-אלוף  החדש,  צה"ל  דובר 
בטקס  לתפקידו,  אתמול  נכנס  זילברמן, 
שנערך במחנה "אביב", במעמד ראש אגף 
ומפקדים  חליוה  אהרון  אלוף  המבצעים, 
נוספים. תת-אלוף זילברמן מחליף בתפ־
קידו את תת-אלוף רונן מנליס, אשר כיהן 

בתפקיד זה בשנתיים וחצי האחרונות.
רונן  תת-אלוף  היוצא,  צה"ל  דובר 
הניסיון  אף  "על  כי  בדבריו  אמר  מנליס 
המסורתית  התקשורת  אחרת  לטעון 
עדיין פה ולשמחתי היא חיה ובועטת. יש 

חופ־ עצמאית,  חזקה,  תקשורת  בישראל 
שית וטוב שכך. ישנה גם תחרות בין כלי 
התקשורת, ותחרות היא דבר בריא, אלא 
אם היא חוטאת למטרה. לעיתים עמדתי 
הכו־ אחר  המרדף  שבהם  פרסומים  בפני 
ידידי,  הדי  בדיוק.  הצורך  על  עלה  תרת 
את  להצעיד  הכלים  בידך  כי  ספק  לי  אין 
מערך הדוברות קדימה. זכור כי אתה דו־
ברו של צה"ל כולו, זכור כי התכונות הנ־
דרשות לדובר צה"ל אינן בהכרח היכרות 
עם תקשורת אלא היגיון בריא, שכל ישר 

וסט ערכים".

http://bit.ly/2keEagu-mwaxb-rimon


יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019 12

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

40*8510

1

1

"

13יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

חיפה: פועל נמחץ למוות 
ממחרטה שנפלה עליו

מותו נקבע במקום ◆ מתחילת השנה נהרגו 34 בני אדם באתרי בנייה

מ‡: מ. יו„
את־ נהרג   50 כבן  פועל 
בחצר  עבודה  בתאונת  מול 
ההסתדרות  בשדרות  מפעל 
ראשונים  מפרטים  בחיפה. 
מנוף,  מפעיל  שהפועל,  עולה 

עליו.  שנפלה  ממחרטה  נמחץ 
בני   34 נהרגו  השנה  מתחילת 
ברחבי  בנייה  באתרי  אדם 

הארץ.
בכיר  חובש  מזור,  איתי 
למ־ שהוזעק  אדום  דוד  ממגן 

סמוך  ״  סיפר:  האירוע  קום 
שכב   50 כבן  גבר  למפעל 
מחוסר הכרה, עם חבלת ראש 
סימני  ללא  היה  הוא  קשה. 
נותר  לא  ולפרמדיקים  חיים, 

אלא לקבוע את מותו״.

נצחון דיפלומטי ישראלי:

נדחתה בקשת 
הפלסטינים להצטרף 

לאיגוד הדואר העולמי 
56 מדינות תמכו בבקשה. 7 מדינות התנגדו. 23 נמנעו. 106 לא 

השיבו ולכן נספרות כנמנעות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפלס־ הגישו  השנה 
להצ־ רשמית  בקשה  טינים 
העולמי  הדואר  לאיגוד  טרף 
UPU.  בקשתם הפלסטינית 
הצלי־ שלא  לאחר  נדחתה 
הנדרש  הרוב  את  להשיג  חו 

לאישורה.
ההצט־ כי  לציין  חשוב 
מדינות  של   UPU-ל רפות 
אוטו־ היא  באו״ם  חברות 
המדינות  כל  ולכן  מטית 
כללי  עפ״י  בו.  חברות   (192)
״מדי־ של  הצטרפות  הארגון 
באו״ם״  חברה  שאיננה  נה 
הח־ של 2/3  תמיכה  מחייבת 

מדינות.   128 כלומר  ברות, 
הבקשה הפלסטינית להצטרף 
החברות  למדינות  נשלחה 
להן  וניתנו  אפריל  בתחילת 
מדינות  להשיב.  חודשים   4
נחש־ לבקשה  משיבות  שלא 

בות לנמנעות.
הפעיל  החוץ  משרד 
החב־ המדינות  מול  קמפיין 
מהפלס־ שמנע  בארגון  רות 
הנד־ הרוב  את  להשיג  טינים 

רש להצטרפות.
הרשמיות:  התוצאות 
 7 בבקשה.  תמכו  מדינות   56
נמנעו.   23 התנגדו.  מדינות 
נספרות  ולכן  השיבו  לא   106

כנמנעות.
השיגו  הפלסטינים 
מהקולות  ממחצית  פחות 
שהיו דרושים להם כדי להת־
קבל, ועל כן בקשתם נדחתה.

כ"ץ  ישראל  החוץ  שר 
הפ־ הבקשה  דחיית  על  בירך 
מטרתם  כי  והדגיש  לסטינית 
הפלסטינים  של  האמיתית 
בינ"ל  לארגונים  בהצטרפות 
היא לעקוף את הצורך לחדש 
את המו״מ עם ישראל,  ולה־
להסיט  כדי  בחברות  שתמש 
של  המקצועי  היום  סדר  את 
את  ולתקןף  הארגונים  אותם 

8510*40ישראל. לא נאפשר זאת!".

1

1

"

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


13יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

חיפה: פועל נמחץ למוות 
ממחרטה שנפלה עליו

מותו נקבע במקום ◆ מתחילת השנה נהרגו 34 בני אדם באתרי בנייה

מ‡: מ. יו„
את־ נהרג   50 כבן  פועל 
בחצר  עבודה  בתאונת  מול 
ההסתדרות  בשדרות  מפעל 
ראשונים  מפרטים  בחיפה. 
מנוף,  מפעיל  שהפועל,  עולה 

עליו.  שנפלה  ממחרטה  נמחץ 
בני   34 נהרגו  השנה  מתחילת 
ברחבי  בנייה  באתרי  אדם 

הארץ.
בכיר  חובש  מזור,  איתי 
למ־ שהוזעק  אדום  דוד  ממגן 

סמוך  ״  סיפר:  האירוע  קום 
שכב   50 כבן  גבר  למפעל 
מחוסר הכרה, עם חבלת ראש 
סימני  ללא  היה  הוא  קשה. 
נותר  לא  ולפרמדיקים  חיים, 

אלא לקבוע את מותו״.

נצחון דיפלומטי ישראלי:

נדחתה בקשת 
הפלסטינים להצטרף 

לאיגוד הדואר העולמי 
56 מדינות תמכו בבקשה. 7 מדינות התנגדו. 23 נמנעו. 106 לא 

השיבו ולכן נספרות כנמנעות

מ‡: יר‡ל לבי‡
הפלס־ הגישו  השנה 
להצ־ רשמית  בקשה  טינים 
העולמי  הדואר  לאיגוד  טרף 
UPU.  בקשתם הפלסטינית 
הצלי־ שלא  לאחר  נדחתה 
הנדרש  הרוב  את  להשיג  חו 

לאישורה.
ההצט־ כי  לציין  חשוב 
מדינות  של   UPU-ל רפות 
אוטו־ היא  באו״ם  חברות 
המדינות  כל  ולכן  מטית 
כללי  עפ״י  בו.  חברות   (192)
״מדי־ של  הצטרפות  הארגון 
באו״ם״  חברה  שאיננה  נה 
הח־ של 2/3  תמיכה  מחייבת 

מדינות.   128 כלומר  ברות, 
הבקשה הפלסטינית להצטרף 
החברות  למדינות  נשלחה 
להן  וניתנו  אפריל  בתחילת 
מדינות  להשיב.  חודשים   4
נחש־ לבקשה  משיבות  שלא 

בות לנמנעות.
הפעיל  החוץ  משרד 
החב־ המדינות  מול  קמפיין 
מהפלס־ שמנע  בארגון  רות 
הנד־ הרוב  את  להשיג  טינים 

רש להצטרפות.
הרשמיות:  התוצאות 
 7 בבקשה.  תמכו  מדינות   56
נמנעו.   23 התנגדו.  מדינות 
נספרות  ולכן  השיבו  לא   106

כנמנעות.
השיגו  הפלסטינים 
מהקולות  ממחצית  פחות 
שהיו דרושים להם כדי להת־
קבל, ועל כן בקשתם נדחתה.

כ"ץ  ישראל  החוץ  שר 
הפ־ הבקשה  דחיית  על  בירך 
מטרתם  כי  והדגיש  לסטינית 
הפלסטינים  של  האמיתית 
בינ"ל  לארגונים  בהצטרפות 
היא לעקוף את הצורך לחדש 
את המו״מ עם ישראל,  ולה־
להסיט  כדי  בחברות  שתמש 
של  המקצועי  היום  סדר  את 
את  ולתקןף  הארגונים  אותם 
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בהשתתפות שר התורה: 

מאות רבנים נאספו לקראת הבחירות
מ‡: יר‡ל לבי‡

ראש  מרן  של  מדרשו  בבית  בכינוס 
מרן  בהשתתפות  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה 
ומאות  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
רבנים מרחבי הארץ, נשאו דברים הגר"ש רו־
זנברג, הגרש"צ רוזנבלט, הגר"י סילמן, הגר"י 

גנס והגר"י אפרתי.
הע־ לפני  עמד  בפתיחה  תהילים  פרקי 
בא־ הספרדיות  קהילות  רב  כהן  הגר"ש  מוד 

לעד.
הקהילות  רבני  בכינוס  השתתפו  עוד 
הגר"ג  ומרן  קניבסקי  הגר"ח  מרן  בראשות 
אשר,  יעקב  ח"כ  גפני,  משה  ח"כ  אדלשטיין 
ר"ע ב"ב אברהם רובינשטיין, מנהל המחלקה 

המונציפלית וסגר"ע ב"ב מנחם שפירא.
הגר"א  גלאי,  הגר"ש  דברים  נשאו  עוד 
קורנפלד מבית שמש וכן השתתפו ח"כ יצחק 

פינדרוס, סגר"ע ביתר דוד זלץ.
עוד נשאו דברים בכינוס רבני הקהילות 

נעצר פורץ סדרתי לישיבות בירושלים 

השוטרים עצרו אותו לחקירה 
לאחר שניסה להימלט מהשוטרים

מ‡: יר‡ל לבי‡

משטרת ישראל מנהלת מזה כשבועיים 
התפרצות  מקרי   2 בעקבות  סמויה  חקירה 
לישיבות באזור שכונת גבעת שאול שבירוש־

לים, במהלכן נגנבו סכומי כסף שונים וחפצים 
השייכים לתלמידים.

ואיסוף  החקירה  התקדמות  עם 
המשט־ חוקרי  הצליחו  והראיות,  הממצאים 

 16 – ה  כבן  החשוד  של  זהותו  את  לאתר  רה 
(ירושלים) ועצרו אותו אתמול לחקירה לאחר 
להתפר־ בחשד  מהשוטרים,  להימלט  שניסה 

צות במטרה לבצע עבירה.

 10%
12.9*

*

12.9*

02-997-40-50
all@allgift4u.com

| WWW.ALLGIFT4U.COM052-767-7270

תבחרו בתקשורת נכונה

לי־ מנסים  כולם  הגורלית,  המערכה  לפני  רגע  אנחנו  כאשר  היום, 

צור ערוצי תקשורת ללב הבוחרים, בחרתי להקדיש את הטור היומי 

בגישת  אישית  בין  לאינטראקציה  כדרך  תקשורת,  ערוצי  ל 3  שלנו 

הקאוצ'ינג. ישנם שלושה ערוצי תקשורת באמצעותם אנו מתקשרים 

עם הזולת, כל פעם בהתאם לצורך, בהתאם למה שאנו חושבים שמ־

תאים לסיטואציה בה אנו נמצאים. הערוץ הראשון, הוא ערוץ האג־

ללא  האישים,  והרצונות  הצרכים  על  נחרצת  עמידה  פרושו,  רסיבי, 

התחשבות באלו של הזולת. ערוץ זה נחשב ליותר תוקפני, סגנון זה 

מכיל בתוכו תת ערוץ הנקרא "סגנון אגרסיבי- פסיבי" המאופיין בה־

תנהגות פסיבית הכוללת למשל, הפסקת תקשורת עם אדם מסוים, 

אומנם סגנון זה מסייע לאדם להשיג את מטרותיו, אך השאלה היא 

- המחיר, אלו עוד מחירים הוא משלם בהתחשב בסגנון התקשורת 

הזו? האם סגנון זה מסייע לו להשיג את מטרותיו? 

ישנו את הערוץ הפאסיבי, סגנון זה מבוסס על ותרנות (לא בהכרח 

בריאה) והימנעות מביטוי ואי עמידה על עקרונות וזכויות, סגנון זה 

מאפשר להימנע מחיכוכים ומריבות, אך  לרוב לא יגרום לאדם לה־

שיג את מטרותיו, בנוסף בדרך כלל לא יעורר עניין והערכה בסביבתו. 

היא  במילון  הגדרתו  האסרטיבי,   הערוץ  נקרא  השלישי  הערוץ 

שאנ־ כך  ובנחישות,  בבהירות  ורגשותיך  דעתך  את  לבטא  "היכולת 

שים יקשיבו לך, יבינו אותך, ויענו לרצונותיך" במילים יותר מפור־

טות ומוסברות, אסרטיביות היא היכולת לדעת מה ישכנע את האדם 

להעז  נצרך,  מלחוש  לחשוש  לא  היא  אסרטיביות  לך,  לעזור  שמולך 

לבקש, להעז להיות "פגיע". במקרה שבפעם הראשונה, האדם אומר 

כדי  וזאת  לזולתו  מתחת  האדם "מתכופף"  האסרטיבית  בגישה  לא, 

לתת לשני את התחושה שהוא זה שנותן לך ללא שכפית עליו, אך עם 

תסביר  משהוא,  רוצה  אתה  כאשר  עליך,  לדרוך  לשני  לתת  לא  זאת 

לשני מה אתה רוצה ולא פחות חשוב (ואולי יותר חשוב אפילו) למה 

אתה רוצה את מה שאתה רוצה. אנשים לא אוהבים להרגיש מנוצלים, 

נקודה. אך ברגע שאתה משלב את הבקשה עם הסבר רציונלי, מדוע 

אתה רוצה? איך זה יוכל לעזור לך? אנשים נרתמים לעזור, כי אנשים 

בטבעם אוהבים לעזור.

גם בתורתנו הקדושה אנו רואים את שלושת ערוצי התקשורת הללו, 

אנו רואים זאת בפרשת הוצאת המים מהסלע, ישנו את הערוץ האג־

רסיבי - המטה, ישנו את הערוץ הפסיבי - לדבר ומה שיקרה יקרה. 

וישנו את הערוץ האסרטיבי – "ודברתם אל הסלע", כאן לדבר, הכוונה 

היא, להסביר את עצמנו, לתת לשני את האופציה, להיות נחמד ולתת, 

לכן היה כל כך חשוב להקב"ה שעם ישראל יראה את המטה, ועדיין 

שמשה "ידבר"- יסביר לסלע, וכך אפילו סלע יוציא מים. 

חשוב להדגיש ניתן להשתמש בכל אחד מערוצי ההידברות והתק־

שורת, שום ערוץ איננו פסול, אך אנו צריכים לבדוק את המכלול של 

"מחברת  בכותרת  עליה  נכתוב  נייר,  מחברת  ניקח  בואו  התוצאות.  

אסרטיביות", נרשום לעצמנו מידי יום שני מקרים, בהם נקטנו בגישה 

בקבוק  לי  להעביר  מחבר  לבקש  באיך  להתחיל  יכול  זה  אסרטיבית, 

במ־ העלאה  שלי,  העבודה  ממנהל  לבקש  איך  לחילופין  או  שתיה, 

שכורת. כך כאשר במשך תקופה, תשומת לבנו תהא בדגש על נושא 

זה, נוכל בסיעתא דשמיא, לכוונן את עצמנו על הערוץ הנכון שיביא 

אותנו אל מטרותינו בסיעתא דשמיא, אמן.

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
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חשד: 

תעשיית שחיתות 
בתקציבי החינוך במועצת 

אל קאסום
מועצת אל קאסום השביתה אלפי תלמידים ועתרה נגד משרד החינוך 
בטענה לאפליה תקציבית ◆ תשובת המדינה לבית המשפט חושפת אי 

סדרים חמורים ממנה עולה חשש למעילה בעשרות מיליוני ש"ח בשנה - 
על חשבון הילדים. תנועת רגבים: נדרשת חקירה ביחידה 433

מ‡: יר‡ל לבי‡
מועצת אל קאסום השביתה 
את פתיחת שנת הלימודים ברחבי 
כ-17,000  לומדים  בה  המועצה, 
החי־ משרד  כי  בטענה  תלמידים, 
נוך מונע ממנה תקציבים, וניהלה 
קמפיין חריף נגד המדינה בטענות 
שכעת  אלא  וגזענות,  לאפליה 
עצר  החינוך  משרד  כי  מתברר 
בע־ למועצה  תקציביות  העברות 
הכללי  החשב  של  ביקורת  קבות 
במשרד האוצר ממנה עולה חשש 
של  בהיקף  כספיים  סדרים  לאי 

עשרות מליונים.
המדי־ עם  הסכם  פי  על 
והמועצה  קאסום  אל  מועצת  נה, 
מדבר,  נווה  השכנה,  הבדואית 
לעשרות  חינוך  שירותי  מעניקות 
בפזורה  המתגוררים  ילדים  אלפי 
ולשם  חוקית,  הבלתי  הבדואית 
כך מקבלות תקציבי עתק לחינוך, 
מיליון  כ-120  של  תקציב  לצד 
שקלים בשנה, לכל מועצה, עבור 
הסעת התלמידים מהפזורה לבתי 

הספר.
עתרה  קאסום  אל  מועצת 
בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
שבע נגד משרד החינוך, והובילה 
לאפליה  הטוען  ציבורי  קמפיין 
המדי־ שמתשובת  אלא  וגזענות. 

כי  המדינה  הסבירה  לעתירה,  נה 
לאחר  נוספים  תקציבים  השהתה 
תקציביים  סדרים  אי  שחשפה 
בס־ המועצה  בהתנהלות  חמורים 
כומים של עשרות מיליוני שקלים 
בשנה, מתקציבי החינוך, מתקציב 
חשבון  על  הספר,  לבתי  הבינוי 
שימוש  ולצד  ההסעות,  תקציב 

בחשבוניות מזויפות.
על פי נתוני החשבות, ישנו 
מהיקף  למועצה  רווח  כ%20- 
קרי  בפועל,  בוצעו  שלא  הסעות 
הצי־ מהקופה  ש''ח  מיליון  כ-20 
שעברה  השנה  "במהלך  בורית. 
החי־ משרד  מטעם  בקרה  בוצעה 
והחינוך  ההיסעים  מערך  על  נוך 
אל- האזורית  במועצה  בכללותו 
חמורים  ליקויים  והתגלו  קסום 
הכוללים: תשלום על הסעות שלא 
מספר  העלאת  בפועל,  התבצעו 
משמעותי  באופן  חורג  נוסעים 
מההיסעים,  רווח  יצירת  לטובת 
החינוך  בהיסעי  מלווים  היעדר 
המיוחד על אף שתוקצבו", נכתב 

בתגובת המדינה.
פור־ בלתי  החינוך  בתקציב 
מלי בהיקף של 3 מיליון ₪ בשנה 
הפזורה,  לילדי  פעילויות,  לטובת 
 ₪ אלף  כ-480  בתשע''ז  נוצלו 
בלבד. המדינה מציינת כי "בקרה 

חשפה  זה  תקציב  על  שנעשתה 
ליקויים חמורים בשימוש בכסף".

