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חיל הים ערך תרגיל היערכות 
ענק שדימה רעידת אדמה 
עוצמתית וגלי צונאמי ענקיים
בתרגיל, בו השתתפו 11 ציים מרחבי העולם 

וביניהם ארה''ב, יוון, וצרפת, תורגלו שיתופי פעולה 
בין הצבאות במקרה של אסון ח''ו 

אל תשכחו 
אותם מאחור

נס בבני ברק: פעוטה  נשכחה ברכב סגור למשך 
זמן רב ◆ עוברי אורח שגילו עירנות, הבחינו 

בילדה ומיהרו לחלצה מהרכב הלוהט ◆ "הייתה 
אדומה לגמרי ונוטפת מים"

קואליציית 
התנגדות

בעקבות דבריו של שר החוץ ישראל כץ על 
ההשתתפות הישראלית בקואליציית ההגנה 

במפרץ הפרסי, איראן ועיראק הזהירו את ישראל 
שלא להתקרב למיצרי הורמוז

ימינה
הושק קמפיין מפלגת הימין המאוחד שתיקרא 

'ימינה' ◆ המטרה: לאגף את נתניהו מימין בביטחון, 
משפט כלכלה ומשילות

שמאלה
עמיר פרץ הציג את המצע הכלכלי של העבודה גשר 
◆ בתוכנית: העלאת שכר המינימום, ליסינג לדירה 
ועוד ◆ בימין תקפו: יהפוך את ישראל לוונצואלה

ההתקפה וההתנצלות

בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי בעפולה שאסר על קיום אירוע בהפרדה בעיר תקף שר התחבורה 
בצלאל סמוטריץ את בנימין נתניהו וכינה אותו "ראש ממשלה חלש" ◆ בעקבות הדברים בכירים בליכוד 

לחצו על נתניהו לפטר את סמוטריץ מהממשלה ומהקבינט ◆ בתיווכו של אריה דרעי הושגה פשרה 
לפיה סמוטריץ יתנצל על דבריו ולא יפוטר ◆ לאחר שנפגש עם רה''מ התנצל סמוטריץ: "מתוך הכאב 

נאמרו דברים שלא היה ראוי שייאמרו" ◆ נתניהו שוב מוכיח לציונות הדתית מי בעל הבית האמיתי

03-80-600-09 | nekuda.org.il | A80699@gmail.com
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

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

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות
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תחזית להיום:

שערים יציגים

˜לה  עליה  חול  היום: 
חם   להיו יוסיף   .בטמפרטורו
עומסי   .ה‡ר ובפנים  בהרים   ויב
יררו  ˜יˆוניים  ע„  כב„ים  חום 

.ברוב ‡זורי ה‡ר

מחר: יוסיף להיו חם ויב בהרים 
 ה‡ר ‡זורי  ברוב   .ה‡ר ובפנים 
כב„ים  חום  עומסי  לרור  יוסיפו 

ע„ ˜יˆוניים.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.4840
4.2158
3.9008
2.3537

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

להצטרפות

באתר:
www.shahrit.com

באימייל:
office@shaharit.com

לעיון ה„י‚יטלי היומי 
ל הˆיבור חר„י

ahr

פרנו // „ו„ פרי„
מיר‡ל לפיליפינים

כלי התקשורת בהיסטריה: אם ובנה מהפילי־
פינים, שהתגוררו בשנים האחרונות בישראל, 
שלהם  האם  למדינת  מושבים  להיות  צפויים 
הכללית  התקשורת  המשפט.  בית  בהוראת 
האם  של  למאבקה  רבה  באהדה  מתייחסת 
לציון  ראויה  באדיקות  ומסקרת  הפיליפינית, 
שהאהדה,  כמובן  בעלילה.  התקדמות  כל 
במק־ והגלויה  מהמקרים  בחלק  המוסתרת 
רים אחרים, של כלי התקשורת לעמדתה של 
שמתפרס־ בכתבות  ניכרת  ובנה  הפיליפינית 
שולית  כה  שידיעה  העובדה  רק  כך.  על  מות 
עושה את דרכה אל מיקום גבוה במיוחד בכלי 
התקשורת מצביעה על האג'נדה הלא-סמויה 
לו  כי  מאוד  ייתכן  תקשורת.  כלי  אותם  של 
מגור־ הייתה  אשר  חרדית  באם  היה  מדובר 
שת מישראל יחד עם בנה, כלי התקשורת היו 

מקבלים זאת ביותר הבנה.

תוקפים  אשר  תקשורת  כלי  אותם  מבחינת 
את החרדים יומם ולילה, אותה אם פיליפינית 
היא זכאית לאזרחות ישראלית כמו כל אזרח 
ישראלי אחר. עבורם, מדינה יהודית היא רק 
תואר, מה שחשוב יותר היא העובדה שהילד 
ישרת בצבא. ובשביל כך ועוד סיבות הומני־
טריות שווה מבחינתם להשאירו בישראל. רק 
שהוכיחו  כפי  אליהם,  בסמוך  יקרה  לא  שזה 
פעילי עוצמה יהודית כאשר הביאו מסתננים 
לבריכה בה שהו תושבי העשירון העליון של 

תל אביב.

פרנו // ‡ברהם ויסמן

תנ־ מייסד  של  אחד מתלמידיו הגדולים 
רבי  היה  סלנטר  ישראל  רבי  המוסר  עות 
שב־ מפטרבורג,  בלאזר  (איצל'ה)  יצחק 
סוף ימיו עלה לארץ ישראל וקבע מושבו 
העתיקה  העיר  בפאתי  שטרויס'   ב'חצר 

בירושלים. (נלב"ע י"א אב תרס"ז)

מספר היה הרב שמשון פינקוס זצ"ל, כי ר' 
איצל'ה, שנהג בתענית דיבור מראש חודש 
אלול ועד יום הכיפורים, נזקק פעם לדרוש 
ברופאים לקראת הימים הנוראים, וכאשר 
עם  יחד  הלך  שאליו  הגרמני,  הפרופסור 
באמצ־ מתקשר  הוא  כי  הבחין  רעייתו, 
עות דף ועט (- בשל תענית הדיבור), פעל 
כמיטב הליכות הנימוסין הגרמנית, והביע 
בפני הרבנית את השתתפותו בצערה, על 
שנגזר עליה לחיות עם אדם חירש-אילם 

וגם חולני…

// סמוטריץ התנצל בפני „בר המערכ
רה''מ על ההתקפה נגדו – 

ונישאר בתפקידו
בעקבות התקפותיו של סמוטריץ לחצו בכירים בליכוד על נתניהו לפטר את 

שר התחבורה ◆ לאחר פגישה בין השניים סוכם כי סמוטריץ ייתנצל על 
תפקידו ◆ "דברים נאמרו בסגנון שלא ראוי שיאמרו, ואני מתנצל ע''כ

מ‡: ח. פרנ˜ל

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו החליט אמש שלא לפטר את 
שר התחבורה, בצלאל סמוטריץ, 
שהפנה  הקשים  הדברים  אף  על 
המ־ רקע החלטת בית  כלפיו על 
שפט למנוע את קיומו של אירוע 
בהפרדה בעפולה. ההחלטה באה 
הש־ הגיעו  אליו  סיכום  בעקבות 
על  ייתנצל  סמוטריץ  לפיו  ניים 

הדברים שאמר.
החלטת  בעקבות  כזכור, 
בית המשפט שלא לאפשר קיום 
תקף  בעפולה,  בהפרדה  אירוע 
נת־ את  בחריפות  סמוטריץ 
ממשלה  "ראש  אותו  וכינה  ניהו 
על  שר התחבורה כתב  חלש". " 
"מדו־ כי  המשפט  בית  החלטת 
מטומטמת.  משפט  במערכת  בר 
לא  אני  מעמדי  שלמרות  סליחה 
טמ־ יותר.  מעודנת  מילה  מוצא 

פונדמנטליסטי.  פרוגרסיבי  טום 
משילות,  חסידי  שאנחנו  מאחר 

בלגלגל  עצמנו  את  נפתור  ולא 
המשפטנים:  על  האחריות  את 
ראש ממשלה חלש שמאה אחוז 
במש־ מתרחש  הזה  מהטרלול 
אפס  מנהיגות.  אפס  שלו.  מרת 
המשנה  זילבר,  דינה  משילות. 
הממשלה  ראש  היא  ליועמ"ש, 

האמיתי".
לחצו  הדברים  בעקבות 
בכירים בליכוד על נתניהו לפטר 
בטע־ מהממשלה  סמוטריץ  את 
לקמפיין  לנזק  גורם  האיש  כי  נה 
תגו־ כי  טענו  הבכירים  הליכוד. 
בותיו של סמוטריץ, כמו תמיכתו 
לליכוד  מזיקים  הלכה,  במדינת 
במפ־ מנגד,  לליברמן.  ועוזרים 
לנתניהו  המליצו  החרדיות  לגות 
ולהס־ סמוטריץ  את  לפטר  שלא 

תפק באזהרה בלבד.
את  זימן  נתניהו  כאמור, 
והבהיר  נזיפה  לשיחת  סמוטריץ 
על  פומבית  יתנצל  לא  אם  כי  לו 
ההשתלחות נגדו – יפוטר לאלתר 
בלכוד,  גורם  לפי  מהממשלה.  

לסמוט־ הבהיר  הממשלה  ראש 
נוס־ אזהרה  תהיה  ”לא  כי  ריץ׳ 

פת“.
של  הקמפיין  השקת  בכנס 
'ימינה' התנצל סמוטריץ ואמר כי 
"יש לנו לב. אנחנו קשובים באמ־
צעותו לרחשי הלב של המון העם 
לפע־ ממנו  מדברים  גם  ואנחנו 
ומכאב  מהלב  כשמדברים  מים. 
שנ־ הדברים  ככה.  נשמע  גם  זה 
כתבו אתמול, נכתבו מכאב גדול 
הכאב  מתוך  בצעקה.  שהתפרץ 
בסגנון  דברים  נאמרו  האמיתי 
שיאמר,  ראוי  ולא  צריך  שלא 
בוודאי לא במישור היחסים שבין 
בממשלתו,  לשר  ממשלה  ראש 
שתהיה  מותר  מיצר.  אני  כך  ועל 
להיות  צריכה  היא  אבל  ביקורת, 
לגלוש  ולא  ומכובדת  עניינית 
בה־ אני  זה  ואת  אישיים  לפסים 
גם  לחול  צריך  זה  מקבל.  חלט 
אותי  שתוקפים  הליכוד  שרי  על 
אישית ובצורה לא מכובדת, אותי 

ואת חברי מפלגתי“.
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מוסקבה: רבבות בני אדם הפגינו במחאה על מדיניות הממשלה
המפגינים קראו קריאות בגנותו של הנשיא פוטין

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בבירה הרוסית התאספו למעלה מחמישים אלף 
בני אדם אשר הפגינו כנגד מדיניותה של הממשלה. 

הנע־ הפגנות  של  מסדרה  כחלק  התרחשה  ההפגנה 
רכות לאחרונה ברחבי המדינה כמחאה נגד ממשלת 
רוסיה והנשיא וולדימיר פוטין, אשר אינם מאפשרים 
המ־ בבחירות  להתמודד  שונים  אופוזיציה  למועמדי 

קומיות שיתקיימו בקרוב. 
לטענת המפגינים, הממשלה מונעת ממועמדים 
שונים מלהתמודד בתואנות שונות שכל תכליתן נוע־
דה למנוע מהאופוזיציה לנצח בבחירות בחלק מהע־

רים ברחבי מדינת הענק. 
הנשיא  של  בגנותו  סיסמאות  קראו  המפגינים 
לנו  "תן  וכן  שקרן!"  "פוטין  קראו:  היתר  ובין  פוטין 

זכות בחירה, שיקרת לנו מספיק!".

ראש עיריית 
ניו יורק 

האשים את 
ג'ו ביידן 
באמירה 
גזענית

שני האישים מתמודדים 
בפריימריז הדמוקרטי על מועמד 

המפלגה לנשיאות

מ‡ ‡ברהם ויסמן
הדמוק־ מהמתמודדים  שניים  בין  עימות 
רטים על נשיאות ארה"ב: ג'ו ביידן, סגן הנשיא 
לשעבר של אובמה אשר נחשב למועמד המוביל 
לביקורת  למטרה  הפך  הדמוקרטי  בפריימריז 
מצדו של ראש עיריית ניו יורק ביל דה בלאזיו, 
של  הפנימי  בפריימריז  הוא  גם  מתמודד  אשר 

המפלגה הדמוקרטית. 
בעק־ הגיעה  בלאזיו  דה  של  המתקפה 
סערה  עוררו  ואשר  ביידן  שאמר  דברים  בות 
המועמד  שנשא  נאום  במהלך  ארה"ב.  ברחבי 
"ילדים  כי  אמר  לנשיאות  המוביל  הדמוקרטי 
הד־ את  לבנים".  ילדים  כמו  מוצלחים  עניים 
במדינת  שערך  כינוס  במהלך  ביידן  אמר  ברים 
איווה, בו השתתפו חברי ארגון לקידום הקהילה 

האסייתית והלטינית.
לחשוב  נטייה  לנו  "יש  עוד,  אמר  ביידן 
זה.  את  לעשות  יכול  לא  אתה  עני,  אתה  שאם 
ילדים עניים הם פיקחים ומוכשרים בדיוק כמו 
ילדים לבנים". אחרי הפסקה קצרה הוסיף: "יל־
דים עשירים, ילדים שחורים, ילדים אסיאתים, 

כולם אותו הדבר.
עם זאת, ברחבי ארה"ב האשימו את המו־
עמד הדמוקרטי בגזענות בעקבות דבריו. המו־
בעקבות  הצהרה  פרסם  בלאזיו  דה  היריב  עמד 
הדברים בה הבהיר כי לא ניתן לראות את דבריו 

של ביידן כפליטת פה. 

http://bit.ly/2ROOuIg-gmach-hmerkazi
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 22:00 - 18:00

22:00-16:00 

-1  3

עיראק הביעה התנגדותה להשתתפות ישראל 
בקואליציה להגנת השיט במפרץ הפרסי

איראן הזהירה את ישראל שלא להתקרב למצרי הורמוז

מ‡ ‡ברהם ויסמן
להש־ התנגדותה  את  הביעה  עיראק 
תתפותה של מדינת ישראל בתכנית לאבט־
חת השיט במפרץ הפרסי. כך אמר שר החוץ 

של עיראק.
לאומי  רב  כוח  הקימה  ארה"ב  כזכור, 
שנועד להתמודד עם הפרובוקציות האירא־
הכוח  להקמת  קדמה  הפרסי.  במפרץ  ניות 
ברי־ מכלית  על  איראנית  השתלטות  הימי, 

טית שעברה במפרץ הפרסי, מה שהביא את 
את  לקדם  בעולם  נוספות  ומדינות  ארה"ב 
והמכ־ הספינות  את  שיאבטח  הכוח  הקמת 
אירא־ פגיעה  מפני  במפרץ  שעוברות  ליות 

נית. 
כץ,  ישראל  החוץ  שר  שאמר  בדברים 
האמ־ בתכנית  משתתפת  ישראל  כי  חשף 
הימית  התנועה  לאבטחת  ומסייעת  ריקנית 
העיראקית  להודעה  קודם  הפרסי.  במפרץ 

הזהירה  בה  הודעה  היא  אף  איראן  פרסמה 
את ישראל שלא להתקרב למצרי הורמוז. 

עיראק: פיצוץ מסתורי 
במחסן תחמושת של 

מיליציה איראנית 
לפי רשת אל מיאדין, הפגיעה בבסיס של המיליציה 

השיעית בוצע באמצעות פצמ"רים

מ‡ ‡ברהם ויסמן
נוסף  יעד  תקפה  ישראל  האם 
תקשורת  בכלי  דיווח  לפי  בעיראק? 
ערביים, פיצוץ מסתורי אירע במחסן 
המ־ שיעית  מיליציה  של  תחמושת 
זוהה עם איראן, אשר פועלת בשטח 
של  בבסיס  אירע  הפיצוץ  עיראק. 

הע־ "הגיוס  בשם  שיעית  מיליציה 
ממי", הממוקם בדרום מערב בגדד.

היו  במתקפה  האם  ברור  לא 
הרוגים. כמו כן, לא ברור מי אחראי 
רשת  לפי  הנשק.  במחסן  לפגיעה 
פצמ"רים  הלבנונית,  "אל-מיאדין" 

היו אלו שפגעו בבסיס העיראקי.

מזכ"ל הליגה הערבית 
תקף את ישראל בעקבות 

האירועים בהר הבית
גם ירדן וסעודיה גינו את ישראל על התנהלותה בהר הבית

מ‡ ‡ברהם ויסמן

האירועים בהר הבית במהלכם 
מתפרעים  עם  המשטרה  התעמתה 
הצהרות  לפרסום  הובילו  ערביים, 
שתי  וסעודיה.  ירדן  של  מצדן  גינוי 
התנה־ על  ישראל  את  גינו  המדינות 
לותה בהר הבית ועל הפגיעה כביכול 

במתפרעים הערביים. 

מי שעוד גינה את ישראל הוא 
אבו  אחמד  הערבית  הליגה  מזכ"ל 
המ־ עליית  את  גינה  אשר  אל-רייט 
בזמן  הבית  להר  היהודים  תפללים 
לדבריו,  המוסלמית.  החגא  תפילות 
בא־ נושאת  הישראלית  "הממשלה 
המסוכנת  להסלמה  המלאה  חריות 
בי־ דתי  קונפליקט  להצית  שעלולה 

רושלים".

סין העבירה תמיכה 
לטורקיה בסך 
מיליארד דולר

בתמורה לכך יסחרו שתי המדינות במטבעות מקומיים

מ‡ ‡ברהם ויסמן

העביר  הסיני  המרכזי  הבנק 
מיליארד  של  בהיקף  סיוע  לטורקיה 
תקו־ במהלך  התבצע  המהלך  דולר. 
שהת־ המוניציפלית  הבחירות  פת 
ממשלו  כאשר  באיסטנבול,  קיימה 
אחת  ראשות  על  נאבק  ארדואן  של 
הערים הבולטות והמשפיעות ביותר 
באיסטנבול  הבחירות  את  בטורקיה. 