בעקבות  דבר,  של  בסופו 
החי־ מערכת  והשבתת  העתירה 
המועצה  עם  המדינה  הגיעה  נוך, 
לסיכום ביניים לפיו המדינה תע־
ביר כעת תקציב נוסף של 7 מיליון 
הקרובה,  השנה  במהלך  שקלים, 
לצד משא ומתן על יתר התקצוב 

שהושהה.
אומרים  רגבים  בתנועת 
עולה  המדינה  בתגובה: "מתגובת 
חשש כי מדובר כאן בקצה קרחון 
גניבת  של  שלמה  תעשייה  של 
כספי ציבור והעברתם למקורבים, 
תוך שימוש ציני ברווחת התלמי־
כס־ של  לסחטנות  בדרישה  דים, 
כה חמורה  פים נוספים. שחיתות 
בכל רשות מקומית אחרת, היתה 
מרעידה את אמות הסיפים. נדר־
שת חקירה מקיפה ביחידה למני־

עת פשיעה כלכלית 433".
ביקורת  מותחים  בתנועה 
"בעזות  המדינה.  התנהלות  על 
אל  מועצת  רגילה,  בלתי  מצח 
הכפשה  קמפיין  ניהלה  קאסום 
התלמידים.  של  גבם  על  שיקרי, 
המדינה היתה צריכה להגיב ולח־
בזמן  האמיתית  התמונה  את  שוף 

אמת".

עלונים אנטישמיים הונחו 
על דלתות בשכונה יהודית

מ‡: יר‡ל לבי‡

אינדיאנה  אינדיאנפוליס, 
אינדיאנפוליס  במשטרת   –
פליירים  של  הצבתם  כי  נמסר 
יהודית  בשכונה  אנטישמיים 

נחקרת כפשע שנאה.
הקהילה  יחסי  מועצת 
באינדיאנפוליס  היהודית 
שהעלונים  בהצהרה  מסרה 
על  שישי  יום  בבוקר  התגלו 

דלתות בצד הצפוני של העיר.
המשט־ ולא  המועצה  לא 
רה פרסמו פרטים על מה שהיה 
אומרים  במועצה  בעלונים. 
לספק  הסכימה  המשטרה  כי 

סיורים נוספים באזור.

בכירים מתעשיית 
הביטחון העולמית 
מבקרים בישראל

בכירים מתעשיית הביטחון העולמית מבקרים השבוע בארץ 

מ‡: יר‡ל לבי‡
לרא־ מתקיים  השבוע 
חדשני  אירוע  בארץ,  שונה 
דאטה  הביג  מיצוי  בתחום 
לשימושי  מלאכותית  ובינה 
 FUTURE – ביטחון המולדת
בהובלת   –  SECURITY
הכ־ במשרד  חוץ  סחר  מינהל 
היצוא  מכון  והתעשייה,  לכלה 
 Rise by-ו SOSA ובשיתוף

.Barclays
בטכנו־ הרב  הניסיון 
ומו"פ  ביטחוניות  לוגיות 
ישראל  מדינת  את  הפכו 
בעולם  חדשני   HUBל מזמן 
מולדת).  (ביטחון    HLS-ה
ות־  (AI) המלאכותית  הבינה 
חום הניתוח ומיצוי ביג דאטה, 
ומ־ שמשנות  טכנולוגיות  הינן 
חדשים  עולם  סדרי  כתיבות 
הישראלי   HLS-ה בעולם 

והעולמי.
חברות  האירוע  במהלך 
בתחומן  מובילות  ישראליות 
יציגו את מוצריהם ופיתוחיהם 
הביטחוני  לשוק  המיועדים 

הבינלאומי.
חלק  לוקחים  באירוע 
הפ־ מהתעשייה  נציגים  כ-70 
הבינלאומית  והציבורית  רטית 
אנ־ ובהם:  מגוונים  משווקים 
הודו,  ספרד,  גרמניה,  גליה, 
דרום-קוריאה,  סינגפור,  יפן, 
מקסיקו, ברזיל, איטליה, קניה 

ורומניה.
מעורר  הייחודי  האירוע 
ובין  העולם  ברחבי  רב  עניין 
שתי  ישנן  שתגענה  המשלחות 
מהודו  מיוחדות  משלחות 
כ-30  בת  משלחת  ומרומניה; 
האנרגיה  מחברות  משתתפים 
מהפיקוח  ברומניה,  המובילות 
הבי־ ומובילי  הרומני  האווירי 
תגיע  בנוסף,  הרומניים.  טחון 
הנס־ בהובלת  הודית  משלחת 
משרד  של  הכלכליות  פחויות 
במומבאי  והתעשייה  הכלכלה 
לשכת בליווי  ובניו-דלהי 
 FICCI ׁ  (The Federation
 of Indian Chambers
 of Commerce and
חברות  כ-12  עם   (Industry

ביטחון ואינטגרטורים הודים.

גדי אריאלי, מנכ"ל מכון 
הראשונה  הפעם  "זו  היצוא: 
אירוע  בישראל  שמתקיים 
טכנולוגיות  החושף  בינלאומי 
וחדשניות  ישראלית  אבטחה 
(בינה   AI פתרונות  ומציג 
בי־  Big Data-ו מלאכותית) 

וניתוח   AI טכניקות טחוניים. 
כל  להתפתח  ממשיכות  מידע 
ביצועי  את  משפרות  הזמן, 
הגנה  ומאפשרות  האבטחה 
פשיעה  מאיומים,  יותר  טובה 

ותאונות.
רבים,  לתחומים  בדומה 
מובילה  הישראלית  התעשייה 
טכנולו־ בפיתוח  משמעותית 
ומקבלי  מולדת  ביטחון  גיות 
הביטחוני  בעולם  ההחלטות 
לעצמם  להרשות  יכולים  לא 
היש־ מהפיתוחים  להתעלם 
כללי  את  המשנים  ראלים 
עוד  מהווה  הביקור  המשחק. 
גשר חשוב ליצירת הזדמנויות 
ימשיך  היצוא  ומכון  עסקיות 
ישראליות  לחברות  לסייע 
בבניית קשרים עסקיים מעבר 

לים".

מרן ראש הישיבה: 
"לפנינו הסתה נוראה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
מרן ראש הישיבה הגר"ג 
מאות  בפני  במשא  אדלשטיין 
רבני הקהילות התבטא בדאגה: 

נוראה  הסתה  לפנינו  "עומדת 
בפרהסיה,  שבת  חילול  על 
גיור, גזירות על עולם הישיבות 
הטהור,  החינוך  על  והכוללים, 

בית יעקב והחינוך העצמאי

הישיבה  ראש  קרא  ולכן, 
כי יש מחוייבות כל אחד להצ־
ביע ג' ועל רבני הקהילות שיש 
לדבר  בקהילות  השפעה  להם 

על זה ולעורר הציבור לזה".

mailto:ratzcazvi@gmail.com
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

חשד: 

תעשיית שחיתות 
בתקציבי החינוך במועצת 

אל קאסום
מועצת אל קאסום השביתה אלפי תלמידים ועתרה נגד משרד החינוך 
בטענה לאפליה תקציבית ◆ תשובת המדינה לבית המשפט חושפת אי 

סדרים חמורים ממנה עולה חשש למעילה בעשרות מיליוני ש"ח בשנה - 
על חשבון הילדים. תנועת רגבים: נדרשת חקירה ביחידה 433

מ‡: יר‡ל לבי‡
מועצת אל קאסום השביתה 
את פתיחת שנת הלימודים ברחבי 
כ-17,000  לומדים  בה  המועצה, 
החי־ משרד  כי  בטענה  תלמידים, 
נוך מונע ממנה תקציבים, וניהלה 
קמפיין חריף נגד המדינה בטענות 
שכעת  אלא  וגזענות,  לאפליה 
עצר  החינוך  משרד  כי  מתברר 
בע־ למועצה  תקציביות  העברות 
הכללי  החשב  של  ביקורת  קבות 
במשרד האוצר ממנה עולה חשש 
של  בהיקף  כספיים  סדרים  לאי 

עשרות מליונים.
המדי־ עם  הסכם  פי  על 
והמועצה  קאסום  אל  מועצת  נה, 
מדבר,  נווה  השכנה,  הבדואית 
לעשרות  חינוך  שירותי  מעניקות 
בפזורה  המתגוררים  ילדים  אלפי 
ולשם  חוקית,  הבלתי  הבדואית 
כך מקבלות תקציבי עתק לחינוך, 
מיליון  כ-120  של  תקציב  לצד 
שקלים בשנה, לכל מועצה, עבור 
הסעת התלמידים מהפזורה לבתי 

הספר.
עתרה  קאסום  אל  מועצת 
בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
שבע נגד משרד החינוך, והובילה 
לאפליה  הטוען  ציבורי  קמפיין 
המדי־ שמתשובת  אלא  וגזענות. 

כי  המדינה  הסבירה  לעתירה,  נה 
לאחר  נוספים  תקציבים  השהתה 
תקציביים  סדרים  אי  שחשפה 
בס־ המועצה  בהתנהלות  חמורים 
כומים של עשרות מיליוני שקלים 
בשנה, מתקציבי החינוך, מתקציב 
חשבון  על  הספר,  לבתי  הבינוי 
שימוש  ולצד  ההסעות,  תקציב 

בחשבוניות מזויפות.
על פי נתוני החשבות, ישנו 
מהיקף  למועצה  רווח  כ%20- 
קרי  בפועל,  בוצעו  שלא  הסעות 
הצי־ מהקופה  ש''ח  מיליון  כ-20 
שעברה  השנה  "במהלך  בורית. 
החי־ משרד  מטעם  בקרה  בוצעה 
והחינוך  ההיסעים  מערך  על  נוך 
אל- האזורית  במועצה  בכללותו 

חמורים  ליקויים  והתגלו  קסום 
הכוללים: תשלום על הסעות שלא 
מספר  העלאת  בפועל,  התבצעו 
משמעותי  באופן  חורג  נוסעים 
מההיסעים,  רווח  יצירת  לטובת 
החינוך  בהיסעי  מלווים  היעדר 
המיוחד על אף שתוקצבו", נכתב 

בתגובת המדינה.
פור־ בלתי  החינוך  בתקציב 
מלי בהיקף של 3 מיליון ₪ בשנה 
הפזורה,  לילדי  פעילויות,  לטובת 
 ₪ אלף  כ-480  בתשע''ז  נוצלו 
בלבד. המדינה מציינת כי "בקרה 

חשפה  זה  תקציב  על  שנעשתה 
ליקויים חמורים בשימוש בכסף".

בעקבות  דבר,  של  בסופו 
החי־ מערכת  והשבתת  העתירה 
המועצה  עם  המדינה  הגיעה  נוך, 
לסיכום ביניים לפיו המדינה תע־
ביר כעת תקציב נוסף של 7 מיליון 
הקרובה,  השנה  במהלך  שקלים, 
לצד משא ומתן על יתר התקצוב 

שהושהה.
אומרים  רגבים  בתנועת 
עולה  המדינה  בתגובה: "מתגובת 
חשש כי מדובר כאן בקצה קרחון 
גניבת  של  שלמה  תעשייה  של 
כספי ציבור והעברתם למקורבים, 
תוך שימוש ציני ברווחת התלמי־
כס־ של  לסחטנות  בדרישה  דים, 
כה חמורה  פים נוספים. שחיתות 
בכל רשות מקומית אחרת, היתה 
מרעידה את אמות הסיפים. נדר־
שת חקירה מקיפה ביחידה למני־

עת פשיעה כלכלית 433".
ביקורת  מותחים  בתנועה 
"בעזות  המדינה.  התנהלות  על 
אל  מועצת  רגילה,  בלתי  מצח 
הכפשה  קמפיין  ניהלה  קאסום 
התלמידים.  של  גבם  על  שיקרי, 
המדינה היתה צריכה להגיב ולח־
בזמן  האמיתית  התמונה  את  שוף 

אמת".

עלונים אנטישמיים הונחו 
על דלתות בשכונה יהודית

מ‡: יר‡ל לבי‡

אינדיאנה  אינדיאנפוליס, 
אינדיאנפוליס  במשטרת   –
פליירים  של  הצבתם  כי  נמסר 
יהודית  בשכונה  אנטישמיים 

נחקרת כפשע שנאה.
הקהילה  יחסי  מועצת 
באינדיאנפוליס  היהודית 
שהעלונים  בהצהרה  מסרה 
על  שישי  יום  בבוקר  התגלו 

דלתות בצד הצפוני של העיר.
המשט־ ולא  המועצה  לא 
רה פרסמו פרטים על מה שהיה 
אומרים  במועצה  בעלונים. 
לספק  הסכימה  המשטרה  כי 

סיורים נוספים באזור.

בכירים מתעשיית 
הביטחון העולמית 
מבקרים בישראל

בכירים מתעשיית הביטחון העולמית מבקרים השבוע בארץ 

מ‡: יר‡ל לבי‡
לרא־ מתקיים  השבוע 

חדשני  אירוע  בארץ,  שונה 
דאטה  הביג  מיצוי  בתחום 
לשימושי  מלאכותית  ובינה 
 FUTURE – ביטחון המולדת
בהובלת   –  SECURITY
הכ־ במשרד  חוץ  סחר  מינהל 
היצוא  מכון  והתעשייה,  לכלה 
 Rise by-ו SOSA ובשיתוף

.Barclays
בטכנו־ הרב  הניסיון 
ומו"פ  ביטחוניות  לוגיות 
ישראל  מדינת  את  הפכו 
בעולם  חדשני   HUBל מזמן 
מולדת).  (ביטחון    HLS-ה
ות־  (AI) המלאכותית  הבינה 
חום הניתוח ומיצוי ביג דאטה, 
ומ־ שמשנות  טכנולוגיות  הינן 
חדשים  עולם  סדרי  כתיבות 
הישראלי   HLS-ה בעולם 

והעולמי.
חברות  האירוע  במהלך 
בתחומן  מובילות  ישראליות 
יציגו את מוצריהם ופיתוחיהם 
הביטחוני  לשוק  המיועדים 

הבינלאומי.
חלק  לוקחים  באירוע 
הפ־ מהתעשייה  נציגים  כ-70 
הבינלאומית  והציבורית  רטית 
אנ־ ובהם:  מגוונים  משווקים 
הודו,  ספרד,  גרמניה,  גליה, 
דרום-קוריאה,  סינגפור,  יפן, 
מקסיקו, ברזיל, איטליה, קניה 

ורומניה.
מעורר  הייחודי  האירוע 
ובין  העולם  ברחבי  רב  עניין 
שתי  ישנן  שתגענה  המשלחות 
מהודו  מיוחדות  משלחות 
כ-30  בת  משלחת  ומרומניה; 
האנרגיה  מחברות  משתתפים 
מהפיקוח  ברומניה,  המובילות 
הבי־ ומובילי  הרומני  האווירי 
תגיע  בנוסף,  הרומניים.  טחון 
הנס־ בהובלת  הודית  משלחת 
משרד  של  הכלכליות  פחויות 
במומבאי  והתעשייה  הכלכלה 
לשכת בליווי  ובניו-דלהי 
 FICCI ׁ  (The Federation
 of Indian Chambers
 of Commerce and
חברות  כ-12  עם   (Industry

ביטחון ואינטגרטורים הודים.

גדי אריאלי, מנכ"ל מכון 
הראשונה  הפעם  "זו  היצוא: 
אירוע  בישראל  שמתקיים 
טכנולוגיות  החושף  בינלאומי 
וחדשניות  ישראלית  אבטחה 
(בינה   AI פתרונות  ומציג 
בי־  Big Data-ו מלאכותית) 

וניתוח   AI טכניקות טחוניים. 
כל  להתפתח  ממשיכות  מידע 
ביצועי  את  משפרות  הזמן, 
הגנה  ומאפשרות  האבטחה 
פשיעה  מאיומים,  יותר  טובה 

ותאונות.
רבים,  לתחומים  בדומה 
מובילה  הישראלית  התעשייה 
טכנולו־ בפיתוח  משמעותית 
ומקבלי  מולדת  ביטחון  גיות 
הביטחוני  בעולם  ההחלטות 
לעצמם  להרשות  יכולים  לא 
היש־ מהפיתוחים  להתעלם 
כללי  את  המשנים  ראלים 
עוד  מהווה  הביקור  המשחק. 
גשר חשוב ליצירת הזדמנויות 
ימשיך  היצוא  ומכון  עסקיות 
ישראליות  לחברות  לסייע 
בבניית קשרים עסקיים מעבר 

לים".

מרן ראש הישיבה: 
"לפנינו הסתה נוראה"

מ‡: יר‡ל לבי‡
מרן ראש הישיבה הגר"ג 
מאות  בפני  במשא  אדלשטיין 
רבני הקהילות התבטא בדאגה: 

נוראה  הסתה  לפנינו  "עומדת 
בפרהסיה,  שבת  חילול  על 
גיור, גזירות על עולם הישיבות 
הטהור,  החינוך  על  והכוללים, 

בית יעקב והחינוך העצמאי

הישיבה  ראש  קרא  ולכן, 
כי יש מחוייבות כל אחד להצ־
ביע ג' ועל רבני הקהילות שיש 
לדבר  בקהילות  השפעה  להם 

על זה ולעורר הציבור לזה".
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זוהו שרידי גופת אברהם 
מצליח ז"ל מאסון התרסקות 

המטוס באתיופיה
בתאונה נספו שני ישראלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בהמשך להתרסקות מטוס 
ב-10.3.19  איירלנס  אתיופיה 
לק־ והובאו  זוהו  כחודש  לפני 
המנוח  של  גופתו  שרידי  בורה 
התבש־ וכעת  ז"ל.  ראם  שמעון 
של  גופתו  שרידי  זיהוי  על  רנו 
הישראלי השני אבי מצליח ז"ל.

המ־ התרסקות  עם  מיד 
צוות  זק"א  ארגון  הוציא  טוס, 
ראש  של  באישורו  מתנדבים 
ההת־ בזירת  שפעלו  הממשלה 
ימים  במשך  באתיופיה  רסקות 
ובת־ סיזיפית  בעבודה  רבים 
ובאיסוף  באיתור  קשים,  נאים 
בר־ שהתפזרו  ממצאים  אלפי 
דיוס גדול ובמכתש בעומק של 

עשרות מטרים, שנוצר כתוצאה 
שה־ המטוס  של  מהתרסקות 
 600 כ-  של  במהירות  תרסק 

קמ"ש.
הראשי  הרב  הראשל"צ 
לישראל הגאון הרב יצחק יוסף 
כל  את  ההלכתי  בפן  שליווה 
הב־ על  עודכן  הזיהוי,  תהליך 

שורה הטובה.