לאופוזיציה,  ארדואן  לבסוף  הפסיד 
הכ־ הקשיים  בגלל  הנראה  ככל  זאת 

לכליים שעמן מתמודדת מדינתו.
בטורקיה,  לתמיכה  בתמורה 
לשינוי  הסכמה  מטורקיה  תקבל  סין 
המסחר  את  שישמש  הסחר  מטבע 
דולר  ובמקום  המדינות,  שתי  בין 
המטבע  אירופי,  יורו  או  אמריקני 
יהיה  המדינות  שתי  יסחרו  שעמו 

יואן סיני או לירה טורקית. 
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שר החוץ של איראן מזהיר: נתיב השיט 
במפרץ הפרסי יהפוך לפחות בטוח

לדבריו, ארה"ב ובעלות בריתה מציפות את האזור בנשק

מ‡ ‡ברהם ויסמן

ג'אווד  מוחמד  האיראני,  החוץ  שר 
הפר־ במפרץ  המים  נתיב  כי  הזהיר  זריף, 
הגברת  בגלל  בטוח  לפחות  להפוך  צפוי  סי 

הבכיר  בו.  צבאיות  ספינות  של  תנועותיהן 
אזור  בהפיכת  ארה"ב  את  האשים  האיראני 
"קופסת  כינה  שהוא  למה  הפרסי  המפרץ 

גפרורים מוכנה להצתה".
לדבריו של שר החוץ האיראני בראיון 

הקטארית,  "אל-ג'זירה"  לרשת  שהעניק 
"נתיב המים הצר במפרץ יהפוך פחות בטוח 
מכיוון שספינות צבאיות זרות מגבירות את 
ובעלות  "ארה"ב  כי  אמר  עוד  בו".  נוכחותן 

בריתה מציפות את האזור בנשק".

צבא איראן חשף מערכת מכ"ם חדשה
לפני תקופה הציג צבא איראן מטוס קרב חדש מתוצרתו 

מ‡ ‡ברהם ויסמן
מכ"ם  מערכת  הציג  איראן  צבא 
החד־ המערכת  "פלק".  בשם  חדשה 

שה מסוגלת לזהות טילי שיוט, כמו גם 
טילים בליסטיים, מטוסי קרב ומל"טים 
קילומ־  400 עד  של  בטווח  נעים  אשר 

טרים. 
חידו־ העת  כל  מציג  איראן  צבא 
שים שונים בתעשיות הצבאיות והביט־
חוניות שלו. אחד החידושים האחרונים 
היה  האיראני  הצבא  של  המשמעותיים 
מטוס קרב מתוצרתו, אשר לפי מומחים 
אף-14  מדגם  הקרב  מטוס  על  מבוסס 

שנמכר על ידי ארה"ב לאיראן בעבר. 

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

סבסוד לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות לפני תואר

100%
מימון

למכינות

הצטרף לדרך
המהירה לתואר

בוגר מכינה / בעל תעודת בגרות
הצטרף ישירות ללימודי התואר

ההרשמה בעיצומה!

ניהול משאבי אנוש
B.A מערכות בריאות/

מדעי המחשב
B.Sc

עבודה סוציאלית
 B.S.W

תואר יוקרתי
של המכללה האקדמית

 הדסה                           

מלגות קיום 

עוד בתקופת 

המכינה

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

02-6222202

הדרך החרדית לתואר

סגן ראש ממשלת 
איטליה התבטא נגד 

מיליונר אמריקני 
אשר קרא למדינתו 

לקלוט מהגרים
מיליונר אמריקני התבטא כנגד מדיניותה של איטליה 
כלפי המהגרים ◆ בתגובה הוא זכה לתשובה עוקצנית 

מצד מנהיג הימין הקיצוני באיטליה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

איטליה  ממשלת  ראש  סגן 
תקף בהצהרה שפרסם דברים שאמר 
קרא  אשר  בארה"ב,  ידועה  אישיות 
מהגרים.  לקלוט  איטליה  לממשלת 
סלביני,  מתיאו  האיטלקי,  הבכיר 
פרו-ישראליות  בעמדות  המחזיק 
הקיצוני,  הימין  מפלגת  את  ומנהיג 
החברה  הצפונית",  "הליגה  מפלגת 
לאישיות  קרא  באיטליה  בקואליציה 
המהגרים  את  לקלוט  האמריקנית 
בביתו הוא טרם הוא קורא לממשלת 

איטליה לקלוט מהגרים.

שאמר  לדברים  בתגובה 
כי  טען  בהן  האמריקני  האזרח 
להפסיק  צריך  האיטלקי  "השלטון 
את הדמוניזציה של האנשים" ואף 
ממשלת  של  המדיניות  בין  השווה 
של  ההגירה  למדיניות  איטליה 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, השיב 
שהמי־ "מכיוון  וכתב:  סלביני  לו 
דאגה  משמיע  הזה  הנדיב  ליונר 
'זרועות  מהגרי  של  של  לגורלם 
יכול  הוא  לו.  מודים  אנו  פתוחות', 
כל  את  הפרטי,  במטוסו  לקחת, 
האנשים על סיפון הספינה ולתמוך 

בהם בווילה שלו".

http://bit.ly/2YHhg3G-strausscampus
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במקום 530730

3 חלקיםחליפה ח"ב

חה20%כל מוצרי ברודווי
הנ

הלבשה כללית

נם
מותגי וולטקס מדיסון1+4חי

י

טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

אין כפל מבצעים,
הזול מביניהם, עד גמר המלאי,

ברודווי רשאית להפסיק
את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

במקום 330450חליפה ח"ב

מבצע בין הזמנים זה ההזדמנות שלך

להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית באיכות בלתי מתפשרת - במחיר משתלם!

המבצע כולל מוצרי איכות של מותג הבית 'ברודווי'

בין התאריכים: י"א אב - כ"ט אב בלבד

חליפה

שעות פתיחה מיוחדות לבין הזמנים: לפנה"צ 11:30-14:00, אחה"צ 17:00-21:30

טנזניה: עשרות בני אדם נהרגו לאחר 
שניסו לאסוף דלק שדלף ממשאית

69 בני אדם נהרגו בעקבות התפוצצות משאית שהייתה מעורבת בתאונה

מ‡ ‡ברהם ויסמן

בטנזניה  נהרגו  אדם  בני  עשרות 
לאחר שניסו לאסוף דלק שדלף ממשאית 
לאחר  התרחש  האירוע  לתאונה.  שנקלעה 

בתאונה  מעורבת  הייתה  אשר  שמשאית 
לדלוף  החל  ודלק  הדרך  אם  על  נתקעה 
נתקעה  אשר  המשאית  של  שמעה  ממנה. 
אשר  המקומיים  התושבים  לאוזני  הגיע 
הדלק.  את  לאסוף  בכדי  למקום  מיהרו 

האזרחים הגיעו למקום עם ג'ריקנים 
בידיהם והחלו לאסוף את הדלק.

התפוצצה  קצר  זמן  לאחר 
 69 של  למותם  והביאה  המשאית 

בני אדם ששהו במקום. 

הסדקים מתרחבים: 

זעם בכחול 
לבן על 

התבטאותו 
של גנץ בעד 
אחדות עם 

נתניהו
בכירים במפלגה זועמים על מה 
שהם מגדירים "הזיגזג של גנץ"

מ‡: ח. פרנ˜ל
הסדקים המתרחבים בצמרת כחול לבן נח־
גנץ  של  התבטאות  רקע  על  הפעם   - שוב  שפים 
הרשימה  יו"ר  נתניהו.  בממשלת  ישיבה  בעניין 
אמר כי אם נתניהו היה מציע רוטציה על ראשות 
הממשלה כך שגנץ יהיה הראשון בתור - "יש על 
של  הרשמי  מהקו  בשבירה  מדובר,  לדבר".  מה 
בממשלה  לישיבה  אפשרות  אין  שלפיה  הרשימה 
עם נתניהו. עם זאת, ולא בפעם הראשונה, נאלץ 
גנץ להוציא הבהרה לדבריו שעות ספורות לאחר 
לבן  כי "כחול  נכתב  גנץ  שפרסם  בציוץ  שנאמרו. 
 - לאחדות  שתקרא  הבאה  הממשלה  את  תרכיב 

ללא נתניהו".
בכירים בכחול בלבן זעמו על מה שהגדירו 
כי  היום  ישראל  לעיתון  ואמרו  גנץ"  של  "הזיג־זג 
"השאלה הנשאלת היא היכן ההתבטאות על הרו־
טציה של גנץ עם נתניהו שמה את הרוטציה שלו 
עם לפיד? האם להתייצב מאחורי בני של השבוע 

שעבר או מאחורי הבני של היום".
כי  היום"  ל"ישראל  סיפר  לבן  בכחול  ח"כ 
לאנשים  שנודע  אחרי  היסטריה  אצלנו  "נוצרה 
זה  אם  נתניהו.  עם  לאחדות  ללכת  מוכן  שבני 
נתייצב  ואנחנו  גמור  בסדר  זה  החליט  שהוא  מה 
מההתחלה.  זאת  שללו  שלא  הרבה  יש  מאחוריו, 
הבעיה היא שבחודש האחרון ועוד קודם לכן קי־
הת־ ופתאום  ביבי'  לנו  'רק  לפמפם  הוראה  בלנו 
ולא  מטומטמים  נראים  אנחנו  אז  התהפכה,  מונה 

אחידים".
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עמיר פרץ הציג את המצע 
הכלכלי של העבודה-גשר

בין התוכניות: ליסינג לדירה, חינוך חינם מגיל אפס והעלאת שכר המינימום ◆ 
עלות התוכנית בסך 30 מיליארד ₪ תמומן מהעלאת מיסים אגרסיבית ◆ בימין 

המאוחד תקפו: יהפוך את ישראל לוונצואלה

מ‡: ח. פרנ˜ל
ח"כ עמיר פרץ, יו"ר מפלגת 
(שני)  אתמול  הציג  העבודה-גשר, 
של  הכלכלי-חברתי  הקמפיין  את 
המפלגה, תחת הכותרת "מהפקרה 
הכול".  לפני  אדם  בני  להשקעה, 
המא־ לתחומי  מתייחסת  התכנית 
בריאות,  פנסיה,  כמו  כלכלה  קרו 
בכ־ המחיה.  ויוקר  חינוך  דיור, 
הכ־ התוכנית  את  תקפו  חול-לבן 
לכלית ומסרו כי "מבעד למשקפת 
המציאות.  את  רואים  לא  הסגורה 
את התוכניות שפרץ הציג לא ניתן 
החסינות  בממשלת  לממש  יהיה 

של נתניהו".
אתמול  שהציג  התוכנית 
בהן  נקודות,  שמונה  כוללת  פרץ 
ל-40  המינימום  שכר  העלאת 
אלף   200 בניית  לשעה,  שקלים 
חי־ ממשלתית,  בבנייה  דירות 
וביטול   0 מגיל  חינם  ציבורי  נוך 
בעבו־ בנוסף,  הורים.  תשלומי 
מערך  לייצר  מתכננים  דה-גשר 
מערך   – לדירה"  "ליסינג  שכינו 
הרוכש  בין  משותפת  בעלות  של 
יוכלו  שמשפחות  כדי  למדינה, 
להתחיל מתשלומים נמוכים ללא 
בעבודה־ טוענים  עוד  עצמי.  הון 
בריאות  "שירותי  יספקו  כי  גשר 
פנ־ יקבעו  מעמד",  הבדלי  ללא 
סיית מינימום של 6,000 שקל נטו 
לזוג  שקל  ו-9,000  יחיד  לקשיש 
על  מע"מ   0% החלת  קשישים, 
אבט־ דמי  מתן  יסוד,  מוצרי   100
לעצמאים  ממשלתי  ואשראי  לה 
והבטחת  נכות  קצבאות  והעלאת 

הכנסה. 
התוכנית  הצגת  במהלך 
האח־ המפלגות  את  פרץ  הזמין 
כלכלי".  בחירות  ל"עימות  רות 

לפיד,  יאיר  את  גם  תקף  הוא 
"איך  ואמר:  לבן,  בכחול   2 מס' 
אני  עצמו?  על  מעיד  לפיד  יאיר 
בעיניי  חמלה.  עם  קפיטליסט 
קפיטליסט עם חמלה יותר מסוכן 
מביט  הוא  כי  רגיל  מקפיטליסט 
ומ־ החלשות  האוכלוסיות  על 
וברחמים,  בזלזול  הביניים  עמד 
העצ־ הכבוד  את  מהן  לקוח  הוא 
שלהן  היכולת  את  וגם  שלהן  מי 
זוהי  בכבוד.  ולחיות  להתפרנס 
בכחול  שנוצרה  החלולה  הבועה 
לבן. אנחנו מביאים היום תוכנית 
אך  ביבי  את  להחליף  שמטרתה 
מצי־ אנו  שלו.  המדיניות  את  גם 
המדי־ את  שתשנה  תוכנית  גים 
ניות החברתית כלכלית בישראל 

מהפקרה להשקעה".
התוכנית,  להצגת  בתגובה 
הימין  מראשי  בנט,  נפתלי  תקף 
כי  וטען  התוכנית  את  המאוחד, 
את  "תהפוך  פרץ  של  תוכניתו 

ישראל לוונצואלה".
 "הסכנה הברורה, המיידית 
עומדת  שבפניה  ביותר  והגדולה 
ישראל היא לא אירן או החיזבא־
הגדו־ "הסכנה  בנט.  כתב  ללה", 

למדינה  הפיכתה  היא  ביותר  לה 
מפגרת-מאחור  סוציאליסטית, 
פרץ".  עמיר  האוצר  שר  תחת 
בנט המשיך וטען כי "פרץ מבטיח 
על  הממשלה  הוצאות  את  לנפח 
חשבונכם, להגדיל את הקצבאות 
ולהלאים  עוני,  מלכודות  וליצור 
את שוק הדיור ולחסל ענף עסקי 
את  לממן  ובשביל  במשק.  שלם 
את  להטביע  מבטיח  פרץ  זה  כל 
למדינה  בחובות.  הבאים  הדורות 
חוסנה  על  הנלחמת  ישראל  כמו 
אין את הפריבילגיה לשחק בסו־
ציאליזם קיצוני שיהפוך את יש־
התיכון  המזרח  של  משוויץ  ראל 
החינוך  שר  הוסיף  לוונצאולה", 
לשעבר. "בבחירות הקרובות מו־
באוצר.  לא  שפרץ  לוודא  כרחים 
יש־ את  להפוך  לו  לאפשר  אסור 

ראל לוונצואלה".
לא  העבודה-גשר  יו"ר 
לדב־ במהרה  והגיב  חייב  נשאר 

הזוי  גבעות  נער  הוא  "בנט  רים. 
בטוח  "הוא  פרץ.  מסר  ומנותק", 
שישראל צריכה להיות מדינה רק 
למיליונרים. העבודה-גשר תדאג 

לבני אדם".

בכיר איראני: "נוכחות ישראלית 
במפרץ הפרסי עלולה להצית מלחמה"

 מפקד חיל הים של משמרות המהפכה אמר כי נוכחות ישראלית במפרץ, 
במסגרת הקואליציה שמקימה ארה"ב לאבטחת נתיבי השייט, מסוכנת ◆ 

בשבוע שעבר אמר שר החוץ ישראל כץ כי ישראל תהיה חלק מהקואליציה 
ותתרום בתחום המודיעין ותחומים נוספים

מ‡: מ. יו„
משמ־ של  הים  חיל  מפקד 
תנרסירי  רדא  עלי  המהפכה  רות 
אמר לפני יומיים כי "כל נוכחות 
הפ־ במפרץ  הציונית  הישות  של 
מלחמה".  להצית  עלולה  רסי 
הל־ אל-מיאדין  לערוץ  בריאיון 
הש־ מפני  תנרסירי  הזהיר  בנוני 
בקואליציה  ישראל  של  תתפות 
הברית  ארצות  שמארגנת  הימית 
זאת  השיט.  נתיבי  לאבטחת 
שר  אמר  שעבר  שבשבוע  לאחר 
החוץ ישראל כץ כי ישראל תהיה 
בת־ ותתרום  מהקואליציה  חלק 

חום המודיעין ותחומים נוספים.
"חשוב לנו הביטחון במצרי 
חיצו־ גורמים  אלו  אבל  הורמוז, 
ניים שפוגעים בביטחון שם", טען 
כמה  כי  והוסיף  הים  חיל  מפקד 
התנגשויות התרחשו באזור בגלל 
וב־ הברית  ארצות  של  הנוכחות 
ריטניה: "הן מתכננות לחלוב את 
מדינות האזור ולנצל את מדינות 
שצריכות  אסיה  ומערב  אירופה 

את הנפט של איראן".
את  האשים  אף  תנרסירי 
תקפו  הם  כי  וטען  האמריקנים 
כדי  האיראניים  במים  ספינות 

"ארצות  מדינתו.  את  להאשים 
הברית ובריטניה הקימו ברית לא 
את  להכניס  מתכננות  והן  חוקית 
כל  המפרץ.  למי  הציונית  הישות 
הנפט  את  מעבירים  אנחנו  עוד 
אנחנו  הורמוז,  מצרי  דרך  שלנו 

נבטיח שהם בטוחים".
תנרסירי התייחס לתקריות 
בין  הפרסי  במפרץ  האחרונות 
הברית  וארצות  בריטניה  איראן, 
כל  לעצור  יכולים  "אנחנו  ואמר: 
מתי  החוק  על  שעוברת  ספינה 
שאנחנו רוצים, גם אם היא בליווי 

בריטי או אמריקני".

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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שילוט  קמפיין  העלה  הליכוד 
יו״ר  שניסנקורן,  החושף 
כשר  יכהן  לשעבר,  ההסתדרות 
של  השמאל  בממשלת  האוצר 
סידרנו  וגנץ,  ״לפיד  וגנץ.  לפיד 
יו״ר  את  להחביא  ניסיתם  לכם. 
ההסתדרות אבי ניסנקורן, המועמד 
אז  האוצר,  שר  לתפקיד  שלכם 

שמנו אותו על שלטי חוצות".

סמוטריץ:  סערת  על  שקד  איילת 
טראמפ,  כמו  קצת  הוא  סמוטריץ' 
לא שולט בהודעות שלו. אני חושבת 
במהות  אבל  במקום,  לא  שהסגנון 
לציבור  מגיע  לחלוטין.  צודק  הוא 
החרדי ליהנות מאירועי תרבות בדיוק 

כמו שלך ולי מגיע".

עוד משקד: "משרד המשפטים צריך 
להוציא הוראה חד משמעית - הפרדה 
אני  אפשרית.  היא  תרבות  באירועי 

תומכת בשינוי חקיקה בנושא"

שחולל:  הסערה  על  סמוטריץ 
החריפים  הדברים  על  מתחרט  "לא 

נתניהו.  הממשלה  ראש  נגד  שנכתבו 
הדברים  דמוקרטית.  במדינה  אנחנו 

באו מתוך כאב".

(את  אותו  "מעריך  מסמוטריץ:  עוד 
שנות  עשר  במשך  אבל  נתניהו) 
מערכת  שלו  האחרונות  השלטון 
כל  טובה.  חלקה  כל  מכלה  המשפט 

חוק שביקשנו להעביר הוא חסם".

סמוטריץ:  סערת  על  ארדן  השר 
"הסגנון וההתבטאות שלו הם בושה. 
רק  זה  ולגדף,  לקלל  ביקורת,  לא  זה 

דבר שמחליש את מחנה הימין".

"בי"ז  המופע:  סערת  על  אשר  ח''כ 
אלול נצביע כולנו על שמירת הזהות, 

על אורח החיים, ועל הזכויות שלנו. 
ממשלה  שתהיה  מקווים  אנחנו 
ונוכל  ממנה  חלק  שנהיה  חזקה 
שהציבור  שתקבע  חקיקה  להוביל 
ארועים  לערוך  יוכל  החרדי 
בלי  שלו  החיים  לאורח  שמתאימים 
בית  של  פסיקות  מיני  מכל  לחשוש 

המשפט".

העיתונאי יובל קרני (מעריב) מדווח: 
היהודי  היועץ  את  גייס  ברק  אהוד 
לקמפיין  גרסטיין  ג׳ים  האמריקאי 
שעה  בעוד  המפלגה.  של  הבחירות 
יציגו ברק, הורוביץ ושפיר את קמפיין 

הבחירות של הרשימה.

בוגי יעלון על החלטת בית המשפט: 
לגבי  בהחלטתו  המשפט  בית  "טעה 
עליו  מתנפל  הייתי  לא  אך  עפולה, 

כמו סמוטריץ".

באותו  לבן  מכחול  הנדל  יועז  ח''כ 
צריך  הציבורי  "במרחב  נושא: 
אירועים  לכפות.  ולא  להתחשב 

חרדים בהפרדה אם כך מבקשים".

02-5000-969
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צה"ל מיפה את בתי רוצחי 
החייל דביר שורק הי"ד

המיפוי בכפר בית כחיל שבאזור יהודה נעשה לקראת 
האפשרות שהבתים ייהרסו בעתיד

 מ‡: מ. יו„

בית  בכפר  אמש  מיפה  צה"ל 
של  בתיהם  את  יהודה  שבאזור  כחיל 
שרצחו  החשודים  הפלסטינים  שני 
רב"ט  החייל  את  שעבר  חמישי  ביום 
דביר שורק. זאת לצורך בחינת האפ־

שרות להרוס את הבתים בעתיד.

הם  הפיגוע,  בביצוע  החשודים 
 ,24 בן  עצאפרה,  חליל  סאלח  נציר 
חליל  עארף  וקאסם  חמאס  פעיל 
בית  תושבי  שניהם   .30 בן  עצאפרה, 
זהותם  קודמים.  מעצרים  וללא  כאחל 
הייתה ידועה לכוחות הביטחון משלב 
באמצעות  בעיקר  אותרו  הם  מוקדם. 

ניתוח של מצלמות האבטחה בשטח.
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נתון שלילי לכלכלה הבריטית: 

בריטניה רשמה צמיחה שלילית ברבעון 
השני של 2019

מדובר בנתון השלילי הראשון מאז 2012

מ‡ ‡ברהם ויסמן 

הממלכה  לתושבי  רעות  בשורות 
שפו־ מדאיגים  כלכליים  נתונים  המאוחדת: 
מאז  לראשונה  כי  מגלים  בבריטניה  רסמו  
2012, בריטניה רושמת צמיחה שלילית. כך 

גול־ מקומית  תוצרת   - התמ"ג  נתוני  לפי 
בממלכה.  התקשורת  בכלי  שפורסמו  מית 
בלונדון  הממשלה  מבחינת  הרעים  הנתונים 
משמעותיים עוד יותר כאשר מתברר כי גם 
הרבעון השלישי של 2019 אינו צפוי לשפר 
את המצב הכלכלי של המדינה, אשר צועדת 

כעת לקראת היפרדות מהאיחוד האירופי. 
מצבי־ שפורסמו  הכלכליים  הנתונים 
התכווצה  הבריטית  שהכלכלה  כך  על  עים 
 ,2019 של  השני  ברבעון  ב-0.2%  במפתיע 
וזאת לעומת צמיחה של 0.5% ברבעון הרא־

שון של השנה.

הושק קמפיין החירות של הימין המאוחד 
שייקרא 'ימינה'

באירוע אמרה שקד כי "ימינה זה מה שעם ישראל רוצה ולא תמיד מקבל"

מ‡: ח. פרנ˜ל

את־ השיקה  המאוחד  הימין  "מפלגת 
'ימינה'  שתיקרא  המפלגה  קמפיין  את  מול 
השוהה  בנט  ללא  שנערך  ההשקה  באירוע 
שקד  איילת  הרשימה  יו''ר  אמרה  בחו''ל 
המהות.  גם  היא  שם,  רק  לא  היא  כי "ימינה 
ימינה היא הכיוון שבו אנו רוצים להוביל את 
עם ישראל, ימינה זה מה שעם ישראל רוצה 
ולא תמיד מקבל, ימינה היא התיישבות בכל 
ערך  בה  שרואה  מי  של  ישראל,  ארץ  חלקי 

נעלה". 
שקד התייחסה גם למחלוקות בין בכי־
רי המפלגה ואמרה כי "לא בהכל אנחנו מס־
כימים, אבל בעניין אחד אנחנו תמימי דעים: 
האתגרים שבפנינו גדולים מהפערים – מקור 

כוחנו באחדותנו".
אמר  היהודי  הבית  ויו''ר  החינוך  שר 
באירוע כי "הצבתי יעדים לטווח קצר וארוך 
למורשת  וחיבור  חיזוק  ערכים,  הטמעת  של 

לצמצום  נוביל  שלנו  העם  של  ולהיסטוריה 
לתנ"ך,  מחדש  ולחיבור  בפריפריה  פערים 
האלה  שהדברים  כדי  שלנו.  הספרים  לספר 
להתאחד  צריכה  הדתית  הציונות  יימשכו, 

במלוא כוחה". 
המפלגה  של  הבחירות  סיסמת 

ימינה",  רוצה  "ישראל   - תהיה  המאוחדת 
שהת־ האסטרטגיה  את  תבטא  הנראה  וככל 
קבלה על פי החלטת ראשי הרשימה - לאגף 
את נתניהו מימין. הקמפיין יתמקד בארבעה 
נושאים מרכזיים - כלכלה, משפט, משילות 

ומדיני.

ממשיך במהפכה

לאחר התפטרות חברי 
וועדת ההיתרים, מינה 
המבקר חברים חדשים

המבקר הרחיב את הוועדה ל-8 חברים, ולראשונה יהיו 
נציגים מהמגזר החרדי ומיוצאי אתיופיה

מ‡: ח. פרנ˜ל
מבקר המדינה החדש מתניהו 
על  (שני)  אתמול  הודיע  אנגלמן 
החלטתו לשנות ולהרחיב את הרכב 
שלראשונה  כך  ההיתרים,  ועדת 
במקום  חברים,  שמונה  תכלול  היא 
שישה. בין החברים החדשים - שתי 
במשותף  שיכהנו  בדימוס,  שופטות 
ושלושה  הוועדה,  ראש  כיושבות 
 - במשק  לשעבר  בכירים  מנכ"לים 
מומחים במדיניות ציבורית. בנוסף, 
ההיתרים  בוועדת  תהיה  לראשונה 
החרדי  למגזר  לפריפריה,  נציגות 

וליוצאי אתיופיה.
אנגלמן,  המבקר  החלטת 
ראש  ידי  על  לתפקידו  שקודם 
הממשלה נתניהו, הגיעה אחרי שב־
שבוע שעבר התפטרו שלושת חברי 
המ־ התערבות  על  כמחאה  הוועדה 

בקר בעבודתם

לכן  קודם  ימים  כמה  כזכור, 
על  חריפה  ביקורת  המבקר  העביר 
לדרוש  ההיתרים  ועדת  החלטת 
להחזיר  נתניהו  הממשלה  מראש 
מבן  בעבר  שקיבל  דולר,  אלף   300

דודו נתן מיליקובסקי ללא היתר.
בראש  אנגלמן,  החלטת  לפי 
יכהנו  החדש  בהרכבה  הוועדה 
נחמה  בדימוס  השופטות  במקביל 
מו־ פריש.  ושרה  צימרינג-מוניץ 
מחוזי  משפט  בית  שופטת  היא  ניץ 
ומגשרת,  בוררת  וכיום  בדימוס 
ופתרון  לבוררות  המשכן  במסגרת 
בית  שופטת  היא  פריש  סכסוכים. 
משפט השלום בדימוס וכיום בעלת 
משרד עורכי דין, ונשיאת בית הדין 

של ההסתדרות הלאומית.
תהיה  לראשונה  כאמור, 
החרדי  למגזר  גם  בוועדה  נציגות 

וליוצאי אתיופיה.

מפלגת נעם פרסמה את מספר הטלפון של 
'שדולת הנשים' וקראו להציף את הקווים

במפלגה החרד''לית קראו לנשים שתכננו לבוא לאירוע הזמר בעפולה להתלונן בקו הפתוח של השדולה 
על ביטול האירוע

מ‡: ח. פרנ˜ל
מפלגת נעם יצאה בקריאה להציף את 
עתיר־ קבלת  בעקבות  הנשים  שדולת  מוקד 
תה לביטול הפרדה בין גברים לנשים באירוע 
במפלגה  בעפולה.  העירוני  בפארק  הזמר 
הפתוח  הקו  של  הטלפון  מספרי  את  חשפו 
של השדולה וקראו לנשים שמתנגדות לבי־
טול ההפרדה להתלונן. בפרסום שהופץ הח־
ליטו במפלגה לפנות ישירות לנשים שתכננו 
להגיע להופעה המופרדת: "כועסת שהדירו 
אותך וביטלו לך את ההופעה בעפולה? הת־
לונני עכשיו בקו הפתוח של שדולת הנשים 

(הארגון שדאג לבטל את האירוע)". בפרסום 
ציינה המפלגה את מספרי הטלפון של הקו 

הפתוח של השדולה.
ביום  כזכור 
בית  קיבל  ראשון 
המשפט את עתירתה 
של השדולה נגד קיום 
בהפרדה  זמר  אירוע 
להתקיים  שתוכנן 
בעפולה. צעד שעורר 
זעם רב בקרב הציבור 
החרדי על התערבותו 

החיים  באורחות  המשפט  בית  של  הבוטה 
של הציבור החרדי.

בת־ נמסר  נעם  ממפלגת 
והדרת  ההופעה  "ביטול  גובה: 
העירוני  מהפארק  גדול  ציבור 
שא־ חולה  רעה  הוא  בעפולה 
בטוחים  אנו  עליה.  לשתוק  סור 
ללא  תטפל  הנשים  ששדולת 
בכל  אפליה  וללא  פנים  משוא 
תלונה על הדרה של אישה שת־
מאיזה  משנה  לא  לפתחה,  גיע 

מגזר היא".

בכניסה לאזור התעשייה 
בקדמת הגליל

 פצועה בינוני ועוד 6 פצועים קל בתאונה

מ‡: מ. יו„
רכב  כלי  שלושה  בין  תאונה 
הכניסה  לצומת  בסמוך  אירעה 

לאיזור התעשיה קדמת גליל.
טו־ חיים  ואברהם  נחום  יאיר 
סי־ הצלה"  ב"איחוד  חובשים  בול 
בזירת  ראשוני  סיוע  "הענקנו  פרו: 
שנפצעה   3 כבת  לילדה  התאונה 

באורח בינוני ולילדה כבת 10 והוריה 
שנפצעו באורח קל. וכן לנהגת רכב 

נוסף שנפצעה באורח קל".
למי־ בסמוך  נוספת  בתאונה 
כלי  שני  מעורבות  עם  התאונה  קום 
נפגעים  שני  טופלו  במקום  רכב. 
באורח קל. עומסי תנועה נוצרו עקב 

שתי התאונות.

http://bit.ly/2OJhBig-noam1-smit
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נעצר נהג שברכבו משבש מד 
מהירות לייזר

מאת: מ. יוד 

בעת פעילות אכיפה על כביש 89 סמוך לאזור גוש 
חלב שבצפון, הבחין שוטר אגף התנועה ברכב פרטי הנע 

על הכביש ללא לוחית רישוי.
במהלך הבדיקה השוטר איתר באופן מקצועי עפ"י 
הלייזר  מהירות  מד  פעולת  את  המשבש  מכשיר  החשד, 

שבאמצעותו המשטרה מודדת נהגים במהירויות חריגות.
כאמור המכשיר נמצא ברכב וכן חיווטים המובילים 
לתוך פנים הרכב. בשלב זה הנהג תושב אזור הצפון בן 48 
עוכב לחקירה בגין העבירה המיוחסת, ושוחרר עם הזמנה 
לדין. באשר לרכב, הוא נתפס כמוצג ושוחרר היום לאחר 

שהמכשיר פורק ממנו.

בגלל חג מוסלמי:

שיבושים 
קשים 

בתחבורה
השבוע צפויים ביטולים ועיכובים 

בגלל היעדרם של הנהגים המוסלמים 
- המהווים יותר משליש מנהגי 

התחבורה הציבורית בישראל ◆רוב 
החברות צפויות לבטל עשרות אחוזים 
מנסיעותיהן באישור משרד התחבורה

מאת: ישראל לביא

טבברת מטרופולין, דן באר-שבע, שירותי אוטו
בוסים מאוחדים וקווים שיאניות ביטולי הנסיעות 
בימים שני עד רביעי, חברת אגד לא תוציא מעל 
באזור  הנוסעים  החג.  בימי  נסיעות  אלף  ל-20 
השרון, חולון, באר שבע והנגב, נצרת ונוף הגליל, 
אונו  ובקעת  אלעד  נתניה,  חדרה,  לוד,  מודיעין, 

יחוו את הפגיעה בצורה החמורה ביותר.
הנסי נתוני  את  שדגמה  השוואתית  טבבדיקה 
בחו רגילים  חול  ימי  מול  הקורבן  חג  בימי  טוות 

מה-10  אמת  נתוני  על  בהסתמך  אוגוסט,  דש 
באוגוסט, נמצאו הממצאים הבאים:

מטרופולין: 9569 נסיעות בוטלו, כ-45% ירידה 
ברמת השירות

דן באר שבע : 3675 נסיעות בוטלו, 41.4% ירידה 
ברמת השירות

2,547 נסיעות בוטט  יירותי אוטובוס מאוחדים:
לו, כ-36% ירידה ברמת השירות

ירידה  כ-33%  בוטלו,  נסיעות   15,123 קווים: 
ברמת השירות

ירידה  כ-31%  בוטלו,  נסיעות   879 בצפון:  דן 
ברמת השירות

ירידה  כ-28%  בוטלו,  נסיעות   20,855 אגד: 
בוטלו,  נסיעות   6729 אפיקים:  השירות,  ברמת 

כ-26% ירידה ברמת השירות
כ-23%  בוטלו,  נסיעות   855 ותיירות:  נסיעות 

ירידה ברמת השירות
סופרבוס: 5,250 ביטולי נסיעות, כ-24% ירידה 

ברמת השירות
כ-21%  נסיעות,  ביטולי   2,796 תעבורה:  אגד 

ירידה ברמת השירות
דן: 6,212 ביטולי נסיעות, כ-20.5% ירידה ברמת 

השירות
טחחברות גי.בי.טורס, נתיב אקספרס, מועצה אזו

רית גולן, דן בדרום וגלים נסקרה ירידה של פחות 
מ-20% ברמת השירות, למרות חריגה של חברת 
ל-47%  קרוב  שתבטל  הקרוב,  רביעי  ביום  גלים 

מכלל נסיעותיה באשכול רהט וצפון הנגב.
תחום  ממונה  מורוגובסקי,  מקס  של  לדבריו 
הוגנת:  תחבורה  למען  בעמותה  לנוסע  השרות 
"לצערנו, משרד התחבורה מודע לפגיעה הקשה 
במועד  שמתרחשת  לנוסע,  התחבורתי  בשירות 

טבבוע בכל שנה ולא נערך כלל לתגבר שירות בא
בהחלט  וזו  מכך  כתוצאה  שיפגעו  ההפעלה  זורי 

שערוריה.
הרעיון שבו מכנים בשם "תחרות", לקיחת קווים 
אזוריים,  מונופולים  במקומם  ויוצרים  ודן  מאגד 

טאא עובד, מאחר ובתחרות מפעילים נוספים מת
גברים שירות תחבורתי לנוסע ומעמדו של הנהג 
עולה בשל התחרות, כך שהפגיעה בשרות לנוסע 
נחווית בעצימות נמוכה הרבה יותר. אנו קוראים 

מפ וריבוי  גמישות  לאפשר  התחבורה  טממשרד 
עילים במכרזי ההפעלה ולהתאים את הממשקים 

הרגול של  לנוחות  במקום  לנוסעים  טההשרותים 
טוור. אנו מקווים כי שר התחבורה, בצלאל סמו

טריץ' ישנה תפיסות מיושנות שהתקבעו במשרד 
הציבורית  התחבורה  בנוסעי  קשה  באופן  ופגעו 

בישראל".

http://bit.ly/2M5XOHA-kinorot-mofa
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ישראל

צה"ל עוצר אימונים ביו"ש - בגלל 
סיבות תקציביות

 אחרי שהועברו מיליונים מהתקציב, החליט הרמטכ"ל כוכבי לבטל אימוני אוגדה שתוכננו ביהודה 
ושומרון ◆ חיילי המילואים בגזרה קיבלו בהפתעה את ההחלטה, שמגיעה ברקע הפיגוע בגוש עציון, 

ומפקדים חוששים ממשבר במוכנות ללחימה ◆ דובר צה"ל: "רובו המוחלט של גרף האימונים מתקיים"

מ‡: מ. יו„
לבטל  החליט  כוכבי  אביב  הרמטכ"ל 
בעיקר  במשאבים,  מחסור  בשל  אימונים 
ושומרון.  ביהודה  המילואים  גדודי  בקרב 
זאת, לראשונה מאז הסערה סביב החלטתו 
את  לעצור  גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  של 
תקציביות.  מסיבות  אז  גם  היבשה,  אימוני 
עציון,  בגוש  הפיגוע  בצל  מגיעה  ההחלטה 
בו נרצח דביר שורק בין מגדל עוז לאפרת.