צב שנמצא פצוע הוחזר לים
צב הים סער שנמצא פגוע מול חופי אשקלון על ידי השיטור הימי 

וטופל במרכז להצלת צבי ים הושב לטבע

מ‡ פ. יוחנן
של  הימי  השיטור  יחידת 
פקחי  עם  יחד  ישראל  משטרת 
הטבע  רשות  של  הימית  היחידה 
לטבע  חזרה  שחררו  והגנים 
צב  אשקלון,  חוף  מול  הים  בלב 
במרכז  ושוקם  שטופל  פגוע  ים 
הארצי להצלת צבי ים של רשות 

הטבע והגנים.
הצב,  של  ההצלה  סיפור 
כש־ לפני  החל  סער,  לשם  שזכה 
לושה חודשים עם העברת דיווח 
ליחידת  וערני  אכפתי  אזרח  של 
פצוע  ים  צב  על  הימי  השיטור 
ים.  בלב  המים  פני  על  שנמצא 
לאזור  הוזעקו  הדיווח  בעקבות 
של  הימי  השיטור  יחידת  שוטרי 
משטרת ישראל ואלו איתרו אותו 
כשהוא מסובך ברשת דייג גדולה 
השוטרים  ובתנועתו.  בו  הפוגעת 
מיהרו להעמיס את הצב לסירתם 
למ־ מהיר  באופן  שיועבר  ודאגו 
רשות  של  ים  לצבי  ההצלה  רכז 
הטבע והגנים לטובת מתן טיפול 

מקצועי.
ההצלה  למרכז  הגיע  הצב 
הארצי להצלת צבי ים של רשות 
שה־ שבמכמורת  והגנים  הטבע 
קטועה  כבר  של  הקדמית  גפה 

של  רבה  בכמות  מכוסה  וגופו 
טפילים, דבר המעיד על כך שצף 
זמן רב על פני המים באופן מסכן 
חיים. במרכז הארצי להצלת צבי 
ים ערכו לו סדרת בדיקות וטיפול 
הש־ לרבות  חיים  מציל  מקצועי 
נמרץ.  טיפול  בחדר  וטיפול  גחה 
עם השלמת שלב הטיפול המציל 
ושיקום  להשגחה  הושאר  חיים 
שלושה  וכיום,  להצלה  במרכז 
חודשים מאז הגיע כשהוא במצב 
לביתו  לחזור  כשיר  נמצא  קשה, 
הטבעי בים הפתוח. זאת יחד עם 
להש־ הוא  גם  שזכה  נוסף  ים  צב 

תחרר חזרה.
בים,  חיים  הצלת  "פעילות 
בעלי  של  והן  אדם  בני  של  הן 
הראשונה  מהמעלה  הנה  חיים, 
הש־ סביב  פועלים  אנו  ולשמה 

עון", ציינו במשטרה.

מב־ והגנים  הטבע  ברשות 
עם  הפעולה  שיתוף  על  רכים 
ים  לצבי  ערנות  שמגלה  הציבור 
ישראל  למשטרת  וכן  במצוקה 
והשיטור הימי שהנם גורם משמ־
עותי בסיוע לשמירת טבע בתווך 
כך מדגישים ברשות  הימי. בתוך 
בצב  נתקלים  בו  מקרה  בכל  כי 
ים פצוע על חוף הים או בלב ים 
לרשות  מיידית  כך  על  לדווח  יש 
מוקד  באמצעות  והגנים  הטבע 
ומספרו 3639*  שעות  הפעיל 24 
בכל  לטפל  שיוכלו  מנת  על 
מקרה באופן המקצועי והמתאים 
לנסות  לא  ביותר  חשוב  ביותר. 
או/רשתות  הפסולת  את  להסיר 
לה־ לא  וגם  לבד  מהצבים  הדייג 
שנבדקו  מבלי  לים  חזרה  חזירם 
הטבע  רשות  פקחי  ידי  על  קודם 

והגנים והמרכז להצלת צבי ים.

יוצרות וחונכות: 

בוגרות חממת פרוג חנכו את נשות 
העסקים החרדיות החדשות 

חר־ נשים  מעשרים  למעלה 
דיות סיימו בסוף השבוע את המ־
חזור הראשון של החממה ליוצרות 
עמותת  של  עצמאיות  חרדיות 
הסיום  אירוע  פרוג.  מבית  שי"ח 
לק־ חניכה  טקס  כלל  החממה  של 
בוצת הנשים המשתתפות במחזור 
העצ־ היוצרות  חממת  של  החדש 

מאיות.
 GreenHouse חממת 
הפועלים  בנק  בשיתוף  שפעלה 
נועדה  ירושלים,  לפיתוח  והרשות 
שעוסקות  חרדיות  לנשים  לעזור 
האדריכלות,  העיצוב,  במקצועות 
לשוק  להיכנס  חזותית  ותקשורת 
וחיבו־ נטוורקינג  ליצור  העבודה, 
המקצו־ בוגרות  בין  עסקיים  רים 
ועם  פרוג'  'בית  של  השונים  עות 
פוטנציאלים  ושותפים  לקוחות 

אחרים.
בהשתתפות  נערך  האירוע 
הפועלים  מבנק  בכירים  נציגים 
ביניהם אלי רבינוביץ מנהל הפעי־
לות של בנק הפועלים במגזר הח־
רדי ומנהלי הסניפים הגדולים של 
בנק הפועלים בירושלים, סמנכ"ל 
הרשות לפיתוח ירושלים אודי בן 
מרדכי  קמ"ח  קרן  והנהלת  דרור 

פלדשטיין ועו"ד אברהם יוסטמן.
אודי בן דרור סמנכ"ל הרל"י 
באירוע  המשתתפות  עם  שוחח 
על  עסקית,  להצלחה  הדרך  על 
הקטנים  העסקים  של  החשיבות 
והירו־ בכלל  הישראלית  לכלכלה 
דרור  בן  לדברי  בפרט.  שלמית 
יכולות  החרדיות  הנשים  "אתן 
הנשי  העסקים  עולם  את  להוביל 
של  מודל  מהוות  אתן  בירושלים. 
בתקווה  הזכוכית  תקרת  פריצת 
יבואו  חרדיות  נשים  ועוד  שעוד 

אחריכן".
תה־ עברו  החממה  בוגרות 
אותן  להפוך  שנועד  העצמה  ליך 
התע־ בתחום  ידע  בעלות  מנשים 
מצליחות.  עסקים  לנשות  סקותן, 
רוב המשתתפות דיווחו על מעבר 
למעמד  פטור  עוסק  של  ממעמד 
התק־ כושר  חיזוק  מורשה,  עוסק 
שורת מול לקוחות והגדלת מעגל 
גם  משמעותית  בצורה  הלקוחות 

מחוץ לתחומי המגזר החרדי.
האירוע,  של  השני  בחלק 
פעי־ נערכה  הברכה,  דברי  לאחר 
הח־ בוגרות  בין  נטוורקינג  לות 
השני.  המחזור  למתחילות  ממה 
קי־ הבוגרות  הפעילות  במסגרת 

לאחת  והעניקו  סיום  תעודת  בלו 
ממשתתפות המחזור החדש, עציץ 
הצמיחה  את  שיסמל  צמח  עם 
בחממה.  שמתרחשת  העסקית 
ותלמידה  בוגרת  של  כזה  צמד  כל 
פעולה  שיתופי  להציע  נתבקשו 
עסקיים שהן תוכלנה לעשות ולה־
שפיע על חוויית העסקים הנשית־

חרדית בירושלים.
מנכ"ל  דיקמן  חיים  לדברי 
מכללת בית פרוג: "כמכללה המו־
העיצוב  לימודי  תחום  את  בילה 
עצמנו  על  לקחנו  החרדי,  בציבור 
וההכנה  ההכשרה  נושא  את  גם 
והחי־ המעשיים  החיים  לשלב 
פרוג.  בוגרות  של  הפיננסית  רות 
עריכת  גרפיקה,  עיצוב,  ללמוד 
וידאו או כל מקצוע אחר זה סיפור 
אחד, ולהפוך אותו למשהו רווחי, 
זה כבר מקצוע אחר לגמרי. ביחד 
הפוע־ מבנק  שלנו  השותפים  עם 
ירושלים,  לפיתוח  והרשות  לים 
אנחנו נותנים ליוצרות המוכשרות 
להתנהלות  המעשיים  הכלים  את 
תוכלנה  שהן  כך  נכונה  פיננסית 
להצליח ולנהל עסק ריווחי ולהיות 
חלק מהקהילה העסקית הירושל־

מית".
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תושבי דרום ת"א נגד הרס גינת לוינסקי
שיתוף פעולה יוצא דופן בין מנהלי מאבק המסתננים לתומכיהם נגד 

העירייה במטרה למנוע את ההריסה לשם בניית מבני חינוך

מ‡ פ.  יוחנן
עיריית ת"א יפו החליטה לבנות 
נווה  בשכונת  לוינסקי  בגינת  ספר  בית 
את  להרוס  ובכך  העיר,  שבדרום  שאנן 
זאת,  בשכונה.  היחיד  המשחקים  גן 
כשעל פי עדויות התושבים – אין צורך 
נוסף  בשכונה,  חדש  ספר  בבית  ממשי 

על השלושה הקיימים כיום.
בשיתוף  כי  נחשף  צה"ל  בגלי 
תומכי  האזור,  תושבי  חריג  פעולה 
המאבק נגד המסתננים ומתנגדיו, חברו 

יחד במטרה למנוע את המהלך.
בשנת 2016 נדחתה תכנית שני־
דונה בעניין הקמת קריית חינוך בגינה, 
חריפה  והתנגדות  הפגנות  בעקבות 
המ־ הבנייה  החלטת  התושבים.  מצד 
חודשת, שיוצאת כעת לפועל, כלל לא 

הובאה בפני התושבים באופן רשמי.
השכונה  ועד  ששיגר  במכתב 
לי־ הובאה  "ההחלטה  נכתב,  לעירייה 
מתושבי  אחד  כאשר  במקרה,  דיעתנו 
שמדדו  עירייה  עובדי  פגש  השכונה 
בית  בניית  עבודות  לצורך  השטח  את 
לה־ ניסיון  כאן  היה  כי  נראה  הספר. 

היינו  ולולא  מהציבור  זה  מידע  סתיר 
נתקלים באותם המודדים כלל לא היינו 

יודעים על הדבר".
של  להקמתם  מתנגדים  "איננו 
בתי ספר, אך אין הדבר אומר שהצורך 
במוסדות חינוך מתיר את הריסתו של 
המרחב הציבורי הירוק הממשי היחיד 
בתל  ביותר  הצפופה  בשכונה  שנותר 
מהג־ האוויר  זיהום  שעור  עם  אביב 

בוהים ביותר בארץ", כתבו בועד.
של  המאבק  ממובילות  פז,  שפי 
תקווה  הביעה  אביב,  תל  דרום  תושבי 
ששיתוף הפעולה יועיל למען המטרה. 
"אני מאוד מקווה שנצליח בפעם הרא־

שונה לשתף פעולה בינינו. הייתה פגי־
אבל   – הדדיות  עקיצות  היו  אחת,  שה 
הבטחנו שנמשיך בשיח. יש לנו מטרה 
את גינת  לא תהפוך  אחת – שהעירייה 

לוינסקי לקריית חינוך".
מסרה  תל-אביב-יפו  עיריית 
ספר  בית  לבניית  "התכנית  בתגובה, 
העירוניים  מהצרכים  נובעת  יסודי 
האזור  לילדי  לספק  והחובה  באזור 
שנמ־ התכנון  תהליך  לאחר  פתרונות. 
צא בעיצומו, תחל הבניה. מנהל קהילה 
והנושאים  התושבים  עם  בקשר  נמצא 
שהעלו זוכים להתייחסות ולבחינה של 

מענים אפשריים".

היומן של "אנה פרנק 
הפולניה" יפורסם

היומן שכתבה רניה שפיגל, צעירה יהודיה פולניה בתקופת השואה, 
יפורסם בקרוב 70 שנים לאחר שהוסתר בכספת בבנק בניו יורק

מ‡ פ. יוחנן
נערה  היתה  שפיגל  רניה 
מהעיר   15 בת  פולניה   – יהודיה 
פולין,  מזרח  בדרום  פשמישל 
העולם  מלחמת  פרצה  כאשר 

השנייה.
המלחמה  פריצת  עם  מיד 
היא החלה לכתוב יומן בו תיעדה 
את זוועות הנאצים. היומן בן 700 
 1939 בינואר  מתחיל  העמודים 
ובו מתארת רניה כיצד ברחה יחד 
הנא־ מהפצצות  משפחתה  עם 
צים, את היעלמותן של משפחות 
ואת  הכירה,  אותן  רבות  יהודיות 

הקמת הגטו ע"י הנאצים.
רניה ואחותה אליזבת הופ־
רדו מאמן שהיתה בחלק הגרמני 
בתקופת המלחמה, וביומן הארוך 
הכאב  את  רניה  מתארת  שכתבה 
המ־ במהלך  לאימה.  והגעגועים 
גג  בעליית  הסתתרה  היא  לחמה 

עד שהתגלתה ע"י הנאצים בחו־
דש יולי 1942 כאשר היא בת 18, 

ונורתה למוות על ידם.
זיגמנוט  רניה,  של  בעלה 
את  הותירה  היא  לו  שוורצר, 
את  הוסיף  מותה,  לפני  היומן 
המצמררות  האחרונות  השורות 
יריות!  "שלוש  כתב  בהן  ביומן 
שלושה חיים אבדו! כל מה שאני 
יריות".  יריות,  הן  לשמוע  יכול 
לאושוויץ  גורש  עצמו  שוורצר 
המלחמה  את  לשרוד  הצליח  אך 
שם  לארה"ב,  עבר   1950 ובשנת 
שכת־ היומן  את  להעביר  הצליח 
ואמה  אליזבת  לאחותה  רניה  בה 

רוזה שהתגוררו בניו יורק.
במשך 70 שנים לא הצליחו 
היומן  את  לפתוח  והאם  האחות 
הכאב  בעקבות  אותו  ולקרוא 
כעת,  רניה.  של  מותה  על  הרב 
"פינג־ לאור  ההוצאה  תפרסם 

ווין" את היומן בצורת ספר שכבר 
זכה לכינוי "יומנה של אנה פרנק 

הפולניה".
היומן  פרסום  לקראת 
כי  "פינגווין"  הוצאת  כתבה 
דופן  יוצאת  עדות  הוא  "היומן 
לחיים  והן  המלחמה  לזוועות  הן 
בזמ־ אפילו  להתקיים  שיכולים 
נים החשוכים ביותר". הספר עם 
יפורסם  שפיגל  רניה  של  יומנה 

ביום חמישי 19 בספטמבר.

העוגה שלכם לחג: עוגת מוס שוקולד דבש
תפסיקו לחפש, כי מצאנו בשבילכם את העוגה המושלמת לחג. כזו שמשלבת בין שוקולד עסיסי לבין סממן החג הדומיננטי; הדבש. המתכון המעולה, באדיבות 'שמרית' כאן לפניכם:

רכיבים:
לעוגת מדלן דבש:

L 2 ביצים
קורט מלח

½ כוס סוכר לבן (80 גר')
½2 כפות דבש (50 גר')

� כוס קמח (90 גר')
¾ כפית אבקת אפייה

� כוס שקדים טחונים (30 גר')
� כפית קינמון

½ נטורינה קוקוס (100 גר')
למוס שוקולד:

400 גרם שוקולד מריר קצוץ
½ כוס חלב סויה (120 מ"ל)

1כף דבש (20 גר')
קורט מלח

L 3 חלמונים
2 גביעים קצפת צמחית (500 מ"ל)

לגנאש שוקולד:
½ כוס קצפת צמחית (100 מ"ל)

100 גרם שוקולד מריר 60% קצוץ
20 גרם נטורינה קוקוס

אופן ההכנה:
1. לעוגת מדלן דבש: מקציפים ביצים שלמות 
עם קורט מלח וסוכר בהדרגה למשך כ-5 דקות לק־
ציפה בהירה וסמיכה. מוסיפים דבש ומקציפים קלות 

להטמעה.
אפייה  ואבקת  קמח  בהדרגה  פנימה  מנפים   .2

תוך קיפול, מוסיפים גם שקדים טחונים וקינמון ומ־
קפלים לתערובת כמעט אחידה.

ובהדרגה  דק  בזרם  הנטורינה  את  מוסיפים   .3
הבלילה  את  משטחים  חלקה,  לתערובת  קיפול  תוך 

בתבנית 24 ס"מ ומעבירים למקרר לשעה.
4. בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, אופים 
מעט  עדיין  אך  שמזהיבה  עד  דקות   18-24 העוגה  את 

רכה ומצננים היטב.
המריר  השוקולד  את  ממיסים  שוקולד:  למוס   .5

במיקרוגל ומצננים.
6. מביאים לרתיחה בסיר קטן חלב סויה עם דבש 
וקורט מלח. יוצקים בהדרגה לקערה ובה החלמונים תוך 
לסיר  התערובת  את  משיבים  חלקה.  לתערובת  טריפה 
ומבשלים על להבה נמוכה תוך טריפה רצופה עד שה־

תערובת מסמיכה קלות לקבלת קרם אנגלז (83 מעלות).
7. יוצקים מיד את קרם האנגלז לשוקולד המומס 

דרך מסננת, מערבבים לקרם חלק ומצננים.
8. מקציפים את הקצפת הצמחית ומקפלים לקרם 

השוקולד לקבלת מוס חלק.
עוגת  תחתית  על  השוקולד  מוס  את  יוצקים   .9
המדלן ומקפיאים למשך כ-5 שעות או עד שהמוס יציב 

לגמרי.
כל  את  במיקרוגל  ממיסים  שוקולד:  לגנאש   .10

חומרי הציפוי, מערבבים לציפוי חלק ומצננים.
11. יוצקים את הציפוי על העוגה ומחליקים במ־
רית כך שמצפה את העוגה ונוטף מעט מהצדדים, ניתן 

לעטר בשקדים פרוסים.
חג שמח!



17יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

תושבי דרום ת"א נגד הרס גינת לוינסקי
שיתוף פעולה יוצא דופן בין מנהלי מאבק המסתננים לתומכיהם נגד 

העירייה במטרה למנוע את ההריסה לשם בניית מבני חינוך

מ‡ פ.  יוחנן
עיריית ת"א יפו החליטה לבנות 
נווה  בשכונת  לוינסקי  בגינת  ספר  בית 
את  להרוס  ובכך  העיר,  שבדרום  שאנן 
זאת,  בשכונה.  היחיד  המשחקים  גן 
כשעל פי עדויות התושבים – אין צורך 
נוסף  בשכונה,  חדש  ספר  בבית  ממשי 

על השלושה הקיימים כיום.
בשיתוף  כי  נחשף  צה"ל  בגלי 
תומכי  האזור,  תושבי  חריג  פעולה 
המאבק נגד המסתננים ומתנגדיו, חברו 

יחד במטרה למנוע את המהלך.
בשנת 2016 נדחתה תכנית שני־

דונה בעניין הקמת קריית חינוך בגינה, 
חריפה  והתנגדות  הפגנות  בעקבות 
המ־ הבנייה  החלטת  התושבים.  מצד 
חודשת, שיוצאת כעת לפועל, כלל לא 

הובאה בפני התושבים באופן רשמי.
השכונה  ועד  ששיגר  במכתב 
לי־ הובאה  "ההחלטה  נכתב,  לעירייה 
מתושבי  אחד  כאשר  במקרה,  דיעתנו 
שמדדו  עירייה  עובדי  פגש  השכונה 
בית  בניית  עבודות  לצורך  השטח  את 
לה־ ניסיון  כאן  היה  כי  נראה  הספר. 