שקיים  מצב  בהערכת  עלה  הנושא 
יואל  אלוף  היבשה,  זרוע  מפקד  לאחרונה 
והיכולת  צה"ל  משאבי  בנושא  סטריק, 
המתוכנן  בגרף  האימונים  כלל  את  לקיים 
הבין  הנתונים  הצגת  במהלך   .2019 לשנת 

אביב  הרמטכ"ל  החלטות  לאור  כי  סטריק 
בינואר  לתפקיד  כניסתו  עם  כבר  כוכבי, 
להשקעה  שקלים  מיליוני  להעביר   ,2019
פערים  נוצרו   - לשיטתו  צה"ל  בקטלניות 

במשאבים עבור התמרון והחוד המבצעי.
כמו כן, לא הגיע התקציב שהיה אמור 
להיכנס ממשרד האוצר כפיצוי על נושאים 
מגוונים. זאת, על רקע הפעילות המבצעית 
הפעילות  לצד  השונות.  בגזרות  צה"ל  של 
רבים  אימונים  נוספו  הענפה,  המבצעית 

הקשורים לרצועת עזה שלא תוכננו.
לירידה  שקיוו  גורמים  בצה"ל  היו 
והחשמל.  הדלק  בצריכת  או  הדולר  בשער 
רזרבות,  יהיו  לא  כי  שהבינו  לאחר  אולם, 

לעו־ אימונים  ביטול  על  החלטה  התקבלה 
לפיקוד  הכפופה   (340 (אוגדה  עידן  צבת 
של  אישורו  את  קיבלה  ההחלטה  המרכז. 

הרמטכ"ל כוכבי.
קצינים בכירים באוגדה 340 סיפרו כי 
מפקדי גדודים וחיילי מילואים, שמוגדרים 
בהפתעה  קיבלו  ושומרון,  יהודה  כגדודי 
צווי  את  קיבלו  שכבר  מאחר  הביטול  את 
קצינים  היו  גיוס.  בפני  ועמדו  המילואים 
שמתחו ביקורת חריפה על ההחלטה החד־
צדדית, שלטענתם התקבלה מבלי להסביר 
תפקידים  שממלאים  וללוחמים  למפקדים 
מש־ חופשות  דחו  כבר  וחלקם  באזרחות, 

פחתיות בקיץ.

תרגיל היערכות לתרחיש רעידת 
אדמה עוצמתית

בתרגיל, שדימה רעידת אדמה בעוצמה של שבע דרגות וקבלת סיוע מציים זרים, השתתפו 11 חילות, 
בהם ארה"ב, צרפת ויוון ◆ מפקד חיל הים: "במקרה כזה עלול להיות הרס וגל צונאמי"

מ‡: מ. יו„

תרגיל  שעבר  בשבוע  ערך  הים  חיל 
ענק, המדמה הגעה של ציים זרים עם סיוע 
לישראל במקרה של רעידת אדמה בעוצמה 
של שבע דרגות. בתרגיל שהתקיים בבסיס 
העולם,  מרחבי  ציים   11 השתתפו  חיפה 

ובהם ציים של ארצות הברית, צרפת ויוון.
הש־ בישראל  החירום  גופי  כלל 
שבמקרי  הבנה  מתוך  בתרגיל,  תתפו 

ציוד  להביא  ביותר  הטובה  הדרך  חירום 
בינונית  סוחר  ספינת  כך  הים.  דרך  היא 
יכולה להעמיס מטען שדרושים להבאתו 
בין  תובלה.  מטוסי  כ-400  האוויר  בדרך 
האד־ רעידת  שבו  תרחיש  תורגל  השאר 
מה גורמת נזק לנמלי ישראל ומוקם נמל 

צף בסמוך לחוף.
אגי־ גיל  תא"ל  חיפה,  בסיס  מפקד 
לקדם  היא  התרגיל  "מטרת  הסביר:  נסקי, 
בכל  זרים  ציים  עם  ותיאום  פעולה  שיתוף 

הומניטרי  וסיוע  הצלה  לחיפוש  הקשור 
התרגיל  כי  אגינסקי  סיפר  עוד  בארצנו". 
שבה  בהאיטי  האדמה  רעידת  על  התבסס 
אלף   200 אדם,  בני  מיליון  שלושה  נפגעו 
מפקד  לפי  קרסו.  בתים  אלף  ו-250  נהרגו 
להתר־ יכולה  שנים  ל-100  אחת  הים,  חיל 
חש רעידת אדמה ו"זה כמעט הזמן שחלף 
האחרונה  העוצמתית  אדמה  רעידת  מאז 
ב-1927, במקרה כזה עלול להיות הרס וגל 

צונאמי".

פעוטה חולצה מרכב 
בבני ברק

 הפעוטה בת השנה פונתה לבית חולים במצב קל ◆ הצעיר 
שחילץ אותה מן הרכב לערוצי התקשורת: "הייתי שליח 

של בורא עולם"

מ‡: מ. יו„
את־ שנשכחה  שנה  בת  פעוטה 
מול ברכב בבני ברק חולצה ממנו כע־

חולים  לבית  ופונתה  וחצי  שעה  בור 
במצב קל. על פי עדי ראייה במקום, 
כפי  ושכחו  לסידורים  יצאו  ההורים 

הנראה את הילדה בתוך המכונית.
שחילץ  הצעיר  כהן,  שמואל  בן 
בשיחה  אמר  במכונית  הפעוטה  את 
סיפוק  הרגשת  ״זו  חדשות:  כאן  עם 
מטורפת וכוח נפש שאי אפשר לעכל 
קטן  שליח  הייתי  אני  במילים.  אותו 
ונ־ באזור  שם  עבדנו  עולם.  בורא  של 

תקלנו בה. עובר אורח שהיה שם צעק 
שיש ילדה ברכב ובאותה שנייה לקחנו 
פטיש, רצנו ושברתי את החלון ופתח־

תי את הדלת והילדה יצאה בשלום".
"היל־ ותיאר:  המשיך  כהן 
אוויר.  בלי  מים,  נוטפת  הייתה  דה 
עבר  מה  הפנים.  על  אדומה,  הייתה 
אחד  אף  השם  שבעזרת  בראש?  לי 
לא יגיע למצבים כאלה אבל זה יכול 
הסתכלתי  אחד.  כל  של  הילד  להיות 
על הילדה וזה שוק, לראות חיים במ־
תנה. יצא לי לדבר עם האבא, האבא 

הודה לי מאוד, לחץ לי את היד".

קנדה: כבל הרכבל נחתך 
והקרונות צנחו לתהום

אלמוני חתך במכוון את הכבל של רכבל תיירותי פופולרי, 
שנושא 30 קרוניות לגובה של 885 מטרים ◆ למרבה המזל, 

הקרוניות היו ריקות מנוסעים

מ‡: יר‡ל לבי‡
אלמו־ בקנדה:  אסון  כמעט 
באטרקציה  הרכבל  כבל  את  חתך  ני 
קו־ במחוז  תיירות  באתר  תיירותית 
לומביה הבריטית, וגרם לנפילתם של 
עשרות קרונות לתהום. למרבה המזל.
בשעה  אירעה  המשונה  החבלה 
שהרכבל  בשעה  בוקר,  לפנות   04:00

לא פעל והיה ריק מנוסעים.  
פעילה  הייתה  שלא  הגונדולה, 
באותה תקופה, מביאה בדרך כלל עד 
מכו־  30 על  פעם  בכל  נוסעים   240

ניותיה. הנסיעה מהבסיס לפסגה 885 
כעשר  נמשכת  הים  פני  מעל  מטרים 
דקות ומעניקה למבקרים נוף מרהיב. 

זהו יעד תיירותי מרכזי במקום.
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מחקר מפתיע:

רופאי שיניים? שימו מוזיקה! 
החרדה הדנטלית של המטופלים מרופא שיניים יורדת משמעותית כשברקע נשמעת מוזיקה 

מ‡: יר‡ל לבי‡
רמת  מאקדמיית  ישראלים  חוקרים 
גן, רופאי שיניים במקצועם, גילו כי החרדה 
הדנטלית של המטופלים מרופא שיניים יור־

דת משמעותית עם ברקע נשמעת מוזיקה.
 90 הרופאים  חילקו  המחקר  במסגרת 
אק־ קבוצות  לשתי  המרכז  מאזור  מטופלים 
ראיות, חברי הקבוצה הראשונה האזינו למו־
זיקה כבר בטיפול הראשון ואילו חברי הקבו־

צה השנייה האזינו למוזיקה רק בטיפול השני.
לדברי החוקרים, למרות שכלל המטו־
פלים הביעו חרדה מהטיפול עוד טרם הטי־
מהקבוצה  מהמטופלים   50% הראשון,  פול 
הראשונה הגיבו לכך בשלילה אחרי הטיפול 

הראשון.
השנייה,  הקבוצה  חברי  זאת,  לעומת 
שלא האזינו למוזיקה בטיפול הראשון, נות־
רו עם רמת חרדה זהה. אחרי הטיפול השני, 

נרשמה ירידה נוספת ברמת החרדה של שני 
הקבוצות, כאשר השינוי שבלט ביותר נרשם 
בקרב חברי הקבוצה השנייה שהאזינו לרא־

שונה למוזיקה במהלך הטיפול הדנטלי.
השמ־ כי  עולה  המחקר  ממסקנות 
שהיא  רק  לא  הטיפול  במהלך  המוזיקה  עת 
מסייעת לטיפול המדובר, אלא גם משפיעה 
מת־ לא  אלה  אם  גם  הבאים,  הטיפולים  על 
בצעים כשברקע נשמעת מנגינה מוזיקלית.

האם צרפת שוקעת לתוהו ובוהו?
דאגתם העיקרית של מקרון ושל ממשלת צרפת אינה הסיכון במהומות, אלא שינויי האקלים

מ‡: יר‡ל לבי‡
חוק  העביר  הצרפתי  הפרלמנט  ביוני, 
אדם  כל  על  חמורים  עונשים  המטיל  נוסף, 
שאומר או כותב משהו העשוי לכלול "שיח 
שטנה". החוק כה מעורפל עד כי חוקר המ־
שפט אמריקאי, ג'ונתן טורלי, הרגיש שהוא 
"הופכת  כתב,  הוא  "צרפת",  להגיב.  חייב 
כעת לאחד האיומים הבינלאומיים הגדולים 

ביותר לחופש הביטוי".
הנשיא מקרון לעולם אינו אומר שהוא 
כתוצאה  יד  או  עין  שאיבד  מי  על  מצטער 
במקום  המשטרה.  של  קיצונית  מאלימות 
להע־ הצרפתי  מהפרלמנט  ביקש  הוא  זאת, 
ביר חוק, המבטל כמעט לחלוטין את הזכות 
מעצר  ומאפשר  החפות,  חזקת  ואת  להפגין 
של כל אדם, בכל מקום, גם ללא סיבה. החוק 

מרצה  מילייאר  גי  בדאגה  כותב  כך  עבר. 
באוניברסיטת פריז באתר מכון גייטסטון.

דאגתם  כי  נראה  ממשיך:  מילייאר 

צרפת  ממשלת  ושל  מקרון  של  העיקרית 
הרצון  שביעות  אי  במהומות,  הסיכון  אינה 
בקרב הציבור, היעלמותה של הנצרות, מצב 
והשל־ האסלאמיזציה  או  אסון,  הרה  כלכלי 

כותיה, אלא שינויי האקלים.
אנשים  עשרות  כמה  המצעד  בתום 
וחילקו  צהובים  בלונים  לשמיים  שחררו 
עלונים שבהם נכתב "האפודים הצהובים לא 
מתו". המשטרה פיזרה אותם במהירות ובת־
מאות  הגיעו  מכן,  לאחר  דקות  כמה  קיפות. 
השליכו  "אנטיפה",  מתנועת  אנרכיסטים 
הצי־ כבישים,  לחסום  כדי  אבטחה  מחסומי 
תו שריפות וניפצו חלונות ראווה של מספר 
על  להשתלט  התקשתה  המשטרה  חנויות. 
מספר  לאחר  הערב  בתחילת  אך  המהומה, 

שעות, הושב השקט.

לאחר פגישה עם שר האוצר כחלון:

הנכים ממשיכים לאיים כי ללא הפעימות 
הנוספות יחזרו לכבישים

השר משה כחלון לארגוני הנכים: "אני מתחייב לפניכם כמו שקיימנו את הפעימה הראשונה כך אקיים 
את הפעימה השנייה"

מ‡: יר‡ל לבי‡

ארגו־ ביקשו  ובו  ארוכה  שהיה  לאחר 
השלישית  הפעימה  לגבי  תשובות  הנכים  ני 
כחלון  משה  האוצר  שר  נענה  והרביעית 
לרדת מביתו שבחיפה ולשוחח עם הפעילים 

ומובילי מאבק הנכים.
הנכים:  לארגוני  כחלון  משה  השר 
החשש  את  מבין  ואני  נגמר  שזה  "חשבתי 
מי  אני,  זה  החוק  את  שחוקק  מי  שלכם, 
את  שקיים  מי  אני,  זה  החוק  את  שיקיים 
הפעימה הראשונה זה אני, אני מתחייב לפ־
הראשונה  הפעימה  את  שקיימנו  כמו  ניכם 
כך אקיים את הפעימה השנייה. אני מתנצל 
האוצר  משרד  אנחנו  לכאן,  מגיעים  שאתם 
קשור  לא  אני  הכסף,  את  מוצאים  אנחנו 
לוועדות. מה שנקבע בחוק יהיה, אפשר לב־
דוק אותי בפעימה הראשונה, כל עוד שאני 

שר האוצר אני מקיים הבטחות".
ההפגנות  ממארגני  כהן  אייל  לדברי 
"הגענו  לפנתרים":  הופכים  "הנכים  ופעיל 
האוצר  שר  של  לביתו  וחשאיות  בהפתעה 
בכדי לקבל תשובות והבהרות לגבי הפעימה 
ואומר  חוזר  אני  ושוב  והרביעית  השלישית 

הש־ הפעימה  את  נקבל  לא  עוד  כל  כבעבר 
לישית והרביעית הלחץ יגבר ואף יוחרף בכל 
שרים  אותם  של  ביתם  מול  לגיטימית  דרך 
ואותם גורמים לטרפד מהלך זה בנוסף נחזור 
לכבישים למפעלים נמלי תעופה ובכל מקום 

אשר יפגע בהכנסות המדינה מתוצרים".
הנכים  כיום  כי  אייל  הוסיף  עוד 

קשות  החלטות  לעשות  בוקר  כל  ממשיכים 
אם לקנות כיכר לחם או לקנות תרופות ומצב 
זה בלתי נסבל יותר ואין לנו דרך אחרת אלה 

רק להפעיל לחץ בכל דרך אפשרית.
ולסיכום אומר אייל כי הוא וכל מובילי 
המאבק יפגשו בקרוב בכדי לסכם על המשך 

החרפת מאבק הנכים.

כיˆ„ מי‚ים ביטחון עˆמי? 

הבשורה הטובה היא כי ניתן להשיג ביטחון עצמי. 

זה אפשרי!

נקדים ונאמר כי ביטחון עצמי הוא אחד הדברים 

החשובים ביותר לאדם באשר הוא. ביטחון עצמי 

מול  טובה  בצורה  להתנהל  לאנשים  מאפשר 

האדם  של  הבין-אישית  התקשורת  כל  סביבתם. 

תופס  הוא  כיצד  העצמי.  הביטחון  עם  משתפרת 

את סביבתו וכיצד סביבתו תופסת אותו תלויים 

בביטחונו העצמי של האדם. 

הביטחון העצמי משליך גם על הזוגיות של האדם. 

בצורה  מתנהל  עצמי  ביטחון  עם  שאדם  מפני 

אחרת, טובה הרבה יותר מאדם שאינו בעל ביטחון. 

אדם עם ביטחון עצמי מסוגל להודות בטעויותיו, 

יכול לקבל ביקורת, ומסוגל יותר לשבח את השני. 

היא  ואמיתית  כנה  במחמאה  משמעותי  חלק  כן, 

ביטחון עצמי. וכמה שיהיה לאדם יותר ממנה הוא 

יוכל יותר לשבח את סביבתו.

דברים  לעוד  קריטי  הוא  עצמי  בביטחון  הצורך 

לאומץ  בעבודה.  להתנהלות  היום.  בחיי  רבים 

לבקש העלאה מהבוס ובראש ובראשונה, כאמור, 

לתקשורת הבין-אישית.

כדי להשיג ביטחון לא נדרש מאמץ רב מדי. אולם 

לא- ותרגילים  טכניקות  אימון,  הוא  שנדרש  מה 

מורכבים שיוכלו להפוך אותך לאדם עם ביטחון 

עצמי רב ובעל תקשורת טובה יותר עם סביבתך. 

אנו  שבו  ודיסקרטי  אישי  מפגש  מציעים  אנו 

שבעזרת  ושיטות  טכניקות  תרגילים,  מלמדים 

השם יביאו לתוצאות מדהימות של שינוי וביטחון 

עצמי רב.

ועשרת  ממשיך  המבצע  כה:  ההצלחה עד  לאור 

הפונים הראשונים יקבלו אבחון גרפולוגי במתנה.

פנה עכשיו לכתובת המייל הבאה והשאר 
את מספר הטלפון שלך

iontan345345@gmail.com
אנו נשמח ליצור עמך קשר ולהתקדם יחד עמך

 לעבר עתיד טוב יותר.
בהצלחה!

CBT טור
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אושרו 10,000 יחידות דיור שיתווספו 
בשנים הקרובות לב"ב

וזאת במסגרת אישור הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בתל אביב למתן תוקף של תכנית מתאר כוללנית 

מ‡: יר‡ל לבי‡  
הפ־ משרד  של  הממד  לנתוני  בהתאם 
בהתמדה  עולה  בעיר  התושבים  שיעור  נים, 
ובאורח רצוף, חרף המצוקה הקרקעית שבה, 
בתכנון  שנה   94 לפני  נבנתה  בני-ברק  שכן 
לבינוי  תכניות  מספר  תושבים.  ל-10,000 
והול־ המוקמת  תכנית  ובהן  מגורים,  בנייני 
לובינסקי  במתחם  דיור  יחידות  ל-560  כת 
בניה נרחבת  הרב כהנמן, מתוכננת  שברחוב 
ל-300 יחידות דיור במתחם השוק בשכונת 
מלבן  בי"ח  באזור  דירות  מאות  כ"ץ,  פרדס 
במתחם  דיור  יחידות  בשכונה,500  לשעבר 
אברבנאל,  הרחובות  במשולש  העיר  שחר 
דיור  יחידות  וכ-2500  והירקון  המכבים 
המושבות,  אם  לרחוב  מעבר  העיר  בצפון 
כשהמגמה היא להגיע בעוד כ- 13 שנים ל- 

230,000 תושבים.

יחידות   10,000 אושרו  לכך,  בנוסף 
דיור שתתווספנה בשנים הקרובות לעיר בני 
ברק, וזאת במסגרת אישור הועדה המחוזית 
של  תוקף  למתן  אביב  בתל  ולבניה  לתכנון 

תכנית מתאר כוללנית.
"כל־ הכלכלי  העיתון  לנתוני  בהתאם 
בפילוח  גדולות,  ירידות  בולטות  כליסט" 
שבין  בשיעורים  חדשות,  בדירות  גיאוגרפי, 
ירושלים,  אביב,  תל  באזורי   ,50%-30%
אזור  בולט  זאת,  ולעומת  שבע,  ובאר  חיפה 
דירות  ברכישת  משמעותי  בגידול  המרכז 
ברק  בבני  המתרכז  שוק"  ב"מחירי  חדשות 
האח־ בימים  לפרסום  אשר  אונו.  ובקריית 
רונים כי 260 תושבים עברו מבני ברק לעיר 
שכנה, במספרים דומים לאלו שעברו לאותה 
עיר מרמת גן ומתל אביב, הרי שאין למספר 
ברק  לבני  תוספת  לעומת  משמעות,  כל  זה 

של כ-2,000 תושבים בשנה האחרונה, כש־
תוש־ מ205,000  למעלה  על  עומד  מספרם 
בים כ"י. בנוסף לכך, מתברר כי חלקם הניכר 
צעירים  היו  שעברו,  התושבים   260 מתוך 
לר־ הכספית  האפשרות  להם  הייתה  שלא 
כישת דירה בבני ברק, ולכן הם עברו לאחת 
הדירות  מחיר  שבה  שכנה,  בעיר  השכונות 

נמוך בהרבה.
אשר להשקעות הכספיות של העיריות 
בתושביהן, וזאת על סמך דירוג שערכו ל. בו־
רין ומ. איינשטיין מחברת צ'מנסקי בן שחר, 
יותר  משקיעות  החרדיות  שהערים  עולה 
בחינוך וברווחה מאשר בתרבות, ובין הערים 
החרדיות משקיעה בני ברק את הסכום הגבוה 
ביותר של 447 שקלים בחינוך לתושב לשנה 
ובתחומי הרווחה-251 ₪ לתושב לשנה בבני 

ברק שהינו הגבוה בערים החרדיות.

לראשונה בישראל: גבס מודפס בתלת-ממד
מ‡: יר‡ל לבי‡

הוא  אביב,  מתל   ,40 בנקהלטר,  שי 
שיוצר  גבס  לו  שהותקן  הראשון  הישראלי 
בנ־ ייחודית.  במעבדה  ממד  תלת  במדפסת 
על  כחודשיים  לפני  כשרכב  נפצע  קהלטר 
אופניים, מעד ושבר את היד בשני מקומות: 

בשורש כף היד ובאזור הזרת.
במסג־ המתבצע  בפיילוט  מדובר 
שרכשה  באיכילוב  תלת־ממד  מעבדת  רת 
גוף  שטח  את  הסורק  נייד  סורק  לאחרונה 
תלת־ממד.  ומדפסת  למחשב  ישר  המטופל 
בשלב זה הגבס התלת־ממדי מיועד לשימוש 
לא בשבר ראשוני אלא לאחר שבוע או יותר, 
כשיש צורך להחליף את הגבס, כאשר השבר 
מיוצב ובאישור רופא. זה נעשה בבית החו־
לים איכילוב באופן ניסיוני ובמסגרת מחקר, 
ביטו־ באמצעות  שיתאפשר  ייתכן  ובהמשך 
גבס  עם  כיום  שנעשה  כפי  משלימים  חים 

"קל" (גבס פלסטי).
חדשנית  בצורה  מעוצב  רק  לא  ״הגבס 
למ־ אישית  מותאם  גם  שהוא  אלא  ועתידנית 
אינו  לוחץ,  אינו  ולכן  המטופל  של  גופו  בנה 

משפשף, מחמיר פצעים או גורם לפצעים. הוא 
קל משקל, לא גורם להזעה, והמבנה המחורר 
הנגרמים  שפשוף  בפצעי  לטפל  מאפשר  שלו 
בתאונות דרכים למשל מסביר ד״ר דדיה לה־
אוורי־ ״ההרגשה  כי  שמתאר  גיא  של  סכמתו 
מתקלח,  שוחה,  הכל.  איתו  עושה  אני  רית. 
טס לחו"ל. אני מאמין שזה יכול לעזור להרבה 
אנשים ולעשות להם את החיים יותר קלים. עם 
לחופשה  יוצא  בבריכה,  שוחה  אני  הזה  הגבס 

משפחתית בחו"ל ואפילו מנגן בפסנתר״.
"הסריקה היא התאמה מושלמת לעור 
ללא שום נקודות לחץ. מתאים אחד לאחד. 
יורדת",  ושפשופים  לחץ  לפצעי  הסכנה  כל 
״החומרים  כי  ומדגיש  דדיה  ד"ר  מוסיף 
שאינם  פולימרים  הם  שימוש  נעשה  שבהם 
רעילים במגע עם עור, כאשר יש מגוון רחב 
עם  להתנהל  אפשר  בחירה.  אפשרויות  של 
זה בים ובמקלחת בלי להתגרד. יש לנו כבר 
ילדים  תינוקות,  הזה:  לגבס  מועמדים  עוד 
אותם  מגבסים  והיום  בירך  לשבר  הזקוקים 
שסובלים  וקשישים  החזה  ובית  לבטן  עד 

מפצעי לחץ".

̃ י‡ הˆב ‚בולו – חל

כולנו כאשר שומעים את הדברים ורואים את המציאות העכשווית 
שלנו מול הפנים נכנסים לערבול פנימי של מה אני עושה? אז אנחנו 
לא לבד במשך דורות אנשים רבים עברו בדיוק את אותם קשיים, 
והצליחו להתגבר על המכשולים ולהגיע לפסגות, כל אחד מהם רכש 
לעצמו הבנות ורעיונות שמהם נוכל ללמוד על עצמינו, כדי שגם אנ־
להצבת  הדרכים  אחת  חיינו,  של  לפסגה  להגיע  להתגבר  נוכל  חנו 
"גדר" היא להשכיר נודניק ידידותי" הוי אומר יש לך משהו כרגע 
שאתה שומר על עצמך מקפיד עליו בקש מחבר קרוב שיעיר לך כל 
פעם שהוא שם לב שאתה לא עומד בזה, או כל פעם שאתה מתלונן 
ולא מביט על חצי כוס המלאה, או כל דבר אחר שאתה חוצה את הקו 
שקבעת לעצמך. שלמה המלך החכם מכל אדם מלמד אותנו "טובים 
השניים מן האחד" כאשר האחד נופל השני עוזר לו לקום, כאשר 
קשה לך לבד אתה לא מצליח להתמודד לבד, תחפש מערכת תמיכה 

כי יש עוצמה בכמות. 

עוד דבר שאנחנו צריכים לתת את הדעת עליו כי הרבה מאתנו לצ־
ערנו הרב נכשלים בו זה העניין של החברה, וכל אחד חייב לא צריך 
אני מדגיש חייב להציב לעצמו גדר כנגד תחלואי החברה, הבסיס 
של החירות האמתית של האדם היא היכולת שלו להתעלות מעל 
למכנה המשותף הנמוך שברחוב, כל אחד מאתנו חש את המתקפה 
האגרסיבית שפורצת היום מהמדיה או מהעיתון ומכל לוח מודעות, 
לפני שאדם אוכל הוא שותף את הידיים עם סבון כדי לנקות אותם 

ולוודא שאין חיידקים ולכלוך עליהם, 

כך בדיוק גם מי שדואג לבריאות הנפש שלו על כל אחד לבדוק את 
סוגי הצריכה שלו, תבחן את עצמך עם אלו חברים אתה מתיידד, 
באלו סטנדרטים של רמה מוסרית אתה צריך לעמוד, מה אתה מציב 
שאין  אלו  ומי  אותך  שמקדמים  עבורך  היעילים  הם  מי  לעצמך? 
בהם תועלת של ממש שיכולים רק לדרדר אותך מבלי שתשים לב, 
במעשים האלו אתה רק שוטף את החיידקים ומוריד אותם מעליך, 
החיידקים שיפגעו השלימות שלך ובדרך להתקדמות שלך, תזכרו 
תמיד אף אחד מאתנו לא חייב ליפול יחד עם כולם לאותם בורות 
אפלים שיעצרו את ההתקדמות שלו, שימו לב לפעמים הדרך אל 
אותם בורות כואבים נראים כדרך המלך, דרך שכבושה היטיב שמ־

רבית החברה צועדת בה, 

הדרך  את  לה  שיקפתי  כאשר  בקליניקה  מישהי  לי  אמרה  פעם 
שהולכת בה שהיא מפילה את עצמה לבור מאוד כואב, והיא אומרת 
לי " אבל כולם עושים כך" היא כולה פועלת על פי זרם החברה, לנו 
זה נראה בסדר גמור כי כולם, אין כזה דבר כולם, "כולם" זו לא סיבה 
לדרך שבה אנחנו צועדים כי כל אחד צריך לשים לב לדרך וצמיחה 
האישית שלו, כי כל אחד יש את הדרך שלו החלום והמטרה שלו, 
עם  להרגיש  לעצמך  שתדאג  הזמן  עכשיו  שלו,  והיכולות  הכוחות 
בטחון עצמי והערכה עצמית נכונה, לגעת לקבל החלטות וליישם 
אותם, מרכז האומץ לשנות מלווה אותך בתוכנית ליווי אישית לה־
צלחה באחריות מלאה לתוצאות, ההצלחה ממשיכה עכשיו נפתח 
מחזור שלישי קורס פרונטלי לתכנות תת המודע טראנס וסוגסטיות   
מודרך  דמיון    TMP-Therapeutic Mind Programming
תהליכי  להניע  לדעת   NLP Basic Practitioner  | סוגסטיבי 
שינוי עמוקים בעצמך ובאנשים, להתחבר לכל אדם בשניות, להיות 
אדם משפיע וכריזמטי שממגנט אליו אנשים אתה חייב לרכוש את 
היכולת לתכנת את תת המודע! קורס ה- TMP המקיף ביותר של 
ד"ר שינוי לכל הפרטים המלאים 0506669924        קורס מתומצת 

ועניני וממוקד מטרה  

ה‡ומ לנו // מ‡ הרב ‚ילי עטרי

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

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

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

בכירים פולנים השתתפו בטקס זיכרון 
למחתרת ששיתפה פעולה עם הנאצים 
הרב הראשי של פולין, שסירב להזמנה, קרא לזה "עלבון אישי" ◆ זהו חלק מניסיון רחב יותר של 

מפלגת חוק וצדק השלטת לשלהב את בוחרי הימין לקראת הבחירות לפרלמנט

מ‡: יר‡ל לבי‡
לוותיקי  הצטרפו  פולנים  בכירים   
ממלחמת  למחתרת  כבוד  בהוקרת  מלחמה 
הנא־ עם  פעולה  ששיתפה  השנייה,  העולם 
צים למשך תקופה מסוימת כשנאבקה בקו־

מוניסטים שניסו להשתלט על המדינה.
של  לשכתו  שפרסה  הרשמית  החסות 
בכי־ של  והנוכחות  דודה  אנדז'יי  הנשיא 
את  הדגישו  הלאומנית  השלטון  מפלגת  רי 
שנערצת  היחידה  שעברה  התדמיתי  השינוי 

על הימין הקיצוני במדינה.
של ילדי לוחמי  הטקסים זכו לגינויים 
שבו  לדודה,  מכתב  שלחו  חלקם  מחתרות. 
כתבו כי "אבותינו נלחמו נגד הנאצים משום 

המול־ כלפי  שלהם  החובה  שזו  הבינו  שהם 
דת. כל שיתוף פעולה עם הכובשים לא היה 
הגיוני עבורם". הרב הראשי של פולין, שסי־
רב להזמנה, קרא לזה "עלבון אישי". לעומת 
המחתרת הזו, הארמיה קריובה, "צבא המו־

לדת", הייתה מחתרת גדולה יותר שלא שי־
תפה פעולה עם הגרמנים. היא הייתה תחת 
פיקוד הממשלה הגולה ולוחמיה בדרך כלל 

זוכים לטקסי ההוקרה.
זהו חלק מניסיון רחב יותר של מפלגת 
חוק וצדק השלטת לשלהב את בוחרי הימין 
באוקטובר.  לפרלמנט  הבחירות  לקראת 
במחתרת  הממשלה  של  הרשמית  ההכרה 
החלה בפברואר אשתקד, אז ראש הממשלה 
מתאוש מורוביצקי הוקיר אותה בטקס במי־
עיתו־ במסיבת  טען  הוא  היום,  באותו  נכן. 
נאים שהיו "משתפי פעולה יהודים" בשואה, 
הקהילה  ושל  ישראל  של  זעמה  את  ועורר 

היהודית.
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כתובות נגד יהודים בשיקגו
בשבוע האחרון רוססו בשלוש נקודות שונות בשכונה צלבי קרס וכתובות אנטישמיות ◆ המשטרה 

המקומית חוקרת

מ‡ פ. יוחנן

של  שורה  חוקרת  שיקגו  משטרת 
גר־ כתובות  אלמונים  ריססו  בהם  אירועים 
פיטי הכוללות צלבי קרס וכיתובים אנטיש־
מיים. האירועים התרחשו באותו גוש בתים 

בשדרות ווסט אוורגרין בעיר.
למשטרה  הגיעה  הראשונה  התלונה 
מגבר כבן 32 שסיפר כי מכוניתו רוססה בכ־
תובות אנטישמיות. עדי ראייה סיפרו לשו־
טרים כי ראו שני צעירים נמלטים מהמקום. 
בבית  דייר  דיווח  כך  אחר  ספורות  דקות 
דו־ בכתובות  רוסס  שלו  המוסך  כי  סמוך 
מות. גם במקרה זה נראו שני צעירים בעלי 
תיאור דומה מתרחקים מהמקום במהירות. 
שעה קלה אחר כך התקשר אדם נוסף וסי־

פר שצידו האחורי של ביתו כוסה בכתבות 
אנטישמיות.

משטרת שיקגו חוקרת את האירועים 

כפשע שנאה ומאמינה שאת שלושתם ביצ־
עו אותם שני חשודים. לפי שעה לא בוצעו 

מעצרים.

חברות אינטרנט יחויבו לאסוף ציוד מהלקוחות
שר התקשורת דודי אמסלם מבקש להפסיק את טרטור הלקוחות ולהסיר את חסם המעבר בבואם 

לעבור לחברה אחרת

מ‡ פ. יוחנן
(הליכוד)  אמסלם  דוד  התקשורת  שר 
המ־ חסמי  את  שיסיר  צרכני  מהלך  מקדם 
עבר בין חברות האינטרנט, ולחייב את המ־
פעילים לאסוף באמצעות שליח את הציוד 
לחברה  הלקוח  מעבר  לאחר  להם,  השייך 

אחרת.
לאסוף  יידרשו  התקשורת  חברות 

ציוד קצה מבית הלקוח בבואם להתנתק או 
לקוח  שכל  היא  המשמעות  חברה.  לעבור 
שי־ מקבל  הוא  ממנה  מהחברה  שמתנתק 
נתב  כגון  מושכר  בציוד  ומשתמש  רותים, 
אלחוטי, יוכל להחזיר את הציוד באמצעות 
שליח של החברה שיבוא לאסוף את הציוד 

בתיאום עימו.
מחברה  להתנתק  שמבקש  מנוי  כיום, 

או לעבור לחברה אחרת, נדרש להחזיר את 
הציוד לנקודת איסוף שהמפעיל קובע.

מעט  ובלא  עובד  הפתרון  תמיד  לא 
מקרים החזרת הציוד כרוכה בטרדה גדולה 
ללקוח, וכאשר הדבר לא מתבצע בזמן שה־
גדיר המפעיל הננטש, לפעמים הלקוחות גם 
נאלצים לשלם קנסות. המטרה במהלך היא 

להפסיק את הטרטור של הלקוחות.

אמריקן איירליינס משיקה קו ראשון לישראל
חברת התעופה הגדולה בעולם מגיעה לישראל עם פתיחתו של קו טיסה ישיר בין דאלאס ותל-אביב

מ‡ פ. יוחנן

התעופה  חברת  איירליינס,  אמריקן 
הגדולה בעולם מגיעה לישראל עם פתיחתו 
ותל-אביב.  דאלאס  בין  ישיר  טיסה  קו  של 
בספטמבר  ב-9  לפעול  יחל  החדש  הקו 
פעמים  שלוש  ראשון  בשלב  ויפעל   ,2020
של  החדישים  הדרימליינר  במטוסי  בשבוע 

החברה.
החברה  תהיה  איירליינס  אמריקן 
היחידה שמפעילה קו ישיר בין דרום מערב 
בין  הטיסה  זמן  לישראל.  הברית  ארצות 
ויע־ אחוזים  בכ-25  יתקצר  וישראל  טקסס 
זה  קו  הערכות,  לפי  שעות.  על 12:15  מוד 
תיירים,  בתנועת  ניכר  לגידול  להביא  צפוי 
המדי־ שתי  בין  לרגל  ועולים  עסקים  אנשי 

נות ועם יתר אזור דרום מערב ארה"ב.
גם  ישמש  בדאלאס  התעופה  שדה 

כמרכז של טיסות קישור שיזינו את הטיסה 
הזו לישראל ממדינות נוספות כמו מקסיקו, 
ניו-מקסיקו,  אריזונה,  קולורדו,  לואיזיאנה, 

קליפורניה ועוד.
קו  על  "מברך  כץ:  ישראל  החוץ  שר 
התעופה החדש בין ישראל וטקסס. יחד עם 

מהפכת השמיים הפתוחים שהובלתי, מעו־
חד־ תעופה  קווי  בפתיחת  החוץ  משרד  רב 
שים כחלק מהפעילות הדיפלומטיה הכלכ־
המשרד.  של  העשייה  במרכז  שעומדת  לית 
הכלכלה  קשרי  לחיזוק  תורמת  זו  פעילות 

של ישראל עם מדינות העולם".

דוב צנח על ניידת 
בקליפורניה וריסק אותה

על אף שהניידת עלתה בלהבות, השניים יצאו מהאירוע בחיים

מ‡: יר‡ל לבי‡
קליפורניה: ניידת משטרה נמ־
חצה על ידי דוב שצנח עליה וגרם לה 

להתפוצץ.
הרשויות אמרו כי שוטר במחוז 
במדינה,   96 בכביש  נסע  המבולדט 
כשלפתע הדוב נפל - או קפץ - על 

המכונית, ככל הנראה מסכר גבוה.

המנוע  מכסה  את  מחץ  הדוב 
וכתוצאה  הקדמית,  השמשה  ואת 
בסכר,  פגעה  הסיור  ניידת  מכך 
זאת,  עם  בלהבות.  ועלתה  התהפכה 
פצי־ ללא  להימלט  הצליח  השוטר 
הצליח  הדוב  כשגם   - רציניות  עות 
שכובתה  הבוערת  מהזירה  להימלט 

אחרי כחצי שעה.