היינו  ולולא  מהציבור  זה  מידע  סתיר 
נתקלים באותם המודדים כלל לא היינו 

יודעים על הדבר".
של  להקמתם  מתנגדים  "איננו 
בתי ספר, אך אין הדבר אומר שהצורך 
במוסדות חינוך מתיר את הריסתו של 
המרחב הציבורי הירוק הממשי היחיד 
בתל  ביותר  הצפופה  בשכונה  שנותר 
מהג־ האוויר  זיהום  שעור  עם  אביב 

בוהים ביותר בארץ", כתבו בועד.
של  המאבק  ממובילות  פז,  שפי 
תקווה  הביעה  אביב,  תל  דרום  תושבי 
ששיתוף הפעולה יועיל למען המטרה. 
"אני מאוד מקווה שנצליח בפעם הרא־

שונה לשתף פעולה בינינו. הייתה פגי־
אבל   – הדדיות  עקיצות  היו  אחת,  שה 
הבטחנו שנמשיך בשיח. יש לנו מטרה 
את גינת  לא תהפוך  אחת – שהעירייה 

לוינסקי לקריית חינוך".
מסרה  תל-אביב-יפו  עיריית 
ספר  בית  לבניית  "התכנית  בתגובה, 
העירוניים  מהצרכים  נובעת  יסודי 
האזור  לילדי  לספק  והחובה  באזור 
שנמ־ התכנון  תהליך  לאחר  פתרונות. 
צא בעיצומו, תחל הבניה. מנהל קהילה 
והנושאים  התושבים  עם  בקשר  נמצא 
שהעלו זוכים להתייחסות ולבחינה של 

מענים אפשריים".

היומן של "אנה פרנק 
הפולניה" יפורסם

היומן שכתבה רניה שפיגל, צעירה יהודיה פולניה בתקופת השואה, 
יפורסם בקרוב 70 שנים לאחר שהוסתר בכספת בבנק בניו יורק

מ‡ פ. יוחנן
נערה  היתה  שפיגל  רניה 
מהעיר   15 בת  פולניה   – יהודיה 
פולין,  מזרח  בדרום  פשמישל 
העולם  מלחמת  פרצה  כאשר 

השנייה.
המלחמה  פריצת  עם  מיד 
היא החלה לכתוב יומן בו תיעדה 
את זוועות הנאצים. היומן בן 700 
 1939 בינואר  מתחיל  העמודים 
ובו מתארת רניה כיצד ברחה יחד 
הנא־ מהפצצות  משפחתה  עם 
צים, את היעלמותן של משפחות 
ואת  הכירה,  אותן  רבות  יהודיות 

הקמת הגטו ע"י הנאצים.
רניה ואחותה אליזבת הופ־
רדו מאמן שהיתה בחלק הגרמני 
בתקופת המלחמה, וביומן הארוך 
הכאב  את  רניה  מתארת  שכתבה 
המ־ במהלך  לאימה.  והגעגועים 
גג  בעליית  הסתתרה  היא  לחמה 

עד שהתגלתה ע"י הנאצים בחו־
דש יולי 1942 כאשר היא בת 18, 

ונורתה למוות על ידם.
זיגמנוט  רניה,  של  בעלה 
את  הותירה  היא  לו  שוורצר, 
את  הוסיף  מותה,  לפני  היומן 
המצמררות  האחרונות  השורות 
יריות!  "שלוש  כתב  בהן  ביומן 
שלושה חיים אבדו! כל מה שאני 
יריות".  יריות,  הן  לשמוע  יכול 
לאושוויץ  גורש  עצמו  שוורצר 
המלחמה  את  לשרוד  הצליח  אך 
שם  לארה"ב,  עבר   1950 ובשנת 
שכת־ היומן  את  להעביר  הצליח 
ואמה  אליזבת  לאחותה  רניה  בה 

רוזה שהתגוררו בניו יורק.
במשך 70 שנים לא הצליחו 
היומן  את  לפתוח  והאם  האחות 
הכאב  בעקבות  אותו  ולקרוא 
כעת,  רניה.  של  מותה  על  הרב 
"פינג־ לאור  ההוצאה  תפרסם 

ווין" את היומן בצורת ספר שכבר 
זכה לכינוי "יומנה של אנה פרנק 

הפולניה".
היומן  פרסום  לקראת 
כי  "פינגווין"  הוצאת  כתבה 
דופן  יוצאת  עדות  הוא  "היומן 
לחיים  והן  המלחמה  לזוועות  הן 
בזמ־ אפילו  להתקיים  שיכולים 
נים החשוכים ביותר". הספר עם 
יפורסם  שפיגל  רניה  של  יומנה 

ביום חמישי 19 בספטמבר.

העוגה שלכם לחג: עוגת מוס שוקולד דבש
תפסיקו לחפש, כי מצאנו בשבילכם את העוגה המושלמת לחג. כזו שמשלבת בין שוקולד עסיסי לבין סממן החג הדומיננטי; הדבש. המתכון המעולה, באדיבות 'שמרית' כאן לפניכם:

רכיבים:
לעוגת מדלן דבש:

L 2 ביצים
קורט מלח

½ כוס סוכר לבן (80 גר')
½2 כפות דבש (50 גר')

� כוס קמח (90 גר')
¾ כפית אבקת אפייה

� כוס שקדים טחונים (30 גר')
� כפית קינמון

½ נטורינה קוקוס (100 גר')
למוס שוקולד:

400 גרם שוקולד מריר קצוץ
½ כוס חלב סויה (120 מ"ל)

1כף דבש (20 גר')
קורט מלח

L 3 חלמונים
2 גביעים קצפת צמחית (500 מ"ל)

לגנאש שוקולד:
½ כוס קצפת צמחית (100 מ"ל)

100 גרם שוקולד מריר 60% קצוץ
20 גרם נטורינה קוקוס

אופן ההכנה:
1. לעוגת מדלן דבש: מקציפים ביצים שלמות 
עם קורט מלח וסוכר בהדרגה למשך כ-5 דקות לק־
ציפה בהירה וסמיכה. מוסיפים דבש ומקציפים קלות 

להטמעה.
אפייה  ואבקת  קמח  בהדרגה  פנימה  מנפים   .2

תוך קיפול, מוסיפים גם שקדים טחונים וקינמון ומ־
קפלים לתערובת כמעט אחידה.

ובהדרגה  דק  בזרם  הנטורינה  את  מוסיפים   .3
הבלילה  את  משטחים  חלקה,  לתערובת  קיפול  תוך 

בתבנית 24 ס"מ ומעבירים למקרר לשעה.
4. בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, אופים 
מעט  עדיין  אך  שמזהיבה  עד  דקות   18-24 העוגה  את 

רכה ומצננים היטב.
המריר  השוקולד  את  ממיסים  שוקולד:  למוס   .5

במיקרוגל ומצננים.
6. מביאים לרתיחה בסיר קטן חלב סויה עם דבש 
וקורט מלח. יוצקים בהדרגה לקערה ובה החלמונים תוך 
לסיר  התערובת  את  משיבים  חלקה.  לתערובת  טריפה 
ומבשלים על להבה נמוכה תוך טריפה רצופה עד שה־

תערובת מסמיכה קלות לקבלת קרם אנגלז (83 מעלות).
7. יוצקים מיד את קרם האנגלז לשוקולד המומס 

דרך מסננת, מערבבים לקרם חלק ומצננים.
8. מקציפים את הקצפת הצמחית ומקפלים לקרם 

השוקולד לקבלת מוס חלק.
עוגת  תחתית  על  השוקולד  מוס  את  יוצקים   .9
המדלן ומקפיאים למשך כ-5 שעות או עד שהמוס יציב 

לגמרי.
כל  את  במיקרוגל  ממיסים  שוקולד:  לגנאש   .10

חומרי הציפוי, מערבבים לציפוי חלק ומצננים.
11. יוצקים את הציפוי על העוגה ומחליקים במ־
רית כך שמצפה את העוגה ונוטף מעט מהצדדים, ניתן 

לעטר בשקדים פרוסים.
חג שמח!

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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דיוויד קמרון מתנצל על 
הברקזיט ומודה: "אני 

מתחרט עמוקות. נכשלתי"
ראש ממשלת בריטניה לשעבר, שהתפטר לאחר תוצאות משאל העם 
שהצביעו בעד ההיפרדות מהאיחוד האירופי, סיפר כי הוא חושב על 

ההשלכות של ההצבעה "כל יום"

מ‡ פ. יוחנן
בריטניה  ממשלת  ראש 
כי  אמר  קמרון,  דיוויד  לשעבר, 
חוסר  על  באמת"  "מצטער  הוא 
לאחר  במדינה  שנוצרה  הוודאות 
הבר־ בנושא  שנערך  העם  משאל 
קמרון  שנים.  כשלוש  לפני  קזיט, 
השל־ על  חושב  הוא  כי  הודה 
האיחוד  את  לעזוב  ההצבעה  כות 
מאד  דואג  וכן  יום",  "כל  האירופי 
בה־ במדינה  לקרות  שעתיד  ממה 
הדברים  את  אמר  קמרון  משך. 
לקראת  זאת  ל"טיימס",  בראיון 
בשבוע  זכרונותיו  ספר  פרסום 
כתב  קמרון  של  בספרו  הבא. 
"יש  כי  לשעבר  הממשלה  ראש 
על  לי  יסלחו  לא  שלעולם  כאלו 
על  או  ההצבעה,  את  שקיימתי  כך 
כך שנכשלתי בהבאת התוצאה בה 
בריטניה תישאר באיחוד האירופי 

- כפי שרציתי". 
על  עמוקות  מתחרט  "אני 
"ומבין  קמרון,  אמר  התוצאה", 
ההחלטות  נכשלה.  שלי  שהגישה 

שקיבלתי תרמו לכישלון הזה. נכ־
שלתי". בנוסף, קמרון הודה בראיון 
כי יש לו "חרטות רבות", וכן "דב־
אחרת  עושה  שהייתי  רבים  רים 

בקשר להצבעה". 
כזכור, ב-24 ביוני 2016 הכ־
מעו־ הם  כי  בריטניה  אזרחי  ריעו 
ניינים לעזוב את האיחוד האירופי, 
העם  משאל  מתוצאות  שעלה  כפי 
התו־ בעקבות  במדינה.  שהתקיים 

מתפקידו  קמרון  התפטר  צאות 
כראש ממשלת בריטניה. במסיבת 
חי  בשידור  קמרון  אמר  עיתונאים 
היחי־ בדרך  בקמפיין  כי "נלחמתי 
שאני  מה  אמרתי  יודע.  שאני  דה 
חושב ומרגיש, הייתי שקוף. האמ־
להישאר  לבריטניה  שעדיף  נתי 
הם  כי  הבהירו  הבריטים  באיחוד. 
נזקקת  ולכן  אחרת,  בדרך  בוחרים 

מנהיגות חדשה"

נעלם באינדונזיה 
והוכרז שמקום קבורתו 

לא נודע
הצעיר אביב משל שנעדר באינדונזיה, הוכרז כמי שמקום קבורתו 

לא נודע

מ‡ פ. יוחנן
לאחר  חודשים  שלושה 
הוכרז  באינדונזיה,  שנעלם 
מכפר  ה-23  בן  משל  אביב 
לא  קבורתו  שמקום  כמי  סבא 

נודע.
משל  כי  קבעה  הרבנות 
נהרג ומקום קבורתו לא נודע, 
בני  המשפחה.  בקשת  לפי 

המשפחה אף ישבו שבעה על 
מותו.

לטייל  הגיע  משל 
חודש  ובאמצע  באינדונזיה, 
לים,  סאפ  גלשן  עם  יצא  יוני 
חבריו  ונעלם.  במים  נסחף 
ההצלה.  כוחות  את  הזעיקו 
מטו־ באמצעות  חיפוש  צוותי 
אחריו,  חיפשו  וסירות  סים 

הלכה  פעילותם  לאחרונה  אך 
ופחתה בשל הזמן הרב שעבר 

מאז היעלמו.
פרסמו  המשפחה  בני 
אינ־ תפילות  "לאחר  הודעה: 
רבים,  חיפוש  ומאמצי  סוף, 
לא נמצאו עקבותיו של אביב. 
כחלק מהרצון לכבד את אביב, 

אנו מקיימים שבעה".
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ב˜ו רחמי מים מרובים עבור: 

יר‡ל מון בן ‡ורי, טוהר 
 ני, ˆבי בן ל‡ה, מרים ב ב
רו מלכה ביי‚'ט, מירב ב

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל 

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

5,200 דו"חות תנועה 
לנהגים בשבוע אחד

מרבית הדו"חות ניתנו לנהגים שהשתמשו בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה או 
שנסעו במהירות גבוהה מהמותר

מ‡ פ. יוחנן
המ־ של  התנועה  אגף  שוטרי 
שטרה רשמו בשבוע האחרון 5,200 
בעבירות  לנהגים  תנועה  דו"חות 

שונות.
כשהם  נתפסו  נהגים  כ-950 
בזמן  הנייד  בטלפון  משתמשים 
דיבורית.  באמצעות  שלא  נהיגה 
קנס  קיבלו  הנהגים  זו  עבירה  בגין 
של 1,000 שקלים ו-8 נקודות חובה.
נפסל  נהגים   21 של  רישיונם 
לאלתר למשך 30 ימים בגין עבירות 
חמורות שביצעו. 24 כלי רכב הוש־
העבירות  בשל  ימים  למשך 30  בתו 

שביצעו הנהגים.
נהגים  לאלף  קרוב 
נתפסו כשהם נוהגים מעל 
וספגו  המותרת  המהירות 
במסגרת  ונקודות.  קנסות 
טכנו־ אמצעים  הפעלת 

נרשמו  באכיפה,  לוגיים 
באמ־ דו"חות  כ-600 
סטי־ מצלמות  צעות 
טקטיות  ומצלמות  לס 
בכל  בעשרות  הפרוסות 

הבינעירו־ בכבישים  הארץ  רחבי 
ניים.

לרו־ נרשמו  דו"חות  כ-600 

מ-650  ולמעלה  הדו-גלגלי  כבי 
דו"חות בגין עבירות תנועה וליקוי 

בטיחות ותקניות.
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מזל טוב
רונוכברוךנוילי

ליטלוםמיכרב
m&s מנכ"ל

לרלירוסיבןבעטומולמזלט

י‰"ר ירוו‰ רוב נח ממנו ומכל יוˆ''ח

מעצמות אירופה: "דאגה 
מהתנהלות איראן סביב 

הסכם הגרעין"
בריטניה, צרפת וגרמניה פרסמו הודעה הקוראת לאיראן לחדול 
מהפרות הסכם הגרעין • "מביעים דאגה עמוקה מהמשך פיתוח 

הצנטריפוגות במפעל בנטנז"

מ‡ פ. יוחנן
וגרמניה,  בריטניה  צרפת, 
עם  הגרעין  הסכם  על  החתומות 
דאגה  לראשונה  הביעו  איראן, 
עמוקה בפומבי מהתנהלותה של 
בכל  האסלאמית  הרפובליקה 
עליו  הגרעין  להסכם  הקשור 

חתמה עם המעצמות. 
אטו־ לאנרגיה  "הסוכנות 
המאוחדות  האומות  של  מית 

כי איראן מפתחת צנטרי־ קבעה 
פוגות מתקדמות להעשרת חומר 
במפעל  אותן  ומתקינה  גרעיני 
עמוקות  מודאגים  אנו  בנטנז. 
בגילוי  נכתב  הזו",  מההתפתחות 
של  החוץ  משרדי  שפרסמו  דעת 

המעצמות האירופיות.
תמי־ את  ממשיכים  "אנו 
וקוראים  הגרעין  בהסכם  כתנו 
פעולותיה  את  להפוך  לאיראן 

התחיבויותיה  מהפרת  ולחדול 
מצ־ ולהימנע  ההסכם  במסגרת 
במ־ נכתב  בעתיד",  כאלה  עדים 

סמך.
המע־ חתמו  המסמך  את 
לחדול  לאיראן  בקריאה  צמות 
מחוסר שיתוף הפעולה שלה עם 
ועם  אטומית  לאנרגיה  הסוכנות 
הוסכם  עליה  הבדיקה  מנגנוני 

במסגרת הסכם הגרעין. 
לאחר ששבתו כשבוע: 

מפקחי הבנייה 
ישובו לעבודה

הצדדים ינהלו משא ומתן אינטנסיבי להסדרתם של ביטחון העובדים

מ‡: יר‡ל לבי‡
בהם  הארגוניים  הצעדים 
ברשויות  הבנייה  מפקחי  נקטו 
המרח־ ובוועדות  המקומיות 
בעק־ וזאת  הסתיימו,  ביות 

נציגי  בין  שהושגו  הבנות  בות 
המקומי  לשלטון  ההסתדרות 

והממונה על השכר.
כבר  כי  סיכמו  הצדדים 
מו"מ  יחל  הקרובים  בימים 

פתרון  למציאת  אינטנסיבי 
ראויים  ביטחון  הסדרי  שיספק 
לעובדים מפני גילויי האלימות 
מתמודדים  הם  עמם  הרבים 

בעבודתם.

שר הפנים של גרמניה 
הצהיר על נכונותה של 
ארצו לקלוט עוד מהגרים

השר הגרמני טען כי מדיניות ההגירה של ארצו היא אנושית

מ‡ ‡ברהם ויסמן
עוד  לקלוט  מוכנה  גרמניה 
מהגרים לשטחה. כך לדבריו של 
הורסט  גרמניה,  של  הפנים  שר 
כי  הבהיר  הגרמני  השר  זיהופר. 
מה־ רבע  לקלוט  תסכים  ארצו 

ערב  ממדינות  המגיעים  פליטים 
כמחווה  זאת  לשטחה,  ואפריקה 

של רצון טוב.
אכן  שהוסכם  מה  כל  "אם 
לקבל  יכולים  אנו  בעינו,  יעמוד 
שניצ־ מהאנשים  אחוזים   25

אל  והגיעו  התיכון  הים  בלב  לו 
את  יזעזע  לא  זה  איטליה.  חופי 
תמיד  שלנו.  ההגירה  מדיניות 
שלנו  ההגירה  שמדיניות  אמרתי 
אדם  לאף  ניתן  לא  אנושית.  היא 

לטבוע" אמר זיהופר. 

פולין תרכוש 
מטוסי קרב אמריקנים 

יחליפו את מטוסי הקרב הרוסיים שברשותה ◆ שווי העסקה כשישה 
מיליארד דולרים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
 32 לרכוש  צפויה  פולין 
שי־ אמריקנים  קרב  מטוסי 
הרוסיים  הדגמים  את  חליפו 
לפולין  שברשותה.  הישנים 
מדגם  קרב  מטוסי  כיום  יש 

 .SU-22 מיג 23 וסוחוי
על  יעמוד  העסקה  שווי 

כ-6.5 מיליארד דולרים.
מטו־ את  תרכוש  פולין 
סי F-35 מדגם A, רק אחרי 
ייאשר  האמריקני  שהקונגרס 
פרסומים  פי  על  אך  זאת. 
התנגדות  צפויה  לא  שונים 

לעסקה. 