אושרה להפקדה תוכנית קו 
הרכבת הקלה שיחלוף סמוך 

למשרדי הממשלה
"הקו הזהוב" של הרכבת הקלה בירושלים יוצא לדרך ◆ אורך 

התוואי כ-1.2 ק"מ, יחבר בין שדרות רבין ומוזיאון ישראל

מ‡ פ. יוחנן
ול־ לתכנון  המחוזית  הוועדה 
בנייה אישרה להפקדה את התוכנית 
החדש  הקלה  הרכבת  קו  להקמת 
הממשלה.  למשרדי  סמוך  שיחלוף 
מדובר ב"קו הזהוב", שאורכו כ-1.2 
ק"מ ובו שלוש תחנות. התוואי יחבר 

בין שדרות רבין ומוזיאון ישראל.
הזהוב,  הקו  לסלילת  התוכנית 
ידי  על  כחודשיים  לפני  הופקדה 
בוועדה  לתחבורה  אב  תוכנית  צוות 
הוועדה  ולבנייה.  לתכנון  המקומית 
המחוזית, בראשותו של עמיר שקד, 
לקווי  "בניגוד  כי  בהחלטתה  ציינה 
הרכבת הקלה שאושרו עד עתה, הקו 
המוזהב אינו עובר בשכונות מגורים 
אלא בקריית הלאום אשר בה ריכוז 
של מוסדות ציבור קולטי קהל וריכוז 
מוקדי  המהווה  ממשלה  משרדי  של 
שלו־ כי  הוסיפה  הוועדה  תעסוקה. 
וכי  עצמה  בפני  עומדת  אינה  זו  חה 
היא המשך ליתר צירי הרכבת הקלה 
ומתחברת  עתה,  עד  אושרו  אשר 
באופן ישיר לתוואי הקו הירוק ולת־
וואי הקו האדום המשרתים שכונות 

רבות בעיר".
הוח־ החדש,  לתוואי  בנוסף 

תכ־ לקדם  לט 
תת  לחניון  נון 
בחזית  קרקעי 
ישראל  מוזיאון 
החניון  והפיכת 
המשרת  העילי 
באי  את  כיום 
לכיכר  המוזיאון 
ניתן  בה  עירונית 

יהיה לקיים אירועי תרבות.
לקדם  החלה  הוועדה  כן,  כמו 
תוכנית לקמת מרכז תחזוקה ותפעול 
לה־ שמתוכנן  במלחה,  הרכבת  של 
של  רכבות)   51) קרונות  כ-102  כיל 
ממוקמת  התוכנית  הקלה.  הרכבת 
בגין  כביש  בין  גילה,  שכונת  בדרום 
התוכנית  שטח  בנבנישתי.  לרחוב 
טי־ גם  כוללת  התוכנית  דונם.  כ-72 
רפאים,  תוואי נחל  של  ושיקום  פול 
אשר הוסט בעבר בעת הקמת מסילת 

הרכבת הכבדה באזור.
שירה  ירושלים  מחוז  מתכננת 
הינו  המוזהב  "הקו  כי  ציינה  תלמי 
זרוע רכבת קלה אשר תשרת באופן 
ומש־ המוזיאונים  רצועת  את  מיטבי 
רד הממשלה ותאפשר שירות מיטבי 
ציבורי  מרחב  יצירת  תוך  ואיכותי 
מצטיין גם עבור התיירים והמבקרים 
הפוקדים את העיר. קידום התכניות 
של  בקידומה  נוסף  נדבך  הינו  הללו 
ירוש־ בעיר  ההמונים  הסעת  רשת 
מימוש  את  תקדם  אשר  רשת  לים. 
יעדי הפיתוח של העיר ותאפשר את 
האסטרטגית  התכנית  של  מימושה 
תוך שיפור איכות החיים של תושבי 

העיר ומבקריה".
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ַאּפוֹ  א ָתִמיד בְּ ָלל, ֶאלָּ ֵצא בוֹ ֲחרוֹן ַאף כְּ חְֹטמוֹ ֵמעוָֹלם לֹא ִימָּ ַהשִּׁשִּׁית - בְּ

ְוָתִמיד  ֲהגּוִנים.  שֵֶׁאיָנם  ְלאוָֹתם  ֲאִפּלּו  ַאף,  ַוֲאִריכּות  טוֹב  ְוָרצוֹן  ים  ַחיִּ

ּומוִֹציא  ה,  ִנְדכֶּ ל  כָּ ּוְלַהֲחיוֹת  שְֵׁאָלה  ל  כָּ ּוְלָהִפיק  ָרצוֹן  אוֹת  ְלַמלְּ רוֶֹצה 

ּכוֵֹעס  ְוֵאינוֹ  שַׁע,  פָּ [ְוַהֲעָבַרת]  (ְוַהֲעָצַרת)  ָעוֹן  ְמִחיַלת  ָתִמיד  ֵמחְֹטמוֹ 

ל: ִמיד ְוָחֵפץ ֶחֶסד ַלֲעשׂוֹת ַנַחת רּוַח ַלכֹּ ה תָּ א ִמְתַרצֶּ חֵֹטא לוֹ, ֶאלָּ בַּ

ִנים  ֵסֶבר פָּ ל ָאָדם בְּ ל כָּ ִמיד ִויַקבֵּ ְהֶייָנה ְמִאירוֹת תָּ ָניו תִּ ִביִעית - פָּ ַהשְּׁ

ים"  ֵני ֶמֶלְך ַחיִּ אוֹר פְּ ֶכֶתר ֶעְליוֹן ֶנֱאַמר (ִמשְֵׁלי טז, טו): "בְּ ן בְּ ָיפוֹת, שֶׁכֵּ

ל  כֵּ ְסתַּ ָניו לֹא ְישֻׁנֶּה ְוָכל ַהמִּ ְך אוֹר פָּ ָלל, כָּ ְוֵאין ׁשּום אֶֹדם ְוִדין ִנְכָנס שָׁם כְּ

ה לֹא ַתְטִריֵדהּו ִמזֶּה  ִנים ְוׁשּום ִסבָּ א ִשְׂמָחה ְוֵסֶבר פָּ ֶהם לֹא ִיְמָצא ֶאלָּ בָּ

ָלל: כְּ

א טוָֹבה, ְוִגְזַרת ֲאָמָריו ּתוָֹרה ַוֲהָפַקת ָרצוֹן  יו לֹא יוִֹציא ֶאלָּ ִמיִנית - פִּ ַהשְּׁ

ָלל  ַעס כְּ ָבר ְמֻגנֶּה ְולֹא ְקָלָלה ְולֹא רֶֹגז כַּ יו דָּ ִמיד, ְולֹא יוִֹציא ִמפִּ טוֹב תָּ

ָלל,  ם כְּ ה ָהֶעְליוֹן שֵֶׁאינוֹ ִנְסתָּ ֵטִלים, ְוִיְהֶיה ּדוֶֹמה ְלאוֹתוֹ ַהפֶּ ָבִרים בְּ ְולֹא דְּ

ל  ר טוָֹבה ַעל ַהכֹּ ַדבֵּ א ֶיֱחשֶׁה ִמלְּ ִמיד, ְוָלֵכן ָצִריְך שֶׁלֹּ ְולֹא ִיְמַנע טוֹב תָּ

יו טוָֹבה ּוְבָרָכה ָתִמיד. ּוְלהוִֹציא ִמפִּ

ְלַמְעָלה  ן  לָּ שֶׁכֻּ ָהֲעָנָוה  ֶגל  דֶּ ַחת  תַּ ן  ְוֻכלָּ טוֹבוֹת  ִמּדוֹת  שְׁמֶֹנה  ה  ֵאלֶּ ֲהֵרי 

ְלַמְעָלה  ְלִהְתָקֵרב  ָהָאָדם  ְרֶצה  שֶׁיִּ ּוָבֵעת  ָהֶעְליוִֹנים.  ֵאָבִרים  בָּ ֶתר  כֶּ בַּ

שְֵׁני  ם בִּ לֵּ ְחּתוִֹנים ָצִריְך שֶׁיִּשְׁתַּ ַח ְמקוֹרוָֹתיו ֶאל ַהתַּ מוֹת ֵאָליו ִלְפתֹּ ְלִהדָּ

ְפָרִקים ֵאּלּו. 

י"ב לחודש

סופית: 

בעין כרם ייבנו מכללות צה"ל 
ובונקר ענק 

כל הערעורים נדחו על ידי ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית

מ‡ פ.  יוחנן
הגדול:  המאבק  למרות 
מתחם מכללות צה"ל ובונקר ענק 
המשנה  ועדת  כרם.  בעין  יוקם 
הארצית  המועצה  של  לעררים 
דחתה את העררים שהוגשו לתו־
הוועדה  עמדת  את  וקיבלה  כנית 
תוכנית  לפיה  ירושלים  המחוזית 
מכללות צה"ל ייבנו במורדות עין 

כרם.
לתוכנית הוגשו שני עררים 
המחוזית.  הוועדה  החלטת  על 
 2019 באפריל  הוגש  מהם  אחד 
הוועדה  מחברי  שלושה  ידי  על 
אב־ ברקוביץ,  עופר   – המחוזית 
נוסף  ערר  ויזל.  וניב  שקד  רהם 
ועד  ידי  על   2019 ביולי  הוגש 
מתנג־ לתוכנית  כרם.  עין  שכונת 
דים שורה של גופים בהם, החב־
רה להגנת הטבע ומינהל קהילתי 
תגרום  שהיא  בטענה  יובלים 
מי־ בעקבות  סביבתיים,  לנזקים 
והיא  הטרסות,  גבעת  על  קומה, 
התש־ לקריסת  להוביל  עלולה 
באזור.  תחבורתי  ולכאוס  תיות 
הקמת  היא  האפשרית  החלופה 

להר  סמוך  בשטח  צה"ל  מכללות 
הצופים-הגבעה הצרפתית.

הפגנות  ערכו  המתנגדים 
ויצאו למאבק גדול. למרות זאת, 
המכ־ להקמת  התוכנית  כאמור, 

וצפויה  אושרה  כרם  בעין  ללות 
התוכנית  בקרוב.  לדרך  לצאת 
שהוגשה על ידי הרשות לפיתוח 
של  שטח  על  ממוקמת  ירושלים, 
של  הצפוניים  בפאתיה  דונם   39
ובסמוך  מנחם  קריית  שכונת 
נב־ זו  "חלופה  השבדי".  ל"כפר 
נמסר  כך  ביותר",  כמיטבית  חרה 
רבות  חלופות  "מתוך  מהוועדה, 
כלכ־ תכנוניים,  היבטים  שכללו 
וסבי־ יישומיים  חברתיים,  ליים, 
התכנוני,  מההליך  כחלק  בתיים. 
היד־ תסקיר  המים  רשות  ביצעה 
רולוגי מקיף שקבע כי רוב שטח 
התוכנית נמצא מעל תצורת סלע 
ובמר־ לחלחול  לחלוטין  אטימה 
חק 400 מטר ממעניינות סמוכים. 
הוראות  נקבעו  זאת,  עם  יחד 
והוראות  חקר  קידוחי  לביצוע 
את  יבטיחו  אשר  נגר  מי  לניהול 

חלחול המים".

הקמת  כוללת  התוכנית 
פעי־ את  שיקלוט  חדש  קמפוס 
והמטה  הפיקוד  מכללות  לות 
ויכ־ גלילות,  ממחנה  צה"ל  של 
להכשרות  ספר  בית  שמונה  לול 
צבאיות שונות, מבנים משותפים 
כגון אודיטוריום, מתקני ספורט, 
מגו־ מתקני  וכן  למנהל  בניינים 
רים. הבינוי המוצע בתוכנית הינו 

בגובה של 5-3 קומות.
כמו כן, בוועדה מציינים 
תוקם  התוכנית  במסגרת  כי 
גם טיילת פתוחה שתקיף את 
לש־ ותתחבר  המכללות  שטח 
ביל ישראל. הטיילת מתחילה 
וניתן  המגורים  למבני  בסמוך 
ליהנות בה מהנוף של כפר עין 
לתו־ תוקף  למתן  בדיון  כרם. 
שטח  כי  הוועדה  קבעה  כנית 
לטובת  יצומצם  המכללות 
הציבורי  השטח  של  הרחבה 
הממוקם  דונם,  ב-3  הפתוח 
המגרש,  של  הצפוני  בחלק 
האר־ הממצאים  הנגשת  תוך 
לצי־ בו  המצויים  כיאולוגים 

בור המטיילים.

החלו עבודות השדרוג בגן סאקר
גן סאקר עובר שיקום בעלות של 45 מיליון שקל ◆. הצפי לסיום בעוד כחצי שנה

מ‡ פ. יוחנן
גן  לשדרוג  העבודות  החלו 
שהוקם,  לאחר  שנים   54 סאקר. 
להיות  להפוך  צפוי  סאקר  גן 
היקף  הירושלמי.  פארק  לסנטרל 
ההשקעה בתוכנית: כ-45 מיליון 
העבודות:  לסיום  הצפי  שקלים. 

מרץ 2020.
לשדרוג  התוכנית  במסגרת 
גן סאקר, שמשתרע על שטח של 
מג־ שטחי  יורחבו  דונם:  כ-160 
וס־ טניס  ביניהם  הספורט,  רשי 
אופניים  שבילי  ייסללו  קטבורד; 
חדשות;  מזרקות  יותקנו  וריצה; 
יוצבו   ;Wi-fi מצלמות  יותקנו 
ובכלל,  גן,  וריהוט  ישיבה  פינות 
הת־ ישודרגו  בעירייה,  מציינים 
כמו  והברזיות.  התאורה  שתיות, 
כן, תותקן השקיה חכמה וחסכו־

נית במים.
הש־ הגיעו  העירייה  עובדי 
בעבודות  והחלו  סאקר  לגן  בוע 

ליאון  משה  העיר  ראש  בשטח. 
אחת  הוא  סאקר  "גן  כי  מציין 
יש־ בירת  של  הירוקות  הריאות 
ראל. נמשיך לפתח אותו ואת שאר 
נשקיע  בעיר,  והפארקים  הגנים 
ורווחתם,  התושבים  חיי  באיכות 
ולא נעצור, אנחנו בתנופת שדרוג 
בר־ וכבישים  פארקים  גנים,  של 
הש־ התושבים.  למען  העיר,  חבי 
דרוג של הגן, אחד מהסמלים של 
ירושלים, הוא רחב ועמוק, ובסוף 
יותר,  למרהיב  יהפוך  התהליך 
אטרקטיבי יותר ומסביר פנים לכל 

התושבים והמבקרים".
בע־ בשנת 1965  הוקם  הגן 
לירות,  ממיליון  למעלה  של  לות 
הודות לתרומתו של הארי סאקר, 
גם  ששימש  אנגלי  ונדבן  עסקן 
סאקר  הציונית.  ההנהלה  חבר 
בחניכת  להשתתף  הספיק  לא 
הגן, ונפטר שנה לפני שנחנך הגן. 
המתחם  להיות  הפך  השנים  עם 

בירושלים  הפופולאריים  לאחר 
המימו־ חגיגות  מתקיימות  שבו 
גם  משמש  והמקום  והסהרנה  נה 

למתחם מנגלים.
אלו לא העבודות היחידות 
בתחילת  סאקר.  בגן  שמבוצעות 
חודש יוני, הגיעו הדחפורים לגן 
עבודות  בביצוע  והחלו  סאקר 
חפירה לטובת הקמת מאגר מים 
ענק שיוקם מתחת לאדמה, בנפח 
הפ־ במסגרת  מ"ק.   25,000 של 
שאיבה.  תחנת  גם  תיבנה  רויקט 
 65  – בעבודות  ההשקעה  היקף 
לסיום  הצפי  שקלים.  מיליון 
מדובר   .2021 שנת  העבודות: 
המים  חברת  שמבצעת  בעבודות 
מאגר  "הגיחון".  הירושלמית 
הס־ למגרש  מתחת  יוקם  המים 
פורט ע"ש קראפט שבגן סאקר – 
במסגרת העבודות המגרש נהרס, 
יקום  המאגר  בניית  סיום  ולאחר 

מעליו מגרש פוטבול.
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אזרחי ניו זילנד מוותרים על הנשק
בעקבות טבח המסגדים והקשחת החוקים מסרו יותר מ-7,000 אזרחי ניו זילנד את כלי הנשק שלהם 

למשטרה

מ‡ פ. יוחנן
בעקבות טבח המסגדים בקרייסטצ'רץ' 
הרשויות  לידי  זילנד  ניו  אזרחי  מסרו  השנה 
כך  בידיהם.  שהיו  נשק  כלי  מ-11,000  יותר 

עולה מנתונים שמפרסמת כעת הממשלה.
הנכונות של הניו זילנדים לוותר על כלי 
במאבק  בהתחשב  במיוחד  מרשימה  הנשק 
תומכי  בין  בארה"ב  שמתחולל  נגמר  הבלתי 
הזכות לשאת נשק לבין מתנגדיהם על רקע 

מעשי הטבח החוזרים ונשנים שם.
ירה  מרץ,  בחודש  זילנד  בניו  בטבח 
למוות  טרנט  ברנטון  הקיצוני  הימין  פעיל 
לתפילות  למסגדים  שבאו  מוסלמים  ב-51 
העבירה  ההוא  הטבח  בעקבות  השישי.  יום 
אזרחים  על  האוסר  חוק  זילנד  ניו  ממשלת 
מהסוג  למחצה  אוטומטי  בנשק  להשתמש 
 150 והקצתה  צבאיים,  ארגונים  שמשמש 
מיליון דולר לקניית כלי הנשק שהפכו עתה 

לבלתי חוקיים מידי האזרחים.
התוכנית לקניית הנשק מידי האזרחים 
כה  ועד  שעבר,  החודש  באמצע  לדרך  יצאה 
מספר  נשק.  כלי  כ-11,500  אזרחים  מסרו 

הוא  אותם  להחזיר  שהתייצבו  הנשק  בעלי 
יותר מ-7,000.

התוכנית מאפשרת לאזרחים למסור למ־
שטרה כלי נשק מבלי שיישאלו שאלות, גם אם 
אין להם רישיון להחזיק בנשק. בניו זילנד חיים 
כ-4.5 מיליון בני אדם, ולפי הערכות יש בה עד 
אזרחים.  בידי  המוחזקים  נשק  כלי  וחצי  מיליון 

ניתנת  כעת  נאסרה  שהחזקתם  הנשק  כלי  את 
לאזרחים הזדמנות למסור עד 20 בדצמבר.

משטרת ניו זילנד מסרה: "אנחנו ממש 
זילנדים  הניו  של  הפעולה  משיתוף  שמחים 
מצ־ ואנחנו  הזה,  לתהליך  שלהם  ומהתגובה 

בחודשים  חלק  בו  יקחו  אנשים  שעוד  פים 
הקרובים".

סוריה: אסד מתקרב לעיר שאיבד ב-2012
כוחותיו של נשיא סוריה כבשו כפר חשוב קרוב לחאן שייחון ולכביש המהיר בין דמשק לחאלב ◆ כבר 

יותר מ-2,000 הרוגים בקרב על אידליב

מ‡ פ. יוחנן
אסד  בשאר  סוריה  נשיא  של  כוחותיו 
אידליב  במחוז  חשוב  כפר  על  השתלטו 
מעוזם  שהוא  מחוז  המדינה,  שבצפון-מערב 
הנל־ והג'יהאדיסטים  המורדים  של  האחרון 

חמים נגד משטרו.
פותחת  הביט  הכפר  על  ההשתלטות 
הדרומיים  האזורים  אל  דרך  אסד  לאנשי 
בני  מיליון  כשלושה  חיים  שם  אידליב,  של 
אדם, רבים מהם עקורים שברחו אל המחוז 
כדי למצוא מקלט אחרי שהמורדים הפסידו 

לאסד במחוזות אחרים בסוריה.
הביט קרובה לעיר הגדולה חאן שייחון, 
המוחזקת על-ידי המורדים מאז שנת 2012, 
המהיר  הכביש   ,M5 מכביש  לחלקים  וכן 
המקשר את הבירה דמשק לחאלב הצפונית, 

הגדולה בערי סוריה.
ואת  אידליב  את  תוקפים  אסד  כוחות 
סביבותיה מאז 30 באפריל, ואת דרכם לתוך 
אידליב והאזורים הצפוניים של מחוז חאלב 
בעזרת  האחרונים  בשבועות  מפלסים  הם 
המ־ תחילת  מאז  כבדות.  והפגזות  הפצצות 
אדם  בני  מ-2,000  יותר  כבר  נהרגו  תקפה 
בשני הצדדים ויותר מ-400 אלף איש נעקרו 

מבתיהם.
לפי תומכי אסד, צבאו כבש את הכפר 
הביט אחרי קרבות עזים עם מחבלים הקשו־
למעקב  הסורי  הארגון  לאל-קאעידה.  רים 
וש־ בלונדון  שמושבו  אדם,  זכויות  אחר 
כיבוש  את  תיאר  אמינים,  נחשבים  דיווחיו 
הביט כ"התקדמות החשובה ביותר" של צבא 
אסד מאז 30 באפריל. לדברי הארגון, בלחי־
מה במהלך הלילה האחרון נהרגו 18 מורדים 

ותשעה לוחמים תומכי המשטר.

הצ־ נזכיר,  האחרונות,  בשנתיים 
השליטה  את  לעצמו  להחזיר  אסד  ליח 
ברוב האזורים שנכבשו על-ידי המורדים 
המלחמה,  שנות  בתשע  הג'יהאד  וארגוני 
בהם הפרברים המזרחיים של דמשק. הוא 
להצ־ הודות  ובראשונה  בראש  זאת  עשה 
טרפות צבא רוסיה למלחמה והתייצבותה 
הזו  ההצטרפות  ערב  לצדו.  מוסקבה  של 
היה מצבו אנוש, ונרָאה כי משטרו על סף 

קריסה.

הושלם תרגום 
לרוסית של כל 

חלקי 'הי"ד החזקה' 
להרמב"ם

פרויקט שאפתני שנמשך מספר שנים עם עשרות 
עורכים ומתרגמים תלמידי חכמים ברוסיה ◆ עוד נדבך 
בהפצת ספרי יהדות וחסידות ליהודי רוסיה הצמאים 

לדבר השם

מ‡: יר‡ל לבי‡
אני  חוצני,  נערתי  זה  "ומפני 
וראיתי  הספרדי,  מימון  בן  משה 
אלו  מכל  המתבררים  דברים  לחבר 
והמותר  האסור  בעניין  החיבורין, 
והטמא והטהור עם שאר דיני תורה, 
כולן בלשון ברורה ודרך קצרה, עד 
שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה 
פירוק,  ולא  קושיה  בלא  הכול,  בפי 
בכה,  אומר  וזה  בכה  אומר  זה  ולא 
נכו־ קרובים  ברורים  דברים  אלא 

נים..."
הרמב"ם  שכותב  אלו  דברים 
לתורה  מקבץ  ל"חיבור  בהקדמתו 
שבעל פה כולה", הוא "משנה תורה 
משנה  כעת  מקבלים  לרמב"ם", 
הפ־ סיום  עם  נפלא,  וביאור  תוקף 
תרגום  של  והמיוחד  הגדול  רויקט 
ה'י"ד  חלקי  כל  של  רוסית  לשפה 
החזקה' לרמב"ם, על מפרשיו העי־

קרים והחשובים.
שיעור  בעקבות  החל  הרעיון 
מוסר  אותו  הרמב"ם,  בספר  קבוע 
רבי  הגאון  לרוסיה  הראשי  הרב 
אינ־ לחבר  שליט"א,  לאזאר  בערל 
במו־ מגוונים  יהודים  טלקטואלים 
סקבה, בהם עורכי-דין, פרופסורים 
לומדים  שבמהלכו  שיעור  וכדומה, 
על  העומדות  מורכבות  סוגיות 
הנושאים  את  מלבנים  ויחד  הפרק, 
משנסים  זאת  ולצד  המורכבים, 

ועו־ מותניים,  השיעור  משתתפי 
רוסיה.  ויהדות  יהודי  לימין  מדים 
לי־ הכולל  הקבוע,  השיעור  במהלך 
מוד מפרשי הרמב"ם, הורגש הצורך 
ומ־ הרמב"ם  כל  של  מלא  בתרגום 
לקח  אמינוב  דוד  ר'  והנגיד  פרשיו, 

על-עצמו את העול הכספי הגדול.
הוטלה  המיוחדת  המשימה 
לאור  ההוצאה  יו"ר  של  כתפיו  על 
ברוך  הרב  שבמוסקבה,  "לחיים" 
לדרך.  בס"ד  יצא  והפרויקט  גורין, 
רו־ דוברי  חכמים  תלמידי  עשרות 
הת־ לה,  ומחוצה  ממוסקבה  סית, 
וגידים,  עור  שקרם  לרעיון  גייסו 
שנמשך  במאמץ  הושלם  והפרויקט 
פר־ בהשגחה  מספר.  שנים  פני  על 
טית מופלאה, יצא החלק הארבעה־
עשר והאחרון ממכבש הדפוס, לפני 
לומדי  רבבות  כאשר  ימים,  מספר 
הרמב"ם היומי, סיימו את הרמב"ם 
בפעם הל״ח, כתקנתו הקדושה של 
מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק  הוד 
ברו־ הרבים  שלוחיו  שבזכות  זי"ע, 
סיה, גם המוני יהודים דוברי השפה 
בק־ הרמב"ם  את  לומדים  הרוסית, 
ביעות. וכעת, עם הופעת אור חדש 
והמושלם  המלא  בתרגום  ציון,  על 
של כל הרמב"ם, יקל עליהם הדבר 
רבים  נוספים  ויהודים  ספק,  בלי 
בכלל,  היומי  הלימוד  אל  יצטרפו 

וללימוד עיוני ברמב"ם בפרט.

האטימות והזלזול נמשכים:

ביהמ"ש הורה לשדולת הנשים לענות לעתירת ש"ס 4 ימים אחרי האירוע
ש"ס בתגובה: העובדה שהעתירה של שדולת הנשים קיבלה מענה מהיר מבית המשפט (תוך 4 ימים, ומתוכם שישי-שבת ותשעה באב) מוכיחה את המשך האפליה 

המקוממת נגד ציבור שלם רק בשל אמונתו ואורחות חייו

מ‡: יר‡ל לבי‡

בית המשפט בנצרת הורה לעיריית 
לעתירת  לענות  הנשים  ולשדולת  עפולה 
המ־ בית  אז  רק  כאשר  ל-18.8,  עד  ש"ס 

כפי  ביניים  צו  לתת  האם  לדון  יחל  שפט 
עצמו,  שהאירוע  כמובן  מבקשת.  שש"ס 
לכן,  קודם  ימים  ארבעה  להתקיים  אמור 

בתאריך 14.8.
"עושה  בתגובה:  נמסר  מש"ס 

לרמוס  החליט  המשפט  שבית  רושם 
החלטתו  החרדי.  המיעוט  זכויות  את 
מועד  אחרי  ימים  ארבעה  בעתירה  לדון 
קבורת  לקבור  ומנסה  מגוחכת  האירוע 
חמור את זכויותיהם של אזרחים משלמי 

מיסים שבסך הכל רוצים להינות מאירוע 
אחד בהפרדה מתוך מאות אירועים שמ־

תקיימים בקיץ.
העובדה שהעתירה של שדולת 
מבית  מהיר  מענה  קיבלה  הנשים 

שי־ ומתוכם  ימים,   4 (תוך  המשפט 
את  מוכיחה  באב)  ותשעה  שי-שבת 
צי־ נגד  המקוממת  האפליה  המשך 
בור שלם רק בשל אמונתו ואורחות 

חייו.
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תגלית שנשכחה: בור מים מתקופת 
בית ראשון 

גילוי הבור, מערער את התפישה המחקרית רבת השנים,  כי בימי הבית הראשון ירושלים התקיימה 
ממימי מעיין הגיחון בלבד

מ‡: יר‡ל לבי‡          
הפי־ למרגלות   – האדמה  במעמקי 
נסתר  המערבי,   הכותל  של  הדרומית  נה 
מים  בור  חבוי   – רבים  ומידיעת  העין  מן 
בית  מתקופת  בשלמותו  שהשתמר  נדיר 
המקדש הראשון. רשות העתיקות חשפה 
הגישה  אבל  שנים,  שבע  לפני  כבר  אותו 
הקשה אליו עדיין אינה מאפשרת לציבור 
בתוכניות  כלול  ואינו  נעול  הוא  בו.  לבקר 
הסיורים השונות שעורכים אנשי עיר דוד 
שחשיבותו  למרות  באזור,  הדרך  ומורי 
 - הבור  של  והארכיאולוגית  המחקרית 
שבממדיו מתקרב למאגר מים קטן - היא 

עצומה:
עשורים  חמשה  כבר 
שהארכיאולוגים מחפשים לשווא אישוש 
ארכיאולוגי לעדות ההיסטורית-מקראית, 
השזורה בנאומו של רבשקה, שר צבאו של 
סנחריב מלך אשור. רבשקה, שניסה לשכ־
נע את חזקיהו מלך יהודה ואת תושבי ירו־
שלים להיכנע, הבטיח לנצורים בירושלים, 
שאם רק ייכנעו - ישובו לאכול 'איש גפנו 
ואיש תאנתו', ואף לשתות 'איש מי בורו'. 

(ישעיהו ל"ו).
שנים ארוכות חיפשו הארכיאולוגים 

מים  מאגרי  לשווא.  אך  המים  בורות  את 
אלו  את  אך  לרוב,  התגלו  שני  בית  מימי 
האד־ בלעה  כאילו   – ראשון  בית  ימי  של 
מה. ההנחה הרווחת לפיכך הייתה כאמור, 
הת־ ירושלים  הראשון  הבית  בימי  כי 
אלא  בלבד.  הגיחון  מעיין  ממימי  קיימה 
שבתשע"ב נפל דבר: במהלך ניקוי תעלת 
לרחוב  (שמתחת  ההרודיאנית  הניקוז 
התעלה   – הרגל')  עולי  –'דרך  ההרודיאני 
עולה מאזור בריכת השילוח עד למרגלות 
התגלה   - הבית,  הר  של  הדרומי  הכותל 

מאגר המים הסודי.

האבן  פנסים.  הובאו  למקום 
והפוע־ ממקומה,  הוסטה  המתנדנדת 

חשוך.  חלל  תוך  אל  פנימה  האירו  לים 
הפוע־ ירדו  סולם,  באמצעות  בזהירות, 
ומצאו  החלל  קרקעית  אל  ושוקרון  לים 
חצוב  ציבורי  מים  מאגר  בתוך  עצמם 
רגיל)  מים  מבור  בהרבה  שגדול   ) בסלע 
. המאגר  היה מצופה בטיח אוטם בצבע 
בית  לתקופת  שאופייני  צהבהב   – חום 
רמז  התגלה  הראשונה  בפעם  ראשון. 
לפתרון חידת המים של ימי בית ראשון 

בירושלים ובית המקדש.

לאחר שבוע: 

קבר אהרן הכהן בירדן נפתח מחדש 
לאחר שקבוצת יהודים תועדה מתפללת במקום בערב הילולת אהרן הכהן

מ‡: יר‡ל לבי‡
משרד הדתות הירדני הודיע כי קבר 

אהרן הכהן בפטרה ייפתח מחדש.
שבוע  לפני  שנסגר  לאחר  זאת, 
בהוראת שר הדתות הירדני, עבד א-נאצר 
תוע־ יהודים  שקבוצת  לאחר  בסל,  אבו 
אהרן  הילולת  בערב  במקום  מתפללת  דה 

הכהן.

המקומיים,  התקשורת  כלי  לטענת 
החלטה התקבלה מאחר ותפילת היהודים 
ההקדשים  משרד  חוקית.  אינה  במקום 
מנת  על  בחקירה  יפתח  כי  מסר  הירדני 
המתפללים  כניסת  את  התיר  מי  לגלות 
היהודים למקום, וכי ויעמיד את האחראי 
מהאחראי  ביקש  הירדני  השר  לדין.  לכך 
לממונה  מפתחותיו  את  למסור  הקבר  על 

לאפ־ ולא  ירדן,  שבדרום  "מען"  נפת  על 
אישור  ללא  אליו  להיכנס  מבקר  לאף  שר 

המשרד.
עליה  למוקד  הפך  הכהן  אהרון  קבר 
ומצוות  תורה  שומרי  מאות  עבור  לרגל 
לעיר  מערבית  הרון,  הר  בראש  נמצא 
הגדה  על  ומשקיף  ירדן,  שבדרום  פטרה 

המערבית.

כ-150,000 מתפללים הגיעו לכותל 
המערבי בשבת ובתשעה באב

במהלך תשעה באב ובשבת חזון פקדו את הכותל 150,000 איש ◆ לקראת צאת הצום הגיעו בני 
ישיבות רבים ורבנים, אדמורי"ם ומשפיעים

מ‡: יר‡ל לבי‡
150,000 איש פקדו את הכותל המ־
רבבות  באב.  ובתשעה  חזון  בשבת  ערבי 
חזון  שבת  לרגל  המערבי  הכותל  אל  נהרו 
וצום תשעה באב כדי להתאבל על חורבן 

ירושלים, סמוך למקום המקדש.
אלפים  התאספו  הצום  סוף  לקראת 
משפחות  המערבי  הכותל  ברחבת  רבים 
לרגעים  ומהתפוצות  מהארץ  ובודדים 
וקדושה  הוד  מלא  במעמד  נפש  מרוממי 
בו שרו את שירת 'אני מאמין' כעם אחד, 
בלב אחד בתקווה ובאמונה לבנין ירושלים 

במהרה.
תשעה  מוצאי  של  הלילה  בשעות 

קידוש  למעמד  רבים  אלפים  נהרו  באב, 
ובהם  ירושלים  לבנין  ערגה  ושירי  לבנה 

ואדמו"רים  רבנים  ישיבות,  בני  אלפי 
רבים.

לקיים בנו חכמי ישראל: 

מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין 
אושפז בביה"ח

רופא בית החולים מעייני הישועה: "ראש הישיבה מאושפז 
בטיפול נמרץ"

מ‡: יר‡ל לבי‡
עם  גדולה  חולשה  שחש  לאחר 
הגאון  מרן  הישיבה,  ראש  הצום,  צאת 
במו־ הובהל  אדלשטיין,  גרשון  רבי 
'מעיני  החולים  לבית  באב  תשעה  צאי 

הישועה' בבני ברק.
שרופא  לאחר  נפלה  ההחלטה 
גדול  של  מצבו  את  וראה  בביתו  ביקר 
הדור, הוא החליט על פינוי מרן הגר"ג 
החו־ בבית  הרופאים  החולים,  לבית 

לים ערכו לו סדרת בדיקות וכעת הוא 
הוראת  פי  על  נמרץ  בטיפול  מאושפז 
הר־ בית  מנהל  רביד  מוטי  פרופסור 

פואה.
מרן  של  ומקורביו  משפחתו  בני 
סובל  הוא  כי  מעדכנים  הישיבה  ראש 

מחולשה אך מצבו טוב.
בתפילה  להרבות  נקרא  הציבור 
עבור רבי ירחמיאל גרשון בן מרים לר־
פואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

ב'ועידת רבני אירופה' 
מגיבים בזעם על סגירת 
בית הכנסת הגדול בוילנה

בית הכנסת הגדול בוילנא נמצא באחרונה תחת מאבק 
שליטה כאשר בשיאו של המאבק, נסגר בית הכנסת 

למתפללים על מנעול ובריח ◆ ב'ועידת רבני אירופה' 
מאשימים את ראש הקהילה במהלכים

מ‡: יר‡ל לבי‡
הג־ הכנסת  שבית  תקופה  מזה 
שליטה  מאבק  תחת  נמצא  בוילנא  דול 
בית  נסגר  המאבק,  של  בשיאו  כאשר 
וב־ מנעול  על  למתפללים  הכנסת 
נאמר  הועידה  שפרסמה  בהודעה  ריח. 
היא  הכנסת  בית  לסגירת  הסיבה  כי 
שבכל  הקהילה  בראש  שעומדת  מי 
עברה נוהגת בשרירות לב ובהתנכלות 
היהודית  לקהילה  והיקר  הקדוש  לכל 

בוילנא ולעם היהודי בכלל.
הקהילה  ראש  "קוקליאנסקיה 
שלא  במוצהר  דתית  אנטי  אשה  היא 
על  בוילנא  המקוה  את  לתקן  אפשרה 
רוצה  ״שאינה  בגלל  הועידה,  חשבון 

חרדים בוילנא".
"זו אשה שהפסיקה את ההעסקת 

הקהילה  רבני  שלוש 
את  שהביעו  אחרי 
רצונם  שביעות  אי 
שחתמה  מההסכם 
הש־ עם  הקהילה 
בית  לגבי  לטונות 
העתיק.  הקברות 
על  ההסכם  כי  יצוין, 
שעל  הספורט  מרכז 
הקברות  בית  מתחם 
היו  שבו  ההיסטורי 

נמצא  ועוד,  מווילנא  הגר"א  קבורים 
בסימן שאלה".