טורקיה קיבלה סוללה 
שנייה של מערכת ההגנה 
האווירית הרוסית אס-400

ארדואן מעוניין לרכוש טילי פטריוט מארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הע־ את  משלימה  טורקיה 
מערכת  למכירת  רוסיה  עם  סקה 
ההגנה  משרד   .S-400 ההגנה 
מסיר־ הושלמה  כי  הודיע  הטורקי 
מערכת  של  שנייה  סוללה  של  תה 

ההגנה האווירית הרוסית אס-400. 
בחודש  לפעילה  תהפוך  המערכת 

אפריל. כך לפי ההודעה. 
הובילה  האמורה  העסקה 
וושינג־ בין  ביחסים  למתיחות 
לאנקרה,  לעסקה,  המתנגדת  טון, 

למכירת  העסקה  בביטול  ששיאה 
לטו־ אמריקנים  אף-35  מטוסי 
כי  דווח  האחרונים  בימים  רקיה. 
מארה"ב  לרכוש  מעוניין  ארדואן 
טילי פטריוט, שצפויות לסייע עוד 

להגנה האווירית של המדינה.
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אכן  שהוסכם  מה  כל  "אם 
לקבל  יכולים  אנו  בעינו,  יעמוד 
שניצ־ מהאנשים  אחוזים   25

אל  והגיעו  התיכון  הים  בלב  לו 
את  יזעזע  לא  זה  איטליה.  חופי 
תמיד  שלנו.  ההגירה  מדיניות 
שלנו  ההגירה  שמדיניות  אמרתי 
אדם  לאף  ניתן  לא  אנושית.  היא 

לטבוע" אמר זיהופר. 

פולין תרכוש 
מטוסי קרב אמריקנים 

יחליפו את מטוסי הקרב הרוסיים שברשותה ◆ שווי העסקה כשישה 
מיליארד דולרים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
 32 לרכוש  צפויה  פולין 
שי־ אמריקנים  קרב  מטוסי 
הרוסיים  הדגמים  את  חליפו 
לפולין  שברשותה.  הישנים 
מדגם  קרב  מטוסי  כיום  יש 

 .SU-22 מיג 23 וסוחוי
על  יעמוד  העסקה  שווי 

כ-6.5 מיליארד דולרים.
מטו־ את  תרכוש  פולין 
סי F-35 מדגם A, רק אחרי 
ייאשר  האמריקני  שהקונגרס 
פרסומים  פי  על  אך  זאת. 
התנגדות  צפויה  לא  שונים 

לעסקה. 

טורקיה קיבלה סוללה 
שנייה של מערכת ההגנה 
האווירית הרוסית אס-400

ארדואן מעוניין לרכוש טילי פטריוט מארה"ב

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הע־ את  משלימה  טורקיה 
מערכת  למכירת  רוסיה  עם  סקה 
ההגנה  משרד   .S-400 ההגנה 
מסיר־ הושלמה  כי  הודיע  הטורקי 
מערכת  של  שנייה  סוללה  של  תה 

ההגנה האווירית הרוסית אס-400. 
בחודש  לפעילה  תהפוך  המערכת 

אפריל. כך לפי ההודעה. 
הובילה  האמורה  העסקה 
וושינג־ בין  ביחסים  למתיחות 
לאנקרה,  לעסקה,  המתנגדת  טון, 

למכירת  העסקה  בביטול  ששיאה 
לטו־ אמריקנים  אף-35  מטוסי 
כי  דווח  האחרונים  בימים  רקיה. 
מארה"ב  לרכוש  מעוניין  ארדואן 
טילי פטריוט, שצפויות לסייע עוד 

להגנה האווירית של המדינה.
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הרה"ח ר' נפתלי פלינטנשטיין זצ"ל
לתקוע  להתחיל  צריכים  היינו  בהם  בימים 
מי  שאג  אריה  מלמעלה  בשופר  לנו  תקעו  בשופר 

לא יירא. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו.
בימים בהם היינו צריכים ללוות את הילדים 
את  יעקב  לבית  הבנות  את  לימודיהם,  למקומות 
ליווינו  לישיבות,  הבחורים  ואת  לחיידרים  הבנים 

את סבא ז"ל למנוחות.
אבל האמת היא שדמותו של סבא זצ"ל היא 
וד־ לימודיהם  למוסדות  צאצאיו  את  המלווה  היא 

מותו היא הנר שלאורו ובדרכו צועדים.
סבא  של  שראו וידעו שההידרדרות  הנכדים 
בשנתיים האחרונות החלה מכך ש"התעקש" לישון 
בסוכה ולא על המיטה הרגילה והבטוחה שלו ובע־
קבות כך נפל ,ומשם ואילך הלך ופחת למדו מה זו 
מסירות נפש על מצווה ובלי מליצות אלא כפשוטו 

עד דכדוכה של נפש.
מן  חברותות  עם  סבא  את  שראו  הנכדים 
בשי־ שעות  כמה  ואחה"צ  לצהריים  ועד  הבוקר 
עורו המעמיק של הגאון ר' משה מרדכי שולזינגר 
שממנו חזר רק סמוך לחצות הלילה, משקיע שעות 
מזמנו  מוסיף  ולפעמים  ויותר  כולל  אברך  כמו 
אהבת  זו  מה  למדו  מהשיעור-  נקודה  על  לחזור 
תורה, וכמו שפירשו בספרים על הפסוק (משלי ה' 
י"ט)"באהבתה תשגה תמיד" מלשון משוגע שמש־
היל־ את  לפעמים  מביא  הייתי  התורה.  אחר  תגע 
דים לבית של סבא בשעה 12 בלילה שיראו יהודי 
בפינתו  יושב  שנותיו  ושתיים  תשעים  שעבר את 

הקבועה ומרוכז בשורות הגמרא בשעות שכאלו.
דוב  ר'  הגדול  הגאון  פונוביז'  ישיבת  ראש 
סיפר  האבלים  את  לנחם  שבא  שליט"א  פוברסקי 
הגיע  שסבא  איך  תש"ו  משנת  שזוכר  בהתפעלות 
והיה  שואה  פליט  בתור  פונוביז'  בישיבת  ללמוד 
מו־ שהיה  דבר  המיוחדת,  בהתמדתו  שם  מתבלט 

סיף והולך בו עד הזמן האחרון, בשארית כוחותיו, 
הקיץ  בחום  או  שוטף  בגשם  נפש,  מסירות  מתוך 
בלא לעשות לעצמו הנחות ללכת לעוד חברותא או 

שיעור תורה שהייתה משוש חייו כל השנים.
זה  היה  סבא  את  לשמח  רצה  כשנכד  תמיד 
ווארט  או  שכתב  חידוש  מוצלח  מבחן  באמצעות 
או  תורה  תמיד  בטלים,  דברים  לא  פעם  אף  חזק, 
היסטוריה יהודית והמסתעף שבזה היה בקיא בצו־
רה מעוררת השתאות, כשבאנו לבקר את סבא בין 
תמיד  המועד  בחול  כמו  בחנוכה  בחול,  בין  בשבת 
מש־ שם  בשטיקעל  אם  מלאים  כשאסמינו  יצאנו 
מעניין  בדיוק  אם  מטלטלים  אמת  שפת  או  מואל 
מדרשו  מבית  שפר  באמרת  ואם  בנ"ך  הגר"א  של 

של ר' יוסף חיים זוננפלד.
השנה  הפסח  שלאחר  בשבת  אצלו  היינו 
,בשבת זו המנהג להכין חלת מפתח. משראה סבא 

מאחר  זה.   במנהג  נזכר  מפתח  חלת  השולחן  על 
וכבר כמעט לא יכול היה לדבר ניסה לרמז משהו 
והוציאו  כוונתו  את  שהבינו  עד  ועוד  עוד  ,הצביע 
מהארון "אוהב ישראל" מהרה"ק מאפטא על שבת 

זו שמאריך לבאר את טעמי מנהג זה.
המ־ הבקיאות  את  וראו  ששמעו  הנכדים 
בהילה של סבא בתנ"ך עם המפרשים בששה סדרי 
הגיע  לא  זה  שכל  וידעו  ועוד  ועוד  בגמרא  משנה 
מהאוויר אלא מניצול מקסימלי וקפדני של הזמן. 
שבת לשמוע  בליל  ממהר  סבא  את  שראו  הנכדים 
דוד אלטר עוד דערהער  ר' יצחק  הגה"ח  ממורינו 
על הפרשה כדגים שבים למרות שהם במים עם כל 
זה כשיורד גשם הם ממהרים לעלות ולבלעו ינקו 

אהבת תורה.
אמנם אנחנו הנכדים היכרנו את סבא כשכבר 
היה בפנסיה אבל בזמנים שעבד נסע כל יום לתל 
אביב הלוך וחזור ובנסיעות אלו סיים  כמה פעמים 
סדרי  וששה  ומצודות  רלב"ג  רד"ק  רש"י  עם  נ"ך 
כהנד־ נחשבת  עבודה  לו  שהייתה  למרות  משנה. 
סאי, וכשיצא לפנסיה הוצעו לו עבודות בשוק הפ־
רטי,  סבא ז"ל סרב ואמר כל ימי הייתי משתוקק 
מתי כבר אצא לפנסיה ואקדיש את כל זמני לתורה 
כסף,  ולגבי  אקיימנה?!  לא  לידי  שבאה  ועכשיו 
ברוך השם כבר גמרתי לחתן את הילדים. הנכדים 
שחיו את כל זאת למדו וראו מהי יקרתה של דקה 

ובאיזה רכוש אפשר לצאת מניצול המעת לעת.
הנכדים שחיו עם סבא שמעולם אבל מעולם 
לא דיבר רע על יהודי וגם לא ראה רע במאן דהו 
נתקיים בו כפשוטו הכתוב: "לא עשה לרעהו רעה 
וחרפה לא נשא על קרובו"-אין בנמצא אדם היכול 
לומר שנפגע ממנו-כשחיים עם כזה סבא לומדים 

מהי שמירת הפה והדיבור.
אם  שליט"א  לאבינו  אומר  היה  לפעמים 

מאוחר  מגיע  הוא  אם  כי  בסעודה  להזדרז  אפשר 
מתבייש  והוא  לכבודו  קמים  האברכים  ל"זיץ" 
מאוד, מי שראה אותו אומר את זה באמת ובתמי־
מות ראה מול עיניו את ה"ווארט" החסידי הידוע 
יקטן"  אחיו  ושם  פלג...  האחד  "שם  הפסוק  על 
(בראשית י' כ"ה) מדוע יקטן שהקטין עצמו (רש"י) 
לא זכה שיצא ממנו אאע"ה אלא מאחיו פלג, ותיר־
צו שיקטן היה צריך להקטין עצמו ואילו אחיו פלג 
לא היה צריך להקטין עצמו שכן לא ראה בנפשו כל 
מעלה, מי שראה את סבא הבין את מאחז"ל שייף 

עייל שייף נפיק "ולא מחזיק טיבותא לנפשיה".
וגם  במניין,  תפילה  הפסיד  לא  מעולם 
בהיותו מאושפז בביה"ח התאמץ לרדת ולהתפלל 
בביהכנ"ס שם. תמיד הגיע 5 דקות לפני זמן התפי־
לה להיות מוכן ולהתחיל בזמן, ממנו ראינו ולמדנו 

חשיבותה של תפילה .
הנכדים ראוהו בגילו המופלג מכתת את רג־
בעל  האדמו"ר  אצל  לטיש  מיוחדות  בשבתות  ליו 
ה"אמרי מנחם" מאלכסנדר  זצ"ל ,או לנעילת החג 
עד השעות הקטנות של הלילה אצל הרבי מבוהוש 
שליט"א, שמעו אודות ביטולו הגמור לעצותיו של 
האביר  מרנן  אצל  והסתופפותו  זצ"ל  החזו"א  מרן 
והרבי  מקאפיטשניץ  הרבי  מסאדיגורא,  יעקב 
בצ־ ודבקות  ביטול  ממנו  ולמדו  זצ"ל,  ממכנובקא 

דיקים מהי.
ובהליכה  אחריו  לדורותיו  נר  דיוקנו  דמות 
סבתא  ועל  זרעו  על  יושר  שימליץ  נזכה  בדרכיו 
ועל  צרכיו  על  השנים  כל  נפשה  שמסרה  שתחיה 

זמנו ובפרט בשנתיים האחרונות.
ת.נ.צ.ב.ה.

הכותב בדמע
נכדו: שמעון מרדכי מושקוביץ

זכרון להולכים // שורות אחר מיטתו של סבא

לראשונה בישראל "עלית" מקבוצת שטראוס גאים להשיק:

טבלת שוקולד פרה במתיקות מעודנת
הודות למומחיות וחדשנות ברמה בינלאומית בתחום השוקולד הצליחו עלית 

להפחית 30% מכמות הסוכר ולשמור על טעם שוקולד מעולה ללא תוספת של 
ממתיקים מלאכותיים.

ומאתגר  ארוך  פיתוח  אחרי 
של  השוקולד  טכנולוגי  צוות  שהוביל 
עלית, הצליחו עלית מקבוצת שטראוס 
לצרכן  המביאים  הראשונים  להיות 
שוקו־ טבלת  הבשורה:  את  הישראלי 
פחות   30% עם  מעודנת  במתיקות  לד 
תופסים  הסוכר  של  מקומו  את  סוכר*. 
תזונתיים  סיבים  מרכזיים:  רכיבים  שני 
(17%) וקמח מפקעת אגוזי טייגר טחו־
נים (5%). איתור חומרי הגלם הייחודיים 
הגעה  אפשרו  המדויק,  המתכון  ופיצוח 
לפרופיל טעם מתקתק תוך שמירה על 
השוקולד.  עם  המזוהה  הנימוח  המרקם 

*ביחס לטבלת שוקולד פרה - חלב.
חטיבת  מנכ"ל  אנגלנדר,  איתי 
מא־ "כחלק  שטראוס:  של  הממתקים 
לפיתוח  הממתקים  חטיבת  סטרטגיית 
ממתקים באחריות, אנו שמחים להשיק 
לראשונה בישראל טבלת שוקולד מופ־
מוצר  לפתח  לאתגר  נענינו  סוכר.  חתת 
אלטרנטיבה  המחפשים  לצרכנים  מענג 
מועדפת תוך שיפור בהיבט ההרכב הת־
זונתי, השקענו במחקר ופיתוח והצלחנו 
להביא פתרון ראשוני לשוקולד מופחת 
סיבים  תופסים  מקומו  את  אשר  סוכר, 

ואגוזי  תזונתיים 
"עלית"  טייגר. 
להשתמש  תמשיך 
יצי־ בחדשנות, 
ומומחיות  רתיות 
לשיפור  כמנוף 
ולפתח  מוצריה, 
מענגים  מוצרים 
התחשבות  תוך   -
הייחו־ בצרכים 
צרכנים  של  דיים 
שונים, יצירת אל־
טרנטיבות חדשות 

לצרכנים ודרישות השוק המשתנות".
פקעת  הטייגר:  אגוזי  על  קצת 
אגוזי הנמר (המכונה טייגר), הנה מקור 
בספרד  של  שורשיה  למתיקות.  טבעי 
המ־ האוכל  בתרבות  משולבת  והיא 
אמריקה  בדרום  גם  כמו  במדינה,  קומי 
פרופיל  לפקעת  המזרח.  ובמדינות 
שומנים הדומה לשמן זית, היא עשירה 
סיבים  עתירה  ומינרלים,  בוויטמינים 
במים,  מסיס  שאינו  מהסוג  תזונתיים 
וכמו כן יש בה תכולה גבוהה של עמילן 
ומצע  כמזון  המשמש  עמיד  פרוביוטי 

לבקטריות הידידותיות במעיים. טעמה 
של הפקעת מתקתק, ולכן בתהליך פי־
תוח מורכב נמצא כי יכולה להוות מקור 
משמעו־ הפחתה  שיאפשר  למתיקות 
תית של סוכר תוך שימור טעמו המוכר 

של השוקולד.
זמינה  החדשה  השוקולד  טבלת 
תוספים,  ללא  חלב  טעמים:  בשלושה 
שברי  עם  חלב  קוקוס,  שבבי  עם  חלב 
הח־ בסדרה  הטעמים  שלושת  אגוזים. 
של  המהודרת  בכשרות  זמינים  דשה 

בד"ץ העדה החרדית.

הרבנית קולדצקי 
תחי':"בזכות מצוות 

הפרשת חלה תראו ברכה 
במעשה ידיכם"

לקראת השנה החדשה ותקופת החגים, הגיעה מנהלת 
השיווק בחברת מוצרי האפייה 'שמרית', הגב' יעלה 
קרויטורו להתברך אצל הרבנית הצדקנית קולודצקי 

תחי', בתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
שקיבלה את פניה במאור פנים ובחביבות.  

מנהלת  את  בירכה  הרבנית 
חמות  במילים  שמרית  של  השיווק 
החברה למש־ של  ביותר על תרומתה 
פחות נזקקות באמצעות ארגון החסד 
בדבר  הרחיבה  הרבנית  נעמי".  "חסדי 
'שמרית',  חברת  של  הגדולה  זכותה 
מקיימות  מוצריה  באמצעות  אשר 
חלה  הפרשת  מצוות  ישראל  נשות 
בתקופת  שאת  וביתר  השנה,  במהלך 

החגים. 
עוד הוסיפה הרבנית תחי' ואיח־
ושתזכה  דשמיא,  וסיעתא  הצלחה  לה 
לעוד שנים מלאות בזכויות של מצווה 
ושתראה  החשובה,  החלה  הפרשת 

ברכה בכל מעשה ידיה.
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מהפכה בקטגוריית מוצרי הניקיון:
טאצ' משיקה סדרת מוצרי איכות של חומרי 

ניקוי לבית ולמטבח
והאהוב  המוכר  המותג   - טאצ' 
ומוסיף  מתרחב   - הנייר  מוצרי  של 
מק־ מוצרים  של  ואיכותי  ענק  מגוון 
טגוריות הניקיון ותחזוקת הבית והמ־
מדפי  על  למצוא  תוכלו  מהיום  טבח. 
הכולל  נוסף  מותג  הנבחרות  החנויות 
לבית   , וניקיון  כביסה  מוצרי  שלל 
ובלתי  גבוהה  איכות  ברמת  ולמטבח, 

מתפשרת.
השקת המוצרים החדשים יצאה 
לדרך בעקבות מיזוג שבוצע לאחרונה 
וסאסא־ שניב  הענק  חברות  שתי  בין 
המ־ שניב,  חברת  בין  השילוב  טק. 
איכותיים  נייר  מוצרי  בייצור  תמחה 
קיבוץ  בבעלות  סאסאטק,  חברת  עם 
סאסא הסמוך לגבול הצפון, ומתמחה 
לני־ איכותיים,  צריכה  מוצרי  בייצור 
לציבור  מאפשר  הבית,  וטיפוח  קיון 
של  עשיר  ממבחר  ליהנות  הצרכנים 
מוצרים ברמת איכות של מותגים בי־

נלאומיים ובמחירים משתלמים.
הרא־ בשלב  שהושקו  המוצרים 
מתחומי  רבים  מוצרים  כוללים  שון 
הבית  וניחוחות  והמטבח  הבית  ניקיון 
ניחוחות,  במגוון  מבשמים  והכביסה: 
מעוצב  במיכל  בתרסיס  אוויר  מטהרי 
במגוון  כביסה  מרככי  ריחות,  במגוון 
ליטר   4 באריזות  ניחוחות  של  עשיר 
פרמיום  כביסה  מרככי  ליטר,  ו-1 
קוסמ־ ובריחות   4 פי  מרוכז  בבישום 
מר־ וכן  ליטר   1 במכלי  ידועים  טיים 
ככי כביסה היפולארגניים המתאימים 
וכ־ ירוק  כביסה  ג'ל  תינוקות.  לבגדי 
חול באריזת 3 ליטר, המכיל פורמולה 

איכותית להסרת כתמים.
החדשים  המוצרים  משפחת 
לרא־ כוללת   המדפים  על  שתמצאו 
אקנומיקה  בקבוק  בישראל,  שונה 
פקק  עם  שומנים,   וממיסת  סמיכה 
וזאת  ילדים  ע"י  פתיחה  חסין  בטחון 
כדי למנוע תאונות ביתיות נפוצות. על 

מוצר זה ניתן לומר – מוצר חובה בכל 
בית  והוא מצטרף אל הסדרה החדשה 
הכוללת  אקנומיקה רגילה ואקנומיקה 
מבושמת וממיסת שומנים.  כול האק־
לחיטוי  מצויינות   בסדרה  נומיקות 

ולהלבנה.
בנוסף מושקים מוצרים למטבח: 
נוזלי כלים לבנדר, לימון, תפוח וקלא־
סי בריכוז חומר  פעיל 18%, באריזות 
ובאריזות  מ"ל   750 של  קומפקטיות 
משפחתיות המכילות 1.6 ליטר. בסד־
רה ניתן למצוא גם נוזל כלים פרימיום 
 24% של  גבוה  פעיל  חומר  בריכוז 
מק־ שימוש  לנוחות  משאבה  הכולל 
למטבח:  וחדשני  נוסף  מוצר  סימלית. 
באריזת 1  וירקות  פירות  לחיטוי  נוזל 
הב־ משרד  להנחיות  התואם  ליטר, 
הח־ העדה  בבד"ץ  ובהשגחת  ריאות 

רדית.
גם  מצטרפים  הקולקציה  אל 
מסיר  תרסיס  לבית:  ניקוי  מוצרי 
 99.9% קוטל  אנטיבקטריאלי,  אבנית 
תרסיס  שימושים;  למגוון  חיידקים 
שומנים  מסיר  תרסיס  עובש;  מסיר 
אקו־ עם  כללי  לניקוי  תרסיס  תרסיס 
אבן  מסיר  אקונומיקה;  ובלי  נומיקה 
לקומקום,  לשימוש  ביטחון  פקק  עם 
כביסה  מכונות  מקלחת,  ראש  מיחם, 
והברקת  לניקוי  תרסיס  ומדיחים; 
חלונות, מיכל נוזלי של פותח סתימות 
כולל פקק ביטחון, נוזל לחיטוי אסלות 

עם פקק ביטחון המנקה ומחטא ביסו־
דיות וכן ג'ל לחיטוי אסלות בניחוחות 
נעימים של לימון ואורנים, המתאימים  
אמב־ מקלחונים,  והברקת  לניקוי  גם 

טיות, כיורים וברזי כרום.
הר־ נוזלי  של  החדשה  הסדרה 
הם  אף  טאצ',  של  האיכותיים  צפות 
בבית  שיותירו  ריחות  במגוון  מוצעים 
תחושת ניקיון וניחוחות נעימים: לבנ־
דר, מאסק, אורנים או  יסמין, באריזת 
פר־ שני מוצרי  בסדרה   עוד  ליטר,   4

'ספא  או  בוטיק'  'מלון  בניחוח  מיום 
 . לפרקט  ייעודי  מוצר   וכן  חלומי' 

סדרת הפרמיום באריזת 2 ליטר.
קבוצת  מנכ"ל  ברנט,  פסח  מר 
עמלו  הכימאים  מיטב  כי  מציין,  שניב 
בה־  , רבים  חודשים  במשך  ושקדו 
המותג  של  הפורמולות  ובייצור  כנת 
הדרישות  על  עונים  שהם  כך  טאצ', 
התקן  תווי  של  המחמירים  והתקנים 
אחת  בשורה  ומוצבים  הבינלאומיים 
הבינ־ המותגים  כל  עם  תחרותית 
לאומיים בקטגוריה, הן ברמת האיכות 
שמחים  המותג. "אנו  ערכי  ברמת  והן 
לציבור  ולבשר  המוגמר  על  לברך 
חדש  עידן  של  תחילתו  על  הצרכנים 
ממוצרי  ליהנות  בישראל  גם  ניתן  בו 
והניקיון  הכביסה  בקטגוריית  איכות 
ות־ הוגנים  במחירים  ולמטבח,  לבית 

חרותיים".

ארוחת-העשר השנה הולכת להיראות אחרת
ובי־ מזינים  טעימים,  כריכים 
תיים לגן ולבית הספר עם מגוון סלטי 

אחלה
ואיתה  הברוכה,  לשגרה  חזרנו 
ולבית  לגן  היומית  הכריכים  הכנת 

הספר. 
הכ־ הכנת  שמשימת  ספק  אין 
ריכים, הופכת ליותר ויותר מורכבת 
עם הזמן - הטעם מתפתח, המודעות 
לילדים  להעניק  צורך  וקיים  עולה, 
הסלטים  מגוון  ומזין.  מושקע  כריך 
ומאמץ  זמן  לכם  יחסכו  אחלה  של 
צבעו־ ויוסיפו  העמוסים  בבקרים 
ניות, טריות וטעם אהוב של בית לכל 
כריך, וכל זאת באיכות הבלתי מתפ־

שרת של סלטי אחלה.
המ־ על  אהובים  אחלה  סלטי 
שפחה החרדית, בזכות טעם מעולה, 
אחלה  סלטי  ומגוון.  איכות  טריות, 
ומו־ איכותיים  גלם  מחומרי  עשויים 
בחרים בלבד, תוך הקפדה כשרותית 

כך  ישראל,  שארית  בד"ץ  של  מלאה 
יהפוך  אחלה,  טוב  בכל  מלא  שכריך 
מפנקת  לארוחה  עשר,  ארוחת  את 

במיוחד, ממש כמו בבית.
כמה רעיונות מעולים לכריכים 

מזינים מאת סלטי אחלה:
מח־ וחביתה:  חומוס  עם  כריך 
ומטגנים  במחבת  שמן  מעט  ממים 
אחלה  חומוס  סלט  מורחים  חביתה, 
מוסיפים  מלא,  לחם  פרוסות   2 על 
בפרוסות  ומעטרים  החביתה  את 
טריים.  בזיליקום  ועלי  שרי  עגבניות 

כריך מזין וטעים בכלום זמן ומאמץ.

וסלט  טחינה  עם  בוקר  כריך 
לחמנייה  חוצים  קלויים:  פלפלים 
פלפלים  סלט  ומורחים  לשניים 
על  וטחינה  אחד  חצי  על  קלויים 
עגב־ פרוסות  מפזרים  השני.  החצי 
נייה וזיתים ומניחים מעל הכל ביצת 
עין. אם נמאס לכם מחביתה פשוטה 
אותו  לשדרג  בקלות  אפשר  בכריך, 
ביצת  בעזרת  מעניין  יותר  למשהו 
מהיר  להכנה,  פשוט  עדיין  זה  עין. 
ונוח, אבל הביס הופך ליותר עסיסי, 

טעים ומושקע. 
וסלט  טונה  קציצות  כריך 
טונה  בקערה  מערבבים  מטבוחה: 
קצוץ,  בצל  קופסאות,  מ-3  מסוננת 
לחם.  ופירורי  ביצים   2 פטרוזיליה, 
לה־ ומטגנים  לחם  בפירורי  מצפים 
סלט  עם  בלחמנייה  מגישים  זהבה. 

מטבוחה ועלי כוסברה.
פורה  לימודים  שנת  בברכת 

ומוצלחת!

טרייד-אין חלומי ב'עמינח': 
עד 2,000 ₪ על המזרן הישן

אתכם  מזמינה  עמינח 
תחילת  לקראת  להתחדש 
'קינג  מזרן  ולרכוש  השנה, 
קויל' איכותי במבצע טרייד 
המ־ במסגרת  משתלם.  אין 
בצע, תוכלו להביא את המ־
שוויו  את  ולקבל  הישן,  זרן 
מזרן  רכישת  עבור  הכספי 
עד  מוגבלת  ההטבה  חדש. 

ל-2,000 ₪.
בנוסף, מציעה הרשת 
מבצעים מיוחדים בכל המ־
מתכווננות  מיטות  חלקות: 
רי־ ללא  תשלומים  ב-24 
הנחה למיטות   ₪ בית, 400 
החל  ישיבה  ומערכות  נוער 

מ-5,990 ₪.

תשלובת  היא  עמינח 
ביש־ הגדולה  הרהיטים 
למע־ כבר  המספקת  ראל 
מכלול  את  שנה  מ-80  לה 
והאירוח  השינה  פתרונות 
בסט־ בישראל,  המובילים 
איכות  של  חדשים  נדרטים 
מייצרת  הרשת  שינה. 
המותגים  את  ומשווקת 

ביניהם:  בעולם,  המובילים 
King Koil, ספפה, מיטה 
מער־ סוויספלקס  וחצי, 
 Serta מתכווננות,  כות 
ואמ־ רים   ,Masterpiece

ריקן קומפורט.
עמינח  מוצרי  את 
ניתן למצוא בחנויות הרשת 
ואצל המשווקים המורשים.

לונדון נגד ניו־יורק

לא בכל יום מתייצבים 
חו"ל  בנדל"ן  מומחים  שני 
ואקטואלי  מרתק  לדיבייט 
מתמיד סביב השאלה באיזו 
בניו־ להשקיע,  כדאי  עיר 
מתחם   • בלונדון?  או  יורק 
ברק  בבני   WORK UP
יארח ביום רביעי י"ח אלול 
בין  המסקרן  העימות  את 
השק־ מפרוש  פרוש  אלי 
ברסלויער  ישי  ובין  עות' 
הפ־ כל   • 'בסדנו'  מקבוצת 

רטים
ראש הממשלה החדש 
של בריטניה, בוריס ג'ונסון, 
יכול  אינו  הוא  מחד  סונדל. 
הממשל  לרשויות  להורות 
האירופי  מהאיחוד  לפרוש 
פרישה.  הסכם  בלי  או  עם 
יכול  לא  גם  הוא  מאידך, 
לנצל את האהדה הציבורית 
ברחוב ולהורות על בחירות 
בזק שיעניקו לו תמהיל נוח 
הפ־ שכן  בפרלמנט,  יותר 
ממנו  מנע  הנוכחי  רלמנט 
והצביע  הדברים  שני  את 
נגד פרישה ללא הסכם ונגד 

בחירות חדשות...
שהציבור  נכון  אמנם 
עם  במשאל  בחר  הבריטי 
האירו־ מהאיחוד  לפרוש 
בפרלמנט  נציגיו  אך  פי, 

הוא  מה  ממנו  טוב  יודעים 
מתקדם  וה'ברקזיט'  רוצה 
לשום מקום. מעבר לתעלה, 
של  מושבה  מקום  בבריסל, 
הפקידות האירופית, רואים 
לא  מדינה  אף  ומתמוגגים. 
היפר־ בעד  להצביע  תעז 
דות מאיתנו... אבל מי יודע, 
ישרא־ עבור  עבורנו,  אולי 
השקעה  שמחפשים  לים 
את  לחתן  להם  שתאפשר 
הזדמנות  כאן  יש  הילדים, 

של ממש.
בין  הקשר  מה  מה, 
לחתונה  הבריטי  הפרלמנט 
טובה.  שאלה  ישראלית? 
תשו־ רוצים  אתם  אם  אבל 
לש־ לחכות  תצטרכו  בה, 
בו  רביעי,  ליום  הבא,  בוע 
 WORK במתחם  ייערך 
עימות  ברק,  שבבני   UP
נדל"ן  אנשי  שני  בין  מרתק 
בנדל"ן  המתמחים  מנוסים 
ברס־ ישי  האחד,  חו"ל. 
'בסדנו'  מקבוצת  לויער 
שאפשר  סבור  השקעות, 
יותר  הרבה  תשואות  להניב 
בניו־ ומשתלמות  בטוחות 
של  הכלכלית  הבירה  יורק, 
אלי  השני,  הברית.  ארצות 
השקעות'  מ'פרוש  פרוש 
לונ־ עכשיו,  שדווקא  סבור 

דון היא ההזדמנות של המ־
שקיע הישראלי.

שבעידן  סוד  לא  זה 
רכי־ מחירי  של  הנוכחי 
ריביות  מאוד,  גבוהים  שה 
ומ־ המשכנתא  על  גבוהות 
בסטגנציה,  שכירות  חירי 
כדי  מאוד  להתאמץ  צריך 
בנדל"ן  השקעה  למצוא 
תשואה  שתניב  ישראלי 
לא  זה  הסיכון.  את  ששווה 
דווקא  הזדמנויות.  שאינן 
אח־ לחפש  צריך  אבל  יש. 
זה  ובסדקים.  בחורים  ריהן 
של  שעוצמתו  סוד  לא  גם 
השקל מול הליש"ט והדולר 
הזדמ־ לישראלים  מעניקה 
נות פז להשקיע פחות שק־
לים ולקבל יותר דולרים. זה 
שההתאוששות  סוד  לא  גם 
למ־ האמריקאית  בכלכלה 
מול  הסחר  מלחמת  רות 
מאוד  הרבה  מייצרת  סין, 
בנדל"ן  השקעה  הזדמנויות 
למגורים  נדל"ן  ובראשן 

בניו־יורק הגדולה.
כדאי  היכן  מה,  אז 
או  בלונדון  להשקיע? 
למתחם  בואו  בניו־יורק? 
ברק  בבני   WORK UP
יהיה  התשובה.  את  וגלו 

מעניין בכל מקרה. 
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מהפכה בקטגוריית מוצרי הניקיון:
טאצ' משיקה סדרת מוצרי איכות של חומרי 

ניקוי לבית ולמטבח
והאהוב  המוכר  המותג   - טאצ' 
ומוסיף  מתרחב   - הנייר  מוצרי  של 
מק־ מוצרים  של  ואיכותי  ענק  מגוון 
טגוריות הניקיון ותחזוקת הבית והמ־
מדפי  על  למצוא  תוכלו  מהיום  טבח. 
הכולל  נוסף  מותג  הנבחרות  החנויות 
לבית   , וניקיון  כביסה  מוצרי  שלל 
ובלתי  גבוהה  איכות  ברמת  ולמטבח, 

מתפשרת.
השקת המוצרים החדשים יצאה 
לדרך בעקבות מיזוג שבוצע לאחרונה 
וסאסא־ שניב  הענק  חברות  שתי  בין 
המ־ שניב,  חברת  בין  השילוב  טק. 
איכותיים  נייר  מוצרי  בייצור  תמחה 
קיבוץ  בבעלות  סאסאטק,  חברת  עם 
סאסא הסמוך לגבול הצפון, ומתמחה 
לני־ איכותיים,  צריכה  מוצרי  בייצור 
לציבור  מאפשר  הבית,  וטיפוח  קיון 
של  עשיר  ממבחר  ליהנות  הצרכנים 
מוצרים ברמת איכות של מותגים בי־

נלאומיים ובמחירים משתלמים.
הרא־ בשלב  שהושקו  המוצרים 
מתחומי  רבים  מוצרים  כוללים  שון 
הבית  וניחוחות  והמטבח  הבית  ניקיון 
ניחוחות,  במגוון  מבשמים  והכביסה: 
מעוצב  במיכל  בתרסיס  אוויר  מטהרי 
במגוון  כביסה  מרככי  ריחות,  במגוון 
ליטר   4 באריזות  ניחוחות  של  עשיר 
פרמיום  כביסה  מרככי  ליטר,  ו-1 
קוסמ־ ובריחות   4 פי  מרוכז  בבישום 
מר־ וכן  ליטר   1 במכלי  ידועים  טיים 
ככי כביסה היפולארגניים המתאימים 
וכ־ ירוק  כביסה  ג'ל  תינוקות.  לבגדי 
חול באריזת 3 ליטר, המכיל פורמולה 

איכותית להסרת כתמים.
החדשים  המוצרים  משפחת 
לרא־ כוללת   המדפים  על  שתמצאו 
אקנומיקה  בקבוק  בישראל,  שונה 
פקק  עם  שומנים,   וממיסת  סמיכה 
וזאת  ילדים  ע"י  פתיחה  חסין  בטחון 
כדי למנוע תאונות ביתיות נפוצות. על 

מוצר זה ניתן לומר – מוצר חובה בכל 
בית  והוא מצטרף אל הסדרה החדשה 
הכוללת  אקנומיקה רגילה ואקנומיקה 
מבושמת וממיסת שומנים.  כול האק־
לחיטוי  מצויינות   בסדרה  נומיקות 

ולהלבנה.
בנוסף מושקים מוצרים למטבח: 
נוזלי כלים לבנדר, לימון, תפוח וקלא־
סי בריכוז חומר  פעיל 18%, באריזות 
ובאריזות  מ"ל   750 של  קומפקטיות 
משפחתיות המכילות 1.6 ליטר. בסד־
רה ניתן למצוא גם נוזל כלים פרימיום 
 24% של  גבוה  פעיל  חומר  בריכוז 
מק־ שימוש  לנוחות  משאבה  הכולל 
למטבח:  וחדשני  נוסף  מוצר  סימלית. 
באריזת 1  וירקות  פירות  לחיטוי  נוזל 
הב־ משרד  להנחיות  התואם  ליטר, 
הח־ העדה  בבד"ץ  ובהשגחת  ריאות 

רדית.
גם  מצטרפים  הקולקציה  אל 
מסיר  תרסיס  לבית:  ניקוי  מוצרי 
 99.9% קוטל  אנטיבקטריאלי,  אבנית 
תרסיס  שימושים;  למגוון  חיידקים 
שומנים  מסיר  תרסיס  עובש;  מסיר 
אקו־ עם  כללי  לניקוי  תרסיס  תרסיס 
אבן  מסיר  אקונומיקה;  ובלי  נומיקה 
לקומקום,  לשימוש  ביטחון  פקק  עם 
כביסה  מכונות  מקלחת,  ראש  מיחם, 
והברקת  לניקוי  תרסיס  ומדיחים; 
חלונות, מיכל נוזלי של פותח סתימות 
כולל פקק ביטחון, נוזל לחיטוי אסלות 

עם פקק ביטחון המנקה ומחטא ביסו־
דיות וכן ג'ל לחיטוי אסלות בניחוחות 
נעימים של לימון ואורנים, המתאימים  
אמב־ מקלחונים,  והברקת  לניקוי  גם 

טיות, כיורים וברזי כרום.
הר־ נוזלי  של  החדשה  הסדרה 
הם  אף  טאצ',  של  האיכותיים  צפות 
בבית  שיותירו  ריחות  במגוון  מוצעים 
תחושת ניקיון וניחוחות נעימים: לבנ־
דר, מאסק, אורנים או  יסמין, באריזת 
פר־ מוצרי  שני  בסדרה   עוד  ליטר,   4
'ספא  או  בוטיק'  'מלון  בניחוח  מיום 
 . לפרקט  ייעודי  מוצר   וכן  חלומי' 

סדרת הפרמיום באריזת 2 ליטר.
קבוצת  מנכ"ל  ברנט,  פסח  מר 
עמלו  הכימאים  מיטב  כי  מציין,  שניב 
בה־  , רבים  חודשים  במשך  ושקדו 
המותג  של  הפורמולות  ובייצור  כנת 
הדרישות  על  עונים  שהם  כך  טאצ', 
התקן  תווי  של  המחמירים  והתקנים 
אחת  בשורה  ומוצבים  הבינלאומיים 
הבינ־ המותגים  כל  עם  תחרותית 
לאומיים בקטגוריה, הן ברמת האיכות 
שמחים  המותג. "אנו  ערכי  ברמת  והן 
לציבור  ולבשר  המוגמר  על  לברך 
חדש  עידן  של  תחילתו  על  הצרכנים 
ממוצרי  ליהנות  בישראל  גם  ניתן  בו 
והניקיון  הכביסה  בקטגוריית  איכות 
ות־ הוגנים  במחירים  ולמטבח,  לבית 

חרותיים".