"לצערנו,  בהודעה:  הוסיפו  עוד 
אנו סבורים שהגב' הנ"ל שעצם היותה 
משפטי,  בהליך  נמצא  הקהילה  נשיאת 
בית  את  לסגור  כדי  סיבה  חיפשה  רק 
הכנסת היחיד הפועל בעיר וילנא ובימי 

בין המצרים ערב תשעה באב.
רבים  משאבים  יש  לקהילה 
שהושבו  רבים  מבניינים  מההכנסות 
שמירה  שירותי  לספק  בכדי  לקהילה 

נאותים".
קוק־ לגברת  קוראים  "אנו 
בית  שערי  את  שוב  לפתוח  ליאנסקי 
הכנסת והגן. לאפשר לנו לתקן את המ־
וילנא  לתושבי  דת  שירותי  ולתת  קווה 

הזקוקים לכך".
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טרה מציגה: 4 טיפים לחופש גדול 
שיכניס לכם טוב הביתה

מחכים  הגדולים  לזה,  מחכים  הקטנים 
לומר  שאפשר  דברים  הרבה  יש  ייגמר.  שזה 
לזכותו של החופש הגדול, אבל זה רק בתנאי 
יותר  בלי  שלו  השני  לצד  להגיע  שמצליחים 
וח־ קטנים  טיפים  כמה  הנה  אז  נזקים...  מדי 
לכם  ויעזרו  הביתה  טוב  לכם  שיכניסו  כמים 
לעבור בצורה נעימה הרבה יותר את התקופה 

הקרובה עד לתחילת שנת הלימודים

לעלות על הפסים
אוהבים טיולים אבל את הנסיעות קצת 
עבור  אבל  מוזר,  לכם  יישמע  זה  אולי  פחות? 
נסיעה  יותר)  הקטנים  (בעיקר  המשפחה  בני 
ברכבת יכולה להיות חוויה מרגשת. נסו לבחור 
יאב־ שלא  מדי,  לא  (אבל  יחסית  מרוחק  יעד 
חצי  טיול  מסביבו  לשלב  ונסו  בדרך)  עניין  דו 
לחוות  גם  הזדמנות  זאת  בשבילם  קטן.  יומי 
בא־ חדש ומרתק בתוספת טיול  כלי תחבורה 
זאת  ובשבילכם  מכירים,  לא  כנראה  שהם  זור 
להיתקע  בלי  מדי  יקרה  ולא  ממוזגת  נסיעה 
בפקקים, להצטופף באוטובוסים ולהעסיק את 

בני המשפחה הצעירים במשך שעות.

תוצרת בית
בבית,  להיות  פשוט  אפשר  לפעמים 
הש־ הערב  וארוחת  המוכרים  המשחקים  עם 
את  ולמנוע  העניין  את  לשדרג  כדי  גרתית. 
חב־ תזמינו  פשוט   – לי'  ה'משעמם  קריאות 
רים, אחיינים שכנים או בני דודים. עם הרבה 
חברים בבית כל תעסוקה נראית מלהיבה פי 
כמה. הדליקו מוזיקה, הציעו נשנושים לחבו־

רה ותיהנו מיום חווייתי למדי בלי לצאת מה־
לש־ רוצים  מראש.  להתכונן  צורך  ובלי  בית 

דרג? הכינו בצק פריך קל, תנו לכולם לרדד, 
והגישו  לתנור  הכניסו  צורות,  וליצור  לקרוץ 

לחבורה את העוגיות מעשה ידיהם.

חוויה משפחתית מהנה
לא משנה אם אתם גרים בדירת 3 חד־
מבני  מפלסים  יותר  עם  פרטי  בבית  או  רים 
משפחה – משחק מתוכנן חכם של 'חפש את 
מידה.  באותה  בדיוק  מצוין  יעבוד  המטמון' 
הרמזים  את  מראש  להטמין  אמנם  תצטרכו 
שא־ כאן  היתרון  אבל  שלפני),  בלילה  (נגיד, 
מספיק  בקלות.  די  יצירתיים  להיות  פשר 
של  בחדר  הרמז  את  לחפש  אותם  שתשלחו 
מי מבני הבית ש"יש לו הכי הרבה זוגות נע־
ליים", או שתדביקו אותו מתחת לכיסא הג־
בוה ביותר בבית. נסו לתפור תוך כדי משימות 
שידרשו מהם קצת מחשבה, או סתם תשומת 
לב לפרטים – גם כדי להעשיר את כל הסיפור, 
יתגלה  לא  שהמטמון  להבטיח  מנת  על  וגם 

אחרי רבע שעה בלבד.

לחגוג בטבע
הטבע  בחיק  וארוחה  משפחתית  יציאה 
יכול להעסיק אתכם בקלות למשך כמה שעות 
מהנות, אבל פיקניק בגרסה המורחבת שלו יכול 
פשוט   יקרה,  שזה  כדי  כולו.  היום  את  למלא 
ההכ־ בשלב  כבר  המשפחה  בני  כל  את  תערבו 
לקנות  כדי  לסופר  איתם  לרדת  אומר  זה  נה. 
כדי  במאפייה  לעבור  הדרושים,  המצרכים  את 
לבחור את הלחמים או הפיתות, לדאוג לגבינות 
וממרחים שווים, לעצור אצל הירקן כדי לבחור 
את הירקות לסלט והפירות שנרצה לקחת ואחר 
כך גם לארוז בבית יחד את כל הכבודה. אחרי 
שזה יקרה, אפילו הקטנים יהיו מעורבים כל כך 
בעניין, כך שלא תצטרכו לנדוד רחוק. לא יפריע 
פיסת  על  יתקיים  האירוע  כל  אם  אפילו  להם 

דשא קטנה בגינת המשחקים של השכונה.

קפצו לביקור
וממוזג  סגור  מקום  שלנו,  החם  בקיץ 
כשמחפ־ הראשונות  הדרישות  אחת  הוא 
ומרכזי  מוזיאונים  משפחתית.  תעסוקה  שים 
רבות:  למשפחות  מצוין  פתרון  הם  מבקרים 
או  (פרטיות  במשק  רבות  גדולות  חברות 
ממשלתיות) מחזיקות מרכזי מבקרים מושק־
עים וחווייתיים בכל רחבי הארץ. בחלק מה־
מקרים תוכלו ממש להיכנס בחינם, ולפעמים 
תתבקשו לשלם סכום די סמלי עבור הכניסה. 
בתמורה תקבלו כמה שעות שבהן תבלו, תש־
עם  וגם,  גם  או  חדש,  משהו  תלמדו  או  חקו 

כל המשפחה.

הציבור קובע פה אחד: 'אלקטרה' יצרה 
מהפך מבורך בכשרות המזגנים

מורשים  ומתקינים  חנויות  בעלי  מאות 
מצד  הגדולה  הנהירה  על  פרטים  חושפים 
לר־ מתפשרת  הבלתי  דרישתם  ואת  הציבור 

כישת מזגנים בכשרות בד"ץ מהדרין. 
מזג האוויר הלוהט שבחוץ מהווה פתיח 
ושוק  ומזיע,  חם  קיץ  של  שלם  חודש  לעוד 
שמוביל  ביותר  הרותח  השוק  הוא  המזגנים 
את היום של כל אזרח בכל ציבור ובכל עיר. 
בסיסי,  צריכה  למוצר  מזמן  הפכו  מזגנים 
וכעת, כפי שמעידים בעלי החנויות והמתקי־
נים, הציבור דורש אותם לא רק באיכות הג־
בוהה ביותר – אלא אף בכשרות בד"ץ מהדרין. 
שלוש  עבור  מזגנים  שרכש  אדם  אצלי  "היה 
ותא־ התקנה  לו  סידרתי  כבר  דיור,  יחידות 
על  שמע  הוא  בינתיים  אליו.  בדרך  והיו  ריך 
המזגנים הכשרים וביקש לעצור הכל", מספר 
אליהו, שמוכר לאנ"ש מוצרי חשמל. "עצרנו 
את המתקין והחלפנו לו את המזגנים למזגני 
'אלקטרה' בכשרות בד"ץ מהדרין. הוא הסביר 
שיהיו   – חדשים  מזגנים  קונה  כבר  הוא  שאם 
עשרות  מקבל  אני  וכמוהו  לשבת.  מהודרים 
פניות כאלו ביום. זו מהפכה מדהימה, ואפילו 

מרגשת כי מדובר בכבוד השבת".
מזגנים  השוק  אל  יוצאים  לאחרונה 
להתעלם  ניתן  ולא  שונים,  כשרות  באישורי 
את  זיהו  הראשוני,  הצורך  על  שעלו  מאלו 
הפתרון  את  אנ"ש  ציבור  אל  והביאו  הבעיה 
המהודר ביותר היישר מבית הדין של הגר"א 
טכנו־ מדעי  המכון  שליט"א, ובאישור  רובין 
לוגי להלכה מיסודו של הרה"ג לוי יצחק הל־
פרין זצ"ל. ענקית המיזוג, 'אלקטרה', שיצרה 
הטכנולוגי  העולם  את  והובילה  המהפכה  את 
כהל־ שבת  שמירת  של  יותר  מהודר  למקום 
כתה, עשתה זאת כתוצאה מזיהוי מצוקה של 
מה־ שהיו  'אלקטרה'  של  הבדיקות  צרכנים. 

במזגנים  יש  אכן,  כי  חשפו  ביותר  מחמירות 
ומי  שבת,  לחילול  חשש  היום  של  החכמים 
שרוצה להדר צריך להשתמש בהתקן חיצוני 

שמעביר את המזגן למצב שבת. 
בעקבות הגילויים, ובשל העובדה שכל 
עברה  אלקטרה  של  הטכנולוגית  המעצמה 
מבחי־ משמעותית  והתקדמות  ענק  שינויי 
פיתוח  על  ב'אלקטרה'  עמלו  טכנולוגית,  נה 
מובנה  שבת  התקן  עם  מזגנים  של  ייחודי 
בשבת  כפתור  שבלחיצת  עצמו,  המזגן  בתוך 
פועל  כשהמזגן  שבת,  במצב  לשימוש  עובר 

ללא שמץ של חשש חילול שבת.
ראוי וחשוב להדגיש כי המזגנים השו־
כשרות,  בחותמת  השוק  אל  היוצאים  נים 
ביחי־ מובנה  ולא  חיצוני  כפתרון  מוצעים 
החברות  'אלקטרה'.  במזגני  כמו  המיזוג  דת 
האחרות מציעות לצרכן פתרון הלכתי לשבת 
שכפוף לרכישת אמצעי חיצוני בעלות משו־
נוספת.  בעלות  התקנה  וכן  כ- 250  של  ערת 
לראשו־ מעבר  'אלקטרה',  שהביאה  הפתרון 
ניות ולאיכות, הוא באמת את הייחודיות של 
התקן מובנה בתוך המזגן, באותה עלות וללא 
צורך בהתקנה כלשהי. למעשה, חברת 'אלק־
טרה' היא היחידה בישראל ש"קנסה" סדרת 
לכלל  מובנה,  שבת  פיקוד  עם  מלאה  מזגנים 

המוצר  בעלות  המגזרים,  לכל  האוכלוסייה, 
וללא תוספות.

מתוך חוסר מודעות והבנה, עלו שאלות 
רבות מצד הציבור שתהה: מדוע צריכים כש־

רות מהדרין על מזגנים? בדיוק אותה שאלה 
ששאלו מספר שנים קודם על מקררים, והיום 
מהודרת.  בכשרות  מקרר  בו  שאין  בית  אין 
חיישנים  עם  בעיות  שיש  הבין  כשהציבור 
חילול  לחשש  שגורמת  בצורה  שפועלים 
שבת, הוא ביקש להדר, כי במצוות שבת אין 

אדם שרוצה להישאר מאחור.
הגר"א  של  הדין  בבית  בחרו  סתם  לא 
רובין לבדוק את סדרות המזגנים הכשרות של 
החששות  בפניהם  שהוצגו  לאחר  'אלקטרה', 
והבעיות של חשש חילול השבת. כשראו את 
המובנה  המצב  ואת  החדש  בפיתוח  המזגנים 
וכשרותם  ברכתם  את  לתת  מיהרו  לשבת, 
שביעי  מקדשי  עם  עבור  ביותר,  המהודרת 
להסתפק  ולא  ולהחמיר,  להדר  המבקשים 

במצב של גרמא.
'אלק־ זכתה  האחרונה  בשנה  רק 

ארגון  ידי  על  השנה  מוצר  בפרס  טרה' 
Superbrands העולמי, בנוסף, פעלה בשי־

על  הישראלית    Silentium חברת עם  תוף 
פיתוח פורץ דרך בתחום המיזוג בקנה מידה 
המאפשר   Electra Mute בשם  בינלאומי 
פעולה חרישית ביותר של יחידת המיזוג הפ־
נימית ללא כל פגיעה בביצועי המזגן. חברת 
הצרכנים  ציבור  למען  הכל  עושה  'אלקטרה' 
החרדים וממשיכה לפתח את סדרות המזגנים 
אפ־ ועם  ביותר  האיכותיים  להיות  שימשיכו 
שרות להידור השבת בצורה המיטבית, או על 
ידי התקן חיצוני, שבתטק, או כמובן עם סד־
רות מזגנים בהן ההתקן מובנה בכשרות בד"ץ 

מהדרין של הגר"א רובין שליט"א.

לראשונה בישראל: 
אקונומיקה עם פקק 

בטיחותי למניעת הרעלת 
ילדים

בי־ המדפים  על  לראשונה 
פקק  בעלת  אקונומיקה  שראל: 
החסין  הרעלה,  למניעת  בטיחותי 
ילדים.  של  עצמאית  לפתיחה 
על-ידי  ומשווק  מיוצר  המוצר 
יצרנית  סאסאטק,   – שניב  חברת 
נייר,  מוצרי  הכולל  טאצ',  המותג 
לאחזקת  ומוצרים  ניקיון  מוצרי 
ממגוון  חלק  הינו  המוצר  הבית. 
המוש־ לבית  וטיפוח  ניקוי  מוצרי 

קים בימים אלו במיתוג טאצ'.
האחרונים  בימים  כי  יצוין 
להרעלות  הארצי  המרכז  פרסם 
לפיו  דו"ח,  רמב"ם  רפואי  במרכז 
הרעלות  למרכז  הפניות  מרבית 
נוגעות  שנת 2018  במהלך  הארצי 
מדויק  פילוח  גיל 18.  עד  לילדים 
יותר מגלה, כי 45.4% מכלל מקרי 
הפניות הם של תינוקות ופעוטות 
עד גיל 5 (!). בקבוצת גיל זו, 2,512 
אושפזו  או  למיון  הופנו  ילדים 
בצורה  נפגעו   224 חולים,  בבית 

בינונית עד קשה. 
מהדו"ח  שעולה  נוסף  נתון 
לה־ מהגורמים  כ-43%  כי  מראה 
כימיק־ הם  ילדים  בקרב  רעלות 
לים, 90% מהמקרים אירעו בבית, 
הת־ להרעלה  מהחשיפות  ו-80% 
היתר  הרעל,  בליעת  עקב  רחשו 
לעיניים,  החומר  חדירת  עקב 

בשאיפה או בחשיפה עורית.
הח־ הללו,  הנתונים  לאור 

סאסאטק,   – שניב  חברת  ליטה 
את  בישראל  לראשונה  להנגיש 
לכל  הבטיחותית  באריזה  המוצר 
בית בישראל, זאת גם לנוכח סקר 
נשאלים  בקרב 500  שנערך  מדעי 
פקק  את  ציינו  כי 89%  שהצביע, 
עד  כחשוב  לאקונומיקה  הביטחון 

חשוב מאוד. 
האקונומיקה של טאצ' מש־
ווקת באריזת 4 ליטר והיא בעלת 
מרקם סמיך ומרוכז, מבושמת ומ־
תוספים  מכילה  הנוסחה  קציפה. 
לניקוי  ויעילה  שומנים  להסרת 
כללי ולחיטוי. האריזה בעלת גוון 
סגול ייחודי ונושאת סימון תו תקן 
נהנה  המוצר   .(261 (מס'  ישראלי 
החרדית  העדה  בד"צ  מכשרות 
שומר  במפעל  ומיוצר  ירושלים 
השיווק  ברשתות  להשיג  שבת. 
מו־ במחיר  המובחרות,  ובחנויות 

מלץ לצרכן של 13.90 ₪ בלבד.

עשרות משתתפים נהנו 
בכנס המשכנתאות 
המיוחד של מזרחי-

טפחות בביתר עילית!
התקיים  שעבר  בשבוע 
משכנתאות  כנס  עילית  בביתר 
הכנסים  מסדרת  כחלק  ייחודי, 
בריכוזים  מזרחי-טפחות  שעורך 
במטרה  הארץ  ברחבי  החרדיים 
מק־ מידע  למשתתפים  להעניק 
צועי, חיוני ונגיש בנושאי רכישת 
משפ־ וכלכלה  משכנתאות  דירה, 

חתית נכונה.
הש־ עילית  בביתר  בכנס 
והאזינו  תושבים  עשרות  תתפו 
משווק  בייזר,  מנדי  של  להרצאתו 
הרצאתו  החרדי.  למגזר  ארצי 
בנושאים  עסקה  בייזר  מנדי  של 
משכנתאות,  לנוטלי  רלוונטיים 
החר־ למגזר  מיוחדת  בהתאמה 
הל־ כמו  מושגים  והבהירה  די, 

הכנסות  תומך,  ערב  נדוניה,  וואת 
ידי  על  המוכרות  תורני  ממוסד 

הבנק ועוד.
חתמו  המקצועי  הכינוס  את 
מזרחי־ של  המשכנתאות  מומחי 
שנ־ עילית,  ביתר  מסניפי  טפחות 
אישי  ייעוץ  והעניקו  במקום  כחו 

למעוניינים בעמדות המיוחדות. 
תגו־ התקבלו  האירוע  בתום 
מהמשתתפים.  ביותר  נלהבות  בות 
הן  שנהנו  סיפרו  הכנס  משתתפי 
ידע  וקיבלו  המקצועית,  מהבחינה 
חשוב וכלים מעשיים לביצוע משכ־
נתא, והן מההשקעה של הבנק בה־
נגשה ובחיבור למגזר החרדי ובהק־
הייחודיים  לצרכים  הבנק  של  שבה 

המאפיינים את המגזר.

₪ בלבד לץ לצרכן של 13.90
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רובח

זבעורבחבבעיומובבע
̂יúום: ‡ניú בע˜
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רובח

חסייערויברומורבמיריוןחויכומערבי
̂יúום: úומי טריכטר

טבברמטרנבוך
.̃ ̂יúום: י.נ.
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רובח

ברבנימערברבטרןרבבע

עבבמוברימרנר

עבעורבחבבע
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רובח

עבבבחרווויען
̂יúום: ‡רי̃ 

יזוועורבחבבע
̂יúום: úומי טריכטר

עבבבחרוטערנבירב
̂יúום: ‡ברומי בר‚ר
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רובח

פבורננורבחבבע
úך ‚רסטúימú‡ :וםú̂י

עבבבחרוססוב

עבבבחרוטערנבירב
̂יúום: ‡ברומי בר‚ר
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רובח

רנמורבחבבע
̂יúום: úומי טריכטר

עבבבחרווויוסטוטיןבירוים
̂יúום: úומי טריכטר
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רובח

חינוךזירורוןונבסברופירע