ארוחת-העשר השנה הולכת להיראות אחרת
ובי־ מזינים  טעימים,  כריכים 
תיים לגן ולבית הספר עם מגוון סלטי 

אחלה
ואיתה  הברוכה,  לשגרה  חזרנו 
ולבית  לגן  היומית  הכריכים  הכנת 

הספר. 
הכ־ הכנת  שמשימת  ספק  אין 
ריכים, הופכת ליותר ויותר מורכבת 
עם הזמן - הטעם מתפתח, המודעות 
לילדים  להעניק  צורך  וקיים  עולה, 
הסלטים  מגוון  ומזין.  מושקע  כריך 
ומאמץ  זמן  לכם  יחסכו  אחלה  של 
צבעו־ ויוסיפו  העמוסים  בבקרים 
ניות, טריות וטעם אהוב של בית לכל 
כריך, וכל זאת באיכות הבלתי מתפ־

שרת של סלטי אחלה.
המ־ על  אהובים  אחלה  סלטי 
שפחה החרדית, בזכות טעם מעולה, 
אחלה  סלטי  ומגוון.  איכות  טריות, 
ומו־ איכותיים  גלם  מחומרי  עשויים 
בחרים בלבד, תוך הקפדה כשרותית 

כך  ישראל,  שארית  בד"ץ  של  מלאה 
יהפוך  אחלה,  טוב  בכל  מלא  שכריך 
מפנקת  לארוחה  עשר,  ארוחת  את 

במיוחד, ממש כמו בבית.
כמה רעיונות מעולים לכריכים 

מזינים מאת סלטי אחלה:
מח־ וחביתה:  חומוס  עם  כריך 
ומטגנים  במחבת  שמן  מעט  ממים 
אחלה  חומוס  סלט  מורחים  חביתה, 
מוסיפים  מלא,  לחם  פרוסות   2 על 
בפרוסות  ומעטרים  החביתה  את 
טריים.  בזיליקום  ועלי  שרי  עגבניות 

כריך מזין וטעים בכלום זמן ומאמץ.

וסלט  טחינה  עם  בוקר  כריך 
לחמנייה  חוצים  קלויים:  פלפלים 
פלפלים  סלט  ומורחים  לשניים 
על  וטחינה  אחד  חצי  על  קלויים 
עגב־ פרוסות  מפזרים  השני.  החצי 
נייה וזיתים ומניחים מעל הכל ביצת 
עין. אם נמאס לכם מחביתה פשוטה 
אותו  לשדרג  בקלות  אפשר  בכריך, 
ביצת  בעזרת  מעניין  יותר  למשהו 
מהיר  להכנה,  פשוט  עדיין  זה  עין. 
ונוח, אבל הביס הופך ליותר עסיסי, 

טעים ומושקע. 
וסלט  טונה  קציצות  כריך 
טונה  בקערה  מערבבים  מטבוחה: 
קצוץ,  בצל  קופסאות,  מ-3  מסוננת 
לחם.  ופירורי  ביצים   2 פטרוזיליה, 
לה־ ומטגנים  לחם  בפירורי  מצפים 
סלט  עם  בלחמנייה  מגישים  זהבה. 

מטבוחה ועלי כוסברה.
פורה  לימודים  שנת  בברכת 

ומוצלחת!

טרייד-אין חלומי ב'עמינח': 
עד 2,000 ₪ על המזרן הישן

אתכם  מזמינה  עמינח 
תחילת  לקראת  להתחדש 
'קינג  מזרן  ולרכוש  השנה, 
קויל' איכותי במבצע טרייד 
המ־ במסגרת  משתלם.  אין 
בצע, תוכלו להביא את המ־
שוויו  את  ולקבל  הישן,  זרן 
מזרן  רכישת  עבור  הכספי 
עד  מוגבלת  ההטבה  חדש. 

ל-2,000 ₪.
בנוסף, מציעה הרשת 
מבצעים מיוחדים בכל המ־
מתכווננות  מיטות  חלקות: 
רי־ ללא  תשלומים  ב-24 
הנחה למיטות   ₪ בית, 400 
החל  ישיבה  ומערכות  נוער 

מ-5,990 ₪.

תשלובת  היא  עמינח 
ביש־ הגדולה  הרהיטים 
למע־ כבר  המספקת  ראל 
מכלול  את  שנה  מ-80  לה 
והאירוח  השינה  פתרונות 
בסט־ בישראל,  המובילים 
איכות  של  חדשים  נדרטים 
מייצרת  הרשת  שינה. 
המותגים  את  ומשווקת 

ביניהם:  בעולם,  המובילים 
King Koil, ספפה, מיטה 
מער־ סוויספלקס  וחצי, 
 Serta מתכווננות,  כות 
ואמ־ רים   ,Masterpiece

ריקן קומפורט.
עמינח  מוצרי  את 
ניתן למצוא בחנויות הרשת 
ואצל המשווקים המורשים.

לונדון נגד ניו־יורק

לא בכל יום מתייצבים 
חו"ל  בנדל"ן  מומחים  שני 
ואקטואלי  מרתק  לדיבייט 
מתמיד סביב השאלה באיזו 
בניו־ להשקיע,  כדאי  עיר 
מתחם   • בלונדון?  או  יורק 
ברק  בבני   WORK UP
יארח ביום רביעי י"ח אלול 
בין  המסקרן  העימות  את 
השק־ מפרוש  פרוש  אלי 
ברסלויער  ישי  ובין  עות' 
הפ־ כל   • 'בסדנו'  מקבוצת 

רטים
ראש הממשלה החדש 
של בריטניה, בוריס ג'ונסון, 
יכול  אינו  הוא  מחד  סונדל. 
הממשל  לרשויות  להורות 
האירופי  מהאיחוד  לפרוש 
פרישה.  הסכם  בלי  או  עם 
יכול  לא  גם  הוא  מאידך, 
לנצל את האהדה הציבורית 
ברחוב ולהורות על בחירות 
בזק שיעניקו לו תמהיל נוח 
הפ־ שכן  בפרלמנט,  יותר 
ממנו  מנע  הנוכחי  רלמנט 
והצביע  הדברים  שני  את 
נגד פרישה ללא הסכם ונגד 

בחירות חדשות...
שהציבור  נכון  אמנם 
עם  במשאל  בחר  הבריטי 
האירו־ מהאיחוד  לפרוש 
בפרלמנט  נציגיו  אך  פי, 

הוא  מה  ממנו  טוב  יודעים 
מתקדם  וה'ברקזיט'  רוצה 
לשום מקום. מעבר לתעלה, 
של  מושבה  מקום  בבריסל, 
הפקידות האירופית, רואים 
לא  מדינה  אף  ומתמוגגים. 
היפר־ בעד  להצביע  תעז 
דות מאיתנו... אבל מי יודע, 
ישרא־ עבור  עבורנו,  אולי 
השקעה  שמחפשים  לים 
את  לחתן  להם  שתאפשר 
הזדמנות  כאן  יש  הילדים, 

של ממש.
בין  הקשר  מה  מה, 
לחתונה  הבריטי  הפרלמנט 
טובה.  שאלה  ישראלית? 
תשו־ רוצים  אתם  אם  אבל 
לש־ לחכות  תצטרכו  בה, 
בו  רביעי,  ליום  הבא,  בוע 
 WORK במתחם  ייערך 
עימות  ברק,  שבבני   UP
נדל"ן  אנשי  שני  בין  מרתק 
בנדל"ן  המתמחים  מנוסים 
ברס־ ישי  האחד,  חו"ל. 
'בסדנו'  מקבוצת  לויער 
שאפשר  סבור  השקעות, 
יותר  הרבה  תשואות  להניב 
בניו־ ומשתלמות  בטוחות 
של  הכלכלית  הבירה  יורק, 
אלי  השני,  הברית.  ארצות 
השקעות'  מ'פרוש  פרוש 
לונ־ עכשיו,  שדווקא  סבור 

דון היא ההזדמנות של המ־
שקיע הישראלי.

שבעידן  סוד  לא  זה 
רכי־ מחירי  של  הנוכחי 
ריביות  מאוד,  גבוהים  שה 
ומ־ המשכנתא  על  גבוהות 
בסטגנציה,  שכירות  חירי 
כדי  מאוד  להתאמץ  צריך 
בנדל"ן  השקעה  למצוא 
תשואה  שתניב  ישראלי 
לא  זה  הסיכון.  את  ששווה 
דווקא  הזדמנויות.  שאינן 
אח־ לחפש  צריך  אבל  יש. 
זה  ובסדקים.  בחורים  ריהן 
של  שעוצמתו  סוד  לא  גם 
השקל מול הליש"ט והדולר 
הזדמ־ לישראלים  מעניקה 
נות פז להשקיע פחות שק־
לים ולקבל יותר דולרים. זה 
שההתאוששות  סוד  לא  גם 
למ־ האמריקאית  בכלכלה 
מול  הסחר  מלחמת  רות 
מאוד  הרבה  מייצרת  סין, 
בנדל"ן  השקעה  הזדמנויות 
למגורים  נדל"ן  ובראשן 

בניו־יורק הגדולה.
כדאי  היכן  מה,  אז 
או  בלונדון  להשקיע? 
למתחם  בואו  בניו־יורק? 
ברק  בבני   WORK UP
יהיה  התשובה.  את  וגלו 

מעניין בכל מקרה. 
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פרק ג - האיך ירגיל האדם עצמו במדת החכמה
ם, ִעם ֱהיוָֹתּה ֶנֱעֶלֶמת ְוִנ־ לָּ ְמָצִאים כֻּ ל ַהנִּ רּוָשׂה ַעל כָּ ה ַהָחְכָמה ָהֶעְליוָֹנה פְּ ִהנֵּ

ָחְכָמה  בְּ ם  לָּ כֻּ ה'  ַמֲעֶשׂיָך  ַרּבּו  "ָמה  כד):  קד,  ים  ִהלִּ (תְּ ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה  ְמאֹד,  ָבה  ְשׂגָּ

ד ְלהוִֹעיל ִלְבֵני  ל ְוִיְהֶיה ְמַלמֵּ כֹּ ְמצּוָיה בַּ ְהֶיה ָחְכָמתוֹ  ְך ָראּוי ְלָאָדם שֶׁתִּ ָעִשׂיָת". כָּ

יֵעהּו  פִּ יַע ָעָליו ֵמָחְכָמתוֹ ַישְׁ פִּ ּיּוַכל ְלַהשְׁ ל ַמה שֶׁ ִפי כֹחוֹ כָּ ָאָדם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד כְּ

ָלל. ה כְּ ְולֹא ַתְטִריֵדהּו ִסבָּ

שני פנים לחכמה

ֵני ָפִנים: ה ֶאל ַהָחְכָמה שְׁ ְוִהנֵּ

א  ה ֶאלָּ ִלים ְלַמטָּ כְּ ִנים ִמְסתַּ ֶתר - ְוֵאין אָֹתם ַהפָּ ן ָהֶעְליוֹן ַהּפוֶֹנה ֶאל ַהכֶּ •  ַהפָּ

ִלים ִמְלַמְעָלה. ְמַקבְּ

ֶטת  שֶּׁ ִמְתפַּ ִהיא  שֶׁ ִפירוֹת  סְּ בַּ יַח  גִּ ְלַהשְׁ ה -  ְלַמטָּ ּפוֶֹנה  ְחּתוֹן  ַהתַּ ִני  ַהשֵּׁ ן  ַהפָּ   •

ָחְכָמָתּה ֲאֵליֶהם. בְּ

ֵני ָפִנים: ְך ִיְהֶיה ֶאל ָהָאָדם שְׁ כָּ

ָנּה. ָחְכָמתוֹ ּוְלַתקְּ ֵדי ְלהוִֹסיף בְּ קוֹנוֹ כְּ ן ָהִראׁשוֹן - הּוא ִהְתּבוְֹדדּותוֹ בְּ •  ַהפָּ

יַע ָעָליו. פִּ רּוְך הּוא ִהשְׁ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵני ָאָדם ֵמאוָֹתּה ָחְכָמה שֶׁ ד בְּ ִני - ְלַלמֵּ •  ַהשֵּׁ

־ ן ַישְׁ ּה, כֵּ עּוָרּה ְוָצְרכָּ ִפי שִׁ ל ְסִפיָרה ּוְסִפיָרה כְּ ַעת ֶאל כָּ ַהָחְכָמה ַמשְׁפַּ ּוְכמוֹ שֶׁ

ֵמר  ְוִישָּׁ ְוָצְרּכוֹ.  ֵאָליו  ְוַהֵנאוֹת  שְֵׂאת  יּוַכל  ֲאשֶׁר  ִשְׂכלוֹ  שִׁעּור  ִפי  כְּ ָאָדם  ָכל  בְּ יַע  פִּ

ִפיָרה ָהֶע־ ן ַהסְּ כֵּ ָלה, שֶׁ קָּ ּנּו תַּ ְך ִממֶּ שֵׁ א ִתמָּ לֹּ ע, שֶׁ שְׁפָּ עּור ֵשֶׂכל ַהמֻּ ֵתת יוֵֹתר ִמשִּׁ ִמלָּ

ל. ְמַקבֵּ ל בִּ ְגבָּ עּור ַהמֻּ ְליוָֹנה ֵאיָנּה מוֶֹסֶפת ַעל ַהשִּׁ

השגחה על צרכי אחרים

ְחשָָׁבה  ִהיא ַהמַּ ֵני שֶׁ ִציאּות ִמפְּ ל ַהמְּ ַחת ַעל כָּ גַּ ֶרְך ַהָחְכָמה ִלְהיוָֹתּה ַמשְׁ ְועוֹד ִמדֶּ

בוַֹתי ַמְח־ י לֹא ַמְחשְׁ ְעָיה נה, ח): "כִּ ְמָצאוֹת ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר (ְישַׁ ל ַהנִּ ַהחוֹשֶֶׁבת ַעל כָּ

ח"  ּנּו ִנדָּ ח ִממֶּ י ִידַּ בוֵֹתיֶכם", ּוְכִתיב (שְׁמּוֵאל ב יד, יד): "ְוָחשַׁב ַמֲחשָׁבוֹת ְלִבְלתִּ שְׁ

ֲחשָׁבֹת ֲאשֶׁר ֲאִני חוֹשֵׁב ֲעֵליֶכם  י ֶאת ַהמַּ י ָאנִֹכי ָיַדְעתִּ וכתיב (ירמיה כט, יא): "כִּ

ְך ָצִריְך ָהָאָדם  ְקָוה". כָּ ית ִיְשָׂרֵאל ַמְחשְׁבוֹת שָׁלוֹם ְולֹא ָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית תִּ בֵּ

־ דָּ ְהֶייָנה ְלָקֵרב ַהנִּ בוָֹתיו תִּ ִלְהיוֹת ֵעיָניו ְפֻקחוֹת ַעל ַהְנָהַגת ִעם ה' ְלהוִֹעיָלם, ּוַמְחשְׁ

ְך  ּלוֹ, כָּ ְמָצא כֻּ ֶׂכל חֹשֵׁב ּתוֶֹעֶלת ַהנִּ ַהשֵּ מוֹ שֶׁ ִחים ְוַלְחשֹׁב ֲעֵליֶהם ַמֲחשָׁבוֹת טוֹבוֹת, כְּ

ְפָרט ּוִבְכָלל,  ַיְחשֹׁב הּוא ּתוֶֹעֶלת ַהֲחֵבִרים ְוִיְתַיֵעץ ֵעצוֹת טוֹבוֹת ִעם ה׳ ְוָעם ַעּמוֹ בִּ

ֵשֶׂכל ּוַמְח־ מוֹ  כְּ ְוַהּיוֵֹצא ֵמַהַהְנָהָגה ַהּטוָֹבה ְיַנֲהֵלהּו ֶאל ַהַהְנָהָגה ַהְישָָׁרה ְוִיְהֶיה לוֹ 

ֶרת ָהָאָדם  ַמֲחשָָׁבה ָהֶעְליוָֹנה ַהְמַישֶּׁ שֶׁר, כַּ ְנָהג ַהּטוֹב ְוַהיֹּ שָָׁבה ְלַנֲהגוֹ ּוְלַנֲהלוֹ ֶאל ַהמִּ

ָהֶעְליוֹן. 

ט"ז - לחודש

 

לאור הביקוש הרב בשנים הקודמות

לקראת צום יום הכיפורים 
יתקיים הקו הפתוח במתכונת 
מיוחדת בבית החולים אסותא 

אשדוד מקבוצת מכבי
ידי  על  יערך  הפתוח  הקו 
בשיתוף  בריאות  שירותי  מכבי 
איחוד הצלה. עלון הלכתי רפואי 
אנגלית  בעברית,  יופק  מיוחד 
אלפי  בעשרות  ויופץ  וצרפתית, 
עותקים במרכזי מכבי ובבתי חו־
לים אסותא ובריכוזים החרדיים. 
"בית  סער:  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
לפני  שנפתח  אסותא  החולים 
תושבי  כל  את  משרת  שנתיים 

הדרום והסביבה". 
במכבי  נערכים  שנה  כמידי 
קיומו  לקראת  בריאות  שירותי 
הציבור  לשאלות  פתוח"  של "קו 
ובסוגיות  והלכה  רפואה  בענייני 
יום  לקראת  למעשה  הנוגעות 
לראשו־ השנה  כאשר  הכיפורים, 
נה, יתקיים "קו פתוח" במתכונת 
אסותא  החולים  בבית  מיוחדת 
ויפעל  מכבי  מקבוצת  אשדוד 
מכבי  של  מלא  פעולה  בשיתוף 
הצלה  ואיחוד  בריאות  שירותי 
יתכנסו  אחד  שולחן  אל  כאשר 
רבנים ומורי הוראה שליט"א יחד 
שירו־ מכבי  ורופאי  מומחי  עם 
ויענו  הצלה  ואיחוד  בריאות  תי 

לשאלות הפונים. 
מיוחד  רפואי  הלכתי  עלון 
יופק בעברית, אנגלית וצרפתית, 
עותקים  אלפי  בעשרות  ויופץ 
אסו־ חולים  ובבתי  מכבי  במרכזי 

תא ובריכוזים החרדיים. 
לק־ ההכנות  השלמת  עם 

מד־ הפתוח',  ה'קו  קיום  ראת 
ובאיחוד  מכבי  בהנהלת  גישים 
הצלה "אנו שמחים ליזום פעילות 
הציבור  כלל  נהנה  ממנה  חשובה, 
בנושא  הקופות  כל  חברי  וכל 
מכבי  של  הקשר  והלכה.  רפואה 
מידי  עצמו  את  מוכיח  לקהילה 
שי־ להביא  הצליחה  מכבי  שנה. 
מק־ רפואה  המאגד  ייחודי  רות 
צועית והלכה, בשיתוף עם ארגון 
של  הרבנים  וועד  הצלה'  'איחוד 

הארגון".
מכבי:  מנכ"ל  סער  רן  מר 
שנפתח  אסותא  החולים  "בית 
כל  את  משרת  שנתיים  לפני 
אני  והסביבה.  הדרום  תושבי 
מברך על היוזמה הברוכה שמכבי 
למען  רבות  שנים  מזה  מובילה 
בריאותם של חברי הקופה וכלל 

הציבור".

הד־ מחוז  ראש  שכטר  קרן 
רבה  חשיבות  רואה  "אני  רום: 
החולים  לבית  הועבר  שהמוקד 
הגדול  החולים  בית  אסותא 
לי  אין  שלנו,  במחוז  והמוביל 
הרחבת  ולאור  השנה  שגם  ספק 
הקו הפתוח, אלפים ייהנו מהשי־
רות הייחודי של הרבנים והצוות 

הרפואי".
מנהל  שלזינגר  משה  ר' 
השיווק למגזר החרדי במכבי מציין 
האחרו־ בשנים  הביקוש  לאור  כי 
נות, העברנו השנה את הקו הפתוח 
לבית החולים אסותא באשדוד כדי 
ומרווח  גדול  במקום  מענה  לתת 
בית  של  מקצועי  הרב  הצוות  עם 
הרוקחים  והצוות  אסותא  החולים 
מדובר  פארם,  מכבי  של  המקצועי 
זה  מענה  מיוחדת.  דרך  פריצת  על 

ניתן כעוד שירות לאלפי הפונים.

יש פתרון חדש!
 לפטרת 

ציפורנים 
052-7662-281
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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

מינוי בעיר האבות:

ראש הממשלה בנימין נתניהו על מינוי הרב הלל 
הורוביץ לראש מנהלת חברון: "אין ראוי ממנו להמשיך 

את הקשר בן 4000 שנה של עם ישראל לחברון"
שר הפנים הרב אריה דרעי אישר סופית את המינוי 

נתן  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הלל  הרב  של  למינוי  הדרך,  ברכת  את 
היהודי  היישוב  מנהלת  ליו"ר  הורוביץ 
בחברון. בפגישה אישית עם הרב הורו־
ביץ שנערכה לאחר קבלת המינוי אמר: 
שלך  המינוי  על  אותך  לברך  רוצה  "אני 
מי־ אין  להיות  שיכול  טבעי  הכי  הוא 
ראש  ממך  יותר  להיות  שמתאים  שהו 
כמה  יודע  אתה  חברון  של  המנהלת 
 4000 רק  הזה  למקום  מחוברים  אנחנו 
שנה' אמר נתניהו בחיוך. 'אני מאחל לך 
עוד 4000  ישראל  ולעם  הצלחה  אישית 
אמר  הורוביץ  הרב  הזה".  במקום  שנה 
יש־ עם  של  זכות  "זו  הממשלה:  לראש 
ראל שראש הממשלה ימשיך להנהיג את 

עם ישראל הלאה לעוד הרבה שנים". 

הור־ הרב  שקיים  אישית  בפגישה 
לאחר  נתניהו  הממשלה  ראש  עם  ביץ 
שקיבל את כתב המינוי, הוא העלה בפני 
תוש־ של  הבקשה  את  הממשלה  ראש 
מתחם  ובניית  פיתוח  לקדם  חברון   בי 
מהרובע  חלק  שהינו  בחברון  השוק 
ונגזל  יהודית,  בבעלות  ונמצא  היהודי 

מיהודי תרפ"ט בזמן הפרעות. 
האחרון,  השבוע  בסוף  כזכור 
בל־ דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר  הגיש 
הורוביץ,  הלל  הרב  חברון  לאיש  שכתו 
היישוב  מנהלת  ליו"ר  המינוי  כתב  את 
על  היתר  בין  האחראית  בחברון  היהודי 
בח־ היהודי  והיישוב  המכפלה  מערת 
הלל  הרב  הצהיר  האירוע  במהלך  ברון. 
הורוביץ איש היישוב היהודי בחברון, כי 

השר דרעי היה ויהיה שגריר של היישוב 
היהודי בחברון בממשלה ובכנסת. 

המינוי מגיע זמן קצר לאחר שהרב 
ביותר  מוצלחת  כהונה  סיים  הורוביץ 
העל־ בתי  מועצת  כמנכ"ל  בתפקידו 
האחרונות,  שנים  בשש  בירושלים  מין 
את  בהצלחה  הוביל  שבמסגרתו  תפקיד 
להר  היהודים  את  שהשיבה  המהפכה 

הזיתים. 
רב  איש  הוא  הורוביץ  הלל  'הרב 
הציבורית  עשייתו  את  שהחל  פעלים 
לפני עשרות בשנים למען הישוב היהודי 
חולל  האחרונות  שנים  ובשש  בחברון, 
עם  עשה  אותה  הזיתים,  בהר  מהפכה 
השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי זצ"ל 
בטוח  אני  עת.  בטרם  מאיתנו  שהסתלק 

הוביל  שהוא  והעשייה  הכוחות  שאת 
בהשבת כבודם של קברי הצדיקים בהר 
הרב  ידע  בביזיון,  שרויים  שהיו  הזיתים 
הורוביץ לנצל גם בתפקידו החדש לדאוג 
בחברון.  היהודי  וליישוב  האבות  לקברי 
ליישוב  לעזור  הפנים  כשר  מתחייב  אני 
ול־ בעבר  שעשיתי  כפי  בחברון  היהודי 
דאוג לכל הצרכים כדי שהיישוב היהודי 
שר  אמר  וישגשג',  יפרח  האבות  בעיר 

הפנים הרב אריה דרעי במעמד.
הלל  הרב  הנכנס  המנהלת  יו"ר 
על  דרעי  הרב  לשר  הודה  הורוביץ 
של  אמת  ידיד  הוא  דרעי  'הרב  המינוי 
בכל  בחברון.  היהודית  ההתיישבות 
שר  בתפקיד  ובפרט  הציבורים  תפקידו 
אנשי  שלנו  הכתובת  היה  הוא  הפנים, 
ימשיך  דרעי  שהשר  בטוח  אני  חברון. 
להיות השגריר של חברון בממשלה ובכ־
נסת, על מנת  לקדם ולפתח את היישוב 

היהודי בחברון ולפתח את הדרך הבטו־
חה ליהודים לשפוך שיח בקברי האבות 
שהשר  לשמוע  מאוד  שמחנו  בחברון. 
דרעי נותן גיבוי מלא לדרישה המוסרית 
לאפשר את פיתוח ובניית מתחם השוק 
בחברון שהינו חלק מהרובע היהודי ונמ־
צא בבעלות יהודית, ונגזל מאיתנו לאחר 
יחד  לפעול  נמשיך  תרפ"ט.  מאורות 
לאישור  הממשלה  שרי  ושאר  השר  עם 
והרח־ בנייה  לתנופת  שיוביל  מה  מידי, 
הרב  אמר  בחברון".   היהודי  הישוב  בת 
מו־ כמנכ"ל  האחרון  בתפקידי  הורוביץ. 
עצת בתי העלמין, זכיתי לעבוד בשיתוף 
פעולה עם השר דרעי, שלא חסך בשום 
מאמץ על מנת להחזיר את הביטחון להר 
הזיתים ולאפשר את מה שאנחנו רואים 
כל  שעולים  יהודים  אלפי  מאות  היום- 
ועל  הצדיקים  קברי  על  להתפלל  שנה 

קברי יקיריהם הטמונים בהר הזיתים".

שנה טובה נפתחת ב"לחיים" עם סדרת אסנס של יקב טפרברג
הח־ השנה  לקראת  ההתרגשות 
בסעודות  כשנפגשים  בעיצומה.  דשה 
"לחיים"  לזה  זה  לאחל  כמו  אין  החג, 
טובה  לשנה  החדשה,  השנה  לכבוד 
ומתוקה. כשעל השולחן יש בקבוק יין 
והמשוב־ האיכותיות  מסדרות  מובחר, 
מאז  המשפחתי  טפרברג  יקב  של  חות 

1870, הברכה מושלמת הרבה יותר!
בראש השנה ובכל סעודות הח־
גים הבעל"ט, טפרברג מציע יינות מו־
בחרים ואיכותיים ביותר הזוכים למגע 
הזהב של היינן הנודע שיקי ראוכברגר, 
ויקר  בכבוד  השולחן  את  ומעטרים 
ראש  לקראת  מושלמת.  חג  לשמחת 

השנה וחגי תשרי מציע היקב טפרברג 
את סדרת Essence הייחודית – סדרת 
יינות יוצאת דופן מענבים המאופיינים 
המ־ ייחודי,  ובטרואר  גידול  בסביבת 
התאמת  את  מלא  לביטוי  לידי  ביאים 
הגידול.  באזור  ולאקלים  לקרקע  הזן 
בתהליך הקפדני של יצירת היין, הושם 
דגש רב על הבלטת המאפיינים של כל 

כרם וכרם ממנו הגיעו הענבים.
אסנס  רוזה  יין  כוללת  הסדרה 
המורכב  בארומות,  עשיר   –  2018
גראנש   30% מורבדרה,  ענבי  מ-50% 
אסנס  גרי  פינו  ברברה,  ו-20%  נואר 
ענבי  מ-100%  יבש  לבן  יין   –  2018

פינו גרי, יין קינוח אדום מחוזק בסגנון 
צבע  בעל   – אסנס 2017  מסדרת  פורט 
אדום כהה ועמוק מ-100% ענבי מרלו, 
שרדונה אסנס 2018 – יין לבן מ-100% 
אסנס  סוביניון  קברנה  שרדונה,  ענבי 
ענבי  מ-100%  יבש  אדום  יין   –  2016
קברנה סוביניון, מרלו אסנס 2016 – יין 
אדום יבש מ-100% ענבי מרלו ומלבק 
מ-100%  יבש  אדום  יין   – אסנס 2016 

ענבי מלבק.
שנה טובה ולחיים!

כשרים  טפרברג  יקב  יינות 
החר־ העדה  בד"ץ  בהשגחת  למהדרין 

דית, ללא חשש ערלה טבל ושביעית.
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מינוי בעיר האבות:

ראש הממשלה בנימין נתניהו על מינוי הרב הלל 
הורוביץ לראש מנהלת חברון: "אין ראוי ממנו להמשיך 

את הקשר בן 4000 שנה של עם ישראל לחברון"
שר הפנים הרב אריה דרעי אישר סופית את המינוי 

נתן  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הלל  הרב  של  למינוי  הדרך,  ברכת  את 
היהודי  היישוב  מנהלת  ליו"ר  הורוביץ 
בחברון. בפגישה אישית עם הרב הורו־
ביץ שנערכה לאחר קבלת המינוי אמר: 
שלך  המינוי  על  אותך  לברך  רוצה  "אני 
מי־ אין  להיות  שיכול  טבעי  הכי  הוא 
ראש  ממך  יותר  להיות  שמתאים  שהו 
כמה  יודע  אתה  חברון  של  המנהלת 
 4000 רק  הזה  למקום  מחוברים  אנחנו 
שנה' אמר נתניהו בחיוך. 'אני מאחל לך 
עוד 4000  ישראל  ולעם  הצלחה  אישית 
אמר  הורוביץ  הרב  הזה".  במקום  שנה 
יש־ עם  של  זכות  "זו  הממשלה:  לראש 
ראל שראש הממשלה ימשיך להנהיג את 

עם ישראל הלאה לעוד הרבה שנים". 

הור־ הרב  שקיים  אישית  בפגישה 
לאחר  נתניהו  הממשלה  ראש  עם  ביץ 
שקיבל את כתב המינוי, הוא העלה בפני 
תוש־ של  הבקשה  את  הממשלה  ראש 
מתחם  ובניית  פיתוח  לקדם  חברון   בי 
מהרובע  חלק  שהינו  בחברון  השוק 
ונגזל  יהודית,  בבעלות  ונמצא  היהודי 

מיהודי תרפ"ט בזמן הפרעות. 
האחרון,  השבוע  בסוף  כזכור 
בל־ דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר  הגיש 
הורוביץ,  הלל  הרב  חברון  לאיש  שכתו 
היישוב  מנהלת  ליו"ר  המינוי  כתב  את 
על  בין היתר  האחראית  בחברון  היהודי 
בח־ היהודי  והיישוב  המכפלה  מערת 
הלל  הרב  הצהיר  האירוע  במהלך  ברון. 
הורוביץ איש היישוב היהודי בחברון, כי 

השר דרעי היה ויהיה שגריר של היישוב 
היהודי בחברון בממשלה ובכנסת. 

המינוי מגיע זמן קצר לאחר שהרב 
ביותר  מוצלחת  כהונה  סיים  הורוביץ 
העל־ בתי  מועצת  כמנכ"ל  בתפקידו 
האחרונות,  שנים  בשש  בירושלים  מין 
את  בהצלחה  הוביל  שבמסגרתו  תפקיד 
להר  היהודים  את  שהשיבה  המהפכה 

הזיתים. 
רב  איש  הוא  הורוביץ  הלל  'הרב 
הציבורית  עשייתו  את  שהחל  פעלים 
לפני עשרות בשנים למען הישוב היהודי 
חולל  האחרונות  שנים  ובשש  בחברון, 
עם  עשה  אותה  הזיתים,  בהר  מהפכה 
השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי זצ"ל 
בטוח  אני  עת.  בטרם  מאיתנו  שהסתלק 

הוביל  שהוא  והעשייה  הכוחות  שאת 
בהשבת כבודם של קברי הצדיקים בהר 
הרב  ידע  בביזיון,  שרויים  שהיו  הזיתים 
הורוביץ לנצל גם בתפקידו החדש לדאוג 
בחברון.  היהודי  וליישוב  האבות  לקברי 
ליישוב  לעזור  הפנים  כשר  מתחייב  אני 
ול־ בעבר  שעשיתי  כפי  בחברון  היהודי 
דאוג לכל הצרכים כדי שהיישוב היהודי 
שר  אמר  וישגשג',  יפרח  האבות  בעיר 

הפנים הרב אריה דרעי במעמד.
הלל  הרב  הנכנס  המנהלת  יו"ר 
על  דרעי  הרב  לשר  הודה  הורוביץ 
של  אמת  ידיד  הוא  דרעי  'הרב  המינוי 
בכל  בחברון.  היהודית  ההתיישבות 
שר  בתפקיד  ובפרט  הציבורים  תפקידו 
אנשי  שלנו  הכתובת  היה  הוא  הפנים, 
ימשיך  דרעי  שהשר  בטוח  אני  חברון. 
להיות השגריר של חברון בממשלה ובכ־
נסת, על מנת  לקדם ולפתח את היישוב 

היהודי בחברון ולפתח את הדרך הבטו־
חה ליהודים לשפוך שיח בקברי האבות 
שהשר  לשמוע  מאוד  שמחנו  בחברון. 
דרעי נותן גיבוי מלא לדרישה המוסרית 
לאפשר את פיתוח ובניית מתחם השוק 
בחברון שהינו חלק מהרובע היהודי ונמ־
צא בבעלות יהודית, ונגזל מאיתנו לאחר 
יחד  לפעול  נמשיך  תרפ"ט.  מאורות 
לאישור  הממשלה  שרי  ושאר  השר  עם 
והרח־ בנייה  לתנופת  שיוביל  מה  מידי, 
הרב  אמר  בחברון".   היהודי  הישוב  בת 
מו־ כמנכ"ל  האחרון  בתפקידי  הורוביץ. 
עצת בתי העלמין, זכיתי לעבוד בשיתוף 
פעולה עם השר דרעי, שלא חסך בשום 
מאמץ על מנת להחזיר את הביטחון להר 
הזיתים ולאפשר את מה שאנחנו רואים 
כל  שעולים  יהודים  אלפי  מאות  היום- 
ועל  הצדיקים  קברי  על  להתפלל  שנה 

קברי יקיריהם הטמונים בהר הזיתים".

שנה טובה נפתחת ב"לחיים" עם סדרת אסנס של יקב טפרברג
הח־ השנה  לקראת  ההתרגשות 
בסעודות  כשנפגשים  בעיצומה.  דשה 
"לחיים"  לזה  זה  לאחל  כמו  אין  החג, 
טובה  לשנה  החדשה,  השנה  לכבוד 
ומתוקה. כשעל השולחן יש בקבוק יין 
והמשוב־ האיכותיות  מסדרות  מובחר, 
מאז  המשפחתי  טפרברג  יקב  של  חות 

1870, הברכה מושלמת הרבה יותר!
בראש השנה ובכל סעודות הח־
גים הבעל"ט, טפרברג מציע יינות מו־
בחרים ואיכותיים ביותר הזוכים למגע 
הזהב של היינן הנודע שיקי ראוכברגר, 
ויקר  בכבוד  השולחן  את  ומעטרים 
ראש  לקראת  מושלמת.  חג  לשמחת 

השנה וחגי תשרי מציע היקב טפרברג 
את סדרת Essence הייחודית – סדרת 
יינות יוצאת דופן מענבים המאופיינים 
המ־ ייחודי,  ובטרואר  גידול  בסביבת 
התאמת  את  מלא  לביטוי  לידי  ביאים 
הגידול.  באזור  ולאקלים  לקרקע  הזן 
בתהליך הקפדני של יצירת היין, הושם 
דגש רב על הבלטת המאפיינים של כל 

כרם וכרם ממנו הגיעו הענבים.
אסנס  רוזה  יין  כוללת  הסדרה 
המורכב  בארומות,  עשיר   –  2018
גראנש   30% מורבדרה,  ענבי  מ-50% 
אסנס  גרי  פינו  ברברה,  ו-20%  נואר 
ענבי  מ-100%  יבש  לבן  יין   –  2018

פינו גרי, יין קינוח אדום מחוזק בסגנון 
צבע  בעל   – אסנס 2017  מסדרת  פורט 
אדום כהה ועמוק מ-100% ענבי מרלו, 
שרדונה אסנס 2018 – יין לבן מ-100% 
אסנס  סוביניון  קברנה  שרדונה,  ענבי 
ענבי  מ-100%  יבש  אדום  יין   –  2016
קברנה סוביניון, מרלו אסנס 2016 – יין 
אדום יבש מ-100% ענבי מרלו ומלבק 
מ-100%  יבש  אדום  יין   – אסנס 2016 

ענבי מלבק.
שנה טובה ולחיים!

כשרים  טפרברג  יקב  יינות 
החר־ העדה  בד"ץ  בהשגחת  למהדרין 

דית, ללא חשש ערלה טבל ושביעית.



יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019 24

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

hillel@lehmaaseh.com

ouzi
magichebrewfr

25יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

רובח

ומערכרחנוניםובפיביטורבנןמרנןוברריפירררבבויווםי

mailto:hillel@lehmaaseh.com


25יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

רובח

ומערכרחנוניםובפיביטורבנןמרנןוברריפירררבבויווםי



יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019 26

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

רובח

ומערכרחנוניםובפיביטורבנןמרנןוברריפירררבבויווםי

27יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

רובח

ומערכרחנוניםובפיביטורבנןמרנןוברריפירררבבויווםי



27יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019

   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

רובח

ומערכרחנוניםובפיביטורבנןמרנןוברריפירררבבויווםי



יום שני ט"ז אלול תשע"ט 16/09/2019 28

  העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

רובח

ומערכרחנוניםובפיביטורבנןמרנןוברריפירבבו

 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!

יוםוירר


